
1'0. Agricultura visitará a "Ci- norância metalurqiea, o

Temperatura: Estável dade Ferroviária" a convi- abelhudo exegeta descobriU
RIOr 18 (V. A.) - An- ve, um atrito entre o sr. está no 'judiciário. Vocês I Operário (exaltado) Ventos: De sueste a nor- te do sr. Antonio Borges, que'<"'de nada adianta su-

te-ontem, quando o minis-: Belchior Goulart e os tra- provocaram agitação I Foi V. Excia., sim! V. Ex- deste, frescos. na qualidade de represen- primir na Constituição do
tro do Trabalho recebe\!,' balhadores. Diálogo apro- Operário Absoluta- I,cia. foi quem deu a ordem Temperaturas:, Extre- tante da Sociedade Agrico- Estado o dispositivo que,éx-
em seu gabiente, o "coman-.: ximado entre um porta-voz mente: agimos de acôrdo I

e nos incitou à agitação! mas de ontem: Máxima la e Pastoril/de Santa Ma- .pressamente, confia co Ga-
do de-greve" 'dos maríti-I dos operários e ,ministro:,

r:!
com o Ministério. 19,9. Mínima 13,2. ria. vernador 'a nomeação do

mos, que lhe reclamava o Óperário.,..- E o caso da Ministro - Não dei or- prefeito, da Capital, ,por
ríâo cu�primento dê �gU-' Federação dos Marítimos?' dern para que vocês �ôs�em M

-, ·

steJl' ri- o' d' 'S
;

d isso que, na Carta Magna
mas clausulas do acordo Que devemos fazer? para a porta do Tribunal In I

, a au -e da República' permanece o

assinado com a classe, hou- Ministro - O. assunto, de Recursos, protestar. ',f
" art. 28, § 1°, com o poderão

DUlmados Os i Tr�balbo� Qa Soa, Beuolam6otacão os prefeitos das capitais ser

RIO, 18 (V. A.) - Fo- feira a orgamzaçao do qua-,' Encerrando os trabalhos, ' nomeados pelos governado
ram ultimados ontem os dro de funcionários do �

,

o' ministro Antônio Balbino I res! Não é da sabença do

trabalhos de regulamenta-' nistério da Saúde. i agradeceu "a colaboração Ilanztid9 hermeneuui, que a

ção do Ministério da Saú-, Uma Consolidação das dos membros da comissão! quele poderão tem senso

de. A comissão especial en-
;

Leis de Saúde está sendo ,; e anunciou que deseja ofe- (f�culta�ivo e �ão obriga-
, carregada de dar cumpri- elaborada pelo srs. Edgard recer sugestões ao Con-: cional, tmperatwo, cabendo

ÍI" p' M
' ·

S h C
'

O Ctt
/

mente à lei que criou o no- I. Valente e Ulisses Coutinho, I
gresso, no curso do projeto

I
assim aos Estados législar

naO
,

OSSO' ais o n ar om a e e... vo Ministério, rE:\u�lu-se
I
o primeiro coordenador dos,Ide reforma administrativa, sôbre o modo de constituir

RIO, 17 (V. A,) _ A me- dos 'próceres de influência

I'
notadamente n? norte, on- sob à presidência do .rní- trabalhos de regulamenta-! quanto à matéria do novo

o prefeito da Capital: se

dida que se assenta o. am- 'na vida política paulista. de os seus correligionários nistro Antônio Balbino, 1 ção, a fim de tornar mais: Ministério.' Oportunamente I por, eleição ou por simples

biente político em São Pau- O próprio presidente do esperavam tirar o' melhor presentes 'os srs. Edgard acessível o conhecimento será organizada urna nova nomeação.
r

lo e se definem as posições, PSP [á cconfidenciou .a um rendimento de urna cam- Valente, Gilson Amado, .do que dispõe o Ministério. comissão para estudar e Intérpretes do tomo des

os resultados do rompimen- correligionário que não panha : local patrocinada Mário Pinotti, Arlindo de da Saúde para o exercÍcito: dar fo�ma a essas suges- se, andam p01' aí, aos ma-

to do govêrnador'com O sr. "pensa mais. ,no Catete". pelo ex-aspirante ao Cate- 'Assis, Almir Castro, Fábio de suas finalidades. tões. gotes, preleoumaiido nas

Adernar d� Bárros se tor- Vai se concentrar com tÔ-I' te. Não sendo mais uma le- Carneiro de Mendonça, Er-,;
_.

O DIA DE VARGAS EM ITÚ
canchas esportivas, ninan-

nam evidente: o sr. Ade- das as armas na eleição es- genda para 1955, o sr, Ade- nani Braga, Pereira Filho e
do pessoas cultas, portado-

f A f d
"

t d 1 E'
. -

dei 'd
.

t demai b d
'

ras de insônia., dispero'án-mar oi pôsto ora.' o pareo a ua. ssa poslçao, a que mar �Ixara e m eressar
I os, �mals mem ros a co- ITú, 18 (V. A.) O' Percorreu demoradamen-

'l'

na sucessão presidencial e se viu forçado a recorrer, ao Para, ao Maranhão, ao; mIssao. , ! presidente Getúlio Vargas te a fazenda' -�interessan-
do grupos, com (1,s imperti-

bri d" S-' tará • d d C' t E t d I A d d
-

f
i nentes exibições de seu sa-

o riga o a travar em ao ,Impor, a.ra numa que a e eara e a ou ros ,s a o.s, I prova a a re a�ao 1.'-" visitou, hoje, a . fazenda 'd ..

1 '1
_

' o-se prmclpa mente pe os ber errado.Paulo uma luta de sobrevi- prestígio do sr. Adernar de onde O PSP se fortalecia
I
nal da regulamentação, fI-, Santa Amelia, só regressan- plantéis de gado. Viajan-

A'

di t d Bd' E t d t ti
, »Ór

• Cuidando serem cultos,vencia em ISpU a o go- arros nos emais s a os, nessa expec alva: cou para a proxima t�rça- dó ao pôr do sol. d d
. -

f h
.

.

o e aviao, oi acompan a- dão tiros e' 'ura"n q'ue d,es-vêrno do Estado contra a
."

d'
J •

O P' 'O V'· bEM' 'I
o ,dos srs. Manoel Vargas, cobriram a pólvora. SOe ti-totalidade dos partidos e

'

R b

·Sin�p�i���i. emenda-
,

.

" a�a, '

:, .1"D, o
.

o'ra,. ����:������!;f:,;� I �:::t�d'd:::�����s'=;:'�:
. Arinos,--.P. I por o o o sempre. ertam,

.

ALOCUÇÃ,:O D,E PIO I .iJí.sa., .declaraçã.o, 'Untein, ',ii.fi' con,s,JlXDQ�de,_ vinho por pes-i.1'õ,,'es' do.dever. "não.preten- empregados da fazenda e .' .. 1
\
'"

" _

'OS ' ,_
_

-: _ ,�I ' _
�7 asstm, 'apenas as tltu�are-s<'

)
A bancada' do PSD reu-

XII AOS DELEGADOS dir-igir a palavra, em audí- soa
"

-

.

dem . desacreditar a vossa, respectivas ,f�mílias e, a� de uma gara�tia pessoal:
)- "

h' d
DO 7° CONGRESSO ência especial, a um grupo O Santo Pad,re 'salientóu indústria" e exortou 'os CI'- chegar a Itu, recebeu a VI- d 1 'f' d

.,.
ne-se oJe para estu ar o 'd ...

a
,
e, c asst tea os no grupo

projeto Afonso Arinos in,s-
XNTERNACIONAL DE de delegádo� ao 7° Con-' que uma grande quantida- entistas que ofereçam, ao

sita e fazendeiros VIZI- do vento-encanado, anda-
,

tu indo legenda de coligação
VINICULTURA ,gresso Internacional de Vi- de do alcool ingerido não consumidor "na forma,mais nhos,. que vieram apresen- rem por aí chateando o.

para ele�ções majoritárias: CASTEL GANDOLFO, nicultura. O discurso foi procede do vinho, e refe-: cientifica que lhes seja pos-
tar-lhe cumprimentos.

A tendência da: banC4lda é 18 (U. P.) _ O Papa Pi9 dado, hoje, à publicidade.
I
riu-se aos estragos que pro- sivel, as aitas qualidades a-

EM URUGUAIANA E'

para deixar a questão em 'XII declarou aos. viniculto-
O Papa acentuou: "O vinho; duz' o, alcoolismo, não só limentídas e higiênicas do BAGE'

aberto, pois são, notórias as res 'de várias partes do
de per si, é urna excelente

I
nos países de alta--civiliz._a- " vi�ho,. coni o que estarão

." f' 1
-'

t b'
simpatias de numerosos de- mundo que seria "inadmis-

COIsa e re erm-se ao u-
; çao, como am em nos me- 'contribuindo para estabe- PORTO ALEGRE, 18

putaclQs
.

do PSD pela fór- sível" que, na defesá de in- gar que essa bebida ocupa
I
nos cultos. Iecer um limite além do (V. A.) - Comunicam de

mula Arinos, - considerada terêsse materiais, viessem
nas Santas E,scrituràs e o I Friso� que suas �alavra�, qual, o us�, do 'yinho se Uruguaiana que o presi

instrumento apto a propi- a produzir' tanto vinho a
seu ��o. como e�emento do

i
pronunciadas por

Impossl-1
converte em abuso". dente Getúlio Vargas é

ciar urna' aliança entre os ponto de se transformar tal
SacnflClO de Missa na y 1-

ORL N' O
---

Ao finalizar suas pala- esperado sábado, às nove
,

.

C t'1" "e t! A D LEITE \

dois partidos democráticos produção num veículo de greJa a o Ica. -

_

on u-
t

.

I vras, deu sua bênção apos- horas, naquela cidade,
'

se-
- '

rln
-

d 1 l'
do - acrescent<m -

, não, RIBEIRO HOJE NO tólica aos delega'dos pre- gu'l'ndo no mesmo dl'a, a'spara urna açao comum na', prV;l-'ag�çao o a coo Ismo.
_.'

'd
.

1 los P t'f' f pod�mos deixar passar em SENADO sentes. 17 'horas, para Bage'.sucessao presl encla. umo
.

on I Ice, ez
silêncio um problema eco- i RIO, 18 ,(V. A.) - Fi-

A •
"

,. I '

nomlCO, sem as necessanas

considerações morais. Re,.. cou, finalmente, marcado o

centes' estatísticas fióstram próximo 'sábado, para o I
'1110, 18 (V, A.) - Sá- visitarão Uruguaiaúa, que em certas regiões a comparecimento do sr, Or-, BERLIM, 18 (U. P.) - zonal, sem passes especiais.
bado, em avião ,especial da I Dev�rão incorporar-se á produção de vinho excede lando Leite Ribeiro, ao

'

Os altos comissários norte- Foi o que informaram fon

FAD, seguirá para o Rio I
comitivà do sr� Getúlio de, muito ao consumo e as Monroe, afim de ,prestar

I
americanos, francêses e. tes autorizadas, acrescen

Grande' do Sul l,lma cara-I Vargas e João Cleofas. En- possibilidades de Exporta:' esclarecimentos à Comis-' britânicos pédiram, pela tando qu:e os aliados estão

vana de onze parlamenta- tre os deputados gauchos ção. Seria inadmissível que, são de Raleções E�teriores,
t

segunda vez, a seu' colega' dispostos a abolir o siste-'
res. Estes assistirão ás fes- seguirão os srs. Fernando 'na preocupação do interês- que deseja conhec�� o pen- da União Soviética, Vladi-.lma de passes interzonais,
tividades que serãó. realiza- Ferrari, Rui Ramos, Silvio S2, material, se provocasse,

I sarnento do diplomata sô-,mil' Semvon0v, que permi-
'

se os soviéticos fizerem o

das ,em Bagé e Santa !VIa- Echenique e Coelho de ' de urna o_U de outra forma, bre as relações do Brasil: ta ao alemães viajar livre_-' mesmo,
lo ria (exposições rurais) e Souza.

' lum excessivo aumento do i
com a Argentina peronista. ! mente pela fronteira !nter-I

�)""()""'()....n_-���-�...
'. )O�()....()....o....o....o....()....()....(O

,Não foi Caxias, a da festa da uva. Nem aCaxias' 'i Respeitando no homem a, dignidade do, cargo, a

do Poeta da 'Canção do, Tamoio. Foi, sim, a cidade Jlu-
�

im/prensa quase não lhe fêz refer&tcias.
minense, também Caxias, da festa da bala e da violên- A majestade da lei não co�ta senão com ser1Jido-
cia, e onde o deputado federal Tenório Cav.alc.anti cons- 1'es de estirpe a mais nob1'e, e de fidelidade a mais pura,
ta haver cantado, ao desafio, os versos de Gonçalves para. a sustentarem, com a lealdade dos fidalgos que;'
Dias:

'

antanho, "'nos cielos épicos da história", davam a vida
"A vida é combate ,

.
pelo Rei, pela Pátria e por Deus.

Que os fracos abàte, BARREIROS FILHO Sem arguir o mandante, aludiu ao mandado uma

Que os' fortes, os bravos, _ ..

'

,voz s6, até agora: a de Nerêu Ramos. ,

'

Só pode exaltar, .. I • S�o as exceçoes fatats e tr:ts,tes, �ue provam a ex- I Voz severa, refletida; timbrada pelas normas ,- do
celencta da regra, a. re�ra dos 1utZes mtegros �, sem fa- diieito, pelo culto e vigilância das regalias �o Legisla-
vor, chamados �er�ttsstmos., . .

I
tivo federa,L' ,

'

O te:rto c,:rt�talmo da let fundam:ntal estev� .a ,!!t- I Nerêu não desempenhava o papel de acusador; e

qtte de esfar:ela1-se num ato de alucm�da surr�ptaçao. sim o da defesa, intervindo pontual e geomet1'icamenJ_e
Mas antes d!sso, tentou-se, s.aqu��� e �ratr a �agtstratu- : seguro em bem da integridade de um Poder. Ao seu
ra neste Pats, onde ela e mteutça, mcorrutwel e sem ,flanco, colaboradQres e testemunhas, um minish'o de
'mancha,.,. , . . . .! Estado e figuras de insuspeita respeitnlJilidade na re-

Tenorw e ou pode ser assassmo Bereco, com trmta presentação fede1'al.
e tantos processos ds costas, já foi absolvido pela Su-

'

*

Tenório Cavalcânti tem imunidades parlamentares prema CÔ1'te da Morte, em, instância final. O delegado *

Ce'rcar':lhe policialmente à casa - e 'd� noite! _: Albi.no �mparato, ine::p:riente" ,sacritico� a flor da vi- Acabe-se êst� comentário e' o negro c1'epe de cer-

,nem a juiz togado nem a tribunal consciente, lembraria da, msptrando compmx,ao e, ate, �oltdart�dade da elas- ,tos fatos que êle atingir. De uma 'vez p01' tôdas: O man

fazê-lo, porque juizes autênticos não repulsam a Cons- se a que, de certo modo; p�rteAnclta, ,e cU1a revol�a. ofe- 'dado é apócrifo, hipotético e inexistente, por vir de um

tituição trono abaixo, me�iante um mandado de busca, r�ce aspectos cO�tpre.e�stVets. guem .r��t� .sozmho� fantasma sem, cartão-de-visita. "

�xpedido sabe Deus como e a trôco de quê. ,
vwo, afrpnt�s� a rettdao, do Poder. Jt.tdtcwrtO, que, � I Graças, sejam dadas a Deus, pois 'Santa Catarina,

Juízes de out1;a marca espezinham a Carta Magna, honra e p�l.adt� para. to�o� �s brastletros.
I
nas suas comarcas, nos seus ,tribunais, só reghta juízes

mas ganham novos títulos afim de se lhes evidenciar o Um stlencw de cemtterw lacrou o nome de um- na mais filtrada acepção ein que êsse nome possa se1'

�on�eú�o moral e a capacidade aberrante das funções I'magi,st�ado .. par:ce que êste se en�olve� na toga para ente,nd"t,·dO.. '," \. ','", .

3udtcatwas.. '

mone1 m�ts tmde, de cara escondtda, a moda dos 1'0- , ' E, o Br�stl, �omo (;l;U�! 9'U:f? §e1Q., Jom,a ç.onhecimento
Não,meveaem" desmerecem,.. manos nntzgos. ' , . "

' ,

ápenas 'de ]1dgctdores sábios e imparciais.
'

�-:�=:it:Nrruda Ramol
IEeENTE· IDominJol F. t�d. Aquino •

lIiiIG m Im F _
.

:.dItA0 d. "oj. - 8 páK••

avião especial da . Varig;
seguirão sábado para Pôr

,to Alegre, de onde se trans-

A VIAGEM DO

MINISTRO DA

AGRICULTURA

RIO, 18 (V. A.) _: Em

._ -

Florianópolís, Sábado, 19 de Setembro de 1953

"

•

O TEMPO portarão para Santa Maria,
os srs, João Cleofas, Luiz
Antônio Borges e João

Gonçalves. O titular" da

•
P�evisão do tempo até às

14 horas do dia 19',
Tempo: Instável. Nevoei-

•

•

OS ALIADOS PROPÕEM AOS RUSSOS A

BOLIÇÃO.DO PASSE INTEl!ZONAL
CARAVANA DE PARLAMENTARES

VEM AO SUL

pj a Polícia do Estado do Rio, tomando isso por
mote, glosou de pronto, rilhando os derftes e rebatendo
'sem delo1_l,gas:

"Um dia vivemos!
O homem· que é forte,
Não teme da morte;
Só teme o fugir" ...

*

,ASNEIRA

, 1'AMANCUDA
1 T'emos, de reqresso, lá

,

,tl'Ínando nas inocentes e

I indefesas colunas do Diário
i Oficial da Manhã, um cons-

titucionalista tão sabido e

sabedor, que ainda umora
a cediça dife1'ença, de ex

pli�ação excusada .até. para
calouros, de fa�uldade, que
corre

'

entre 13 poderá e o

deverá ou seré, dos textos
legais. Partindo dessa ig-

próximo, escapas aos no

bres e c1'istaos princípios
da solidariedade humana.
E - o que é o principal

niío enverg�nhariam
nossos jornais, recheando-
os de imbecilidades .

..(,....()....()....() ()..

VENDA DO CRU-

Z-EI!tO NO " MERCA
DO LONDRINO
LONDRES, ,18 (U.. P.)

- O Banco da Inglaterra
anunciou, hoje, qué o peso

argentino, o cruzeiro bra

,ileiro, e peso uruguaio,e a

libra ,siri de moedas quek
10 serem oferecidas, 'à ven

da, dev'em sê-lo por agente
au�orizado

.

Entretanto, acrescentou

'o Bancq que a m:dida não,..
.se aplica .aos residentes no

Reino Unido que não pp
dem negociar com estas

moedas a não ser por inj;er
médio de agente autorizado
ou que ,não podem 'efetuar

pag�mentos nestas moedas,
�em licença do Tesouro

britânico;

o RISO DA CIDÂDE·..
.

"

A,

Vamos! Está na hora
de ir estudar! Quem
não estuda em· pe
queno, quando· che
ga a grande radari
za-se e causa pieda
de,·. .. .' pelas, , ..hoba
gens que espalha!!!.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma tra�ição no �omércio e na In�ustria �e,. Santa Catarina
Matriz - Florianópol

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE", SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.'
Especialistas 'em: FERRAGENS, FAZENDAS,·DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA; FBRICA DE GÊLO.
J

•
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----�--------------------- ----------------------------

/

ORA. WLADYSLAVA W. HUSSI '

ID'R. JULIO' DOIN VIEIRA
I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS. .

DR. ANTONIO om HUSSl I· OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
.' .MI.. Ex-Assistente na Poliélínica Geral do Rio de Janei-·

.

O1nl'rtà-ClfIalea .era1-r.,...
.

Iro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
I8l'n.. _�pl.te •••pH1al1n" ••• PODO,&.I·D••

DlIO�1 Raliway e no Hospital São João Batista da Lagoa.
'Ali. ei). lIi_rDo. 1I!.6todo••• dIa,D6.ti8Ol • Curso no Depártamento Nacional de Saúde .

,eJ..rolcoru _:_ IUST••O _ I.l.LPIK.OeUJU - �ÜO- Consulta", diárfamente das 10",à8 12 horas.
LIS.O BASAL 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.

•"I.tarapia ,or .!!I.. ..rta.-.l.n-c.latle &al$a Oln'. Atende no Hospital
.

de Caridade, de 8 às 10
.aelata • lilfr. 'Y.rm.lllo. horas.

-. '

c.u.lt6rlol ... ·Tr.J•••• a. I, I' ••••r - 141ft. .. .... Consultório: Rua -Vitor Meireles, esquina com
. ...... Saldanha Marinho.

•Hirlo, D•• I "_11 "01'•• .:. Dr. ......
,

Residência: Travessa 'Urussanga 2. - Apt, 102.
D.. 11 .. 1. Ilor•• - Dra. _.ui.

llesl.o.a1e .1.....1." M.,o..N:I, ..
> DR. t. LOBATO FllJIO

DoeJl;;U .II••"areiJl.o .r..,lr.&6I'i.
"UBSllCULOI.

. U.DI;JG1I:JU'U II RADIOSCOPIA D08 ro�olllt

ClIUd. 4. Toru
if',allldilÍ(, ut>la J':ac;l1lldad. Nacional •• modicina. Ti.iol."uu jl 1

'rllioci1'1lJ.ilo 40 Hospital N.ra. "e... ,C.r.. II. '.p.ci.Uuçlo pIla S N. T. :.x-InhrDo 1,.. - •••lIIt.aee ...

Ctrur:lia do PI·o!. U�o Pínla.iro Gnimad•• (ai.) I

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

.

DR. A. SANTAELA
; I'or.m••o ,.1" 1'••aI.... H.a1a.al .. •...eIu .. Oal.H'"

.......r.I11)•.
...1.. ,., ......... •• Aula'..... • Pal..,.... .. IHatrl_

''''ral. _

a&�l••no i•...,Ital r....tatrt.. o ...,..... I.lialále .••
..,ltaI 1'''••

_-latamo •• 1I••ta Ca rl..ril......... I....,..
ou.laa .Uiea _ Doo HarY.....
o.a.lt6rlol ..utelo ..lm6Ua Ho" _ Iüt ..
a..I d.,_ a.r. Boeai.... IH.

Ceual , D., 11 ... 11 laoIu.

'I'alel".' g.••alt6rlo{ 1..... ........elaf Uu.

DR. JOSÉ BAHIA S. BlrtENCOmtT
..•. C.

CUalea hnI - ....Ul'....
.

... '11 a....... II - ......
ro.:&ICULTO.A _ HDLt.Tau - OJ,.PIJgA ••BAL .

eaAllirIl 'o .......d. _ ... BaI'" :I...... , (IMII ÍI
ti ....) _ J'Ior1a.'''lIa.
••!l11 1""-11 ura. _ ·DIUIuIoa...

OU:O. - OUVIDO. - R.PDI .......&JITA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
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- MÉDICO

CLINICA DE CRIANÇAS
A"DULTOS

DOENÇAS INTERNAS

CORAÇÃO - FIGADO' -. RINS - INTESTINOS
Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório - Rua Tiradente5, 9

HORÁRIO: "

Das 9 às 11 e-das 13 às 16 horas'

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

DR. '. ALFREDO (!BEREII
C.raa KacI ....

b, :::freter .. ..,ltal Cal••la ....' ......

.
.

- Dr. Meceslao Szaniawsk-

Do4t.P.1 .'"0IIII. • •••tãta.
Ia,....ela IauL
a•• 'I'IraI I. -
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,

CLINICA MÉDICA ,HOMEOPATICA
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._,_0'"

.

DR.,' JOSÉ ROSARIO ARAUJO
. CUalea .Mlea - Doa...... �.....

(Tratam.nto •• BronQ1I!lh. Im .•"ltoa ........).
eo...IUrf.i Vitor .�l'Nl.�. 11'- ·1· aDiar.
_.irI.: D.. 10.10 la.ll"O • ela. 1.1' la .... Ufa&,

.......d.: A,..nlda &lo BraDco, lil - 1'0•• 1.'.1.
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__:_ Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 -"Fone 2665

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N':' 529 '

CURITIBA - PARANA'

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E, MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man-

... Iv" Clfalea táf chas, espinhas, etc. � Glândulas. Falta de regras, -Ex-

.1
'

•• CuI....
.

cesso, FloreS' Brancas, Frieza' sexual, Impotência, Este-
.

OLLflc. BDIO.I. D. ç..u.xO.&l, PULTH rilidade, Desonvolviment'o fÍ:sico e mental, etc. - Do-
_ .Al.rll. - enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,

c-.l , &� H -1 _ � u .. I.!
.

Malária crônica. Hemorroidas, etc.
• .ti.. 11 la 1f Iloru. ATENÇÃO: Consultas em Blumenáu nos dias 26 a 30 de
........ 1 .....réeuJ GdIl.�... -- .....J 'IL cada mês, no HOTEL HOLETZ .

DR. ARMANDO VAI,,ERIO DE ASSIS
••Dl(lO

I J

•

IS

«o ESTA·DO)
.

ADMINISTRAÇÃO '

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160
Te! 8022 - Cx. Postal, 139.

.

Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes:
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro,

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 2\ - 6° andar .

Tel.: 32-9873 - São Paulo.
ASSINATURAS'
Na Capital

,

l�formaçÕe8
U.e'is

O leitor encontrara; nes
ta coluna" informações que
necessita, diàriamente ê de
imediato:
JORNAIS Tel�fon�
O Estado .........• 3.022
k Gazeta :......... 2.656
Diário da Tarde 3.579

.

-

f�iáriO
da ManhA 2.463

Verdllde ' 2.01(;
. Im.prensa Oficial '" 2.68�
HOSPITAIS

.

De Caridade:
(Provedor) .

(Portaria) .

·Nerêu Ramos .

Militar
.

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa '" �.121

CHAMADAS 'UR-
-

GENTES .

Corpo de Bombeiros- 3.313
Serviçp Luz (Recla-
mações). 2.404

. Polícia (Sala Coníis-
sário) . . . . . . . . .• 2.038

Polícia (Gab. Dele-
gado) " 2.59.'

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC 3.70&
Cruzeiro do Sul . 2.500

DR. MARIO LAURINDO Panair ········ 4 3.553

e
Varig _2.325
Lóide Aéreo 2.402

DR. CLAUDIO BORGES Rea] " 2.35.8
ADVOGADOS Scandinavas 2.500

FOro em reraI, Recursos ,erante o Supremo Trlb, HOTÉIS
'

�---·-D--R---. \UA--"'L- l\·�O·--RZ--OM-E.R· GAR-'-C-IA 'Iaal Federal • Tribuaal Federal d. Recur.o.. Lux ........•....• 2.021

• t' lU, ESCRITÓRIOS Magestic -.......... 2.276

Diplomado pda Faculdade Nacional de Medicina da .Florlaaõpoli. _ Ed,ifleio Sio Jorr., rua Traja. Metropol ......•.. 3.147

Uníveraidade do Brasil 12 _ 10 udar _ aa1al'
La Port.a •..••..•. 3.321

Ex-inte�o por concurso da Maternidade-Escola Rio de Janeiro _ Edifício Borba Gato•. Av..1.,
Cacique ...,........ 3.449

(Serviço do Prof. Octáviõ Rodrigues Lima) AatôJlio Carloa 207 _ .ala 100a. CEenttr]al ••.•..•.•• ,' 2.694

Ex-interno do ,serviço de-Cirurgia do Hospital
'I'.

s re a . . • • . • • . • .. .t371:

1. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro Ideal '. . . 3.659

Médico do !lospitàl de Caridade DR CLARNO G GALLETI'I
ESTREITO

I)OENÇAS DE SENH<?RAS-PARTOS-,OPERAÇOES,
•

_ ADVOGADÔ_. Disque .

Cons: Rua João Pmto n. 16, das 16,00 as 18,00horas.. ... ,P I h� t d d'" t H't I
Rua: VItor Melrelell n. 60 _ Fone 2.468 _ FlorlaD6pou.. -� _e a man a a en e lanamen e no OSpl a

,.
,

'de Caridade.
'

Ad
"

- � • b-I-d dResid: Rua G.·eneral Bittencourt n. 101. Te}. 2.692..

,
VOC8CI8 8 �OD.a I I a e

.

. .

ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani -. Causas

M'
ti d L C t·

- cíveis e trabalhist.as. /'

arlo e. armo aD Iça0, CONTAnIUSTA: Acácio Garibaldi S. Thiago -

I Assuntos fiscais em geral.
Edifício "IP.ASE" .,-.5° andar

. '.' Ano '.... Cr$ 170,0'"
Semestre -. . .. Cr$ 90,00

No Interior
. Ano : .. '

-. . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre . . . . . . . .. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto .

Os originais, mesmo não publicados,
serão devolvidos.

não

- ,A direção não se responsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos artigos assinados.

DR. MARIO WENDHAUSEN
CII..� lK�ea '8 "111.... at.....

eeu.IWrl. _ I'" PIa... II _ 'I'aI. .....
CeM.IIU•••1 Iloru.
......IacIa ".. lialol" a. '1'11. ,11.'
----------------�------------.----

ADVO.GADOS

DR. JOSÉ MEDEIROS· VIEIRA
- ADVOGADO-

CaIu r.taI III - ltajal - "'ta Catarl...I

Navio-Motor «Carl - Hoepcke»
. RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo
neste último apenas para o movimento de passageiros.

NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE

IDA VOLTA
de Fpolis. de Itajaí do Rio � de Santos

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

ITINERÁRIO DO NAVIO· MOTOR CARL HOEPCKE
NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 1953

.

20/8
.

22/8
-

27/8 28/8
31/8 2/9. 7/9 8/9
11/9 13/9 18/9 19/9
22/9 .24/9 29/9 30/9
Para mais informações dirijam-se à � .

EMPRf:SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCK
R�a Deodoro -.Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212

Lavando com -Sabão

'Virgen1 E�1Jecialidade
da Cla. \VBTZIL INOESTBIAL-J8Ioville. (marca "egistrada)

.

economiza-se tempa' e dinheiro

2.314
.

2.036
3.831
3.157

3.153

06

Pensão
Dispõe de quartos

.

para ,

rapaz dando bôa referência.
Avertida Hercílio Luz n. 2.

1 .

•

-SÃO' PAUi.O
RIO?

�

AVISO"

DR. JÚLIO DOIN VIEIRA
Acaba de receber o'

AMBLIOSCOPIO DE
WARTON

Para . tratamento do ES
TRABISMO em crianças.
Rua Vitor Meirelles, 14•.
De 9 às 12 horás diària-

mente�
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 19 de Setembro de 1953o ESTADO

..���
NO LAR E, NA SOCIEDADE

Passá,do r841..1_1
J JUÍzo DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA

COMARCA DE FLORIANÓPOLIS

- Snta� Cecilia Monte

negro d� Oliveira,' filha do

,saudoSo colega-de-impren
,sa J;ormrlista Augusto Mpn
tenegrQ d.e Oliveira.
- Snta. Lina d'Alascio,

filhá do sr. João B. d'Alas
cio sócio da firma Bl';ando tor licenciado nesta

, ,
,

& Cia." desta praça.
' tal. ,

- �nr. José Espindola, O extinto, qu� desfruta-

representante comercial em
.

va de vastas relações na so

Itajaí. ciedade catarinense, era

- Snr. Arnaldo Luz, ta- casado com a exma. sra.

belião em Joinvile. d. Sinova Moura Wildí e

-Snrà. Ciniria Oliveira, residia na cidade de Itajaí,
filha do sr. Tito Oliveira.' onde exercia suas ativida
- Snr. Clodomiro Neves des no com'ércio e na in-

Pizani.
' J dú�ria.

- Snta. Sueli Therezi- A noticia do seu faleci-

- � em 1604, chegou defronte de Per�ambuco a Iro-0_0.....0_0_'· _o
"ta de Paulusvan Caarden, que' se' retirara .da! «. Está sendo policiada a '

, Bahia;
O doutor Arno Pedro Hoeschl, -juiz de direito da* .:: rua Uruguai, desde i637 ..

G
.

d d Capi' 'I E d dI em , como primeiro overna or a -

Primeira Vara da comarca de Florianópo is, sta o e
CAP. 'LUIZ,-FELIPE G,A- Realiza-se hoje, o .en. aC,e cue Q ESTA'DO em uma

.

d R' d J
.

t Sal dor-t tania o 10 e aneiro, ornou posse va
-l Santà Catarina, na forma da lei etc,MA D'EÇA ,matrimoni�l da gentil s:- I de suas edições, denunciou Correia de Sá e Benevides; Faz saber aos que o presente edital. de citação com oVê transcorrer, na data nhoríta Maria Ozima Coe-I ú presença ali de fantasmas em 1645, Recife recebe a notícia :da' morte, em
prazo de trinta (30) dias, virem, ou dêle conhecimentoh

. .

Ih filha do Sr Izidro Pe- Goiana, de Antônio Cavalcanti, mp.. ::,do5 chefes
tiverem que, nos autos de ação de usocapiâo em que foi

de oje, mais um amver- o, 1 "

os qUé!ÍS se dão ao pruzer "

_C Ih D L d da insurreição pernambucana, contfã o domínio
requerente Manoel Fermino da Silva, foi profe.rida..a

sário natalicio, o nosso pre- dro .oei o e . ean ra
de inutilizar quantas lâmpa-,

holandês;
sntença do teôr seguinte: Julgo por sentença a JUStlfI-zado conterrâneo Capitão Olímpia Coelho com' o se- 'das sào colocadas nos pos- 1710 di

-

fran esa de Jean Francois ,

f M 1
" ,,_._, em , a expe içao c � cacão constante de fôlhas, em que e justi icante anoeLUIZ FELIPPE DA GA nhor .Iosé Ouriques filho

'bl d CI t d R' d J
.

foi ,

d d

'- '-

tes de iluminação pu ica. I
u erc, pene ran o no 10 e anerro, 1

Fermino da: Silva, a fim de que surta os seus evi os eMA LOBO D'EÇA" do do Sr. Artur Alves Ouri-
A medida, fez-se imedia- obrigada a rendt::r:.se;·

. legais efeitos. Citem-se por mandado os confinantes doE
'

it N' 1 presen ques e D. VerônícaSteffen
1

. , ,em 1740, em Goiás, faleceu o Capitão Bartolo-
imóvel usucapiendo como o senhor diretor do Serviço

• xerci o aciona ,
-

'ta, Veio ogo, .o que mam-) h'"meu Bueno da Silva, o' segundo "An anguera do Patrimônio da União e o dr. Promotor Público na
temente .servindo no Gabí- Ouriques. � Iesta, perfeitamente, a co- 1 d P íb S- P Id S tari G al O ato civil efetuar-se-á e que ,era natura a �rnaI a, �o. au o;. 'qualidade de representante do Ministério �úb�� e danete a ecre aria er

laboração da imprensa com
e� 1798, nasceu em �Isbo�, Antônio Paulm? Fazenda do Estado, para' contestarem a açao no prazodo Ministério da Guerra, às 16 e 30 horas, na resi-

a Policia. Sem quebrarmos Llm�o de Abreu, depois VIsconde de Abaete, le'gal. Citem-se por edital, com o prazo. de trinta dias,no Rio de Janeiro. dência dos pais da noiva, linha de conduta que a nós � falec;��) em l�e .Sete�:o deG188�; os interessados incertos, citação essa que deverá ser fei-Oficial brilhante, apezar à rua Trajano, n. 2.
unpuzemos, de estreita co-_ '

em,;", em. ariana, ll�as erais, nasceu o
ta de conformidade com o artigo 455, § 10, do Código de-

d d
.

h Marechal Felisberto Caldeira Brant Fontes de Processo Civil. Custas afinal. P. I. R. Florianópolis, 29
- de muito jovem, firmou o Servirao e. pa rm os

laboração com as autorida-
" 01" H t

�

d B b f 1
.

IVeira e,
.

or a, margues e ar acena, a e- de 'novembro de 1951. '(a.)' Arno Pedro Hoeschl, juiz deseu conceito no seio da por parte da
-

noiva o Sr. ces nc que se relaciona cendo no RlO em 13 de Junho de 1842;. /'

direito da Primeira Vara. Petição inicial: Exmo. sr. dr.Classe Militar, Pelos. seus Moacyr Coelho e Sra., e
com 'os interêsses coletivos, em 1�22, travaram-se combates, ,entre tropas ' .

de direito da Primeira Vara. Manoel Ferrnino daN Is b '1' C b .

C d JUIZ '1'" -elevados conhecimentos, pe- Sr. José o asco e ré�.; cabe-nos registar, com pra- rasi eiras e port�g�e:sas, em a ��o e ruz o

I Silva, brasileiro, natural dêste E$ta�o; casado, aposen-10 seu devotamente à .nobre po: parte do noivo o

sr'I/'el"
não ter sido em vão, a- Cosme, nas proximidades �da Bahia; tado 'residente no distrito do Estreito, desta comarca,Carreira e pelos predicados João Motter e Sra. e Sr.

quêle registo,.. Graudez e� 1835 deu-se.a.primei:a escaramuça que ini- vem, com o devido respeito a v. excia., por seu ad����-S t CIOU a guerr� CIvIl no"RIO .Grande .do Sul, c?m do abaixo assinado, .brasileiro, casado, com escritóriode um coração bonissimo, Antônio Campos e r a.
para a Polícia. I o

.

nome de farrapos, saindo fendo o Major nesta Capital à rua Felipe Schmidt n..52, onde .recebedestacando-se na estima de I Maria �ei�e. Cam��s. It, xxx I VIsconde de �am.amu; _ as citações, expor 'e requerer o seguinte: Que, há 12 a-::';,;,,��:::��:es como dos.,/ ,:;::a�:a :l�;o�:,::: I d�'�::iS::':;i:�:md:e!:�: ; �:t��6�; �:��e��et,,::n�e���;�s� R�:, at;�� :i:':;�:�d';,ia:�::'j:��U��:�:l��:��::;�:!:o s�i�Om��As muitas felicitações na-Capela do Asilo das r;;_nci."l-s policiais da Polícia; ca anos ;
�'" , . . lugar "Abrahão", do distrito do Estreito, desta comarca,em 1837, o Padre Antônio FeIJo rernitiu-se da 26 metros de frente que faz a estrada do Abrahão,que lhe serão tributadas Orfãs.

(�i\'il, vários menores.foram I
Regência do Império' com

f d 40 t.:_ .

, a leste, tendo de comprimento para os .un os me ros,t id d
.

de Servirão de padrinhos f d' d" d
I

1839 M a hão d t g d
d 1

nesta opor um a e, as idcnti .ica os autores e e- "bs 1
� ,;

no .ar n "'; uran e a

ibates os
que faz com Pedro ClaudlnoGoulart, extreman o atua _O ESTADO. )01' parte da noiva, o Sr.

predacões nos postes de ílu- :
M

a �1O� tra��ra;-�e pequenos com ates em mente' ao norte, com Teodora Matildes da Conceição e,Izidro Pedro Coelho e Sra.
minaçâo pública, fato que, aríquíta e ao e ro:

ao oeste com o referido Pedro Claudino Goulart, terre-e Sr. Vitor Silveira de Sou- em 1854,. a vila de Petrópolis recebe os predica- no que tem a área de 1 04.0m2; e, no qual, construiu trêsestava a merecer essa pro- dos de CIdade;
.

, casinhas de madeira, coberta de telhas', Que, a 22 deza e Sra.', por parte do noi-
dê

,

M h 1919 d d dvi ência, a rua onsen Q! em, nesta CI a 2 t' em sua nova se e a outubro' de 1940 os vendedores lhe passaram uma es-vo, o Sr. Artur Alves. Ou: Topp. P�aç� ."15 de Nov�n:bro", reuniu-se o �nstituto critura particuIa; de tal venda efetuada, pela quantia dl'!riques e Sra., e Sr. Jose
T."i-il) II'a" negar que, repri- Hlstorleo e Geogra{Ico de'· Santa Catarma, sob

u' hentos cruzeiros (Cr$, 50000)' Que o suplicante,
,_ I

P "d� .

d C 'f- t t' L B' q m " ,Steffen e Srta. Izaura Stef-, mindo tais abusos, sem' o 'ta reSI

Scnc�at ?
d
apl �lO�Men�n,eF ucads MOI- julgando válida tal escritura, desde a época da venda,f/'I ehuxd e

I,eoe arIa a pc aJCO! erlnanHO. 'l.a-. entrou na p.osse do dito terreno, usando-o como seu, e
en. '

uso da violênci,a, cumpre a
tc a o. ..lmaram posse os orone IpO I o

mesmó fazendo, benfeitorias de boa fé posse essa, polie'ia a sua alta missão de B,oite�x, Rod�lf') .BatiE-ta ?é Ai�aú�o e Drs. Ivo :ansa e �acifica, há mais de 'lO anos, sem' oposição d�FALECIMENTOS: : rqJressão à vádiagem. Efe- d AqNUlno e Fr�ncfls�� XaVIer dRodngues de �olu- qualquer pessoa assim como dó vendedor até o. <lia do
t:vamente, capitulada a

va-I
za. e.S:ii:l .sessao .01 ma1,J.?·ura o � rE;trato a 0:0 seu fillecim�nto e, depois, pelos herdeiros do mesmo eJORGE TRIDAPALLIS _'I' 1 C'd" d M do Prllnell'O Presldent{,' da Provmcur, Dr. Joao

ua v'ú a que residem no mesfuo 'distrito. Que só ago-uwgem pe o o IgO e e-
A tA.' R' d' d -., Ih s I v ,

,." _ :'E 'dA 'a à rua '. n emo ,o rlgues e C:lI va o.
e'o a saber que o tItulo que possue nao lne confe-

A prendada aniversari. m sua reSI enCI ,
nol'(,s. os maZandnnhos cau- t Ad', N'Z T d

raVI., .o Ginásio Conselheiro Mafra '

nesta '. . , .

I
.

,
_ �1 2;e, 10 a asco

rem a propriedade por ser uma 'es,cntura partIcular emante, .que cursa
, .

'

e-on-' sé�m preJUlZOS ao �r�rlO, J;a-

S' _ II, 'd d" B f'
-

t "XX que a vendedora, por não saber escrever, alguém por siCoração de Jesus, será ca- CapItal, faleceu, .a�t . 17&0 por que a .le; e. clal'a,: Otle :8 ,e'J�- ene JCeD -e
'

assinou; Que.' .assim se.ndo, est<\ a s�plic�nte na posserinhosanlente hOll1enagea- tem, � s�. �orge Tn��p:llIs�; élpc�mil1d_o prOVIdencIas:: a)_�:,,;:c;,;- �""'..;; .. ,'r::""�' _ ._.� i;, '.: ",_',,: ��,."" ,;':"'-J mansa e pacIfl�� do dIto terreno, ha m�Is de dez an.os,da pelo se\,! v�i'sto
-

clrcu10 propnetarI_9. do Cafe do Co
11';mr',�ensao, pela autorlda-

< ,':' : 0& Selem6r{) _. quer agora le,gItlma� � sua po�s�, nos. t�rmos do. art�gode relação e, na residência mércio. de, é'O'> infratores; b) ins- . ...', - _ 551 e s'eu p�ragrafo UI�ICO do .Codlgo.CIVIl; para dIto {lm,V· d d G'
.

d b' d "X' d
'

b" requer se dIgne v. excla., deSIgnar dIa, hora e local, parados seus genitores, oferece- m o a, recIa,' am a taul'élCão pelo Juizo com-I Rece emos e agra ece-: X e Setem ro no pe� .

'f'
-

"d I t' 455 d C 'do d P
,

'

�, d'" d �
".,

I . . . a JustI lCaçao eXIgI a pe o ar IgO ,o o IgO e ro-ra lauta mesa de doces as moço, ra Ico�-se a SOCle a
pE:'tení€', do proçesso e, uma mos: q,odo SOCIal de 1953/1954:

cesso Civil na qual deverão ser inquiridas as testemu-suas amiguinhas e pessôas I de catarinense, fixando sua
vez (;xgotados esses recur-I 'Temos o grato prazer de! nhas vVald�mar Alves Ouriques e Pedro Claudino Gou-de suas relações. -_ residência nesta Capital, ,a-I SJ:':, isolamento em estabe- comunicar-lhe que foi elei- f,' DIRETORIA

_ 11art, qU,e compa�ecerão i;ndepe.nde_n�e d: citaç�o; �equer,O' ESTADO éumprimen- _qui desfrutando de desta- leeimento 'especializado. ,I ta, em asseinbléia geral or�. ',outrossIm, depOIS de feIta a JustIflcaçao" a cItaçao pe�-,.

d 1 I I . ,.

d d �

f' i. d soaI dos confrontantes atuais do representante do MI-.ta-a, cordialmente. que no comerclO, sen o e e- C(.111 o cumprimento da, dmana e 31 e agosto 111- PreSIdente Arman

oI'
. ,.

P' bl' d E t 'd
� 'd S

.

d"Pt' � ."b
.

.

C r '
,

-
.

... I , "lllsterlO' u ICO o ,s a o e o ervlço o a nmomo�ento enqUlsto na ,o

o-Il�i, ,0 saneamento nao �-: do,. a s�gumte I?IretOrIa�. C�n.eo. .

�
da União, da vendedora, que ainda. vive dona Maria .Joa-SNR. JORGE BARBArO ma grega. ,A s�a morte

I cara, nesse e em outros ca- que regera os destmos des-I VlCe-Presld�nte - Anto-I quina Kalfetz e reside em CapoeIras; e de seus fIlhos�onste:nou a-quantos QPm' sos.
. I ta Sociedade Beneficente

I
nio Pádua :ereira i Jur�cí Maria. N�ne�, casada com M�rio �un�s � Jurem.aele prIvaram e, pelas suas

I 10 Secretario _ Carmelo Mana de OlIveIra, casada com Joao d� OlIveIra, resI-
'

l'dades de coraça-o sou.
�.. _. - _. _ •• _. - - - - _ ••.....,......,.�- - ...._!�o-... I P .

. ,dentes no Estreito; Jair Matias Kalfetz, casado c6:m Dia-Qua 1 ,
-
.�m - - • -�� - - - - - - -, - - • -

rISCO
"

_ '. .

'

. ,. '·i· ,','° ' . mant111a Cravo,' reSIdente ·em Abrahao e AIrton MatIasbe Impor-se a estIma e a mitérió do Iatcorobi, com '0 ESTADQ leva a exma. 2 SecretarlO - Abelar- Kalfetz e Silena Maria Kalfetz residentes em Capoei-consideração dos braSi!ei-,' grande a<-:o�panhamento, família enlutada, espressões do M. Pereira Ira:, todos para .�companh�r�m �s têrn{os
.

da pr�sentercs,, saindo o feretro da resi- de pezar. 1° Tesoureiro - Rosato. a�ao de usocaplao ;, termll:a�o o prazo dos edI.ta.ls nosOs seus funerais com
dA

.

d T W'ld" Evangelista .termos no artIgo 4;)5, do Codlgo de Processo CIVIl, por
.,

I
enCIa o sr. om 1 1, a

.

1d' h
.

d d 1 d dgrande acompanhamento .'

'

'.
h ,:()...-.<)�_:.()�,�._.().... 20 Tesoureiro _ Antônio melO da qua ,evera ser recon, eCI o e eo ara o, o 0-.

•

,
'

'

I
rua 'Prseldente Coutm

o"V 'd mínio do apte. sôbre o aludido terreno, ficando assim ci-se ' efet�aram a tarde: ,d�- nr. 84.
..

8n e-se Taranto
tados, para no prazo legal apresentarem, contestação sequele dIa, no CemlterlO

O ESTADO apresenta' .'.
o quiserem.e para seguirem a causa até final sentença'Público do _Itacorobi. I condolências à exmã. famí- COMISSÃO DE sob �s penas- da l�i. Pro�e:sta-se provar o ale�ado semÀ exma família

enluta-II' 1 d U· .

h ete Four- SINDICANCIA depOImento pessoaIS dos mteressados, pena de confesso,
.

la en uta a.

I
ma camln on

. .

b' ,S A 5'1 'na
.

d o dolências de O ES- ,

-

R FI' 1953 de te!5temunhas, vlstonas, ar Itramentos, etç .. Da-se a
- nra. ,racy 1 VI; a, c n

gao FO D
, tI�O presente tão somente para efeito da taxa judiciária o va-esposa do sr. Pedro Jose TADO.

1 SRA. ELZA DEEKE com 16 mil quilpm�tros em Eugênio Doin Vieira
Jor de Cr$ 1.000,00. Têrmos 'em que Pede deferimento.Merizio, comerciante em

I perfeito estado de conser� Dap.iel Di Pietro . (Sôbre estámpilhas estaduais n<;> valor de Cr$ 5,50) cin-Brusque. SR. TOM WILDI JUNIOR En( Itajaí, onde residia, vação, equipada com radio Henrique Loureiro FO co cruzeiros e cinquenta cent::lvos, vê-se: _Flo�ianópolis,-Snr. Walter Climaco. Na Casa de Saúde São faleceu a 7 do corrente' a F d
.'

essor de ondas Jacob Vitali
,

22 de outubro de 1951. (a.) Oswaldo Bulcao VIanna. Em' 'or e conv

d'
. -

f' f'd .

t d h R H
.Sebastião, .0n9-e se eI'lcon-' exma. Sra. d. ,Elz<l Deeke, curtas. Antôni-o Evangelista' ,'Da I�a petIçd�O 1091 Pdro en o tO s,:gU1in4 he espac o:

t
.

1
oJe.

, h' d' t át -

I
.

� .•

k A à Diretoria será' eSlgne t) la o corren e, as
. oréj.s, para er ugl;lrtrava, a. las: em 1; a

esposa do sr. VItor Dee e, Os interessados poderão nov. a justificação ,de posse, notifique-se o dr. Promotor Pú-mento, ,velO a.ralecer,. na

1 diretor-su�erintendente da se dirigir a Nery Almeida, empos:;;ada. dla 2,0 do

cor-lbliCO. Fpolis., 1,0 de 11 de 1951. (a) A. Hoeschl. E pl;lramadrugada de ontem, o sr. Cia. Fábrica de Papel lta- Av. Adolfo Konder s/no rente, dOI�mgO, as 10 ho��s qúe c�egue a? conhecime?to .de todos, ,mandou expedirTom Wildi Junior, do alto jaí S.A. e diretor da SA- Urubici _ Mun. S . .Ioa: da manha, em assembleIa

10 pr,es�nte,
eçItal, que sera. afIxado no lugar do cos.tumecomêrcio de Itajaí, e filho MARCO a ser realizada na sede so:, e publIcado na forma da leI. Dado e passado nesta CIdade

do Sr. Tom Wildi, constru-
.

dama de
quimo

c{al, e para a qual temos a de �lorianópolis,. aos trinta e um .dias do mês de deze�-A extinta" ex-
.'

d' bro do ano de Iml novecentos e cmquenta e um. Eu, VI-Capi- 1
.

t d desfrutava I
---- hon.ra de c,onvidar a Ire- ..

G t'
'

t d b'
ce sa� .VIr u e�, .

nlClUS onzaga, escreven e Juramen a o o su screVI.de solIdas amIzades na so-1 CASA MISCEbANIA dlatrl-
ção d��te órgão. (assinado) .Arno Pedro Hoeschl, juiz de direito da Pl'i-

ciedade itajainse e a sua I

buldora doa Ridlds R. C. A. Cordlalmen�e" o m�i�a. Vara. Está conforme. O escreven�e juramentado:
morte consternou a quantos I

Victor. ViJvu)u e. Dleco.. C�r�n�to Pnsco
�

1 se-, Vtl�1CnLS Gonzaga.
.a admiravam e estimavam. I Rua CODselhelro MafrL

. cretarlO .
.

19 DE SETEMBRO,

A data de hoje recorda-nos que:

Edital de citação com o prazo de trinta (30) diasANIVERSARIANTES ENLACE:

Sta RUTH NOBREGA

Regista' a data de hoje, o

aniversário da gentilíssima
senhorinha Ruth Nobrega,
filha do sr. Dep. Olívio No

'breg'3, da bancada do P. S.

D., na Assembiéia Legis
lativa do Es�ado e elemen
to gracioso da 'sociedade
local.

Tran;orre', na data de

hoje, o aniversário natalí
cio do sr. Jorge Barbato,
proprietário da "Galeria
das Sed,as" e pessoa gran

demel}te relacionada na so

ciedade local.
O ESTADO cumprimen:-

ta-o.

FAZEM ANOS HOJ·E:

nha do; Santos, estremosa

filha do Tenente João Fer

minio dos Santos, e ele-:
mento destacado da s!>cie
dade local.

me_nto consternou a socie
dade local onde' o extinto

goz�va de vasto circulo de
amizades, pelas' suas eleva
das qualidades de' coração e

- Snta. Ma:rina Lacom- de espirito.
be. r

Os funerais se 'efetuar�m, '

,_ 8nr; Gilberto Gerlach. \ à tarde de ontem, no Ce- f
'" Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 19 de Setemb'ro de 1953
--------------------------------------------------------------------------------- --------------------------�

4 o ESTADO

AV I·

�ESTA "SEN.Dll AGUi\RDA:DO COM INTERESSE INDISFARÇAVEL E O MAIS VIVO ENTUSIASMO O FAMOSO CHOQUE-REI'.
DO PEBOL ILHÉU� A TER LUGAR NQ PRÓXIMO DOMINGO, NO ESTÁDIO DA RuA BOCAIUVA, DANDO

-

ENCERRAMENTO'
KO RETURNO 'DO CERTAME PROFISSIONALISTA. ESPERA-SE A QUEDA DE TODOS OS RECORDES DE BILHETER'IA!

AGUARDEMOS!
w.-••_-.-_••- •••'!.�.....-.-........-.__- ......_-.;__.....-_••
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,

-

Vitór ia Atlet
•

I c-ocl ass i ca do
Não logrou seu intento o .0 "Tigre" do Estreito; o

Paula Ramos, ante-ontem, I "onze" que obedece -à orí

.à noite, quando enfrentou entação técnica de José Ri-

0, Atlétic�, um dos quatro I beiro (B��é), n�o teve f,o
Iíderes, vmdo a tombar· lego para impedir Q reves,

sem apelação pel� conta-'l deixando muití�imo a de

gem de 2 a O. ,sejar, quer atacando quer
Credenciado como capaz defendendo.

-

de colocar fóra de combate 1 O tlétíco, ao contrário

O T'g· f
· I No quadro da Praia de taram-se os conjuntos de

.

«. J re»" com uma
__ per el'-I Fóra gostamos de Neri, aspirantes, levando a me-

I d ·1
. -

d .. �aeí e Jacó, que foram os lhor o Atlético pelo esco- ,

a emons raçao e sua pU-: que se conduziram com a- re de 3 a 1.
".

venceu po-r 2·x O certo. Os restantes com ál-I
Ja�ça, . tos e baixos.· A renda

� .1 .::;:;.

teve uma "conduta impecá
vel. O quadro do capitão
Paulo Mendonça procurou

s.empre o caminho das' re
des e logo-ria primeira fase
construiu o eséore, com

dois golos de bela feitura
assimilados por Lauro, ,e bra, Wilson, Danga e Valé- em noite tão inspirada, O juiz As_ bilheterias acusaram

E'ri'co, aquele c�m Um "pe- rio. Este não foi o mesmo
i

ma�eando co� segu�ança e
.

, I um movimento de Cr$
ta�do;' Ide fóra da área e o "pivot" ardoroso e técnico upoiando a linha de frente O retorno de Manoel da 4.000,00.

·2'�1) ·c-
()'....

().-.()····{)�I()c-..º
....

E'(�(,....I
o....

segundo ao vencer o guar- de outras jornadas, pare- com perfeição assombrosa. Paixão Tourinho, por. nós I. -,

alpeo-na O
'

seo ar· díão paulaíno que se prepa- cendo-nos dominado pelo O triunfo do clube d� ca- divulgado, deu-se ante-on-
.

_- _

:
.•

'

.

. ..
"

_
.

.

rava para a defesa, deixan- cansaço pois correu pouco e pitão Peret no noturno de tem. O arbitro n. 1 da Ca- I Ellllnado por
4x75m.

.. '. (Continuação), ��:U�o���lelado�:sg�:�:�, ��:�amC:��r�T�:�o c�e���ti� ���;�t;r:rit:oa:st�:!�ed�: :1:.�r�:ri:.�: ::�:�!�d:;:: li ,e'r· a· g- red·ldo1.0 lugar - Equipe do José Boiteux, com Nilton Sar- I
-

AI' b Ih i l d A
'

f' ·b dque apanharam despreve- vamente o t etico ri ou o VaI,.· OI rece i o/com .l'irmesa,' agradando plena-
-.

mento, Zilton Borges, Valdemar José Alves e Lé-

2.0 l�i:a;il�aE��i;:mlo° 1�r��3d:e�:��:es, com José ��d;ó�: :i�:�o:a;:d::��ai: I �:::s�:::e�m:r:!::al:l: !:a�;:s:��:,a:i:r:;ilt:::��i� mente. Parabens.

O arbitro
-

-c•

. Nascimento Costa, Antônio Rogerio Damasco, Pe- participação dos "tigres" no I' iD._áximo P,a,ra não ve.r ': que assim atuando nos jo- Os quadros
.

h no
- RIO,18 (V. A) - A Fe-

-dro Paulo Lobato e Moacir Antonio T omaz, torneio. decisivo com o Bo- gir a vitória que veio bela gos decisivos, o Atlético di- .'

tempo. .de 43,8 sego , deração Goiana de Futebol
caiuva e o vencedor da lu- -e..expressiva, premiando vo ffcilmente deixará de le- As duas equipes forma- ,

3.0 lugar - Equipe do Lauro Muller, com Ronaldo San- comunicou a C. B. D. que o
.

b ta de amanhã entre os ri- trabalho impecável de todo -vantar o título. 1'3m assim: -

tos, Osmar Santos, Adilson Fernandes e Se astião
,

. .

seu Tribunal de Justiça
Santos. vais Avaí e Figueirense. c conjunto. ATLETICO

_ �oncml,
I
vem de eliminar o ·atleta

4.0 Iugàr - Equipe do Presidente Roosevelt, com Jo- Os atleticanos . foram Na etapa derradeira, o Os melhores Minela e Juca; Aníbla, Felix Villa Real, por ter
sé Gonçalves, Adelson Gonçalves, Valcí Cardoso é An-

sempre, superiores na can- Paula Ramos tentou a rea- Frederico e Cazuza: -Duar- d'd' 11 M 11 I l
' agre I Q VW entamente o

'se mo. u er.
. ..l P f V 1 B' cha. O resultado do prí- cão visando modif.icar a di- - No Atlético todos deram te, Hercílio, E'rico, Miri-', bit J

-

F l'
. .

5.0 lugar - Equipe �o ro. ences au ueno, com
. .,

" .

,
_

'ar I 1'0 orge· e -Ipe, quan-
Miraldo Zacchi, Luiz Gonzaga - da Silva, Claudir I metro

.

penodo expressou rerença empatando se pos- a· sua parcela de esforços nho e Lauro. do atuava-o jogo São Fran-
Silveira e Ivo Zacchi. com fidelidade o maior vo- sivel, mas a defesa atlética- pela vitória, não havendo PAULA R A MOS cisco x Anapolís. A agres-

- Salto em Extensão lume de jogo dos rapazes na em noite de gala re- portanto elementos fracos. Jaime I,. Reri e Jaime II', .

I são foi tão violenta que
-

o
1.0 lugar - Rubens Rosa, do Arq. São José, com 4,35m. dó Continente. O Paula ohassou todos os ataques Entretanto queremos sali-, Walmor,

.

VaI ér ,i o e
, AI d J 'B't j uiz sofreu fratura,s do mo-

2.0 lugar - Valdevar Jose ves, o�se OI eux, com. Ramos nessa' fase perdeu-' contrários, para encerrar a entar três que a nosso ver � Jací; Vilson, Sombra, Ita-
418 rr >. I I \ I

.

,
lar; tendo sido necessária-

, m.

d C· d
.

P R· se por completo com o in- pele]a com as honras de ver Toram os melhores do mar, Jacó e Danga. I J
3.0 lugar - Artyr Antônio a ·Qsta, o, res. oose- I

-

-

I a sua internação em hospi-:"
li' 415

. - . dividualismo de vários dos vencedor. Aliás nunca vi-, bando tricolor:
-

Soncini, Preliminar
'

tal ..,
ve t, com ,-m., '

I
4.0 lugar -' Peracio Zacchi, do Prof. Venceslau Bueno, seus defensores, como Som-! mos a 'defes� estreitense I. Frederico e Mlrinho. Como preliminar defron- _

��:;;�:�::�:�i:: ;:::�odeG:;l::' :::g��, Colenial. -Iniranna, �OJ· e-,"em.·.··.' Saco �os' limões �:�:::nato
. II I' H _

_ RIO, 18 (V. A) - O jô-
1.0 lugar Hamilton de Oliveira, do Abrigo. de Menores,

Mais uma rodada em
I
nhar uma assistência nu- nar - dêfrbntar-se-ão .....Postal 8,30 horas e União x Treze go Fluminense x Olaria��l�� .

12.0 lugar _:_ Francisco Gomes, do Lauro Muller, com- dísputa do, Campeonato de merosa, uma vez que' o a

-I
Telegráfico e Radium que de Maio, com início ás 10,30 pela 11.a rodada dã cam-

1,25m.
- - Amadores o público esp_?r-! vi-verde local estará fren- também prometem uI? jogo fioras. O estádi� 'da F.C.F. peonato da cidade, será dis-

3.0 lugar - Jorge Costa, do José Boiteux, .com r,25m. tivo assistirá hoje e ama-' te a frente com a forte e- dQS mais sensacionais e e-· será o local dos jogos· da putado amarihã; no campo
4:0 lugar - Alvaro dos' J. Dias, do Getúlio Vargas, nhã. quipe da A DI Colegial, qUi1ibrados. ,- ·1 domingueira.' da rua Alvaro Chaves.

5 o l':;r 1,20�anoer Martins Filho, do alívio Amorim, campeã do.ario passado e ·1· Preços único: Cr$ 2,00. i América -x Bàngú,
i � que

.

com 1,20hl. .' _

' Os prélios de hoje serão I átualmente ocupando a vi- Para amanhã, no período Colabore com ° futebol � pertence- a data, se- mani-

,6.0 lugar - João Batista de .,Sousa, do Silveira' de So�- levados a ef.eito no estádio ce-liderança. O jogo está da manhã, estão marcado-s· amador de nossa terra pre-
!

festaram de modo favorá-
sa, com l ..lOm. _ d� I�iranga, em Sa:o·· dos I marcado para ter Il1lC:.: -�s _os seguintes prélios: Iris senciando os cotejos do vef às pretensões, dC? grê-

Arremêsso de Pêso (3 kg)
.

LImoes, que devera· apa- 15,30 horas. Como prehmI-, x Bangú, com início ás .. certame da·2-a. Divisão. mio das Laranjeiras.1.0 lug�r' - José Rosa, do Abrigo de Menores, com ..

9,58Jll. "-

2.0 lugar - Meri Sena, do Lauro Muller, com 8,53m.
3.0 lugar - Valmir Düis, do José Boiteux, com 8,39m.
4�0 lugar - Nagel Marinho, do Arq. São José, com ..

7,69m.
.

5.0 lugar - Rubens Santos, do Silveir� de Sousa, co�
,

. 7,63m.· I RIO, 18 (V: A) - Na. As 'pelejas deverão. ser
-

> 6.0 lugar -- Neri l�iartins, do Prof. Venceslau Bueno, :reunião de FuteboÍ da C.' disputadas nqs. sed�s, o que
com 7,36m. . C 1

I
d" B. D., oJpre,sidente aste o,' espertaria 'certam.ente .

o

I' ' ,. Classificação Final
,

•

C�mpeão _ Àbrigo'�de Menores, com 42. pontos Branço. apresentou um.a

su-1
interêsse das torcidas.

I;/
Vic�-Campeão - G.E. José Boiteux, com 40 pontos gestão que será submetida, Êsse torneio serádirigi-
3.0 lugar :__ G.E. Lauro Muller, com 23 pontos -oportunamente, à conside- I do pela entidade máJ:'im�,

-

4.0 lugar --- G.E. Arquidiôcesano São José, com 16 p. ração da diretoria da ,C. dos esportes.
5:o-lúgar' .".- G.E. Presidente Ro.osevelt, com 10 pontos
�.o iúgar --- G.E. �rof,essor Vence�lau Bueno, com 8 p.

B. D.
. C

-

'-Ih
.

,

7.0' lúgar --, G.E. Getúlio Vargas, com 6 pontos I 'Trata-se do aprovelta- as I o sera'
8 o .lugar - d.E. 'Sillveira de Sousa,' com 5 pontos � menta do período de 7 de
'9�0 lugar - à.E.·Olívio Amorim, conl 4 pontos' fevereiro a 22 de março do oneradoResJlltado Final

_ ano� vindouro, com a reali- l'cCom os resultados dos jogos e atletismo a colocação -

d t" d RIO 18 (V A)d b 1-· d
.

f'
.

t
zacao e um ornelO, o , ..

os esta e eCImento e ensmo_ OI a segum e: .

•.

..

v
•

I
._ ..

.

Campeão do 2° Campeonato Escolar - Abrigo de Me- i
qual pal'tICI�aram �s clu- g��rdIao CastIlho, do Flu-

nores, <:om 10 pontos (1.0 em volei masculin<.> e 1.6 em hes campeoes e vICe-cam-1 mmense, andou. afastado
"",

al!etismo m�s_culino). . -

-

�" I peões das entidades vence- da equipe tricolor desde a

VICe-Campeao - G.E. Lau:r;o Muller, coll1-7 pontos n·o
. doras das eliminatórias das partida 'conu'a o América. '

4 .. _.

,�m�latletiSmOGfemEinJino,eB3.? e_m atletis6mo mtascul(i3no). Itluatro regiões em que será ,No treino para ,enfrentar o,.
. -Friburgo para CODceotracao dos JO,gadores':>.0 ugar - " ose OIteux, com pon os .o.em ..

d FbI 'd dvolei masculino� 4.0 em atletismo feminino, 2.6 em atle- disputa�� o. Campeonato Canto do Rio, sofreu forte
I - RIO, 18 (V. A) --:: In- co e ute o para CI a e I Nova Friburgo. Estas duas

-

.tismo masculino). Brasileiro de Futebol. çóntusão no joelho, e foi c�ina':se· o Conselho Técni- de Nova Friburgo para ai últimas cidades, pelas ca-

-4 <> lugar
-

-, Professor Venceslau Bueno; com 5 pontos S�rial'n ao todo oito grê- ent�egue então �o mais se-
---

.

o ! eoncentração dos jogado- racterísticas especiais que

�Ü.o, �ín v�lei feminin?): 'o'. mios classificados, dispu- vero tratamentQ,' não me-, ment�, ficando -evidenc�ada: res braslleil:os, caso se tor- 0fereéem, qu�nto à altitude
5.0.'luga� - G. E. Getuho Vàrgas, com 5 pontos (3.0 em tando-se 28 partidas. 'lhorando sendo afastado: a necessidade da extração I

ne ·efetiva a sua participa- e à temperatura, estão des-
, volei .feminino e 2.0 em volei masculino) A ..' -

.

I . . ,. -

' ,�
.

6.0 ruga� -
_ G.J!:. Silveira de Soí.{s�, c�m 3 pontos. (2.0 .

O re�ulame�to de,sse cer,,: da equip�. Mas aconte;e, �o, m!=msco. ";-sslm, s�r�, I
çao nas fm.als do Campeo- frutando as preferências da

'em volei .feminiílo· ) I.
tame amda nao esta elabo- que CastIlho, que voltara a operado. na quarta-feIra, : nato MundIal de Futebol. Confederação, sendo I que

7.0 lugar _:_ G.E. Arq. São·José,:om 3 pontos (3.0 em rado, o-que- só poderá .serltreinar individualmente, nalPoiS
terá de esperar qüe 01· Vários oferecimentos, na- Friburgo,' por apresentar"",

,. atletismo feminino e_ 4:? em .atletIsmo masculino) Jeito' 'após o conheci�ento I têrçjl-íeira: nada sentindo; joelho venha a desinchar e, yuele sentido, foram feitos supõe-se - condições
8.0 lugar --1 .Gf·E.. �odel04Dlas Vel�' coml.2 p)ontos, dos vencedores das elimina- ficou ontem ,coru"o jo�lho que seja reservado' quarto,· à C. B. ·D., destacando-s� mais 'aprOXImadas do cli-
(4.0 em vo el emmmo e .0 em VQ. eI mascumo. -. ..... ,

.

_

9.0 higar _ G.E. alívio de Amorim e Colégio Coração tórias do Campeonato Bra- mchado. Vol�o4' a .ser exa- .no HospItal da Cruz, Ve-! os de Caxambu, Sao -Lou- ma suiço está sendo mais

de Je::ills, sem pontôs,
.

.

s'ileiro de' Futebol: . n::inado mais minuciosa- melha. renço, Campos .de Jordão e _cogitada.

.-

·Torneio entre clubes cam-;
peões e não selecionados !

./

O
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. EM LONDRES O

�"DUQUE DE]
RIO, 17 (V.A.) _ No dia CAXIAS"

23 de agôsto último, o pilo- LONDRES.!. 17 (U. P.)
to Luís Gabriel Wherthei- _ ° navio-escola brasilei
ll}e� pilotando o àparelho ro, "Duque de Caxias", a

prefixo PP-YOF, perten- tracou hoje de manhã no

cente a Real Transportes pôrto desta capital, onde
Aéreos S. A. teve oportuni- permanecerá até o dia 23
dade-de evitar um grave a- do corrente
cidente graç�s à sua acui- ° "Duque de Caxias",
dade e prudência. Assim é sob o comando do, capitão
que naquele dia realizando Francisco Vicente Bulcão

Postal, a viagem contratual Rio de I Viaan, tem a bordo 40 ofi
Janeiro-São Paulo, das ···1 ciais e 55 alunos entre ar

19,30 horas) na qual por mo- quais representantes de ou
tivos técnicos e prevendo-' tras nações da América do

id d . . Icom rara acui a e o VIO-, Sul: Argentina, Mexico,
lento vendaval .gue se es- Uruzuai Perú Venezuela

, I b' ,. ,

-
tava formando na area a I-Paraguai e Chile, Sua tri-
s17r sobrevoada.> resolveu" pulação é composta de 540
prudentemente, regressar

I homens.
R' d J d

' . .- �c7�,16
I
ao 10 e aneiro, on e, as D�rante sua estadia na � FI.ORIANÓPOLIS - SANTA CATARIN ....

chapa o sr. Alarico Pache- I
21,31 horas, efetuóu magis-

I

Inglaterra' oficiais e alunos .

co, ex-deputado federal pe-l
tral pouso n�

. -::eroporto visitarão os colégios navais Aprovada Urgência
la U. D. N.

Santos Dumont, Justamente britânicos de Postsmouth e PARA 'O _ PROJETO
,

H
' .

1 t leit
na hora de maior intensida- Greennich, onde serão hós- CASA MISCELANIA distri·

,.·DA USINA T·E-R'MO-avera, pois, u a -e ei 0-
'

buidora 'dos Rádios R. C. A,
ral no Maranhão, prognos-

de do vento, sem causar pedes das autoridades in- V.ictot, Válvulas e Discos. I ELÉTRICA
ticando-se nos círculos bem qualquer dano material e

I

glêsas e farão várias ex- Rua Conselheiro Mafra. Rio, 17 (V. N) ._ ° Sena-
informados do Rio a vitória salvaguardando assim a vi-

I cursões, • -

,

da dos 18 passageiros e a I nado- acaba de aprovar ur-
do sr, Henrique L_a Ro�- I

I gência para o projeto que
que Almeida, ' dos tripulantes. Em virtu- ------'-----------,---- -----�'_----

,

,-., I' autoriza ° govêrno a. insta- ,de disso o diretor de Aero-
-

"t' C' 'I d I PartI-cípaça;'"o 'lãr uma Usina Tertnoelétrí-
."................... nau ica IVI exarou espa-

,

......,cho resolvendo "elogiar o
I ca em Santa Catarina.

piloto de Linha Aérea Luís
J Paulo Valente Fe�reira e se�hora, participam

.

aos ° projeto foi apresenta-

G b
.

1 W thei 1
' parentes e pessoas amigas o nascimento de seu filho do àquela alta Câmara pe-R ne. '" elmoer, pe as
RICARDO, ocorrido dia 10 do corrente na Maternidade

1 d ddIas Senadores Ivo d'Aquí-excepcionais , qua 1 a 'as e, "Dr. Carlos Corrêa".
.

c-omandante que possui e
I F'polis., 10-9-53. ,no, Alencastro Guimarães

Ali, e Francisco Gallotti.tornar e�tensi:vo este e 0-
.

-

demai b d
I --.,.---------------------�-..-----------

gio aos ernais mem ros a
I

tripulação da referida aero-
I

nave, co-piloto José de Ra-
'

fael, rádio-operador de vôo-; .

José Tesouro _Rodrigues ê I

comissária de vôo Dina Be- !
�)�.-.<)..-<).-.<,)� lesofe, pela maneira alta-l

mente recomendável como;

se portaram naquela emer- L.
gência

.,asseDlbleia Lqislativa SementeI Dier�er�er
Ge rmnam . ,too·/ .
"Plante produtos garantidos, As

sementes DIERBERGER são rigorosa
mente selecionadas através de experi
ências' que atestam alta germinação, e

grandes colheitas. Estamos às' suas or-

,e

I
dens para-oríentá-Io no que fôr preciso.

. ( Consulte-nos.
I

Sementes de flôres e hortaliças a

provadas pelos departamentos oficiais.
Calálogo grátis

DIERBERGER _ Agro-Comercial Ltda.
Uma organização garantida por 60

anos de experiência
.

,

Ruã Libero Badaró, 499 - Tel.
36-fí471 _ C. Post�l, 458

. SÃO PAULO

Pretesteu O Líder do PSD Contra
Ato Ditatorial 'do Presidente!

Sessão .de 17-9-53. �ongrattLlaçõ�s. gio do sr. Alexandre Kon
Presidência: Francisco de' A requerimento do dep.

I
der, recentemente falecido

S. Neves.·.,
'

-

Ylmar Corrêa, a Àssem-' na Capital da República.
Secretariar Lenoir Fer- bléia Legislativa,

'

constou I Pelo infausto evento, so-

reira e Elpídio Barbosa.
.

na Ata de seus trabalhos, licitou, e 'a Casa aprovou,
Um protesto um voto de regosijo, pela um voto de profundo pezar.

, Contra uma decisão anti- passagem de mais um ani- Exportação do,s Sumos

regimental da mesa, à uma versário da "União Benefi- ° problema da Exporta
questão de ordem, ontem le- cente Recreativa Operária". ção dos Suinos10i mais uma
vantada pela bancada do Necrológio do sr. Alexandre vez abordado pelo deputa-
Partido Social Democráti- Konder do Lenoir Ferreira.lque de-

co, usou da palavra, o seu Na tribuna, o dep. Bahia fendeu 'o ponto de vista ex-
. ,

líder, dep Estivalet Pires. Bittencourt fez o necroló- portador.
E' que,'a mesa, exorbi:

tando de suas funções, no

meou, sem prévia consulta
.
à sua bancada, que, tinha
o direito de nomear Seus

membros junto às Comís

sões da Casa, 'para tomar

parte na Comissão Especial
da Divisão Territorial do

Estado, os seus

tantes.

Lançara pois, o seu pro
. testo- e sua bancada não a

brirá mão de seus direitos.
Era o que' tinha a dizer.

OsnyGama aeia.
, ...'.

Cerâmica São 'Caetan� EVITOU ACIDENTE
E

-

FOI ELOGIADO

represen-

TIJOLOS. PRENS}\oos, TELHAS, LADRJ.
LHOS. RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARTO
-PRONTA ENTREGA

JERÓNIMO COELHO. 14 .- Caixa

239 - Florianópolm,
! ,

. DISTRiBUIDORES,

1.�,._.-.<���"
INO MARANHÃO

-

Mais Um Candidato Ao Senado
1IiI:Ja1� ,,;.1

RIO, 17 (V" A.) No-

.tieiamos, ontem o lança
mento da candidatura do

sr, Henrique La Rocque
Almeida a, senador pelo,

�I__'..-...<_'_

A CAMPANHA Maranhão, no pleito que se

-PRÓ-AUTONOMIA travará no dia 8 do mês
- ..� A Rádio Guarujá, seeun-

I
vindouro, para -provimento

dada pelo O ESTADO, le- da vaga decorrente da mor

te do senador Clodomirvando a efeito campanha
pró-autonomia da Capital e Cardoso. Lançou O seu na

de São Francisco do Sul, me, oficialmente, o P.T.B.

cujo projeto obteve; na As- do Maranhão, com apoio,

sembléia Legislativa, <ante- porém, de uma coligação e

ontem; em primeira discus- de forté ala da oposição,
são, aprçvação por 30 con- representada 'por vários de

tra 3 votos, prestou Inesti- putados federais e numero

-mável serviço à coletívíde-' sos �eputados éstadua�s, in
de. clusive Os que repudiaram
E' que, registando aque- o reingresso do sr. Vitorino

la snnpática enússora, díri- Freire no P.S.D.

gida pelo Dr. Dib Cherem, Ontem, o sr. .Vitoríno

Freire comunicou o lança
mente de outro candidato,

res catarínenses, a quem apoiado pelo,governador do
competia dar a última -pa- Estado e pelo seu próprio
lavra sôbre o palpitante as- grupo político. Trata-se do

=sunto, fl necessidade urgen- sr. . Carvalho Guimarães, Lotes nas ruas:
. Afonso

presidente do Partido Li- Pena,
/

Souza Dutra, 3 de
-bertador do Maranhão, que Maio, CeL Pedro Demoro e -

terá como suplente em sua 24 de Maio. Trat�r: Rua
)

.....l1li
Cel. -Pedro Demoro, 1.343�
com Nery Régis.

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BE,NZOMEL

opiniões populares, avivou

no espírito dos parlamenta-

f",;
.<:

_, te .rla providência,
E' mais uma vrtóría da

'imprensa falada e-escrita.

de.pºdar
OU pomar

-Che,e�u -,a ocasião
seu j�rdim, horta

-

- DIERBERGER lembra-o que atingimos a época do

I$ fS�IfRI�nDano própria para poda e limpeza de jar�ins" hOJ:t,a� e po- ,

-.
..

"

_

. mares eÁ oferece-lhe, CÇlm desconto espeCIal, este utll con-

junto de 13 artigos que o sr. irá precisar em seu.s traba-

lhos.
Cr$

• PLACAS SIFILITICAS,I
Bllxir.delouuelra:

"
Medlcaçlo cuxUlar DO tra-, I

ta..ento dil .lfm.. - I
i) Serra de podar .

2) Ca�ivetes para enxêrtos _
.

3) .Tesoura de podal' .. ! •••••••• � •• r ••••••

4) Ráfia . '- ,
.

5) Cêra_ para enxêrtos _

, ;

..

6) Adubo "Hortodier" .

7) Garfo para afofar a terra .

8) Fungicida C-O-C-S .

9) Inseticida 'sulfato de nicotina .

10) Harmonia· "Seradix" , .- .

11) CJlher para transplantio l-- .

12) Vidro de Vitamina "Vitaflor'! .

,13) PulverizádOl:-' "Sears" ......•............

25,00
5Ô,oo
70,00 _

20,00
7,Oó
10,00
29,50
13,60
22,00

. 25,00
'39,Oõ _

25,00
10,00

351,10
Bonifica'ção especiallO% 35,1.0 .

Centro de Irradiação
Mental "Amor 'e Luz" realiza

� , sessões Esotéricas, todas as se-

As despesas de. frete correrão lJOI' conta do comp�'a- 'gundas �eiras, às 20,30 à rua

d D··· e a ,Conselheiro Mafra, 33 - 20
Ol�. IrIJa-s ' d·

-

.

DIERBERGER ..:..o. Agro-Comercial Lt,d,a. an ar.

R. Líbero Bàdaró, 499 _ Te!. 36-5471 _ Cx. 45S I, ENTRADA FRANCA

Av. Anhangabaú, ,392/394 ,..",... .São .Paülo.

DR. HAMILTON P. STOCCO

_ MÉDICO _

-,

'Clínica geral de adultos e c'rianças _;._ Doencas de
Senhora« _ Partos _' Ópl;mçõe�

,

Consultório: Victor Meireles, 18.
Residência: Jerônimo Coelho, 16.
Atende em seu consultório das 3% às 6 horas.

NOVENA PE NOSSA SENHORA DO
SAGRADO CORAÇÃO

, Dia 19 do corrente, sábado, novamente

ser�'
re Ii

zada essa poderosa devoção, rezada logo após à . ssa

das 6 horas, na Capela do Azilo de .Orfãs, exe o aos

Domingos, que acompanhará o horário da Benção do
Santíssimo, às'4, horas da tarde.

A Comissão.

-,

Viagem com' segurança �

e rapidez' ,

so ,NOS CONFORTAVEIS :MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO».
Florianópolis - Itajaí - JoinvHle - Curitiba

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

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

. .

..'
•

.

13,

..
-.

_-
"'

•
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E -D I T A L'CD'N1•.. aE,MSA Se'm
C in e IIIa s'mUittrn1,----.- ,

JUÍzo DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU .. t!!IIíI
. I

Edita! de citação com o prazo de trinta (30) dia,
• � 1�2 .1:"1 OSCARI;� :::.

O doutor 'Osmundo Vieira Dutra, juiz de direito da :' F.' 1.* • _11 .- - -- .............. " CARNAVAL ATLAN
comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na for- Im ... w4

-

�- TIDA
-

ma da lei etc. As 8hs.

Faz saber aos que 'o .presente edital virem ou dêle Wendell. COREY - Mac Janet. Leigh Peter

conhecimento tiverem que, por parte de -Iosé Goulart 'Titulo original _ CAS- Apesar de não ser nunca
As 2 - 4% - 7 1/2 .; 9,hs. Donald CAREY em: Lawford em:

da Silva, por seu assistente judiciário o dr..Acácio Zél- Cary GRANT _ Cons- A VINGANÇA DE -so- ESTA VEZ"
nio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: 'fLE ON THE HUDSOON. I

celuloide monótono e ser
taneo BENNETT em: JESSE JAMES No programa:

Exmo. sr. dr. juiz de direito da comarca de Biguaçu. Direção: - ANAT LE possuidor de um ritmo que
J'o

'

1 A DUPLA DO OUTRO No programa' 0_ Esporte na Tela Nac:
se Gou art da Silva, também conhecido por José Vi- LITVAK nada tem de arrastado,

.

t G 1 t b '1' I d d' d/MUNDO Fil J I N Preços: 6,20 - 3,50'
.

cen e ou ar, rasi erro, avra or, casa o, resi ente e ELENCO: John Garfield, DIS SEM FIM" o pouco
i me orna. ac.

domiciliado em Santa Cruz, por seu I assistente judiciá- 'd '
.

Preços: 7,00 - 3,50 Imp.r até, 14 anos
•

d
Ann Sheri an, Pat O Brien,

I
de .bom q.ue aprese�ta estário, queren o promover uma ação de usocapião, expõe _ No programa: Imp. até 14 anos.

e no final requer a v. exa., o seguinte: 1 _ Possue o
Jerome ,Cewan,' Burges mais na mterpretaçao, que
M di h O Esporte na Tela Nac.,Suplicante, um terreno situado no lugar Santa Cruz, ere it e outros, I

sem ser de padrão extraor-
neste município, tendo de área ,157.784 m2., medindo DIAS SEM FIM faz par- dinário, entretanto,

-

forma Preços: 7,60 - 3,50
1.320 m. de fundeis, sendo a largura-do mesmo, na fren- te de um grande grupo, de : um conjunto homogeneo.

Livre.
_ te, de 103,4 m. no meio de 132 m e nos fundos de 114,4 I I ,;�.�.� I_� 1�1�m:§�
m.; confrontando ao' Norte com' Francisco Roberto da

filmes realizados pela War-, JOHN GARFIELD, hoje v. , --' '•• ;�, ':;;;te "" t'!l�
Silva, ao Sul com Paulinho Bittencourt, Leste' com Mi- ner Brothers, fizeram epo-

I falecido, mostra, que mes-.

guel Manoel Pereira e Francisco Manoel Pereira e ao ca, chegando mesmo a ser ,mo ao iniciar sua carreira!
Oeste com Aquilino V. Schmitt, Alfredo Pereira Duart uma fase especial daquela I já demonstrava ser um 'ator'
e Fernandes Nicolau Vieira. 2 - Tem o requerente, sô- companhia cinematografica, de recursos, o. que foi com- itS l,'''�: '';.'; '§
bre êste terreno, a posse mansa, pacifica, sem interrup- ,I

ção nem oposição e com ânimo de dono, há mais de trin-
assinalada p�r uma 'consi-, pl'ova�o mais de uma, �ez,

,

ta anos. 3 - Não possuindo títulos sôbre o imóvel, quer deravel serre de
sucessos,' posteriormente; o mesmo a- Jania PAIGE em:

adquirir o domínio, do mesmo, com fundamento no art. que formaram uma turma contece com Burges Mere- OS DOIS LADOS DA
550 do Código Civil e de acôrdo com o art. 454 do CÓ- de atores favoritos das pla- ! dith.

'

VIDA
digo de Processo Civil. Assim, requer a v. exa. se digne: teias, alguns hoje de�apa-I Desta forma, apesar de OSCARITQ em:
ouvir .as testemunhas abaixo arroladas as quais compa- ecid d d

. l-I 'd CARNAVAL ATLAN-reei os ou -em eca encia, nao ser um espetacu o e"recerâo em Juízo, independentemente de intimação,
procedendo-se a justificação "ab initio" e; julgada 'esta real força de expressão, va- TIDA
se proceda de acôrdo com o disposto no art. 455 do C. Entre eles:

HUMPHREY,: le entretanto, c�mo, pretex-
P. C. e seus parágrafos, sendo após, julgada por v. exa., BOGGART, IDA LUPINO +0 para recordar os velhos A VOLTA �Q ZORRO
a presente ação procedente, de acôrdo CaIU o art. 456 do WILLIAM'HOLDEN, GE- i tempos' da .Warner Bro
C. P C., a fim de adquirir o Suplicante, o necessário tí- ORGE RAFT JOHN GAR

�

tu lo 'para à transcrição no Registro. Nestes têrmos,P.'
- thers, ,sem que haja abor-

deferimento. Biguaçu, 18 de agôsto de 1953. (Assinado)
FIELD EDWARD G. RO- recimentos:'

Acácio Zélnio da Silva. Relação de testemunha. Paulino BINSON; G E O RG E D. Costa.
Fernando da Silva, Trajano Corrêa da-Silva, José Ni- BRENT, BRENDA MARS
colau Vieira e Alfred,o Justino de Oliveira, todos resi- HAL, PRICISLA LANE,
d:nte� e domiciliados.neste município. Em a dita peti- LOLA LANE, ROSEMA-

I

�a�/�s���::��i� s:'kll�ep�;=������if�a����' c�h�ee:g�: I RY LANE, GALE PAGE, tTRA I LLERfromotor Público. Biguaçu, 17-8-53. (Assinado) O. Du- JAMES CAGNEY JEF- \
tra. Procedida' a justificação foi esta julgada por sen- FREY LYNN, JOAN LES
tença do teor seguinte: Visto, etc .. Julgo. por sentença LIE, ARTHUR KENNE
a pl'esent� justificação, em que é requerente José Gou- DY ANN SHERIDANlart da SIlva, para que produza os seus juridicos e le-

" ,

gais efeitos. Citem-se por mandado, os confrontantes de
PAT O BRIEN, etc, etc.

imóvel e o dr. Promotor Público. Os interessados incer-I Por ser um representan
tos deverão �er citados na forma estabelecida pelo art. te daquela epoca, é. que se

3�-8-53. (Ass.lllado) O. Dutra. E para chegar .ao conhe-

!
assiste com certo interesse

CImento dos Interessados;' passa o presente edital com o este' CASTLE ON THE
praz� de trinta dias (30); pu�licado e af�xado na .for�a 'HUDSON DE ANATOLEda lei; Dado e passado nesta CIdade de Biguaçu, aos dOIS
dias domês de setembro do ano de mil novecentos e cin- Litvak; um interêsse mo ti

quenta e três. Eu, Orlando Romão de Faria, escrivão, a vado mais pelo saudosismo,
fiz dactilografar e, subscreví. Biguaçu, 2 de setembro de do que propriamente pelo
1953. (Assinado) Osmundo Vieira Dutra, juiz de. direi- valor real da obra.
to. Confere com ri original afixado no lugar de costume.
O escrivão: Orlando Romão de Faria.

HOJE NO RITZ: 'li
A DUPLA DO OUTRO MUNDO (Topper)

Uma' gargalhada que volta do passado para ale

grar o presente. Quem já viu, verá mais uma vez; quem
ainda não viu, não perderá esta portunidade excepcio
nal, pois trata-se de uma das mais excelentes comedias
que já nos deu o cinema norte americano, o que motí
va sem dúvida esta reprise oportuníssima . .A DUPLA do
OUTRO MUNDO, está repleta de otimas situações co

.micas, valorizadas de forma especial pela' turma de otí
mos comediantes que compõem o seu elenco: CARY,
GRANT; CONSTANCE BENNETT, ROLAND YOUNG
e BILL1E BURKE, todos eles, elementos 'que já con-

Sem ser uma obra ruim, quistaram a simpatia das platéias, sendo nomes que
entretanto não chega a ser dispensam maiores comentários.

o 'que se pode chamar "um Uma serie de truques, que só o cinema pode apre-

b fil " . .

t d sentar, concorre de forma decisiva para que A DUPLA
om I me , pois, em o a

I
.'. . .

_ _,
DO OUTRO MUNDO seja; de ponta a ponta uma mm-

a sua extensao, sao pou- terrupta gargalhada, atravéz das peripecias de RO
quissimos os' momentos em

I
LAND Y:QUG, ajudado por CARY GRANT e CONS

que a plateia sente de ver- TANCE BENNETT, que haviam, morrído em um de

dade, o drama do gangster sasatre de automóvel.

arrogante que ao final I A DUPLA DO OUTRO MUNDO, estará hoje, na

ti
'

-

bre..
tela do RITZ; recomendamos especialmente esta peli-

pra ica uma acao no te, I
"

ê

di
-

di
. . ..' I

cu a para o seu programa: e iversao sa la e_cem por
sacrificando-se pela noiva. cento fina e .inteligente

-

EDITAL
"Para conhecimento' dos no Município -de Florianó

interessados, a Chefía da polis, cujos Certificados de

Reseroistas, estão prontos
para ,entrega.
Fpolis., Sete'ffibro de 1953.

Cyro Dentice Caldas

Major Chefe da 16a. C. R.

16a. C. R., comunica en

contrar-se afixada na en

trada da mesma, uma rela

ção dos cidadãos de dífe-
- rentes classes, residentes

As 4 ;:_ 8hs.

.No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preço?-- 6,20 - 3,50
Imp. até Hl anos.

,--------

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

,

"

,
'

,

AQUECEDOR

, ELÉTRJCO

-;.;:_

:�I '�.>: -

"',tI;
..�-�: -:

fnn- ..-I�4,
IMERSÃO e CHUVEIRO

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

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente dé'
cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante' na ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR OÁKO. de regu.

(agem instantoneo. permite o

maior escolo de groduoçõe. de,
TEMPERATURA,

CON·FORTO absolutG
I,
,I

Grande ECONOMIA

AQUEÇEDOR El�TRICO CENTRAL

,

Capacidade: <'?'
100 a 1.000 litros

,

jrr;Fobricodo5 nos tipos
,,''''_, horizontQI e vertical,

• Construção sólida, ;sendo': a caixa interna de COBRE �

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, i'nteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura P9(, T_F.RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM.IA;
,

Estudando por Correspondência
/

CURSO GINASIAL (Dec. Lei 4.244).
.

CURSO DE CONTABILIDADE (Uma profis-
são segura e rendosa).

'

,

: Peçam infor�ações ao I. N. C. A. -,- Praia de Bota':
fogo, 526 - Rio.--'"

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

v. HAlOS S/A.�Comérolo e 'oêuclas
"ue Joio Pintol ,.-Fpolis• ..;Sta. Catarina

• i
" .�

GARANT�
-

o QUE FABRICA
-- --_

�";_VOo
..

� --�
._�

-'--- --�--

.
'

f7Lt)I2IÂ
Es.rel1o:tJ1 e i �l" !

,

'
, As 5 - 8,30hs.

,

.

.

As 8hs. I· Wendell COREY - Mac
Cary GRANT - Cons- Donald CAREY em:

ta�eo BENNETT em: 'I A VINGANÇA DE
A DUPLA DO OUTRO I

JESSE JAMES
MUNDO

I No programa:
No programa: Atual. Atlantida. Nac.
O Esporte na Tela Nac.

I
Px ecosi

.

,

i eços: 7,00 - 3,50
Preços: 6,20 - 3,50 ' Imp. até 14 anos.

Imp, até 14 anos.

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio _: Transportes
Rua João Pinto. 9 Fpolis

M�S DE SETEMBRO
19 Sábado (tarde) .- Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.
.

. ,

I 20 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-

'I selheiro Mafra.
26 Sábado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Fe

lipe Schmidt.
27 Domingo

Schmidt.

I
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

Santo Antônio, Moderria.ie Noturna..

Farmácia da Fé - Rua Felipe

Expresso São Jorge
_

- DIARIAMENTE '- .

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU
- AGENCIA -

- C\CIQUE HOTEL -_

,.

ASSEGURE SEU FUTURO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sábado, 19 de Setembro de 1953

"

-llérô.Clube de Santa Catarioál Lecemévels à V�nda
,

, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA I A Soco Carb, Próspera 'S. A de Criciuma, aceitará

.

'.
-

'

'prop'osta por escrito, até às 11 honas do dia 30-10-53, pa-
Edital de Convocação /

Ira ven?a dos locomóveis abaixo, no estado e onde se en-

,
, contram, respeitado o preço-base mínimo, a saber:

.O MAIS' MODERNO E EFICIE'NTE TRA'fAMEN. Pelo presente e de conformidade com o artigo n. 24
,

a) - 1 Loc?l'nóvel "�anz", em bom estado, de 200

'1'0' PARA INFLAMAÇOES E DÓRES. ' I dos Estatutos, ficam convidados os Snrs. Sócios dêste ,�P, de. alta e baixa pressao, completo, inclusive gerador

TR�TAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS Àéro Clube a comparecerem à assembléia geral ordiná-j SI�cI:?,n,�, c�� �50 KWA e 50 ciclos por segundo, excita- rido a 13 do corrente, ,na

ria a realizar-se na dia 20 de Setembro de 1953 às 15 I
triz. Titeri , acoplado com gerador, 'quadro de comando Maternidade "Carlos Cor-:

-

S, INU5 IT,ES, -horas, na séde social na reta das Campinas, m�nicípio ,�om amperímetro, voltímetro, frequencímefro, chaves rêa"
•

L'
de São José, a fim de deliberarem sôbre o seguinte: ,'facas, etc. Preço-base Cr,$ 500.000,00;

". INFLAMAÇOES DA CAB�ÇA E GARGANTA. ORDEM-DO DIA ,b) --: 1 Locomóvelv'Herrnann", estado regular, po- •

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS. ' tênci
.

d d 40 HP F r 13953
a) , Deliberação sôbre o relatório e contas apresen-

i 'encI� aproxima a ,e" ",P,�eço-base Cr$ 35:000,?0; po IS., - - -

DflR GUERRE I R'-O tadas pela Diretoria' .
-' I c) - 1 LocomoveI Boraig", estado regular potên- ,

-,

•
'--, b) Eleição e posse do Conselho Sup�rior � S�plen- cia aproximada de �O H�: Preç��bas� Cr$ 25.000,00; �()"".g t)�()"'(),

tes; ,
, I d) - 1 Locomóvel Vergel", mau est-ado, potênci"a. A ,C I T � ,

�,CQNSULTóRIO _ VISCONDE DE OGRQ PRETQ! c) Eleiçãõ e'P?sse dos _Membros�da Diretoria para l,aproximada,de 40 HP. Preço-h_ase Cr$ .10.000,00; ,!;.
-

-:'o:�- '

'

r

-ALTOS DA CASA BELO. HORIZONTE. I o novo ,penodo .administrativo; _. .

2. Os mtere,s�ados poder�o examinar os Locomo-" A G li: N C I A DE ,�'UESJD€NCIA FELIPE SCHMIDT N. 113. d) As�untQs_diversos.', '.

" I ve�s e,�1 n?s�as oficinas, das 9 .as 11 e das 14 às 17 horas
1_ PUBLICIDADE �

I 0t;t�-ossIm, nao havendo numero leg�l, ficam os

I
no" dias úteis, exceto sab�dos" " -

,---

i Srs. �OClOS convocados para nova assembleia (2a. con- -3. A proposta deve:-a ,ser dactllografa�a'... sem e-
_

-:0:- I
OLHOS _ OUVID08 _ RAIUZ _ QAKQAJ('f.l !vocaçao);, que se realizará então com qualquer número ,mendas, rasura ou entrelmhas, preço em algarismo e por 11ADIO

..:... JORNA!� o

.

'

"

_ ! de associados (1) hora depois, ou seja, às 16 horas. extenso e a forma de pagamento; e � ,DR. GUERREIRO DA FONSECA I Nilo da S. Velloso 4. Ser enviada -ém envelope fechado e rubricado, j REVISTAS,'

,.::,:,"" "

'.I*IaU8ha ....._al "

I
Diretor-Secretário com a indicação "Proposta para Locomóvel", dentro de' ••••••••••••••_....:

,Receita de Oculo. - Exame d. �ulldo d. Olho para
outro enve!ope, endereçado -à SOCIEDADE,_...CARBONÍ- I '

"

Cla••1fi••o da ,Pr.uloArteriat! FERA PRoSPERA S. A, Caixa Postal, 9 - Criciuma :.

)(ôderaa Apa:rtlha.em. <-, (Est: Sta, Catarjna) ; � NOTA� POLICIAIS
Ce_lIltjrl• i: Vlaéoad•••• Ouro Preto. I. AGR�A,DECIMENTO 5. No dia 30-10-5'3, às 14 horas, serão abertas as DETEJN'ÇÃO

propostas e lavrada- ata, na presença dos interessados.. A's 8,30 horas de ontem,
______�__ 6, Após o exame das ofertas apresentadas e se ne- for- recolhido ao xadrês da

, �. Viúva Rosalina -da Costa Brito, cunhados e sobri- I nhuma irregularidade for verificada será o vendedor-

Isso' c'l·aça-o Profl·ss,·onal dos nhos do saudoso e querido Inotificado a fim de ultimar a compra.
.

-
- D.R.P. Paulo .Albano, de

_
,', "

: CLEMENTINO FAUSTO BARCELOS DE BRITO !
' Criciuma, 10 de setembro de 1953. 'côr branca, natural dêste

Ode'ololoU·lstas
-

doe San-Ia �:;ef:: !:��i��i:çZ::�:s�a:z�/;:c:��:�op�;r��:�rae�� �7;�t:á;tc���sini' :;�a!��e��:' !�ra�:::: �!:�
,

,

" 'falecimento daquêle querido chefe e amigo, ao Grande Abel O. Avila d h
'

respeita o a uma sen ora,

C t
· Oriente de Santa Catarina, às Lojas .Maçonicas Regene- Diretor Comercial

a arlo!l.
- no Cais Frederico Rola.

U
ração Catarinense, Ordem e Trabalho, Campos .Lobo e

I
,

14 de Julho n. 45, à Direção do Asilo de Mendicidade I-----------�--------,,-- AGREDIU A SOÇOS

C"
,.

t
Irmão Joaquim, às sociedades União e Liga Operária e : �' •

d PI t
- Ontem, às 8 horas, foi

'onv-1 e
demais sociedades culturais, recreativas e esportivas de' 1 armaClaS' ,e ,: an ao recolhido ao xadrêz Sand

,

,

'

I que
fazia parte, ao Inspetor Geral do Trânsito, Snr. Tte.

I
residenteI Dionísio " Pedra,

_

"

'. Nílton-Lemos do Prado pela bondosa providência toma- ,- MÊS'DE SETEMBRO à rua Campos Novos, 30

A A
. -

P f/' 1 d Ód toloai t d da, interrompendo o trânsito na quadra da residência '19- Sábado (tarde) -- Farmácia Esperanca - Rua '

'

"
-

-,
� sS<><:laçao _

ro ISSlOna os
.

on o ogis as
.

e

I do querido morto nos seus últirri'os dias de vida aos se- Conselheiro Mafra.
'

por ter agredido a socos' à

Santa Catarma tem o prazer de convidar seus aSSOCla- , , . .

'
, . , . -

" A'

d
'

t d
.

ti t
nhores médicos que o assistiram durante a longa e pe- 20 Dommgo - Farmácia Esperança _:__ Rua

con-(
Jandira SIlva, de cor- mIS-

os, e as pessoas In eressa as, a assis nem a apresen a- I f id d b êd
,. Ih' Mf'

, .

_ .J' t b Ih '''0 bl d
.

1 t
-

d tá I
nosa en ermi a e, .pem como a ffi as as pessoas,

Indls-l'
se erro a ra. 'a residente a rua Crís-

cao no ra a o pro ema a reimp an açao en a-.
"

,
<, 2 S âb d

' .,

" ,
,

'. "

d", t' d "T\ ,UT 'S' 'V
,. I tIntamente, que expressaram de qualquer forma o seu 6 a a o (tarde) - FarmacIa da Fe - Rua Fe- pl'm MI'ra 's n

na'� e au ona os---v)'s._ vverner prmg�ann e 'emclO ' l'pe S hm'dt .
' .. ..

Olinge'r na mesa 'clínica que será realizada hoje-às 20 IpezarF'1 . );
li '15, d' S t b d -195')

I

27cDo·I., g F" d F' R F l'
'ONDE ANDARÃO

h ld 'd di, , '. d' 1
.

d I onanopo s e e em ro e v.
mm o - armaCIa a e -

-

ua e Ipe
.

,oras

na,'
Facu a e, � Farm�cla e O o,nto agIa e

san-I' Schmidt.' AS 7 eRAVES?

ta Catar�na, rua Esteves Jumo� DIRETORIA _

_

.... -'''''''''--_'-.. - _-.-._--_ • - .....-.-.-.-------...----......:-� O servAiç? noturno será -efetuado pelas Farn)ácia� Milton Çunha, residenta_
Santo Antol1lo, Moderna e Noturna. à, rua' �ocaiuv'aj estêve na"

D_R.P., ontem. Queixou-se'
de haverem roubado do seu

/ .
'

'lutomóvel, chapa 2-8-,7.07,
quando estacionado frente

à sua residência à rua Bo-
I �

caiuva, um feixe com 7

chaves.

ROUEfÔÚ'-OS 'BOIS
-

"

À disposição do dr. dele:'
gado Regional de Polícià,
está recolhido ao xadrêz

Vicente' Onofre da Silva,
por haver roubado uma

junta de ,b?i,s em Palhoça.

'",.
, . ,

UL:r.RA-SONO
. '. {

TERAPIA· '

Parfícipação
Evaldo Moritz e sra. têm

o, prazer de participar aos'
I

parentes e pessoas das suas

relações, o nascimento de

seu filho EVALDO, ocor-

ASSEGURE SEU FUTURO

Contramestre' ·de TecelauemE�tudando por Corr.espond�néia:

,AgradecimentQ
, ''''JOAQUIM MANOEL ALVES. vem por êste meio,

,-.,."..

externar seu sincero e profundo' agradecimento �o

DI,'" pft5.1
'

eoJGodofredo, pela solicitude e com�etência cQm, que se
"

$
.

dedicou à saúde de minha espôsa Olimpia Oliveira Al-I '

,ves, conseguindo, atravez de melindrosa intervençãú ci- l/
-

fAI
'

-

��:�iC<l-, arrancá-la à morte e dei�á-la completamente

'/tl�','
,

"n'OS OOv.'rtWfTE:4P"t:1iJOOODSDIA I-IÊste agradecimento é extensivo à Revda. Irmã Ber

nardete e à Revda. Irmã Bertolina, bem éomo às dili-

gen'tes e dedica,das enfermeiras do Hospital de Caridade, �
que cercaram a enferma de todo o càrlnho, enquanto es-

"D�
I

'ft�,"tteve recolhida' naquele estabelecimento.
"

'. � �:<- ,

À todos a minha gratidão, rezando a Deus j)nra:; 1
,.

iíl ".i! :ft' �
�_

que os acompanhe com suas' bençãos. ,�I,
,
;9 ,

,

F16rianópolis, 15 de setembro de 1953.

�.,.,.

=-G'<�l�),,_,{l�'��}.._,(}..__...l__
'

,

Expresso São Jorge'
_ DIARIAMENTE, - ._ :_ CURSO GINASIAL (Dec. Lei 4.244).

- CURSO DE,CONTABILIDADE. (Uma profis
são segura' e rendosa).

"

Péçam lúforrríações�ao l. R C. Â. -�,Pl"aia de.Bota-
-fogo, 526 - Rio.

-

Possiveln,ente com conhecimento de teare3 e fitas,
necelisita fábrica ELTEX S. A.

.

, Interessados escrever à Av.. �ão Paulo, 722, i 'ôrto
Alegre. --'

,
.

"

-

F1.0RI1\.NÓPOLIS BLUMENAO·
-.J;...., _ .

- AGENCIA _

':� '_ CACIQUE' � o ílUTEL- _"

REPRESENTADAS
CLIENTES

, }Vende-se
Rádio Guarujá de Florianó

polis
Rádio Difusora de Ul'ussan-

Ae ITE Casa Londres

P
. 01"- & CI'a.

Um acordeon, marca
erena, lvelra

'I d G
.

C'
�

M d-'
' PAOLO SOPRANI (Italia-

, n. eralS' aSSlO e ,ell'OS '

'

,

I s. A.
'

; no) com 80 baixos - 4 re-

gistros, novo.

Ver e trataI\, -na "Casa
Rui Lida." - :r-qa Felipe

Caixa Postal. 45 -:- Florianópolis _ Santa Catarina
_

•
, o '

.',

-/ t�i..t\\

,ga

Rádio Farroupilha d.e PÔl'to

Alegre
Rádi� Sulina de Capinzal
Rárlio Difusora de Tijucas I
"

"

I
Rádio Difusorá de Laguna I'

,

Rádifl Caçanjurê de 'Caçador I

Rái!:o -Difusora de.Itajaí I
.

- ::�l�::�!�:,.
'-.

..,11 r"U blic, id.ade;"0 Vale do Itajaí" ,

Agê�cia'
-_

Electrolândia

t
Modas Cliper
A Electl'ônica
Est. 'José Daux S. A.

.' _';
Wáldir Lasso & Cia., IA I'" ,

,-_

Eléctl'o Técnica Ind.� Com., usa-se
s. _A.. '

'

I Aluga-se para moradiã
,. ,I um sobrado 'situado à Rua

_I E��ritóri,os Ronal�n,Lida. : Conselheiro �afra, 53.
LOlde- Aereo NaCIOnal

,
Tratar à Rua Conselhei-

I ro Mafra, ;n. 27. -

.

� '.

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

Ven·de.�se
Distribuidor

i c. RAMO_S SIA

Vende-se ou arrenda-se
o 'RESTAURANTE FO

I GUINHO:

I Tratar no, mesmo çom o

I Sr. Ruy Araujo.
t, .

Comercio - Transportél!l
"Rua João rinto. 9 F'poUs

•

Presentes de Real Valor, S�m. 1·
loeis, Pulseiras Diversas, Relogios, Canelas rarker, Porcela,nas Decoradas Nacional,-
,

.

Japoneza, e Chineza, .faianças e Muitas Oulras-, Novidades� -

., -

- -�-
.

-

..-

Preferir' a Melhor
,FE'LIPE SCHMIDT -

Prefer'ir 'N04sa Casa, é

OTICA M'OOELO FON� 22,80
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



; No Curso de Expansão Cullural
1- I�DS.' M81fredo Leite". O lIustre(

.

conferencista de. bOje
A's 17,30 horas de hoje, U[Il legítimo interprete da guardada, será oportunida-

no Clube Doze de Agôsto,! eloquência oratória, tanto de aberta a que seus con

nosso>eminente conterrâ- I,na tribuna como no _púlpi- .

terrãneos voltem a ouvir o

neo, Mons. Manfredo Leite, I to. Se, ria verdade, os seus seu formoso verbo, opulen
proferirá a sua anunciada sermões de sacerdote são

I
to de cultura e de ensina-

.

f· A. ôb 'dO I
I

I dí Icon erencia, so re o tema pre icas empo gantes e o mentos, e ap au 1- o com o

Maravilhas da Idade Me- credenciam a um lugar de' entusiasmo que o fizeram

dievaJ. Será essa, não te- relevo entre as mais aplau- quando, há alguns anos, a

nhamos dúvidas, mais uma didas e admiradas vozes qui proferiu mggistral ora
notável hora de inteligên- sacras do Brasil, os seus ção de paraninfo, numa so�
cia que o já benemérito discursos, orações e confe- lenidade de

.

colação de
Curso de Expansão Cultu- rências, em solenidades e g:áu de alunas do Colegio
-ral, sob a clarividente di- momentos da vida civil e Coração de Jesus.

reçao do sr.
.

Almirante cultural ainda mais o dis-
Carlos da Silveira Carnei- tinguern, como que com- Ao dr. João José de Sou
,'o oferecerá não só aos pletando-Ihe a figura im- za Cabral, igualmente bri
cursistas, como ao nosso pressionante de mestre da lhante orador, caberá apre
meio intelectual.. I palavra. A reunião de hoje sentar o ilustrado conferen-
Mons. Manfredo Leite é à tarde, 'ansiosamente a� �cista.

Coração Mecânico
novo recurso da cirurgia

.
RIO, 18 (V. A.) - Ten- fêz .cUl'SÓS de cirurgia ge- também que elevado mime- Bandeirante, por nascimen

.do sido designado pelo mi-I ral, tendo frequentado os
I
ro de casos de moléstias to e bandeirante, também,

nistro da Marinha para Ia- hospitais da Marinha Ame- cardiacas tem sido curado da caixinha. A moda cor

zer uma viagem de estudos ricana de Nova .York, Fi- pela cirurgia, salientando I reu murido e chegou até

à América do Norte,' o ca- ladélfia e Boston. também que as grandes cí- nós. Isto é, em Tijucas. Aí

pitão de fragata dr. Geral- CORAÇÃO MECÂNICO entistas já estão empregan- o sr. Bayer, na placidez bei-
do Barroso acaba de se de- Falando à reportagem, do o coração mecânico, ino- ra-rio, craniou a coisa. De

sincumbir dessa missão de- declarou o dr. Geraldo vação descoberta pelos sue- ra-se o estálo e a idéia ger

pois de uma permanencia Barroso que, durante a sua cos e inglêses, A, propósito minou, sem chuva, sem

de oito meses nos Estados estada nos Estados Unidos, do emprêgo .do coração me- água, nem nada. Triunfan

Unidos. . Ontem, viajando teve oportunidade de en- cânico entre nós, o dr. Bar- te, o homem forte do govêr
pelo transatlântico "Uru- trar em contacto' no terreno roso disse que talvez ainda no, inflou o tórax e soltou

guai" aquêle médico re- da cirurgia da tuberculose tenha de' decorrer muito o verbo. Os convencionais

gressou ao Rio. pulmonar, constatando que tempo até que possamos deliraram, antevendo o ti-

O capitão Geraldo Bar- grandes progressos têm si- introduzir êsse método no ro-seguro lançado pelo. es
roso, que é também presi-I do alcancado nesse impor- Brasil, devido ao .fato de adista da Joaía, A combi
dente da Academia Brasi-I tante ramo da ciência mé- 'er caríssima sua utilização, .W ia dar certo. Dois 'por
leira de Medicina Militar, dica naquêle país. Frisou 001' isso que somente os rento, mensalmente, sôbre

;randes cientistas o empre- ) vencimento dos recém

gam na América do Norte uorneados. Descontado em

���R��IENTE A ;!h�o�:!�:l:n:�:�:'u:�'De'va'ssa DO JoA I O'Referindo-se aos progres- bolada respeitável. O Irineu
'

.

'.
.

���aa��::�:�o� n:!�:l:��!� :� �:::�l�r� ��::;�o�;:. '.
.

vistado declarou que os clí- pesaria a ninguem. A cai-

IlÍCOS nos Estados Unidos xudia da UDN, às vésperas Co eç
,

e 5 Estiado's�:r:�;: :c::�:n�a�U:fi� :Oc::��ia:b:i�:o::o.";:: . 10 ara'· 10·. II
ciente do que .os tratamen- va no papo a vitória. Quem RIO, 18 (V.A) - Logo. meiros cinco Estados que Bahia, Alagoas, depois São

tos clínicos. quiser que falasse, esbrave- que a Câmara dos Deputa- visitarão, conforme o que � Paulo, Paraná e· Rio.Gran-

Acrescentou t [asse O· .

I dos despache os anexos or- conseguimos apurar, serão I de do Súl.
que raz em . essencia era o co-

O sr. Dep.· Olívio Nóbre- moradores, na sua maioria seu poder Um farto mate- bre amontoado e a vitória çamentários para o Senado.] .

----,.----------

das subcomissões da Comis-I' FALECEU O EX- / PRESIDENTE DA
gente de poucos recursos .Ial sôbre ·tôdas as observa- manja a. A oposição que se EN
que demandam as cidades ções feitas durante a sua danasse. E o caça-níqueis

são que está investigando a V EZUELA, GEN. ANGARITA

:1e Araquarí e Joinville, estada na América e com udenista fo� instalado. As
4 existência de 'jogos de azar CARACAS, 18 (U. P.) do, quando sofreu um der-

I em todo o território nacio- C d d d Ievitando não só uma' longa êsse material, fará, oportu- creu ares, aos milhares, fo-, -
- om a i a e e 55 anos rame celebra em .Nova.

-aminhada
.

de cinco quilo- namente, conferências sô- ram endereçadas aos ft'i,n- nal, iniciarão as suas via- faleceu, esta manhã, o ge-j' York, onde- se encontrava,

.netros para tomarem o bre diversos assuntos mé- cionáríos nomeados na no- gens pelos Estados, Os prí- neral Isaias Medina Anga- então, e�ilado.' O atual go-

.rem nà estação loc-al, como dicos, particularmente em va era. Três mil e tantos I rista- ex-presidente da Ye-I' vêrno da Venezuela lhe ha-

zconômicamerite falando,' as tôrno da cirurgia. - servidores públicos, foram UM ESCLARECI-
I
nezuela. via permitido que retor-

despesas de passagens na ENXERTIA DA GRANDE admitidos. Em catadupas, MENTO "nasse ao país, em vista des-

�êde são muito mais em A.RTE'RIA aos montões. Com a rapi-
I

O general encontrava-seI te ataque e de seu precário
conta, do que, aos que se Um dos assuntos que dez e a intensidade da po- Do dr. Germano Norber-' enfermo desde o ano passa- estado de saúde. .

,'tem obrigados a tomar-as despertaram interêsse do roróca .amazônica. Os dois to Rudner, diretor do Hos

'-,onduções rodoviárias que .nédico patrício foi o pro- por cento foram, então, ar- . pital "Miguel Couto"; de'

são mais onerosas para OSI cesso da enxertia da gran- recadados ,religiosame�te. Ibirama,
.

recebemos o se

noradores do citado bairro de artéria, extraída de 'ca- O sr. Waldir B�ch, da .guinte rádíograma:
lo Rocio Grande. dáveres. Essa enxertia tem LBA, entusiasmou-se me-I "Em virtude publicação
Assim, face ao exposto,

.

sído praticada com êxito tendo também a sua colhér.. conceituado jornal "O Es-

e queremos a V. Excía.iou- por diversos médicos ame- E quando dá posse' a fun-
I
tado", dia 15 dêste, de qUE' i

"ido o Plenário, seja expe- ricanos, mas os resultados cionário nOVG, faz sua per- estava vaga a direção do
I

+do o seguinte telegrama positivos somente são al-' guntinha: E· os dois por Hospital "Migtiel Couto",' ç'..
à direção da Rêde Viação cançados quando a enxer-I cento do partido? O respei- de Ibi:ama, desejo esclare- {.'�:'
Paraná-Santa Catarina: tia é feita com o aprovei- tável público já imaginou, cen que o referido Hospital

I
"Palácio da Assembléia tamento do material obtí- por um instante, quanto já se encontra sob minha

nesta Casa também- têmos Legislativa de Santa Cata- do de cadáveres de pessoas essa manobra vai propiciar' direção, há um' ano, tendo

a honra de representar, é 'lina, aos 18 de setembro de cuja morte ocorreu, no à UDN? E às custas dos po- sido decretada no "Diário
.

b J.953. máximo, a seis horas Em- bres funcionários? Pensem Oficial", dia 11 dêste mês
que assomamos esta. tri u-

Exmo. Snr. Diretor da tre os �ieritistas que' estão e repetirão com o sr. Bayer: a minha .nomeação definiti-
Rôde Paraná-Santa Catari- se interessando pelo pro- Õba, isto' sim, ê que é um va no cargo de Diretor. A
na. cesso da enxertia se desta- caça-níqueis! Conôsco nin- gradeço, antecipadamente,

c:a o profes�TTuffnagelle,Curitiba. sor�
da Universidade de Geor-

CAÇA-NíQUEIS

O precursor foi Adernar .

- .

Florianópolis, Sábado, 19 de Setembro de 1953

Assembléia· LegiSlativa
_______________

'
I

TELEGRAMA AO DIRETOR DA
RV·P.S. CATARINA

ga, do PSD., apresentou e

justificou, ontem, na Assem
bléia, o seguinte requeri-
mento:

"Snr.· P:�esidente,
Snrs. Deputados.
Atendendo 'à solicitação

dos moradores do bairro do
Rocio Gran�e, na cidade de
São Francisco do Sul, que

na para trazer ao <!onhe::i,
mento dos nossos nobres

pares um telegrama' que
pretendemos seja passado
ao Exmo. Sr, Diretor da Rê

de Viação Paraná-Santa

pelos esclarecimentos opor
tunos (a) Dr. Germano'
Norberto Rudmer",

guem podemos, concluirá o

Bush, da Legião ...
... BUM

Assembléia Legislativa'
de Santa Catarina vg a re

querimento deputado Olívio

Nóbrega vg vem apelar se'
digne vossa. excelência de
terminar trens-expresso e

misto d,iários de ,São Fran..

cisco do Sul possam fazer
)arada cinco minutos Bair

':(.. Rodo Grande vg distan
�,' cinco quilometros Esta

.}o local pt Nosso apêlo vi

:a beneficiar nu�erosa po

vIação Rocio Gr;:lride que
;e vê obrigada usar onero

.a. condução r()doviária pt
l�tenciosas saudações".
Era o que tinhamos a di;

getcwn, que vem fazendo o
"-

enxerto de artéria de ani- .

,- .

ma,is em seres humanos, al- REUNIU-SE A COMISSAO ENCARRE-

cançando.pleno sucesso. 'GADA DE REGULAMENTAR O DIREITO
VALVULÃs PLÁSTICAS À GREVE
Finalizando sua palestra RIO, 18 (V. A) - Rea-; elaborar a regulamentação

�om, a reportagem o dt, Ge:' lizou-se, hoje, sob a presi-
I
do direito á greve. A co

'aldo Barroso informou dência do ministro da Jus- miss�o é composta peló se

lue o problema da coloca- tiça, sr; Tancredo' Neves, a nador Dar;io Cardoso, de

;ão de válvÜlãs plásticas I
reunião de instalação da putado Lucio Bittencourt,

:stá perfeitamente supera- comissão encarregada de Oscar
.

Saraiva e advogado
lo. ..,.. Evaristo Morais Filho.

"Catarina, em Curitiba, no

sentido de que seja por par-.
te de S. Excia" determina
do para que os trens ex

presso e misto, que .partem
diàriamente da estação fer

rea de São Francisco do

Sul, possam fazer uma pa
l'ada de cinco minutos, na
quêle bairro, distante

"
cin

co (5) qllÍlometros 9.aquela
. estação.

Estamos certos de que o

ilustre Diretor da Rê4e a

tenderá êste nosso pedido,
porquanto inúmeros bene
fícios trarão aos referidos

Os Terremotos da Grecia
er".

CONCESSÃO DE PENSÃO ESPECIAL À
MÃE DO MARINHEIRO MAX SCHRAMM

Foi concedida a Sra. Ana serão pagos' pelo Tesouro

Schramm mãe do marinhei� Nacional.
ro Max Schramm, morto ;p.o

'

O pagamento a pa,rtir de

cumprimento· do-dever, uma! janeiro de 1953, será feito

Pepsão Especial a partir de
I
pelo Comando' do 5° Distri-

8-4-1950, bem como um a-
I to Naval.

b dA. 1 _
ono e emergencla a par- i
tir de 1-12-1952 tudo: Visita
num total de Cr$ 923,30. '! E t

.

te' t dI s eve, on m, a ar e,

A pensão especial refe-
'

em visita ao dr. Rubêns de

rente ao período de 8-11-: Arruda Ramos,' Diretor de

1950 a 31�12-1952, inclusive' O ESTADO, o nosso presÚ-'
o abono de emergência re- gioso correligionario em

lativo à dezembro de 1952,' Curitibanos, sr. Sebastião

caídos em exercício findo, i Calomeno.

Cidade ae Argostólion - Um Padre, que ficou nesta situação, ao lado das rui

nas- de sua Igreja- e Casa Paroquial. .("0 Estad0" pu blicará, em sua �dição dê

amanhã, interessante r,epor- ';agem exclusiva, focalizan dó os hediondos "TERRO

MOTOS NA GRÉCIA", com farta ilustração).

.--'

Lendo os resultados do campeonato de tiro ao

ao alvo, recentemente realizado em Lages, ví que
a mano Jaime, presidente da Federação Catarinen-.
se de Caça e Tiro, além do completo êxito do cer
tame obteve, de pistola em punho, a sua bela me

dalha. Foi 'preciso, no tiro de precisão.
Resultados de competição semelhante, levada a

têrmo em São Bento, deram o primeiro lugar ao

mano Henrique.
Declaro, a esses dois cavalheiros gue eu tam

bém possuo uma prateada medalha, de campeão de
tiro, obtida ali no stand do ",Couto de Magalhães".

- Que 'família enjoada! - dirão por aí.
- .Que belos e guapos rapazes! dirá o Te-

nório, lá em Caxias. .

.

_x x

x

Vou contar o casp da minha medalha. Inscrito
no campeonato para a prova de carabina 22, co

.

mecei os exercícios, com fé e capricho. Nesses trei
nos, lograndd até 281 pomos nos 30 tiros, pensava
]!>oqer classificar-m�.

No dia � um domingo, depois de uma festa
que foi .até a madrugada - ,acordei às lO horas.
Corri para o stand. Cheguei tarde. A prova de ca-'
rabina, já ontem! Permitiram-me • inscrição na de
revolver, sob comando. O saudoso Capitão Colônia
emprestou-me seu 38. Vários militares .estavam

competindo. Na minhá v�z, garrei o Schmidt, a

guardei o apito, olhei para o alvo lá no fim do mun

do, arranjei para ficar com :raiva e traquei bala.
Resultado: 73 fur'os,·

Campeão! �e tão envergonhado que fiquei, até
'hoje não fui buscar a medalh,a! Lembro-me dela
agora, \ não por causa dessas outras,

. conquistada�
pelos 'rnanos pistoleiros. Os moços atiram de verda-

. de e merecem os troféus. Lembro-me dela 'por cau:'
sa daquela outra, igualzinha à millha: a que o

nosso ilustre governador -recebeu lá no Norte do
Estado, por haver acabado definitivamente com ó .

racionamento da energia elétrica...

\
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