
RiO, 8 (V. A.) - O .mínistrn da Viação, sr, Sousa
I ração, a reportagem conseguiu apurar que o processo de DEPOIS DE SE;)"UNDA·FEIRA

I"O�O�N)�S'
-

-d':'Lima, informou ôntem que já nomeou urna comissão es- pagamento das �ividas da Central do Brasil por fo.r�e._', '.... ',' Velo o ena o
pecial para estudar os meios de liquidar, com urgência, CImento de carvao catarinense já' se encontra no MIDlS· ! Entretanto, o engenheiro RUI de LIma e SIlva, presi-

, RIO 8 (V. A,) _ Chegou
os atrasados devidos pela União aos produtores de' caro tér ío da Fazenda, em fase de conclusão. ! ciente da comissão nomeada, declarou-nos, por seu tur- I '.

S d "f' lid• - .. I"
d

.

t id t 'd ontem ao ena o e OI I o
vão de Santa Catarina. _••�'r- no, que teve conheCImento e sua rnves I ura a raves a

Visa conjurar a greve geral dos trabalhadores nas' A imediata liquidação dêsse débito constitui exta- imprensa, adiantando que a comissão só poderá começar no expediente mais um veto

minas"
-

que se anuncia corno reação ao atraso do paga, mente um dos meios para evitar a para.lisação da indús, a funcionar depois da publicação da portaria mírriste- do presidente da República
mento de seus salários. tria carbonífera !lacio-nal, pois permitrá, quase simultâ. rial no "Diário Oficial", o que, possivelmente, se dará oposto .parcialmente .ao pro.

DEPENDE DE- LAFER neamente, o pagamento dos salários dos. mineiros descon. I segunda-feira. jeto qrie fixa, no qüinqüênio
'i Embora o ministro se tivesse cingido, a essa tíecla- tentes.

•
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d
-()-()-?-<��)�)��)�)�.������).....{)_,_ .()....o...o__o....o....o'Il!D-O_()-()�()-ar:_-()- de 1951·1956, a divisão a -

min istrativa e judiciária do

Território do Acre. O veto
,
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iOmais antigoDiá- (
dade de Medicina ,�n':���i :::�';r�:os�r�i�,o:o2:

o rio de S. Catarina BELO' HORIZONTE, 8 50. O artigo 20 tratava da

I IX' (V. A.) - Em Uberaba,
I elevação de vencimentos de

'o
Ano XXX � com o apôio do gov,emador: serventuários. Quanto ao

� Juscelino Kubitscrek, foi artigo 30 foi vetado porque

I N. 11.683 f c r.ada a Faculdade de Me- continha matéria estranha

.O_O O_,)...:...,,_n-. dic in n elo, T'riângulo. ao objetivo do projeto. No
- ---

Florianópolis, Sábado, 9 de Maio de 1953,Ediçlo de hoje - 8 páp.

n ários civis perfeitamente
regulado em lei.

Cr$ l.UeJ tocante ao artigo 4°, o 've·

to fio i motivado pelo fato

de já estar o aproveitamen
to de magistrados e funcio-

'Seuadas:,

Notas Políticas ;

EISENHOWER E AMARAL 8r��8 J0}') _ o sr,

Bem no comêço do ' 'seu com desaforos e invectivas'Enjregue a Ike Uma Carfa de Vargas ��;:!a�oV����B.co;:;.:r��I�l�
vârno, o sr. Irineu Bornhau- ao govêrno. ,O sr. Paulo I WASHINGTON, 8 (U.P.) partirá, para Montreal, no relações entre os nossos meteu-se a uma interpela. Finalmente, o artigo 5° não

sen solicitou ao Legislativo Fontes, da trilhma, lançou o' - O governador do Estado Canadá, onde será hóspede dois· países e manifestou a cão, ministro do P.T.B., a. mereceu a sanção por pre-

m amplo crédito para' es- anátema sôbre a ligação, do Rio de Janeiro, sr. Ern a, do Royal Bank of Canadá e esperança de que esta ami- cham seus correligionários tender restabelecer a Pol í

tender a linha termo-elêtr'i- num discurso memorável, ni do Amaral 'Peixoto e sua, conferenciará com indus- zade seja tanto e:t;ltre os po- que a sua acão não tem cor- cia Militar do 'I'erritórlo,
ca de' Florianópolis ao nor- espalhado por todos os re- esposa se entrevistaram ho- triais canadenses interessa- vos como entre os govêr-; respondido à sua qualidade

com vultosos aumentos de
te do Estado. Queria S. Exa. cantos.

A , �

5e com .Eisenhower:. dos em estabelecer fábricas nos".
, política, pois o sr._ Segadas

que a ligação fôsse feita O. governo da epoca nao DepOIS da �ntr,evI�ta, o sr,
,

no Brasil. Permanecerá 48 O governador Amaral, Pe i- não age em favor do parti. despesa.

om a maior urgência, de OUVIU a voz das, cassandras Amaral Peixoto disse aos horas no Canadá, para re- xoto manifestou, também, do. Após a leitura das razões

forma a estar concluída em e os gritos da demagogia. jornal istas que havia con-, gressar -logo a Nova York, e que Eisenhower lhe cornun i- MIUDEZAS do veto, o presidente. Café
princípios de 1952. Corno é Percebeu que, à vista dos vers�d� sôbre �s relações' empreender a viagem de cou que 'enviará as três in-

I A sabatina, à qual não Filho convocou o Congresso
sabido, o projeto governa- pareceres técnicos, essas brasilell'os-a.mepcanas em volta ao Brasil. formacões ao Departamento

I
compareceu o Sr Jango d i 10 1

.

h'
'

- .,' para o Ia (e J un o pro-
mental teve imediato apôio vozes queriam senão chegar termos gerais e que achava de Estado, para que este o· Gaulart. girou em tôrno de

_' , f' d
"

. .,'

A' leit Canít I ie S S relacõe .

f ecomeridacões " .

di
� xirno, a im e apr eCHU a

de todas as bancadas na s- ao p ei o com a api a sem qt ess a
. s, eram pm e e aça l'

t •
,pequenas reivin ica ç o e s,

, .

sambléia. Dois ou três -dis- luz. Ultimou a obra, apesar muito satisfatórias. Revelou a respeito., Disse tambem
I uma nomeação do, IAPETC I-..:'Ylatena.cursos, um dos quais do de o sr. lrineu Bornhausen, ter entregue a E-isenhower que espera que Eisenhower' para Niterói, um funcion á-

B .'---.-t--d------I-'ilustre deputado Walde,mar com o seu poder econômi- uma carta do 8-1'. Getúlio responda à mensagem do rio transferido em Alagoas, elel a o o pr.
Grubla alertaram o govêr- co, haver interferido para Vargas, assim como três presidente Vargas, Acres- etc. •

t 'dno sÔbre o impirismo
.

da que ao Executivo faltassem memorandos sôbre questões .entou que não havia convi- O ministro não foi hcti- m,elrO ve O O
iniciativa. Louvando. a e os meios de concluí-Ia - o comerciais e de defesa re· dado o pres iden te norte-a- lizado. Tanto que, ao fim J'â

·

Q d Odando- lhe os meios para que foi feito com acélebre 'acionadas com ambos os -ner ican o a visitar o Brasil sr. 010 Da r sda reunião, votou-se moção
reallzá-la, a oposição cum- aquisição comercial de tres países, que êle e o embaixa, oorque sabia que o mesmo

de luvor ao sr. Segadas Via. S, PAULO, 8 (V. A.) -A

príu o seu dever.ide chamar deputados. dor, Walter Moreira Salles, não poderá fazer a viagem "o' M" I
.

it
n o momento atual, "Esp,er'a. na, a quem pediram adotas- vamal'a • L1l11Clpa reJel ou,

a atença�.J do Executivo pa· Hoje, os oposicioni�tas de haviam preparado., " LU se a prática de compal'ecer olttem, o primeiro veto do
ra vários e importantes as· ontem, estão de viola no Amaral Peixoto não deu' l�emos outra oportunidade".

, A I' h d C
. .

d t Ih 'b habitualmente ao P,T.B. pa· prefeito Jânio Quadros, a ..

nectos do p�obl.em,a, 'que� n.ão saco. 10 a e a,plvan, e a es so 1'e os memoran·. .

r - d f'
. �

dI' d" t L' 't
' Acrescentou que durante ra a repetição peri6dlca do,",o',oto 0,0 pI'oJ'eto que conce-

foAra esqllematIzado preVIa· na e Illlçao. o sr. l'meu os ou a cal' a. �ml ou-se, _ _ •

• '" rellnião de hoje não se fa- interrogatório e o conse-

mente.� O sr. 'lrineu Bór· Bornhausen, 'não é mais cri·' a dizer .q�ie seu "pr0p,ósito dia auxílios a duas institui •
.

'

d
,,' , :OU da próxima visita do dr" quente ajuste com, o' parti.

n'l:tausen não
'r
se ,d�,u ao, ca· minosa nem inúti-l:.é Ideal! era o e aumehtar-a é"ôQ'pe· '''''lt 'E' '} ,

A
'

d �,fe,,� de 'c,arida\de, n0 mono.�, ' .-' -"
' ',',

d" "'.l' ;1"',1 ,0'11' J':\."a'(� l(!WeT l!� ,.me," 0 "

.. ptI'cho,de escutar e,ssas vo° O termo é 'de 11m dtscurso Taça'o entre ·'os o'J,s"p�ises"e,' 1 ,..._ � �
",'

'

'h r.: O -'f'

I
'['Ica'àe' Sul como e IVladc PUESEN,.lES- cante de 1 mil t1.0 e DO mi

Zes. Em 195,'>., fal�d>o em de S. Exa.!
'

,

,que Eisenhower i.a estudar
"I I d t especial do presidente, po- <:l'uzeil'os.

Joinville" ,declarou ,que o
• 'loS ocumen os. Nessa reunião, presidida

O I I
,'ém assinalou que de ou_' O líder da bancada do P.

problema das estiagens não
. cas,o pessQa " a q':le � u·'. tras fontes oficiais tem � pelo senhor Carlos Gomes

maI's lhe preJ'udicaria o par. dlmos, e com o sr. MedeIros ,O governador _flummense 'DECLARAÇÕES DO SR. ' '"

d 'd E' de Oliveira, estiveram pre·' D. C., vereador André Fran:

!
h d Impressao e que o r. 1- "

que industrial" pois que, dos Santos. Ao �e.mpo. e,m fOI-. acompan a, o pelo em· AMARAL PEIXOTO 'h'
...

"
. _sentes os senadores Areia co Montoro explicou, entre

A bl- f d b d M S II
"en ower 1IllClara sua vla-

L" L d lf AIantes de novernJ:>ro daquele que., na ssem ela, .01 IS· alxa 01' o�',e:ra a �s e WASHINGTON, 8 (U.P.) m' h
". ,eao e an' u o ves, o� outras coisas-, que a Prefei-

t d t d I I t
-

d E t d gem e Jun o proxlmo, V1,
d t d B h d

•

d R
aq,o, inauguraria a linha"

cu ') a e- vo li a a
�

eI que pe.o secre arJo e s a o O 'governador Amaral sitar�do primeiramente Of hepuFa os drocF
a o

. ap o·

tu,'ra não dispunha de verba
distendida de Florianópolis. da�a ao atual. governo o.s adJl1l1�0 para assuntos Inte· Peixoto falando a U, P. ano

' ,c a, ernan o erral'l, au.

Agora, em Itajaí, em abril :nelOs, par� dlst.ender a II. ramel'lcanos, sr. John Moors tes de seguir para Nova f:I��ei�a�'� �o�i:g��dl��t��'a� lo RamMos, ,�araíAlio BorAba, para (!onceder tais auxílios,

de 1953 declarou esperar nha, esse }ornahsta estava ..Qabot. York, disse: sil. Frota oreuoa" l'tur u· ,tendo em vista a situação
t\m Deu� 'poder concluir essa do lado de cá_" endeusando Tanto o governador como' "A entrevista de hoje' com Por último, o.. governado'l dl'é, 'Coutinho ,Cavalcanti, em que a deixará o anteces-

linha ainda este alW!' os deputados pessedistas e sua espôsa parec'iám bem o presidente Eisenhower foi disse: Euzébio Rocha, Celso Pe- SOl' do sr, Jânio -Quadros.
Comentamos esses fatos, criticando aqueles que que· humorados quando saíram muito 'agradável. b primeiro "O presidente Eisenhower çanha, ,Osvaldo Fonseca, A votacão foi de 31 a 12.

há dias, apenas para relem· riam dar oportunidade a.o da Cas� Branca. A, visita mandatário falou com mui· recebeu com satisfação tô- Hildebrando Bisnglia, Lúcio I"'!!_�'�.' _

brar que, 'à época da cons· sr. Bo.r���u�en pa�a r�ah- durou soment� 15 m1l1L�tos, ta gentileza do pre::lldeill ! 'a8 as nodsas sugestões e Bitencourt, Azi� Maron, A-! Crédito para' pa-trução da linha de Capiva. zar a InICIatIva. HOJe, VIrou parque 0. preSidente t1l1ha Vargas e eu lhe entreguei ',ontos de vista sôbre os pro. belardo Andrea, Samuel
ri os atuais' situacionistas de' bordo e está dizendo jus- -lue partir para Nova York, uma mensagem do presi· blemas pendentes entre os Duarte, Ari Pitombo, Persi· gamento ao's De,.viviãm a dizer cobras e la· tamente o contrârio do que onde" esta noite, pronuncia· dente do Brasil. O presiden· dois países e tenho confian. vel Barroso, Machado S00 '

gartos do govêrno, muito dizia!'� I

l'á important�, dis�urso,. te Eisenhower exprimiu seu ça em que os resultados de brinho, Frota Aguiar, AI· pUlado,selnbora 'o trabalho 'fôsse fel,'. E nao quer que' sua pena Amaral Peixoto segue ho" interesse e seu deseJ' d
.

h "t'
o 'e mm :::. VISI a serão satisfa- berto Bottino e Mendonça RIO, 8 (V. A.)to em prazo espetacularmen. seja de alug-uel, mercená. je para Nova York; de onde que exis:tam as mais cordiais ; tórios para ambos". Braga.

te mínimo. da, com um possante radar: __

Agolla estavam colhendo que lhe indiça a presença A ENCHENTE DO AMAZON�'S' __
.

em temlJestade as palavt:as d� .determinados corpos me

levianas e injustas daquela tahcos.

'E
..

d" P Mocasião. E estão, mesmo."
,

pi e�las e 'rejuizos aferiais-eis
x x

'No' FI·m do Me�s BELEM, 8 ,V. A,)
-

- Re· ses surtos de tifo, malária,
x . tremos da cidade são impro"

I
tornou a esta capital, vin· i variola,' desiuteira e outras

A- propósito dessa rede de - - • d d B' A I, visadas m-arombas, onde sãc

aVl088 a lactos
. o' o alxo mazonas o sr. ,doencas: Há ainda o graveenergia, ternos ai'nda um ca· (» FI

'

'M' h f I
. 'alojadas as cabeças de ga-

, ,

<

av,lO Orelrf, 'c e e do problema da habitação, pois
' -ger'al e um caso pessoal G b

- do salvo das varzeas. Tl'ê;,!SO , a mete do governador. Fa· com o exodo dos campos e
fi cómentar RYO (V O

A 1 d
. prédios de firmas comerci< ,'<' 1 ,8, '. A.) - voo an o a reportagem, decla· das varzeas pa:ra as cidades

O geral está em que a li· ais já desabaram e outro�
;nuagural dos aviões a jaco rou ,que numa reunião que a situação se tornará insllS.

gação de Capivari a Floria· t· . . estão seriamente, ameaça.
:6 recentemente adquiridos

man eve cO,m os prmclpals tentável.
nópolis, procedida depois d t d" h dos. Por tudo isso, a situa-

�

I I
pro u ores e .luta c egou REUNIÃO ,I

O vI'olento tempor�'al d S 'd N'de estudos completos --en· na ng aterra para a FAB . e ção é de desespero e angús ega as ' ,omOu-a conclusão de que os pre· chuvas incessantes contr-i.
' II

tre os quais um do renoma· está dependendo, da chega. juízos sel-ão de cêrc,a de 50. Belém, 8 (V. A.) - O go· buiu pal'a isso. Resta apena<,' t�.........."....&__.,&..&...._ .. -_...� dd.o técnico dr. Helio de Ma· da de alg m'a p cas ne no ce t O t t I d
' • O para um Caruse> - "r n o, o a : as per� vernador 'sr. Zacarias de a caheça do trapiche, ondecedo Soares 'levantou cessál'ias à sua montagem, das irá acima de 10 milhões Assunç'ão, realizou ontem, há mais resistência, pOI'e'm, Ile-IOo·"S t6fl.0contra o go;vêrno' do dr. d t I d

J
•

e one a as e 'vem servm· importante reumao para não existe mais contato comAderbal R. da Silva, a opo· 'do de pretexto para que os t t d h t d R" RIO 8 (V A) P ddE' provável, entretanto, 1'a ar as enc, en es o' Ia a cidade, O prefeito, o po.
, "

- 01' e.
sição em pêso. Segull.o a compradores do sul tentem A azonas a' qllal LONDRES 8 CU P) t d

.

.

d
.� ..

'

'A

I'
m ., compare· vo e demais a,utoI'l'da,des, ,. ,.'

-

cre o o preSidente da Re.crítIca a ocaSIaO, essa 1m· que esse voo se rea Ize no I,'mportar a J'úta indiana. Ja' 't 'd t'
.

d d2eram o os os secre anos com o auxílio de embarca. O govêrno conserva or (ciativa era urna verdadeira dia 15 ou dia 23, o mais tar- chegou a' Santarém llm te. d Estadoe. ções, estão tentando conse.· Winston Churchill se encon,monstruosidade, um clamo. dar, !egrama dos mesmos I·nda· O chefe do Ex t'·
-

d
.

' 'ecu IVO pa· guir' tirar os sacos de c,ere.roso erro, um

, eFrrlame mu·
MIL KM. POR HORA g-ando dos prejuízos. No en· ,'aense falou longamente sô- ais que se encontram nostil de dinheiro. a ar·se em .- tanto, segundo declaraco"e,<::, bl'e o aSSllnto f' dl't

. Os setentá "J'actos" com-
"

a lrman o galpões do depósito, O pr'e.energia termo·e e nca para dos J'uteiros, � produção' da •

d E t
o sr. Bornhausen era .o me$" [-)rados pelo Bi.'asil são equi. f'b

.

I d
,-

lue o governo o sado es· feito não sabe mais o queI ra naClOna ara para cá preocupado com os mêses fazei', visto como as rua" damo que falár da Cru� para pados' com motor "Rolls suprir o mercado- interno, :le fome 'qLle a' Ad'
,..,

, L < I vem. lan· 2idade já estão completa.o diabo. S. Exa." com a sua Royce'" e elesen,voivem uma uma vez que existe um est'o. t e d'
�

.

(t d
ou qu ,apesar as enchen. mente alagadas, parte dasimensa sabedOrIa o os velQcidade que varia de 900 que superior a 40 mil to- res a safr'a d

.

t '

.

d d' 'I )
- v, '.

<
_

e.lu a sera suo casas submersa,s ,e a pOpll.alO a acre Itavam ne a , neladas par'a atend'er' a's ne·" t ba mil quilômetr'os hOI·a'ri'os. ilClen e para a astecer' o' �
"

, 'I' t"
.

eriristava o dedo e senten· ,

.. <,çao sem a Imen açao. Es.cessidades da nossa indús· mercado naCIOnal, não sen- se próblema é ainda agrava.
desta semana de eleições, as

ciava: Erro crasso e infan·
Consomem <,_,uerosene e

!:ria. Quanto a pecuária, in- d,o nec,essario a importação I do pela grande quantidade i)rimeiras que se realizamtil. Eu ,eletrificarei o' Es-' formou 'o observador do go.
f

,J d t
tado com centrais hidra· sua altitude ideal de vôo é vêrno d P ,

d "cNP;:o u o,
.

I
de retirJLntes de outros pon- desele que os conservadores

. •

f " ',o ara que o ,ga .0 a oportunidade, foram tQS e que vão atingindo a sofreram o
'

elétncas. O que estão a· de dez mil metros, a qual esta em tais condições que t,1'atados ain'da auxT "d d O t b I'
' ano passado,

zendo aí se chegar ao fim t'
, '. ." d'

I lOS que C1 a e. a e amento para uma grande d t", , a mgem oito mmutos ap08 nao po era ser embarcado 1erã9 prestados aos flagela. frete e motores f' b l'd .'
erro a, nas

não adianta ab�orutamen· d para Belé ,- . ,OI a o I o Import tI'"
te nada, '

.. a eC2';dge'11, P"dem voar a '" .

m, pOIS nao reslS· dos das enchentes. 'por iniciativ d .,

an es e elçoes para
tJra a VIagem S' b ' S' O PORT.O

a os seus pr o· I t d
Lá na Assembléia, a bano uma altitude máxima de 14 d P" .'

o r e a au·
I '

DE ALENQUER prietários, numa admirável

I
os con a os, poucos mêses um e outro são de fato a

cada udeniE;;fa repetia isso, mil metros. I v:m u���:ad �Isse que s.e pr�'1 Alfnquer, .Pará, ,8 CV. atitude de espírito de soli. depois de haver subido ao mesma pessôa, conformep entro de dOIS me- I A,) - As cheIas, fizeram, dal'iedade humana. Nos ex. ,poder.
, , i mais tarde puramos ...

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

o 'drama atual

- o pre-

sidente da República san-

êionou' lei abrindo à Câma·

ra dos Deputados, o crédito

de Cr$ 5.652.000.,00 para pa-

gamento aos deputados, ,a

juda de custo devida pelaruir o porto de desembarque
desta cidade. O trapiche lo
cal, considerado o maior do
interior do Pará, em virtu.
de da fôrça das águas e a

subida assustadora do Ama
zonas, ru 1u, 'frag'Ürosamente,

convocação extraordinária,
feita pelo chefe do govêr-

I

no, no perído de 15 de ja·
neiro a 9 de março do cor-

I

rente ano,

tra, hoje, ante"a prova maio

dura que se lhe a�resentou,
de Notas da Justiça do Dis.
trito Federal o sr. Segadas
Viana, ministro do Traba-

pública, foi nomeado, on

tem, tabelião, do 60 Ofício

em mais d,e'um ano, por mo

tivo das eleições municipais
em 28 distritos de Londres

lho, na vaga decorrente da
'lpo's,en tadoria do sr. ,Fran
�isco Joaquim da Rocha.

titJ�l,ar da pasta do Traba.
lho o favorecido, mas sim o

5eu hómônio, sr. José de Se�
g::tdas Viana. Entretanto,

e 392 de províncias. Hoje,
foi 0- dia mais importante Segundo as primeiras in.

formações colhidas no palá
cio do Catete, não seria o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\Ca�IO$ ao'opck ce $. /,A.
Uma tra�içao no �omércio e na In�ustria �e Santa Catarina
Matriz - Florianópolis

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.

Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA, DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
---------------_._ .. _-

ESTAÓO» Informações
U'eis

UP.A. WIADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTONIO nm MUSSI
116IU...

Cirarli.-CUntea S.ral-Parao.

"'91�. eompl.to • "pllei.lisallo lia. DOJINCÁ8 D. '.MB'"

• 11.'" _DI lIIod.rno. m'todo. de di.,nóltlco. II nat&mllnto,

IOLP08COPU - Blin.ao - 8A.LPINGOGaUU - "TüO

LlSIO BASll

....h.terapt. po!' ond.. eurta.-.l..troeoa•• leeh &alo. Ulv.

boca...." 1lÓ .. llPar.,iJi,. rellplratórlll
l'UBKRCtTLOS.

!UOlOGRMIA • RADlO:iCOPLA DOS PULa0••

ctrurl1. 0110 Tor.s

r"n" ..<1o "ela Faea!dade NaCIOnal d....dictoa. Tl.t.l.'l..... I

n.iocinrriio do a".plt.l Nu'u &amoa
<,....w ,'to' ...paclalis.çlo pela S N r . .ax;int.roo a Ih-•••t...... ae

(�II'ul"Íri. do"Prof. UI'O PInheiro Guim•.ri•• (at.).
'·<;n.uil,orio' Xnl', lI'.. Iípe Schrnidt o. III.

Bes.: Rua São JOl'l'e B. 30. ,"&ri.mante, da. 16 l. 18 1101'•• ,

DR. JULIO DOIN VIEIRA
ESPECiALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS"

OUVIDOS, NARIZ E ,GARGANTA
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei

,10, na Caixa de Aposeu tadoria e Pensões da Leopoldina,
Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso' no Departamento Nacional de Saúde
Consultas d iár iamente das 10 às 12 horas.

3as. e Gas. 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: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102 .

r:"Il•• It.irl.: au. Tr.j••o, •. 1, 1· •• IIl.r - adl/tet••••••

..'"

........ , [Ia.
'

..." 11 lIor.. - Dr.••••1.

O.. 11 b 11 �or.. - Dra. .asai

!l••tia.el. ."'8I1t4. Tralll'o.... Ir:1, .. DR. I. LOBATO F:lLHO

DR. A. SANTAELA

..Mie. por ...n;'lIIne •• •.. I.t•••I. • P.I..'.... ... Dl."'i"

' ....'.1

.1I-,,,terno .0 Boapl.. 1 Pal•• latrt.. II .a.l...i. Ja,n".rt. ' ••

"a,ul ,..de)"al, -

L.IiIJÚ�. ' ••diea - Do.oea. N.no....

r_ tt.irl.: ••l1f1eio Am6U. N." -- a.1a •
·

cit.: Ih. Boeaia ..... lU.

',; al&ia\a i Dal' 11 •• 1R .or".,.
".Won., OonaulUrt.... 1.181,

,

j

DR. 1\1. S. CAVALCANTI
CIiBlell e:::dual".",eate. II. ertaaca

11.... glllitall.lla Iarinho, 11. - T.l.fone (••) 'H�
JOSÉ ROSARIO ARAUJO----�------_•... _-"--_., ,

DR. JOSÉ BAEffA S. B�COURT
•• D I C O

CUD.ica M�lca - I)oellç.. ii. cr'••çaa
I'ro.tam.ut-o do Bronqtsit...m .dulto•• ert.nc••).

CI1ll1ea Geral - P.DIATau. C.....ulto'>)"lo: VItor .airal.,., l8 - l0 pd.r.
I

I ••• 111 �e Male, 11 :- 1"':" �
. Ilr;tr, .. : P.... 10.'0 >à�J1.�Q e .,.a".� .,10 �,.' ,'.10 110'.. 1

'U••lCUL'l"Oa.l - P.bUT&U '- oLINiCÁ e.a.u. a ..��uíliÍd.: A"anidtal, !tio Br.. "cô, lil - I'on. 1.661,

r_.Ia6rl•• a..ti'.et. - lha•••1... Yia.. a.', (Lar.. 11 -_.'
'

.

I DR. NEWTON D'AVILA·... �t.) - I'lorlaD6poll•.
Clnrlrla .eral '"- Doença. tle Senllora• ...:.. Pree••'....

Eletrlcldad<8 lIIéi1ca

C.... lt6rt�: Ru. Vitor i.irel•• n. 18 - T.I.rein. 1;1.,.
.

Coullltu: A. 1l.1� hór•• " ia tarde d•• 11 )lora••m 11.....

.u'lIl.c'.: Rlla Vid.1 R.moa, - Tel.fon. 1 • .01.

....á..... , ..... Ui kor.. .. 01.."1&......

O�o. - OUVIDOII - lU.... GÜGAKT.l
.

DR. GUERREIRO DA FONSECA I
Ia.-cl.u*ea t. _••,taI

I....ra. Ap.r.J)..,.m.
U.p.d. i. ".nd. - a.frator - Terto••'ra ........ L (r.

I
.....r.fi•• II. C.botea) - ...tir.lI••• o.�.. )lxv••Il.. t. h.....
. ...,....
....la ..r. ".. 4. Oe.lo.

c.....t6rl•. - Vt.eon4. II. O.r. Pra..... - 1.&.1'" 'p C...

...........te}.
.......d. - J'.U,. hllmie1l. 111. - TaL lHL

-----DR. SAMUEL FONSEéÁ-'
-----

CIRURGIÃO DENTISTA

Comunica aos seus clientes, ter reassumido a sua

'�.lin ica de crianças.
Consultório: Ru,a - Trajano n. 12 - 10 andar, das

14 horas ás 18 horas.
:

Consultório l:' Residência: t< ua Fernando Machado n. 5.
HORARIO - de segunda a sexta-feira das 14 às

18 horas. Sáhado'- das 9 às 12 horas.
ATENDE CO;'I'l HORA MARCADA

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO

ClltURGIA TOUlUTOLoe... Diplomado pela Faculdade Nacional' de Medicina da
Universidade do Brásil

Ex-intemo por concurso da Maternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Caridade IDOEl'{ÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇõES I

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,O!) às 18,00 horas..
Pela manhã. at'ende· diàriamente no Hospital
de Caridade.

Resid: Rua General Bittencourt n.,101. Tel. 2.692 •

o.•••It6rMI 1010 Pinto, 11.

o.. 11 ... 11 .llm••nte.

••ao. eo. BAbai..

a!Ol'., aoeata.. 116. r.. !II••• 91'-

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

DR. ALFREDO CREREM
/

'., -atr.tol' 60 Bo.pltal CoI'ni. 8••••A••.

I)_!l�a. O<8l"'1'o.a. • m.Diai•.

Im ,,�t.Dct. &':1:11.1.

••• '{'bo••••••• I.

o..ulIlta. 4•• 11 ... II Ilor••.

rUNS••. .,.,

•••. I ih. S.nto. 8&r.''''.. .. - ••vol... Dr. Alvaro de Carvalho
DR, MARIO WENDBAUSEN

C1flllea .�ea te ...u... maaca

r.II4.It6rl. - au. Joio Pinto; 11 - T.I••. fi•.

c••••u.c.: D.o • ta I llor••.

a.ali'.�.1 )tu. 11....... Jtnift. CI. T.I. 111 ADVOCACIA E ÇONTABILIDADE
DRS.

.

ZANY 'GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRÃO
_' CONTADOR '_

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
.aDICO

.... 'e!"ripa •• ClfaIca bI••Ul et. •
.

.Ital •• Carl .

CLINICA ••DICA D. ca�o.u • ADULTO.
- .6.l.rli. - I

c....l&6rl.: ... lhn••••eIa•••• , - Ce•••I...... 1... 1.

• ••• 11 toa, 1'f laer...
a..i•••eI.: a••••r.cll.l G.DIl.me, • - ....., til. Rua Jerônimo Coelho, 16 - Florianópolis

I
I
I

ADMINISTRAÇÃO
Redaçãc e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n.

'l'el. 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Represent an tes:
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
TeI.: 2�-5924 - Rio de Janeiro.

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

ASSINATURAS

6° andar

Na Capital
I

I
I

I

Ano 170,,,-.
90,00

160

Cr$
Cr$Semestre : .

No Interior
Ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre .:.............. c-s 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os

. originais, mesmo nã o publicados,
serão devolvidos.
A direção não se responsabtliza pelos

ceitos emitidos -nos artigos assinados.

não

con-

ADVOGADOS

O leitor encontrará. nes

ta coluna" informações que
necessita, diàriamente I! de
imediato: I

JORNAIS Telefone
O Estado :t022
A -Gazeta. . . . . . . . .. 2.6ii6
Diário da Tarde ... 3.579
Diário da Manhã... 2.463
A Verdade ........• 2.01(,

: Imprensa Oficial ... - 2.6S�
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) .

(Portaria)· .

Nerêu Ramos : ..
Militar � a-

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ...

CHAMADAS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla-
mações) '

Polícia (Sala Comis-
sário) .

Polícia (Gab. Dele-
gado). . .

COMPANHIAS DE
.

TRANSPORTE
-AÉREO

TAC .

Cruzeiro do Sul .

Panair '

.

Varig ,
..

Lóide Aéreo .

Real .

Scandinavas •......

HOTÉIS
Lúx 2,021
Magestic 2.276
Metropol . .• 3.147

1 La Porta . . . . . . . .. 3.321
Cacique 3.449
Central 2.69t
Estrela • . . . . . . . . .. .:t3í1
Ideal .

ESTREITO
Disque .

I
----

I f��-!!ld��!!�ra
casa de pequena família.

I Paga-se muito bem.
Tratar à Rua Tiradentes,

: 7 (Sobrado).

2�3H
2.0.36

:1.157

3.153

3.J21

3;31.3

2.4U4

2.038

2.59,'

:t7UO
2.500,
3.553

2.40.2

2.50.0.

01\.. MARIO LAURlNDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

.(I'Oro em i'eral, Recursos �erante o Supremo Tr\['

•• 1. Federal e Tribunal Federal de Recursos.
ESCRITÓRIOS

06

- ADVOG.,\DO -

I D A
de Fpolis. de Itajaí

10/4
21/4
3/5
14/5
25/5
5/6
16/6

F'lortanópolts - Edifício São Jori'e. rua Tr&jlU
12 - 10 andar - tlala 1

Rio de Janeiro _ Edifício Borba Gato. Avealt\

Antônio Carlos 207- - sala 1003.

�;dvocacia 8 Conjabilidade
D� BST.VAM Fa.GAPAlD

_ Adv"lgado ._
.\CACIO GARlhALDI 8. 1'HIAGO

- ContAbilista -'
Edit1el0 "lPASE" - 60 ..nd.r.
----------_.-'-'_-,---------

DR. JOS� MEDEIROS \'1EIRA
- ADVOGADO-

Cab. r...... u. - ItaJ.f - l'I.lJata ea..ri ....

DRS. CIRO MARQUES NUNES E
DIB CHEREM
ADVOGADOS

Navio-Motor "Carl Hoepcke"
, RAPIDEZ - CONFORTO - S.GURANÇA .

19/4
1/5
12/5
23/5
3/6
14/6

Causás cíveis, comerciais, criminais e

trabalhistas
Ru� Nunes Machado, 17 - sobrado - sala 2

DR. CLARNO Gc GALL..ETTi

Rua: Vitor Meireles n. 60 -. Fone 2.468 - Florianópolis.

Vl.CenJI ,entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANJ:IRO
Elealas iDtermediári&8 em Itajal • Saatol.... do aeat. tJltimo

para o movime.to d. P&I!I••••iro..

NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE
Próximas • saídas'

Sf>.BÃ���RCtAf
ESPEC!AUD/ DE

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

Para mais 1DformaçOee �irijam-I!I. 1

/
.MPR1:SA NACIONAL D. 'NAVIIGAÇAO BOJ:PCU
Rua D.odoro � Caiu Po.t&'1 •• II - ".Ief-o•• : 1.111.

Lavando com Sabão

\iirgem
-

Especialidade
da Cla. iBTZEL INDUSTRIAL-J8Inville. (marca registrada)

economiza-se tempo e dinheiro
_______________________-'-____

J_,. • . _

VOLTA
do Rio de Santos
15/4 16/4
26/4 27/4

.

8/5 9/5
19/5 20/5
30/5 31/5
10/6 11/6
21/6 22/�

Vende-s·e
Vende-se uma casa de

material nova, sita á rua

Antô.lio Matos Areas, sem

número: Estre{to. Canto.

Vêr e tratar a rua Ce1.

1 Pedro Demoro. 1.617.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ALGUNS DESSES PREÇOS ESPANTOSAMENTE BAIXOS

COM OS QUAIS A VELHA E TRADICIONAL

A MODELAR
SE DESPEDE E BRINDA À SUA FREGUESIA, DE QUASI 30 ANOS,

,-EM-

VESPERAS DE ENTRAR EM RADICAIS REFORMAS,:

CASACOS PURA LÃ - FORRADOS COM ÓTIMA SEDA A Cr$ 275,00

CÀSACOS 2/4 - PURA LÃ A ................................ Cr$ 168,00

CASACOS DE PELE DESDE ....... , . Cr$ 1.250,00

,CASACOS DE LONTRA DESDE ................................ Cr$ 1.650,00

'l'AILLEURS DE PURA LÃ A •••••••••••••••••r ••••••••••••••• Cr$ 350,00

E MILHARES, MILHARES DE OUTROS AR,TIGOS PARA S�NHORAS, HOMENS E CRIANÇAS POR PREÇOS IGUAL

MENTE E EXTRAORDINARIAMENTE BAIXOS.

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

BSTABe�� il1itz-A partir de amanhã
,

I

UM GI2ANDE ESPADACHIM:.

'Y-/�cMiiMoiici '�
o HOMEM DAS MIL AVENTURAS ,,'

G ,STEWART n ELEANOR

L
JANET D MEL

RANGER·rARKER· EIGfI-rERRER

correligionários e amigos,
no ensejo do seu aniversário
'ratal icio, prestarão expres
sivas homenagens àquele

NO LAR E NA SOCIEDADE
- Sr. Orlando Filomeno, Ilha, filha do sr. José Ed-I

eírurg ião dentista. / gard Wickert.
- Sr. Edgar Bonnassis, - Menino Mário, filho do

funcionário da Assembléia, 31'. Mário de Abreu.

Legislativa. I - Sta. Agen i r Cardoso.
- Sr. Celso Capela, fun- I

- Menina Suely, filha do

cicnár!o público federal.

I
sr, S. R. de Brito.

- Sr. Juvenal Farias,
funcionário público esta-

I
VIAJANTE

dual, aposentado. \

- Sr. Jorge Lunarde1li, f Prof. Flávio Ferrari
comerciário. I A fim de participar de re-

- Sta. Zilá Leal, filha do I uniões dos Conselhos Reg io-
',,;1'., Manó�I:;tJe-aL' '

•.( na is do Sesé e Senac, via-
- Menina Suelí, filha-do jou, ontem, via aérea, para

. sr. Amir Saturnino de Bri-I o Rio de Janeiro, o sr. Prof.

to, funcionário da Escola

I
' Flávio Ferrari, diretor-ge

industrial. tal dessas entidades, neste
, - Menina Lúcia Teresi- Estado.

Amplo mantê de gabard i
botões negrns.: Criação de

de Mae Arthur. (APLA I.

HENRVWW;OXON'NINA FOCH· LK\VIS

STONEa,'l>I"OdL4ç.§o: Du·eç.1io: <-

George Sidney. Carey Wilson
"

O'ínema.s
\

ilM. iiI

Moça Auxiliar de, Escritório
Precisa-se na firma MoeIlmam & Ráu Ltda., à rua

Mal. Guilherm_e N. 1, que tenha prática de serviços de

\escrituração auxiliar, f icharios e datilografia.
Apresentar-se 2a e 3a feira das 16 às 17 horas.

,-,

x

x x

, ANIVERSÁRIOS Da Bancada Pess�djsta na Aue�bléia
CeI. Aristiliano Ramos
No cenário político cata

rinense, o sr. CeI. Arlstilia
'10 Ramos, ex-Interventor
Federal neste Estado e pró-.
cer destacado da U.D.N.,
desfruta de situação de re-

,...z le.vo.

N o dia de hoje os seus

!'ft ú.tima da Assembléia Le- IIgialat.iva, o seguinte:

I Que a Assembléia Leg is-

I ativa dirija-se à Compa
-ih ia Telefônica Catarinen

ATENDENDO a que não 1 '.e, enviando cópia deste, en
ê::iste ligação telefônica en- .a recen do a oportunidade

REQUERIMENTO

mentes.

Sr. Fúlvio Paulo da Silva
ATENDENDO a que nas

relações humanas, e, nota

damente, nos entendimentos
comerciais, o telefone de

missário de Policia, nesta
sempenha papel de relevan

Capítal, a quem eumpr ímen-:
'te importância;

tarnos, desejando felicida-
ATENDENDO a que exis

des.

Ocorre, 'hoje, o aniversá

rio natalício do sr. Fúlvio

Paulo da Silva, diligente co- AVENTURAS DO ZE-MUTRETA. • •

,.

te inadiável necessidade e

FAZEM ANOS; HOJE: acentuado interêsse, tanto

_ Sr. Major' Henrique em Santa Catarina, quanto

Klapoth Júnior, do Exército no Rio Grande do Sul, para
Nacional. -, que se faça a aludida liga
- Sra. Anaíde Cardoso ção telefônica;

ATENDENDO, finalmen-de Menezes, esposa do' sr,

Aprigio de Menezes. te, que a matéria ponsulta

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Brilharam os Esgrimistas Catarinensés
EFETUOU-:SE, DOMINGO"NA SALA D'ARMAS DA POLICIA MILITAR, o GRANDIOSO TORNEIO INTERESTADUAL DE ES
GRIMA "SALZANO'i,_ENTRE ESGRIMISTAS DE SANTA CATARINA, SÃO PAULO, RIO GRANDEDO SUL E PARANÁ, VEN
CENDO ESPETACULARMENTE OS BARRlGA-VERDES QUE REALIZARAM BRILHANTISSIMAS "PERFOJl,MAN CE S", IM
PONDO-SE PELA CLASSE E INTELIGÊNCIA. NOSSOS PARABENS, POIS AO CAPrfÃO RUI STOCKLER, O GRANDE INCRE-
MENTADOR DO FIDALGO ESPORTE EM SANTA CATARINA!

'

Passado

__ _� _.........,._�-."""'""""...,.___.._,.__w_ �.".•••••••fi éls••eCi>•• il1í �II.�. ",. - -_- -�.._�-.w.J*a�
•

"O-Estado
Em leuta

\

\

, Magnífico espetáculo

pro-r
Os catarinense, como te

porcionarão ao público es- mos divulgado, treinaram o

portivo ilhéu, na .noite de suficiente para uma bôa a

hoje, no estádio da Federa- presentação fl:ente: aos ve

ção Catarinense de Futebol, lhos rivais. Vários f�'am os

os selecionados de' Vetera- match-treinos realizados pe

nos do Paraná e de Santa lo "onze" orientado pelo
Catarina.

\

O prélio interestadual de

tenente Manoel Tourinho.
Em todos eles o seleciona-

autênticos "ases" do passa- tarina.
do, ainda mestres' consull)a- O quadro catarinense
dos na arte de chutar. Segundo soubemos, será �'

TORNEIO RIO
,

SÃO PAULO

guesa, no Maracanã ,e Co-

Os bravos representantes rintians x Santos, no Paca-

do vizinho Estado são espe- embú,
'

rados esta manhã, viajando Amanhã - Bangú x Vas

em avião especial. E vêm to- co e Flamengo x Palmeiras;
dos muito dispostos e com no Maracanã e São Paulo x

grande vontade de vencer. Fluminense, no Pacaembú,

.1 C',..,C)....C,,_,C) C).-.C)....C)....C)...O....C)....

FESTIVAL DO BANDEIRANTE, ,EM
RIBEIRÃO DA ILHA

E' o seguinte o programa:

1.0 Jozo - ás 9 horas -

São Pedro F.C. x C�mpinas
F. C.

E s P O r�t i " o"
os 6iganfes do

Hoje, no estádio da rua Bocaiuva, a sensa

cional peleja entre os selecionados de ve
teranos do Paraná e Santa Catarina -

- 'Em homenagem ao comandante
do 50 Distrito Naval, o jogo _' As
atrações - Como formará .

a

equipe Catarinense -
Preliminar - Prêços

-.CI.....CI__O_CI_CI4ll!Zll>Cl_CI.....CI O....CI....O...O__O._.O,._.CO•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_O_CI_Cl_'CI_CI_Cl_C)_(I_C}_C)__C'_CI_II__CI_
,

Preliminar

Homenagem Arquibancada - 15,00 \

A partida será em home-: Geral - 10,00
nagem ao comandante do 1
50. Distrito Naval, contra-I Senho�·as � Senhoritas na

almirante Carlos da Silvei- Arquibancada - 5,00
ra Carneiro, grande amigo

I
Militares não graduados e

!
dos esportes catarinenses. crianças .,na Geral � 5,00;

Dentro de um ambiente regulamentar: O x O - De-
,

da maior ordem e d isc ipl i- cisão por penalts: Venceu o
I

na, sendo de louvar o de-' Ipiranga,
sempenho dos dez clubes a- 4.0 jogo - União x Radi

madoristas, teve lugar.r an- um - Juiz: Norberto Serra

te-ontem, à noite, no está- tini - Tempo regulamen
dio da F. C. F:- perante I tal': O x O - Decisão por

grande -assistência, a dispu-
!
pena.lts : Venceu o União ..

ta do Torneio "Initium" da \
5.0 jogo' - Postal Tele

Segunda Divisão, que apre-
I
gráfico x Bangú � Juiz:

sentou como vencedora a e-
I
José' Silva - Tempo regula-

.

I

quípe da Associacão Despor, mental': O x O - Decisão
,

•

I
tiva Colegial, campeã do a- por penalts : Venceu o Pos-

'no passado. O segundo lu- tal.

gar foi alcançado pelo Ipi-
I

6.0 jogo - Colegial x A-
I

ranga, de Saco dos Limões .. mérica - Juiz: João Se-
, .

O quadro, campeã teve bastião da Silva - Venceu

uma atuação· digna de to-
I
o Colegial por 1 x O.

dos os encômios, com suas i '7.0 jogo - Ip irariga x 'u-
linhas funcionando com

I nião - Juiz: Norberto Ser-
. I ..

V I
.

rara perfeicão ·e acerto. A ratín
í

- enceu o piranga

defesa não' deu tregua aos
I
por 1 a O.

I
___-..; __ . ." •. M....,..__ . � _ ------_._---"---

h01':1S, em sua séde provisó
hia, sita à Vila Operária, n.

'

52. IA Diretoria do Esporte Não havendo número Ie-

Clube "FERNANDO RAU- gal, de acôrdo com o reg i-

I

Assembléia Geral

ESPORTE CLUBE FERNANDO RAULINO 1

LINO" convoca seus asso- mento in terno rdo clube, se

ciados para uma sessão de rá efetuada, nova Assem

Assembléia Geral, para elei- bléia com qualquer número,

. Convocação

PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO
AMADORISTA

Hoje e amanhã teremos a x Iris, ás 13,30 e 15,30 ho

primeira rodada do Campeo-I ras, respectivarnente.,
nato da Segunda Divisão I Amanhã, pela manhã

(Amadores), constando dos Flamengo x Ipiranga e Ra

iogos ab�ixo: I dium x Uniã'o, ás 8,30 e
I

. 110,30 horas.

Hoje, á tarde - Treze x Local: Estádio da F.C.F.
Mm'fo x Colegial e América

i

Prêçc único -, Cr$ 2,00.

CASA MISCELANIA distrt
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra.

Conselheiro Mafra 6. Fone
2.358

'\
'.

'}_C'_O_C)_(}_I}_(�CI_() ()_(_'!D·(I_CI�(I�,\""()'-<.

Nelson; Vadéco, Tita, Olí-j
vio, E'd io e Pinto.

UNIÃO JUVENIL - Le- -=:,.,.....-- -"_'-,
I - . - -�

�:!�:: �:l���:a;ti�a�l:·;��� i Precisa-se DO Estaleiro da Arataca
Flávio, Castelan, Neri, Au-I_·

'

�'"_'_ _

gu!t�:R��:Si-:- Déca, vadi-! Ate'
-

ncàon�o e Liberty: Teodo��ro, I
Simas e Correa; Amêrico, I .

' .

Betinho Alady Vadico ,e I Aluga-se ou vende-se ótima resi-dência (toda de

A tô
.'.' alven ár ia) situada no Bairro Bom Abrigo (local de gran-

n omo,
d f t ) C t

-

3
.

10 R
r e u uro '. ons ruçao nova, quartos, sala de Jantar,

TREZE DE M� -

�� cozinha, banheiro com instalações sanitárias completas,
nato, Charuto e Vicente; NI-16ala de visita, ampla varanda, distante 20 metros da
lo, Zuca e Jovita; Aldo, Ma-, nráia. Venda a vista ou a prazo (tabela price).

.

rio, Hélio, C,élio e Osvaldo. I Informações no local com o proprietário do bairro.

IRIS - Tércio, Lili e Ma

galhães; R(4)eni, I Mário e

Walter; Reinaldo, Renê, Rid,
Lico e Maurity,
FLAMENGO - José, Má-

Viagens Dl RÉT AS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3as,
FPOLlS.-S. PAULO-RIO " 4o"
FPOllS.- CURITIBA-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉRÊOS
,

CRUZEIRO DO SUL

CARPINTEIROS) 'NAVAIS�

logo mais por certo levará do manteve-se invicto, es

ao local da luta um público perando conquistar no no
Castiçal, Procópio e Beck;

dos mais numerosos e entu- turno de hoje uma vitória Carioní, Nizeta, Tião, For- Haverá preliminar ás 19 ção da nova Diretoria, a no dia 18 do corrente, no
siastas, ávido para rever os retumbante para Santa Ca- '

nerolli e Calico. Reservas - horas, jogando dois conjun- realizar-se no dia onze (11) mesmo local e hora.

Albi, Adolfinho, Fred, Feza,
I

tos amadoristas. do corrente, às vinte (20) A Diretoria

Helio Olinger, Chócolate, I ..

Lu iz ve Américo. Os preços
_

O_O_O_()_(}_(}�(}_(}_(}_O_O_

Vamos rever entre outros, seguinte o provável quadro
.
Cadeira - Cr$ 20,00

Cajú, o goleiro que chegou catarinense para o embate
a guarnecer a cidadela de com os araucarianos: Vila
um dos melhores seleciona- in, Fatéco e Diamantino;
dos brasileiros em jogos do

Campeonato Sulamericano
de Futebol; Zanati, Torica
no, Bananeira, Janquinho,
Cecilio, Ari Carneiro, Car

nieri, no "onze" araucarta
no, e Procópio, Vilain, Faté
co, Tião, Diamantino, Beck,
Calíco, Fornerollí, Nizeta,
Carioni e Castiçal, na equi-'
pe barriga verde.

Realiza-se amanhã, dia 10

I
Taça Vereador Antônio

o sensacional festival espor- Apostolo .'

tivo promovido pelo BAN- 6.0 jogo - ás 13,30 horas

DEIRANTE F U T E B O L

1-
Continental F.C. x Tac.

CLUBE, no magnífico cam- E.C. "

po daquele valoroso clube, Taça Miguel Daux
em Santo Estevão, Alto Ri-

•
7.0 jogo - ás 14,40 horas

beirão, graças aos esforços - Palestra Itália F.C. x F'i-:

de seu presidente, sr. Jaime gueirense F. C.

de Assis. Taça Ivo Montenegro dianteiros contrários en- 8.0 Joso Colegial x rio e
.

Japonês; Vidomar,

P t I J. J
'

Síl Nelson e Lando : Helcio, A-8.0 jogo - ás 15,30 ho- quanto a ofensiva revelou- os a - UIZ: ose I va

ras - Partida de Honra em se arazadora, marcando cin- - Venceu o Colegial por 2 nísio, Baquinha, Evelásio e

homenagem ao dr. Muller co belos tentos em apenas a O. ,Galego.
Vendaval E. C. x Flumi- meia hora de jogo. A melhor 9.0 jogo (fina:l) - Cole- R'ADIUM - Edgar, Gri-

T A P· F C part ida da noite teve' gial x Ipiranga '- Juiz: naldo e Waltei·; Polidoro,
Taça Real

"

. erell'a nense . .

, ' .
por

Oliveii'a Ao clube' que vender protagon istas os dois es- João Sebastião da Silva - Ernani e Osvaldb; Jacaré,

2.0 jogo ::_ ás 9,50 horas maior número de tômbolas treantes União e Radium. Venceu o Colegial por 2 rO. Pintado, Sales, Guedes e --_._-_ ..

- Unidos da Lapa F, C. x será concedida a bela TA-I Abaixo damos os resulta- Os quadros Amaury.

PartI·01·p'aç,a-oBotafogo F. c. ÇA SIMPATIA, homena- dos dos jogos: . COLEGIAL - Waldir, BANGU' - Bicudo, Vadi-

T W ld V·
.

gem ao sr. Delamar Vieira. I 1.0 jogo - Colegial x Arilton e Ferrari; Camille, nho e Waldir; Fernandes,
aça fl emar lell'a ., C'd d L 'd G'l Ari Silv� e s,enhora, participam aos parentes e pes-

. ,

1040h Ao 2.0colocado na venda'I
Treze de Ma.io-_Juiz:Nor- Felinto e Joel,' Luizinho,Li- I a ee eOlll as; lson, �" .

3.0 Jogo - as '. oras - Eoas amigas o nascimento de ;lua primogenita MARIA
_ Ferroviário F.C. x Santo de tombolas caberá a taça I

berio Serratini - 1 a .0, a lico, Santiago, Wil�on, Ba- Amorim, Túlio, Wilson ,e I.IATRIZ, ocorrido na Mate,rnidade Dr. "Carlos Corrêa",
Estevão F.C. Nelson Nunes. favor do CO,legiaL rata e Nado.

.

Fran. no dia 5/ do corrente.

Taça, Dr. Osmar Cunha Ao 3.0 colo�ado em venda 2.0 jogo - Ãmérica x IPIRANGA Br;anco,

4.0 jogO - ás 11,30 horas de tombolas caberá rica ta- Il'is - Juiz: José Silva Ami e AI�erte; Paulista, I
_ Saudade F.C. x Mirim ça dr. Tolentino \ de Carva- tempo regulamentar: ° x O Boneide ,e Hildebrando; Ze- i....
E,C. lho.

- Decisão por'penalts: ven- zinho,' Sino, Baca, Aliatar e

Taça Banco Agrícola ONIBUS: - Haverá ôni- ceu o América.
,

Juca. I
5.0 jogo - ás 13 horas - bus no domingo para. o Ri- 3.0 jogo - Ipiranga x POSTAL TELEGRÁFI- '

Palmeiras F.C. x 3 de Outu- beirão, partindo da praça

I Fla��ngo - .Juiz: João Se- CO - Bernardino, Valdecí

bl'o F. C. quinze ás 8 e 12 horas. bastJao da Sllva - Tempo e Jamf'co; Walmir, Baiano e,

Prosseguirá, hoje e ama- .O II'_'O�O""O"'O<1ZD-o'_:()"-'o�()....o... '

nhã, o Torneio, Rio. - _São!
S1\GROU-SE -A Á D" COLEGIAL;CAMPEÃ'Paulo, com os-segutnte en- ,. J..... , .

.,

,""
.

"

contros: no "INITIUM" DE tAl)1AQ9R�S',- '\
"I' I ,\,.'" I

Hoje - Botafogo x Portu-

Viagem com segurdoça
e' rapidez'

80 NOS CONFORTAVEIS MJCRO-ONIBUS DO

RA?IDO �(SUL-B,RASILEIHO»
I loríanópolís - .Itajaí - Joinville - Curiuba

Agência: 1'-us Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

).�

18ANCOdeCRfl)ITO POPULARI� AGRíCOLA _- . I I

Rv.o, v�,'\,Cj 16 . '. ,

FLORIANÓPOLIS - 5r6..e�r6.r,nl\ .

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

,
I
I
I

Dois PréUos Emocionantes 1 i
I
I
."

ESTÁ MARCADO, PARA A TARDE DE AMANHÃ, O INICIO DO CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS, COM OS
JOGOS ENTRE IMBITUBA E BOCAIUVA, EM: IMBITUBA E FIGUEIRENSE E PAULA RAMOS, NESTA CAPITAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADQ_"__

PROGRAl\tA PARA O M�S DE MAIO
DOMINGO - DIA 10 - "SOIRÉE" DA�ÇANTE, DAS 21 AS 1 HOl�A. _ SÁBADO - DIA 16 - GRANDE "SOIRÉE" DANÇANTE - SÁBADO - DIA 23

GRANDE "SOIRÉE" DANÇANTE PROMOVIDA PELO RúTARY CLUBE - SÁBADO - DIA 30 - GRANDE "SOIRÉE" DANÇANTE.
AS "SOIRÉES" DANÇANTES DOS" SÁBADOS, TEM SEMP_RE INICIO AS 21,30, TÉRMINANDO AS 2 HORAS. TODAS SEGUNpAS FEIRAS, SESf5õES DE

CINEMA PARA OS FILHOS DE SOCIQS, COM INICIO AS 19,30 HORAS. AS QUAHTAS FEIRAS" SESSÕES DE CINEMA PARA ADULTOS, NÃO SENDO PERMI-
TIDA A ENTRADA DE MENORES. INICIO AS 20 HS.

'

Alves dé Lima e Silva, Du
:.rtie de Caxias;
\
- em 1.888, a proposta do

';ovêrno abolindo a Escra-

I' /atura roi aprovada na os.
Nas eleições para Prefeito de Criciuma, venceu O' sr. ;,

e
" nara dos Deputados,' por 83

Faulo Pre iss, do PSD, que obteve 2.301 votos. O sr. Ga- A Diretoria do C. R. J'. convida aos associados

o riel Arns, da UDN conseguiu 2,171 votos e o sr. José exma. família para um baile que fará realizar no pró-
Geraldino Cardoso, do PTB, 1.808 votos.

I
ximo sábado dia s, com. início às 21 horas,

Ao terminar haverá ônibus para Capital.
Os votos de legenda para a Câmara Municipal fo-�' .

A DIRETORIA.
,

-am os segu in tes :
'I �()_()""'()_()""'()_()_�O�()_\J_(O

Empregadas Procura-se
Moça com menos de 18

Recordando •••
x

As eleições de 1950 - 14° �e ura série.

(Acy Cabral 'feive)

.

As eleições realizadas à 3 de Outubro d� 1950, no
município de "CRICIUlVIA apresentaram resultados favo

i-aveis à Coligação de partidos encabeçadas pela União
Iremocrátlca Nacional. No entanto, o Sr. Getulio Vargas
.evou de vencida os seus competidores. O Partido Social
llemocratico vitoriou-se nas eleições municipais, conse

guindo, ainda, maior numero de legendas para a Assem-
nléia Legislativa.

'
.

Votaram em Criciuma 6696 eleitores.

PL�NO FEDERAL
Para Presidente da Republiea, ,o Sr. Getulio Vargas

conseguiu 3.104 votos; o Brigadeiro Eduardo Gomes '2.307
votos e' o Sr. Cristiano Machado )..155 votos.

/
Os candidatos à Vic e Presidencia obtiveram a se-, i

.1
�ruin te votação:

r
Odilon Braga _ 2.695 votos
Altin'o Arantes .:_ 1.965 votos
Café Filho, _ 247 votos .

Vitorino Freire _ 192 votos

O Sr. Carlos Gomes de Oliveira, .venceu as eleições
rara Senado�

I

O candidato da Coligação reuniu 3.752 votos contra
2.467 votos dados ao Sr. Ner êu Ramos, do P8_D

Os votos da legenda para a Câmara dos Deputados
foram estes:

UDN _ 2.892
PSD _ 2.079
PTB _ �.320
Em branco _ 377

A votação preferendal foi a seguinte:

P. S. 'D.

Joaquim Ramos - 1.323
Rogerio Vieira -_ 435
Orlando Brasil - 119
Pedro L. Vieira _ 108
Leoberto Leal ---; 19
Agripa Faria _ 27
Antonio N. Varela � 5

U. D. N.

Heriberto Hulse - 2.289
Jorge Lacerda - 276
João Bayer Filho - 8
Manoel P. Silveira - 5
Max T. D'Amaral � 4
Adolfo Konder '_ 4
Aristiliano Ramos - 1

,

I

P. T. B. ,

José L. Rodrigues - 1,268
Rodolfo Tiehzmann - 36
Saulo Ramos -e-e- 16

PLANO ESTADUAL

,O sr. h�ineu Bornhausen venceu às eleições para Go
vernador do Estado. O candidato da Coligação conseguiu,
\:111 ·Criciuma, 4.068 votos contra 2.331 votos dados ao Sr.
tTdo Deeke, do PSD.

Os votos de legenda para a Assembléia Legislativa
foram êstes :

,

PSD _ 2.332 votos
UDN _ 1.065 votos
PRP _ 1.645 votos '

PTB - 1.284 votos
PSP _ 16 votos
Em branco _ 300 votos

A votação preferencial foi esta: (Os mais votados)
,,'

'P. S. D.

Ado Faraco _ 2.039
. Anes Cualberto - 58

Torquato Tasso - 53

1
U. D. N.

Dante H. de Patta - 718 -,

Alvaro Luiz-Catão - l05
/ Frederico Kuerten - 82

.
\

P. T. B.

Pedrcl Rocha - 1.046

Francisco Neves - 95

Wolney C. Oliveira - 61

P; R. P.

AS VERDURAS COLHIDAS" "EM,. 'CASA�
,

,

SAO SEMPRE" MAIS S-ABOROSAS.!"

!
I'

Para Iazer uma boa horta•••

Comece àdquirindo boas sementes

E boas sementes, de germina-\

çâo garantida, você encon-

trará nos Postos de Venda:

«G. A. CARVALHO» . "

MERCADO PúBLICO' é

CAS� AZUL (Ed. São Jorge)
"

I

, I
í

'.

, , '

x • ÇOtJVE.FI.0R •

• corrvs MANTEIGA * RABANETE

• NABO BltANCl> * PEPINO

"Ir COUVE RABANO * ERVILRA
* REPOLHO * Ai.FACE
• NABO AMABI!:LO * CENOURA
• TOMATE � * BETERRA!!A

J

I

,. '

, ;

I
----------------------------- ---------------.--------------------�--

Roberto Bessa _ 1.633
Francisco Câmara Neto _ 14 Clube ReCle ctívo

LimoensePLANO MUNICIPAL

PSD _ 2,172
UDN - 1.714
PTB _ 1.411,
PRP _ 960
Em branco _ 349'

, .

Precisa-se uma boa cozi

nheira e uma .mocinha para
" I ,aju�a.r em casa de pequena'

I '"::���, • rua d"dom n. 7.1

I

anos, que tenha bôa letra

e prática de dactilogra
fia. Apresentar-se na re

dação de ALVORADA, à

rua Conselheiro Mafra,
140 _!',das 10 às 11 horas.

A votação preferencial _foi esta:

,P. S. D.

Jo rga Elias de Lucca j 328
Henrique Chellere _ 283
Elias Angelon'í _ 181
Luiz Tiscoski _ 174

•

U. D. N.

Adolfo Back - 340

Osvaldo Hulse .; 336
José Pimentel - 208

P. T. B.,I /

Artur Coral - 264
Martjnho Bernardino - 243
Rubens Antonio de Lucca - 203 .

, I
1\ 1\. P.

\

João ianette - 193

----�------------------------------

'�AI'.I ,sCOJ_,�/�fII OORANTE TODO INA

:'1-, nos \lAf)CJ05, I

.D'�".I.'?R%_'i'ti·�
" -

::
_,

»��
....

I

-:: =",
. ..."

��" I

1< 7f, ,

-,

� -_,I

9 DE MAIO

'1
I
1

A data de hoje recorda-

I
nos jque:

- em 1.583, chegou à Ba

hia o primeiro governador
do Brasil espanhol, Manoel
Te!les Barreto, o qual, lo

'IO ao chegar, cuidou de res

tabelecer a concórdia, pro

videnciando sôbre 'a boa

marcha da administração
pública;

• --;7 em 1.624, a esquadra .

I holandesa entrou, pela ma

nhã, no pôrto da Bahia. Sen

.lo nossos recursos de defe-·

Z:1 diminutos os holandeses
desembarcaram;

- em 1.775, saiu da Vila-

I Bela para a de Cuiabá, em

Mato Grosso, o Capitão de

Auxiliares Matias Ribeiro

Ida Costa, com poderosa es-

I coita;

I -- em 1.774, em Santos,
I 'nasceu José Feliciano F'er-

I n an des Pinheiro, Visconde
de Jesus Pinheiro, vindo a

II falecer em Pôrto Alegre em

6 de Junho de 1847;
_ em 1.819, num ataque

levado a efeito contra São

Nicolau, no Rio Grande do

I Sul, foi rep�lido. o General

I
Chagas Santos. Nesse com

bate foi morto o Tenente
coron el Arouche, autor da

'Memória Histórica da Cam-

panha de 1816";
_ em 1.898, foi feito um

.acôrdo sôbre encomenda

costal, entre o Brasil e Por-

tuga l ;
- em 1.880, no Rio de J'a-

-neiro, realizaram-se os fu-
� -ierais do Marechal Luiz'

/otos contra 9, entrando em

il.tima discussão;
_ em 1.900, nasceu Olym

Jió Mourão Filho, .hojs Co
-oriel de Infantaria do E

:ército; •

_ em 1.915, em Brusque,
leste Estado, nasceu Hen

-ique Klappoth Júnior, hoje
-eforrnado no pôsto de Ma-

I
jo r do Exército. ;eterano da

12a. grande guerra.

André Nilo Tadasco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Sábado, 9 de Maio de 1953
------�------.------------------��---- ---------...,..-----_.----_--

Prefeitura Municipal
de Tijucas

E O I T A L. E O I TA La MOVEiS
JUIZO DE DIREITO DA o seguinte despacho: R. ho- JUIZO DE DIREITO DA de Direito da P Vara, da I

Vende-se á Rua Blumenau
COMARCA DE BIGUAÇU je. A. à conclusão. Biguaçu, COMARCA, DE BIGUAÇU comarca da Capital; a dos 11:, 71 um aparelho de Rádio

Edital de citação com o pra- 8-4-53. (As.) O. Dutra.Fei-' interessados incertos, .por Philco, quadros, camas, por-
zo de trinta (30) dias ta a conclusão foi exarado Edital de citação com o pra- edital cqm o prazo de trinta tão de ferro e miudezas.
O doutor Osmundo Vieira o seguinte despacho: Desig- zo de trinta (30) dias (30) dias, publicado três

Dutra, juiz de direito da co- ne o sr. escrivão dia e hora O doutor Osmundo Vieira (3). vezes em jornal da Ca-
marca de Biguaçu, Estado para a inquirição das teste- Dutra, juiz de direito da co-. pital e uma (1) vez no "Diá
de Santa Catarina, na forma munhas arroladas, ciente o marca de Biguaçu, Estado rio Oficial do Estado". Bi

da lei etc. dr. Promotor Público, Bi- de Santa Catarina, na for- guaçu, 20-4-53. (Assinado)
Faz saber aos que o pre- guaçu, 9-4-53, (As.) O. Du- ma da lei etc. O. Dutra. E para chegar ao do Mercado n. 39.

sente edital virem ou dêle tra. Procedida a. justifica- Faz saber aos que o pre- conhecimento dos interessa-
heci ti

-

f'
.

I
'

d sente edital virem ou dêlecon ecimento iverem que, çao '01 esta JU ga a por dos, passa o presente edital _

por parte de Ângelo Vítalí, sentel).ça· do teor seguinte: conhecimento tiverem que,
com o prazo de trinta dias, Vende-se umapor seu advogado dr. Acá- Vistos, etc. Julgo por sen- por parte de Maria Júlia dos
publicado e afixado na for-

cio Zélnio da Silva, lhe foi tença a presente justifica- Santos, por seu assistente
ma da lei. Dado e passado

dirigida a petição do teor ção para que produza os judiciário, dr. Jaymor Gui-
nesta cidade de Biguaçu, C A 5 Aseguinte: �xmo. sr. dr. juiz seus jurídicos e legais efei- marães Collaço, lhe foi di-
aos vinte e três dias do mês

.

de direito da comarca de Bi- tos. Citemsse os confrontan- rig ida a petição do teor se-
'1 d

.

do mil C" d Bandei.

t E drv i
.

d de abri o ano e mi nove- Sita a Praça a . an erra,
guaçu. Ângelo Vitali, brasi- tes e o dr. Promotor Públi- gd�lln'te: d

xmo. sr. r. JdulzB.e centos e cinquenta e três. 23. Preco Cr$ 120.000,00 Ii-
I

.

lt
"

di d
.

IreI o a comarca e 1- ,_

.

erro, so erro, maior, car- co, expe m o-se o compe-
D' M

.

J' I' d Eu, Orlando Romao de Fa- vre ele despesas. Tratar com
pin teiro, residente em Flo- tente mandado. Publique-se sguatçu. blZ, '1

�na .u, la os
ria, escrivão, a fiz dactilo- Egídio Amorim, rua Santos

rianópolis, por seu procura- edital, com o prazo de trin- an os, rasi erra, viúva, re- '. b '

.

B' 1
'd t A tô

.

C I
. grafar e,su screvi, Iguaçu,

I
Dumont, 6. •

dor e advogado registrado ta (30) dias, uma (1) vez no SI en e e� , � on io ar os, 23 de abril de 1953. (Assl-

d-na O. A. B., secção de Santa "Diário Oficial do. Estado" neste municipio, por seu aS-I d) O d V'
" D' V. .. ., . na o smun o ieira u- en e-seCatarina, sob n. 512, o ba- e três (3) vezes em J'ornal sistente judiciârio, que pos-

t
..

d di it C' f
.

_

. I ra JUIZ e irei o. on ere

charel Acácio Zélnio da Sil- da Capital, para a citação sue, por SI e por seus ante- i' ..

I f' d U d' ter l I
.

h,
.

d tr i t
i com o orrgrna a ixa o no ma casa e ma ena si-

itó st C' "o
.

t
.

d
.

rt cessores a Iflâ lS e rm a .

.
.

va, com escn orro ne a 1- I S 111 eressa os ince os. ,
. . lugar de costume. O eSCrI- ta em Coqueiros, na praia

dade, quer promover, com Expeça-se 'carta precatória anos, m�nsa e pa_?lflcamen- I vão: Orlando Romão de Fa- do meio.
fundamento nos artigos 550 ao Juízo de Direito da la. te, sem mterrupcao, nem 0- .

. -

t
'

it
rIa.

e 552 do Código Civil, uma Vara, comarca da Capital, posrçao, um erreno SI ua-

ação de usocapião para o para a citação do Delegado do em Antônio Carlos, no
I

que expõe e requer a v. do Serviço do Patrimônio da município de Biguaçu com

�x��a�'li�a��uin���s�:-n��: Y�!�rO. ���::� pa��-��!� �u��et: �d:eis5�tt����1:0���� teraAII·ea ,Sa-'o CaetanoCidade, na Estrada para gar ao eonhecimento dos in- tos e noventa e seis metros

Antônio Carlos, um terreno, teressados, passa o presente quadrados), medindo 66 me- :
cuja posse vem sendo man- edital com o prazo de trinta tros de frente, por 856 me- :
tida 'pelo suplicante e seus (30) dias, publicado e afi- tros de fundos,. com as se- i
antecessores, há mais de xado na forma da lei. Dado guintes confrontações: ao:
trinta anos, mansa, pacífica, e passado nesta cidade de Norte, com terras de Valde-I
nem oposição nem in terrup- Bilguaçu, aos vinte e quatro miro Rios; ao Sul, com ter- ,

ção e com o ânimo de dono. ji�s do mês de abril de mil LraeSstdee, cAomntôtnerioJ·aMsdedeeGireoJ�m;aa_ Osny Gama Bt C -Ia2 - Que o. citado terreno novecentos e cinquenta e

tem a área de 1.560m2, sen- .rês, Eu, Orlando Romão de no Valter, Manoel Júlio Coe- '.
.

_

do as confrontações do mes-

I
Faria, escrivão, o fiz dactí- lho e Campolino João Elias;

,

mo: frente a Leste com a ografar e subscrevi. Bí- a Oeste, com terras de Val-
I

Estrada que segue para An- guaçu, 24 de abril de 1953. demiro Rios e J oS,é .An tôn io i
tônio Carlos; fundos a Oes- (Assinado) Osmundo Vieira Weber; e como não possue

te com terras dos herdeiros Dutra, juiz de direito. Con- título de domínio, quer, pe- I
dos Gunha; Norte com ter- fere com o original afixado': rante v. excia., regularizar;
ras de João Nunes e ao Sul, 10 lugar de costume. O es- os seus direitos sôbre o re-

JUIZO DE DIREITO DA que, justificada a posse se-. com uma cachoeira. 3 - crivão : Orlando Romão de ferido imóvel, pela ação de:
COMARCA DE BIGUAÇU ja: a mesma julgada por v. Que 'não possuindo título da Faria. usocapião, com fundamento

exc ia., sendo em seguida ci- propriedade, pretende re- no art. 550 do Código Civil i
Edital de citação com o pra- tados os interessados incer- gul arizar a situaçãol de a- e segundo o processo ,<sta-'

zo de trinta (30) dias tos, por editais, para que a- côrdo com o disposto nos belecido no art. 454, "<e-I
O doutor Osmundo Vieira presentem suas contesta- arts. 550 e 552 do Código Ci-

AI
guintes- do Código dr, .-ro-I

Dutra, juiz de direito da co- ções, opondo-se ao pedido vil e de conformidade com o uga se cesso Civil. Nestas condi-Imarca de Bíguaçu, Estado do suplicante, sob pena de, art. 454 do Código de Pro- .

-

ções, requer a v. excia. que, 'F0hos, g.enros, nora � �etos, con.vidam os pa,r,éntes
de Santa Catarina, na forma

I
justificada a' posse ampla. cesso Civil. 4 -, O Supli- Aluga-se uma sala com na forma do art. 455 e se- e pessoas arrugas para assisnrem a missa 'de 6° mes, por

da lei etc. mente como está, ser ime- cante adquiriu o terreno em 33m2 para comércio, ou es- guintes do .C., P. o, se pro-[ :�h�a de sua querida e, in��q�ecível, mãe, sogra � ,a�ó
Faz saber aos que o pre- jiatamente J'ulgada a pro· questãp bem como uma pe-

. _. -, " ceda em' dIa hora e lugar /Illice da Costa Vaz, a reaLzar-se na Capela d0 GmaslO
::rltono, com vltrmé

'

pró. ,

sente edital virem ou dêle cedência da ação e expedin- quena casa sita no mesmo, ap.tecipadamente .designa- Catarinense:, às 7 horas do dia 12 de maio corrente.
. pria e ester-a de aço, sita à '

D d d t d tconhecimento tiverem que, çlo o mandado que autorize de d. Ana Matia dos Santos, dos com ciência prév.ia do .:;S e Ja agra ecem a o os que compacerem a es e

por parte de Constante Gas- a respectiva transcrição, a qual já se posl'uia há mais ma 24 de maio no Estreito, dr. 'Promotor Público, a au- átol de fé crist.ã.

peri, por seu advogado dr. Dá-se a ação o valor de ... , de 25 anos. O Suplicante 'lO lado do n. 720. Vêr e tra- ,diência de justificação de
Acácio Zélnio da Silva, lhe Cr$ 2.500,00, valor do imó- desde a compra mantem alu- tal' com o proprietário no posse, com os depoimentos
foi dirigida a petição do teor vel. Biguaçu, 8 de abril de gados os imóveis, os quais citado número. das testemunhas abaixo ar-

seguinte: Exmo. sr. dr. juiz 1953. (Assinado) Acácio estão atualmente alugados roladas, feito o que, julgue
de direito da comarca de Bi- Zélnio da Silva. Selada con) ao sr. Aldo Borba, e os im- v. excia. a jus,t ificação, man-I tratamento da sífilis
guaçu. Diz Constante Gas- estampilha.s estaduais no postos relativos aos citados E PLACAS SIFILITICAS. dando citar pessoalmente os

peri, brasileiro, casado, la- valor de Cr$ 3,50, inutiliza- bens tem sido mantidos em mencionados confrontantes
vrador, residente e domici- das. Em dita petição foi da- dia. Assim, vem o suplican- Elixir de Nogueira bem como o representante
lindo em Sorocaba, neste do o seguinte despacho: R., te requerer a v. excia., ,se do Ministério Público e oMedicação ::uxiliar no' tra-
municipio, por seu advoga- hoje. A. à conclusão. Bi- digne ouvir o depoimento tamento da sifiUs. Serviço do Patrimônio da

do, infra-assinado que, de guaçu, 9-4-53: (as.) O. 'Du- das testemunhas adiante ar- União e por �ditais de trin-
conformidade com o art. 550 tra. Feita a conclusão, foi roladas, as quais compar,e- .......,..,..,. _. - _ .aWoJ"'o tá dias os interessados in-
do Código Civil, quer pro- dado o seguinte despacho: cerão em Juízo independen- Empregada certos, para contestarem' .a

mover uma ação de usoca- Designe o sr. escrivão dia e temente de intimação, em· presente ação de usocapião
pião, para. o que expõe e re- hora para a inquiríção das dia e hora por v. excia. de- Família que se muda pa- no prazo de dez (10) dias,
quer a v. excia. o seguinte:' testemunhas arroladas, ci- -;ignados, e com ciência do l'a Pôrto Alegre, necessita que se seguir ao término do
1 - Que possue um terreno ente o dr .. Promotor Público. dr. Promotor Público da co� Je uma empregada para le- prazo do edital, na qual se

de 245.672 m2, situado em Biguaçu, 10-4-53. (As.) O. marca se processe a justifi- pede seja declarado o domí

Sorocaba de Fóra, neste mu- Dutra. Procedida a justifi- cação para que de acôrdo
vaI' consigo,. Bom ordenado. nio do peticionário sôbre o

nicipio, o qual mede

139'7m.,
cação foi esta julgada pela 'co-m o art. 454 do Código d,e Tratar à Avenida Mauro aludido terreno, prosseguin-

de frente, a Leste e 1.760m. sentença do teor seguinte:

I
Processo Civil, seja julgada Ramos_, 240. do-se, como de

-

direito, .até
de fundQs; sendo que con- Vistos, etc. Julgo por sen- por v. excia., .mandando a final s·entença e execução.
fronta ao Norte .com teúas 'tença a pres,ente justifica- seguir fazer a 'citação pes- ._-,.........................- -..-_-............................ Dá-se a causa o valor de ...
de Sérgio Júlio .Espindola; ção para que produza os soaI dos confrontantes do Cr$,2.100,00. Assim, D. e A.

ao Sul com as de Cândido seus j\lrídicos e legais efei- imóvel, bem como o dr. Pro- ':P � . esta, P. deferimento. Bi-
Lino Machado; a Leste com tos. Façam-se as citações motor Público, o Servico do 6lJa,'/Ilel1d� -rF')j' gUaç�l, 8 de abril de 1953.
�erras do- espólio de Hipóli- requetidas na inicial: a dos Patrimônio da' União: em PIIl /elll/W' l.}/� (.AssmadO) Jaymor Guima-
to Machado e a Oeste, com confrontantes e dr. Promo- Florianópolis, por precató- """- V, l'ães Collaço. Rol de teste- ,

-

o travessão do Timbé. 2 - tor Público por mandado; a ria, os interessados incertos
OSEU ", .1",\ I munhas: João Francisco /Que a posse' dêste imóvel, do Delegado do Serviço do por editais em 30 dias, sen- SOBRETUDO ,- Elias, José Coelho Vieira,

vem sendo mantida pelo su- Patrimônio da União, por ::lo uma publicação no "Diá- R fUE'R
Paulino Neis, todos brasi-

plicante e seus antecesso- precatória, que d,everá ser do Oficial do Estado" e três .'EH/7J:,j leiros, casados, lavradores ,e

res, mansa, pacificamente, expedida ao Juízo de Direi- em um jornal de Florianó-
- residentes em Antônio Car-

V d I DE PURA LÃ I Csem oposição nem interrup- to da la. ara, comarca. a po is, para, querendo, con- os. omparecerão indepen-
.

t d
- SOB MEDIDA -

d t tI;ão ,e com o "animas domi- Capital; a dos m eressa os testarem a pi'esente ação en emen e de intimacão.
�i", há mais de trinta anos. incertos, por edital, com o dentro do prazo' legal, sob LOJA: Rua Felipe Schmidt Em a dita petição foi d�do
3 - Que o suplicante, não prazo de trinta (30) dias, 'pena de justificada a posse '

7-A
o seguinte despacho: R. ho-

possuindo título sôbl'e o re- publica'do três (3) vezes em do. requerente ser a ação je. A. ,à conclusãol Biguaçu,
ferido imóvel, quer de acôr- jornal da Capital e uma (1) julgada procedente e expe-

- FLORIANóPOLIS 8-4-53. (Assinado) O. Du-
do com o art. 550 e 552 do vez no "Diário Oficial do iindo o mandado que auto- tra. Feita a c6nclusão foi

Código Civil e nas disposi- Estado". Biguaçu, 20-4-53. l'ize a respectiva transcri- exarado o seguinte despa-
ções do art. 4154 do Código (as.) O. Dutra. E para che- ção. Dá-se a presente o va- V 'd cho: Designe o sr. escrivão
de Processo Civil, conseguir gar ao conhecimento dos in- 1.or de Cr$ 1.000,00, que é o en' e-se dia e hora para a inquirição ����,_O (__

o domínio sôbre o terreno. teressados, passa o presen- valor do imóvel. Nestes têr- Por motivo de .entrega do das testemunhas arroladas,
Nestas condições, de confor- te edital com o prazo de mos, com os documentos a- ciente o dr. Promotor Públi-

Pl'édio onde esta instalado o
midade com os artigos do trinta (30) dias, publicado e nexos, P. deferimento. Bi- co. Biguaçu, 9.4-53. (Assi-
Código Civil, acima citados, fixado na forma da lei. Da- guaçu, 23 de março de 1953. Bar São José, na Cidade de nado) O. Dutra., Procedida
e nos têrmos do artigo 454 do e passado nesta cidade (Assinado) Acácio Zélnio Biguaçu, vende-se' os se- a justificação foi esta jul
do Código de Processo Ci- de Biguaçu, aos vinte e três da Silva. Selado com estam- guintes utencilos: gada por sentença do teor

vil, pede e requ,er a v. excia., dias do mês de abril do ano pilhas estaduais no valor de Uma sorveteria marca seguinte: Vistos, etc .. Julgo
se digne ouvir o depoimen- de mil novecentos e cin- Cr$ 3,50, inutilizadas. Rela- Bacelli. .

por sentença a presente jus-
to das' testemunhas abaixo quenta e três. Eu, Orlando cão de testemunhas: 1 - tificacão para que produza

.

'

,Uma geladeira marca
'

.

arroladas, com ciência do Romão de Faria, ,escrivão, o Levino Alexandre da Con- os seus
.

jurídICOS e legais
dr. Promotor Público e em fiz dactilografar e subscre- celçao, brasileiro, casado, Copeland. efeitos. Façam-se as cita-
dia e hora designados por v. vi. Biguaçu, 23 de abril de. alfaiate. 2 �,João Nunes, Duas mesas de Snocker. ções requeridas na inicial;
excia., em cuja audiência 1953. (Assinado) Osmundo brasileiro, casado, indus- I Mesas, cadeiras, louç.as, a dos confrontantes. e dr.
comparecerão as testemu- 'Vieira Dutra, juiz de direi- trial. 3 - Aldo Borba, bra-I vitrines etc. Promotor Público por man-
nhas independentemente de to. Cotifere corri o original sileiro, casado, padeiro, tO-I' p. 'd'- dado; a de delegado do Ser-
intimação, para qU!r após se- afixado no lugar do costu- dos residentes nesta cidade. reço e ocaslao.

viço do Patrimonio da Uni-
jam os confinantes do imó- me. O escrivão: Orlando Ro- (As.) Acácio Zélnio da sil-I Praça Nereu Ramos ão, por precatória, que de-
veI citados pessoalme�t,e e mão de Faria. va. Em dita petição foi dado I Biguaçu, 15-4-953. verá ser expedida ao Juízo

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
SERVIÇO DE CALÇAMENTO Vende-se

FACO PúBLICO DE ORDEM DO SENHOR PRE

FEITO ívrUNICIPAL, que no dia 15 de Maio do ano cor

rente às 15 horas, na Secretaria da Prefeitura, serão re

cebidas propostas para execução das óbras de 5.000 me

tvos quadrados de calçamento e 1.000 metros de meio fio,
-

lrcluaive nivelamento, com início no _ dia 15 de Junho,
cem partida da Praça Nerêu Ramos e de acôrdo com as

seguintes condições:

O Bar MOTORISTA, Rue

Tratar TIQ mesmo.

a) - As propostas em duas vias, devidamente assi

nadas, datadas e seladas, com firma reconhecida

em cartório, deverão ser apresentadas em' envo
lucros f'echados, \10 dia e hora acima indicados.

b) -, Preço básico �Ol' metro quadrado de calçamen
to, e metro linear de meio fio, colocado.

c) .,'. Condições de pagamento de acôrdo com a exe

cução do servico.

d) - Documento provando idoneidade comercial.

e) - Prova de que exerce atividade de profissional
há mais de 5 anos e que está atualmente. em ati
vidade,

Informações nesta Reda-

f) - A Prefeitura reserva-se o direito de rejeitar
todas as propostas que feirem apresentadas e

anular a concorrência, desde que nenhuma de

las satísfaca os interêsses municipais, não ca

bendo, neste caso, aos proponentes, direito de

qualquer indenização..
g) - Os interessados poderão obter mais esclare

cimentos e informações necessárias à apresen

tação da proposta,. na Secretária desta. Prefei-
tura.

,

E para que c-hegue ao conhecimento de todos, o Sr.
Prefeito Municipal, mandou lavrar o presente EDITAL,
para a devida- divulgação.

Prefeitura Municipal de Tijucas, em 15 de Abril
ue 1%3.

TIJOLOS PRENSaIJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

.TARIO
PRONTA ENTREGA

José Correia de Amorim - Secretário !ERÕ:KIMO COELHO, 14 - Caixa
239 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

Postal,

ECI TAL.'

Missa de 6" Mês
ALICE DA COSTA . VAZ

.).....()�()..-.<)..-.<)�()....()�(-)-()-().

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio -'- Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolis

t AGRADECIMENTO E MiSSa
Vva. Hilda Pirath Rosar. filhos, irmãos, genro, nora,

netos, sobrinhos, cunhados, cunhadas e demais parentes
do falecido Primeiro Tenente da Reservh do Exercito
(José Marcos Rosar), falecido no dia 2 do corrente mês,
agraãecem a todas as pessôas que os-confortáram neste

tão inesperado e doloroso transe, estendendo sua grati
dão especialmente ao Frei Gentil pelas suas confortado
ras palavras, e que aconpanharam o féretro até a sua

ultima morl:lda, e bem assim aos que enviardm telegra
mas cartões e flôres e todos pois, mais uma vez os seus

s;nceros agradecimentos.
,

Convidam a todos os parentes e pessoas de suas re

lações para a missa de 70 dia, na matriz do sub-distrito
.:lo Estreito às 7,30 horas do dia 9.

.\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Notícias' cio Estreito

I

riedade do colorido, sendo

I
considerado um dos mais

importantes até hoje insta-

Ilustrissimo senhor dou- I lados em o' nosso município,

tal' João Cavalazzi, digno e I
operoso Diretor da

Usina de AGUA! ÁGUA! ÁGUA!

Beneficiamento de Leite em I
Florianópolis. Atenciosas I De nada adiantou o nos

saudações - O leite, aqui so apêlo ao Diretor de 0-

no Pôsto 6, dêste Sub-dis- bras Públicas no sentido de

trito do Estreito, começou a- colocação de uma torneira,

ser vendido na manhã {rio- à esquina da Avenida San

renta de hoje, - como quá- ta Catarina, a fim de aten

si sempre acontece - às 4 der aos moradores da zona

horas da madrugada. do Balneário, cujos poços

O caminhão condutor do secaram e vivem "morrendo

referido' alimento, chegou de sêde".

ao Pôs to, às 3,50' e às 4 co-, A cousa é mesmo assim:

meçou: a distribuição ao po- antes das eleições, grossos

voo Como vieram somente canos para abastecimento

cento e poucos litros para de água para toda aquela I

umas trezentas pessoas que zona, foram empilhados, I
compram leite no referido com a promessa de, sem de-I

Pôsto, a distribuição foi de mora, ser atacado o serviço. I
um litro para cada um. Passadas as eleições, os ca-

Ora, às 4 da madrugada nos foram dalí retirados, e Idos dias de inverno, são não mais se falou em abas

poucos os que a esta hora tecer de água a referida zo-l
estão "fóra dos cobertores", 'na.

I

de maneira que os adquiren- Agora, é a sêca devorado

tes do primeiro litro, podem ra assolando a região, sem

"dar uma voltinha", ,e ad- que ninguem se apiéde do,

quirir 'outro e mais outro. povo. Fizemos um apêlo, em

Assim, houve quem obtives- nome dos moradores daque

se, por esse processo, três la zona, para que o sr, Di

litros; entretanto, às 5 ho- reter das Obras Públicas, ao

ras, ou seja uma hora de- menos, mandasse instalar

pois, quando o povo come- uma torneira, à entrada da

çava a formar fila para ad- rua, para atender ao povo,

quir ir o produto, já não ha- e até hoje, nenhuma provi-

via mais leite! dência.

Vossa senhoria atenda o Para quem apelar? Para

apêlo que o povo lhe fez por o senhor Secretário da- Vi,

o LEITE, ESSE DES

CONHECIDO ...

intermédio, não per- ação e Obras Públicas?

cretário da Viação: a sêca
nando que o leite não seja
vendido antes das 5,30, de

pois de formada a devida

do Ceará, alastrou-se para

o Estreito. Está na zona do

Balneário. Não existe água"bicha".
Tenha pena das pobres nos poços, nem para uma

mães de fanÚlias que se le-I chícara de. café; .cntretanto

vantam às 5 horas dessas. o cano condutor que abaste

madrugadas de inverno, pa-
: ce Florianópolis,' passa a

,

ra adquirir um pouco de lei_1300 metros do local. Os mo-

e para os filhos e pessoas radores não desejam que

enfermas, e voltam ao lar vossa senhoria mande cons

com as vasilhas vasias, por- truir um açude, pois 'lerá

que o leite fôra vendido muito dispendioso para o

quando o galo cantava pela
I

Estado, mas, que mande in s

vez primeira, aos experta- talar na esquina da rua"

lhões que madrugam por uma torneira de sorventia

convéniência , . . I pública. Aos despezas não

\
irão além de 50 cruzeiros ...

O LETREIRO LUMINOSO (Correspondente)

DO "GLóRIA" .

i LIMOZINE
� Cine tão queri�o dos es-\ Vende-se uma Limozine

treitenses, porque e uma de- marca Hudson super-six
monstração eloquente do'

ano 946, em perfeito estado.
progresso 'do lugar, ostenta Vêr e tratar com Alcides
agora, na fachada de seu Cláudio, em Coqueiros.

'

belo edificio, um letreiro lu- \ -'- _

m

.. _inoso
de grandes Pl:oPo�-1 Parmaciasçoes, dando ao mesmo, a noi-

'

_

ce, u}1} aspecto deslumbran-I de, Plantão
te. I
A Empreza José Daux S. M1J:S DE MAIO

A: Comercial, procura por

todos os modos correspon

der à boa vontade do povo

do Estreito, que fez do Cine

9 Sábado Farmácia

�anto Antônio - Rua João

Pinto.

10 Domingo - Farmácia

Glória, - razão de seu 01'- Santo Antônio - Rua João

r-ulho, - o divertimento de Pinto.

sua prelideção. Haja vista 16 Sábado - Farmácia

agora, com a exibição do Catarinense - Rua Traja-I
importante filme nacional no.

"O Cangaceiro". o Glória '17 Domingo - Farmácia

deu inúmeras sessões, do- Catarinense _._ Rua Traja
mingo último,' verdadeira- no.

mente superlotadas, e à noi- 23 Sábado - Farmácia

te, por ocasião da sessão das Noturna - Rua Trajano.

8, a frente do Cine apresen- 24 Domingo - Farmácia

tava-se intransitável, dada Noturna - Rua Trajano.
30 Sábado - Farmáciaa aglomeração do povo, an

sioso por adquirir ingresso

para assistir ao filme. Nos

dias comuns, também são

muito frequentadas as ses-

Esperança - Rua Conse-

sões do "Glória", o mesmo

ácontecendo com a matinée O serviço noturno será

infantil dos domingos. efetuado pelas Farmácias

,O letreiro luminoso do Sànto Antônio, Moderna e

"Glória", é uma dessas cou- Noturna, situadas às ruas

sas deslumbrantes, pela va- João Pinto e Trajano n. 17.

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQyECEDOR
ELÉTRICO

(.lpJciciJde 30 LITROS

D Construido inteiramente de

cobre,

CONFORTO absoluto,
Grande ECONOMIA

. ';;-�;.;. ',"::rt"',:.,-_.-'-------
I 'f'li""'-' ""j�w..,;.',_;���tW".

AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1,000 litros

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).

• Resistência do tipo' tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura por; TJ.RMOSTATO.
que ·proporciona grande ECONO�IA.

GARANTE O QUE FABRiCA

I
Dr·Es!qJ!!It�t�tcn!!��!! \ U�!��CiO

I
CANTA comunica á sua clientela que trasferiu seu

d
--

consultôrlo para a rua Nunes Machado 7 - 'lO andar, eOCBSlftO
I Ed ií ic io Sito F'ranscisco esquina com a João Pinto Vende-se um terreno com

DAS 15 às' 18 HORAS
casas de material todas

alugadas.
,----_-, -----

Sito na Rua Campos No

vos ns. 6 a 20. Medindo de

"rente 22 e 33 de fundos. In

'ormações diretamente ao

lend�dor sr. Nicolau Doko

a, Alamêda Adolfo Konder,
3.

f. RAMOS S/4.-Comércio e �cências
Rua João Pinto, 9-- Fpolis--Sta. Catarina

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

>

o MISTURADOR DÃKO, de regu·

lagem instantanea, permite a

maior escala de graduações de

TEMPERATURA,

ICarta Ao Governador

®,

,

,

,

lbirama, 29 de Abril de 1953.

Exmo. Sr.
�uvernador do Estado

Florianópolis
Excelência:

,

..

ULTRA SONO
TERAPIA

SINUSITES
E: INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO éOM HORAS MARCADAS.

CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO

ALTOS DA CASA BELO, HORIZONTE.
RESID1J:NCIA - FELIPE SCHMIDT· N. 113.

•

� l/Tn/J'O' d.,W, I
=T�

f"I6 novo BANeO AGRleOLA

A eOopllr6.tivó., dé ere�;to n! 1, do BRA�IL!
SEDE PROPRIA

�if�Y1�1b
fLORIRIfÓPOLlS - STR CRTRR/NR

Leitor que sou do Jornal "O Estado", não pude dei
.a.r de lêr a carta dirigida a V. Excia., pelo colega Fre
.

er ico Katzenjamer, datada de 20-4-53 e, publicada no

eferido órgão em 24-4-53. O que tenho a dizer, inicial
uente, sôbre a referida carta, é que não basta' que V.
'�xcia. visite Ibirama (também conhecido como "o mu-

i ic íp io dos belos panoramas", al iás a única coisa que
ossue, pois, em matéria de administração municipal,
-tc., deve ser o piór do Brasil-)' apenas, 4 vezes por ano.

seria necessário que V. Excia. visitasse o município, no

nín imo, quinzenalmente, para que nossas estradas ficas-

,em, pelo menos, em estado sofrível. Quanto a parte da
arta em que o sr, Frederico se refere ao partido de V.
3xcia. neste município, classificando-o de "bem arreben-I
.adinho", 'consta até que os demais partidos já requere- !
cam a. falência do mesmo. Para provar, basta que eu des- :

.

t " h t" bli
I

nm a a mane e e pu ica da no "Jornal de Ibirama"!
,de propriedade do seu pa rt.do) que diz: GRANDIOSA I.; EXPRESSIVA RECEPÇÃO DO POVO DESTE MUNI
::IPIO AO SR. GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN.
�o artigo que segue a esta manchete, temos os seguintes
r.izeres : "que foram festivan:ente recepcionados por nu- O Centro de Irradiação
.nerosa assistência e escolares", Esta numerosa ass istên- Mental "Amor e Luz" realiza
era, compõe-se exatamente de 46 pessoas, incluindo neste sessões Esotéricas, todas as se.
»úmero : V. Excia., ilustre comitiva, funcionários do Ban- gundas feiras, às 20,30 à rua'
,:0 Inco no Vale do Itajaí e alguns funcionários públicos. Conselheiro Mafra, 33 ,_ 20
Fjs a '.'grandiosa e expressiva recepção". Comparando-se andar.
iom a primeira visita de V. Excia. à Ibirama, chega-se a I ENTRAPA FRANCA
'_onclusão: completamente arrebentado. Como escreve o

�olega Katzenjamer, a culpa não é sua. 'Concordo. E' do .

'f'uehrer" de Ibirama e, como salienta Katzenjamer dos'
:on.s�lhei,l'os transfugas, a que deveria ter acr�scentado: Desej·a Em=:rego••.iol it.iqu eir-os, etc., etc ... Com referência à última parte II'

"'.ea.rta em .que o co lega Frederico chama atenção para
rlt I t S Jovem vindo do Rio de

r. U Imo p ei o em ão Paulo, não duvido que os candi-
(latos do partido de V. Excia., em futuros pleitos neste Janeiro recentemente pro

uunicípio, farão o papel de "Cardoso". cura emprego com grande
.

Estas. opiniões, posso assegurar a V. Excía., não são: prática de Escritório e Co
penas minhas, mas. do povo de Ibirama. Aliás, o própr-io mércio.
fuehrer" já deve ter chegado à conclusão que o povo de
.birama não é uma "tropa de bois", com a qual se possa
"azer o que quizer.

Terminando, asseguro-lha que, como afirmou meu

-olega Katzenjamer, também gosto-lhe muito (homem
.ão) e nessa .ocasião, apresento-lhe as minhas

Cordiais Saudações
Christian Píeppendeckel

P. S.: Ainda voltarei à presença de V. Excia. para
'enunciar certas "marmeladas" que estão se fazendo em

Endereçe suas propostas
para Caixa Postal, 325.

Nesta.

Fraquezas em serei
Vinho Creosotado

(Silveira)
-birama, ,

·C A 5' A����(>--:(�)��>-.<�

I ..,

()'.R'O� -, OlJVTDOS - NARIZ. GARGANTA I

" Aluga-se uma casa para
DR� GUERREIRO DA FONSECA

I
pequena família em Coquei-

flllON't.ltllb ... H....'tal
ros, Práia do Meio, na cha

R ..('",ih rt .. n"'llo" - 'F.'Xame cI .. FnliÍ<io ct. Olhf' o.r.
ItI.!IlIi1'lcaçio da Pressio Arterial. cara da A FLORICULTU-

\iodero. At>arelh_lI'em. RA, vêr e tratar com o seu

I 'on�ultórle -- VI.scoadfJ de Ouro Preto, % proprietário na mesma.

Domingo - Tarde Dansante -' Início

LIRA TENIS CLUBE
, PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE MAIO

Dia 9 - Sábado - Grandiosa Soirée - Coroação
da Rainha dos Estudantes Universitários - Início 22

horas.
Dia 17 -

lheiro Mafra. 17 horas.
31 Domingo - Farmácia Dia 23 - Sábado - Soirée - início 22 horas

Esperança - Rua Conse-' Dia 31 - Domingo - Cock-tail Dansante - Início

lheiro Mafra. 10 horas.
_

NOTA: - Servirá de ingresso o talao do mês corrente.

.80 AI.flchal D.No,... .1fJ" l.D .,,,1.; 1".,.\ ...

, ..

rfLEC/h.,a PROS,SR4SCURITlIIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Assembleia Legislativa

Major Ótàvio
Oliveira

.

o PRESJDENTE REPELE, ENERGICAME NTE, COMO ALEIVOSAS, INSINUAÇÕES DO JORNAL GOVERNISTA. O GO VERNADOR POJ UM °BI_

LHE'rE BRANCO ADQUIRIDO PELA U. D. N. _. OS VEREADORES UDENISTAS DE TIJUCAS SEGUEM A "LINHÀ ru srrA" DA U. D. N. CATA-
RINENSE. - OUTRAS NOTAS.

'

Sessão de 8-5-53. verba destinada para uni- ir sua oração devido ter-se de uma comissão externa

Presidência: Volney C. de dades escolares do mun ici- esgotado a hora do expedi- parlamentar, com o objetivo
Oliveira. pio de Laguna. Interferi- ente. O orador

o prometeu de estudar os nossos proble-
Secretaria: Lenoir Vargas ram no debate vár-ios parla- voltar oportunamente à tr i- mas sociais, 'de autoria do

,
Ferreira e Elpídio Barbosa. mentares, tendo o deputa- buna para focalizar o assun,

!
deputado Siqueira Bello. O

Hora do Expediente do Enedino Ribeiro, aban- to. I referido requerimento foi

Aberta a sessão pelo Pre- donado o assunto, para te- Ordem do Dia I aprovado por unanimidade.

sidente Volney Collaço de cer, como sempre, um hino Da ordem do dia constou 'I'elegrama procedente de
. Oliveira, foi procedida a lei-,' de glórias ao Governador o projeto de lei n? 59/51, I Tangará, protestando con

tura do expediente e da ata do Estado, ocasião em que o que isenta os agricultorre, i tra sua inclusão na comarca

da sessão anterior, que foi 'deputado Oswaldo Cabral do pagamento' de taxas e
I
de Videira. Colocado em dís

aprovada sem retificações. aparteando o orador, decla- emolumentos, para o regis-I �llssão o deputado Estivalet

Não havendo oradores in s- rou que o sr. Irineu Borhau- tro de armas de caça, de au- 'Pires, levantou questão de

critos, solicitou a palavra sen fôra um bilhete branco toria do Deputado Fernando' ordem, no sentido de consí

o deputado Ened in o Ribei- adquirido pela União De- Oswaldõ de Oliveira. O pro-
! derar a aludida proposição

1'0 que teceu consideraçõ,es,' mocrata Nacional. jeto não foi submetido à vo- 'prejudicada, em virtude de

em torn�o de uma mensagem A seguir, !oi à �ribuna o
I
tação, em virtude de não já te,r .sido aprovado pelo

do G,overno do Estado, ten-', deputado Jo.ao !ase de �ou- constar do mesmo uma e- plenário o projeto .qu� CriOU

do SIdo constantemente a- sa Cabral, l ider do Governo rnenda apresentada, na ses- a comarca de -Videira, A

parteado pelo deputado Os-' do Estado, que iniciou a de- são, legislativa passada. Presidência aceitou a ques

waldo Rodrigues Cabral, fesa do Chefe do Poder Exe- Projeto de lei n? 79/52, tão de ordem suscitada e

que criticou o quantum da I cutivo, deixando de conclu- que autoriza a construção retirou a proposição da 01'- I
------ de uma ponte sobre o Rio dem do Dia. IICubatão, de autoria do de- i Fala o Presidente da Assem

putado Ivo Silveira, também! bléia, deputado Volney Col- ,

retirado da ordem do dia,' laço de Oliveira
em virtude de ter sido soli-I Terminada a Ordem do

citada a audiência da CO-I Dia_e antes de conceder a

missão de Viação, Obras

I
palavra aos senhores depu

Públicas e Transporte. tados para explicações pes-

Requerimento N0 319/52, soais, tornou-a o Presidente,

I
solicitando a constituição deputado Volney Collaço de

---------------------:----- .•.......a............. Oliveira, que de início es-

I clareceu contrariar atitude

Vargas Convidado ,para I .;. Várias pessôas, que, que sempre manteve e man-

. ,

<, I
,� *

comparecem às feiras- terá na Presidência no to-

Nosso . (Oscar) livres, na Prainha, têm ob- cante a comentários e notas

RIO, 8 (V. A.) - Um

I artistas, tendo sido apre- servado que "água suja, pú- jornalisticas sôbre assunto

.

d
. I atinente ao desenvolvimen-

grupo de arstistas o crne- sentado a estes pelo Presi-, trida, exalando, por: isso '

ma nacional (Oscarito, José I dente. Frisando que falava' máu cheiro" fica estagna- Repudl·ada aLewgoy, Grande Otelo, Jo- também como escr i t o r
d AI i I f t

sette Bertal e outros) con- I teat r a I já ,p r e m i a d o
a naque e oca" a, o que

d tvidou ontem, no Catete, o
I
também o sr, Genolino deve merecer a atenção, pena e 'mor e

sr. Getúlio Vargas para pre-'! Amado testemunhou que;' também, de quem de direi- PORTO ALEGRE, 8 (V.
.iid ir a entrega dos prêmios entre os trabalhadores do to. Segundo o informante à A.) - Em reunião ontem
aos "melhore9s52�? cinemlha.dna- cinema, do. rádio ed dOR te�-

;

reportagem, as águas 'imun_, realizada, o Instituto dOIScional em 1 ,esco I os t.ro, o presidente' a epu- d d d M f'
".

o

as escem o orro que 1- Advogados resolveu repu
num concursOo patriocínado bl ica encontra sempre per-. .

. ." .

"

.' _.

-

por uma revista especiali- feita compreensão de sua
ca fronteuo a Pramha, da d iar o projeto de lei do de-

zada. 'obra e constante simpatia' zona onde se amorrtôam, aos I
putado Ari

'

Pitombo, ínsti-

O "Indio", réplica brasi- pela sua personalidade. I poucos, casinholas-de ma-
I
tu indo a pena de morte no

le ira do "'Oscar", de Rol- Ao desp�direm-se os ar- deira, à, rua Maria Júlia' Brasil. A decisão foi unâni-
lywood, será conferido n es- tistas, Josette Bertal deu
sa festa, que se realizará n o de presente ao sr. Vargas
Teatro Municipal, a 22 de uma fotografia dêle que ela
[unho próximo. conseguiu salvar do incên
MEMORIAL DOS TRABA- dio ocorrido nos estudos da
LHADORES Atlântida.

to ,e andamento dos traba- nota do "Diário 'da Manhã" teste, para a gente e terra

lhos legislativos. Abria ex- - provou-o à saciedade o' tijuquense, e cumprindo as,

cepçãc, para verberar, e o sr. Presidente Volney csn«. i
ordens de sector conhecido,

fez em tom incisivo, a nota ço de Oliveira' - não expres-! derrubaram a mensagem do

do "Diário da Manhã",' re- sa a verdade e trás, no seu Executivo Municipal, pr i

petida mais de uma vez, a bojo, evidente intuito de vando, traiçoeiramente, a

respeito da publicação dos I desprestigiar a Presidência cidade de uma solução há

discursos dos deputados do do Legislativo éatárinense. muito almejada. Em aparte
PSD., no Diário da Assem-] O Presidente da Assembléia o deputado Gomes de Al

bléia, com preferência aos repeliu as insinuações do meida salientou ser essa a

dos demais deputados. A jornal "Diário da Manhã" e atitude da UDN, quando 0-

as classificou de aleive, pu- posição'. Concluiu o deputa
puras e simples. do Gallotti Peixoto a sua ar

HORA DE EXPLICAÇÕES dorcsa e magnifica oração,
PESSOAIS declarando que, apesar de e-

Noite negra para o progres- leito pela oposição, sempre
so de Tijucas manteve nesta Assembléia

Na hora destinada às ex- uma linha de conduta com

olícações pessoais, o depu- patível com os altos interes
tado Gallotti Peixoto protes. ses do Estado e que a não

tou, em um inflamado im- alteraria, mtdto embora o

I
proviso, contra

•
a, atitude peso de uma grande desgra-

I
dos vereadores udenistas de ça, pelo nefasto procedimen
T'ijucas, em vi.rtude de te- to dos vereadores udenistas,
rem à sorreUa criado clima tivesse descido sôbre a sua

I na Câmara Municipal para bem querida terra natal.

l·ejeit.ar importante projeto
I de lei que autorizava um Na tribuna o deputado Te-

I empréstimo com a Caixa E- nório Cavalcanti
conômica Federal, para" o Em seguida ocupou a trí-

calçamento da longa e pr in- huna o deputado Walter Té
cipal artéria da cidade refe- nório Cavalcan-ti, para ma

rida. Durante dois' meses, nifestar os aplausos da ban
as vereadores udenistas obs- cada do Partido Social De-'
truíram, com a sua ausên-' mocrátíco, à retificação do
cia, a votação do projeto de senhor Presidente Volney

, Registou a data de ontem lei, de autoria do sr. Pref'ei- Col laço de Oliveira, às re-

o aniversário natalício do to Municipal, dando solução petidas afirmações do "Diá

nosso estimado conterrâneo, definitÍva ao angustioso e rio da Manhã", no tocante

sr. Otávio de Oliveira, fun- penoso trânsito daquela via a preferência do Diário da
e ionário ,público estadual, pública. t\ssembléia na publicação
aposenlado.

o

Os vereadores udenistas, dos discursos dos deputados
O ilustre catarinense, du-: conforme acentuou o ora- do PSD, e que essas afirma

rante a sua longa carreira dor, ficaram por mais de tivas falsas do "Diário da

de dedicado servidor públí- sessenta dias' à espreita de Manhã", ou, corno disse o

co, tendo exercido elevadas uma oportunidade para con. Presidente Volney, aleivo

comissões, entre as quais as seguir a rejeição do proje- sas, não tinha o menor fun
de Secretário da Fazenda e to. Na noite de ontem, que o damento, porque o 'Diário da
Diretor do Tesouro, soube deputado Gallotti Peixoto, Assembléia publica os tra

impor-se à admiração e à es- classificou "NOITE NE- balhos legislativos, pelas
tima de quantos o conhe- GRA PARA O PROGRESSO notas taquigráficas e pela

DE TIJUCAS", a proveita-I rigorosa ordem cronológica,
rarn os vereadores udenistas não havendo assim posaibí
a ausência,' de dois elemen- !idade de preferência.
tos da bancada do PSD -I Terminou o deputado Te
não compareceram ao ple- nório Cavalcanti a sua ora

nano para prestarem assis- I ção, manifestando o apláuso
tência a pessoas de sua fa-

' ao Presidente da Casa, pela
mília, gravemente enfermas oportuna retificação feita,
- e simulando apoio a Fll:O- : às afirmações' do referido
posição de h€neficio incon- I órgão de imprensa.
.�����)_(_(_(l-"_t'_'

(
j_

-�-------
---- --_._-,

Florianópolis, Sábado, 9 de Maio de 1953

França, que, por sinal, ain-
'

me.

da não tem, placa, apezar

Aproveitando a oportuni
dade, o sr. Moacir Fenelon
entregou ao presidente da

República um memorial dos
trabalhádores na indústria

Concurso para ,

oficial admiols-

cem.

No dia de ontem, na ci
dade de, Tubarão, onde se

encontra, teve o sr, Otávio
de Oliveira ensejo de rece

ber ,expressivas homenagens
do seu vasto círculo de ami-

RITZ--HOJE
MAZZAROPPI

O notável cômico de "SAI DA FRENTE", na maior
comédia do CINEMA NACIONAL:

ccNadando em Dinheiro»

GUILHERME TAL

cinematográfica, em que es

tes sustentam que o Brasil

já se encontra em condições
de produzir filmes virgens,
desde que sejam permitidas
pequenas importações de
material ainda não fabrica-

«Dia das 'Mães)
na GuarDiá.
"HORA LITERÁRIA", o

do no país.
'Divel'sos problemas do

cinema brasileiro foram de
batidos pelos artistas com o

presidente da República.
DE UM PREMIADO A
OUTROS

Nov'as Esperanç�s de Paz
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