
. Por outra parte, alguns
Jpaíses

�

da eo�U!liAad-e. � Bri- \. filéRIO, 29 (V. A.:)- � En- -� ._-

,

cel'r�u-�El o' XVII Congresso lodlol d.8' Iap'8CÕNacional de Estudantes, re-

I t
..

� �toâlizado em Goiania, tendo p BO am trigo
sido eleita a chapa apresen- RIO, 29 (V. A.) - Tre-

GASPER�
_------'---------------------� -.----_ •• __ ._-- o

Sem-fundamento Político

Reunidos Outra,' Canroberl e' Nerê·u
RIO, 29 (V. A.) - Dizia- presidente da UDN, com a Costa e outros líderes par- sível bom humor, confirmou,

f f
.

se, ,ôntem, na Câmara, -que participação do marechal tidários. '

que, realmente, ;tinha haví-

houvera uma importante "Eurico Gaspar.Dutra, gene- A reportagem ouviu o sr. do uma reunião em sua"' re
reunião política na casa dõ I'ral . Canrobert Pereira da

I

Artur Santos, que,' com vi- sidência sábado passado, 11,-
crescentando i

- "Mas foi um coquetelLula Díplomôtíca
-

---;-----

A Russi� não par"c�ará �a Conferência
NAÇõES UNIDAS, 29 cusou-se a fazer' comentá- . tân.íca, como o Canadá e a

(U. P.) - Uma luta diplo-
I
rios sôbre o assunto, que de-l Inglaterra, se inclinam a fa

mática parece estar se for-I_verá ser resolvido durante I
vorecer a ampliação da con

mando 'entre os Estados U-: 'a sessão da Assembléia -Ge- ferência para que inclua

os S1'S. Nerêu Ramos e Café
-'Filho. 1\ reunião foi social,
sem qualquer fundo polítí-
co".

'na Coréia..

Derrotados os
comonlstas em
O,aJaola

tada pela facção democráti- zeritos :e quarenta sacos de

sementes de tr igo das varie
I

A chapa eleita, que obte- dades "Frontana" e "Bagé" . via autorização do presiden- dirigente seria o sr. Lucas

ve sobre a dê seus adversá- foram disÚibuidos aos indi-
I

te d:l República. ,'- Garcez, governador de São

rios, uma margem ,de 45 vo-. gerias do Posto de Chapecó- Paulo.

tos, .está assim constituída:
I
zinho, do Serviço de Prote- RIO, 29 (V. A.) - O' mi- Ao procurar elementos de RIO, 29 (V. A.) - Os dobro que percebem os mi-

J:>l�esidente: João, Pessoa
I
ção aos Indios, pela Inspe- nistro da Viação, sr. ,J�sé '

'

fiscais do 'imposto de Con-! nistros de Estado do STF

de Albuquerquej (Minas tor ia Regional do Serviço Américo, recebeu, ontem, os «Teatro) proibi:.. 3U�1O o�tiverarri do juiz A-I e exatam�nte o d�bro do�
Gerais) ; 10. Vice-presidente; de Expansão do Trigo do pareceres ju ridicos e da Co- di-da d CI· coi' �'Lllar Dias, da segunda Va- vencimentos do více-presí-
Helio Ramos (Perrrambu- I

Ministério. da Agricultura missão Técnica da Rádio 8 r ar r-a da Fazenda Publica, um dente da República.
co) ; 20 Vice-presidente; Lu-j O fato foi agora comunica-

,
do Ministério, relativos ao BUENOS AIRES, 29 (U. mandado de segurança con- . Para o Tesouro, isto sigo-

cio Kafja; 30 Vice-preaiden- ! do ao ministro João Cleof'as i caso da Rádírr'Clube do p:) - A municipalidade tra O: Diretor do Tesouro, a n íf icará um aumento de des-

te: Francisco Durval Veiga! pelo chefe da Inspetoria, I Brasil. Ontem mesmo f'o- proibiu a venda ou exibição fim de receberem a gratifi-
I pezas no mínimo de 50 mi-

(Goiás) ; 40 vice-presidente: i sr. José Soares Brandão Fi-
• _,. ll'am estudados os parecere; da publicação "Teatro", �o- cação adicional de 25 do' lhões de cruzeiros por ano,

Setembrino Belisario (Esp.; lho, que espera grande pro-
....

RIO, 29 (V� A.) - Ape- ,e o ministro José Américo mo desaconselhável e quali- cento, c�!culada_ sobre a re-: alé� ,dos atrasados, dos

Santo); Secretario-geral: i dução tritícola nas lavouras sal' do sigilo que está cer-
t
exarou despacho no preces- ficou de imoral o livro do muneraçao e nao sobre os

f quais foram pagos sexta

}'faimt;md� Vilela (Bahia); I dos indioa, "Caiguangues". cando o assunto, apuramos
I
so, que é 'sigiloso, em virtu- escritor italiano Curcio Ma- vencimentos por êles rece- feira última nada menos de

:10 Sec..retario: Erasto de l Por outro lado foram es- que o sr. José Amé�;ico opi-lde da recomendação presi- laparte, "A Pele". bidos, s ignif icando �lm, ano, dez milhões de cruzeiros.
Azevedo M�lo (D. Federal) ; I tabelecidos contratos para nou pela cassação do regis-I dencial 'de que qua_lquer Depois da vista de Mala- mento .de doze mil cruzeiros I' Vale assinalar, que' entre
20, Secretario: José da RO-I quatró

culturas _fiscaliza- ,�ro da Rá�-i� Clube. ° _pa:e-j des�acho I_Dinisterial só po- parte, este ano, no' Congres- mensais.
_,

os b(mef�ciados, destacam
cha (Ceará); 3°,Secretario: , das, no montante de 130 sa- cer do min isfro da Viação, dera ser divulgado e ser co- so Mundial de Imprensa, em Assim, os fiscais lotados se os deputados Mario AI-

. Ja.ide. de Araujo (Sergipe)! cos de sementes de trigo, na exarado '. em. consonancía
'

nhecido do publico, depois I

Santiago do Chile, esse se,u no_ Rio passarão a receber I tino e Barros Carvalho que,
e Tesoureiro: Vitor Couto i refer ida ç

área do cmunicípio com o que opinaram o con- � da apreciação do presiden- livro 'inundou as livrarias I como ordenado sessenta mil juntando o subsidio de de
Garcia (Distrito Federal). I de Chapecó. • sultor juridico do. ministé-I te da República. " deste país. I cruzeiros, isto é, mais do putado, totalizarão oitenta
.,..._ _ _ _-_-_.._-.-. • .;. _-.- _•••_-•••-

..,.-_,..�.'f-_••._-.-_-_-_-_-.-.J'4 - �- """""-._..._,._---..,....,.....,..-..- ...., _-..--._-- ...,...-.�----,.----------&-_-.,JIW ._-.-_•••••_-_ �w.-_-.._-.._ _-.-_-.._-_._-_-_-��.-.

O jornal do nosso ilustre governador, cansado de

F I M
-

d
·

-

,
.cê-Ias, para ajuizá-las boas e ótimas, necessárias e de

llroc_urar motivos �l1e, enfeitem e aV�lumém
..
os autos de., aso' . en Igo 'lH"oclamada urgência..'Essas. 'palavras

nã'o partiram ap�-
" sais.

elogio de todo o dia, teve um estalo. arranjar para S.
,

.

• nas dos que ao sr, Ir'ineu Bornhausen se atam por afei-
----..,---------

Exa. o papel de vítima.
.

'

,

_ I' _ _ RUBENS DE ARRUDA RAMOS 'ç�es polít!c?s ou pessoais. O.s que, par�idàr�amente, l�e
-' , 'I <.:...;. .', sao contrários deram-lhe mais do que SilencIOSOS e obje- 'O RISO DA CIDADE···

O golpe, convenhamos, nao esta nada mau. caste DS encantados, de aparato or iental, e em festas,. � ,

'..
.

. .. .

O �oss: povo de formação medularmente cristã, banquetes e foguetes; vítima da intrujice das estradas �IVOS votos l:a A�semblela. Da ,t�lbun: O:OSlcloDIs�a .��-
te� a alma enter�ecida de c�ridade. E' .tradicional o a!Sfa!,t�das; vitima do. ardil. coI? o �essoal ,de. casa"., �sse d:r:;:r:;�� e ap ausos e proposltos e ranco e eCI 1-

seu espírito ,de solidariedade hu�ana. PartIlha e padece sacl"lflcad? e sub-fammto funCIOnalIsmo p�bhco; vItIma I
p

o sofrimento alheio, sempre SOlíCItO em dar de comer aos do devaneio dos homens para os cargos e nao dos cargos Sedamos rig'orosament� exatos se dissessemos aqui,
.

que t�m fome: e de beber aos sedentos de justi�a. Ingênua parao,s homens; víti�a da fr?ude do evangél�c? 'pre�ador I e?l .�esu?,o, 'isto: ,a oposição pessedista, na ligação Flo
e pura, piedosa e honesta, a alma dos barrlgas-ve.rdes. da paz e da harmoma, desfigurado em capltao-de-mato rIanopohs�Jaragua, teve parl:1. com o sr. Bornl)ausell ati
Dela, na' polícia, fêz retrato perfeito um espertalhão �ue con!ra os aclver�ár�os políticos; e vítima, até, do cinismo ude diametralme�te ,oposta à 'da oposição udenista para
a explorava, ao afirmar que Floria�nópolis era o paralso da 'Imprensa palaCiana. com o ,sr. Aderbal R. da Silva, na ligação Capivarí-FlD_
'dos falsos mendigos. ' Ainda ôntem, por exemplo, o jornal do Palácio. do rianópolis.

. _,;
..,

,

Foi por isso, sem dúvida, que o órgão agronômico I Matinho,
a propósito da ligação Florianópolis-Jaraguá Vítima de quê, .pois, no caso, o Governador? Da ge-

resolveu especular CDm � bondade da nos�a gente, ap.r�· d� S.ul e d� usina ,de Bracinho, foi ao requinte da in;en- ral consideração? Dó unânime encorajamento? Das pal
sentando-lhe o Chefe do Executivo travestIdo de �artIl"l- ClODIce, afirmando que, por causa de ambas, o sr. Irmeu mas de todos os quadrantes? Dos vóios da inteira Assem-
zada vítima.

.

,

Bornhausen ':suportou as m�is cruentes (sic) e injus- bléiaf
.

A burla não pega! A mágica é pífia! tas crítica-s, as mais apaixonadas e contundentes acusa- A fantasia, ainda que fantas,iaJ, não cabe em S. Exa
<'

Vítima está sendo o nosso'povo do govêrno em· que ções".'
A •• • ,

mesmo que a preparem para uso limitado no tríduo ca;�
mais esperou e que mà,is o' desesperou. Vítima do conto I O gosto da mentI�a, P��lt.lvamente, a�llssalou o ce- navalesco.,' .

,das promessas que lhe acenavaI)l com vida -mais barata,

I
rebro dos escreventes do DlarlO da Manha. Não nff envergue o sr. Bornhausen, nem hoje, nem

�

sem novos imp'ostos· vítima da patacoada de o candida-. A,o que se sabe, por aqui e PO'r Sánta Catarina intei- nunca! Jogue-a fora, se bem que nela inscrevam '

.' 't· t d' 1 b G
' as cos-

to dO' pouco saber fazer muito; vítima do lôgro das de- ra, e que no come lmen o aque. as o ras" o sr. "overna- tas, em caracteres garrafais, a palavra vítima'
cantadas centrais hidrO'elétricas, que dari:,� pot�encial d.or r.ecebeu de gr�gos e trDianos, o apôio, O' auxílio, a so..: I �

E' que, ���sar até disso, -o povo perceberia' a cO'ntra
aO' EstadO' inteiro· vítima da trapaça da so mversao dos hdarledade e o. estImulo, sem.reservas. VO'Z alguma se ele- façao, e vel'la, cO'm Ij.queles penetrantes (}lho I, .

,

d· �'l I·
� .�. '

s (e ver, a

�nheirO's públicos em obras repl'odutivas e, nunca; em vou, em ll"eçao aque as rea IZaçO'eS, senao 'para encare-
. car}(�atura dO,bt!,Q l\l.endigo!

'j

«PRIMOS
ca.

I

e cinco mil cruzeiros men,

I

GOVERNILDO Venha

me ajudar, Udenilda!
Ainda tenho que ,deco
rar um discurso do

E'lesbão, para noje.' ..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ea,." � $,- a o�,ok e_ 8./A.
U.m-a tra�içao no �omércio 8; na In�ustria �e Santa Catarina

.

-'

M a t r i z - F -I o r i a n ó p 0"1 i S
.Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUaARÃO. E -CURITIBA.

Especialistas em: FERRAGENS� F�ZENDAS, DROqAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA
.

-

. MARIA, FBRICA DE GÊLO. '. \ .

.' .

.

'\

'«O ESTA.DO)

,.... ;"..:..... . .........-..��..............�� ........-_...._�-�...nn -..-...r-... .....,.......-.ã.-...
,.

...-,;" " n-.,... ........_-..........,._-......-..rt.................._,.
.. _ ... ' ..

DR. JULIO D'OIN VIElRA
ESPEUALlSTA EM· QOENÇAS DOS OLHOSt-Ó,

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de J'auef

'0, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina'
Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa,
( Curso no Departamento Nacional de Saúde
Consultas díéríamente das 10 às 12 horas,

3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

horas,"
..

Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho.
'

Residência: T�avessa Urussanga 2. - Apt. 102.

Corpo de 'Bombeiros 3.313
Serviço L�z (Recla
mações) ;........ 2.404

Polícia (Sala Comis-
sário) 2.038

Polícia (Gab. Dele-
gado) .! ' 2.591

COMPANHIAS DE
.

. TRANSPORTF
AÉREO

.

TAC ••...••. _ .... 3.700
Cruzeiro do Sul .. :. 2.500
Pânair •••..•.••.•.

'Vari« .

Lêfde.Aéreo ..•..•..
Real .........• : •...

Scandinavas ...•••.

HOTÉIS

Ave.t4- Lux ••..•..•...•.• 2.021
Magestic ••••. ,..•••. 2.27�
Metropol . . . • . . . .. 3.141-- ..
La Porta • • • • • • • •. 3.321
Cacique •...•....•. 3.449
Central ••••. :. . . .• 2.6!H
Estrela • • . . . . . • • •. 3.371
Ideal .. , . . . . . . • . .• 3.659

a_.Gada, li...'"1'11 1...1..1, ti. T.l� 11&
ESTREITO .

--D-n-".-W-A-.L-M-OR-ZO-M-E-·R-G-A-R-C---IA-- . Advocaéia e (;oDfabilidade D.sque ..•'..........
.

06

Dil)lomado pela Faculdade Nacional de Medicina da. ! -

DR. UTIIVAM li'BJlGAPAlU I. PLACAS SIFILITICAS.
Universidade do Brasil - Ad.....do -

EI· I cd N I'Ex-interno por concurso da Maternidade.-Escola ACACIO!�:'���.8._"mAGO I II r. 8 OUl8 ra'.
(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)

.dif1 1 "lPASIl" _ 60 dar Medlca�o J:uxUl.r DO tr.-
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospit.al c O ali • t.mento d. 8ifili8o.....,..,

I
I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
Médico do !IospitaI de Caridade

i DOENÇAS DE SENHORAS _- PARTOS - OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n: 16, dás 16,00 às 18,00 horas;

<

Pela manhã atende diàriamente no Hospital
de Caridade.

Resid: Rua General Bitttmcourt n. 101. TeI. 2.692.

ORA, WIADYSLAVA \1, 'MUSSl
E

UR. ANTONIO nm 1\fUSS3
.'-Une

Ctrwral.-ÓUnka thral-l'I!Irt.!I
. "'�1.t. wmpl.w • eap.cialud. iDa DODQA..5 ·0. IUllrBl1

t�lI. odunol idtodp••• diacn6lüeo•• traiam.ato.

-HU..rOIOOPU - BlBTllltO - 8ALPINGOGLU'U - "TUO-

LISIO BASAL
•

&a410k.ral'1a ,or ..nela. carSAI-lIl.no.oa,.lailú &alva U!in

"!lia!.. .e.. a••

.....
.....árl.' D.. • ·b 11 lI.or.. -- DI. ..uL,

D!IIIl 11 àâ 11 Ilorai - Dra. Ii••st. I
---1

!

4.. o ......or..�:!
I
I
i

...1.. por ".Rrlla. lia A."t.MaClte· • "1I!�.IIí"a ... DLstrlt..

�...ral:

DR. A. SANTAELA
\J'um.do p.1a J'•••!il&d. N.aeio_1 d.' Jle4lciss

:-e." ...r..11).

- lb-lllbJÍB. cle .oap!;'! r.l11wlt;trt4lO ....al"'1Ia1. ,j&'�"'4rt.. �j)

'.�'tA1 1'.'81.
ih:-hlt.rl1o .ta e.nt., C.SAI <1" .1.. rlf>6�.Ua .. 1.1.. 4lu !'"".1ll"E

�
L"'1.I111�", JUdieft '-- -DGOlIca. Ner'fil"MI'

. c.u�lt6rl.: .JI'1I:1eió Am"l1a N.\a - �ia �

a.if•••d.z· ·Jtll, .locai."., 114.
.

.' é.à""" ,Da& 11 u' II una.
< 1ew.�.1 -'.- - ç..��UriCI l.JaI

. DR- .JOSÉ IJAIÍlA S. BITrENCOUBT
-

•• D I C O
-.

- -\ ",
-,

_ I ... 111 i. 11.111.. 1. - laje!
.

• I'O.mOULTu.A -t P1IDIATllU - CLINICÁ ilit.ü.
.

·'f;eu""�I. a...il••I. --a.. ..11&41 'Tiau •. , (L&r� 11

r.. ....) - J'lort..6,oll•.
•.dri.1 • t.i 1J il�r•• - DiUi&au"

0....0. '- OUVIDO' - NDU 11 QÜQ.lKT.&

DR. GUERREmO DA FONSECA
.lIedaU ...

...... A'aralka••••

LIa�ada •• J'ODeI. ;_ ••fratol - T.......N·....... L (!ir.

...r�. i. Oabeca) - "&ire.... 'OoI:," Ildralik_.. hlleb

.........
....Ita )ara ... cI. �.lo$

c....IIúI. - Vlaco.íIa •• ()111'0 h... a. "
-. !.&.1.... «a 0.11/1:

...........).
-..a.'.da - J'aU,. 1aJun14l. 11L - Tal. lHI.

DR. ,ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
ClltlaGLl TlUtJlUTOl:O.U

Or�.
o.•••I"It.í '18&0 -PI..., 11.

lha l' u 1f iI1r1.m<ll!l�.

..... -...t... 111. r",,,,. 51. '1',
-----�-�,,___,..

DR. ALFREDO CHEREM
c.,.. Nael...1 •••_..", .......

b-l1HtlIr 40 :&olpital OoIJrile h.t''&l!I&.

D...�al .,no... • .'!Iltcla.

iJapoMllela BeRai
••• 'rUaI.... a. II.

0.•••1"'. i•• 11 u 1. k.rlllt

roo••. "I

..... ••• Ba.... Bani... ". - ...1...

. DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO DENTISTA

Consultório e Residência: Rua Fernando Machado, 5.

Clínica Geral - Cirurgia Bucal DentadlHas

pontes moveis e fixas.
De segunda a sexta�feira das 10 às 12hs. e das 14 às 18hs.
Das 8,30 ás 12 horas aos sábados.

.

HORAS MARCADAS.

DR. ARMANDO VAl.ERIO DE ASSIS
.

-

.

..DICO
.. lanI.. •• ClfaIca, lafa.1I1 .. .&IId....... .uI..... . ....

•11a) ia Carl....

OLDIIOA ••DIOA :08 oa�QAI • .ADULTO.
- .&I.r". -

,

c....I..d., ,.aw", , r- Pa l ia II __ 11

í ... 1... l' JaCu.
.......eIa, a....,....1 GaIIk.rii... - ''''1 ""

FOro em reral, Recursos ,erante o Supremo Trlb.
.

uI Federal e Tribullal Federal de Recurlo..
.

ESCRITóRIOS. -

. F.lorian6polia - Edificio SJo Jorre, rua '!'raJa..

ÇlruCl••erlll - Doeacu 'e 8e....or•• - Pree&el.p. 12 ._ l0 andar _ aala 1
Iil.trid.cI. lUilca

ICe..alcêrta: Ru. Vi�r ••lrel•• n•. 11 _ T.I.fo.a 1.1". .

Rio de Janeiro _ Edificio Borba Gato,
Cou.u.. : AI 11,10 ho"rá•• i tarda da. 11 lI.ora••m lia.... �.

A.t611io Carloa 207 _ ,laIa 1008.

a.ahl&rada: Rua Vid.l a.mel, - T.I.fon. 1.411.

DR. I. LOBATO l"�LHO
IJ-i>U,ç". to ..,.ar,,!}.•. 'f;lI.rr.�r.J ..

l' {J B I: a 1:' 11 t. o II �

i

I
_I

{'a"t'-:;inrl& �o Prof. Oso 'P;l1b�lirc QulularA.. �t�,
,

Cons : Felipe Schmidt, 38 - Fone "3801
Atende em hora marcada
Res: Rua São Jorge, 30 - Fone 2395

ADl\HNISTRAÇÃO
I Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160
1- Ter. 3022 - Cx. Postal, 139.

lHrétor:_ RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes;
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 -_ 50 andar.
Tul.: 22-fi!l24 ...... Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.
. Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 60 andar
Tel.: 32-9873 - São Paulo.

ASSiNATURAS
Na Capital

Cr$
Cr$

•

r Ano 170,,,,..
90,00

DR . JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clialea lIi41e. - Doe.cu •• crla.cu

Semestre ..

'

.

No Interior
Ano Cr$
Semestre

-

;. Cr$
Anúncios mediantes coittráto.

200,00
110,00

,'I'rat&menw d. Bronqllit...m .chalto•• criall,a.)
C.uIlIUri.; Vitor lI.h.I.. , 18' - 1- andar.

l!!cr6rht: Da. 10,aO iII 11,10 • ,"'...... ·u 1,10 1I0r.,.

llat,Ulicla: Avcnida :1.10 Br.neo, 11$. -. ron. 1.041.

- ------�-_._-----_.-.------

DR. NEWTON D"AVILA

- i

-........ F

�
. / DR. MARIO WENDHAUSENi

.

CliJIlca ali41ea ai ...

tMaàIliU6r1. _:. ... 1010 P1.t., 11\ - Tal. .. "I.

Ceulilwl Dal Cu. ura•.

MÁRIO DE- LARMO CANT!ÇÃO
- MÉDICO -

.

CLINICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

DOENÇ�S �INTERNAS
CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS

Tratamento moderno da SIFILIS
2.._ Consultório � Rua Tiradentes, 9

-

HORARIO:
Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas

. -Telefône - 3.415
.

- Florian6polis _:

Os originais, mesmo n50 publicados,
serão devolvidos.

não

A
. direção não se responsabiliza peloa con

ceitos emitidos nos artigos assinados.

:Inform;lçóes'
-

..U.eis
O leitor éneontrará;· nes

ta coluna, iItformações que
necessita, diàriflmenté e de
imediato:

'

.' .JORNAIS
.
Telefone

O Estado ...•.•.. '.. :t02l
A Gazeta .....•.... �.656
Diário da Tarde .3.579
Diário da Manhã 2.463
Ã. Verdade .......•. 2.01('
Imprensa Oficial 2.688
HOSPITAIS

ADVOGADOS

DR. MARIO LAURINDO
e

DR� CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

De Caeídaaer
(Provedor) .

(Portaria)' :- .

Nerêu Ramos .

Militar '.' .

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
·

Carlos Corrêa ...

CHAMADAS UR-
/"

GENTES

DR. CLARN:O G. GALLETTI
- ADVOGADO-

Rua: Vitor Meirelell. n. 60 - Fone 2.468 ...;. FlorianópoUiI.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- .ADVOGADO -

Calu P_UJ 1,. - ltajal - ...... �eart..

Naviu-Motor «Carl Hoepcke»
. RAPIDa - CONli'ORTO _ S.GURA:NCA
;rtal� entre FLORIANOPOLlS. RIO D. JAN.mO

E.eala. i.termediiria. em Itajal • Sa.toa.... do

....t. tUt1mu ap...., par. o movtme.to d. pal.ar.irol .

•

�ua Deodoro - Caixa Poata) a. n - >r.).fi)": 1.111

·2.3U
2.036
3.S-31
3.157

3.153

$.121

3.553
2.325
2.402·
2.358
2.500

•

NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE

"NOTA"
-o. NAVIO'SERA' PUXADO'PÀRA LIMPEZAS (5

\

DIAS') ORGANIZANDO� SE E:M SEGUIDA 'o
.

NOVO

---'--------'----------------

. .

'Lavarido com' Sabão

·-Y>irge_m .Es'fJecialidade
'da ela.' "'ETIEL INDUSTRIAL-Jeinville. (marca registrada)

economiza-se temP9 e dinheiro
;._._

. ....:. ._.__ ._.__:__ .. _ ·é •. ,�,.·?:··_:::C.7!••��._===:..._____:...=--_

farmatias.
de Plantão"
JULHO

• 4 Sábado (tarde) - Far
mácia Esperança :- Rua

Conselheiro Mafra

·

5 Domingo - Farmácia
Esperança __: Rua Conse
lheiro Mafra

11 Sábado (t,llrde) - Far
.mácia da Fé - Rua .Feli

pe Schmidt
IDA _ VOLTA �12 Domingo - Farmácia

de Fpolis. de Itajaí do Rio de Santos da Fé _ Rua Felipe Sch--
Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas

do Rio, às 7 .horas

Consultório: Rua Fernçll1do-lVIachado, 6. Fone: 3.195. PROGRAMA DE VIAGENS

Dr. Julio Paupi'z' filho
MÉDICO

Clínica Geral - Ginecologia -, Higiene Pré-natal -

Obstetrícia - Eletrocardiografia.
'

(CONSULTÓRIO DR. DJALMA MOELLMANN)

Atende diàriamente das' nove às onze- horas .

Para .mai. illformaçô.1 diriJam-•• 1

.MPRMA NACIONAL 'D. NAHGACAO HO.PCKI
Farmácia Santo Antônio -

Rua João Pinto

26 Domingo - Farníácia
Santo Antônio - Ruà João

l�idt

18 Sábado (tarde)
Farmácia Moderna - Rua

João Pinto
· 19 Domingo - Farmácia
Moderna - Rua João �into

25 Sábado (tarde) -

Pinto.

O serviço noturno. será
,efetuado pelas Farmácia
St\l. Antônio, Moderna e

Noturna, situadas às .ruaS

João Pinto'c Trajano n. 17.
A presente tabela não po

derá ser· alterada sem. pré�
via autorização dêste De

partamento,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
" 3Florianópolis, Quinta-feira, 30 de Julho de 1953

Magnífico espetáculo se dessa forma deprimente, a
I mavam os negocios no SUí,

nos apresenta a natureza boa fé do meio cultúral que
, , a Espanha mandára uma

em toda 'a .sua plenitude. A
I
aflue ao recinto da expcsí- ,

I poderosa frota para Bu'�-
harmonia de suas linhas e ção afim de sentir a natu-

A'
.

d' I' nos Ires, com mais e ...

inglês côres, seus movimentos e '-reza, essa Obra Divina, in-,
000 h,I 10. omens de desem-

150 'gramas de queijo de sons, reunidos num turbi- terpretada pelos sons ou, '

b:I ' bzarque, so as ordens di)
lhão poético e melodioso,

I
pelas côres ou melhor, atra-I, lho e bravo 'Pedro c-

fa'z vibrar, de emoção e en- vés dos princípios estéticos,
ve

1.
'

I ..

' bal os.
tusíasmo, aqueles que ob- do verdadeiro artista.

, , Varias conquistas fez eg-
co- servam essa magestosa A "ARTE" é 'em si, um . .,

te destemido guerreiro e ou-
Obra de Deus com boa von- sentimento virgem na alma: " d'l' dtras mais I ata as, conta-
tade e idealismo. da criatura humana, inde-

va ainda fazer, quando, foi
1 - Junte o sal à água e Tudo é belo e difinivel, pendentemente de princí-

ponha para ferver. Adicio- depende da forma pêla qual pios clássicos ou moder

ne o macarrão. e cozinhe observamos. A natureza hu- nos.

cêrca de 20 minutos ou até mana é complexa. Pintor do natural não é
os .enpanhoes se obrigavam

que o cararão esteja no, A teoria e a realidade como argumentam alguns,
a restithuir a ilha de Santa

ponto. Escorra-o e enxague nem sempre se compatibil i- por não possuirem uma no-
.

•
. Catar-ina, com todas as SUl i

em água fria. zam. ção mais clara do que seja j.
d dencí met d

1 it ,-" ., ,." epen encias, e a me a e do
2 - Esquente o pa mi o Por essa razao o pequeno I

a filosofia da propria AR-
, -/9 d' di"

territorio do Rio Grande
com o 2 u agua, mexen o vocábulo "ARTE" tem sido TE".

I
'até o rio Piratini; conserva-.

se�pre. Junte,. o mo.lho in- alvo das mais acoloradas A natureza é, sôbre tudo, ,

� vam porem, as Missões do
gles e o queijo. Deixe no discussões e nem mesmo um magestoso manancial de

" - I Uruguai, a Colona�e a mar-
fogo até que o queijo se existe, creio, o que tem ge- ,inspirações que propqrcio-

i
gem setencial do Rio da

derreta. rado maior número de dif'í- na" a todos; um delírio de
. P��

3 Reserve algumas fatias nições discordantes entre emoções., I

No 'dia 30 de julho de ciade' ovos para' guarnecer o si, quanto a sua filosofia ou I' O localizar do ângulo de
- , 1778, as tropas de Ceballos

prato. Misture o macarrao seja, RS suas doutrinas' eS- I trabalho : o' -apanhar -, dos afastaram-se definitivamen-
com o peixe, e com o res- téticas. traços expressivos; a pre-

P h
'

te (la ,ilha de Santa Catari-
tante dos ovos. on a nu- A palavra "ARTE", na paração da paleta; _a preo-
ma travessa funda, de vi- Renacenca ou na Idade

Mé-I cupacão
dos princípios há-

na;

1808 'Jd d b
.

, -. - em ,nasceu oa-
1'0 ou ce arro, que possa dia, era aplicada, num sen- sicos e têcn icos a serem

.

J 'I
,-.

AI
.

ir ao forno. Espalhe por cí- tido geral; a todas as ativí- usados na interpretação do
quim ose. nacio, rmran-

R'epresentante.VI-a)'aole."

I
- I te da Mar-inha de Guerra do

ma o palmito com queijo. dades técnicas do homem, seu ideal artístico" não po-
I ,'. ,

4 Asse em fôrno mo- ,

.
' ! Rrasil e Visconde de Inhaú- Tem vaga para o interior'l Interessados queiram di-

-

.
Atualmente acha-se, dIS-, de ser trabalho de retrata-

.

'

derado Perto de 30 mmu-,
.'

d
.

di d f f'
,ma" de Santa Catar-iria e Paraná I rig ir-se para a Caixa Pos-

, sociada em OIS grupos IS- mento ou e otogra la, e" ,

" "
A

tos Ao retirar do forno en- . I' ld d
I - em 1823, aS,tropas por- importante firma de Pôrto tal 1.010 - Porto Alegre,

• ,

i, tíntos : sem embargo, a capacI a e ',.. .,
'

'

I , .

feite corri as fatias de ovos, I
) "ARTE" l' d d

-

t
.

I tuguesas do Major F'idiê, Alegre (R. G. S . .) com o ra- : dando referências.
I a a como e e- cria ora a na ureza anI-l I I

as azeitonas, e alguns ramí-
t tê

'

I b' h d 1 d ti
compostas de 700 homens, mo de ferragens, miudezas, I--, men o eCnICO; eng, o a,.:'Nn fi a a na a ma o ar

lS-, _ "�, ,,
,_ �, _ " < �', '

nhos de salsa - " ' . ,.' Y"-, no Mont,e da TaboC'á, perto loucas vidros e secos e mo- 'I Da-se preferência a q"tl-em.

SI, um sentido restrito no ta.
'

'. _

. , "

.

(APLA) . . ,\ Iib 'd _

i de Caxías : (Maranhão) ca- lhados por atacado.' ,

I tiver condução propria,

--0-- ��ed:l:x:::�:od: ulmerü.:_ "D}l �RTE pela AbRTE"'. I pitularam com ,o coronell PARTIDO' reOCIALANIyERS4RIOS Ne a não se conce a val-, Filgueiras; .

'

�
I balho. d d I _

,

D��:o:',�,�:�:,;:an�!�:s�- g ...�::a:!��:a::s�UVi�:�t:S ,:�::�',��;: �::::ali�:� �:av�:,�:::�:::;;:à ;��,!r��,,,,-2ÇI!�TICO � SAU DE UNTAR
rio natalício do dr. José Me- ,industr!ais as quais se ba- d d d d

.

t' t ..-" '" " Ve de s íirí '<lima 'ala'

dciros Vieira, provecto ad- seiam em princípios técni- e:sa s�nc:��d:d:lt�e::eISq:!
I
::q:�:;:-��l�'�::is�'� e::r:l� Dlreíóri'õMunicipal' de '�oríanópolis de j:nt;r e.bi�·� entalh��(;a'

-

d' t d "A G cos, matemáticos etc., apli- , d' 1"

vogado e Ire 01' e
,

a- existe em muitas criaUl'as
I ll'jrante Norton, sendo ven- Na séde do Partido Social Democrático, à Rua As: em ma ell'a ,-fo ;e,.

, cad,os a' habl'll'dade de fazer

I b d t' f
.

d d 9' VA t' R
. ,

1<;etilhf.", de !tajal. humanas; a tinta combina- .:ida aquela, fragorosamen- cipreste Paiv,a na 5, so ra o, es a uncI?nan o, a,s ,as er j:l ra,al' r"a emJ,�e,l

O anivers,ariante, que é alguma coisa com método' e da com o as fl'esco e puro te;
11 e das .14 a� :7 horas, o Posto de AlIstamento Elelto-

,. perfeição, sendo os mesmos I ral para lllscnçao de novos eleitores, tranferência e su-,
figura marcante no cenar�o da nossa paisagem tropical; - em 1842, o bravo Gene- bstituição de títulos. '

__

t' princípios, o factor prepon- ,

(la imp_!ensa' ca armense, o aroma sutil da nossa v�- 'aI Caxias assumiu o

coo,
A substituição dos títulos antigos é o,br.igatória. sem- ....... derante. Ai trabalha o artí- --

_

' tem-se firmado como Jorna- ,getação, ,estarão reunidos, mando das forças em ope- pre que nos mesmos estejã esgotada a pagma destmada
fice ou a'rtesão.li8ta de escól, combativo e numa harmoniosa interpre- "acões na Provincia de Mi-Ia rubrica do presidente da mesa receptora.

(jlle, pela sua cultura, tor- b) a "ARTE" própriamen- t
-

t' t' t I d
.

G
. Os interes;;ados deverão juntar ao requerime.1to

açao ar IS lca, nas e as e nas era-lS; .
__

. b te dita. Nes'te grupo, fun- '

. duas fotografias de 3 por 4.
nou-se ,um dos maIs com a- Nilo Dias que se acham - em 1926, no RIO de Ja- Mais esclarecimentos serão fornecidos na séde do
't tI' damentado nos ,princípios ,

ti-vos elemen os, na a ua Sl- exposta no amplo salão do ueiró, faleceu o General P t'd
.

1 t lefo na 2570
- estéticos, predomina,- então,

ar I o, ou pe o e ne .....
tuação' política. Colégio Estadual Dias Ve- Lauro _ Severiano 'Müller, ..

, .

h d a fôrça criadora da alma _;_ ..;.... _

As mUlta<> omenagens e lho, à rua Vitor Meirelles. l':nscido em Itajaí, Santa Ca-

que sera' alvo o l'lustre con- em trame, em busca da be- U
. -

d te'las .

ma expOSlçao e tarma, em 8 de nov.embro deleza.-

frade, ,nos associamos, com

_----

\"'.0,
<.í.'- ,�g.

NO LAR E NA SOCIEDADE
30 DE JULHO

A data de hoje recorda-nos

que:
,

- em 1778 Os enpanhoes
abandonam. a ilha de Santa

TALHARlM COM

PEIXE

INGREDIENTES: ARTE150 gramas de j;alharim
1 litro dágua
2 'colherinhas de sal

250 gramas de palmito
(cozido ou em lata)

2/3 de xícara dâgua
1 eolher inha. de molho

Catarina;
A' vista da feição que to-

Minas'

2 ovos duros, cozidos

8 azeitonas

20!l--gramas de peixe
zido ou em lata.

MAN·EIRA DE FAZER:

assinado, na Europa o tra

tado de Santo Ildefonso

(outubro de 1777) pelo qual

•

Banhista de IiJtld� deyJt�
geJ..l �egrêcio VlO� cOYl�ia:
'�ou sabida/�o KOLYNQg ...

�emp�e..� v� ao dia!"
I
I

•
•
;

,

COMBATE� CAA'E�

PERFUMA o HÁUro
RENt>E MUITO MAr�

-f(-
•

• UD

Representante de Produtos
Farmacêuticos

IParficipljçáo
I Bruce Riggenbach comu
!
i nica' aos 'parentes e pessoas

,

li amigas de seus pais, Alber-

Para esta, praça e interior, precisa-se de represen- i
to e Glorinha Riggenbach,

tante por conta própria, para grande Laboratório de I o nascimento de sua irmã

produtos populares, inclusive Flôra.
-1

"

zinha SILVANA, ocorrido a

Cartas para a ,Soe. Farmacêutica Japuíba Ltda. -

i 19 do corrente. '

Rua Machado Coelho" 8 �,10 - RIO DE JANEIRO. i

Vende-se 1!'cosiDheiraPrecisa-se de uma cosi-
-

A '

Ih d -esidê I nheira no Clube 12.
Vende-se boa c�sa de secos e mo a os cC?m resi en-

cita em Capoeiras. I
.Rua João Pinto 6.

Dois.Iotes em Barreiros cita á Rua de Moura 20x35. I
Uma casa na Vila São João em Capoeiras.

<,

I
Vêr e tratar com o proprietário Braulio Silva em

CAPOEIRAS. I
t

,

O MELHOR JURO -

5.%
�

DEPOSITaS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO. 16

fLORIAN6pOLlS

Viagens DJRÉTAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3as,
FPOLIS.-S. PAULO-RIO " 4",
FPOLIS.:" CURITIBIi-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEI,RO, DO SUL

'.

REPRESENTADAS CLIENTES

'prazer.

:l"AZEM ANOS, HOJE:
- ,Sra. Ondina Schm_idt

Gcrlach, esposa do sr. 'B.en.

Jamim Gerlach, residente em

São José.
- Sta. Ruth Souza, !uri-

notáveis; um desfile de ori- 1863.
( Consiste em extrair, do . .

t 'd d' t tglllalS raZl os Ire amen e
inerte ou da vida inexpres- 'd 't'

,

, os nossos pi orescos re�
siva, os elementos que pas- t d Ih

•••••••••••••••••••••
can os on e o maru o e os forem visitar a sua expo-

sam numa forma harmonio- A

t' '1 t, '. can lCOS SI ves res parecem sição numa demonstração
sa e equilibrada, transmi-'

unir-se num hino festivo e expressiva do elevado nivel
tir, aos ouvintes ou aos es-I arrebatador das mais pr()- cultural do nosso Estado.
pectadores, aquéla emoção • d

-

"t l' A "S
.

d d C
'.

lun as emoçoes eSpll'l ua s. OCle a e-.. atarmense Rádio Sulina' de Capinzal
profunda; aquêle arrebata-

,

Casa Londl;es

Pereiql." Oliveira & Cia.

i Ind. Gerais 9ássio Medeiros

I �·,4·

I' ElectrolândiaModas Cliper
Ali, nas télas, estão as de Belas Artes", patroci- Bário Difusora de Tijucas A Electrônica

mento d'alma tão caraete- pinceladas virgens; no ar- nando a exposição, saúda Rádio Difusora de Laguna d Est. José Daux S. A.
rístico dos artistas since- etista, a tranquili\dade de Nilb Dias pelo reconhecido Rádio Caçanjurê de Caçador Waldir Losso & Cia.
ros e honestos 'com a' pró- 'I20nciência. valor de suas telas e pelo RáclO Difusora de Itajaí Eléctro Técni'ca Ind. Com.
pria "Arte".

berto,- filho do sr. Orlando Apresentando 81 traba- seu trabalho profícuo no "'0 Estado" I' S, A.

('ampos e Rodolfo-Sérgio, fi- Um trabalho, de ,arte, lhos, Nilo Dias descreve, a- sentido de elevar, mais al- "Alvorada" Pu bl'l C -IdadeS'l' quando executado através �
I

H,o do sr. Rodolfo 1 velra.
'

travt!S da sua alma de- ar- to, o nivel cultural de San- "O Invicto"

ItaJ'al'" I
'

,

, I ELO�cidr:,tóArioe'l.SeoR,oN'naaclaiOnnaLltdâ.,- Menina Heloisa-HeIe- de artifícios diversos, não tis ta, a poesia das côres da ta Catarina. "O Vale do
- ,

"

_

}l,a, filha ao SI'; Higino Fran- poderá permitir ao respec- nossa natureza àqúeles' que J. A. Caixa Postal, 45 _ Florianópolis _ Santa Catarina
tivo realizador sentir aqui-

André Nilo Tadasco

cionária da Prefeitura Mu

ldcipal de Itajaí.
'. - Sr. Milton Cesar Pires.

- Meninos: Carlos Al-

cisco das Neves.

A C I T ERádio Guarujá de Florianó-I
polis /

Rádio Difusora de Urussan-

ga

Rádio Farroupilha de Pôrto

Alegre Agência

•

-

AVENTURASlo que de mais puro e divi

SRTA. MARIA' DE LOUR-' no existe na alma das cria

DES MEDEIROS VIEIRA turas sãs, que é aguela e-

Aniversaria-se nesta da- 'moção profunda experimen
data a estimada 'senhorita tada pelos amantes das Be

Maria de Lourdes MedeirQs las Artes.

Vieira, funcionária do 'De- ,Torna-se, aquêle, insen

partamento Estadual d,e sivel, não pode, portanto,
Estatística e dileta filha ser consIderado um artis

do sr. Alfredo Xavier Viei- ta na, acepção 'contemporâ-
1'a e de D. Cidolina :Medei- n,ea da palavra e, simple-!
1'os Vieira. A's muitas feli- men�e, um pintor ,de qua-Icitações que receberá de dros poi'quanto o'"

seu objé
tivo é unicamente o com�r-

r"1I!"'�""":"'"'"
as deste jornal. cio dos �esmos

-

iludindo,'1

DO
"
ZE-MUTRETA...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Campeonato 8rasile'iro' de Baskethàll J1Iv'e8il

R da a desta Noite •••
•
t
•

•t•
.:.
..t•
.:..
..:..
.t.
..,t

Sensacional
. EMPOLGA À TORCIDA A RODADA DA NOITE DE HOJE, PELO CAMPEONATO BRASILEIRO DE, J3ASKETBALL' J�VE�
NIL. A'S 19 HORAS OS GAUCHOS DARAO COMBATE AOS PAULISTAS, CAMPEÕES BRASILEIROS; ÀS 20·.,HORAS BATER
SE-ÃO MINEIROS E CATAíUN�NSES E ÀS 21 HORÀ& OS BAIANOS CONHECERÃÔ O PODERIO DOS CAR�OCAS. COMPA
REÇ4 AO ESTÁDIO "SAN.TA CATARINA" NO LARGO GE�ERAL OSÓRIO PARA SE DELICIAR COM AS CLASSICAS JOGA-
DAS DOS EXPOENTES MÁXIMOS DE CESTOBOL JUVENIL BRASILEIRO!'

.

ft&.................-:.-:"t"• .,._.........�II7..."!_•.,.••;..·V"_...4-...A-&.._.._..._.._...._T.&%T...."Yf.&""_-&7"' ...wlW'!&T�_T""", .......-...·.·.·_-.-á-.......-......,�......•.....-.�...-.-..........................,.�-h............ _..-.......4••-_r_� 'JA..........�",....,......,...�..............-.�w,_

"O ·-E stad o E s/P o rt i v ·0"
-.<)....()�()._.()._.()._.()._.()_O�)...It'<).....o.....�....u....(••••()._.(�().....O·....<""'O....()._.(>4IIIIIH,....()��)�,...••••••••,••••••••••••••••••••_•••••••�

VI CAM��Nti�A��:����;O JUVE- 'I. ATlético' x .8ocaiuV8 'EST����N�N�:ÓSE ��gJ�:S'lIara
.

Os primeiros' vitoriosos sobre os ganches � 'Para os prélíos do
,

Noss� primeira derrota 'Campeonato Brasileiro de

Basquetebol Juvenil foi
Dando sequência ao pre- r 7, Donald 6; Pa�adini, 11, organizada a seguinte ta

sen te campeonato def'ron-} Heino 11, Gilberto e Oscarí- bela de preços:
'0 Campeonato Citadino de Psofissionais te- taram-se terça-feira última to 6.

rá seauêncía na noite de hnje, no' ·estádio da . " ,

N' tIdA t
.

g Cadeiras-c- Crill! 30'00"I como prrmermo Jogo, os. es-' o in erva o es e JO o '.
' -

'" ,
'

. Praia de Fóra,
C II!- tados de Minas Gerais e ,o Presidente da FAC Dr. Arquibancada - r... 15,00,Jogarão Atlético 'e Bocaiuva, líder e vice--

líder, respectivamente, . , Rio Grande do :Sul.

vence-li
Osmar Cunhá -fez a en-trega

A peleja deverá revestir-se de caracterfstí- ram os primeiros pelo sco- de flâmulas, aos srs. João Menores, militares e es-

ticas sensacionais, esperando-se, um público nu- re de 54 x '32. Placard que Carlos Cantuária, Alfredo tudantes - Cr$ 10,00..
meroso. diz bem do "que foi a supe-] Colombo,' Pimenta: de 'Melo

No turno, o tricolor do Estreito levou a' me-
rinridade dos rapazes" de e Alair de Oliveira, grandes "Senhoras e senhoritas,Ihor por quatro tentos a um, resultado esse que" •

Mínas ; já no 1.0 tempo ven- colaboradores da FAC fez Cr$ 5,00surpneendeu a quantos acompanharam o desfe-
cho do -embate, pois não se esperava tanto -do ciam folgadamente por 31. x uso da palavra agradecendo
conjunto orientado pelo Capitão Paulo Mendon- 14. o sr. Alfredo Colombo.

.

ça. O Bocaiuva espera defnrrar-se e para tanto Go'stamos muito .dos mi- H. H. C.
tem levado a efeito rigorosos' ensaios.

JosoQUADROS PROVÁVEIS
neiros ; possuem.. um

_..,_>{)o__.O�)4aH�)4aH)�>4IIIIIH,......
ATL�TICO - Soncirii, Minela e Juca; Ani- leve e produtivo aliado a

bal, Frederico e Cazuza; Duarte, Hercflío, E'ri- uma, . tecnica superior em

co, Mir inho e Lauro. muito .a do seu adversár-io, Recebemos e agradecemos o seguinte ofício:
BOéAIUVA - Tatú, Romeu e Bonga; Adão, Os Gauchos fizeram o que "F'lortanôpolís, 20 de julho de 1953;

Geraldo e Gato; Oscar,' Biscoito, . Ferrugem 'era possível. Ilmo. Sr. Diretor Esportivo de "O ,ESTADO"- .

\Celso Maneséhi _.:. 10 '4.0 lug-ar ---:- José Maurf- (Raymundo), Adílio e Zacki, r; NESTA
, .Total' - 62 cio Dias - Minas - 15 p. ' A nartída preliminar terá início ás 19hs. Juizes: .Lefever e Meira, Temos a grata satisfação de Ievar ao conhecimento

'3.0 Iugar.: Federação Mi- 5,0 lugar - Edson' 'Elías I" " ,c�rretos.
.

.

de V'. S. que, em sessão realizada em 10.7.53 foi eleita e

neíra de Basquetebol, 'com, Santo, s - D. 'Federal.- 151·��""".'�"""(�--.,:o. "�� .

Q rd .cestí h '. a;mp0�sa·{ila,'R nova Biretoria, 'que regerá os destinos des-

I '. -c " .. u.ª, ros."e, ces ln as t.. ;z,.. '.. -
"

d' 1'953 1954 f' d
.

61'pontos
, "

6.ó lugar,-Wlamir Mar-I. CAMPEONATO'BRASILEIRO'DE ,":';�''!'' 'd,LI" ':'�(-\' .: ·ta-agremlaçaonopenoodei a,.; reanuoassim, MINAS - Gastão 9, Mau- const7ituida:,'
"

,

;Atletas: .' , I ques � S. Paulo - 14 p. I
"

rício 17, Rubens 1; Moisés,
.-

'Presidente de Honra --:- Dr. Osmar Cunha
'Leonardo T. V. Ribeh;o·-l2...j 7.0 lugar - Alvaro Ri- I BASQUETEBOL JUVENIL_ Leonardo 22, (cestinha da,' Presidente - Algemiro Pires Coelho (reeleito+
Relcio Coutinho, Guimarães beiro - S. Catarina - 14 P'I 2n"o. i:t.. e) '" ',DéCiO., ,3,

e_

F.,ernando,"I'
Vice-Presidente - Sady Luiz Silva (reeleito)

,

- 11 '

8.0 lugar" -:- Edson Pala-I . HOJE
'.

�

1.0 Secretário - Jócio Mathías de Faria
. .

V S
. A's 19 horas � São Paulo x Rio G. do Sul' I 2.0 Secretário - Elson CoelhoAfonso Araujo Paulino din i eiga -,

. Ca,tarína I '

'
r .

GAUCHOS __.;. Glayton 4, 1.0 .Tesoureiro _ Nílton Pi'.r,a.t,h8 A's 20 horas ---'- Santa Catarina x Minas 'Gerais '.
-- 14 p .

I,Ney 6, DeregÍ 8,tAn, to.'nio 2'1I: 2 T
.

J' F' t-
.

A's 21 horas. -:- Distrito 'Federal x Bahia .0' esourell'O - air on ao'
9.0 lugar - Armandino Janinho, Normélio 7 e Timm Dir'etor-Técnico --:- Delmiro de Sóuza Cha�s

P. Porto - Goiás - 13 p.
�

AMANHÃ' '" ti. Conselho Fiscal
10.0 lugar: - Goiás de A's 19 horas __:, Rio G. do Sul x Bahia' '1' \ 'Presidente - Alexandre' Vitor Barcelos, Valdir Ve- ,

A's 20 horas - Santa Catarilla x Sa�o Pattlo
.

'

loso da Silv'a e Osni Rermogenes da Silva
'

4.0 lugar: Federação Pa- N. Monteiro - G<;!iás 13 p. • BAH;IA 65
•.
X S. CATARI.A's 21 hóras - DistritQ Federal x 'Minas Gerais Ap'resentamos a V. S" os nossos pr()testos de elevada
NA 58 estima e distinta consideração. ,

'
\

Não foram felizes,' os Argemiro' P. Coelho, Presidente'
nossos rapazes, na sua pri- iJÓcÍO Mathias de Faria, 1.0 Secretário
meira apresentáção, baque
ando frente a equip,e baia-

Santa Catarina campeã por equipe ,- Jaku
bowski, do Paraná, o campeão individual

.

Jogàm hoje 'À noite os rivais estreitenses -
Defenderá o tricolar o posto' de líder -

Quadros prováveisColocação 'Por equipes:
.

I
8.0 lugar rPederação

Gau-"1.0 lugar - Campeão - cha de Basquetebol, com 51

Federação Atlética Catarí-
1

pontos
.

nense_ - 63 pontos
'

Atletas r.

Atletas: José Eugênio Rache - 11
Hamilton Conceição - 10 p. Glayton M. Athaide ,- 6

Alvaro Ribeiro - 14 Jorge Antônio 'I'imm - 11
.

Ég.'i._on Paladiní Veiga -·14 Normélio Égidio Boetched

Osvaldo Vi�:ira;_.:. 13 ' 1�
Vinicius Spoganiez - 12

!.ro�âl ,�'63 pontos
Nei Avila Almeida - 11

'NotaI - 51 pontos

Coopere com a F. A. C.,
assistindo aos jogos.'

12.0' Iugar : Federação
lista' de Basquetébol,
62 pontos
Atletas:

Pau- Colocação �ndividual
com

r 1.0 lugar - Campeão _:_

I Nelson Jakubowski - Para-
ná -- 16 pontos .

r

2.0 -lugar - Renzo Leo-Roberto Haddard - 13

- Minas - 15 p.

ESPORTE CLUBE FLAMENGO '

,,Wlamir Marques - 14 nardi - São Paulo - 15 p.
. 3.'0 lugar - Moisés Blás,Rerízo Leonardi ---" 15

,

';

João Paulo Rossi - 10

Moisés Blás -:- 15'
José M. B. Dias - 15

Total --61

, 'EXCEPCIONAL! lm.76, A MÉDIA DE
ALTURA,DOS PAULISTAS

ranaense de Basquetebol;
com 6p ·pon.tos
Atletas: .

1Lo lugar: José Luiz Re-

bello Peçanha D. Fede- DIA IODE AGOSTO·
A's 20 horas - Distrito' Federal x Santa ,Ca.tarina
A's ,21 l,oras ,- Minas Gerais x São Paulo.,

ral - 13 p.

Osiris Rúbio Gumy - 10

_Nelson Jakubonski - 16 12.0 lugar: Roberto Hàd
--<)�'�)�)._.(),...o�).....)�José Maria Del Claro - 13 dad - São Paulo - 13 p. na, que muito lutou e mere-

:
13.0 lugar: .?sV�do Viei-, CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL .

ceu a :vitória, que negou-se
La - s. qatarma - 1� p.

S PAULO 2" (V A) _ 'b' 1- d' N b I
! a sornr aos nOSjlOs rapazes.

14 I J'" 'M ',' ,"'" so re o t> e ovem 1'0 0-. '

.

D "J I 'd C<' " , •.0 ugar -' ose ana
N I '

,
. J Tivessem, os nossos a- 'o ,orna os ,;,ports

'I
uma vez que a media nór- .... '_

\
'

, ; a segunda rodada do

cam-, cal, por 3 a zero. Empata- :.. .

'

. . .
'

. .5.� lugar; Federação Me- Del Claro - Parana - 13p.:. .glientado o "tralll" de Jogo .do RIO, extralmos o S1!gu'm- mal do homem brasIleiro é"

A •
.,

• peonato paulIsta de foot- ram em ,Campinas a Ponte .
.

. _

-

,i_
.

tropolitana de Basquetebol, PremlOS ,8; que fazem JUS
b

-

,.'
.

'

,(lo primeiro tempo, que te- te a respeito d.a seleçao de' de 1m68 .
. I ali os resultados apurados' Preta e o C. A. Llllense. ! '

"

..-. Icom 56 po'ntos entidades e atletas concor-
A .

I',"! ve como resultado 25 x 24 basquete Juvellll paulista,.

.

'

I füram normaiS, uma vez Em Plllhelro Machado a ,,' '.Atletas: 'rentes: I ' . ,
,

I' pró
Bahia temos certeza que ora se encontra entre I A altura de cada Jogador

J
'

d S'l
.

S' 1 I F d-
.

- Portuguesa Santista foi _.'

"I
' . I "R d B II (1 88)

ose a I va, e ilva - 7 .0 ugar - e eraçao '. '_ . nao' estarlamos agora amar- nos,. concorrendo com rElaIS, o ney em;.
. '

".

I que
os favoritos' venceram derrotada pelo Guaraní po.r. ' .'�. _:�;'. .

.SergIO de Mello Nunes - 111 Atletica Catarmense
b ' '"

'

'1' gando o 5lissabor de uma' possibilidades ao cetro na.· WlamIr Marques, e Paulo
.

'

, . em, e nos prelIos onde, o 3 a 1. Em Comendador Sou- . � ,I 'R .' .•Ronaldo B. VIanna - 10 .Trofeu Dr. Gabriel Mon-, ...
.' . ." , derrota não prevista nos, ciOna·l: \ ,0SSi, (�m83); MIlton de

. 1..,. eqUllIbrlO era maiOr, houve za o NaCIOnal venceu o Na- ,.
'. ,. "

.Edson ElIas dos Santos - teu'o da SIlva (posse transi-j . .' , . I festejos. A rapaziada eu-
.

"Da e,qUlpe e,ntregue aos Almeida (lm80) ; Sidney:: , . empate. O PalmeIras derro- ClOnai pela contagem mmI- I., 'M R b15 I tona). . .
,

_ .

" trou descontrolada no 2.0 preparos de Oscar Guara- otta" o erto Haddard e
, . .

I
tou ao Juventus por 4 a 2; ma, e em Pn-aclCaba o 15 1 W'l RJose LUIZ R. Façanha - 13,' Diplo.ma de honra

_ . . "I tempo, sem d.eixar claro o nha e composta de doze jo- a ter usso (lm78); Ren-.

I . ',em Jau o Sao Paulo, com local empatou com o San-'
.

.

I .;- -

L d" . ','Total - 56 ,Integrantes da eqUIpe· .
_ '. 'jogo que ,pretendia fazer,' gadores, três se destacam' zo

'

eonar 1" NassIr ClJry....., . / brilhante atuaçao triunfou tos por um goal .' i .

. .6.0 lugar: Federação Baí-
I venc�dolia: Medalha de " na defensiva pecavam, no, pelo s?cesso alcançado em' (lm73); Almir �aguna ..

,'.ana de Easquetebol, com 55 Prata. ��_, ataque raros os-que eram Santos: Wlamir Marques, (lm71); Celso Maneschi"�

r'pontos Hamilton Conceição, AI- feitos com lucidez; enquan-I Celso e Roberto Haddar, (lm68). e Ricardo Day •• ,

Atletas: varo Ribeiro, Edson Paladi. OS ASPIRANTÉS 'DO IMBITJ]BA� CON- to isso os ;baianos calmos e' sendo que o primeiro já se (lm65)".
Gustavo P. Boaventura ni Veiga, Osvaldo Vieira" SERVARAM A LIDERANÇA E A INVEN- controlado, en_contra v a m'l classificou c'omo .dos mais
12

'

Vinicius Spoganicz.' CIBILIDADE
.

�e� melhor jogO e dando,lpositivos' praianos e tend9
.-<)�,...()_..;o....()...

Fernando Lira - 11 2.0'lug-ar: Federação PalÍ-
.... mostras de sua vitória cer.' sido o ptincipal jOgad9r da CLUBE INÁUTICO- FRA�-Euvaldo' Moura Costa - 9 lista de Basquetebol .

A peleja entre os aspÍran- i 'se invicto na ponta do. cer- ta. seleção santista que parti- CISCO MARTINELLI
Raimundo M.· Falheiro - 12 Integrantes da equipé rantes do Imbituba e do ..(\.-" tame qa referida categoria. As substituições introdu- cipou de recente temporada ConvocaçãoAntonio P. Vasconcelos Vice-Campeã: Medalhas de vaí, efetufda domingo r na i zida� nã_o surtiram <) ·dese-' em quadras da Argentina". De ordem do sr.. Presi-
11 Bi'onze cidade de Imbitubá, termi-l S x 1 foi o resultado, bem jado e-feitó, exeção a Osca- . "Outro ponto que muito dente convido �os siso só-
Total - '55 Roberto Haddad, Wlamir nou favorável ao clube 10-1 ates�and� a superioridade rito. Dos ÍlossoB de.s_taca-se credencia a equipe campeã cios para; em Assembléia
7.0 !ugar: Federação Goi- Marques, Renzó Leonardi, cal' que, assim, conservou-' dos Imbltubenses. Ósman, paladine'e Osc�ri- brasileira é a excepcional Geral elegerem, na forma

ana de Basquetebol;' com 5"3 João Paulo Rossi, Celso Ma-
.....

to. mé'dia de altura ·de seus ,do art; 43, dos Estatutos, o'

/.�,-�",,�neschi. Dos baial)os gostamós de componentes. Com 1m76 de Presidente e a Comissão
Campeã Individufl-l -_ Me- 3.0 lüg'�r: M,edalhas de. grésso, para.Q dia 30, q-uin. Vavá, Guilherme e Santana. média dos seus doze defen- fiscal dêste clube, para o

Armandino P. Porto - 13 dalha de Vermeil
.

Bronze·. _{c ta�feira, à"';; '16 horas, na sé- ,Quad!,os e cestinhas:

I
sores, a equipe paulista des- binênio de 1953-í955.

Dauro F .. Curado - 9 Nelson 'Jakubowski -- Pa- de da FAC (Estádio Santa BAHIA -- Vává 2.0, Vas- ,ponta como autêntica prova A sessão efetuar-se-à,Goiá do N. Monteiro - 13 ['aná_ Mõisés Blás - Minas Catarina), para apreciar os I concelos,'6, Guilherme '15, de que a Educação Física, em primeira convocação, a
Ronald de Souza Barros - 2.0 lugar: Medalha' de Reunião ·extraoi'dinária do

I
pareceres das comissões de Lira 1, Santana 19, J�ta 2, por. intermédio da pr�tica 31 do corrente mês,. às 19

10 Prata Congress. estudo e aprovação dos re- . Guta 2 e Rui. do esporte, vem dando ex- horas, na séd'� social.
F 8 Renzo .Leonardi .. ,. S. F.iea con;vocada,umã ren- sultados finais' ,do Campeo�' S. CATAR.INA":"":' Bana- éelenle-s -resultados na he-' - Pedro José Bosco

Paulo. nião extraordi'nária do Con-
I
nato de Lance Livre. I l1eira '9, Osman 11, Alvaro gemonia do atleta nacional,

Elias Marge - 11

Jo.sé Alves Padilha :- 10
Total _.:.: 60

pontos
Atletas:

- 53

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
Florianópolis, Quinta-feira, 30 de Julho de 1953

o Aumento do Funcionalismo,'Tribonais Especiais
Público' ,

--�

,

_' -�---: ----. ·

Óíicirso, Ootem, do De . WaUllr. Juluara� Delltn Fun�lonalS 1
/.

'

T 'I� I 't
P RIO,28 (V.A.) - Ante as minado no momento, O que I. uava caD e "

'j'noticias
de que o DASP es-

I
ocorre é que-quando da

diS,-taria estudando a criacão de cussão, na Comissão Inter-
'dades se elevam 'constanta, o

no vem usando tão liberal "

.' . , I ídári d R f Ad'. .., -

tr íbunaís espeCiaiS, seme-: parti ana e e orma -

mente, é que necessário se mento : - basta nos mandas ,.

'

I"" ,

torna elevar os vencime�tos J 1 vojet
'. ,. 'd' lhantes a Justiça do 'I'raba- mínístratíva do País, um de

, ", o etc lei, reservan o
'

, , I '

:permitindo aos funcionários na propo.3ta orcamentâr!a lho, .para Julgar os delitos I
seus representantes sugeriu'

fazer frente à tremenda ele- j)�,l'a 1954 o q�antum neces- fune íonals oriundos de re-
I realmente a instituição de

Ivação dos preços. Esperar, sá: ío, que, ,éesta Casa, todos clamações dos servidores
I
uma jurisdição especial pa

até que os preços baixem, é, b,:nõ�:emo� a iniciativa fe- públ icos, o diretor ;�ral da- 'l:a o ftlinl!ionalismo

'PÚbliCO'jsenhores, muito, demorado. liz, Justa. necessária. O I D' 'I M f' ldéíOutros dizem,'. _..:. dêem d
' que e epartamento, sr. A-j as OI apenas' uma I ela

:�i11rQ urge, ai nossa Insís- ., , " , ,

recursos ao Govêrno, que êle .ência. Todos exigimos de- rrzro Viana, contestou a no- I a.li discutida e na ,qual o

. dará o aumento .de venci-T \',Oh!mento, tl:abalho cons- ticia, escl�recen;do "que tal! DAS.P. não_ .teve qualquer
mentes aos funci{)nários,.. tanto, pontualidade, hones- assunto nao esta sendo exa- partícipação".
<:'squecem que nenhum Go- '.ida:le, produção' efjciente,

'

� ..._

vlJmo" de Santa Catarina te- presteza, n�,. tudo exigimos "Iham' 'd�O Rádl·O,ve jámais tão altâ soma de (:0 funcionário público, e de
rendas estaduais à sua dis- alguns exívimos até a vida

'I
-

poaição. 'Lembram-se, e �ó, para gara:úir nossa vida e �:tá circulando mais uma

(la criação de novos impos- nossos bens: -. justo é <lue edição do ALBUM DO RÃ
tcs, e da elevação (lo impôs- não (JS deixemos morrer de DIO que a e�emplo dos anos

to sôbre Vendas e Consigna- �om(' .. '\cres,centar impostos,
I antedores, apresenta as fo

ções, mas esquecem que a Isto sim sena dar como uma I t f'
,

t h
.

,

arrecadação 'dêsse impôsto �l;jO e tirar com a outra; logra Ias, em aman. o gran-
.

vem se elevando gigantesca- Walter Cavalcanti de.. de todos os artistas de

mente, exatamente devido à --- ' Rádio. Trata-se de uma edi-

elevação fantástica dos pre

ços. Não há, aliás, .nenhum
impôst.» ião ante-econômico, ---, ---

nenhum tão prejudicial, aos

:)obres c R classe, média, ne
nhum tão injusto pois é co- ,

brado cinco e seis vezes, sô
bre o mesmo produto, .ele
"ando () custo dos. gêneros A fim de representar a to-

rnais essenciais, e tornando .

tal idade dos Sindicatos elas

e Govêrno sócio dêsse pre-I.sistas, em número -aproxi
juízo ao bolso dos menos re- mado de 54, no Congresso de'
mediados. porque, quanto Previdência Socíal ique no
mais alta" os preços, maior

'

quantia entra para .os cofres Rio, se reunirá no periodo
do Estado. Do, impêsto de de 4 a 7 de agôsto vind�uro,
consumo, federal como sabe- viajará para aquela Capital,
mos, c 'lue é menos nocivo
porque . só é pago umã=vez,
disse "Ultíma Hora", de 18-
8-52". Ovaumento dó impôs
to de consumo, nessa erner- . Nesse conclave 90 por cen-

gência, virá intervir, forte- . to dos sÍndicatos de traba

m,ente, para o ,encarecimen- . lhadores e empregados será CASA MISCELANIA distri.

to da vida'z.
-

I buidora dos Rádios R. C. A.

Abordamos, destarte, as-
representada pelos mem-I Victor. VáJvula" e Discos.

sunto importantissimo, que
bros' dessa delegação. Rua Conselheiro Mafra.

'_mereceim�M���ãodos ii���ii��5��i��ii'i'�'�'i'ii�ir---�:-��---�-Representantes
.

do, Povo. � J4 t :m:1l!tM.II-_�
Não é possível novos impos-'
tos. Não _é possível aumen

tar os qUt por aí existem.
\Elevá-los, é sobrecarrega'r o

_ povo, que em última análi
se, pag� todos os impostos
indiretos. E' elevar ainda
mais os preços das utilIda
des, E' encarec,er 'mais o

custo da vida. E o custo' da
vida, não se iludam, senho- '

res do.Govêrno, 'não é mais
assunto que só interessa ao

indivíduo: -,- tornou-se p'ro
blema mais sério', que inte
ressa a segurança das.insti
hdções: -, é problema, de
ordem pública. E' um vul
cão que referve sob a Pá-'
tria. Pressentindo o perigo,
as Classe'l Conservadol�s,
na memorável Reunião, de
Blumenau, '1irmaram o pre
ceito de que nenhum impôs
to deveria ser aumentado.
E, ainda r.gora,_ em 9 de ju-

,_lho (:orrente, a Sexta Mesa
Redonda da Federação das

Assogiações Comere-Íais do
Brasil. aprovou r:;comenda

ções, entre as quais, a proi
bição) de. n{)vos impostos e

proiJição de aulhentos dos
. atua;s,. de molde a estimular

. um aumento da produção.
CO'1tentem-'s-e, senhores do

Govêrno, com o dôbro da
renda estadual auferida por
Aderbal Ramos da �ilv_a em

seu últiin!l <1no de Govêrno:
não é pouco, para quem do

pouco sabia fazer muito. SÔ
mente da qeantia cobrada a

rnilis pelo llnpôsto de v.endás
e (';)11signa,:,óes, como res'ul
tadl) da alta'vertiginosa dos
pr€ç� s; uma parcela chega
para melhoria

.

substancial
f[l'S vencimentos, e ainda so

bra muito cinheiro para ou

iros empreEndimentos:
em 'lOSSO ú!timo discurso,
1,'0f�rimos os' dados estatísti-

;��!c:��pe�t�o�!�'n:o��:� -"'fI 'd : CorleSpondeotefa7í:1' êsse aumento, e, para e·n',

: e"se-(·ssa af_irmativa, nos hasea- Correspondente com'el.'eial;
rr.ús em opinião bem sólida , " Tão logo ficou ciente o

t
'

'

.,

h
.

d';J I' I
com grande pl'atlca dlSPOI1- I,eXpl'l a:, por um conhecedor Serranas, 100 mil pm elros, ma eiras ue el, otes 'o Ministro José Américo da

(!o assunto; no Boletim que urbanos, casas, grandes áreas de terras próprias, para
° do de tempo no perío(11) da

deft,r.ie a classe dos funcio-I agricultura, além cde maravilhosos lotes urbanos em h- f'
-

,.' adbel'ttll"a do ,crédito solicita- SABADO - Dia 8 - Grande "Soirée" Rubro Negra do
,,'

N-
.

'd' IG OA'

S- PI' 't' 't E t d
-man a, o elece seus servl- o determmou ao

I Clube 'Náutico "Francisco Martinelli". Co-
n"Il'iOs,. 'ao precisa cre !to

r
Olallla e ao au o, assim como o Imas erras no s a o . . . '. ',. J;,.; enge-

roa cão tIa Rainha' dos Esportes, Resel'va
,

..o-r·('ont_a do excesso de �r� de Mat,o Gl

....OS_so, P,ról'.Jria,sP",ara _cúltt,lra do café,
.

- ÇoS,�Dlrrgll'-se à, Carxa, Pus ..

! nh,eiro Ribeiro Gonç,alves," , .'

., ' �' mesas na Secretaria do Clube, nàquele,
re�, daçao, de que o Govel"- Infol'maçoe� ---: EC!tgIC10 Sao 'r,orge - 10 - Sala 4, I

tal ,-,81 - Flonanopolls ; dnotor cl9" DNOGS que via- rário,

•

na próxima
sôbre os mesmos, como ida- '

sexta-feira, a exposição de
de, esta?� civil, pref'erên- pintura de NUo Dias, que,
elas, nome v�rdad,�iro etc...

em o e.difício do Colégio
As pessoas que desejarem

I
"D' 'V Ih'"

.

vulas e o, a rua I 01'

adquirir o ALBUM DO RÃ- M' II f' f
-

d
I

_ '

elre es,' OI ranquea -a I
DIO, deverão remeter a rbli d

.-

t C it I

I
ao. pu ICO es a api a .

quantia de 25 cruzeiros para O
'

ti t t
A

ar IS a con erraneo,
a "Revista do Rádio Editora

di I'
,
nos las em que co ocou a

IRua Santana, 136, C...... U M P R O O U TOS O U' Z A C R U.Zmostra os 81 quadros de ........
'.

sla �u�ria �m recebidol�� �_�_��__� �__�__�_�_�����_

manifestações de aplausos
ao trabalho com que enri-Iqueceu o seu atelier, produ-,
to exclusivo da sua operosi
dade e do seu talento.

Cooeresso- ção anual de luxo, que a

I
", '

"Revista do Rádio" faz, pa-
'

•

ra ;atender aos seus leitor:s·1 EnCerr8 ..Se 6a.
Alem �as belas. fotografias ,Fel·ra�a EXDOS'I·-de todos os artistas, o AL- r�

B,UM, DO �ÃDIO . p,ublica 'Oão Nilo' Dias
tambem muitas curlosidades j Encerra-se

de Asslst�lcia
'Sncial" .,\�:1 3ji:�.

a 2 e 3, a delegação catari
Ltda.",

nense, presidida pelo sr, Ra-
" Rio.

nulfo Souza;

Semelballes
apenas

A •

na aparencla. ••

As lâmpadas. apagadas, se asse.
- melham. Mas, quando ocisos. �xist�
algo que distingue as lâmpadas G.E I

de tôdas os outras e que possà·
de,spercebido. Resultado da 75 anos dg

.

expQriência no campo do eletrici·

dade, os lâmpadas G-E produzem mais ln
por mais tempo. Pa;a o seu eli�ilóIio,
casa come.rcial ou fãbric;o,
peço lõmpodo's Q·E I

rfxKú�� f(4,

G E N.E RA L f L E erR I e t A
-__ ,;.,_._..1

110 DI IAHUlO - aJg .AJU,Q - IKIfI - IALQDQI_ rOuo ....... 'PaiM -mo ItiJIIIO.HU

.___ /t'

v. $��pre vê algúém fumando

ontinenfo
Uma preferin'cia nacional

I

I
I
I
I '

I

O'BRAS DE EMERGÊNCIA,
PARA O NORDESTE

jasse, imediatamente para o modificado conforme suges-

Nordeste para visitar os Es- tões a serem apresentadas e
/

tados de P,ernamQuco" Pa- que visem. formular inicia-

<lno _; À disposição do Mi- raíba, Rio Grande do Norte, i tivas que não se afastem dal;!-
nistério da Viação a impor- Ceará e Piauí e no seu re-j 'neçessidade;; capitais e ur

lância de Cr$ 393.763.232,50 gresso, Alagoas, Sergipé e gentes da região nordestina ..
Bahia. ! E' pensamento', do' Minis-.
J·untamente com os go-

I

t-�·õ José Américo fazer par-
RIO (Agência Naciop.al) vernadores e os s·eus auxi-' ticipar dos' trabalhos todos

- Obras de emergência sé- l{ares, esta autoridade ;stu- i os homens públicos_ qu,e '0-,
!,ão executadas no Nordeste dará "in loco" tôdas as pro- cupern cargos relacionados
no 20 semestre dêste ano, vidências 'a serem tomádas I

com a orienta cão dos empi'e-\_ , I
o

-conforme planos delineados para a pronta execução do endimentos que serão real i-

,:0 Ministério da Viação. Plano de Obras de Emer-I zados no Nordeste e que úl
O crédito exigido pelo vo- gênc�, Jã está delineado

I
tima análise ipteressam a

•

lume de empreendimentos

u.
m ,esquema das

realizações,
[ôdas as esferas tanto fede

I �'0 sebl:; de obras contra as 1 serem atacadas, podendo, ral como estadual e muni

I ,-ecas, estradas de f.erro e !lb entanto, o plano base ser cipaI. '

I ,';'h'ada> de rodagem já foi

�,beTt() Pl:'ic Banco do Bra- .----_;_------�----��-----.;.

>:ii, confulme notificação do i
OLHOS - OUVIDOS - l'IIAIUZ • Om.AJl'rA

Millistro Os�aldo Aranha DR. GUERREIRO DA FONSECA
. ao sr. J.')sé Américo, assegu-I ,. ..JMetalúta II. B..pltàJ
I 1

"

, -

d
Receita de Oculol - Exame d. Fuado d. OIbo pau

.

1ln( ,0 � <;:_!m a execuçao os
Clal.ifiea�lo da Pr•••lo Arterial.

"Cl'VIÇOd programados para Moder.a Aparelba&em.
�. regiãl) Nordestina, até que

I c....alt,rt. - Vi••oada da Ouro Preto L
I '. •

i �I€corra·ü tempo necessário,

à tl'amib:cão da abertur'a do I

:;.::�'�,,:;::��� pelo Con-

i Clube Doze· de AgostoI 'Os 1 eC�ll·!l.O� d:s�ina(!os ,ao I
'

: plano do l\-hlllsterlO da Vla- PROGRAMA PARA AS FESTAS COMEMORA '

,I
-

t" d' 'b 'd d
TIVAS

1,.30 es.'.'c .ISt1�1 UI os a se-

i 'DO 81° ANIVERSARIO.
gllinte f(:rma: a),_para pa-

'

��
:;amenb Ce despes�s já rea- QUARTA-FEIRA -:- Dia 5 - Grande Bingo Social' com
':z!1da lJc lo DNOCS no 1o v�li?síssjmos prêmios, em exposição' nás

, �t. I vItrmes da casa Hoepck�. Sessão especial,,,me,, . -
-

., ,

! de cinema, com um grande lançamento em'

.. 1'$ 61.d�13,232,50; b) para i tecnicolor, Preço do, cartão: Cr$ 100,00.
tlyecuçfú, do programade,

'

lobras '1<, 20 semestre no DOIVGNGO - Dia !) - Excursão a 'trn pQnto pitoresco
DN'OCS _

.. , .. ,., ... : .. 1
' de nossa Ilha.

C!'$ 156.530.000,00; para e-. TERÇA-FEIRA � Dia 11 - Gr�nde jantar de confra-
;,ecueàc, do plano pelo D, N. ternisacão ás 90 horas c t d d"

.

.

,I o, �, "om en rega e 1-
}<, F, P-ü tliesmo penodo -,- plomas aOS assocIados remidos.
Cr$ 29.W)o,000,0'0; d) para

I
QUAR

-2xecuc:1 ° co plano de obras
TA-FEIRA - Dia 12 - Cintilànte Baile de Gala,

o
,- I encerrando as festas comemo' tI'p""oo DNER no mesmo perío- i ',Ia vaso

do - Cr$ 1�8.120.000,00. I NOTA ESPECIAL - Os cartõe�_ para o bingo, a-s listas
de inscrição, para' a excursão, bem como

.

para o jantár de confraternisação, poderão
,ser procuradas na Secretaria do Clube, a

partir dó dia 25 no horário das 8 ás 1l ho
ras, encerrando em 5 de AgAsto. '

Assegu�ada a execução, do

Plano dé Obras para o Nor

deste no 2° se.mestre, ,dêste

I

I
I
I
I

Execução hnediata

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDI.TAL:
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU I
EJ)l'l'AL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA DIAS I

O Doutor OSMUNDO VIEIRA DUTRA, Juiz de .Direito
da Comàrca de Biguaçu, QO Estado de Santa Catarina,

"

na fórma da lei, etc ...

Florianópolis, Quinta-feira, 30 de Julho de .1953

De 20 a 30 do corrente serõc os

Ne-sses ulfimos DEZ OIIS de 'permanencia
da A MODELAR

PREÇOS
abalarão a opinião .puhlíco

10 Dias MaiS- Sensacionais
do Comércio.

-

de Florianópolis
. I

no seu velho predio, serão concedidos

FAZ .sABER aos que o presente edital virem ou dele

conhecimento tiverem que, por parte de MIGUEL SI
PRIANO DE SIMAS, por seu assistente judiciário, Dr.

Acácio Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teôr
seguinte: _ 'Exmo. 81'. Dr. Juiz de Direito da Comarca
de Biguaçu. Miguel Sipriano de Simas, brasileiro, casa

do, pescador, residente' e doiniciliado no distrito de Gua

poranga, por seu asso judiciário infra assinado,
.

quer

promover uma ação de usocapião para o que expõe, e afi
nal requer a V. -Exa., o seguinte: 1 _ O suplicante pós-

.

sue no logar Praia do Bento Francisco, distrito de Gua

poranga, um terreno, cuja posse, por si e seus antecesso

res, vem mantendo de maneira mansa e pacifica, sem in

terrupção nem oposição e com o animo de dono, ha mais
de 30 'anos, sendo que"sobre dito terreno, edificou sua

��::t:;õ:��adia;��ls:s a�e���raass ee:se����r��t:;�:s co� Curso Pre' -UDI·vers,-la' rl·o 1,Ven :"e-��terreno: frente que f'aa a leste em 20 m., confronta com a g
estrada Biguarçu-Guaporanga; Norte confrontando com I 2 I t d t t
terras- de João Baldança em f.540 m.; fundos a Oeste com VESTIBULARES PARA FARMÁCIA E ODt)NTOLOGIA � es

.

e erreno SI o a
As 8hs.

40m., que os faz com as vertentes e Sul, confrontando· Direção e orientação dos professores I Ave�Ida RIO �I:a�co.� Infor-, Edmond O'BRIEN em:

com 1.540m., com ter�as de João Baldança. 3 _- Não ten- DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA maçoes n.o EdIfICIO S�o J01'-
PATRULHA DA MORTE

do o. supte., títuTõs sobre as aludidas terras..
, cuja poss.e SILVA E ACADÊ.MICO HARRY. GROÇHAU I ge 1. Sala 4. Rua Trajano. N' ..

o programa:
adquiriu por compra de Antônio Ramalho, há mais de 20_ �ONTADQRES E NO��ALlSTAS" co�pletem suas I

Cine Jornal. Nac.
anos, nem também os tivera o seu antecessor,' que fora carreiras, estudando Farmácla e OdontologIa.. ) �......_....._............WtJYI

posseiro ha mais tempo ainda, pretende o requerente, .
Não percam um ano de estudos. Aproveitem a opor-

adquirir o domínio do refer-ido imóvel com a presente, tunidade, assegurando a sua apro�ação.
com fundamento nos arts. 550 e 552 do Código Civil, de \ AULAS DIARIAS

acôrdo com o disposto no art. 454 do Código do Processo LOCAL: Academia de Comércio

Civil. Assim, requer a V. Exa. se digne ouvir os depoi- INFORMA<ÇÕES: diáriamente das _8 às 9 ho-ras, na
mentos das testemunhas abaixo arroladas, com ciencia Academia de Comércio.

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

do Dr. Promotor Públifco,_sendo as, digo, sendo que as

ULTRA SONO
As 8hs.

I Preços: 7,60 - 3,50
mesmas comparecerão em Juizo independente de intima- Mario LANZA _ Katryn Imp, atê 14 anos.ção, em dia e hora por V. Exa. designados, para que pro-

.
.

_

cessada a justificação "ab initiu" e julgada por V. Exa.,-
.

..

--.--

seja em seguida feita a justificação' pessoal dos confron-, TE�AP IA
-�

tantes, do Dr. Promtcr-Público, o Serviço do Patrimônio
.

p�"�.I' 0.1da União, em Florianópolis, por. precatória, e os interes-I »;

'.'
.

.

•

_ S'"e .

.

sados incertos por editais com 30 dias, publicados uma.

,vez no Diário Oficial do Estado e três em um jornal de I O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN- l AFlor-ianôpolis, para, querendo, eQnt"tuem, presente 'TO PARA INFLAMAÇõES E DpRES. I .\. �/_f �ItUI!ol7Y! 1i'OD(J·DfA.�
;..�,ação denttro do prazo legal, sob pena de, justificada a TRATAMENTO SEM OPER�ÇÃ.O DAS I "

IIVIIUU"� j
posse, ser a ação julgada procedente e expedido manda-

iido que autorize a respectiva transcrição. Valol: C'r$ ... SINUSITE-S! /'l�.
- .

nos \lAP�JOS ��1.000,00. Nestes têrmos, 'D. e A., com os documentos' jun- E INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA. I ....

tos, p. deferimento. Biguaçu, 12 de junho de 1953. (Ass.) -

I '�.,JID}"/-ft'��-::':::.,
TRATAMENTO COM HORAS. ,MARCADAS.·

.

-::Acácio Zélnio da Silva. Relação de testemunhas: 1 _

Miguel Geraldo. 2 _ Tito Marçal. 3 _ José Fermino, to-.. .

.

_

-

O Centro de Irradiação
dos residentes neste Município. Em a dita petição foi da- . DR GUE RR E�' I RO

Mental "Amor e Luz" realiza
-; � 'iil .. � ��. .

do o seguinte despacho: R. hoje. A. Designe o Sr. Escri-
.

'.

sessões Es?téri�as, todas �s se-
.

. � �I lP .

vão dia e hora para a inquirição das testemunhas arre- • gundas feiras, as 20,30 a rua
�,

.

- .�
ladas, fazendo-se as necessárias jintimações. Biguaçu, CONSULTóRIO _ VISCONDE D.E OURO PRETO Conselheiro Mafra, 33 _ 2° .-.---- -

15-6-53. (Ass.) O. Dutra. Procedida a justificação f.oi ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.. andar. Ce raA1'1- a S
-

C I--esta julgada por sentença doEeôr seguinte: Vistos, etc.. llESm:eNCIA _ PELIPE SCHMIDT N, 113. ;1 ENTRADA FRANCA
.

.

C· ·ao ae anoJulgo procedente a presente justificação em que é l'eque-:
.

.

.

_

rente Miguel Sipriano de Simas, para que produza os I
-

TI TOLOS PREN OS
.

seus jurid icos e legais efeitos. Façam-se as citações re- -';',� -�.-
/
., I u Sl\tJ ,TELHAS, LADRI-

queridas na inicial; a dos conf'rontantes e de Dr. Promo-
'

,'I '-1 :" '. 'r0--o--o....07'0, LHOS, .RODAPÉS E MATERIAL REFRA-
tor Público, por mandado; a do Delegado dI> Serviço do '

,
A C I T

c TARJO
.

-

U
.

I IldIJM.arcclacrl D.oJo,,,.3,.'. J.·onJa••'<"-\'),0101 fON'�/".ua· ..:u. CcllIl'."-t,UJ .0' IPatrimonio da nião, por precatória, que 'deverá ser ex-
CURITIBA ra..ECRA",,;p�SEBIUS� f'AIWL\ �

-
••
-

pedida ao Juizo de Direito da la. Vara da Comarca da Ca-
_._________

/ i A G li: N C I.A DE c .

PRONTA ENTREGA.
pital; a dos interessados "incertos, por edital, com o pra- ., PUBLICIDADE 'O

-

G
-

" C
iii

.

zoo
de t

.. rint,a d.ias., �ónsoante.s, o dispo�t? no./art. 455, pa- dias do mês de junho do ano, de mil novecentos e cin- ,0 '0' � 5ny ama Iaragrafo 1°. do Código de Processo CIVIL BIgUaçU, ..... quenta e três. Eu, Orlando Romão de Faria Escrivão a
I . RÁDIO-=-:- 'JORNAIS ,� .

_ .

'.

.

•
. e-6-53. (Ass.) 0.- Dutra. E pai'a chegar ao conhecimen- f'iz datilografar e subsoreví. Biguaçu, 26 'de. ,tunho 'de c JERONIMO COELHO 14 C

.

P t Itô d. o:, inte�essa�os, pass� o

Pl'esel�te. edit,ú
com o praz? Il?55l.

(Ass.) O.s�ll\lHlo yieira Duf.ra, Juiz de Direito. C'on- " e .

-

c,
.

_ O-
' � alXa OS a ,

.de trinta (<>0) d ia s, publ icn do e af ixado na forma da lei. fere com o o rigin al afixado no loga r de costume .. O Es::; REVISTAS 239 Florianópólis
.Dado e P!1SE::Hío nesta Cidade de Biguacu, aos vinte e seis crivão, Orlando Romão ele Faria i III :;: DISTRI.BUIDORES "III,
. ,. ... ,'. •

i>O ..UililllHJ O.-.O....O.....O

o ESTADO

•

• ./
\

C í.nemas
GRAYSON em_:
O GRANDE CARUSO

-

�'I T Z No programa:
Cine Jornal. Nac .

Imp. até 14 anos.

. As 5 _ Shs.

, :., tll·J:1 -

-- . --.----�.------

•

I

As·8,30hS.-
'.

-IIíIiYii,...CI.. .

Comei WILDE - 'I'eresa
.

-

:�,
WRIGHT em:

FIDÃLGO DA CALlFOR
NIA

As 8bs.

Spencer
-

TRACY _. Jo-
ann BENNET _ Elizabet

,

TAYLOR em:

O PAPAI DA NOIVA

No. programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 7,00 _ 3,50
Censura até 14 anos.

No programa:
O Esporte na Tela. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50
Imp, -até 14 anos.

Joet Mc CREA - Ivone

de CARLO em: \ .

PECADORES DE S. FRAN
CISCO

As 8hs.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

No'programa: '

Atual. Atlantida Nac.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E DI,
Juizo de Direito da Comarca de Tijucas.

€dHal de citação, com o prazo -de sessenta dias, de in
. teress!tdos tncertos e desconhecidos.

O Doutor Clovis Ayres Gamá, Juiz de Direito dà Comar

ca de 'I'ijucas, do Estado de Santa Catarina, na forma'
aja lei, etc ..•

\
.

. Cerâmica: São Caeta"no

das, as quais comparecerão
em .Juizo independentemen
te de intimação, e com eiên

cia do Dr. Promotor Públi- I

c() se realise a justificação
para que de ácôrdo com o

art. 454 do Código do :Pro-

l, c:sso' C.ivil seja Jul.gada por
V. Excla., mandando a se-

I ' ..'

1 guir fazer a citação pessoal
.

dos cohfrontantes, bem co

mo do Dr. Promotor Públi

co, o Serviço do Patrimônio

Viage�' com segurilnça'
e rapidez

.

sO' NOS CONFORTAVEIS 'l\1ICRO-ONIBUS DO
.

BI?IDO l(SUL-B·RISILEI·RO»)
Florianópolis'- Itajaf ..

- Joinv1lle - Curitiba
-1',,',1 .

Agênc.ia: li na Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

"'

••••4!a-.
'.

�'P ..

E ITAL
JUIZO DE DIREITO DA esta julgada por v. Exa.,
COMARCA l")E BIGUAÇU' seja a seguir mandado fa

zer a citação pessoal dos

EDITAL DE CITAÇÃO confrontantes' do imóvel,
COM O PRAZO DE TRJN- hem como o Dr. Promotor

TA (30) DIAS I
Público e por editais em

,

_ I �l'ita dias os� interessados

O Doutor Osmundo Viei- I Incertos, publIcando-se uma

----=::;;;:;;;;;;;;;;õiI-------:--��----;"<lT�''5..1;_��._=_-;:. ra Dutra" Juiz de JDireitó I vez no Diário Oficial do

FAZ SABER a t040s quantos interessar. possa o

TR ORT' E'RBOS
.'. da Comarca de 'Brguaçú� I �stado 'e três .vez;s e.m um

presente edital de cita�ão, com. o prazo de ,sessenta dias; _;ANSP. ES A . CATARINENSE S/A. Estado de Santa Catarina, Jornal de Plortanôpolís, pa-

verem ou dele conhecImento tiverem, que por parte de na forma da lei, etc. ra contestarem, � querendo

Anselmo João Serpa e sua mulher, lhe f'o! dirigida a pe-

S I'" W
·

I
"'

L-h d d
dentro do prazo legal, sob

ticão do teor seguinte: - "Exmo. Sr. Dr. Juiz de. Direi- amue J' 81De'r orna a' I er' a e Faz saber os presente e� pena de justificada a posse

i�:l!es,T:!��:�'o:e�,se!:�d���ZS S:::aA�"e��:: �l����"ip��'asi;.
.

,

.

_
�:;:�nt�ii�:r�� de��le�on:�� :e:çe�opead�i��d: m���:��e��e;

Comarca de Tijucas, vêm, por seu advogado, abaixo assi- parte
.

de GRACILIANO' autorizo a transcrição, de

nado, promover a presente ação de usucapião, nos ter- RIO,
..
28 (V.A.) - A 2a.. preso por quipze dias por' sobedecendo, assim, ao' man- FRANCISCO TEIXEIRA, I acôrdo com os artigos ací-

mos dos arts. 454 e 456 do, C.P.C., no curso da qual e Câmara Criminal do Tribu- 'decisão do juiz da '7-a. Vara I
dado de intimação mesmo do por seu advogado, Dr. Acá- I ma mencionados. Dando a

sendo necessário: -=-'1) PP. que, estão na-possernansa '" t�al de Justiça do' Distrito Cníminal pelo fato de, como! juizo. . cio Zélnio da Silva, lhe foi !pl'esente o valor de Cr$ ..

pacífica de um terreno situado no lugar Areias, medin- Federa!", em sua- sessão de tes-temu�ha, ·ter deixado de I· A medida. foi concedida dirigida a petição do ·teôr ,32.000,00 que é o valor do

do 60 metros de f'ren tes ao Norte, com a estrada que vai
'

,

,
. I ", seguínte rExmo. Sr. Dr. Juiz: terreno, e com os documen-

, hoje, à tarde, julgou o pe- comparecer à audiência da unanimemente pelos trêsde-' .

para Santa Luzia, com trezentos metros de fundos ao ,Sul '
.

I de Direito da Comarca' de tos juntos, P. deferimento.

até o meio lrrejo, mais -ou menos; extrama a Leste com d ído de "habeas-corpus" im- Comissão Parlamentar de
i
sembargadcres �ue co�sti- Biguaçú, Graéiliano Fran-: Bíguaçú, 1 de julho de 195� .

• terras de Elesbão Silva 'e a Oeste com terras' de Valen- 'petrado pelo advogado 'Ha-
I
Inquérito, q.ue investiga as

I
tuem aquela Camara.:, Ma-] cisco Teixeira, brasileiro,; Estava selad? com estampí

.'

tin silvano, perfazendo uma área total de 18.000 m. q.: riberto Miranda Jordão ,em I transações realizadas entre' chado Monteiro, Afonso ,l��rad�r, 'residente e domi-Ilhas
estaduais .no. ��lor .de

,2) PP. que, pela escritura pública anexa, compraram as favor do seu constitui,nte o o Banco do Brasil e o ves-I, Chagas e' Carlos Manoel. A- ciliado em Areias, neste Cr$ 3,50, ínutilizádas.

'. posses trintenarias', de, Felisbina Mar la Lopes -e Pedro
jornalista Samuel Wainer, t pertino "Ultima Hora", de- raújo. Municipio, por seu procura- (Ass.) .' Acácio �élnio da

Joaquim de Souza e que estes sempre as tiveram como dor .e advogado infra assi- Silva. Relação de testemu-

suas, sem interrupção nem oposição dé quem quer que nado, inscrito na O.A.B.,' nhas: Pantaleão Henrique

'seja' no decurso do tempo acima citado; 3) PP. que, lttu�'1 .
secção de Santa Catar-ina, Cardoso, Antônio Inácio Go-

almente possuem a referida área como sua, isto é, atr í- REVISTAS e LIVROS alemães encontram-se na Da-Ixa da "umar
sob nO 512, quer promover mes Olegário Feliciano Gon-

buindo a sí a propriedade nos termos do árt. 550 do C.C.

L.
.

C. ti U U uma ação de usacapião, pa- çalves e. Fermino João Pe-

4) PP. que os Sublicantes, construiram b,enfJeitores no I' lVrarla' níorínense." ra o que expõe e 'afinal re- rerra, comparecerão inde-'

terreno em foco; 5) PP. que, "data venia" deve

apre-I P 15 d
-

N b
'..

R C M f
I

'Abandono repentino do quer a V. Excía., o seguin- pendente de intimação. Em
_ .

. r
. raça e ovem 1'0 esqUIna . ons. a ra. I

sente açao ser Julgada procedente e provada para o efei- .' fumar. Sem contraindicação te: 1 -. O Suplicante pos- I
a .dita _petição foi exarado.

to de ser reconhecido' e- domínio dos Suplicantes sobre a
.

doentes : Ih L' II sue, no lugar denominado o seguinte despacho: - R.
,

'

,
-
-

para oentes e ve os. 1-
A'

'" h' AD' S E
área mencionada, com as dimensões e confrontações des- . relas, distrito de Guapo- oje . esigne o r. s-

'critas. Assim requerem a V. Excia. os admita a justifi- ED I'TAL' bert�m-se do espantalho do ranga, neste Município, um
I crívão o dia e' hora para a

cr.rern,. e� ?i:=t e �or� .designados e com a, ci�ação �o ór-
.

câncer .e de outras terríveis terreno cuja posse adquiriu! justificação, fazendo-se
.

as

gão Mín istérro Público, a posse em referência, Feita a,. "

enfermidades provocadas lia �nos, parte de Manoel I
necessárias notificações. Bi-

justif�caç'ã� �eterminará V. Excia. a citação dos confi-I JUIZOD . E DIREITO DA. da União em Florianópolis, . pelo fêio e repugnante há- F�l:las e outra parte de AJV \ guaçú,
3-7-53. (Ass.) O.

nantes do imóvel e de suas mulheres se casados forem, 'COMARCA DE B'IGUAÇU tó
. .

t I bit P h'
- g élica Hortencia. 2" - A Dutra. Procedida a justi-

,

f d t 45- d C PCtt
' I por preca ona, os In eres-. I o. eca oje mesmo a

para na orma o ar . o o ,.. con es arem a pre- r ..
.

. . I,
>

,A •
posse das referidas terras, ficação foi esta julgada por

sente ação, seguidos os demais trâmites legais, seja' af i-
.

. .. _
'

' I
sados Incertos por editais

I
formula atomica e pague ao vem sendo mantida de ma- sentença do teôr seguinte:

nal reconhecido a posse e o domínio dos Suptes.; Pro- Edital d� citação eo� 9 pr�- : em trinta dias, publicados receber no correio.
, neira mansa, pacifica, sem - Vistos, etc .. Julgo' por.

testam por provas periciais, testemunhal e pelos depoí- zo de trtnta (30) dias. .

uma vês no Díario .Ofíctal o,posição nem interrupção, sentença a present� justifi-
mentos pessoais dos confinantes. Dá-se á presenj;e,1>ara do Estado e três vêzes em

Farmo. A. Cruz ,pelo requerente, ha mais de cação, ·em que é l�e'querente
os efeitos fiscais, o valor de Cr$ 2.500;00. E, nestes Ter- 'O Dr. Osmundo Vieira

Jornal de Florianópolis, pa-
Cx. 4B9 - B. Horizonte trinta anos. 3 - Que sem- Graciliano Francisco Ter:.

mos PP. Deférimento. Sobre Cr$ 3,50. de estampilhas ,es- Outra, Juiz de Direito da pre houve o ânimo de do- :ieira, afim de produza os

tadua'k inclusive 'a Taxa de Saúde, lia-se: - Tijucas, 16 Comarca de Biguãçú Estado pa, querendo; contestarem a

I no, pois, fOI:am feitas ben- seus jqridicos' e l�gais efêi-.

de maio de 1953. PP (a.) Marinho Laus". Em dita peti- de San'tà Catarina, na for- presente ação" dentro . de I .

feitorias por todos 01> pos- tos. ,Façam:"'se as citações
çãó foi exerado o seguinte despa<;ho: - "A. e paga a ma .da lei, etc.;:- prazo legal sob péna de jus- a do Delegado de Serviço do ,eh"os, sendo que o supli-. dos confrontantes

.

do imó�.
Taxa Judiciária, voltem. Tijucas, 16-5-1953. (a.) Clovis Faz saber aos que o pre- lificada a posse, ser a ação Patrimônio',d'a União, ·por cante, mora sobre as ditas vel e do Dr, Promotor Pú-

,

Ayres Gama". Feita a justificação foi exarado <) seguin- sente edital virem ,ou dele I
. tenas e as usa e sempr"e ·as bll'co', por' 'mandado. Os 'I'n-

. julgada procedente a expe- precatória, que deverá ser

te despacho: - "Cite-se. os interessados incertos por e- �onheclmento tiverem que, usou para a lavoura e· pas- teresse dos incertos deve-

d't I d 60 d'
,

t t' por parte de MANOEL di·do o mandado que au-' expedida ao Juizo de Direi- '4 1
,

-

I a com o prazo e' Ias e expeça-se cal' a preca o: .agem. - São as seguin- ,rão ser citados ' na
o fórIDa

ria para o Juizo de -Di'J'eito da ta Vara da Cornarca 'de :-IE�MINIO ROSA, por seu torize a respecti.va transc.ri-
'

to da la. Vara, Comarca d·a tes as medidas e êonfronta- I estabelecida pelo' art. 455,

Flori.anópolis afim de ser citado o 'Domínio da União. .ldvogado o--Dr. Acácio ZIH- ção. 'Dá-se o val�r de ., ...

'
Capital; a dos interessados �ões do imóvel: - mede de 'parágrafo 1°, do Código de

Ci.te-se, ou'ti:üssim,' o Sr. Adjunto de,' .Prom_otor Público. ':'I.io da S.i�a, lhe :oi dil:i�i- Gt·.$.L500,00'J"v�J:i):t!. de irn.o-' incertos, na forma do pará- (rente, 764,5 e.de fundo, Processo Civil. Custas afi

TjjllC.as:,.:.l.,G..�Z;9,.,��, ��),.Clovi.s'AYl.·.es Gama, .Jú.iz. de Direi- da a peüç:a!>'do teor segUIn- I B' '1 �.- b ,'1 -'d : .' °
..

" "d' C'
3.015 m; confrontando ,a naI. Biguaçú,l 7 de julho

"E
'

h"
"?� -.-,-- ,,'" ... ,

tó >J t""-
-

te'. Ex.mn,. _ "'r'•. Dr' .. -J,UI·Z. A,e_ v�_.,. I.g. \,laç.).!, ..�.._--u_.;e._,.a_ ri, �
.. �.,. gr. afo 1., do art. 4.55, o 0.- f r

to. pl!i'a que c egtie ao C0l111eClmeli' '-u'e- ouus,�'man-- """-..,:}" _!.I. _

-,
-- ,- -.

,
rente, que faz.

a leste, com

I
de 1953. (Assinado) O. Du-

dou e1:pt;dír do costume -e publicado na forma da lei. Da- Direito âá-Comarca de Bl- 1953, fAss;-) �Acacle-Z_eI1ll9 "dlgo-.a.cuJl
..

a... r�,epº.o.;d� ..J�I:. o rio Jordãp, fundo� ,ª.. ,Qes-� tra..E para chegar ao co-

do e passado nesta cidadê de TiJ'ucas, aos desessete dias guaçú. ,Manôel Hermi'nio da Silva. ;;elada' com ..... ,

I

guaçu, 6/7/53� (ass.): O .. te com térras de Joa-o Ga h'
y- '-

.'-,' .

.

"

-

n eClmento dos Interessa-

do mês de julho do ano de mil novecentos � cincoenta e Rosa, brasileii'o, ,casado, la- Cr$.3,50 estàuuais. Teste-I Dutra: E, para,'chegar à'Ó co- brlel' Macary; Norte com I dos, passá o present.e edi-
três� Eu, (a,) Gercy dos Anjost Escrivão, o 'datilografei, vrador, residente no logar munhas: 1 - Zeferino Hen-, nhecimento dos 'intere.ssa- terras de Antôn!o, Inácio e tal com o prazo de . trinta
conferJ e subscreví., (a.) Clovis Ayres Gama - Juiz de Três Riachos, neste, Muni- C

.

F
ao Sul com João Gabriel '(30) -dl'as, publl'cado e afl'-rique om'adl.' 2 - ran- I dos, passa o presente edi-

Direito. Está conforme o original afixado·na sede dêste �ipio, por seu advogadode-' I'
- M_acary, novam.ente. 5,- xado na for'ma ·da leI', Dado

. cisco Jacinto de Simas. 3 - tal, que 'com o prazo de 30
Juizo" no lugar d(). co-stume,. s_obre

o qual me r.epóTto e I vidamente'_registrado na n. I Nao ha�endo tItulos sobre e passado nesta Cidade Ide
dou fe.· Data suprª,�;O EscI'lvao, Gercy dos AnJOS. A. B., secçao de, Santa Cata- Bernardino José Francisco. dias, será publicado e afi- as a�udldas terras, quer o Biguaçú, aos dezoito dias

,."

. ;::. ,rina, sob nO 512, bacharel Após a conclusão foi exara-: xado -na fórma,da lei. Dado 3U.pl,lCante,. adquirir �o do-' do mês de julho do ano de
Acácio Zélnio Silva, infra do o seguinte despacho:

De-,
e passado 1}esta Cida'de de mmlO das .m

..
esmas, de acôr- mil novecentos e cinquen-

assinado, quer promover
- do com o dIsposto nos arts

. •

_� signe o Sr. Escrivão dia e Biguaçu, aos oito d,il:\s do _. . ta e três .. Eu, Orlando Ro-

·P'I4I
.

.I..
'

...
'.

'e''0.1"
uma ação de. usocapião, pa- .' )50 e' 552 do Código Civil e -.

d F
. E· '-

, 'hota para' a inquirição das mês de julho do ano de mil . b . �ao e.. ana. scnvao, a

ra o que expõe e áfinal re-'
, .

.
,0 as normas

estabelecl-, fIZ datIlografar e subscrevi

$
quer a V. Excia., o seguin- testemunhas arrola(das, ci.. novecentos e cmquenta e

I
das pelo art. 454 o seguin- Biguaçú, 18 de julho d�

'te: 1 - Que o suplicante ênte o Dr. Pró-�otor Públi- três ..
� Eu, Orlando Romão h�s do Código do .Processo 1953:

l/fII
",,', possue no lugar Três 'Ria- co. Biguaçu, 9/4°53. (ass.): de Farias. Escrivão, e dati- Civil. Assim, requer a V. Assinado Osmundo Viei-

*._ ,'OURAlfTE. TODO IV. C�?S, neste Municipio, um', O. Dutra. Justificada a. pos- lografei e subscreví.' I Ex.a.,
se digne ouvir os de- ra Dutra - Juiz de Direito,

,

""- terreno com a area de ....
f' t

.

I d d' B' 8 d
.

Ih d 1953
pOlmentos das testemunhas Confére com o original

/ " nos 11/1nFJO J:. 126.840m2, tendo de frente·
se OI es a JU ga a,

.

IgO, a- Iguaçu', e!u o e .

I abaixo arroladas,' as quai_s afixado T,0 iogar de costu-

I I "'
.

.

c

�J-tI<L, J
.

286m e de fundos, no Oeste, I pós a justi-ficação foi exara- Osmundo Viera Dutra. - comparecerão em Juizo, em me. '

. �,

ti,i*
140m, cujas confrontações !'do o seguinte despacho: Juiz de Direito dia e hora por V. Exa. de-I O Esc�ivão Orlando Ro-

M·D'
/. %

.

3ão as seguintes: frente a: Façam-se pois, as citações Confére com o 'original'a- sigrrâdos, independentemen- mão de Fãri�.'
� :r.

.;;

'.� �'",
.

L;ste _com herd.eiros de J0- requ'eridas na inicial; a dos fixado' no logar de costume.
te de intimação, para, com

I
-:: _

.., � � se Joao SchmItt; fundos I'
ciencia do Dr. Promotor da

.

h d· d P d N'
confrontantes e Dr. Promo- O EscrIvão: Orlando Ro- I --A-s-s-In-"'-'-'O-"I!I-S-T-A-DQ'--'-�:í';1 �" com er eIrOS e e 1'0 1- ,

. Comarca, ser feita a justifi- I ...III

..
. � colau Com-adi e ao Norte: tor Público. por mandado: l'mão de Faria cação "abinitio", e, sendo

com Sebastião João Schmitt. i ••a 7i11W'
2 � Que a posse deste ter-I---------�

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

reno vem sendo mantida pe- I

lO requel;ente e seus ante-
cessol:es ha- mais' de trinta
anos mansa, pacificamente,
sem oposição nem interrup-

TIJOLOS PRENSl\t)(}S, T�LHAS, LADRI- ção e com o ânimo de dono.

LHOS, ,RODAPÉS E MATERIAL
.

REFRA�' 3:'_ Que O suplicante não

.' TARIO � possue título sôbre o imó..

_. _.'
vel e assim quer regulali-

O5n YPGaTA'mENTaRE�_ C -Ia I ��� :�:�Hr:�o':��.��:�:: I
.'

_ '�. ��;:or���a�l�t.p:�� �sota�����
J�.RONIMO COELHO, 14 - CaIXa Postal, go dép,rocesso Civil. A�sim

239 _._ Florianópolis ,vem o s'uplicante requerer a

DISTnIBlJIDORES
- V. Excia. se dign.e ouvir as

r" testemunhas abaIxa arrola-

AGORA ,

FLO,RIANOPOLIS

o""tecla mágica"
em

para bons empregos!
DATILOGRAFIA - ADMISSÃO - Preparação COLE!310 NAVAL.

CONCURSOS
\

DO DASP'- PORTUGUts - MATEMATICA
CONTABILIDADE _ Serviços especiaiS de

COPIAS A MAQUINA E MIMEOGRAFO

Mat.ricule-se na Escola REMINGTON DE FLORIANÓPOLIS

Conquiste seu diplomll de datilografo

'.

Rua Alvaro 4e 'Carvalho, 20-(sobrado)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



II

ai ,

I têncla. O registo do acentecimento, em 'que pe�em as di- , Bnedino, pa! deputado, nunca foi éleite, �' .5a ou

O 8 L b
' 'n,rg'ências que sempre nos separaram no terreno exclu- 6:t suplência. 5:t ou s:t dinamização' hOl.u,eópatico-elelt,oral.dep. arros emos puxa raza para sua 'sivo das �d��as, fazemo-lo .com a,ma!or sa�isfação. E' que, Até 2:t ordem.

"
,

,

- naquele 1Jornal, vemos mais um orgao da imprensa a Ser- Qualquer dia estará voltando ao' almofartz.; à ,espá-sardl-nha"
_ Aplausos 8,0 Batalhãe Maua','. vlçodo povo, na' informação cotidiana dos acontecímen- tu la e à mercancia de preparados medicamentosos .

.-, tos e no debate das causas de, interêsse coletivo, No seu Numa�corrida de parelheiros,. conseguiria o 50 ou o

TA ílh
-

II
II

"

Ad'·
-

I'
� passado, por outro lado, o colega nataliciante tem ·justos 6° lugar. Como jóquei. Desclassificado, porque ínclassí-res �l �

oes para ' 8)al,-, IVI5ao err�· motivos de alegria;
,

ficável. Mesmo mima raia de pangarés e matungesj até
-

"E O N
'

Por longos anos, como órgão da U. D. N., foi ';) ba- numa carreírada de arraial. Como j_óquei.terlal do - slado - utras olas luart� da oposição na Capital, Seguindo, agora, u�a, Ii- De modo que não' é um delegado do povo, cem por
nha de maio-r independência, está-se impondo pela sua cento, aquele a cuja pele eu dou a honra de sarjar.Sessão de 29-7-53, JPediente falou o Dep, Pro- ,niquer a cpnstituição de conduta •.equilibrada, De propriedade do ilustre conterrâ- Falhou nó ventre das urnas, mas veio à, luz por en-Presidente ',' Francisco de, tógenes Vieira, requerenlfo', uma Comissão especial de

'

d Ad If K d 'd" td tI', neo, r, ° o
-

on er, e IrIgI o, no momen o, pe o xertos e arranjos heterogêneos de um partido político, àSouza Neves, I voto congratulatório 4<- pela ,'estudo da nova divisão ter- P f A
'

1\1< h d t dif díd 1 d NI 1'0 • rI ..ac a o, que o em" I un 1 o e e eva o. a fôrça de pedintarias. '
.

"Secretários: Elpídio Bar- I passagem de mais um an'i-, ritor.ul. O requerimento foi gerência conta com os présrimos-do sr, Francisco Pereira Entre dália e gisântemo, Enedino é a híbrida. mls-.bosá e Olívio Nóbrega, versário do batalhão Mauá, discutido pelo Dep, Wilmar
e na chefia das oficinas o §r. José'Camilo, que o vem ser-. tiçagem da crisanááli�. Um produto de arteira jardina-Lida e aprovadas as atas sediado na cidade de Rio Dias que se reporta a 'um .

d d di d t d d fund �

A -,
t d ' '

VlU o, e uea amen e, es e a un ..açao. eres o os, e ção política, feitas ás contas com exatidão. .
, das' sessões do di'a anterior, Negro, encarregado da cons- Acordão do Supremo 'I'ribu- "

,

"

.

de O E td' .

aos seus operarros, os s a o enviam o mais cor- Se a gente apurar por miúdos, êle não ,passa de. ge-O expediente constou de te- trução da estrada de ferro nal Federal. Diz o orador o 'd' I f t' bIa e, es IVO a raço. ração espontânea, v, indo a ser, por essa causa, o' singularleg ramas ,e ofícfos de Câ- "Rio-Negro-Bento Gonçal- Acordão fere frontalmente

p' I O F-- corpo estranho da família legislativa em Santa Catarfna,'mara de Vereadores, ves", O esforço desenvolvi- o assunto, Pe�e ainda a sua rl·mel·r'O' Po" e daça-o Ainda bem.Mensagens do Chefe do do e o "trabalho realizado inscrição para a próxima 'UO * *_*

�����o �:t��U�V;roj:��:�i� �����l�l;e�l:����e:oa ��s��� �:s:!O�:��:���ee:o q�l; ;�:� I
.

do� "NOSSOOIICO
.;

Ontem _

Vejamos as coisas e loísas que êsse fantasma da re-

presentação popular-disse a meu respeito, por duas trt-Lei. dos srs. Deputados, que po- nário fazendo a leitu,ra do .

,'\'
-

I' t' d- bunas, a legiferante da Assembléia e a, jorna IS lca o 'Requerimento do Deputa- derão assim auxiliar a gran- texto do Acórdão. AI, tal- ....._.............. O Banco Nacional do Pa- .

I
Diário da Manhã, de 25 de julho dêste ano:do Barros Lemos, no senti- diosidade da obra vultosa, vez, depois de melhor co,-

TIM
'

, s t C tart
'

,

.

I'
"

, rana- an a ·a arma com ", " quero dar mais um estíçâo. " contra a mgua-
.

do de ser encaminhado um meritória 'e altamente pa- nheeido, tome a Casa,outra, �. . .

" t
.- ,. • •

,
' séde em Londrina, cu]o Pre- gem leviana e desabusada do sr; Barreiros FIlho contratelegrama ao Presidente da triótica. ot ien açao,

E' d r ta I
�

República solicitando a lo Além, disso, o a,uxílio que 'Daí, ser pruderite.r um es- PANDEGOLÂNDIA sidente é o sr. dr. Aderbal o Chefe do Poder xecutíve, quan o. � es)a lDsmuaçda�,-
'-' , '1'" 'malévola: "O senhor Bornhausen obstina-sê, ao que 1-calização da usina siderúr- vem 'prestando em outros tudo daquela decisão, ainda

I
No CIrco governamenta, Ramos da SIlvar completou" Ih' 't f' Ii

.
,

,,' '-
_ , _

'

,

zem, em .negar me ores venclmen os ao unClOna Ismogica em Araránguá, tarn- setores, colaborando com os aSSIm, existe uma Comissão Elesbao de Souza e o anao, no dia de ontem, o seu prí-
-

'r ,,�be'm compr'e'endl'da n·a zona municípios, auxiliandQ-Ihes, cU,J'os trabalhos estão em Gl b d l'd "I a ,'m'e,'ro anl'versa'rl'o de funda-
,pub lCO .

.

I' f t d
'

d 't f d t' a ro, e pa 1 ez, ceiue,
I E' uma mentira do a,rbcu Ista que os a os esmen-carboníf.era do Estado, na vida administrativa dis- an amen o, azen o par e '

, _ 'G' dI' Bocomenta' _ d I d t d d t C ,lembra camelias levemente ção tem categoricamente. O senhor overna or rmeu 1'-'Encaminhando a votação pensam maiores ,e a epu a os es a asa,

I
'

,

. ddo requerimento fálaram os rios para o requerimento 'Volta a falar o Deputado

I
esmaecidas, NOSSOBANCO, estabele- nhausen, no pouco !empo em que se. e�contra no. po �r,,

,

" , . 'á aumentou em mais de. quarenta mdhoes o funclOnahs-Deputados�Lecian Slovinski, sujeito a apreciação da Ca- Coelho de Souza alegando Pela sua modesha, ln- Cimento com um ano apenas J
� • "l. A 'd- t d

•

I
mo E' uma soma astronomlca .Osvaldo Cabral e Esdvalet sa, que, o cor ao eve sua e-, titula-se 'violeta, sempre de .,ltividades em pról do '" -'-";

, d"
.•

O De B h' Bitt C t clsao baseada na Constitui- . , Havera neste mu� o cOisa mais clara e. posItiva"Pires entendem ser desne- p, a la en our
_

d B h'
'

'd
_ escond1dlOho, gozando da progresso dos Estados do mais amável e .cavalheiresca para, com os serVidores do'cessário o 'telegramª, por- apresentou Projeto de Lei, çao a a Ia que po e nao

"

.

<

� •

que Araranguá faz parte da autorizand% Esta-do a afi- ser igual a nossa ao expres-
sombra e da fresca um1da- Paraná e Santa Catarma, Estado, do que esta conclusa? da Mensagem de S

..
Excla.

bacia ciuboníferlil dó Esta- ançar empréstimo, que a sar o assunto, Volta o 'Dep, de, Ad?ra sap�tos folgados, conta já· com o seu prestí- o Gover?ador dó Est�do? So o� c�gos �o ,enten�lmento
do, Pretende o Dep, Fran- Prefeitura Municipal de Ita- Wilmar Dias e'analizando

I
Preside à Ordem da Aven- gio consolidado no seio do ou alguem que pad�ç? d� .demencI� semI, podera subs

cisco Neves que S"eja ouvida ja,í contrairá com a Caixa constituições dos (lõis Esta-II ca palaciana' Escreve muf comércio e da indústria,
crever a clamorosa ,lllJustJ1ça que saIU da pena envenena-

dos demonstroa serem I'de'ntl'-' ,

,-

da do prof. Barreiros Fi ho".a Comissão de Viação e 0- -Econômica Federal de San- P P d 'd d f d
.

, ,

I
to" ara SI, pouco, ara o essas um a es • e erab- _ "Alto lá, professor! Com o Inco e o Tesouro a seubras Públicas- o que foi a-. ta Catarina, no valor de 3 cos no assunto,

pr'ovado pelo Plenário,- I milhões' de cruzeiro�,' "

out1'O, sempre, Quando o vaso O, seu plano de ação já d�spor é uma insi,n�ação miserável, suja e caluniosa, in-
Inscrito na hora do ex- O Dep, Coelho de Souza Ocupou amda, a 1]ora do , circo viaja, Elesbão é o ho- abrange grande parte dos digna de, um catohco que frequenta, os Sacramentos. O

expediente,' o Dep. Estivalet '

d t' t ntos terrl'to'rl'os catarl'nense senhor Barreiros Filho é muito pouca gente para atin-
P' O' , I mem os se e lOS rume '" e '. ,

'

d t I dIres, lideI' do Partido

I
�, "d

' gir a honorablhdade de um homem a es atura mora o '

Social Democrático atem-se E uma e�pec1e ' e secreta- l?aranaense, sendo que, no
Governador Irineu Bornhausen".

ao requerimen�o formulado I
rio particular do dono da Paraná, se extende às ·dda-'

'

"Aí está a conduta do puritano, do gênio, do santar-
pelo líder udenista, Outro empre.sa, - des de Araponga" Ast()rga, rão que atendé pelo nome de Barre.iros Filho.

aspe�'t? _exíste ,no ,problema 1- Recebe "isitas, paga 0, Bonsllcesso; Cambé, Jondáia O ilu�tre- professor é d.os que se têm mostrado ,�ais, #

da dIVisa0 terrltonal. A co- cafez'nho passa' telegra- do Sul Nova Esperança e agast�do com o haver perdIdo os 20 anos de mando.
missão técnica sendo da con

'

� ,�

'1 d S t � 'd E S t I "A imprensa desta capital já o tachoU' d,e gagá".
fiança do Governador e pos-

,mas, os espetacu os e ga- an a, argarl�. m an a
"Os udenistas", não irão admitir" sem revidar, as

�uindo um pi'azo 'exato, fa- : la veste seu amo, corrigin- Catarina" sua agência fun-, suas tiradas de cro�st� político sem compostura e de
�al para o -éncaminhamento do-lhe a gravata, o nó do ciona em edifício próprio, à

I

caneteiro desaforado"., .

',!os estudos a esta Casa,' 'sapato, Errou uma única l'ua .Felipe Schmidt, esqui-I, * ,* *
,

_Contin�ando ná�l'ibuna o I vêz, quando permÚiu seu na de Jerônimo C�elho, re-
I

� C�t�i .trechos espars.os �o discurso e;"edínico, porqueDep, EstIvalet Pu'es, pro- h f k' t t' '. t I d
nao ha Jeito de vaza-lo mtell'o para aqUI.'

.lUnciou bela oração, alusi-
c e e e�v.er�ar �m sm,o tng -cen �men e lOS a a. o. � .

Pela-s finezas �õ parlamentar suplente, vê-se que êle
"? às comemOl�ações' do dé- (made m PlCad111y Street) � pla�o de locahz�çao de

',quer f�zer .média junto ao Governador.
:Imo nono alllversário da calçando meias brancas! Foi maIOr numero posslvel de E a mlOha custa! '

O sr., Dep, Walter T, ca-I:��� illstalação do município de 'um' chuá,' mas ninguem li- agências em Santa C�tarina Eu disse e digo outra vez que o Governador dispõe
valcantl, na sessão de ontem '

- Concórdia, O referido par- gou, O hobby do Elesbão é está sendo objeto da direção do Inco e' do Tesouro Estadual. Será 'mentira minha?
da Assembléia, proferiu o, ,amentar iniciou sua oração arrumar as malas do pa- do NOSSOBANCO, 'contan- 'Será que o Chefe do Pal�cio não dispõe do Inco? do
seguinte diseurso: Jizendo: dt'sde que exerce Tesouro Estadual?
"Sr, Presidente, ';eu mandato legislativo nes-

trão, E' de uma precisão do já com Correspondentes Como Gllvernador, acho que sim. Como maioral ou
Srs, Deputados. ,a Casa, teve mantido a pra- de relojoaria suiça, Tu-do no em as maiores p�aças do Es- capitalista'do Inco, também. E' natural. E' legal. E será
O ilustre deputado Enedi- .':e de não deixar passar de- seu lugarzinho, Como valet tado, que atendem às Reces- tão tapado o Enedino, que não entenda essas coisas ele-

no Ribeiro combate os dis- ,apercebidà a data de hoje, de chambre é impecável. sidades das classes produto- mentares?
'�

cursos que vimos fazendo -lue é, por todos os títulos Mandei - eu? - por vinte anos? Mas, como?Lê,' diarimante, trechos e- ras nas' diversas regiõesem prol da melhoria dos ven- grata ao povo que tem a - Uéh! Com h!
cimentos dos funcionários 10i1l'a de representar nesta normes de discursos, para barrigas-verdes. Quanto ao funcionalismo, êle, o enxêrto Enedino,estaduais: sente-se, o nobre Assembléia- Legislativ�,Nes- disti'ai1' o chefão, incutindo- Assinalando Ia prim�iro acrescentou o seguinte: "Eu sou pelo aumento dos fun-colega', "chocado'� segündo

I :': anive1�s�rio da eman,cip:a- i lhe ,o ,gosto peJos clássicos, ano de suas atividades, - os cionários públicos, daqueles que ainda não foram .con-
diz, com êsses discursos." ;ao� pohtlCa de Concordla, Dotad'o de paciência erás- funcionários do Banco Na- templados, etc".
Efe.tivamente, 'O que preten- iedlC?u o orador, de modo mica, vem tentando (sem cional do Paraná-Santa Ca- Parece que o batatífero Enedino está de acôrdo co-
demos é despextar os, srs" do espeCIal a comemoração, pa- A , ,'" migo' nesse ponto.,'

exIto) dIa apos dIa duran tarina reuniram-se, à noiteGovêmo para a questão pal--, hc.je, por filho, dá e sobra �'a tecer um verdadeiro hino ". "
-

Qual a razão de o grosseiro montanhês se arremes-
pitant.e, E; POl: êsse meio, 'Jara manutencão também le glória à ação que vem te anos, realIzar o mIlagre de ontem, no Lira Tenis Clu. sar, com brutalidade hípica, desferindo manotaços paraconseguirmos tIue o Gover- �IO casal. " A' situação do� !rnpreendendo a Assóciação 'de ó !>eu chefe pronunciar he, em um jantar .íntimo, ao cima de mim?

'

nador, eleito, cumpra a ,sole- funcionários é aflitiva
-

,e, l11ral de seu município, sob corretamente os esses, Mas qual compareceram os srs. Tentarei explicá-lo", se a paciência trÍe contive'r a,
n� promessa do candidato, dRsim, essa �ues"tão é "cho- '. criteriosa e honesta dire- o Elesbão insiste,' Agpra,' Plinio Moura, Inspetor Ge- vo":tade de o mandar pÔr à sôJta numa pastagem, onde
ao "pessoal da casa",/ Por- cante", não deveria ser lem- ;ão do Dr, Vitor Fontana, àrvorou-se em Dip,,' Censu- ral do NOSSOBANCO e dr.

a ge�a ainda não estorricou JÔda a verdura do chão.
que, até agora, somente os brada, porque é esp:inho na êm prol do progresso de seu Veremos. Há- melhores assuntos, além dêsse fenô-mais graduados foram lem- c-onciênCia' dos responsáveis nunicípio, r_a tod,os os a�tigo'S que che- j Ivo Rei� .Montenegro, �eren- meno trotante e galopante. Pode ser, , '

'

brados, Aqui mesmo, na As- pela manutenção dês�es sa- Após descrever minucio- gam a redaçao, Sem o nc I'
te da flhal desta Capital. BARREIROS FILHO

sembléia" chegaram recen- ,�l'ios de fome, Dói mexer iàmente, as atividades da- (em foxma de miosotis), O ESTADO, çom êsse 'r,e- -,---

temente mensagens governa- 'o assunto, As voies do Go- Juele órgão no exercício de coisa alguma será publica-I gisto" congratula-se, com J Sr. José Oomes da Silvamentais, em que o Govêrno .-emo, nesta Casa, se lévan- 1952" e, depóis de demons- d M d
-

fiA
'

t t' E S d 'd" O
'

.

propõe a ,elevação, para, as .am contra nossos apêlos tI a.r, os inúmeros benefícios
a, as, nem tu o sao 0-

I
quan os empres ,am sua co- mantos, 011 e resI la 'a

I sa,udoso catarmense el'"
,

últimas letras, de funcioná- .'ln prol da melhoria de ven- )restados gratuitamente aos res, na vida do Elesbão,' laboração ao Banco

NaciO-!
l'ua Bahia, p5, fa1eceu, on-

i
irmão dos SW· ,Jo5o Alc,â�-

rios J'á altamente colocados, 'lgriciJltores de seu municí- Nos shows culturais voz nal do Paraná-Santa Cata- tem, repentmamente, o nos-
;
tara da, CunJas, Ir. NemesHJ:imentos, Afirmam: o.' , ,', '" "

so prezado conterrâneo, sr. Cunh�" sr. Gilberto G'omesNãe se lembra 'd{)s Barna- ,�umerito não resolve o pro- ,110, o orador rematou dl- mms herOl sofre, Fica espl- I 1'Ina, augurando-lhes pros-

i' J'
,

G d C h It".l C 'h d G' Ib' ld d d
'

'

lend A' -

R
," ,

'

.
ose omes a un a, a ,'O lia un a e o sr. E'Uerae!l, so a Os e nossa ml- ülema do, custo da vida, por- " o que a, s�oclaçao u- nhento como um manda- pendades. funcionário da Alfândega' Fakoniére da 'Cunha. 'lícia, ganhando oitocentos e que a elevação dos preços é, cal de Concord1a serve de I , -'---- d
,?

I 'd d
' i

cinquenta cruzeiros, outras r:ollstánte, Ora, exatamenté ',)lodelo, não 'só em Santa Ca-
caru, '>

O O C b'
aque a CI a e'.

"

pràças de pré e oficiais tam- liorque os preços das utili- �hrina como no Brasil.' I Esmagado como uma p�tú- .r. Imar. 00 a

F
"

11'
bem não ganhando para (ContÍl:lUa na 5a página) Concluindo sua otação,,1 nia sob as rodas de um bas-

11
'

'

manter-se; e todos arriscan- I �:diu o orador a consigna-' culante da��refei:tÍra, Com Viajar�, hoje, vi,a aérea,
,

•e" · ado a vida para defesa da so- ;

Oal Bugo da '..-ao �m ata de um voto de cara' de gOlVO, A margem para o RIO de Janeiro, onde �,
,

ciedade; dos professoresga-· .. congratulações, pela passa- Id' t" ,

dR' _

'

,

,h d' t' C t g,em -hoJ'e do 'de'cI'mo nono a-
os aconteCimentos, como I par IClpara a eUlllao a- _ Lendo o Diário Oficial e observtndo que certosn an o s�Iscentos, s: ece�- as r,o,tos cruzeiros e, se tem dl- niversátrio de instalação do os buxus que ladeiam os nua!' do Conselho Delibera-' ,integrantes da Polícia Militar conseguiam promoção

ploma, um mil cruzeiros ou ri'llH;cípio 'de' Concórdia, jardins, E f.lão falta um per- tivo da, Associação Br!lsilei� apesar de proces�ad?s por violências e arbitrarie,da-pouco mais, um opérário ga-, Em nossa redação estéve, proposição que foi aprovada' verso quetrocadilhe, peço- ra dos Municípios, na quali- des, alguem ;al�?lU a semelhança do nosso reglmrnha, mes�o que sej,a ahalf�- ontem, o sr, Gal. Hugo de ,Jt��i_ \unanimiãade, �a Casa, I' nhento: Ó Flôres, teu per- dade de um dos seus mem-
com o da Russla.

b t d -

I
'''ao ho -v t Lá, ao que se sabe, o merecimento está na ser-e o, mais o que ISSO; nao Castro, recente'mente pro-· u � ma,ena a ser I fume ressuma a essência bros, o nosso talentoso con-

'

se lembram' dos guardas sa- ',. "

T "otl':da ou dlscutlda na Or- vidão ao partido, E aqui também!
't" d f

'

d
mOVido e\transfenâo para a de!n d D'

'

I de buqués' tu cantas e en- terrâneo, dr, Osmar Cunha, I' Lá, o chefe supremo não é o Presidente da Re-nl anos, as en ermelras e
_

" ,I o la, "

postos de saúde, não ga- � Reserva, do ExerCito NaclO- C(',�tinuou o Dep, Estiva- cantas; no que é teu o teu Vereador à Câmara de Ve- _ pública, Esse é decorativo, O velho Bucarine mor-
nhando para pagamento das; naI. let Pires falando ainda, sô- se identifica; há forma e readores desta Capital e ai-I reu e quase ninguem deu por iss,o, a não ser êle mes-

d
'

I' O 'I t 'l't ' l' I' m'" d C '

mo, naturalmente, Quando, no entanto, Stalin de,sen-suoaos espezas ,ma,ls, essen- I' 1 us re mi I ar, que aqUi :, e o ,unIClplO e onc,or- fundo, esp'essura e altura, 'to funcionário ,do Banco do Ad f I 1 c,..,
carnou, o mu,ndo inteiro dividiu tristezas e <>legria,s"ClalS; ,os uncron,anos, to- serviu por algum tempo veio (I:a e conc ue pe a apresen- 1 g f dl'd d' Broasl'l, ' ...

d d '-' "

t
-

d P"
ar ueza e pro un a a, Aq i be "

d B F'lh hos, as repartlçoes, lllclu- O ESTADO t,. ��a() , e um rOJeto de Lei

I d ' l d
u ,,' m", aquI o r.· ayer I o cegou

sive chefes de serviço, fa-
a razel o seu

(!c,necdendo auxílio a 2a, Ex- na a de vo au vent; tu o A atuação dês se ilustre a render-se' de tanto governar, Operado, deslocou o
zendo prodígios para man- abraço de despedidas" por r;o<'ição Estadual de trigo de fond en comble; nada de cata1:inense, naquêle Conse- g'abinete para o Hospital e, depois, para -a sua resi-
ter o crédito no armazem, -:--: ,

viajar, hoje, para o Rio, on- que se realiiará ainda êste rotina mesminheira, do tri- lho, terp sido destacada, o I dência,
Deram a esmola do salário de fixará residência, e, ao ano :Ia cidace de Concórdia, vial feijão com' arroz, sem o que v�le dizer prestigiosa,

�

Ainda há dias, no Palácio, estava ,em discussão
família e'quiparado ao fede-' mesmo tempo, agradecer re- Em explicações pessoais tempêro de uma que outra considerap.do-se que o seu

determinado. assunto, alguem, de fora do Estado, in-
ral, porque o tamanho do fe ê i tA t'd' OCllJjil a tríb.una o Dep, Wil- dagou ao sr, 'Bornhausen:

, -

d'f ,I r nc aS'que emos I o, em D' IA A
-.... palavrinha baroiüalmente trabalho, alí, se há acentua- E qual é a opinião do Govêrno, a resp'eito?estomago nao 1 ere sens1-, '" ,_' mar Ias e e o cordão do'

" .'velmente, - ,e acham que
ato de Justiça, a sua at�la S!i ,-,remo Tribunal Federal llnprofenvel do' em benefício das comu- - Vou telefonar: - foi a resposta.

(fnto e cinquenta cruzeiros, I çã:o e personalidade,
,

coni-orme havia anunciado, ,j -
"

' : ,B U M. nas catarinenses, GUILHE,RME TAL

Florianópolis, Quinta-feira, 30 oe. Julho' de 1953

o Aumento do Funcionalismo
Dlscor.o, Ootem,' do Dep. ,Walter

T. Vav.loante

nao
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