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I O govêrno italiano repeliu

Declarou-o. o Presidente do P·erú, Ante-Ontem ��: �:l:;:;�:e :ear:�:::�:� .

RIO, 27 (V.A.) -:- o pre- "

- Sirn o-me inclinado a

I
des extensões do interior de tro da América do Sul. dores às manobras milita

.sidente da República do pe-Il'omeçm Estas declarações à
I Brasll, -tive a sensação in, Creiam que senti-me iden- res do exército' iugoeslavo,

'

rú, general' Manuel A. 0-
f

�rq"" i.. brasileira - que c c-nfundivel da anoL�alida.' tltil"ado com essa fJ"h):d�, a terena Iugar em setembro

dria, concedeu, ontem, -no se está ocupando de minha de de seu território. E na vel oxpr- ssão de poderio I vindouro, em Zagreb, -

se-

Palácio das Laranjeiras, visita a êste nobre país com mi;lÍ'< rápida passagem por industrial e que dêle me 01'- gundo informou a' em isso- O que ai está" antes de mais nada, é um insulto à

1 d b S P 1 d 'lL I' ra de Belgrado'. A Itália e
'memória de Alberto Stein.. O contrabandeado bufarí-

urna entrevista; coletiva à. uma cordia i ade e a un- Sáo au o,
'

on e me' sera gu no (',)iUO su -arnorrcano
nheiro do órgão .bornhauseano não o 'conheceu, para in-

imprensa brasileira e aos dância que empenham não muito grato voltar em bre- já qUE: o considero um do," a Iugoeslavia se encontram juriar-lhe a personalidade como. a de uma comodista. in

correspondentes estrangei-' só meu agradecimento mas, ve.. v e -ifiquei que me en- índices de madurez de nO�-1 e111 pugna por causa do ter- teresseiro, que ader isse ao seu algoz, negando as suas

) os. _ I sobretudo, o de meus com- centrava no verdadeiro ceu- s- ,5 povos.
. ritórió de Trieste.

I
idéias e conviçÕ,es e o seu espírito de lU. tador intimora.-

Inicialmente o sr. Her- patriotas _ com algumas _

to. �lberto Stein foi um dos mais prestigiosos e comba-
,/ f

E fI·te·
tivos líderes do P.S.D. em Blumenau, cujo diretório Inte-

bert Mo�es:' ��esidente da
I imPlressões 'de caráter pes-

00 o'
_

em alias I \�'rou e dirigiu por algum tempo. Em uma das convenções
A B I, dirigiu, em nome S()� I' estaduais do Partidp, presidida pelo sr. Nerêu Ramos,

::�1i;::1!:t:��: �:í�o�:�: PO����'� f!��p;:ssu;���V!:: r

•

:I:� ::�om��::n�;�::g::d:::s v:ro:l:�!:�O,s!:� ::�;}::�
�.

I I
0. parttdários.. para tomar acento à mesa diretora dos tra-

110 peru.ano, que, agradeceu, I'.ni.nh. a.s intensas imopressões :Jalhos. A sua participação ativa e eficiente no P.S.D. re-
úzendo aproveitar a oporv : miciais, mas quisera que '= " rletiu-se auspíciosamente nos resultados eleitorais das
tunidade pa�a s_olicitar a co-li' .oubessem que falo de todo Visavam malar o' Prefeito e dep. irnas blumenauenses. Basta isso para evidenciar que,

laboração de todos .os h�-I o '!0ração quando lh�s digo r ngressando no P.S.D., não o fez por cálculos ou por co-

mens de imprensa do Bra-; ri�.le estou. marav�lhado: Tenório ,Cavalcanti ardia. Fê-lo por convicção, do que deu mostras objetivas

�iJ no trabalho de estreita-
. -Simplesmente maravilhado. ,'. lOS prélios cívicos, nos quais lutou com destemor, sacrt-

d 1
- "I E

' .

t d tRIO 27 (V A ) D E h 'f d
,. ficando até mesmo a saúde abalada, A sua. lealdade ao

r.iento as re açoes peruvio- i.stava convie o, .
e arr e- ., ,.

- uque . m omenagem ao, pa- lOS se re iran o, surgiu um
partido de Nerêu Ramos por outro lado" põe por manifes-

brasileiras. mão, que viria a um grande de Caxias voltou a viver, trono da' cidade, o govêrno automóvel particular, do to que, se no passado fôra vítima de alguma injust.iça, teve
BRASIL, UM PAíS EX- país, .sinceramente amigo do .na madrugada de ontem, Municipal e o póyo premo- interior do qual efetuou-se a certeza de que essa não partira do eminente chefe bar •

. TRAORDINÁRI0.J.._ .

�("'ú. Agora sei que tenho momentos de grande agit�- veram ali várias solenida- uma rajada de metralhado- riga-verde. O episódio das suas prisões, quando prefeito

Comecou afirmando, o ,11 Ioituna de encontrar-me, ção.: Há já bastante tem�, des, que foram encerradas ra em direção à fachada do de Blumenau, é invenção moderna de um pobre diabo pa-
.' I

.

6'0, à. farta, para mentir por varejo e por, atacado. AI-
preside-me Manuel A. O-! flor l'�na série de felizes eir- que aquêle pedaço do Esta- com um baile na sede da edifício. Como não podia bcrto Stein, não-era feito das fragilidade morais desses
dria: " ,'(';ufistâncias, num país ex- do do- Rio não fornecia ma- Associação Comercial e ao deixar de acontecer, o fato, jue, como o escriba bornhauseano, carregam o' idealismn

t"<l0l'dinário cujo fraternal terial para os jornais o que qual compareceram várias causou pânico. Serenados la carteiraa perjuram hoje pela. pena o que ontem jura
, I 3eh por minha Pátria ex-

I,
a muita gente causava ad- autoridades federais e esta- os ânimos, e quando tudo ;:a m pelo rádio, A sua marcante individualidãde, tecida

I -ede generosamente, tudo miraçâo. J�. estaya tardan- duais. Terminado o baile, parecia calmo, 'novos tiros, 1e bravura e de ardor patriótico era desestudaaamente co
Jerta pela desambição e pela modé�tia; Um 'homem do

I i·l·,:1 nto podia esperar. Jo, realrneL1te,
.

-às 2 horas, iam os convida- desta feita partidos de um

I ·Já no vôo sôb�e as grano de individuos que
e�1 estôfo não beijaria l1l!fca o chicqte que o afrontasse.

/ grupo Do conceito em que era· tido na súa agremiação politi,..

E�t�I��, r!�o���;' )mais� I SI·luana-O "CODiusa AIa rm'a n'--l-e---e--/f--x-"�l-A-S-I·-I'V-a-" �:;:ç�:�s:;:�:nf�m�s��� !:��s�!i��at=s��;:!��o, :�!t:�ã::n:,st:�a��t;e�:s s:�e����
governo real albanes. O mI-

,

' y .",,' _. .
�. ,"" ,'\. .

_ _Ill
" ,. _,,_� _ '�', formados, um. dos compo.. :l:1tur� desap��cim�ento, I) próPrio gu��na()o:r do E�ta ..

I�istro do Exte.ri(}r egípcio:r CEUTA, 26-_(ÍJ. P.)

'-I:"elegrama
a atúa1 situação Segurança'para que, depois nentes do grupo, usou uma

,o, r�pres�ntanao �In�a o c�e�e.do Partido.

comunI'c0u ao encarregado' Mohamed Hassan Quazza- ::::m Marrocos como "confu- de declarar c6mo "um ato t Ih d .t t'l L ,
,epehmos, aSSim, como Injuriosas à sua vida de ci-

" me ra a ora pOl a I. ogo "ada- , I' b b
. "

. '1' ,. 1 d
'

_ - 1 1
.' " d

- '"
_ ,U< o exemp aI, as a USeIras a seu respeito escritas

de negócios da legação real ,11 secretano gera o Par'- "a, a armante e exp OSIva. e agressao contra O· povo "urgir-am noliciais de vários por um enche 1 ,.. _

t d
I .' . . - _]c', -co unas mercenarlO, IgnOl'an e as noss(ls

albanesa, sr. Abdyl Sula, tidoDemocrata da _Indepen- Afirma que as autondades
1 marroqulD.o e _um� vIO�açao I pC'ntos, conseguindo resta- coisas e dos nossos homens.

que doravante êle não mais
I
dência de Marrocos, diri- ,'rancesas fazem reinar um, da Carta mtc:rnaclOnal do belecer a calma.

de;;fruíaria de privilégios: giu ontem à nQite um �ele- 'terror negro" através do
e

império cheriíenho" a dE:sti

diplomáticos. Essa decisão
I

grama ao doutor_ Zeindino, "país e protesta contra as tuiç.ão de Sidi Mohamed, nSAVAM � PRE�EITO
ôej;�rmina o fechamento da' presidente do grupo afro- projetadas reformas ten-I proclama .qu�. "a contim�i- �: O .DEPUTADO TE

última l�gaçãó do govêrno: a�iático junto às Nações u- i dentes "à alteração da eS-1 �lad: do regir:�e de execção NõRIO

real albanês que ainda exis- m_das em Nova Iorque. trutura do Estado marro-
I
unposto pela força .3 Marro�_

�ia 11,0 mundo.' ! Quazzini descreve nesse quino".' Con�equentemente cos ameaça a' manutenção Começaram, então a cir- ".� .., .�
.

QuazziI1:i dirige um "urgen-, da paz e da s�gurança in- cular notícias de que as ba- RIO, 26 (U. P.) - Disse sadamente e com ironia, o

O sr. C-oriolan {) de -. Gois
- vai -te apêló" ao C'bnselho de ternacional". 'las teriam visado o prefeito )"ex .. ininistro da Educação, ex-titular - que nesta altu-

'se. afastar da CEXIM 'Picard 'deséeu 1051 melros :::�l:��: �:�:iORe�sa:al� ::'f��:;�i:!��� �!r�:�� ::t�;a��nha vida não seria

,

f
.' cante. Aliás, êste último, a� que ó 'presidente da Repú- Finalmente, o. sr� Simões

RIÓ, 27 (V, A,) - Quar- do Brasil con êrenciar cotp.
\

E
.

. A •
.. 'XI'to na experleDI'18

:_:>resentava ferimentosr. nas blica mandou fazer por um Filho (que é genro do.atual..

ta-:eira é o dia determina(!o ') presidente da República. " \
-

.

. . mãos. ajudante de ordem ao' pro- diretor de "Ultima Hora",
p:1ra Ó presidente do Banco Ontem, quando já se retira- CAPRI; 27 (U. P.) - O cer baiano B

. '

C h)
II.._-

_-'--- va do Catete, ,o' sr .. Marcos ----.--.-..-••- ..-.....w- )rofessor .Pica,rd, na tarde,
em seu regresso sr. ocaluva un a res-

lmea�a. rO·lr a Je Souza Dantas foi Cerca-' " , \ ,/ te ôntem, desceu a 1.05.1
'VIAIS FERIDOS da Europa: "Foi uma 'visi- pondeu com mais gravidade

8 \I Conferência Dos I ta �e pura cor,tesia, perfei- a ultima pergunta do repor-

abad.·a d'e ia.51-
lo pelos jornalistas,. que de-'I ,tro- de rof d'd d

V
11e !oi p un � a e, no Além do deputado, fica-' tamente natural. Afinal fui ter a respeito de certas no-

.

t
;ejav:lm sCl_?er o que se te-; Dese"mbarga'dn,., 'leu Batiscafe. '

ram reridas as .seguintes' seu ministro e o presidente ti,cias de que eventualmente

mlIS' er
-

,.·ia passado no despacho I
U O mergulho durou 48 mi-

.
•

C -Uh
pessoas: Celita Gaissé de é homem bem educado". passaria a assumir a dire-

A ����:��' 2�����lster :o�:!����o n�q:e�:s�n;�::!�� rt�o;e!, (V. !�I_ !o .���u�o���o��r::�ti:t::�· �,eo�.:�u�e lt:h:��: ;;;,i�:: 'I J �.n.�::�c��e:::�:c::::ib�� ��:sa �:tic:��i:ate:o;:��
.

esta' em grave perI'go. De- paI estabelecimento de cré-
programa das solen'I'dades municou-se .

com diversos enmentos leves no frontal a V.lslÍa na proxima semana damento" - disse com va-dito. Eis o que declarou: 'f'; 1·
..

·

clarou' hoje o dr. Ad'am com as quais se vai come- navIOS, na super ici�, pe o 'na perna esquerda; o co-I- acrescentou' o re,portet. gar e serieda_4e o ex-minis-

Fom, arcebispo da Abadia,

I
.

"n01'ar o centenário. do Pa- tele�ne;e foi por esse meio nerciário João Roberto de J "Mas é claro - :respondeu I tI'O da Educação, que fri-

que o grande templo amea- - O sr. Coriolano de A- raná, incluiu-se a reunião
I
que mformou que havia Jli:veira, de 24,anas, soltei- prontamente o sr. Simões sou: "Não terh fundamento.

ça cair, �e o plano de res- raujo Góis deixará a CE� Ja Conferência Nacional chegaClo áquela profundida- 'o, residente na avenida Du- Filho, que' ajuntou: Perdi
I
Afinal sou jornalista de pro

tauração, já aprovado, não XIM e ocupará a direção, jos Desembél"rgadores. i de. -.' �(ue de Caxias, n, 300, com a pasta mas 'não perdi a e-I vincia. Não teria folego pa-
fl')r imediatamente posto em' da Carteira de Crédito Ge- Os magistrados discuti- DepOIS dessa' 'comunica- "erimel1to contuso na perna ducação"; I ra fazer jornalismo a�".
execução. I'ral, na vaga do general Ao;

'.

"ão ali 'as diyersas teses a- ção, o Batiscafe subiu rapi- '�querda;. e o operário Feli- '.
- Mas outro j?rnal já i

O cust� das ob�as _ foi
I nápio. Got:nes. Acabo de ser

I pre�entadas à nova. c?difi- dé!mente á superficie, sendo '':lano Sales, de 24 anos, que dIZ que o senhor e "o mais �---------_ .....

calculado em um mIlhao de' autonzado a convidar o sr. caça0 do proces"o CIVIL aclamado o professor Pi- ,-nais tarde foi medicado no recente gaúcho do PSD, ou I
,

libras (ou sejam, dõis mi- Adãu de Freitas, alto fun-' O Tribunal de Justiça in- card por diversos técnicos Hospital Getúlio Vargas, a_I seja o mais recente rebela- ORISODA CIDADE.. ·

lhões e meio de dólares), e cionário do Banco do Bra-: dicou o desembargador e marí�imos e grande cara-I presentando ferimento no � do ou oposionista do parti-!
até agora somente puderam sil, para o ca'rgo de- diretor'.Guilherme Estellita, que se- vana de jornalistas, que o braço esquerdo, produziao' elo. "Não é possivel - pros

ser obtidas 300.000 libras. da CEXIM.
.

I rá o seu�r�presentante. e,peravam,
.

.. , por bala. .

•

'. I seguiu, sempre falando pau-

����E!��J��lsilülSírÕr'c18(ç--ílÕls����:::!:rf;.:::��;��r��;=:;ih;i-;-;;:õrt�j,��-d�'�:� I

sol a com. peneira da mentIra. I ' _ I
O sr. Irll1eu Bornhausen e, neste 'penodo de admi-

Insiste o ilustre dirigente catarineilse em' afirmar
, : :

. . A nistraç�o .llUbJ,i�a,: um gove�nante �ue tem como princi-
ql'e l'l:cebeu do seu antecessor as areAS do Tesouro ya- de que no fIm .de seu lmproflCuo governo - .embora se- ,p-ªl objetivo cnar verdadeiros qUistos para a coletivi
sim, e com inúmeros compromissos a· saldar. Inhor do Inco - não fique saldo devedor ao seú suces- elade catarinenS"e, estarrecendo-a cj)m os seus malfeitos

UI'l inocente raciocínio, porém, de quem trabalha' 1"01'. Isso demonstra sua inopia na dêbcia das finanças. I malbaratando os dinheiros do povo com o fim de castio'a;
num IlteilJ financejro de quaiquer entidade politico-ad- ,'E' de crer, entretanto, muito embora procure de quando 9S "seus desafe�os,:políticos.

'"

.

minist rat iva, moslra que não há �ovêrno, ao findar sua, f:m vez arejar suas ideais nas sucessivas vilegiaturas da I
."

Ir gestão. que não de;xe dividas para -o seu sucessor pagar. 'Cidade Maravilhosa', que no termino 'de Sf!U malfadado I
. Felizmente, êsse cidadão diplomado pela ESCOLA

Ora, o sr. Irineu Bornha·usen, em materia de finan- I govêrno deixe Santa Catarina às portas da miseria.
I
DA VIDA" tem sido decepcionado com os arestos do Eo're-

ças, anda às cegas e'mal orientado pelo palavra de

ini_j
Aí estão os gastos vultosos na construção de pala-

.
gio Tribunal de J'ustiça do Estado que lhe tem ensin"ado

migos rancorosos das ad�illl,·.str�ções . �assadas. Ess,es cios r�sid�nc,iais e �e �ecretarias e na compra de ft;nd�s' o �a,minho q,�e .deVe seguir todo governante, não só res

abissiniós, de futuro, serao os seus maiores acusadores. de. qumtals a amphaçao do pateo da Escola,Normal VI- peitando o dlrelto alheio como tambem restabelecendo a

Isto não é de duvidar. Aguardemos o tempo para vermos daI Ramos. �',
.

ordem jurídica, violada por um cidadão J�oiriYelnumJe.
Se os. nossos .. llrog,nõsHcos se verifisnrão Oll n�o. . \ '.

O govêrno do sr. hineu BOl'l1!ral1Sen,' fe,-;tejado esta- alfab��izaâo::. ','

'

Há de querer, certamente, o governante barriga-ver- 'dista de Cahe<:lldas, � um govçrllo" de fantoche que vive

.(��

f DIRllOR ,-I Ruben. de i.
I Arruda. Ramol ,

i . 6�8ENTE �
! DOlnlnlo� F. i
I d. A"ulno !
���._
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Brasil, Pais [xtraor�inário
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A ltiUa r,ejelta (.

om convite
-

,
I

Ruptura de
relações

\ ,

ft Nossa· RfPUlsa
P pasquinete oficioso, há dias, publicou isto:

.

"Dentre os muitos casos que desfilarão por
aqui vamos registrar, no afã de refrescar" de
fosfatar a memória dos que hoje pretendem a

presentar aqueles torvos tempos como urna. fase
da luz, de bem aventurança e de progresso, um

caso passado como o sr."iHberto Stein, eleito

prefeito de Blumenau pela então Ação Integra-
, lista' Brasileira. �sse' ilustre homem público foi
mais' de uma dezena de vezes, prêso e espaldei
rado por ordem do sr, Nerêu Ranios. De cada
prisâo, voltava para. à sua residência e lâ já

I encontrava Os agentes do sr. Nerêu Ramos, pa
ra prendê-lo outra' vez! O seu grande crime era

a súa lealdade aos seus M�aijl e a obstinação
em resistir as propostas de' aderir ao sr. Nerêu
Ramos. Cidadão cardíaco, respeitável e cercado
de amigos, cedeu às instâncias dêstes, para não
morrer de uma choque qualquer, resolveu ade
rir o PSD! Conquistou, assim, por astronômico
preço, sua tranquilidade e perspectiva de vida
por mais alguns anos!"

«Perdi a

'Perai
. Pasta Mas Não
a Educãção))

EM JOINVILLE.
...:.- Alô! Alô! . Gastaram
toda a água com o ra-

cionamento e aconte

teceu o impossível! In-
cêpdio na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Ca�,lo$ ao�",ok,o ,8./A.
,Uma tra�ição no Lomércio' e na In�ustria �e Santa Catarina
Matriz- Florianópol

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

Especialistas em: FERRAGE_NS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PROl)UTOS AUTOSCHELL, FABRICA DE PONTAS RITA
MARIA, FBRIÇA DE GÊLO. -
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Informações
Ufeis

ESTADO)
ADMINISTRAÇAO

IÚdaç50 t, Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n.

Te! ;:-022 - Cx, Postal, 139.
Diret 01': IWBENS A. RAMOS.
Gerente : DOl\UNGOS F. DE AQUINO.

Representantesr
Representações A. S. L-ara,' Ltdn.
Rua Senador Dantas, 40 - 5° andar.
TeI.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda .

Rua Felipe de Ollveira, n. 21
'I'el.: 32-9873 - São Paulo.
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ASSINATURAS
.

Na Capital

..
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ull-A Wl.ADYSUVA W MUSSI.
! DR. JULIO DOIN VIEIRAi

E I' l<.:SI-·BCfAUST,t\ EM DOENÇAS DOS OLHOS,. -,DR. ANTÓN10 DIB MUSS3 I
.

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
,

•6lUeee ' Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei- I

C1rllrp.-CUAiu hral-f'I\RM I r o, na Caixa de Aposen tadoria e Pensões da Leopoldina!
"1'\'1,. Clit>mpl.to ...p.cialil." �•• DOINQA8 o. :I.�B"_�·

!
R;l:iway e no Husp itai .

Sào João Batista da Lagoa.
'

,•• , Ma ·.041.1'110. m6todoa 4. diaID,.üeol e u.i&m.�". ! Curso no Departamento Nacional de Saúde
fÓLJI'OIOOPU - IIIST••O _. IALPINCiOGLU'U - ••T....O- i ·Cillls-ull.as di::!-íllIr.enle das 10 às 12 horas.

L1SlIO BASAL ' I :las. e' ;jas. feiras de 15 às 18 horas,

.a41,;,Mrapia Jor o.... =.rial·11a"'_."",&o "l.i! Olir.! Atende no Hnspttal de Caridad .. , de 8 às 10·
ft.'.'" • Infra ·".rm.lko.' i horas:

c....Jlért.:· a•• TraJaDo, �� 1, 1" ."al &tilt..... •...
.

Consultór!o : Rua Vitor Meireles, esquina com

...... Saldanha Marinho.

160
.. O leitor encontrarõ.• nes-

ta ef,lunn,. j,nformaçõell que
necesstta, dlàniamente e de
imediat e ;

JORNAIS Telêfon�
O Estàdo :(022
A Gazeta 2.656 _
Diário da _!farde 3.579

.

f
Diário da Manhã 2.463
A Verdade......... 2.01(1'
Imprensa Oficial ... 2.68�

I I HOSPITAIS
I De Cal'idaae:
(Provedor) 2.314
(Portaria). 2;036
Nerêu' Ramos .- �.831
Militar .. .. . .. .. .. 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa .. : 3.121

'CHAMADAS UR-
GENTES

6" andar

'- Ano Cr$
Cr$

170,u·'
90,00

3.153

Semestre .

No Interior
Ano , . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre ., , . . . . . . . .. Cr$ 11 0.00
Anúncios mediantes contráto.
Os otlgínais, mesmo não publicados,

serão devolvidos.
-A direção não se responsabiliza )elue,

j, ce�tos emitidos �08 artigos assinados.·
_

con-

a.rirl., o••• la 11 Iloraa - Dr••••111.

DR.. L LOBATO ruao

Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.
não

D&a l' li. 11 11.&&"11. - Dr....... _

&.&1......."...I�. TN.,••"ki., lU
- -- -.---__ ._ .. __ . _._ •.._'._ _ .. -_ ".,.._.__ •. _�� __ . 0.-

., -

L,:i.. ,:'- . ._.

I
\

"',..,,&41.. p.l.D�:W.l.�: N����.G II� U.l".,... 1
_, I

-

'. I
llt4!w "1' S9>JJC1Iru·'. A.1i&iaM••la • PaI..,..... Dbntie ;

>��·tI!l ,i-
u-l-.:tlItnG :ii••011111..1 1"., ...1Mr1......1..... "••GúIe •• :

'II"'''') re4.ral.," I
Itr-lllwrno •• !anta O... •• ll1..rt..r." .. 1110 • ,....,..

,

U""'Il'JAII d•• ,ar ..u-.o r...lr&�l'l.

_ r IJ B � :& C '(J L O S IL

-

Corpo de Bombeiros �.313
Serviço Luz (Recla-
mações) 2.404

Polícia (Sala'Comis-
sário) .. .. .. .... 2�038-

Polícia (Gab. Dele-
,

gado) " 2.59--1

I COMPANHIAS DE

'ADVOGADOS
TRANSPORTF

, I -. r':cÉR��..... -- '

3.700
Cruzeiro do Sul 2.500

I DR. MARIO LAURINDO Panair r , 3.553'

I e i'��dig �... .. .. 2.32:;
�Ol e Aéreo ....._; .. 2.402--

;.;. .l"*rI•• !tu. Vitor ••ir.1•• D. 11 - T.I.fo•• iA.' I DR. CLAUDIO BORGES -Real ....•......... 2.3';8
{' alu.o: A. ii.IO hora. _ l tarde d.. U ÀQra. &111 lia... ! ADVOG'ADOS �c8ndinavÍls 2.501}-
I.".'.flld.: Ru VidaJ 'Ramo•• - T.I.toD.1,UI! - -HOTÉIS

'

"'_., -_ e1. _ R aI _1_ , CY_- R
-.------------------------,

J F_!ri.\dro tlim lleral, Recursos Jerante o Supremo ,,'rlb. LuX-
.

-.- _" _- .- -.... . lt.l< e era e Tribunal Federal de Recur.o.. M'
.

» a::�>1:' �:.::'::. _ DiArta...... DR. \Vi-\LMOR ZOMER GARCIA I ESCRITóRIOS �1:��:;:� .::::: :': : :
Diploiuaqo pela Faculdade Nacional de Medicina da I Florianópolie - Editiêio 810 jorll., rua 'fra).. 1.8/ Porta

.

Universidade do Brasil 1.Ij
- 1° udar - laia. 1 , Cacique .

.Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato. Anat.« Central ;

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima 5 . AD t6Bio Carlol 207 - aala 1008.· ;---- Estrela
.

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital I - Ideal '.

I. A. P. E. T. C. do Rio de Jàneira I
ESTREITO

Médico do !:Iospital de Caridade DR. CLARNO G. GALLE'ITI Disque .

'OENÇAS DE SE�H<?RAS - PARTOS,:'_,OPERAÇOES I ".,.
- ADVOGADO - I '.

.

Cons: Rua Joao PlOto n·. 16. das 16.00 as 18,00 horas'. Rua: Vitor Meirelell D. 60 - Fone 2.468 - Florianópnli•.
. .. I

.

Pela manhã, atende diàriamente no Hospital ----....._--.---------------

Resid: ::ac��!:::i:Bittencourt n. 101. Tel. 2.692.
Ad·v-Ocacia e Conjabilidade· rarmacias

'

ADVOGADO: -Dr. Estêvam Fregapani - Causas

,_
.

'."
CÍveis e trabalhistas. , .'

.

. de Plantão"CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago -

MlllS DE' AGôSTO
I

Assuntos fiscais em geral. •

,Edifíd_o "IPASE" - 50,al\dar,

i
I
i

�<;..-"'''',;,, l'·�ia J'lLcc!da.1. Nadoru;! d• .IE."1I <;:1nA, 1'll<1 ......"".. lIoo ,

I'f!docin.rriio 40 .Bo.vltal Nu'" �1It.... . ,

'IIr,-" "�''''�9d.. !is.I),O p.:a S N. T. 1b:-I!lt�:rDO _ �-,,#,!Ow.� a. 1
·�u""'l'l.., <lo Prul UI'O PiUhilil'O GllimarA••. !!lI.,·

Cons r- Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801
Atende em' hora marcada

DR.· MARIO WENDHAUSEN
CUJdea ..6tU". •• "ai'" .. 'alu...

tlsiuaJ"rto - , PIa.., 11 7" Tal •. flll
.

eo.nl....l 'D.. II 1I.:ru.
.

.....Iad., 1'.. '''iN, a. ToL na

eUllt" li1S41cs - DoeAc51l Na".Ii\�,

·C-sl&6r.al, .•iUlelo "'lia N." - Iala ..

�."d.1 a.r »Ou..... lU. Re6: Rua São Jorge, 30 - Fone 2395

L�'Arl1a�!:�J fr�!!��8e�!�ec"I••
Il.t:rlcl..... "é41ca

I .' aU'l••• 1IaI.. 1. - •..,Jd
,-ó.mCtJLTULl - P.DIÁT&U - CLDlJOA ••:a.u.

2.021
2.276
3.147
3.32J
3.449
2.69� .

J.3i!
3.G59

OUlO. - OUVIDO. - •.um • fiOfi.AlllTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.

".-dali... •• _.,,1eI
....1'•• A,uel)lq•••
Laa,.4.·•• I'.D•• - ••fr.k>r - T........' X. (r.

ilieII C.beca) - a.tira.... (lo".. 1Iàaa ....
, ..
....... .)ân CnJoe.

c.ual"rt. ·_·Via Os,. Pra.... 1- - (AJtae .. .ou.

...._..).
......ad. - /l'oU.. 1aJaa1", la. - 'I'eL 1_
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DR. ANTONIO MONIZ DE ABAGAO'
MÁRIO DE LARMQ_ CANTIÇAO

- MÉDICO-
/

CLINICA DE CRIANÇAS
A D U L'T O S

DOENÇAS INTERNAS
CORAÇ,.\O - FIGADO- - RINS. - INTESTINOS

Tratamento JDoderno da SrFILIS
Consultóri,o - Rua Tiradentes, 9

HORARIO:

O,.....
00••1'1'"

-

,... PIa.., II.

... II .. l' IIl:rIa...... .

- •••0.;
-

.. IUb.....
'-c'

1 - Sábado (tarde)
DR. J082 MEDEIROS VIEIRA .,' -Farmácia. C.atarillense'- ADVOGADO ...

CaIu P.1ei 11. _ I"jaf _ ..... Catart..",.

'

I
Rua TraJa��. _ -

_. '. .

'

__ I
2 - Dommgo - Farmá·

i Navlo-Motor« Carl Hoepcke» ;�:�atarinense
- Rua Tra-

.

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA - t 8 - Sábado (tarde) -

VIagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO Fa�mácia Noturna _ Rua
Escalas intermediáI,'ias - em Itajaí e 'Santos, sendo.l T '.

t 'I" .

d ."- . ra]ano.
nes e u timo apenas para o mOVImento e passageIros: .-

9 - Domingo - Farmá�
cia Noturna - Rua Traja-

..... -...su.ll•. I'a.... til.

·DR.. ALFREDO CHEB.EM
C.na lfael ....

1z·:IIn..r .. 1Io.,ital 001'.'" .....
Doe......"� a .......

Ia,.".da IoI:..L

•••. TIra........ I.
O'•••lta. i•• 11 .. II bUla.

roo••. ti•.

.... 1 ••• a..tos .r.in," - ........

..

Das 9 às 11 'e das 13 às 15 horas'
Telefôn-e - 3.415 ._ Florianópolis -

15 -- S4bado (tarde) �

.._--�----------<-------�-�-

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

16 - Domingo - Farmá-

CARLNAVIO-MOTOR HOEPCKEDR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUJdea 1164IIea'- DIM...... ert..... IDA VOLTA

-- .Médico do HosIlital Nossa Senhora da Luz' - de Fpolis. de Itajaí do Rio - de -Santos' Farmácia Esperança - Rua
Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 -- Fone 2665 Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas Conselheiro Mafra .

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529· do Rio, às 7 horas
_

CURITIBA - PARANA' I1JNERÁRIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS. NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 1953

cia Esperança - Ru� Con-

Doenças da pele: -Eczemas, Furunculoce, Coceiras, Man- 20/8 22/8 27/8' 28/8; selheiro Mafra .

chas, espinhas, etc. -- Glândulas. Falta de regras, Ex- --B1/8' 2/9 7/9 8/9 22 - Domingo (tarde) _
c�sso, Flores Brancas, Frieza ,sexual, Impotência, Este- 11/9_ 13/9 18/9 19/9 Far-mácia da Fé - Rua Fe-
l'ilidade, _

Desonvolvimento físico e mental, etc. --. Do- 22/9 24/9 29/9 30/9 . lipe Schmidt
enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma;

-

Pal1a mais informações dirijam-se à :.
Malária, crônica, Hemorroidas, etc. EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE I .23 - �ommgo - Farma-

ATENÇÃO: Consultas em lJIumenau nos dia� 26'a 30 de, Rua Deodoro - Caixa Postal n .. 92 _ Telefone: 1.212 I
ela da Fe - RU)l Felipe

cada mês, no HOTEL HOLETZ
. I S"hmidt.

- Dr. Meceslao . Szaniawsk -' no.

'Tratalll.nw i. Bronq'llite. Im ."Iw•• 1IIa••••).
c....ltért.1 Vitor ••inl... I' - 1- .Dür..

••rirle: Dall0,I0 la 11.'0 ••• 1,11 .. I," lIer...

l&etdiaaet.: - A'fenid. aio Branco, Iii _, ro•• 1."".
----------------------------------.--------

DR. ARMANDO VAI)ERIO DE ASSIS
••DICO

... Itlnt...
·

'•. CUJIlca -Jatutll d.........t'..........
IllteI •• Carl .

Ol.J,lll:lOA li.DIOA D. onu;o.u .-PtJL'r01
- Al.qla -

r__lIIlt4rtel "cU.., r ._ (lo.aI lu " II
, �.. 1� la 11 �

llealtlClIIIcl.1 ... "l'HIl.l GIIIlJt..nil., I - I'nol. ,a
_-----,.---_._-------_.,----------:------- 29 -- Sábado (tarde) �

Farmácia· Moderna - Rua
João' Pinto.

.

,

I 30._ - Domingo - Farm��
Pinto.

, O &erviço noturno 'serã /

João Pinto e Trajano.

I Modema, Santo A:�ltônio e

,. Noturna, situadas às ruas

efetuado pelas Farmácias
<

•
"

cia Moderna - Rua

-

Lavando com, Sabão

\9irgem' Especialidade
. da Cio. WITIEL IND.DSTBI,IL�J8IDJille. (m'arca registrada)

, eco.D,gll)iza-se;- tempo' e dinheiro.
,-...,�-"O,___;_+

.....I-.�,••• ,

...-..� .. --�----- ••• - ..

�-�---._-,"'---
.... ------ ,·..;_·�.:�·.__;;'�-_-�""-.o:...-__.---.�.-._'-....-.----��---. ---_,-------------------

�; . :'':: 'd��:;;�ii;e,�'!iX:�;.;J Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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/
,
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BSTABQ��
�O LAR E NA SOCIEDADE

ANIVERSÁRIOS

Sr. Henrique Ferrari

Ocorre, hoje, o anívers.i

rio na!;;(licio do sr.i Herui

que Feriari funcionário do

Departamento Regional dos
Correios e Telégrafos e pes:
sôa grandemente relaciona

da na sociedade local.

O ESTADO cumprimen
ta-o, cordialmente.
- Faz anos, hoje, o sr.

Francisco de Souza.
- Vê passar, hoje, o seu

bniversário natalício a gen
ti] senhorinha Alice Cunha,
f'ilha do sr. Eucl.des Cunha,
.. lto funcionário do Tribu
nal de Justiça, aposentado.
- Passa, hoje, o aniver

diria natalício do sr. Arlin-
,

<lo Oliveirá.
- Aniversaria· l>e, hoje, a

si-ta. Zuleima Goeldr.er,

Srta. Dineá de Oliveira
Maia

Festejou ontem, o seu.dé
cimo quinto aniversário na

talício a gentilissin .a senho
rita Dineá de Oliveira Maia,

d.leta filha do e: Lauro
Scholz Maia, alto funcioná
lia da Cia. Florestal de Sta.

Catarina e da sra. Amánda;
de Oliveira Maia.
À aniversariante e seu"

dignos progenitores os nos

sos sinceros para�ens.

. MENINÓ
JOSE'ALFREDO

Festeja hoje seu primeiro
aniversário, o interqssante
'menino José Alfredo, filho
do industrial Wilson José

Müller, e de sua

professora Ivone

Müller, residente
treito.

Ao aniversariante e seus
•

dignos pais, enviamos nos-

sos parabens.

espôsa..
da Silvá
no

--o

SALADA DE BATATAS
HAVAIANA

massada

1/4 d� xícara de môlho

para salada (azeite, vina

�re, etc.) Siga sua receita

preferida.
1/2 colher de chá de

sal
1 colher de sopa de pi

mentão verde, picado.
1 colher de sopa de_ ce

bola picadinha
1 colher de sopa de sal

sa picadinha

MANEIRA DE FAZER

1. Esmague com um

garfo dois dos ovos duros
e 'misture com o a.rroz e

com batatas. Junte o mô
lho de salada. Deixe des-
cansar em lugar fresco
na geladeira.

2. Um pouco antes

servir adicione ?s ingredi
entes restantes. Se desejar
ponha um pouco mais de

tempêra. Enfeite com os

ovos restantes, cortados em

rodelas ou picados,. e com

,��alsa, (ÀPLA).
>�.

Es-

Interessante vestido em lã xadrez, com manga japo
lesa três quartos.' O corpo é ligeiramén te enviezado e a

.aia reta com umas pregas. Abotoa ria frente com 5 bo
ões. (FOTO APLA)

Participação
Mu rilo Rodrigues e. Sra. participam ..

aos parentes e

migos o nascimento de seu filho LUCIANO, =ocorrfdo
a Matern ídade "Dr. Carlos Corrêa" no dia 26-8-53.

Fpol is., 27-8-53 .

·(!)onvite

A diretoria do C. R. LIMOENSE, convida os

seus associados e exmas; famílias para a soirée que
realizará sábado com iníc:o às 21,30 horas, denomi
nada "FESTA DO PESSEGUEIRO". Na marca que
será tocada às 0,00 horas de domingo, será ofereci
da uma rica jóia a Senhorita que brindar o cava

lheiro com a maior surpresa da noite.

ou

AVENTURAS DO . ZE-MUTRETA ...

A Diretoria

t AGRADECIMENTO E MISSA
AMBROZINA VlEIRA SIMõES

de

Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Agôsto de 1953

28 DE AGOSTO

A data de hoje recorda

'/toS que:

,- em 1501, André Gon

ça1ves e Américo Vespucci
chegaram ao cabo a que de- I

ram o nome de Santo Agos
tinho, o mesmo chamado de

Santa Maria de la Consola

cion, pov- Vicente
.

Pingou,
quando o descobriu em 26

de .Ianeiro de 1500;
- e.n 1613, o território

c:omprce.hlido entre os rlQ!i
Amazonas e Essequibo foi

A.: G.: D.: G.: A.: D:: D.:

Aug.: Resp.: e Sub.: Loj.: Regeneração Catarinense

3.
--------------

concedido. por cartas paten- .

I
Um bem afreguezado, si-

tes de Jaques I, Rei da In- Sess�o� d: 26-8-53. maro, que pleiteia a sua c-

".1 r S' Th Ch l-I Presidência; : Volney C. mancipação política. to à Alameda Adolfo Kon-
' .. aterra. d Ir ornaz a

dOI'
.

-

N -
.

d d d 3I
�

. e 1velra.· o errsejo, sau an o-a, er n. .

loner, Robert Harcourt e' Secretaria: Lenoir Var-
I

usaram da palavra os depu- Motivo, da venda é o pro-.

John Rcvenson; .! gas Ferreira e Gallotti Pei- 'tados Ivo Silveira e os de- prietário ter de residir em: I

I" d b d; - em ] g17, deu -se a con- ,x�to., "

.

mais lí, e:-es das a�ca as.

, ':encão entre Brasil c Fran- Cássio Mede21'Os na tT2b�a Necrolôqio do S1·. Joao Ga1Ja
, ca, �stal)(.'lecendo as condi-! Não tendo �ido oportu�i- ,Na tribuna, ,o dep. Bah�a
: "_ -

" _, . dade de explicar as razoes Bittencourt, faz o necroló-
,

coes de rr-stiturções aa Gui ..
que levaram a bancada de gio do sr.-João Gaya, ex- ""04lll!D-o_o_n-.,,_

ana Franceza, conquistada seu partido a não apoiar a presidente do Conselho Mu-" A C TE!
pelas tropas do Brasil' em suspensão' da sessão para nicipal de ltajaí e que mui- 'I -:0:- i
12 de Janeiro de J �09, Com- ',homenage�r Duque de Ca- tu lutou pelo seu engra��e- � A G 1!: N C I A' DE I '

pletou assim, esta ccnven'-; �/as, ven�, 10j:, �,dep. Cá:-I�c�mento, recente�nente ,a, e- * PUBLICIDADE �i-

+" 107 d At F'
,,_.0 Medeiros, a tribuna. Ini- cido. No ensejo, solicita

I
' ,çao o 'l�'C'go O. � . '.' 'cialmente, diz que seu par- conste em ata um voto de • -:0:-

nal do Congresso (l� Viena lido, julgara, que melhor profundo pezar, solidariza- , RADIO _. JORNAIS Iassinado em 9 de Julho zle : seria homenagear ao Exér- Iam-se os líderes' das de ..

, * e c

1815; cito Brasileiro, em suas car- mais bancadas.
. , REVIST.�S I

- em 1823, em Campos teiras estLl(�ando e apresen- Ordem do Dia l i
-

y
tando soluçoes para os pro- Discussão e votação do ....o_n__o_o_o__ ,)

(Estado do Rio), nasceu J blernas populares, Projeto de Lei n. 86-53 1
.", Teixeira de Melo, dou- Prossegue, aquele parla- Autoriza a abertura do C1'2-
':cJr l'll1 medicina, poéta e rnentar, .lendo o manifesto dito' especial de ... ", ... ,

h .storiad. r; municipalista de seu parti- Cr$ 116.924,00, para paga-.
_ (',:1 ] 838, foi assinado do, reafirmando a sua posi- menta de dívidas de exercí-Ição de ombrear-se, lado a cios findos.

o tra: nd« de paz entre Br2.-
.' lado, aos autonomistas em Discussão e votação do

:ai c :1.]�;Cl1tllla; 'sua luta. Projeto de Lei n. 92-53 _,
- em 1865, no Rio de Ja- Escola para Pescaria Braoa Autoriza a aqu�.s�9ão de uma:

neiro, .

faleceu
.:
D
__Almirante i 0_ dep. Franeisc_? Neves, área de. t;T:as;' por dõaçã�,

Luiz da Cunha Moreira, pri- ; opresentou na sessao de on- no município de Chapeco,
meiro Visconde de Cabo t_.:;m, oportuno projeto de lei.

I
destinada à construção de

I. , °
E que, com a sua aprovação uma escola rural.

Fn,?, nascido �m 1 �e Ou� e sanção governamental, Discussão e votação do
tubro de 1777. na Bana. FOI Pescaria Brava, ficará enri-

I
Projeto de Lei n. 102-53 �

I ar raniaador das primeiras quecida com a construcão IAutoriza a abertura do cré-
.._;) I .;, I

forcas armadas; 'de 1Il11 prédio para as Esco- ,dito especial de .. , .... , ..

_:_ em 1868, o Brigadeiro 'las Reunidas' "Prof. Domin-
I Cr$ 141.840,00, para atender

Os Filhos e Espôsa de ARLINDO A. DE�NDRADE. gos Barbosa Cabral". ao pagamento, dos extram,
.

d id t d t Andrade Neves, Barão do I
d I d.m o gran e prazer .em convi ar a o os os paren es e Comissão de Santo Amaro merários o nstituto e

essoas relacionadas com sua Família, para assistirem !friunfo, tomou o reduto de Às galerias estavam re-
I
Identificação e Médico Le

o próximo dia 30 (domingo), às 10 horas, a missa em Passo Real, ou Tebicuari, pletas com a presença de gal.
;ão de grA�ças pelo r�stabelecimento da :aúde do seu

_ em 1871, a C;'m;ara dos uma comissão de Santo A':' I Discussão e votação do
ae e Esposo, que sera celebrada na Igreja do Senhor

D t:l d t d'd Projeto de Lei n. 111-53,-
.)s Passos., .'

.

I .epu C4 '}� a o 0U me 1. a';
Autoriza a abertura do cré-

A todos (IPe comparecel'em a êste ato de fé e gra- para a ;;,; olição gradual d.' d't
.

1 d
I ] o espeC1a e., . , .. , . ,

Jão, antec�p::ll110S os noss::.s penhorados agradecimen- escravatura; Cr$ 235,500,00, destinado éJ

os,' - 9•• , J 888, em Sergip �

I N G L E S A pagar as despesas a que Se

.
-- Família Andrade

nasceu Hen.nes Fontes, qUe.' lefere o artigo 2°, da Lei n
. \ d 30 10 52 ' Um bar snQoker bem ins-

suicidou-se em 25 de De- ( [ãA II" "'1111] !84" e :: -. _

.

Florianópolis, 26 de agôsto de 1953.
b d 1930'

\ \_., ,_ � ......!_ _ _

DIscussao e votaçao do talado á rua Coronel Pedro
zem ro e,

I' :='rojeto de Lei n, 116-53 - Demoro n. 1.481 em frente
:....... em 1952, o Brasil dc- T O N I C A • A P E R I T I V A ;I..utoriza a ga'ran'tir emprés· do Pôsto C. Ramos no ES-

, claroú guerra a Alemanha f' ��o de. Cr$ A3,�OQ.OOO,oo, na

I
rREITO.

-

:tMia. l,aIxa Econormca Federal .

_

I ',. - rle Santa Catarina, a fim dr, Tratar no SALAO ,MO-Andre N2lo Tadasco ,.' .

l' DERNO S' E
,.

. I r
i rO(kl� concretlzar rea IZR- .

com o r. rmIn10

! I çl,. � várias, de imediato in.. dos Anjos.
I t'�rêsse público' e carátei'

C· d M d··
I • l' , 1 CASA MISCELANIA distrl.

Iss. -atarlnense e. e IClna ::�à1�eSi!�Le� n���ai_�� d� ��!�::.aVd���::�s:u;c���'
A Associação Catarinense de Medicina c<?nvida a Apl'ovll o t&rmo de acôrda Rua Conselheiro Mafra.

todos os s�us associados para uma churrascada no pró- ::"'l,,,brado entre o Govêrn J
--_ .. -

1"an"cer exarado à indicaeão
ximo sábado, dia 29 do corrente, às 12,30 hora�, no Es- ela União e o Estado de Sta ..

n ",7.51 _ refer'ente a co�s-
treito, "Churrascaria Monte Castelo". Naquela ocasião Cahtl"ina para a execu(jb iI c_H'20 de um gi'upo escolar
será empossada a Diretoria eleita para o biênio 1953-55. de ::erviços públicos r'elé\{r- d d d Cd'm� ci a e e

_ aça Dr.
vos ao florestamento e l}rc- Discussão e votação do
tecão de matas.

r-:Ü't cer a um telegrama :-10la. discussão do Pro.iek DASP - informando a e<;I:>.
de Lei n. 104-53 - Con�i .. AÓ'"embléia, não ter havido
dera. de utilidade públ,ic_;; á il"'pf:ularidades nas provasSocIedade de Amparo a ,e- de Direito Comerc'al Ad, '_

-

lIJr-L d CONVITE I' . d'd J � .'
1 .1'.1

SEVERO SIMOES E l:<'A:v.t.! IA convi am aos seus Jlllce, com se e n.a C1 aoe ue Jl)f.-h"ativo. .

fJHrenh:s e ])cssoas- de Sllél� rdações de amizade para as- De ordem do Res.: Mest.:, convidó todos os IIs.:

'I Flr.rianópolis. 'I Dl'scussa-o t
-

d' . .

S 1 "lk -, P
. e vo açao o

3istil.'<.'m à S'ANTA J.\'!ISSA que em intenção à alma de I Rreg.:, dêste e rde outros Oor.:, para assisbrem a es.: &, mscussao ao r01e':0 , . d d d' d' , .J I' 11'" 53 D'
- .pan,(.er a o ao 1scurso '- o

sua <;empl'C lembrada mâe, sogra e avó, será celebrada Mag.: de Inic.: <rue esta of.: fará realizai" hoje,.ás vmte '..Ia, ,el n. ;)- - ISPO(J L' E T" P'. I ;:- -, ,
: :.cl'. lep. nory eIXelra TI'

na Catedral Metrl!polit<ma, no dia 28 dêste mês, 6a. fei- horas, no s'eu' Templ.: à Rua Vidal Ramos n. 80. ,sob!",_, a declaraçao puhhci< 1;0 '._ sôbre um telegrama a

l'a, às 7 horas, Antecipam seus agradecimentos' a quan .. I Florianópolis, 28 de agôsto de 1953. I d,� :�ens. _

.

_

!
SEr enviado ao sr, DiretDi'

o'; C01"'1�Uj'('eel�m � �'Ese é,t'; de fé cristã. I P.: Q.: F.: - Sec.: Drscussao e votaçao do da Carteira de Crédito 1\_
--------------------------�-----------------------------------

�l'Íeo]a do Banco do Brasj],
Discussão e

.. votação do
1Jal'p.cer ao requerimento n.

V-52 - solicitando auxílio
a f:m de poderem realia,!'
na y:zinha cidade de Cmiti
b3 . cl�n "raid ciçlistico" --

.

"lu�cr o sr. Eurico Souza.
.1 _

Discussão e votação do
pare"er exarado à carta. d"
Si', Simão Jurassek, solici·
t:mdo melhora de venci
mentos.

I T0d'Js' os pareceres cl ....;;, r."",-�
COlnissõcs, . foram aprO'lfl<

INGREDIENTES

4 ovos cozidos, durCoOsZl'do';, I O O N V I T
1 .xícara de arroz

quente
1 bat<ttà- bem grande, a-

Assembleia Legislativa· Bar e Café
VENDE-SE

Curitiba.
Vêr e tratar no local.

Vende-se

I
/

,..>-"
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I

o ESTADO

J..:',

"O 'E s t a d o'. E s_p o r t i vo"
_..() ()�() () o�> ().-.() () ()�o�,,_.(·)�)...-<••••••••••� ,

••.• -=••••_�(,....()�••�()4••�() 041..() O ��

Assentados Três' Jogos do Sírio:
L· b

A

N te·t I
I - o antigo astro- do futebol brasileiro, Leônidas.i,

. I aneses a'
,

aP I a ; famoso "Diamante Negro", foi convidado para prepara-
,

-

_ . ,

, I
'

� : dor da �ort:l�uesa ?e Desportos, cargo vago com a saí-j .

Noticiamos, há dias, estar 18, 19 e 21 DE SETEMBRO, AS DATAS i no.jficando �ssentados três I
da de Aimoré Moreira,

-

.' ,"()�()"'(""'()"'()'"
a Federação Atlética Cata- DOS ENCONTROS _ ADVERSÁRIOS exibições. n e s t a CaPi-l, __ O Campeonato Par:naense de Futebol- marcha
rmense interessada na vin- OS "FIVES" DO DOZE LIRA E tal, nos dias 18, 19 e 21 de

i firme. Na ponta está a A. A. Cambaraense, de Cambaré,
da do pode;oso quinteto de 'Setembro próximo, frente com 4 pontos perdidos. O Ferroviário é o segundo colo-

basquetebol do Sírio e Li-
UBIRATAN

ao "fives" do Clube Doze I cada, com 5 pontos perdidos. Em 3.0 lugar estão Atlético

banês, da Capital Federal, da entidade do ·L 'g G _ ortivo dos esportes supe- de. Agôsto Lira Tênis Clu- !Paranaense e Esportiva Jacarezinho, com 6. O Monte
ar 0. e

� p. . b Ubi
_

f
I Alegre em 4.0, com 9, ainda � possibilidades, assim

.para uma temporada de 3' neral Osório'l dr. Osmar nntendI�os pel� F.A.C., �-. e e íratan, respec iva- !cçnllo o Corltiba . (can�peão do ano passado) e o Agua
jogos no estádio "Santa Ca- Cunha, sempre na vanguar- c�ba de concluir entendi- mente. '[Verde, que já perderam 10 pontos. .Em penúltimo está o

tarina". da das grandes iniciativas mentos com os mentores do . Palestra Itália, com 12. A "lanterninha" está com o Bri-

O operoso 10 mandatário que visem o progresso es-' famoso grêmio guanabari- Aguardemos. tania é o Bloco Morgenau, ambos com 18 pontos perdi-
.. dos. Próxima rodáda: Cambaraense x Ccritiba, Atléti-

__')_;_...)......('_().-..o�)�)��:-c .>4I_04I_�_1l>O_1lIIM:,.....000II-�-.u_-.<.� co x Bloco Morgenau e Britania x Palestra.

NOINl'ERESTADUALDE�AB_ADOEMPA- "AD'REZ',
TARAM CAXIAS E ATLETICO / I

.

.

PARANAENSE
'

---

JOINVILLE, 28 (E.) do primeiro período de jo- .

.

Uma grande assistência vol- 50, de cabeça, por interrr.é- I ,No domingo p. passado, dia 23 d? corrente, foi mau-
.

d 'A" O
. ".' gurado, com invulgar brilho, o Departamento de Xadrez

tou a ocupar o -estádio "Er- 010 e cyr prime o
.

.

.

.
':- i do Centro Acadêmico XI de Fevereiro; que, está toman- - E' a seguinte a colocação dos concorrentes ao

nesta Schlemm Sobrinho" empate foi assmalada pu:' do grande impulso sob a direção inteligente dos acadê- Campeonato Mineiro, por pontos perdidos: 1.0 Vila No

para presenciar o prélio in- Simone, finalizando com �-I micos Ernani e João Ribeiro, talentosos enxadristas va, Siderúrgica e Cruzeiro, 1; '2:0 lugar -::::- Atlético, Se-;
terestadual noturno de sá- xito uma jogada b,astante I

muito admi�a?os nos. mei?s enxadr�ticos. da c�dadc. te de Setembro e Metaluzina, �; 3.0 lugar - Asas e D�
bado o segundo a ser reali- inteligente de' Teixeir inha A propósito daquela mauguraçao, foi realizado, na mocrata, 3; 4.0 lugar - América, 7; 5.0 lugar - Meri-

zado nesta cidade. Este "" .

1 d b '�
sede do Centro acima referido, um torneio em duas 1'0- dional, 8.

que vm 1:1 ' e cc rar

um""1 dadas entre as equipes do Clube 12 de Agôsto, integra- I O artilheiro do certame bandeirante é Reis, do XV
.mesmo público teve o ense- falta na entrada da grande

I
da pelos srs. Walmir Dias, Márcio. Colaço, Élio Bálb-' de Novembro, de Jaú, com 7 tentos, seguido por Nonô,

Io de apreciar uma bom fu: area. Aos 37 minutos,

ACV�'I' taed�
e J.osé P. Garc-ia o do Centr? Aca?êmico XI de F·�- do Guarani e Maurinho, do São Paulo, .com 5 tentos.

tebol posto em prática pe- novamente de cabeça, ven- vereIro,_mtegrada pelos srs. Zeferino Piazza, F. Frauske, I
-

las duas equipes litigantes; ceu a vigilancia de Bosse nu, J?ão Ri,bei,ro e �rnani Ribeiro. Nêsse :ncontro, a vitó- - São Paulo, 27 (V. A.) - O Palmeiras acaba de
n 'do Clube Atlético Para- b I d' I na sor'rru a equipe do Clube 12 de Agôsto, que se vem 'negociar mais um "passe" de um dosseus jogadores que
.. ma' o a aparentemente e- , , .. '1 P 'Ih h' I

.
mantendo, ate hoje, mvencrvei. ara o me OI' con eCI- estava com o seu contrato rescindido há algus tempo.. E'

naense e do 'Caxias F. C.. rensavel e aos 30 mmutos t d 1 ft d o abaixo s ltado das '

1 - 1 1
:.. .

.

.'.
men oe, nossos e ores, am s

,
1 o re u S

I
e e, o centro avante Cal' y e, que nao conseguiu acertar

Como resultado final ve- (�a fase final surgiu o ten- I duas rodadas. . '. em Parque-Antartica; apesar dos seus reais' recursos

ri.'icou-se ° empate por dois to de empate já acima deg-,I técnicos. O Botafogo d� Rio es�ava i'�teressadq ,Pelo se�
h"ntos, resultado que não crito.

. PRIMEIRA RODADA concurso, mas o Palmeiras havia pedido 400 mil cruzei-
.

QUADROS I ' Iros pelo seu "passe". .expressa precisamente o pa- 1 D l' rr f 'P' O-

", '. . 'Wa, mil' ias, ,"". . . . x ce erino íazza I Entretanto, depois de algumas conversações, che-
j .oruma do cotejo, tendo em Caxias F C Bosse FIO M

.

C IOF 'L' ke 1
'.
..,' , ','

-

arclO, o aço ,x. 1.' r'aus {e t gou-se a um acôrdo, e Carlyle acabou indo para o "Glo-,
vista que foram os parana- ravanti e IVQ; Joel, Dínho E. Ballstaedt 1 x João Ribeiro _.. O rioso", "'. ,

enses que maior, domínio (G�stão) � Rubens; Vi (Pu- José P. Garcia �I::' x Ernani Ribeiro 1;21 Pagará, � time de General Severiano a quantia de' LAWRENCE. em:

exerceram, como tambem -heco) Teixeirinha Chade-
--

i 300 n,ln' cruzeiros; pelo atestado -Iiberatório do centro. A MASCARA DO VIN-
, ," ,-

2lf2�. 111.
.

melhor indice técnico apre- ,'0 (Vi), Simoné,' Sadi�iha
. (2 av�rite mill.ei:fo, e as::im; a ,questão ·'.epéerrQl,l-se satisfa-l GADOR

t
.

(C" h ) I tOl'wmente. Nsen �ram no seu c?n]unto, , ançqulll a .

I SEGüNDARODADA' ° programa:
não se querendo com isso C. Atlético Paranaens',: I _ Montevidéu, 27 (U. P.) _ Cêrca 'de 40.000 pes-

Cine Jornal. Nac.
diminuir o trabalho do on-' - Cilas; Belfarc e Damiãe'!Walmir Dias ,...... 1 x Zeferino Piazza O

I'
sôas c:ornpareceram, do�ingo .ao �stá?io Cen�enário, on- Preços: 7,00 T- 3,50

ze alvi-negro que 'sempre Betine, Sanford e Ubiraia� 1 Márcio Cõlaço . . . . . . 1 x F. Frauske . . . . . . . O de fOI efetuado o cotejo de carater mternaclOnal entre Imp. até 14 anos.

h\tou para não se deixar a- ','a;, Niltinh� (Guará), B<?- EJo' sBe' apll.sGtaaerdctI'a· .'
"

'.
"

..

'

:._
1/� x J. Rib�iro . , . . . . . . lf2 o Cruzeir�, de, Pôrto Alegre e uma seleção formada_por

bater.
� 1 x E. Ribeiro O jogadores 'do Nacio'nal e do Penharol, como parte inte-

iUca, Lobatinho, Jackson e,
,

.

--- grante dos festejos da Ip.dependência do Uruguai e orga-.hiiiii_iliiiiiiiiiiiiiilil .._1Im1OlllNeste espírito de luta e Acy:r:. 3 lf2 . lf2 niza�lo pelo Circulo de Cronistas Esportivos de Montevi- ri••-..4' :'" li itV]'nesse esforço, em plena fa- /\NO�MALIDADES .
"

- déu. A arrecadação f'oi de 37.886 pesos ( acima de 500 mil 't4J a lia, ti' rã.
ze de assédio à retaguarda Aos 22 minutos da fjc'� P0!ltos pró-equipe do Clube Doze 6 �ruzeiros), superior à verificada nó recente prelio entre

rubro-negra, na etapa final, :omplementar foi expuLse' ,Pontos pr�7equipe do Centro Acadêmico .. 2 \ seleç�o uruguaia e o Internacional. A vitória perten- As 8hs.

J'á proximo ao termino da Jackson por ter ofendiJ.o
'

I
;eu a0S uruguaios, por 2 a O; !entos assinalados, na pri Amedee NAZZARI

. �)••�()""o_"(>"":'<�)4IIIIIH)4.1IIH""'()4."()�. meira fase. / Marilda'LOTTI em:p�leja; Damião cometeu pe- ,om palavras o juiz da r: ,'1'-

nalida�e maxima que foi a- tida, reclamando uma falta SITUAÇÃO DO CERTAME DE
����'�

QUEM E'�BOM jA NASCE

proveitada com êxito por :á assinalada. I ASPIRANTES FEITO

Teixeirin�a, tendo o gole1� ARBI':-R,,:GEM ,. I D b'" I �;F' ') 1 Cl b A·t']" PÂS·'.$
.

'0' .J ��u��o�:;::�ida. Nac.
I 1'0 Cila� aínda feito mna A d�reçao do preh9 coube ,amos a l:.11XO a c as·) ,t- i

,).0 ugar -
..

u e ·ctl-

edefesa parcial, po:.; pouco ,1 A:t:thur Pa:u-Io Lange q�·e
I cação do cei.'t'lme de aspi-

I
co GuaraliJ,í _.:__ comi 10 pon-

"t"/_."A,''oot' Ti'ODO DIA' '.
. �:,:çO.��é 7{:,

oa:s�,50.
,

não levando' a bola á esc'll.:- .ie desincumHu com crite- rantes, após a detivação de
i
tos ganhos e 10 pontos per- _

r

teio.' ):' • -

rio.· encontro Iml1Ituba x �tl�ti:'1 didos, 20 tentos a favor t,; 22

O tento de abertura f�'i llENDA co, vencido pejo prHuelr0 contra.

inarcado quàsi que inesp� A renp.a anUNciada foi dE' por 3 x 1.
4.0 lugar - Clube .:'-'t1é- /

I
"- noe II4,.,.,FJO'': rtm!.:rnt.I:radámente aos 10 m\IÍutos CJ:$ 24.080,,00. 1.0 lugar -- Imbituba A-

Eco Catarinense _: CO:'l8" .J �ftl<L J �;,_�tlético Clube - Gom 14
pl.'nt!'s ganhos e 12 ponto�

_,I,DJ"ft�,'*pontos ganhes e 4 pr'ntos /. � As 8h�
Pl'�"!Jdos, 20 tentos a fdVO'i.' e �;; '"

:Jerdidos, 31 tentos ::l r[lvo!' � ::__ "_
-

� �_ �,
Richard DENNING em:

2!J ,contra. - '" "'"

e 11 contra (ataque mais �� , ,

,� .." AGENTE DE SEGURO
,J �

,rodutivo). 4.(. lugar - Avaí Futebol Charles STARRET em:

2.0 lugar BOc:üt, ..... a (luLe - com 8 ponto�3 ga-I
� � .-.. GAVIÃO RIO BRAVO_

Ssporte Clube - Com 13 nhlJs e 12 pQntos perLi,(lr-s, Continuação do ser,iado:Terminou, domingo,' o Campeorato Brasileiro' de

V- Tênis, realizado novamente em Cl,lritiba. Os paulistas )ontos ganhos e 5 p:mto�: 17 tentos a favor é 3'4' eon- i g
-

g
I A VOLTA DO ZORRO

.sagraram-se Campeões de dupla e simples 1]lasculinos, erdidos, 26 tentos a favQ!' tra (defesá menos �Ei�il'il- ·8 e., c�m, .se �ri:lnça No programa:

os gauchos de simples e dupla feminina e os paranaen- e 11 contra. te). e ra
'

d . Filme Jornal. Nac.

s� o de dupla mista. T'
'_, I 2.0 lugar - Figuei',(�nse I' 5.0 lugar - Paula �':lfilOS:

I

. PI ez
.

' ..' Preço'único: 3,50
EM S. PAULO O PROXIMO CAMPEONATO 'Futebol Clube _ com 13 Esporte Clube _ Cor:;' Ú SO NOS CONFORTAVEIS l\tICRO-ONIBUS DO ,Imp. até 14 anos.

CURITIBA - Reunido solenemente- o Congresso '
.

I . I

RIP'IDO' SUL BRASIL'1180do XXIX C
.

t B '1' d T-' d l'b pontos ganhos e 5 pO:1tOS ponto ganho e 18' pontos «, ,.,

.

....

7
. ampeqna o raSI eIra, e enIs, ,e 1 erou. ,- '. '.

I � .1 II

indicar a cidade de São Paulo, para servir de séd.e ao perd,ldos, 21 tentos a favor perdIdos, 10 tentos, a fav::n
" FI

.
.

orlanõpolis - Itàjai - Joinv1lle - Curitiba
.

XXX Campeonato Brasileiro de Teniss que terá lugar e 8 contra (defesa mais efi- e 30 contra (atqque lTiE.nOS

,no próximo ano. Constituiu tambem uma homenacgem
'

ciente). produtivo).
aos paulistas, que festejarãó em 1954 o quarto centená- I

.

rio de fundação de São Páulo; data de grande significa-'�
ção historica e que é digna de uma comemoração à· al
tura do prog:resso c da tràdição da fabul9sa metropole
bandeirante:

NOTICIA'RIO ESPORTIVO DE
'rODO O :rAIS

,

- Benitez, do Flamengo, é o líder dos artilheiros
do Campeonato Carioca, tendo já marcado nove tentos,

Ferreira, do América, é o segundo colocado, com 7 e Vi
nicius e Dino,: do Botafogo, estão em 3.0 lugar, com 6.
O 4.0 lugar pertence, ao nosso Leôriidas, que já venceu

cinco vezes as cidadelas contrárias.

EM SÃO PAULO O PRÓXIMO
CAMPEONATO BRASILEIRO

DE TENIS

Agência: nua' Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

- -

A PRÓXIMA RODADA DO
.

CAMPEONATo' AMADORISTA Vende-se 'bôa casa 'de �êcos e rilOlhados com residên-
da cit,a' em Capoeiras.' ,

Dois lotes em Bárreiros cita á Rua de Moura 20x35.
- Uma casa_ na Vila São João 'em Capoeiras.

'

Vêr e· tratai' com o- prollrietário Braulió SilVá em

CAPOEIRAS.

GUARANI X IMBI.TUBA

Vende-se. Novamente 'em Imbituba.o confronto
dos "bugrinos" com os �ú.linos

,
,

,

I.
OS pr.élios r��lizad?s na; �aq�ela cid:de suli�a, ..

ao

:Ém pr?�seguimento aI) [rente' a fren1e' Treze de

I'
cHlé\de de ImbItuba, pelo J mves de faze-lo realIzar on-

Campeonato da Segunda Mai? � América.
, Calnp�onato da Capital, tem' terP, �esta Capital.

'

.

Divisão, para amanhã � d...,- Domingo em prélios m�ti- proporcionado bôas arreca-I.
mingo estão war�aclos qua', nais jogarão Postal Tele- dações, mesmo' ós mais fra-I 'Asiim, os imbitubenses
tro encontros, constantes·cid: I gráfico

x Ipiranga : Uni�') coso Assim é que a direto-_I terã() ocasião de àssh;tir . a

quarta rodada, do returno� x Flam�ngo. ria do Guaraní entendeu de mais um encontro do Cam-
'

Nii sâbatiriél, comó pl'�.lj� Todas as }:'m'ticlas, terão transferir o peon#to" c()ni' nova exibiçªo
minar"defrorbn'-se-ão Cole": po�' local o estádio da 1'112' 'Clube, �osin;�atico grêmio "bugri-

e B:mgú (:' §lpóS
'

no", �J�ntetna" do certame.

Bxames' de Admissão ao Olnáslo
Preparam-se. candidatos para exames de admissão

ao Ginácio. .

\,

IVlatrículas ,e inÍornu.lçÕes, 'diàriamente, até :ú" de EstreJto, Rua

ilosto, à rua Padre Roma, 122. ' Cristina, '156.

As 5 -� Bhs.

Frank LEWGOY -' Ri

chard CARSON em:

SO'
'

OS COVARDES SE

RENDEM-
No programa:

I

O Esporte �a Tela. Nac,

Preços; 7,00 - 3,50
Imp. até 14. anos.

As 8hs.
Dan DURYEA em:

"TELEFONEMA FATAL"

_MESQUITINHA em:

SIMÃO O CAÔLHO

No programa:
Filme Jornal. Nac,

Preços: 6,20 __:,; 3,50
Imp, até 14 anos.

As 8hs.
John DEREKJ-

�Lf)l?IÂ
EsfreUo

As 8,�Ohs.
. J0hn DEREK ---'

I

LAWRENCE em:

I
A MASCARA DO VIN

'GADOR
Na programa: .,.'
Cine Jorna}; Nac."

Jody

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

_t

Pintor'
ABELARDO ELIAS

SUMAR

Oferece seus trabalhos.
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o Caso -"Ultima Hora"UNIFORMIDADE DE
I
todos os casos: - atesta- comm�dante da Região se-

ICRITE'RIO ENTRE AS I do .de autoridade policial i-á comunicada imediata- ------..,--------'-"'""""--

DIVERSAS AUTORIDA-I' do Distrito

e.m
que reside, mente pela Circunscrição I Outro mquêrlío para apurarDES ,MILITARES comIi�o�ando "" o co�v�- de �ecrutamento à Junta

Icado umc!? arrrmo e residir de Ahstamento Militar da i
� a· conivência ,dó (afete

Rio, 14 (V.A.) - �onsi-I em companhia dos,�,:e ca- � jurisdiç�o �o_ requere:nte"I -

RIO, 26, (V. A_.)
�
Car• Comissão Parlamentar de I solicitação daquele [orna

d�r.ando que se torna.nece�-I recem d� seu aUXIlIo; -I para co�he.clme�to �este, I
los Lacerda vai compare: Inquérito sôbre a "Ultima! lista, o presidente 'da co-'

sarro es�a��lecer umform�-I decl�raçao, seo:pre �u.e 6 - Q�ando o requAerlme_?- i
cer, novamente, 'perante a Hora". AtendeQdo' a uma' missão, sr. Castilhos Ca-

dade critérío entre as di- possível do prefeito mumcI-1 to do interessado for des-
. I bral, pediu o parecer .do re-

versas a�t�ridades milita-l pal �. do Juiz de Direito,
I pachad� f,a�orávelmente a�-; �

�
•. (f1'�J' I;:i iii ,�'ií iI'l� 'ri' Ilator, sr, Frota Aguiar, que

.res, o ministro d� Guerra, I
confirmando o alegado pe- tes de imciar-se a' seleçao. •.Â, I 41 !., • •r!\ '

se manifestou favorável-
general Ciro Cardoso, em' lo convocado; b) - con- no municipio a que perten-

�
.

.?
mente, Ainda' a propósito

aviso
A

de _0!ltem resol,,:_eu, I form,e .0 caso:
:- certidões ce, fica o convocado d�-' (O REGULADOR VIEIR..'t)· do caso d� "Ultima Hora",

, de acôrdo com o parecer
1
de: óbito, nascimento ou de pensado de apresentaçáo ] --:" A �ulher evitar' dores a reportagem -apuxou que a

do Estado-Maior do Exér- casamento. 4 -e-e- O requeri- )ara seleçilo.· O convocado '''LI V lA AS CóLICAS UTERJt<iAli comissão decidiu ouvir tam-.' I . f:mprega-Je com vantagem pari O Centro de Irradiaçãocito, baixar as normas que mento e demais documentos que ápresentar sua doeu- bém 'o sr. Júlio Mesquita, Mental "Amor e Luz" realizactnnhater as Flores Brancas. Cóli-se seguem para a concessão
'

deverão ser apresentados:' mentação ao chefe da Jun- (;88 Uterinas, Menstruaes e '.1'" o Filho, diretor do "Estado sessões Esotéricas, todas as se.
de dispensa de incorpora-! a) - ao chefe d� Junta de ta de Seleção, será subme- parto. e Dores nos odrio.. de São'Paulo", apontado co- gundas feiras, às 20,30 à rua

çã,'o. de. cidadãos residentes

I
Alistamento Militar, até ó tido à seleção éomo os de- t poderoso calmante e . Regula mo uma das pessoas sabe- Conselheiro Mafra, 33 - 20

d lê andar.
'

nos municipias a que se re- início da época de seleção; mais convocados. 7 - De- or por -exee ncía. deras da conivência do Ca-
-LlJXO SE �' ENTRADA FRANCAfere ,a letra e, do' art. 37, b) - ao-chefeda Junt� de ver� ser dada pelas aí.Ít:ori�,1
• DATINA, pela MI!. como, tete para que o sr. Francis-

_

da LeI' do' Se'rviço MI'litar·. .Seleção., se ].á houver sido .lades interessadas no re- I
"rovada' eficacia é receitada pOI;

co Matarazzo' Filho fin.an-

" médícos Ilustres, ' i
'

-

1 -' Quando, em determi- _iniCiada aquela época; c) erutamentc, prévia publici- í FLÚXO SEDATINA encontra.... em ciasse a emprêsa do [orna-. _-_.....,..--------
nada Região Militar o. efe- -' ao Serviço Militar Re- Jade aos têrmos, exigências toda parte, i lista' Samuel Wainer.
tivo convocado paraa pres- gional, se não foi feita nos e prazos destas normas,

-.REPREsE.. N�AnAS.· '1,
CLIENTES

tacão . do serviço militar orazos anteriores. 5 - Aos antes' de se imcrarem os

.inicial, for 'superior às ne- Delegados de Recrutamen- trabalho�-de época de sele- RadIO Guarujá de FlorlUnó'l_ I 'e '1· T E Casa Londres Icessidades da incorporação" to, chefe de Junta de Se- ção de cada contigen,te, 8 \

POll'S .

O
.

& C
-

,PereIra, Iiveíra ia, .

deverá o comandante da leção e chefe do Serviço - Os convocados,

ampara-l Rádio Difusora d.� UI'l.IS� .a'n- I I I G
.

C"
.

M
.

- o c
, ne. erais assio edelros I Eneontram-se em circula-Região dar prioridade para Militar- Regional, c�mpre , 00S. '

pelas- prescriçõ�s dêste
ga r I- _

,
S. A, ção os números de 15 de a-dispensa de incorporaçãó, comprovar as alegações, se" aviso receberao, apos. a de-; Rádio Farroupilha de Pôrto A

A

II 'genc.·a
.

gôsto destas duas simáticasao cónvoc�do que compro- 'ôr o caso,.e encarnoInhar o, sincorpara.ç.ão d,e s,ua clas-I A_ legre .

,
E'" IA d'.Iectro an la revistas infanto-juvenis dasvar: a) - ser filho único processo, no mais curto se, o, certificado de, reser-

I Rádio Sulina de 'Capinzul Modas Cliper Taras publicações dêste gê-de mulher viúva ou soltei- prazo, com seu 'parecer, vista de 3a categoria, te- Rárlio Diflls�r'a de Ti] ,

A El trôni.

• •

u 1 liras I e,c rOlllca '

nero com inofensiva maté-,ra, da aband,onada pelo ao comandante da Região, nham ou não Sido mspe- Rádio Difusora de L-agun'a " de E t J 'D S A's. ose aux . .. ria' redatorial e ilustrativa.marido ou da desquitada Militar. A decisão final do cionádos, I ,Rádifl Caçanjurê -de Caçadol' I
Waldl'l' Losso & Cl'a.,I -

I "Vida Infantil", além de de-,

Rác.:o Difusora de Itajaí

I
Eléctro Técnica Ind, Com.

2enas de engraçadas histó-
I "O Fstado"! SA'

'

f
.

, "Alvorada" Pu bll'cl-dad'e
..

:::oc�;i�:ra��,S :f:�eOceO ::

'1.
::�- �:.a��ct:: Itajaí" I '

.

I ���;:tó��ol�e:�::::n�Itda. , bdeemexOerrgcal,cnl.iozs��acSomo"pcáognintral'�alIO Morech.' DrNOIo, 341. J •• :'1".' "'�:....) ....0' lo fONl5;. ".ui -42.1' Cal.. ,• .,.t., $"

CURITleA nuCII ....... PÍ'OSE8..... ,�PARAN4
I buição ao magistério pril!lá-prover seu susfe�to- e a Caixa PostaI.• 45 - Floria1.1?polis - Santa Catarina rio, que a recomendam co:"

!:��C)s:e,rveo d:iÚ�:ic;u:r:�� '---�---,----. -

Vitima do pró· i U'LTRA SONO
mo esplêndido auxiliar -di-

ver filho menor (legitimo Inst,. do 'Aposentad,or. ia. e Pensões prlo -IOl80t'O' ,'!
'

:!:����;::!��e�lV�7!!;ri!!-ou legitimado) se fôr ó {.j

único arrimQ; cl) - o,ca- dos Imp. em TraD$port�s e'Cargas se,R!Og�y�6, 1�:�o��s d�!;�:�1 T�RAPI,A ;.�i�';a�:�:en�:�::,�o:�;�sadQ que tiver filho me- 1;.'DELEGA'CI'A-" REGIONAL ,DO ·ESTADO DE ! da impressionante morte do guia�13ranca' e muifas ou-nor, desde que seja o ,úni- , �

SANTA CATARINA li par�quedista Jos,é Soar,es
O MAIS MODERNO É EFICIENTE TRA'fAMEN. tras seções entre as quaisco arrimo 'do casal; e) -

Ta PARA INFLAMAÇ,OES E DORES. AEd.-,Ial" I Can:dl'!W,. Dcorrida a 14 de destacamos "Pense e cer-a irmão, órfão de pai e I I
� TRATAMENTO SEM OPERAÇAO DAS'

\ junho- pró,ximo passado, te" representando a ciênciamãe, que sustentar irm�o O' Deleg'udo RegIonal do Institu. to de Aposentado-
5 INUS IT'ES

", 'd' "V d I f!,
num salto na cidade pa,u- chara lstica, i a n an-'menoi', ou maior inválido ria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas,

ou iri'terdíto, ou airtd,a irmã 'az saber aos srs. segurados, que a partir da publicação; lista de Rio Claro. :.; INf'LAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANT..t\, til", com 64 páginas'de óti-

. solteira, ou viúva, que vi- Jo presente Edital � dUrant.e quinze dias '(para a ClflPi-1
-

Aqúele sargento' foi víti- 'T�ATA.MEN.TO COM HORAS MARCADAS.
.

mo papel custam apenas
aI) e trinta dias (para o interior), estará aberta, nesta d ' . .

DR GUE RRE I
€1'$ 300va em sua companhia; f) )elegacia Re!!:ional e nas Agências de São Francisco do

ma e um seu' pl;'OprIO 111-

RO
- : , '

..

f Ih 'f- d
� �

vent,o, um dispositivo. que "
,

- o i o 01' ao e pai e �ul, Joinville, Rio do Sul, Itajaí e Blumenau a inscri-'. •
mãe que servir de único :ão� ao empréstimo imobiliál'io para aquisição de casa provocava a queda maiS ra- I

-------�

/
.

,. . ..

t' d
.

d pid.a dos par,aquedas,. O in-; CONSl}LTÓRIO
.

- .VISCONDE DE OURO PRETO ------"-.----- .--"_..._--'arrimo a uma de suas avós )ropria, por ll11Cla lVa os associa os.
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. '

Ad' ,

't 1 S<:ío COlld,l'co-es prell'11:ünares para habilitar-se ao em- vento J'a' foAra testado noou l;lVO ecrepl o ou va e-
,.

�
,

RE8IDf:NCIA - ro'ELIPE SCHMIDT N. II 3.
d· ,.. d

,restImo: Brasil e nos Estados Unidos. tu lnarIO, .ll1capaz e. PAro- "l) Haver c,ontribuido doze meses para o Instituto.. '

e patenteado nos dois países.ver os meIOS de Su�slsten- 'b) Contar igual tempo de, serviço ativo para o mesmo

d d No primeiro salto, em. Riocia; g) - o casa o que emprega 01'. .

sirva de único arrimo à :) Ter menos de sessenta imos de idade, na data�de,' Claro, tudo saiu bem. No

esposa. 2 - A condição de apresentação da propost3. ' seguridd, o sargento foi vi- I

Qualquer informação será prestada na Secção de limado.arrimo só prevalecerá quan- \plicação de Reservas desta DR, a Praça Pereira e Oli\
do o individuo nã? dispó-' ,eira; Edifício Ipase - 3° Andar, das 12 às 18 horas e

nha de recursos para efeti- lOS Sábados�das 9 às 12 hor:1s.
VaI' aquela' função, caso se- Florianópolis, 21 de' agôsto de 1953

ja incorporado. 3 - O cOn- - Thales Brognoli
Chefe da Secção 'de Aplicação de Reservas.

.vocado que alegar ser ar-
VISTO: Rafael Gomes de Cruz Lima

ri.mo deverá requeter 'ao Delega:do Regional.
comandante _da Região Mi- -------...._-----------�------.,..--

, .

O ESTAlJO ,Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Agôsto de 1953

,SERVIÇO MiliTAR REGIONAL
.

i
.

_'
.

,
j. .

/

às quais sirva de único ar

rimo ou o que ela escolher

quando tiver. mais de/um,
sem ,direito a outra opção;
b) - o filhó. de homem fi-

sicamente 'incapaz para

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

,Banco ,do Brasil S.A.
CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO I�

IMPORTAÇÃO.
AVISO N. 318Fraquezl. em ger.'

. Vlnbo Creosotado
(SUveíra)

Importação de sebo bovino
.

A CARTEIRA. DE EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DO BANCO DO BRASIL .S.
A., em cumprimento�à resolução da Comissão
Consultiva do Intercâmbio Comercial com o

Exterior, em sessão de 3-8-53; torn;a público
que, até 31-8-53, acolherá, pará estl.ldo, pedi-

, dos de liceliçà destinqdos à importação, de pre-

Iferêncià do Uruguai, de sebo bovin,o para fiI1S

I industriaiS,' formu.landos por importadores
- tradicionais ou firmas elo ramo�' _

Rio de Janeiro, 14 de agôsto de 1953.'
Coriolano de�Góes - Diretor
Luiz Pedro Gomes - Gerente c

Etar, a têmpo útil, sua dis

pensa de. incorporação. �s�
se requerim�nto deverá es

pecificar o caso em si e pe

le o requerente prestará
tôdas as informações que'

permitám comprovar. o ale

gado, por parte das autori

dades competentes. Ao re

querimeQto deverá ser ·fei�
ta' juntp.a� dos documentos

que se seguem: a) ,-:- Em
TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE, S/A.
i •

'

--...I.:_---�_._--- /
.

Presen.t�5 de Rea� Valor, Sim
Aneis, Pulseiras

-

Diversas, Relagias, Canetas Parker, Porcelanas Decoradas Nacianar,�"

Japoneza 'e Chinela, Faianças e Muitas, Outras Novidades.
.

._--- _'
r -

\

'Preferir
A

Casa, é
L.o'

NO'Jsa Preferir, a Melhor
_' FEhIPE <� seHMIDT. --

,-

/.
- '-- ---_'- r--

,�

\

Vida Iofantíl
Vida Juvenil

';. Ô MELHOR JURO -

:",,:..;:-.,
" o"�

.

.

:5%
.,

.,i
DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOlA'
:

. RUA TRAJANO: ui:
. ;{;.

,_-,
-

-

"

� __ ";
-

- -
'

fLORIAN6pOLlS ,

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

C AS A
Vende-se uma casa re-

I construida sita á Rua Ruy
Barbosa n. 92, (Próximo ao

Abrigo de Menore;;). Ac�i
ta-se. troca por y.m auto-

rnóveL ".

Tratar com' C�rlos Vieira
(Marreco) no ponto de aú
tomóveis n. 2.

)

FONE 2,280'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Agôsto de 1953 o ESTADO

CINEMA
-----,---

Na Solidão' do Inferno-
Titulo original:

CAPTURE

T H E de muito valor, porém, a

I rigor, é um filme que de-
,

'Produção e cenário de ve ser visto, pois é um pou-
Niven Busch I quinho mais que simples
Fotografia: Edward Cron- passatempo.

* * *jager
Musica:

. theatrof

Daniele Amfi- EHA UMA VEZ UM

VAGABUNDO

F i:me Na'cional da Él'd�,il t
Vitafílmes.

, I
Direção: Luiz de Barros.

Elenco: Ronaldo Lupo,
IJla::-1y Sorel e ainda a 01'-

Direção: JOHN STUR..

GES

Elenco: Lew Ayres, Te

resa Wri�ht, Victor Jory,
J!lcqueline . White, Barry
Kelley; William BlakeWell,
e outros.

Producão Showtimw Pro

perties
�

distribuido pela
R.K.O.

cuestra de Ruy Rei com as

I

Ridicula, cretina e ter-ri ..

velmente paulificante e de,
,

-Niven Busch, o produtor sageitada é esta realização
e cenarista deste celuloide do cinema nacional. Não ha

apresentado atravez da R. realmente nada que se 90S'
K. O., foi tatrlbem o cena- sa aproveitar, nesta. coi-a

rista de DUELO �O SOL oue traz o nome de Luiz de

(Duel in The Sun)' e SUA Barros, na direção. Intel

UNICA SAlDÁ (Pursued), pretaçâo péssima, fotogrn
dirigidos,

.

r�spectivailiente' fia sem nenhuma expressão,
j .. \�

por King, Vídor e Baoul números musicais - horroro-

Walsh; .
sos, formando tudo um eon ..

Não ha "duvida alguma, junto que não pa ..sa de pu

que ,NA SOLIDÃO 00 r:.l palhaçada, chegando
INFERNO'; é a mais fraca mesmo a irrH,"Ic', pelo mau

de todas as obras citadas, gesto que caructeriza t-xla

porém em absoluto, é uma a obra. Não há para ónd., <:-

película desprovida de um [-(:'1ar; pondo-se fogo não se

certo e limitado valor ar- aproveitam nem as cinzes

tistico. E.RA UMA VE;Z UM �J }\,. I
A tema é a caçada a um GABUNDO, é uma dess.v.

fugitivo, motivo que já pro- r bras que enve: gonhám (l

porcionou a realização de cinema nacio, .al especial
uma seríe de obras de va- mente, quar. :» êle está r

;

.

I

101'; entre eles: O CON- {.,'\Ilssando 'lena fase r-i -

DENADO (Odd Man Out) m:SSL c, e d-� I '�10vação,

r. fi 4MOS ,Sll ....Comércio e 'aênclas.
Rua Jcãf Pintol '••.Fpolis••Sta. Catarina

"ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

CONFORTO" absoluto
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR"

[LÉTRICO

""":"
�'f'.�:"·�\é� .::;...: -.:

AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1,000 litros

Fabricados nos tiPOs
horizontal é vertical.

• Construção sólida, sendo a caixa ín�erna de COBRE" ..
revestida de material altamente ISOLANTE !lã de vidro).

• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura por. T�RMOSTATO.
que proporciona grande"ECONOMIA,

GARANTE O QUE.. FABRICA

_--0. --'- . _

de Carol Reee, e The Es

cape) de Mankiewicz, pa-,
ra a Fox com Rex Harri

sono

Escola para
Pescaria Brava

o diretor John Sturges,
atualmente na Metro, ao

tempo em que trabalhava
na Colúmbia, realizou uma

obra de certa expressão, _ O sr. Dep. Francisco Ne
um filme que chegava a ves ofereceu à Assemblé a

ser muito interessante: O ) seguinte:
SIGNO DE AYRES (The
Sign of The Ram) deixan- "PROJETO DE LEI,N,

Paulo a manutenção do cri- I
diarí

tério que só permite a irn- I

CONTADOR, dispondo de algumas horas iarias, _ �
"

acerta escritas. Tratar das 17 ás 18 horas, á rua Itajaí, , portaçao de peças e acesso-

32 - nesta capital.» "rios para veículos, por in-

termédio de firmas tradicio-

Im�4,.
IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre,

'. Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante' na tempe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de regu·

lagem instontonea, permite Q.

maior escola de graduações de,

TiMPERATURA,

PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO'

linp�rjação - de Peças
Para AuJ,omóveis

AVISO

Brasil, �0'->"e a reclama.ão

do Sindicat» do Comércio

Varejista de Automoveis e

Acessórios do Estado de S.

Paulo contra a concessão de,

I'licenças
para importação de

peças para automóveis emi

tidas em favor do Sindicato

de Condutores Autônomos'
de Veículos Rodoviários do
Rio de Janeiro.

---'

Sugere o Sindicato de S

"DR. JúLIO DOIN VIEIRA
I

, I Acaba de receber o
Despacho do .chefe do Não há razão para preva-

'

/

Gooêrno em exposição do I IE:'l:t 1 o critério da tradíçâ»
presidente do Banco tio I

contra a pretensão de orga-,

,

I Brasii - "Não há mzÃo
I nizações idôneas dos pró ..

cipreste Paiva nO 5, sobrado, está funcionando, das 9 às'
pa_ra prenalecer _o eritério I' pi ios consumidores, que de-

11 e das,14 às 17 horas, o Posto .de Alistamento Eleito- �.
tal para inscrição de novos eleitores, tranferência e su- ','

da tradiç5.o contra a pre-. serem importar diretamente,

bstituição de títulos. ".'"
- tensiio 'de,' organizaçõPi para libertar seus a�soch-

A substituiçãs dos títulos antigos é o.bl'.igatória sem- I
idôneas dos próprios con- dos dos altos lucros dos in-

I mffi�
pre que' nos mesmos esteja esgotada a pagina destinada sumido?·es"'. torrr-ediários, uma vez que ,

a rubrica do presidente' da mesa receptora. I isso não resulte em ��LH",>S
'

Os interessados deverão juntar ao requerimeo to ,

-

RIO ('
A •

N' 1
------

d f t f, d 3' 4
' 'I j'u;enc13 _ aciori=tj preços de importação em I.

uas o ogra Ias e por . I: ',. . . I I I
Mais esclarecimentos serão fornecidos na séde do ,- O presidente Getúlio moeda estrangeira e em evi- ;. PLACAB 8 F LITICAS.

Partido, ou pelo telefone n? 2.570, Varga., exarou despacho na dente prejuizo_ dos serviços
I

Elixir de Nooueirarxposiçâo gli' !1,�<: submeteu ':le manutençao e conserve
I
Medlc....io J:uxlli.i no tr••

d I
- / .

1
' I " ,'''

(I presi e I"C () Banco uc c os veicu os .

'

tamento da sifUta.

do a impressão de ser um

individuo bem íntencíona- i Autoriza construçiio
do. i de prédio escolar.
NA SOLIDÃO DO. IN-I .

FERNO, faz com que essa I Art. 10 - Fica o Poder
impressão 'continue, pois se I Executivo autorizado a

I
a obra, em conjunto não II construir um prédio para .

chega a ser bom filme, a- , Escolas Reunidas "Prof. Do
presenta aqui e ali, isola-! rníngos Barbosa Cabral", do
damente, alguns momentos, distrito de Pescaria Brava,
dignos de atenção. , II' l;� município de Laguna.
A fotografia de Edward 'Parágrafo único - O pré-

Cronjager, apresenta, como, .Iio escolar, de que trata
a direçã� uma serie de. al-l �ste arti�<;>, obedecerá ao ,U'
tos e baIXOS, e por ISSO )0 padrao de quatro sa ',a;;:

consegue impressionar re�l-I de aula, inciusive galpã,> t·I

mente:, _

.

!ozinha escolar.. , INa mterpretaçao, os

pro-,
Art. 20, - Esta leI enh'urél OLHOS _ QtJVID08 _ .NAIUZ .,GAllGAlft'.A Informa ainda o p�'esi-

tagonista� p�sseiam a von- eu} vigor na data da sua pu, DR.'GUERREIRO DA FONSECA t dente "do Banco do Brasil

tade, em p_apeis, que quasi olicação. .....1aUiRa .. ....... '-"
que o pedido apresentado

nada exige de dois valores Justificação Receita d. Ocul0' _ Exame d. )'uado d. Olho par.
I
pelo Sindicato' carioc'l a

que sã? Lew Ayres a Te- A Escolas Reunidas P�'oL Clai.ffieaçlo da PreAlo Â1U1'IaI. CEXIM foi indeferido.

resa Wright. Jomingos BarbQ�a Cahré!l Koderaa Aparelha••m. E' o seguinte, na íntegrd,
• Aparece em um pequeno Cmico estabelecimento' -de

c...t6rle - ViDo.d... Ouro PreM. L
o despacho presidencial;

papel, contracenando com ?J,sino ....xistente no distrit)

I
"O critério da tradiçã-:>'-

Ayres, a atol' William Bla- le Pescaria Bravd, mur.id 'enyolve um monopólio, em I
k�well; ambos quando' afn- do de Laguna, não posS:.Jf. Expresso' São_ Jorge ' princípio condenável, .C0!W)
da muito jovens, brilharam �rédio própri'o. Fuuciow:

�. tenho .insistido.

juntos, no inesquecivel ilUma casa antiga, $em .1:, - DIARIAMENTE - Reconheço que, na práii-
SEM NOVIDADES NO. instalações necessárias ao ca, h6 uma razão ponderá-
FRONT (All Quiet on the mais modesto ambiente e:;;- FLORIANÓPOLl�E-N-C-IA- BLUMENAU- VE-l a seu favor p�lo tal cri- Cera

A

II·ea Sa-o CaetanoWestern Front de Lewis colar. TcJ a ausência Ql' t(1:1O defende o sistemado,'. .'

Millestone. O veterano e 'neios para o mínimo de CACIQUE HOTEL _ lic� 11ciamentos d� insip.u�-'

correto Victor Jory (o pa- ,>onfol'to exigível c' tão c�·ef· 1;::;0 de firmas adventícia3,
dre) praticamente apaga- ('ente:> número de crian',/,� (l'te manipulein, influências
do. que alí buscam as claridH- I

'�
I

d
or.asionais, em prejuizo -10

A m�sica de 'Daniele Am- d�s das primeiras letras,

'�n .�e·
c('mércio -idôneo e de confi-

fitheatrof, ultiliza, p'àra(Mca- que se_tordna imperiosda al:;\· �
" e·'0'

"

aúça. públ�ca. Entreta�to,' é I

Oracteriz�r o ambiente, e- provaçao o projeto e ci pi eClso evItar· que os lllcon· .'

G 8.. C.:�:)C::�;i:U�e ��t:rr:�rt: <'g��aS�p::e2�t�:0.,gÔst() der Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lotes ;::ie;:�:r!: :o:o::l�: �:�
,

Sn '/, _'ama � Ia ._,.

originalidade,sem contudo 1953.
'- urbanos, casas, grandes áreas de terras próprias para competição entre tôdas a'l

,

F
.

d S N agricultura, além de maravilhosos lotes urbanos em I f' t '
",,,,,,,,

""""-==-- c(;mtribuir para .elevar" O .,

ranctsco _e,. ,otLza__

ep25
Goiânia e São Paulo, assim como ótimas ,terras no stado n�1�as que even,uailí: .. _

padrão do filme, Siqueira Bello de Mato Grosso, próprias para cultura do café, I}= habilitem a' quot::ls clt'

'Eni sintese: é uma obra Ivo Silveira", Inf�r'ma,ções: - Edigíeio São Jorge - 10 - Sala 4. Írnportações escassas,

i�

Avi-s O
DR. NEWTON D'AV:IbA

Ausente durante o corrente mês, fazendo curso

de aperfeiçoamento no Rio' de Janeiro.

eontador
nais importadoras.

AMBLIOSCOPIO DE

WARTON

Para tratamento do ES

TRABISMO em crianças.
Rua Vitor Meirelles, 14.

De 9 às 12 horas diària-

"

I

Participação
\

RAUL SCHMIDLIN
E

EDWIG SCHMIDLIN

SALOMt: GREGóRIO
VIEIRA E ANA MARIA

VIEIRA

Participam a seus parentes e pessoas de suas rela
ções, o contrato de casamento de seus filhos Dr. RUBEM
e IRACÍ.

RUBEM e IRACí
Noivos

Florianópolis, 26-7-53 Joinville, 26-7-53

Participação
MANOEL MAURICIO

ROCHA
'DOMINGOS CARDOSO

e
�

CECI'LIA ROCHA

participam aos pa"entes' e

contrato de casamento de

CAROLINA CARDOSO

pessoas de suas relações o

seus filhos

TEODOMIRO e ZENILDE

FpoIÍs, 8-8-53

TIJOLOS PRENSf\tJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARIO
PRONTA ENTREGA

JERONIMO COELHO, 14: - Caixa
,

239 - Flqr,ianópofis
DISTRIBUIDORES

Postal,
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CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA

JUIZO DE .DIREITO Di: 1 tel�unhas cujo rol segue a-i CATARINA
.

COMARCA DE TIJUCA;:,· baixo protestando ainda E D I T A L ,-

Editctl de citctção; com o pelo depoimento �e�soal d� I EXAMES PARA O PESSOAL DA MARINHA

l)rctZo de trintct dias, de in- todos aqueles que, por qual- II De ordem d S'"MCER�t!,-NdTE f) t d E t I d
.

"

. ..

'. o .r , apl no os Ol' ·os. o s ae o e

tC1'cssados mcertos-e tlesco- , quer motivo, se apresentem Santa Catarina, faço público a quem interessar que a-
. nhecidos como interessados e se opo-

.

cham-se abertas nesta Capitânia dos Portos, as inseri-

O Doutor 'Clovis Ayres nham ao pedido �quí for- : çÕ'es para os exames de: Mestre de pequena cabotagem,
Gama, .Juiz de Direito' da mulada além de tôdas as '6I:aticos, Praticantes de Práticos, Contra Mestre, Ar-

d
"

.

itid i rais, l°s. e 2°s. Condutores Motor+stas e Maquínistas,
Comarca de Tijucas,' do Es- emais provas permiti as d t d t 31 de azôsto nró d ôrdo ct

es a a a a e agosto proximo, e acor o com as Ins-
tado de Santa Catarina, na em direito. 7°) Que, nestas truções do Aviso 3.122/1951 do Ex;no, -Sr, Ministro da

ferma da lei, etc. condições, o suplicante re-� Marinha. . -

Faz saber a todos qu�nto!, quer a V. Excia., de acôrdo-Í
.

.

interessar possa o presente com o artigo 455 e seguintes ' Cap�tâ�ia �os Porto� do Estado de Santa Catarina,
, . .

.

.. I em Florianópolis, 22 de Julho de 1953.
edital de citação} com o pra- do Código de Pr?cesso CIVJl1LO de trinta dias, virem ou Brasileiro e com ciência Nelson do Livramento Coutinho

dêle conhecimento tiverem, prévia do ilustre Represen-' Escriturário "G" -- Secretário.

que por parte de Júlio Mi- Lante do Ministério PúBlico
guel Leal, lhe foi dirigida-a la Comarca, se digne seja

,.

petição do dteoJr segd'uinte: :leterminlada dia e hora pa-
. E,·O ITA. I·"Exmo. sr. r. uiz e Di- ra a rea ização da justifica- _

reito da Comarca de Tiju- cão initio litis, através da "

cas, Júlio Miguel Leal, bra- �ual, com o depóimento das I CA!XA TELEGI�AFICA BENEFICENTE DE

s;Jeiro, casado, lavrador, re- testemunhas abaixo arrola-
I

sidente e domiciliado no lu- 'das, que comparec�rão in-Igár Domingas Corrêa, no .lependente de intimação,
c-distriio de Tijipió, municí- fique positivamente [ustifi
pio de,Tijucas, por 'seu As- cada a posse do suplicante,
f;lstente . judiciário, abaixo de modo contínuo e pacífi
assinado (Doc. n. 1), com' co, a fim de que, a seguir
escritório à rua Conselheiro

I
se tida a posse como plena

Mafra n. 27, em Floriànópo-' mente provada, sejam cita

li�: Capital do Estado; ins-I d�s pessoalmente os men

crito na Ordem dos Advoga-I cionados confrontantes, re

elos do Brasil, secção de : sidentes nas vizinhanças do

Santa Catarina, sob n. 433, imóvel, o r�presentante do

vem, mui. respeitosamente, Ministério Público da C,;

perante V. Excia., expor e marca e P?r editais de trín-

1 equerer o seguinte: 1°) ta dias os interessados in

Que o suplicante, há mais certos; para contestarem a

de trinta anos, possue �comll I presente ação de usocapião
seu, no lugar Domingas Cor-I no prazo de .dez dias, que ,se
rêa, distrito' de Tijipió, nes- i segulrem ao término do pra
te Município, sem qualquer zo�edital, na qual se pede
interrupção e sem oposição, seja declarado o domínio do

um terreno com a área de suplicante sôbre o aludido
] 16.t60 metros quadrados, terreno, prosseguindo-se,
constante do croquis anexo éOniO de direito, até final

, �Doc. n. 2). 2°) Que o refe- 'entença e execúção.� 8°)
lido terreno tem .as seguin- Dá-se à esta ação o valorde

tes confrontações: frente, ao Cr$ 2.100,00 para os efeitos

Norte, com o travessão do Iiscais. N. Termos. E. Dele

meio banhado; fundos, ao rimento. Tíjucas, 23 de [u
Sul,com terras de Alvim; a nho de 1953'. (a) Theodócio

Leste, com texras do supli- I Ív'figuel Atherino, Assistente
. cante; a Oeste, também com Judiciário. Rol de testemu
terras' do 'Suplicante. 3°) nhas: 1°) Francisco Domin-

VÍDfJens D J R ,É TA S
flORIANÓPOLIS .:.- RIO ÁS 33'.
FPOUS.-S. PAULO ,-RIO '.' .4�,.
FPOLlS.!. CURITIBA-RIO AOS ,SABS.

SERViÇOS A.�REÓS- "

CRU4EI.RO.,DQ,iSU

Que, embora pOSSUà o ter- gos Sgrot, lavrador, resi

rena em questão como' seu,
.

dente e domiciliado no dis

mansa e pacificamente, com trito de Tijipió. 2°) Herme

o "animus sib habendi", por negildo Zunino, irlem, 3°)

mais de trinta anos, não dís- Roque Zunino, idem". Em
põe o suplicante de qual- dita petição foi exarado o

quer título formal, pelo seguinte despacho: "A., co

qual possa provar sua qua- mo pede. Tijucas, 23-6�53

.1idade de proprietário do (a) Clovis Ayres Gama"

mesmo, 4°) Que, por êste Feita a justificação foi 'exa

motivo; deseja o suplicante,
.

cada o seguinte despacho.
perante V. Excia., regular i- 'I - Faça-se as citações re

zar os seus,direitos sôbre .0 queridas na inicial. II - In .

imóvel em apreço, utilizarr- time-se o requerente a soli

do-se da ação de usocapiâo, citar a citação do Domíni(

com fundamento no ;1rt. 550 da 'União. Tijucas, 17-7-5.t
do Código Civil e pela for- (a) Clovis Ayres Gama". E

ma estab�lecida no' art. 454 [.ara que chegu� ao conhe
do Código' de Pr,ocesso Ci- cimento de todos, �andou
vil. 5°) Que é prinçípio coí"- expedir (> prese�te edital

�

rente no DÍreito Civil Bra- qu� será afixado na sede

sileiro que aquêle que por dêste JJ,Úzo, no lugar do cos

trinta anos, sem interrup- tume ê por cópia publicado
ção; nem oposição,' poss�lÍr, na forma �a lei. Dado e pas

Como seu, um imovel,. ad- 3ado nesta c}dade de Tii'l
-quirir-Ihe-á o domínio, 'in- cas, aos dezoito dia" do mês

.

dependente de tít�ló 'e boa de julho d� ano de mil no·

fé, que em caso tal se px:e- \'ecentos e' cinquenta e três

sumem, podendo.. requere� (a) Gercy d�s Anjos, Escri·
ao Juiz que' àssÍ� o deClare vão, o dactilografel, conferi
por sentença, a qual lhe sel'-, e subscreví. (a) Clovis Ay·
_Virá de título para a trans- res Gama, Juiz de Direit0

crição . no registro de imó- Está'confo:rme o

-

original
veis (Cód. Civil; art. 550i. afixado na sede dê<;�e Juízo.

Neste caso tem decidido os no lugar do costum� .sôbre
juizes e tribunais' do País, 0 qual me' reporto e dou fé.
a@ usucapiante só cabe a Data supra; O Escrivão:

prova de posse, contínua e. Gercy dos Anjos.
pacífica no 'imóvel com âni- •

,mo de dono, por.' mais de
trinta anos: Os'requisito� de

justo título e boa fé são dis

pensqdos (Clóvis Bevila

qua). 6°) Que, como prova
do ,1il.1e_g;:ldo, .0 suplij:!ant�_ re

sejam ouvidas as teso

Com êste valo� V. S.
ab�i,..i. umà <lont", que

_; l_;j��e•••!::"
lhe ..enaer.i. jul'o com·

'I pe!?s/l.dol'
EE����������� levêrJ. pa>'ê S:à residi!?-

,
I. ,I, cia um lindo e útil presente:

umBEL/S!iIMO (JOFREde ;4�O eROM�DO.
,., Aprocuy'e hoje o NOVO

rIJOLOS PRENS1\tJOS, TELHAS, LADRI- � NCO GRICOLÁ
I..HOS, RODAPÉS :�� REFRA-_ AV ISOl-

rLO"ANÓ� o-��:: OATAA"", -

.-

_ PRONTA ENTREGA' I DR. JúLIO �OIN VIEIRA ---------=---___:__�__

I
Acaba de receber o

O G�· _.. •. C·· I,:: AMBL������O DE

i
Curs_o de, Corte e, I Confecçõts

sny ama ex. la._, Para tratamento do Es-i «RENASCENça». _

TRABISMq em crianças. I Leciona-se o curso completo de Corte e Confecções
Postal! Rua Vitor MeireÚes Li. . (Modas femininas) pôr correspondência -- Método mo

D' 9 às 12 horas d�ària. d-erníssimo - Conferem-se diplomas - Peçam prospec-
e

tos com modêlos "Gratis" - CAIXA POSTAL, 2,126 -.,
mente. P'ORTO '"]\;JjEGRE _:.' (Rio' Gra11de' do Sul).

'Ministerio da Marinha

UE SANTA CATARINA

ASSEMBLE'JA GERAL QRBINA'EJA

De ordem do Sr. Presidente convoco os

Srs. sócios 'da Caixa Telegráfica Beneficente
Ide Santa Cat-arina, para em Assembléia Geral

Ordinária, a realizar-se no dia 31 do corrente:
.

I

mês, às .nove horas, na séde da Caixa, nesta
capital, eleger cinco Conselheiros e cinco Su
plentes, por ,:!érmino de mandato, de acôrdo

� com o que dispõe o Art. 19, dos Estatutos. I

Florianópolis, 25 de agôsto Ide 1953

(Ararahy Campos, Secretário)

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
.

Rua J�ão Pinto, 9 Fpolill

...u.Lo.Ü.!t.
-- - - - ----_._----

Curso -Pré-Universilário
. .

{ESTIBULA�E� PARA FARMACIA E ODONTOLOGIA
Direção e orientação dos professores

m. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA
SILVA E ACAD�MICO HARRY GROCHAU
CO�TADORES E NORl\'lALISTAS" complete'm suas

'arTeiras, estudando Farmácia e Odontologia.'
Não l)êréam l!m ano d� estudo..s. Aproveitem a opor

unidade, assegurando a sua aprovação.
-

AULAS DI�RIAS
LOCAL: Academia de Comércio

1 iNFORMAÇõES: diáriamente das 8 às 9 horas,. na
\cademia de Comércio.

Cerâmica São Caeta'no

JERONIMO COELHO, 14 - Caixa.
239 - Florianópolis

'

DISTRIBUIDORES ��

.....

:.\t

��;;!��{l��,

cu.

Unico

DO P. S. D.-U. D. N.
RIO,26 (V. A) - O de-. O sr, V��!.\J�e!achi Bar- . que o PSD e o PTE são ali

. I - ,.._. .....�"'- "i� ''4

putado ValteroPerachi Bar- celas admitiu a necessída-j ace�ri�nos'- �dy.ersários: A
1 1 domi

I
d li d ' I· .

ce os a moçou, o�mgo, I e, s� lientan o, porem, que
I
política gaucha está perfei-

��� o �en�ral �ordell'o de j n,o RIO, Grande ,do_ Su: fa-. tamente definida em dois
..: arras, antigo interventor I cil sena tal solução por-I' campos.
do Rio Grande do Sul. Du-
cante o almoço. tratou-se de

política, tendo o general
Osvaldo' Cordeir-o de Faria:
" . i
leito ver 'ao sr. Perachi ]
Barcelos que havia necessi- !

,
'

dade de ser encontrado um !
,

'

I
candidato unico da U. D. N. i

e do P. S .. D. 'para a suces- i
são presidencial, de modo!

I

que os partidos do centro i
pudessem ter meios para e11.-1
frentar seus adversários. \

I
I
I
I

Então vá até à SUBRAL
Ali ,na Rua Trajano, Edifício São Jorge,

Sala 4, que sua pretensão será satisfatoria
mente realizada.

Sociedade Imobiliária Sul Brasileh'a
"SUBRAL"

Garante presteza, e sigilo nós negócios, que
realiza., .

'

V. S. ESTA' PRETENDENDO VENDER
OU COMPRAR

UMA PROPRIEDADE?

·e

!'----�------------�--���------�--------�
i

...
•
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o (�Dia 110 Solda
do) em P8ri�
PAUIS, 26 (U:_. P.)

Po.: motivo da passagem
.

.icje, no Brasil do "Dia do

30ldado", o �oronel João
I ..LÁ, "

.:la Costa Braga, adido mi- I

litar desse país em Paris, I.lepositou uma corôa ao pé
da tumba do soldado des

conhecido, no Arco da Es

trêla.

•

U onomli
aumento do "cafésinhó"

:: COA.�\ a já célebre Co- não atendeu ao pedido de

I
menta pleiteado. Mas, sete

lit;ssi"io de At�men�o de Prê- majomção de prêços, . . dêles, resolveram salvar o

ços, clesta [eita, logrou um· Em reuniãó de ante-on-: prestigio da, COAP, não a

tento, sendo a única vez que, tem, em pauta requerimen-
I tendendo à pretensão dos

------------_---- .
"to de aumento de 0,50 pm'a

I iJroprietários de Cafés.

AMANHA: 0,80 do "cafésinho", resol-I A COAP, até que enfim,
veu, pelo "score"· de 7x2,' respirou'. . .

'

,

rejeitar o pedido! I Prepare-se, agora, pam o

Dois membros, porém, [o-
.

caso da carne, que já vem

ram pela concessão do au-
I
t';ndo ...

Em reunião do Diretório' municipal de Florianópolis pio na separação dos res-
. I "

Regional do Partido Demo-
.
e São Francisco do Sul em pectivos orgãos governa-

crático Cristão, Secção de: face das seguintes razões: I mentais.
Santa Catarina ficou deli- i 1) - A distinção espécí-', 2) - A Constituição con-

berado o apôio à autonomia rica entre Estado e Municí-
I
sidera o

_

eleitor capacitado
.

f

---

para eleger o Presidente da IDaDgora�ão .do Jardim de· 10180-
República e o Governad�r •

M -I B
.

do Estado, deve, logicamen-' ,CID (, ur,1 O raga))
te, aceitar à mesma capací- Inaugura-se, amanhã às pelo Serviço Social do Co-'HOJE ..
elade, com mais forte soma

�G horas, com a presença do mércio.
_ ,_,__

de razão, a eleição do Pre- sr, Governador do Estado e, Também estará presente J I'
•

feito Municipal.� .Jnda, d05 SI'S. drs; Brasílio à cerimôniaA um filho do pa- O oameoto de' João Dias e outro
3) _ A aut�nomia é al,\faChadO,

Neto, Presidente tro�o da�.uele .Jardim que I ,l,nstalou-se,. ontem, no Pa-. nl,"'le de um cidadão, no

regra geral do País, mesmo
ia Con�ed�ração Nacional fa,r� o agr.adeclmento da fa.-,laclO da Ju�tlÇ&, mais uma .Merccdo Públicc), !!') princí

para os portos e centros :lo Comércio e Manoel Fran- mília Munlo Braga pela ho- sessão do Júri do corrente r'io do corrente ar« •.

Ilnilitares de maior impor-
cisco Lopes Meirelles, Di- menagem póstuma àquele ano, sob a presidência do Na acusacão funcionou o

tância, portanto, não há ra-
retor-Geral do SESC no ilustre brasileiro.

'

dr. Mário de. Carvalho Ro-
I

dr, Morítz da Costa Premo-

Brasil, o Jardim de Infân-' h
"

zões para que se não esten- 1
I' a, que está exercendo a tor, e como auxiliar o advo-

.

"M '1 B '" O ESTADO d
.

la tambem a Florianópolis era , urt o raga, a rua. '. agr� e?e. o 12a. Varà Crime, ern face -Ie gado Custódio de Campos,
c Sr') Francisco do Sul. , Alm.irante

Alvim, 20, ne�ta convite com que fOI distín- E.€ encontrar em gt so de fé-
.

estando a defeza do réu a

4) _ A autonomia é mais Capital, creado e mantIdo guido para aquêle ato. rias o respectivo t'tular. I
cargo do advogado João Ba'�

uma conquista da tão pre-
I.

T'." ·d I
-

Às 13 horas, não h"vend,) tista Bonnassis.

conizada descentralização I
, erla aparecI O UI 'VU. caD número legal para él insta, H0�rE. O JULGAMENTO

administrativa, base do mu- lação, o dr. Juiz p orrogou DE lOÃO DIAS E
.

-aii:::Op.nc se adian- no - Paraná?
_ ; :';;:,u;:a,:;:; :����:�:;, Q����� o dr �'ário ""

� tou no pronunciamento pú-] CURITIBA 27 (V. A.r -:- �revo�do a Serra, em

aVi-, (:',
os Jurados, o que se ve-

I
Carvaíu« Rocha de-signou,

l'l)lico e oficial sôbre o pal�.1 Not,icias .
divulgadas. nesta ao da FAB, seIll: contudo, rificou, Às 104,30 1.·.I1"<1s, hou-

I
para l:újl:; às 13 hr.ras, 110

oitante problema da auto- capital dizem que terra sur- 'poder precisar a natureza, vc ( sorteio do ·.:o�:p, J do J ú- n.esmo local, o ju]tamenb
lOmia de Florianópolis e

I
gido um "vulcão" no alto da do f�nômeno. Há quein a-I ri, i,)�ciando-se assim, os: de João Dias e r utros, _no

São Francisco do Sul. I Serra do Prata, no municí- credite, entretanto, que se tl'a1 alhos, sendo apreciado caso 1.: homícr«.o de Os

Florianópolis, 24 de a- pio de Morretes. Grande. t�ate de um grande incên- I
o rroces�o em' que é réu

'

waldo Zcmer, em Capoêi-

gôsto de 1953. quantidade de fumaça es- dio, em matas espessas. Rei-l Mcacyr Coelho, autor eh -as

Diretó1'io Regional do Par- passa eleva-se do local, ten- na grande interêsse em/tôr-
.

-'

tido Democrata Cristão: do técnicos desta capital so- no do' fato, esperando-se a -,

palavra definitiva dos técni
'coso

.

Se fôr realmente 'Um
vulcão, o que se acredita

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

o Partido Demecrata Cristão, em neta ofi
ciai, apoia a emancipação política da Capi.

tal e' de São Francisco

o
•

Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Agôsto de 1953

Assembleia Legislativa
Presidência: Volney Collaço de Oliveira.

Secretaria: Lenoir Vargas Ferreira e Elpídio Bar

bosa.
De Utilidctde Pública

Após terminar a leitura domanifesto municipalista
de seu partido, o dep. Cássio Medeiros apresentou pro

jeto de lei que visa considerar de.utilidade pública, a

"Associação Catequista de Rodeio".

o hino de Santa Catarina

Qdep. Francisco Mascarenhas apresentou .projeto
de lei, visando restabelecêr o hino, o brazão e a bandei
ra de Santa Catarina.

CEL,. ARISTILIANO
RAMOS

. Com, a polavra o cIeputado Siqueira Relia

Ocupou a tribuna, o dep, Siqueira Bello,' que, após
demonstrar e levar ao conhecimento de seus pares as di
ficuldades com que os cidadãos de seu Município, Caca-"
dor, retiram a indispensável Carteira de Identidade,

�

a

presenta indicação no sentidç de ser instalado e:n Caça,
dor um gabinete de id�ntiíicação. TIM

r
• • •

pouco provável, será a pri
meira vez que tal ocorre no

Brasil:

x

A VOLTA DOS

'I
Com duas sub-estações elé-

TORRADINHOS II icas no seu .chão e sem di-

A última vez que êles se reito à iluminação de 98%

exibiram, foi um sucesso.
I das suas ruas. Vinte e tan

Foi na posse do deputado tos niil habitantes privados
Volney na presidência da i de uma rêde de esgotos. La- Encontra-se nesta Ca

Assembléia, em 1951. Fize-: ma, barro, ,buracos, capim pital, há dias, o sr. CeI.

ram o diabo. Deixaram a ci- alto 'espigado, enchem as Aristiliano Ramos, ex-In-
Votação da redação final ao Projeto de Lei n. 73-53

---, Autotiza a aquisição de uma área de terra, situada no
elade em polvorosa. Seu ge-' ruas tr,istes do Estreito. Aôr, terventor Federal neste

município de Jaraguá do Sul, destinada à constntção de !lial organizador, da sacada ;:,{ibeiro, pelo seu. jornal, I
'E,;tado e prestigi(l�o lideI'

um prédio pal'a escolas reunidas. je Palácio, dirigia os seus clamava contra êsse estado d::( U. D. N. na zon� ser-

Votação da redação final ao Projeto de Lei 11. 73-5:3 pupilos com acenos' e asso- de coisas. Pedia pr�gresso' rai'1a.

_;:_ A:,toriza--a receber por d�ação, uma área de terra, ,na bios. Apontando a.vítima à 'par.a as tristes ruas do Es-I O ESTADO' cumpri-
localIdade de Madre, Tubarao, para nela ser cO!lstrUIda -

d
uma �scola rural. ' I execraçao

e seus coman- -relÍo. Pugnava pelo desen-, ;"( '1ta-o, cordialmf:.J!t-;:.

Votação da redação final ao Projeto de Lei n. 76-53 ;
dados. A cidade parou, �s- ,:olvimento do seu canto. !---- -

_ Autoriza a abertu�a do crédito especial de ... � ..... >tr.rrecida, ante a malta en- ('Rnsou de pedir e resolveu Prossegue a ore ..

C,r� 1.000;00�,00, destll1ado a solver, parte da responsa· I raivecida e endemoniada. ,alar ,grôsso. Aí deu-se Q_ C"biLdade lIqUIda que cabe ao Estado. I Cheia de. a:rreganhos es- ---bafafa. Voltaram os torra- le em aXlas
.

Votacão da redacão final ao Projeto de Lei n. 82-53 i .

.. '.e. A d S I
--, Autoriia a aquisição de uma casa e respectivo terré- 1 gar�s SImles�os. C�spll1do e dmhos e com eles a agres- O D'
no e outras edificações nele existentes, por compra ou ; vocIferando ll1sultos, pragas 3ão covarde. A cidade que Telegramas de Pôrto Ale-

desapropriação judicial, no município de Tan!;,:1ará. -.,_t e. imprecações. A cidade bo- já ãllrlava apavorada, com
gre informam que os tra-

VOJação da redação final ao Projeto de Lei n. 83-53 quiaberta, -Contemplava o 1S boat�s de mais uma fuga
A di

balhadores na indústria de
- utoriza a oar ao Serviço de Alimentáção da Pre- '

poderio do ódio a explosão do Gaúcho, agora então,
vidência Social SAPS - do Ministério do Trabalho, In- d Ih I' -

f dos torradi-
construção civil; e de bebi

dústria e·Comércio, uma área de terra, para nela ser .

e v: ;
reca ques e;,

rus- ��:�,al):r�:: o sono de u�a
das, de Caxias 'do Sul, con

construido um Restaurante Popular. i traça0 e ce.rtos po Iticos, tinuam em· greve, sendo
... I num coquetel alucinante, a .

lêz. Será que o Aôr men- mais de mi.! o número de

Votação da redação final ao Projeto de Lei n. 88-53 embriagar aqueles filhos- �ionou 'no seu jornal algu- grevistas.
- Autoriza a abertura do crédito especial de ..... ,. de-família, levando-oS' ao ri- .na coisa favorável ao sr.

Cr$ 4900.750,00, para pagamento de diferenca de �en�l-
'

Amentos aos funcionários das Coletorias, diferêaça esta
.:lículo de ações .qu: �ra� I Sebastiã� Nev:s? Sim, por-

_

Babia ter um
verificada nas substituições e ajuda de custo. I

um atestado de lllsama e que uma �eaçao dos torra-

C I IVotação da redação final ao Proj�to de Lei Il. 112-53 ,

1l10lecagem. De falta de de-' dinhG�, ,?to brutal, ..m defe- O éOlo Mi itar
---" Aprova. t�rn;-� aditivo a? acôr.do celebrado eUl 1-2-52, : côro a si e aos seus. Depois, I·�a de seu general, deve ter Segundo estamos infor-

entre. o MmlsterlO da Agl'lcultura � o Estado de Santa: êles desapareceram. Foram jdo J ··"vocada, :>e:c-' dúvid.:: mados, vai ser criado o CO-'
Catarm�, I �

"'- 1 IV t
-

d d
-

f" 1 P' t d T .'

113
. contemplados com empre- h,guma, pc:o elogio ou men- légio Militar da Bahia. A

.

o açao a re açao ma ao rOJe. o e· .....eI !lo -5::; I ' _- .

_ Aprova têrmo ..aditivo ao acôrdo celebrado em 1-2-52, . gos, contratos, comissoes e ção ao atual diretor da Pe- propósito do assunto já foi

entre o Mini�tério da Agricultura e o Estado de Santé.i ; outros bordejos. Prêmio jus- 'litenr iáriá. Para o bravo feito um estudo pelo co-!
Catarina.

.

, I to a esforços cívicos, de ta- géneral dos torl'adi�hos, sr, mando da Região Militar, I
VotaçãoA�a redaçã� final ao Proje!o de Lei n. 114-5:'; I

manha envergadura. Sumi- PaulJ FOI,tes, e seus asse- local, precedido de audição I
- Aprova termo de acordo entre o Govêrno da União e d' I

-

A t �las, falar no Sebasti'a-o e' 1

o Estado de Santa Catarina a 14 de outubro d� 1952. ,ram a Clrcu açao. n e�on- do govêrno estadual, que

Votação da redação final ao Projeto de Lé!i n. 118-53 tem voltaram. Para Surpre- . rov.'Jcação ostensiva. Dai louvou a iniciati;a. I

---:- Ap7.?va têrmo de acôrdo celebrado entre o Govêrm; I
sa geral. E aH, na Praça 15, jJorq�e o � �u c�ntou sôlto'l O �inistro da Guerra, I

da Umao e o Estado de Santa Catarina, visando a adm:,- aos magotes atacaram co- fi.: VaI cantar mms. Os tor�'a- que há pouco estêve no 'Sa]

riistração e exploraçúo' da rêde de armazens existentes varde e bárbaramente um dinhos voltaram!!! vaJor, de tudo foi cientifi
no Estádo.

V
môço. Um J'õven J'ornalista BUl\ d t' I

otação da redação final ao Projeto de Lei )L.:52�52
. ca o e au OrIZOU o genera

� Dis��e sôbre terreno, para construção da Delegaei:.! Aô.r Ribeiro, diretor de A ,. �••••••••- ••--_.":-.-.-..••.._.. Nilo Horácio de Oliveira'
de Pollcla de TimbÓ. , i Tnbuna, o arauto das aspi- O T�mpn I Sucupira, comandante da� I

Votação da reda-ção final ao Projeto de Lei n. 285-51
"

rações do povo do Estreito. Previsão do tempo até às quela Região, a tomar as;'
� Dispõe _.sôbr13. .isenç�o �e impostos.. ' _,-.,Dêsse pobre' e infeliz Es- 14 h d d' 28 'I' dA IVotaçao da I edaçao fmal ao ProJeto de Lel n. 79-03 : t

.

t I d b 1

oras o la. pnmeiras provi encias a

Ut'l'd d pública A
,-

d Od 1...
. reIO, re ega o ao a ane 0- Tempo - Instável, . com fim de por seu intermédio

- lIa e a ssocwçao os onto...,gistas de . " , .

;.r

Santa Catarina.
' - no, a propna sorte, pelos chuvas.

.

serem encaminhadas ao go-

Vodção da redação final 'ao Projeto de Lei n. 69-5�j' poderes estaduais e munici- Temperatura .:::_ Estável. vêrno central. Essa inicia-

-U:ilidade pública a União <::ata:inense 'dos Oficiais dr,

I
pais. �êsse m�mo Estreito Ventos - Vari:lveis, pre- tiva vem ao encontro dos,

Rese� va e
_ Re�ormado!, d�s Força:> �rmadas. que ve os grossos canos' da dominando os de Sul, fres� desejos do povo baiano, que

Votaçao da redaçao fmal ao ProJeto de Lei n, 103-5:� d tA d P'l-
_' Autoriza a abertura do crédito especial de , � u ora os 1 oes, �assar coso de há mJtito a aguardava

Cr$ 2.213.51:3,90, destinado ao pagamento de dívidas de
as suas portas, rumo a Ca- Temperaturas Extre� com o maior interêsse .

...._..,,..,.,.,exercícios findos.
. I �i,tal, sem ter o direito' a li� mas de ontem: Máxima 15,4. (Do Diário de '-NotiCias

Todos aprovados, 'ga-Ios às suas torneiras, M:rnima 14,4,
.

- Rio - 27-8-953.) I

Grilem. do Dia

Votação da redacâo final ao Projeto de Lei n. 1-5:::
__:_ Autoriza garantir ·empréstimo de Cr$ 400.(100,00 que
a Prefeitura de Nova Trento contrairá com a Caixa E�o
nômica Federal de Santa Catarina.

Votação da redação final ao Projeto de Lei n. 33-53
- Cri,a cargos no Quadro Único do 'Estado \' d' outras

providências ..

,

't

Não conhecemos pessoalmente o sr. Estêvão
Silva, colunista do nosso Diário da Tarde. Cuidamos
mesmo que por trás desse nome esteja uma pessoa
das nossas relações. O de que temos certeza é' de
�ue <) sr. Estêvão não é lá grande amigo do próprio
Jornal em que colabora. Dizemos isso baseados no

que escreveu, no dia 24 do corrente, à primeira pá�
gina, sob o título EU AFIRMO. .. '

. .Depois de fazer o elogio do jornal. o sr. Estê-
vão afirma:

" .

"O Diária é um pasquim, mas não vive de
esmolas nem, tão pouco de pagamento� gra-
ciosos". .

.

Não sabe aqui uma digressão histórica sôbre ,a
ongem dos pasquins. Ela é muito conhecida. Será

s';Ific.iente di��r que pasquins são folhetos irrespon
savelS, de' sahra, de calúnia de difamacão de in-
., .

'
. �,

Jurla. ,-

./ O Diário, a não ser quando foi diri�ido, há anos,

pe�o dr',Fern�ndo Melo, nunca teve aspecto de pas
qUIm. E um Jornal provinciano, modesto, acanhado,

. como os outros 'da Capital. Mas, pasquim, não!
.

Perdoe-nos, pois, o sr. Estêvão Silva está mo-
-

,desta defesa do seu jornal.
x x

x �

Argus, da Região Se1'rana, escreve o seguinte:
Os udenistas, pelo visto, sofrem do complexo

dos serviços sanitários. -

.

O sr. Irineu Bornh�usen na sua única obra para
LaJes mandou construir as patentes da Escola Nor-
mal. I

Agora,
.

em plena câmara, um Vereador udenis
ta, muit� c?nhecido pelas idéias "chico-viólicas" que
possue mdlCou. ao sr. Prefeito a construção de um

serviç� sani�ário público em plen� praça.
, Nao sena melhor comprar os sanitários da Es

cola Normal ao Estado?

'.
Outra sO,lução seria a �e por à disposição do pú-

blIco, pelo DIretor da Escola, os referiqos sanitáríos.
A turna da U.D.N.
E' mesmo de alto cot,urno ...
Seu emblema, doravante
Sel'á um "vaso noturno".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


