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ftar�ez e Vargas em Confêrencias
'RIO, 9 (V. A) - O go- atenção do mundo político chal Dutra e o general Can- NADA DE'"NOVO ,sucessão promovidas, pelos Tancredo Neves, foi inter- em Minas, onde aprofun-

� �ernador de São Paulo

che-I
está atraida, de preferên- robert P�reira da Costa." RIO, 9 (V." A) - Até o governadores �� São Pau- mediário entre o Catete e I dou suas conversações com

gou, hoje,. ao Rio às _10,50. cia, para os contatos do sr. : ALMOÇO COM VARG�S mo�ento ��da de novo nos 110 e Pernambuc�: entrosou o Palácio da, Liberdade, I
o governador, decidindo-se

Embora vindo a convite do' Lucas Garcez com o sr.: O sr. Lucas Nogueira meIOS políticos. Espera-se" ff_'US planos políticos com obtendo do sr. Juscelino

I
então negar ao governador

'presidente da República, a' Artur " Be�narges, o mare-I! Garcez, há pouco chegado, para

qU,
alquer mom,enio,

I

o,
s do Catete, cujos interês-

1

KUbits,
chek concordância Garcez, na conferência de

'1' C' t ist d G I - 'A

N b
----- a moçou no atete com o uma en revis a e arcez ses sao, neste momento, para os três pontos, ontem Araxá, colaboração de Mi-

,à Assem léia Pre�id,ente �a. Repúb�ica.; sôbre as razões da 'sua

ViSi-,' preci�a�ente impedir �ue �qui revelados

contrarian-,I"nas
ao esquema que estava,

I
Tambem particípou d� a/ga- ,

ta a Vargas." prossigam as conversaç�es C;,) � chamado esquema E-" :e1:10 estudado. O situado

_
' _

.
pe, o sr. Amaral Peixoto, RIO, 9 (V. A.) - O go- em curso, colocadas em ter- telvmo. I nismo mineiro quer debater

CONGRA,!,ULAÇOES PELO ANIVERSARIO DE I governador do Estado do
I

vernadpr de Minas, torpe-I !T�OS hostis ao govêrno. I O titular da Justiç; es- i a sucessão somente depois
FUNDAÇAO DA BENEFICÊNCIA ,DOS PRO.,.. . 'd d d h ôb I 'O

..
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FESSORES ...,.... UM TELEGRAMA QUE CAUSOU I
.RIO.

"

' ean o as emarc es so re
I

' mmlstro a ustIça, sr. ,tI,. '-, aliás, ha poucos dIas de outubro de 1954.

HILARlEDADE E FOI RETIRADO DA MESA
- - -----

POR ISS'O
"

f 'I !"(�)�)��)�(·i' .,. I DIRETOR
Sessão de 9-10-53

" i provou a proposta do Exe-] Ru".n. d. IOmtJis anti,o Diá-
Presidência' Deputa-

I

cutivo, referente à criação I
,i O de 5, Catarina

Idos 'F�'ancisco Ne�es ,(se�
I
de novas'S.ecretar�as de Es-I'

Arruela Ramo.

Ilegenda) e Volney c. ou-' tado Depois de afirmar que IEr.ENTE "
Ano Xl

Iveira (PSP) votara favoràvelmente, por . Domin.o. F. i
Secret�r�� - Elp�dio Bar- c�nsid:rar as refe�i�as Se- l 'd.,Aquino' , ' I N� 11.729 1-

.

bosa,.Otacilio Nasclm�nto e

I
cretarías "necessanas, a.o

'" �
• jo(���

Lenoir Vargas Ferreira bom andamento da maqui- �. d. L..J. _ • ",.. Florianópolis, Sábado, 10 de Outubro de 1953
Hora do Expediente 'na administrativa'; (pala- --!..__

Clt 1.-

o deputado Elpidío Bar-, vras do Chef� do Govêr- DeCcncínhcs ".--ra. NereAu ,·8am'"o',sbosa, do PSD, ocupa � trí- no � não queria deixar pas- �, �. .

:�:a ��::d!:::r ::n:��:�: :��l (�:�::;�:s;e!:�� ;:.:.-" 'Empolgante MovI'mentu do P S _ O.'! A dáta'de ontem �ssinalou a pas�agem cio aní-

" _ I
versário natalício da Exma. Sra. Beatriz Pedernei-

da Beneficência dos Pro- pondo, entao, que se, diri- • .' +
R'

.

1
rus amos, Vt1·tuosa espôsa do sr. dr. Ne'rêu Ramos,

pessores de Santa Catarina, gisse ao sr. governador o Do nosso vibrante colega dos os problemar. econômi- Oliveira, rolanda Katv,t,: Presidente da Câmara dos Deputados.
cujo 70 ano de existência �f'�uil'te telegrama: "As- 13an'iga Verde transcre�i-I cos e sociais da ,"1·>� �a terra. IIrací Stafip, Lueí Suche.c, 1 A ilust1'e dama teU1- o seu nome estreitamente

transcorre hoje, dia 10 de :;'.:11 bléia Legislativa do Es- .n.os a reportagem abaíxo
'

O SUB-DIHE1 (JIUO I Sofia Suchek,Elisabeth Ka I ligado a inúmeras obras de assistência social neste

outubro, Fundada a .,.. tado. �or proposta deputa-I sô.l.re o movirr.lento pesse-'I "PESS.FnL:"�l\ . I razinski, .
' I Estado, onde por vários anos presidiu. com d�voção

C h d E te o : b D A d
e inteligência a' Lequio Brasdecra de Assistência,

- 10-10-1947, a referida so-1 do Osvaldo Cabral, congra-] d!�+a em anom as, on e <) I o segum e o �li - ire- pesar ua costumeira C\�'. tornando-a uma sociedade de real benemerência. A
ciedade vem c�mprindo fi- \ tu�a-se ,p�ssagem _ primeir� l'�I,tjd(' vem sendo. re�r�a-

.

tór�o do P.S.D, f'JJ1 Pinhel- ln,agogi,a. u;.::ar�a �elos seu�,' par dessas atividades, com, as quais se fez colabora

elmente o destino que !he amversarro vo�açao da lei n:zC!�oJ. nos seus díretóríos ros.. J. ',étClVerSal"tOs
joymstas, v.u doia da notável obra social que seu eminente es

Ioi traçado pelo decreto 101. criou secretarías fazendo dir trita . .:, sob cmpolgante ] .
Presidente ru: Honra --, L valoroso r '.S D. pass? a 'poso -realizou na terra uctnl, dona Sizete , petas suas"

Possui um quadro de asso- votos possa V. Excia ençon- e.ntustasmo civico: �Tosé Alves Mart:J1S e Jaco» 'I,asso conqdJsiando as sim· qualidades de coração e ele espírito, sempre soube
_ " I reunir em tÔ1'1W de si vC1'dadeiras amizades e ad�

ciados superior a 7 . .000, e- tiar antes fim seu governo ,Em cumprimento ao pl'O .'�éppel; ,�)atias d'J i'1teligente eleiL)-,
. -

'

""
. mtraçoes.

yatamente 7.167 sócios, den- titl:l1;:Jr Secretaria Agricul- grama' de restruturação de Presidente - _ Cal'los Sus : l'ado ca!1o�!lht!nse que nê; Às justas ,manifestações de ap1'eço e estima on-

tre os quais se contam ex- tura"." suas fileiras, realizou o chek; I f,f' Parti< 1 dq!>osita, fé e C",

'

tem, tributadas à nob1'e dam,a," juntamos 1'espeitosa-
.

professores. Até esta data, A proposição, é mister se Partido Sócial Democráti.. Vice-Preside"�f� E. li ['-rança. de s.:: libertar &::' mente, as nossas.
I '

já efetuou o pagamento de diga, provocou, a hilarieda- "co, sáhado ""último" na fut\1- nesto Pául; �rilhões a .qüc' está consh- I- C
'

N
79 pecúlios, no valor glo- 3e t�eral... rosa localidade de Pinhei· Primeiro Secl'etário." �r "tll:'Ciona\llep�e suje-ito por ,', OIJgresso-··, -

.a,cional do
hal de Cr$ 633.900"oo.,"Sali- ' Vai à tr-ibunk o Hder\ do 1'os, graÍldé ConvN�ção J:)a� Vitor Karachinski, ,V:f \.�. err� �(:!"W;Údo: em.,l�5� r"

, �DSiÔ(). JuridiGo
el'ltfl O Ol'� cyÚtt\.qedia.�"';' r.gô�(.xno, d�:"·J,��.,,€áb\1iI, .�� ,�leiç?tO'.do' <sl:})-btrem,/', <?E$:Mpftfr.:.s",��.t:liw >·::�··thhQl't��.ítp.:r�;:r;;n",que'"

(iqnse-' �. ';;,:.,-•.�;:: .,��.-:.:,), . .:...1 ...... _·'""�·<;.. '>, � -.

t
'

.. , . 'ld d- para solidarizar-se com o rio focal do �Çl)Or parti&:� AdautÕi PlãcLtlq C:ubas, otlirá .. !)t'i'e�" do P'
.

" '

"

E
,< "" "

" '. '\",

d:"�r�rl:;:�:ir:�:�:
1

,�a� .'léu colega no qu.e respeita político nacional. Prime.iro '1\ �';",ul"dro �: - "�oto, p;'�c:,�.h��:.�t!t, �::c�:.: ;"' , Blre 18 e '25 :dêste mês,
gos pecúlios de Cr$ 9.500,00. ao transcurso da data, fri-- .1\ -caravana" cihdína 'in úlio MéU'hn:;" ,

),"jruas e,1E::"7ões de 1954 e de ,em Fortalaz,a,
O seu mo�i�ento financei- i.ando, todavia, que "não, tegrada por dbe� �os ele·· Segundo T(!:'Olt1>eiro íiniti'iament�! nas de 1955 U

, 'B I A,
�, ,. h

De Fortaleza recebemos o �eguinte telegrama'
ro já ultrapassou à CAsa de póde acompanhar com o mentos do Diretó,·jo Muno- :>enj_amin A'"lGTf:i·:; '1. pO'S o cnnllCIO ouve um "6 10 5'" C"·

' ..
.

"I" ". •• •

'"
- - <1 - omumcamos que a Faculdade Direlt9

1 milhão de cruzeiros. seu colega nos votos c4,a' e outros �eEsedistas MEMBROS �,randlOS[1 e ammdmsslm:1 do Ceará, comemorando seu cinquentenário realizar"Í

Requerendo um voto de p a r a que S. Exa. (o de prôa, foi otimamrnte r�- Valentim Niedzelski, Ai., k1ile abri11�al;tado pelo fa- � (�m Fortaleza, entre 18 e '25 dêste-mês, o Pri'meiro Con-"

regozijo pelo transcurso da sr. governador) escolha o cd)'da pelos habü..ntes d".l· xandre Lis, Euclides VOitf� rolOSO a.:: "'c!,,on;sta Jovino e' gresso, Nacio�al do Ensiná Jurídico. Participarão pro

data, destaca o ref�rido secretário, porque isso com- quda aprazlvel l""'calidade xen, Leonardo Vieléski, Eu :éU conj'_mlo, tr�nscorrend'J I fessores,
de todas as Faculdad�s, de Direito do _País, r�:..

�. P d' Joa-o VOI'el +, d _

" _
. pre.sentan_tes. do Conselho NaCIOnal de Educaçao, Dire-

I t
," d pete ao Executivo e ele fa e c�rcunvizinha.l�as" que �"e riCO az IOra, u o n· !)la " r'erfelta or d E

"' par amen ar" que ren e- ,

-

_"

'

.

'" '

.'

.::;

,li". •

'-, tor1a O" �nsll10 Superior, Comissões d� Edu�ação do Se-
mos nossas homenagens à rá a escolha quando, achar c ,11CEntraram no salão .J.� João Stafin, e André Pa'!. (lem, al,,",gl 'a c �l)hdarIedade nado e Camara dos _Deputados. O Ministro da Educação
nohre e insigne classe d�s oportuno ...

" (E' aparteadó ��'(:l·�·iedade do H. Vitol" diora. ,humana. promete comparecer à instalação do referido certame.

't=:rof�ssores de Santa Cata- pelo autor, da proposição, Kar·achinski. COMISSÃO DE PROPA-
.

Serão debatidas teses, 1!l0posições e indicac;ões relativos

rina, por oferecer, com a que ressalta a IJ.ece�sidaâ€ No ato instalaç�o do Sub, GANDA Viva o P. S. D.! I
ao magno problema do �nsino Juridico no BrasiL Sd3.

Viva 3 ��la próxima vitó. I (a.) Andrad� Furtado" DIretor Faculdade Direito Ceará,
sua Beneficência, edifican-· da criação da Secretaria € Diretório' fez US/) da paln-

ria!
"Aderbal FreIre; Pte. da Comi�sãb Organizadora do Con-

te exemplo de solidariedade o lapso de tempo decorrido' :vra, o nosso valoro,o corre- ,Osvaldo Padilha, Joã:J gresso.

humana e cristã". - um ano - sem que te- ligiónário ,sr.INey Pachecc. M:aria Gonçalves, NestOl'

Cássio Medeiros!,! Julio nha r-:ido'escolhido o seu ti- �e Miranda Lima, Vere.:\- Franco" Lucas Nogath, Jor-

Coelho de Souza, líderes, tu1?,r). dor e Secretário Geral llJ dão dos Santos, Leopoldo

resp�ctivamente, do PRP O Presidente "Não Diretório Munrcípal que Vieira l\iartins, Nivaldo ce

e UDN, solidarizam-se in- sl\b�eterer a apreciação da concitou os pre:;çntcs a ce��'- S�)uZéi, .José Vieira Martin::,
A 'd d

teiramente com a homena- Cosa os têrmos finais do l'arem fileiras 0m têrno d) Otávio Corrêa, Francisco de rma OS e .I�cas e paus tentaram
gem proposta, q�e foi apro- �(·Jegrama propo�to" nosso Partido. �h;a oração Oliveira, José Y. Lemo',) eSp'ej CU') I
vada. Dep. O. Cabral,- "Per- foi 'muito aplal�,j;da. .Rufino Vieira, Alfredo Sta� 'a ar, uga

D';a da A'rvore dunto à V. Excia. se há al- Após suculenta (hurra'l- fin, Darcilo Alves Martins, ,RIO, 9 ('\T. A) - Viqte cimerito correcional, 1"-

d
, b'

sra. pmlao as que foram prê-
Oeup.ando' a tribuna, a guma ofensa e injúria nos ,('ada realizou-se UlI grano João, Gom��

.

do.s Santos, e uma meninas delinque- Geralda Bastos. I f' d I"

I
sas, 01 i ea izado e prov.o-

seg\.lir, o dep. C.ássio Me- ("ermos do telegrama?". ,oe "com1ClO, no ql�al, ante' Jucelin.) Domingos Maciel te!> internadas nO S.AM.,
,

O alarma foi dado p�loj cado pela professora GUlO

deiros, ressaltando que não Presidência _.... V. Exa.' é ,illdiscritivel 'entl!S;a�il!o po· Nic.olaE de Piilula dos San- feminino, depois de inCén- Hlspetor de Jdisciplin,a. Ed) mar Cardoso, em sinal dê
se tratava de cabotinismo, um homem 'bastante" inteli- pular, fizeram-sQ ouvir as tos, Joanir Gomes dos "San- diarem dormitórios e out�as mundo Bastos. Este ao per- :;ulidariedade ao padre Pe�
eu para conhecimento da g�nt� ..

Há de convir que sã.o I,pa�a;ras vibrant€� do' sr. tos, Lidic .Kar.vat, _:'lexan-I dependências daquela casa ceber a gravidade da situa- dron, recentemente demiti

Casa, a extensa ('carta a ele Pllhencos .os termos f1- Mano Soares "tle Carvél-' Jre Kl,xlzmsKI, Joao

LarJ-1 correcional, armadas de fa- 'ção, tréj.vou luta corporal do do S.AM. Entretanto,
dirigida pelo industrial Er- !lais ... " " :- lho, do sr. F(::'I'o Batista chnski, João Vitroca, Am- cas, paus e cacos de garra- com as mocinhas, conse- ainda não se confirmou es-

nesto Rigenbach; em que Dep. O. Cabral - "En-' de Bastos, dJ H' Ernesto l,rosio Olive!lcl, Aristides I fas, tentaram uma fuga es- �uindo ainda deter .12 das ta versão.

o mesmo se congratulava rão a parte inicial não tem' Pául, do sr. J(lãc Stafin e
de Oliveini. Antônio Sta-) petaculpr, em represália aos re:voltadas. Enquanto, isto INQUE'RITO

com o orador pelo discurso I'azão de ser .. ;" i do sr. R·PI· Pt.'reir:J F.oede:,:,. .fin, Luiz Slafin, Gabriél' maus I

tratos" cotidianos a era providênciada a pre- Além do inquérito poli-
pronunciado no Dia da Presidência "Usando' As palavras du.> O) ador�s Bueno, Ll1i ... Ozair 'Cubas, que são submetidas. Das sença de bombeiros � car- cial (pelo 22�D.P.), foi

A' t de prerrogativas a que te-
I
E:ram c'lnstallh :'11€nte en-

Afonso Suchck, Antônio reb,eladas' apenas' 9 conse- 1 R 'd' t Ih b
'

rvcre, ao mesmo empo I
," ros ('1 a 10 pa ru a. tam ém aberto o adminis-

em que fazia outrâ e bri- !lho' direito" não aceitarei
I
trecortadas ;)0' v:brantes Pereira, Osvaldo Ramiro. I guiram seu intento. 'As oU-, IDEALIZADORA trativo para apurar as res-

Ih '" d' t
- l-_ 0S termos, finais do telegra- ,.;dvas de pa;JllriS',. COMISSAO DE PROPA- tras foram ,dominadas e re- O "com"plot" segundo 0- ba•••e Isser açao' sOl4e o - ponsa ilidades da acusada.

assunto. ma". Podemos af;rmar que o
GANDA (Feminina)' conduzidas ao' pavilhão.

Secretaria da A'gricultura Dep. O. Cabral - "Nes- púvo está {Ie('j:<i\;amente Elvira Vorel, Dbair de

t·
. I 'd • f" I f ima Cuba!:;, MarI'a Fr'e TI" lt d

_ A histó1'ia de U'l'l:l tele- te caso, re Iro o requen- reso VI o a cen'Ri i eirfos 1 - "a era a revo a as me-

grama pitoresco mento". em íôrno do P<.i�·t:do Social drich, Vic€;1iI,a Reichard, ninas, que chegaram ao má-
1<' I' F

'. \ RIO, 9 (V. A) - Esta- cio, com o exterior, o que
Assumindo a tribuna, o Nas entrelinhas dos de- D,emocrático q:'Jf' tem a sua ,rance m;) '�pichard, Jose- ximo 'tentando contra á vi- '

'I
mos seguramente informá- importará, 'pràticamente, na

dep. Osvaldo Rodrigues bates, acompanhados com irente as figuras' irjconfun- fina Paz( hn:, Errnelina de da dá diretora do estabele-
, • dos de que, dentro de pou-' anulação tot�l da CEXIM.

,Cabral, sem leg'enda parti- :risos, os leitores encol\tra- diveis de Nettl� Ramos e

H' 'C _

\

h"
,

J e d S
cas oras, sera convocado, Prepara-se, assim, o govêr-

,

dá�ia; atrai a atenção dos rão, por certo, a intensão Ade�bal Ramos -ia f,ilv.a. O O
"

omemoraçoe·s, 8 " e- extraodináriamente, o Con-:""I}o para entrar no a�o de
:::eus pares, ao relembrar a que o dep. Osvaldo Cabral Partido que teu, ('Jmo m�e-I 'd C."

selho da S .

t dA. 9
,

ma
uperm en enCla 1 54 sem a Lei de Licença-

famosa sessão de "vigília ,deu à "sua proposição:.. grantes de seus' quadro!>.' na a rlança d� Moeda e do Crédito:.1 Préviu. E com tais provi-
. cívica", que exatamente há Foi o que se registrou de ....alores' humat,(!; dos mais' HOJE - Às 14 horas - No Cine IMPERIAL ses- (SUMOC), quando serão I dências o govê'l'no pretend�
um ano, se prolongára das mais interessante na sesilão rt.'presentatiy�)",� I:m toda� são cinematográfica ;Uedicada as crianças espíritas. t d b

. I
_,

assen a as su stanclais e cercar-se de certas caute- I

14 horas do dia 9' a' s" 10 ho- de sexta-feira, em que ,não a!' atividades ,Iteis J. coleti-
I As 15 horas - No Centro Espírita "Amor e Rumil- ,

d
. d d dAI" f sens,Iveis mo ificações " no las, a fim de evitar os na-

,

10. Na' ocásião, 'houve assunto a tratar na vi'1ade e um {:trD�rama on-
a e 0_ posto o. con raternização da infância espírita.

.
_

" J" "_, r . � , , Exo�taç�o ?O r:pr:se�tante da Juventude Espírita de mecanismo -dos órgãos con- turais cHoques da mudança
discutIU e ,F'Ordem do 'Bia, Ir;! estao equall,'H"'OQS to-" Florrarropohs, DLtnD "lção de cl�15à111''''''!'on�s,,,,,,,,,",,..,,...,,,,,,,,,,,,,,,I··t·roJaclores do nosso comér

,
---_._---

Revolta no S.A.M.

/ Será Extinta 1

a CEXIM-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 10 de Outubro de 1953
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Ca·I".lo�· ,aoepok O $,.·/A.
Uma tra�ição no ;Lomércio e fla In�us1fi de .>Santa Catarina
",M at ri � - F I o r i a n Ó p o I i S

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SAO FRANCISCO DO SUL, TUBARAO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, 'DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONXAS RITA

MARIA, ,FBRICA DE GÊLO.
'
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Na Capital

Ano � ,Cr$ 170,....'
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liRA. WLADYSIfVA W. KUSSI DR. JULIO DOIN VIEIRA
.

'DR. ANTONIO Dm IfUSS.'I
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS.

.

.01
. OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA \

....... Ex-Asaístenta na Policlínica Geral do Rio de Jaueí-
OlnrKla-Cllalca "ral-P.rtee I roo na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina

Ioer't\..._ple. e up"fallu" ••• DO.lIQA. D. IUlIO·. Rallway e no Hospital São João Batista da Lallo·a.
....... lIIIMeno. m't04o••e dfala6.U.... ir.*-ae.". Curso no Departamento Nacional de Saúde
.. I..I'O.OOPll - IUST••O - 1.ALPDf.OQ:auu - ,..-rUO· Consultas diáziamente das 10 'às 12 horas.

LIS.O .AIAI. 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
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Consultório e Residencia: Rua Fernando Machado, 5. -

I, . Clínica Geral - Cirurgia Bucal" D�ntaduras
Pontes Moveis e fixas

I Raio X e Infra-vermelho..
! HORARIO: De "segunda a sexta-feira das 10 às 12

" horas, e das 14 às 18 horas.
:Oas 8;30 às 12 horas a�s sábados.
CLINICA NOTÚRNA as quarta e sexta-feiras da�

19 às '21 horas.
.

.

I
-

.1
DR. HAMILTON P. STOCCO

DR. WALMOR ZOMER GARCIA - MÉDICO-

Dlplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da Clínica geral de adultos e crianças - Doenças de
.

Universidade do Brasil Senhoras - Partos - Operações
Ex-interno por coitcurso da Maternidade·Escola
'(Serviço dó Prof. OCtávio Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro

f Médico do :Hospital de Cai.-idade
I)OENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES

Cons: Rua João Pinto no 16; das 16,00 às'18,OO horas.

Pela manhã atende diàriamente no Hospital'
de Caridade.

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

- MÉDICO

CLINICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

"

.

DOENÇAS INTERNAS .

CORAÇÃO :_ FIGADO -' RINS � INTESTINOS
Tratamento moderno da SIFILlS
Consultório - Rua Tiradentes, 9 r6ro em ,eral. Recur801' ,eraat. o Supremo Trtb.

HORÁRIO: uI Federal e Tribuaal Federal d. Recuraoa.

Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas \ I mCRITÓRIOS
Te1.: Cons.'- 3.415 -: Res. - 2:276 - Floríatiópolis.· FloriaaópoU. - Edifício 810 ·Jor... ruá Traja•.

12 - 10 udar - ala � \

.Rio de Ju.iro - Edifleio ·Bórba Gato. Ã.,..ai�
Aat4aio CarIo. 207 - aala 1001•

Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho.
Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102•.

DR• I. LOBATO FILHO
._DM.eu i•..pr.....r"Jlr."d.
TUB.BCULO'.

a.4.0I091tAJ'U • UDIOSCOPLl DOII PULJlO..

Clr.rlf••• T...u

'onu.do pola. I'.culd,d•. N.cion.l i. ..dlet... Tl..........
·

•

TI.loclru>1',ilo .0 ROlpita! M.r" ...:-
:1......e ••p.cl.H••çAo p.la 8" N. T. ar-I."rao e ..• ...1........

Clnrci••0 Prof. UcO" Plu.laelro Oaba...... nu.).

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

A G IT' A o" F I G ..-\ R ••
tinge os cabelos instantaneamente

• em pret,+· ou castanho �'

.� f. IJ A 4; F I f. . \. Ii ..
meio século de existência

Mário de Larmo Caotição

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

- Dr. Meceslao Szaniawsk - .

_ Méd'ico" do Hospital Nossa Senhora da Luz

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

Residência:
.

R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529
"

CURITIBP�� PARANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E ME�T�IS
Doenças da pele: Eczemas; Furunculose, Coceiras, Man

chas, espinhas, etc. - Glândulas. Faltá de regras,
_

Ex

cesso, Flores Brahcas, Frieza sexual, Impotência, E.ste
rilidade, DesonvolvimentQ físico e mental, etc. - Do

enç�s crônicas em geral: .Reumatismo, Varizes, Asma;
Malária crônica, ,Hemorroidas, etc. .'

ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de

cada mês, no HOTEL HOLETZ

Dr. .Semuel fonsera
i

CIRU.RGIAO DENTISTA

Consultório: Victor Meireles, 18.
I

Residência: Jerônimo Coelho, 16.

.

Atende em seu con�ultório das 3% à§ 6 horas.

DR. MARIO ..WENDBAUSEN"-
-

QfaI_.�_C .....
.,... - , PIa 1. - I'el. ...

c..at .......
.......... ., , a..'rel. 11&

ADVOGA'COS
DR. MARIO.LAURlNDO

,

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

DR...tURNO G. GALLETl'I
- ADVOGADO -

Ru,: Vitor M�lrele.' n. 60 - Fone ·1.468 - Flori••Ó,oU••

Ad�ocacia e Confabilidade
ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Causas

cíveis e' trabalhistas•

CONTABILlSTA: Ácác.io Garibaldi, S. Thiago -
Assuntos fiscais em geral,

Edifício "IPASE" - 50 andar

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEÍRA
- ADVOGADO -;

CaIu r.1eI 11. - 1"'11 - ..... Calarl..

S����!RClAi '

EspECIAlIOADE

II�:��:�::: .

ta- coluna, informações que
.

necessita, diàriamente e de
-Imediatus
JORNAIS

.

Telefon..
O Estado . 3.022
A Gazeta 2.656'
mário da Tarde 3.5i9
Diário da Mànhl 2:463
A Verdade ; 2.0lh
Imprensa Oficial 2.68S
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) • •• . . .• 2.814
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos .•..•. 8.831
Militar :.. 3.157-
São Sebastião (Casa
de Saúde) /...... 3.1'53

Maternidade Doutor
.: Carlos Corrêa' ... !�121
CHAMADAS UR-
GENTES

. .

Corpo de Bombeiros 8.313
Serviço Lu.z (Reela- \

mações) •.. ,..... 2.404
Polícia (Sala Comis.

. sário) ••. � .. .... 2.038'
Polícia (Gab. Dele.
gado)

.

•
� " 2.59.'"

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE"
AÉREO

TAC
1

......•...... 3.700
,Cru2;eb:o do Sul ; •. � ....2.500
Panair •..•....•.... 3.5ã3
Varie .... :-.... o ... 2.325
Lóide Aéreo ...•.. , .. 2.402
Real ••••.•........ 2.3'>8
Scand·inavas. •..•.•• 2.500
HOTÉIS
Lux •..•••.•..•.•..• 2.021"
'Maeeltic ..••.••..• 2.276

Metropol • • . • • . . .. 3.1H
L. Port.. . .. . . . . .. 3.J� 1

Cacique ......•.... 3...... �

Central • • • • • . . . • .. 2.6:t \

I
Estrela .. � .. . .. ... �.3il
Ideal • • . . . • . . • . . •• 3.65'·
ES'I'REITO
Disque ...... ; .. .. 06
I

farmacias
- de. Plantão

M�S DE OUTUBRO

_
3 ..:... Sábado (tarde) �

Farmácia Moderna - Rua
João Pint!) .

4 - Domingo - FaFmá
I�la Moderna - Rua João
Piiito.'

10 - Sábado (farde) -
Farmácia Santo Antônio �

Rua João Pinto.
11 - Domingo - Faz:má

('ia Santo Antônio - Rua
.Tcão Finto.

17 - Sábad� (tarde)
Fc:rmácia Catarinense
Rua Trajanõ.

18 - Domingo - Far
mácia . Catarinensé - Rua

Trajano.
24 - Sábado (tarde) ....

Farmácia, Noturna - Rua

Trajano .

25 - Domingo - Farmá
cia Noturna - Rua Traja-
1'0.

30 ,_ Dia do Comércio -

Parmácia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra .

.
O serviço nóturno será

('[etuado pelas farmácias
Santo Antônio, Moderna e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 10 de Outubro de 1953

Que-- Tal
ARTIGOS PARA HOMENS

Camisas de seda, sport, superiores a

_ Calças tecido bom, imitando linho, a
.Camisetas ótimas _. 1 por 10,00 3

por .

Calças tropical a

Ternos meia lã inteiramente forrado
a seda a

,; .. E mais de 2.000 temos por pie
ços excepcionalmente baixos!

PARA CRIANÇAS
Camisinhas de Jersei de algodão a

Camfsinhas de seda finíssima a

'Vestidinhos a

E milhares de outros artigos.

Só são e só- podem ser da 4 Modelar
------------- ---�-

��G
NO- LAQ, E NA SOCIEDADE

./

I �;is que lhe ornam a perso- me consagrado do magisté-

H
·

nalidade,. razões pelas quais rio catarinense; I Ole no
I· muitas serão as homena-

I
- Dr.' Armínío Tavares,'

- •

I 10 DE OUTUBRO
gens ,�e que ver-se-á alvo facultativo de renome, atu-

,

no 1;','tl1SCllrSO de tão g'�'-'la almente residindo em Blu-·! A data de hoje recorda-nos que.

d menáu; I em 1553, faleceu Pera de-Campo Tourinho, que
, :1141. f d

A.
.

oi onatário da Capitania de Pôrto Seguro e
,) ESTADO apresenta f'2'- - graciosa memna

i fundador da Vila do mesmo nome; .

hcitações. 'Sandra Regina, encanto do
I

em 1711, deu-se Ia convenção para o resgate do

�: t �

lar Her!?am Fern�ndes e. Rió de Janeiro, ocupado pelos franceses. AS3i-

_ Sr. Jgaio"Cíildeir,a de .' exma. es�sa d. -6lga Za- naram-na. os Mestre de Campo João de Paiva

",,�""" -���â�"à�� .. _, ·ta-;i��firi'{rí:��""-+-·
,I

.!
_-, Sóutõ Maior e Duguaye'I'rouín:" .' - '

em 1720, no Engenho São Pedro, na Bahia. nas-
Ocorre, ho}e;·_ o aniversá- - galante -menina Eliza- ceu Domingos Borges de Barros, mais tarde

rio -natalicio do n03SO pre- bete Bayer Jorge, filhinha Visconde Pedra Branca. Faleceu em 20 de mar-

zado �bl1terrâfteo sl' JÓ?Ío. do snr. Benjamim Jorge; ço de 1855;
.

,

Caldeira -de Andrada, �lllo � Snta. Fabiola Ramos,
em 1805, em Pôrto Alegrel�f?lectu o Brigadeiro

contez+âneo sr. Almirante � Francisco João ij,oscio, do Corpo de Engenher-
f. r.u.ldo Pinto da Luz, da funci�n�ri() do t7a!ltne:c rb filha do

-

dr. Adalberto B.
ros, vindo para O Brasil em 1767'

'

.

1\"
.

h d G
sr. Ministro da Agr'Cultu�a, Ramos, Juiz de Direito ",-' em 1817 apri d

.

B· t'M I h
I.
'J.ann a' e uerra. .

.

-e 1 , ISIOna os por en o anoe, c e ..

O 1 cnde se tem destacado, a- posentado, e fii10 ornamen-
.

garam a Pôrto Alegre os entrerianos Coronel
I i ustre ,aniversariante

f
_

d d d d 1 1 I José Antônio Berdun Tenente-coronel Mc'''-,
prestou á .Pátria assinalados r.:: satis açao e sua terra to a socie � e oca;

-

., ,

1 la ! 1 d S D 1 V quera e mais alguns Oficiais;"
serviços, desempenhando natal, P,e a sua � eva '.:1 cul- - nta. e sa ieira, 1856 R' d J f 't

em .

, no 10 e aneiro, aieceu o Dr. -José
, ' tura geral e p'elas qualida- filha do snr, João José Vi- F' S

.

notáveis: comissões, tendo rancisco igaud, que, fora _
o primeiro Diretor

'd M" t d M
'. des pessoais tão nOS3=1 co- eira, funcionário da firma do Instituto dos Meninos Cegos, Nascera €I'n

�. o � 111IS ro a armua. J I
.

Hoje, goza de merecido re- l'h��ida, . .

Carlos Hoepeke S. A; I Marselha a 2 de dezembro de 1796;
,

pouso pois que se encontra
Filho de tradicional !é'.- - snra. Olga Ventura"

em 1866, Caxias assumiu o comando em Chefs

.

ua Reserva Naval.
.

,'Alia
catarinense tem sabi- esposa do sr. GerenaldoJ das forças imperiais em operações 'de guerra

1 contra o ditador do Paraguai;
N .• entanto, pelo trans-

do conservar_ seu prestígio, VentUl'�, dinamico repre-
I

em 1868, os Encouraçados "Brasil" e "Alagoas'
curso de seu aniversário na-

come atestarão as _hoffi:-r.a- sentante comercial;
I

-forçaram as baterias de Angusturra e subiram

talício, significativas home .. gel:s que �hes ser�o tr.bu- - Sn�a. Suzana Azeve-I o Rio f·araguai. AnçI1 é NiZo TadascCl

,nagens lhes serão tr:buta- lacaF no dIa de hOJe. do Koenck, esposa do snr.. GREMIO CRUZEIRO DO

das, às quais com prazm' e
I O ESTADO cumprit�W!l- Celso Koerick, abastado SUL NOITE PRIMA- !

I E'speitosamente, O ES'I'A- i ta·o. capitalista, e pessoa muitis- VERIL
i

DO se associa: sima relacionada em nossa O Grêmio Cruzeiro do 1

SR. WALDIR-LAMAR- capital; ,Sul, anexo ao Clube Re-
�

OZ" A
' T QUE - Snr: Felix Brandão I

(�reativo 6 de Jane:l'ro, do·
·�ta, ww yreS:la ul:.t

I
-

T h
. . Sobrinho, residente em Ita-

I

E:ü·eito,· fará realizar hOJ'E;,-"
ranscorre, 0Je, m�IlS '. I

um aniversário natalíci::> Ja Tr��scodrre, hWoJel'd� al1l� jaí, onde g�za de vasto cir- em sua .séde, com início ás
I

t 01" A d L
,.

versarIO o sr.· a Ir La- culo de amIzades; ,,2� horas, animada festa
s a. IVla· ,yres a UZ, Il- ,
11 d EI b 1 marque ativo gerente' do . I d8n�2nte, com diversos I
,la a exma. sra. iZ:l ei.l

C f' P h I
- f

\ ' a e onto C ic e pessoa NDIV'_ DO: I d d
Ayres da Luz, viúva do sau-

dI'
i
1'.JrrH?rOS e allsas e SUI'- -----------

- A .... gran emente re aCIOnada
C

. . presas· para qual reiu;l It
(:oso· conterranc;!o S!'. ul::r- . . .

om a gel1tII senhormha' �
.

,

P d L
nos meIOS comerCIaIS desta· M lb PI' d'l .. urallde entusiasn'o· .

vasio ereira a, uz eX- . I
a a a ma 1 eta fIlha ",' "\'

. . I

CapItal. / '., . -----'----------

sub-db'etor do Tesour<> dês-
"O ESTADO" cumpri-'

do casal Hermelmo P.alma I Pt·
.. -

te Estado.
menta-o cordialmente.'

Elza B. Palma, reslden-I·
. ar. 101paçao

. A distinta ani�ersariLHüe, tes e� S.ão Joaquim, ajus- JOÃO' MARÇAL e ALTAIR BARBOSA MARÇAL
que exerce-funçao clestaca-, FAZEM ANOS HOJE'

tou nupcla� o sr. Lorenço! têm o prazer de participar o contrato' de casamento de
(ia entre' os funcionári('s da

I Faoro, também residente I sua filha ELCI IRENE com o sr. Antônio Boabaid.
nossa tr<ldicional Bibliole-

I

- Prof. Antônio Lúcio,' naquêle município. Aos noi-
A

FERIS BOABAII?e CARLOTA -ROSA BOABAID

ca Pública, goza de um vas- nosso prezado colega de vos e a seus dignos pais. tem o prazer d: partICIpar o contrato de casamento de

1 d
. .

1
.

'

-d'" d"
.

.

'
seu filho ANToNIO com a sta. Elci Irene Barbosa

t.) C'.l'CU o e amlzal t�S jJfo- Imprensa, I,namICo lretor os nossos cumprl;.mentos. MI'
I 1 d 'l'd

. d "J b J. 1" / arça .

as eH'\ a as qua 1 adeS Cl'J,:- o oaça a orna
.

e no-
'

/ Florianópolis, 4 de outubro de 1953.
,

!2 �.

Preces Abaixo Cf
.ARTIGOS PARA SENHORAS,

89,00
57,00

I

43'00

33,00 \ '

45,00

78,00
58,00

98,00

23,00

,49,�o e-

9,00

Saias de verão, desde .

Blusas bordadas . . . . . . . . . . . . . . a

Blusasótimas, xadreszinho .... . a27,00
95,00 ,

.

Vestidos .bem bonitos, côres firmes a

Vestidos 'em côres não garantidas a

Puro linho, igual 'ao que é vendido
na praça por 120,00 a

275,00

•

Combinações de opala com renda a

Ótimas camisolas com bonito bor-
dado '

� a
22,00
43,00
30,00

,/

Soutiens.
Etc., 'Etc.

................. a
/

PARA O LAR

Toalhas de rosto desde ' .

Toalhas de banho desde ,,\.

Colcha para casal, da afamada mar-
. "C I bia" .'

ca ° um 13 ; .. .a

Tapeies, congoleuins e passadeiras,
po�' preços excepcionalmente
baratos!

-

9,00
39'00

114,00
-

•

- BODAS DE PRATA --

A sociedade catarinense prestará, nesta data,
que regista- o 25° aniversário de casamento do casal
dr. João Bayer Filho-Catarina Galloth Bayer, mE::ill-.
bros de tradicionais famílias de 'I'ijucas, carinhosas

, I
e expressivas manifestações de júbilo.

O ilustre casal, que desfruta de destacadas e

sólidas amizades em -Santa Catarina, SE;) á, POL' certo,
alvo de homenagens as mais caras, neste dta do
transcurso de suas bodas de prata. Os filhos do ca

sal -·sra. Maria José Bayer Campos, casada com o

sr. Milton Campos e· netinha, Lélia Maria Campos,
.

jovem João Bayer Neto e Luiz Carlos Gallott; Bayer,
assinalando tão grata efeméride, mandarão celebrar,
na manhã de hoje, na Matriz Provisória do Espírito
Santo, na cidade de Tijucas, missa de ação de gra-
ças:

.

,
Nesta Capital, _à noite, em sua residência, à rua

, Nerêu Ramos, esquina da Presidente Coutinho, re
cepcionará a família João Bayer Filho, amigos e ad
miradores que, nessa feliz oportunidade, comemora
rão esse acontecimento de destaque na sociedade

cata�inense. ,

O ESTADO, com êste registo, apresenta ao ca

sal ,João Bayer Filho-Catarina Gallotti Bayer e as

., respectivas famílias, os seus respeitoso . ., cumprimen
tos, com as suas homenagens, com os melhores votos

de felicidades.

-_

. -

x x

ENLACE

Realiza-se, hoje, o enlace matrimonial do Dr. Clo
vis Deruiz Beduin, alto funcionário do Mini&tério da
Agricultura, servindo no Servrço de Defesa. Sanitária
Vegetal, chefiando o Pôsto, de São _Bento do Sul, filhrJ
do Sr. Alitalg9 Qeruiz Beduin e ,de D. Maria Carméli<l
Imboloni Deruiz, tradicional família de Sãc Luiz do
Maranhão, com a gentil senhorita Esther Emmerich
Bezzera da Trindade, fino ornamento da nossa . socie
dade e dileta filha do Professor Luiz

.

Sanches B. da
. Ti-indade e de sua exma esposa D. Maria Eml11erich B�
da Trindade:

.

O ato realizar-se-á ás 16,30 horas n� religioso na
_

Igreja de Sto. Antônio,. e ás 17 horas no civil, na resi

dência da noiva á Av. Rio, Branco 166.
Servirão como testemunhas, por parte do noivo no

civil - Dr. Felix Schaefer e Senhora - Dr. Domingos
Trindade' e Senhora

No religioso - Dr. Durval Henrigues da Silva e

. Senhora - Esmeraldo Cassettari e Senhora.
Por parte da noiva no civil - Deuiter Bl aga Pires

e Senhora - Gustavo Zirnmer e Senhora.
.

'No religioso - Luiz Sanchas Beierra cu Trindaqe
e Senhora - Cyro Muller e Senhora.

Ao jovem p�r os cumprimentos de " O ESTADO".
* *

Parlicipação .

HERMELl��ALMA I Ly:ZA
AMBRÓS FAORO

I
�:iC��.:A:::t,ato de c.,.mento de seU3 fi- rlhos MALBA e LORENÇO.
São Joaquim, outubro de 1953.

I ANIVERSARIOS .

I �ltni1'an;e Pinto Çl.(t L1g.

I No Rio .de Janeiro, onde

reside, vê transcorrer g<::: ta

data, a do seu natal.c;o, o

nosso prezado e distinto

Passado

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRONQUlOS COM

BE,NZOMEL

ÂJsine "O ESTADO"

AVEN,TURAS
:;''1.. ,

'�

DO ZE-MUTRETA ...

p
. ,,- I

�.
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EM PROSSEGUIMENTO. AO SUPER-CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS, JOGARRÃO DOMINGO BOCAIUVA E ATLÉTI
CO· EM-:ÇASO DE EMPATE OU DE VITÓlUA DO TRICOLOR, O AVAl SERÁ PROCL,\MAPO TRI-CAMPEÃO:· PORrANTO,-;
FORÇA, BOQUENSES QUE A BATALHA. AINDA PODERA' SER GANHA!

i
••
•
o.

i
i ii

t
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d"ao �E/sp
7.7.7••7.7.77••••••7.77......7••••

A PRELIMINAR

o

Empate 'Justo Num Jogo de Emo�oes
Está serrsacionalizando o mundo futebolístico local O Bocaiuva soube ser grande adversário para

� O JUIZ "(I._.()_....()�(-)...

este final do Campeonato Citadino. de Profissionais,
O AVal'

.

O resultad I f' d pá
. I .

cuja série decisiva tem como concorrentes o Atlético, Ç) ,,- O co ocou ora? -

I No apito funcionou o "sr. sargento Salvador de Le ..

,

Avaí e o Bocaiuva. ,reo O Atlético - 1 X 1, O marcador, go-, imos, cúja atuação pode ser considerada satisfatória.
Os avaianos; .como líderes abs�lutos, for�m à C�i1- los de Oscar e Manara - Boa atuação

I
cha da rua Bocaiuva ver. se conseguiam ser tri-campeóes . '. •

antes do término do super certame. Mas foram baldados de Salvador de Lemos - Na preli-
os seus es�orços, pois o 9-ue consegui�am foi l�m ér:,pa- minar o Ipiranga triunfou sôbre :

te, frente a guapa rapaziada do Bocaiuva, ASSIm, amda dO .
.

não é conhecido o _§uper-Campeão. Amanhã, se o Bo- O �eam O Radium: 4 X I -,-,
caiuva não triunfar frente ao Atléticó, o Avaí .assistirá Renda de Cr$ 9.650,00
de camarote, como se costuma dizer, .a conquista do tí
tulo. 'Por falar no tricolor do Estreito, com o empate de'
.ante-ontem perdeu toda a chance de ser campeão este
ano, só lhe restando lutar pelo vice-campeonato:

Embora não tenha. obtido o título na noite chuvosa
de ante-ontem, o Avaí ainda tem as melhores possibili-

-, dades para tal, tudo dependendo da perda de um ponti
nho por parte do auri-celeste e um empate diante do A- io
tlético na próxima quinta-feira, Do contrário,. ou seja,
vencendo o Bocaiuva e perdendo o Avaí frente ao "Ti
gre", teremos �va série decisiva, porém sem o Atléti
co.

I

Festival do Grêmio dos';�:l:a::t,:;:o;oe =::I���::::�; l��H:�:�:I!:��:���::��
C d d

amadorista da cidade. Qual cQmo preiim�nar do encon-
"1 "IMPÉRIO DAS

.

ont'a /or'an OS de.1es l�vanta-rá o títUIo?,!::.�.�tl,ético � Bocaiuva·!������S".·Tratar pesso-
O ColegIal, pela segunda .JIngIra a peleJa o sr. AI-11m, t'

.

.' .

'. a ente com o propne ano,
vez? O Ins? O Postal Te- buto Tabahpa. Local: Es-

'W 1 A'1 d S'l
, A A .,

.

.
. snr. a ter ves a I va,

.�ESTIVAL ESPORTIVO DO GREMIO DOS CONTA" �egrafico?' Os tres tem am- tadio da Rua Bocaiuva.
à Rua Viscpnde de 'Ouro

)ORANDOS DE 1953, A SER REALIZADO NOS da uma' peleja a efetuar,
.

1 I .., Preto n 3,>IAS O e 11 DO CORRENTE NO GRAMADO _!?A , sendo a do Iris a mais difí- Dia 15 _ Treze de'Ma"io ' ,
,

.

VI�A OPERA'RIA'

I cil pois jogará com o Ipi- x Ipiran�ga, com,início mar-
-

"..-

I
'SORTEIO DOS JOGOS

, ! .miga nos' do�íll-ios do�al- cadó para �s 18,45 horas,
ALTOS E BAIXOS SÁBADP DIA 10 i vi-verde, 'em Saco dos ·Li- como preliminar do ,jogo

.
1.0 jogo ás 14,00 'horas _ Mauro Ramos x Vila Operária' mões. ' entre Avaf x Atletico.

- -o No Bocaiuva salientamos em primeiro plano as fi-12.0 jogo ás 14,40hs. _ Figueil;ense x Espanha '.

'

i
Sãó as seguintes as pele- Juiz: Gerson Demar,ia.

guras de Bonga, A,d�o e Oscar, sendo O primeiro o me- 3.0 jogo ás 15,20hs. -·Es_tela Maris x Ponte Preta .

jà� restantes: Dia'lS _ Ipiranga x Iris,lhor do ·conjunto. Tatú empolgou pelas suas defesas sen-
.

sacionais. Gato não reeditàu suas atuacões anteriores. DOMINGO DIA 11 Hoje _ Colegial x União,
E' ainda muito jovem, mas de grande

'

futuro. Romeu 1.0 jogo ás 8,00hs. _ Caiçara x Paissandú com início ás 14,30 horas,
· continua falho, estando longe' de parecer o Romeu de:! 2.0 jogo ás 8,40hs .

...:...,. Caram.uru x Mangueira I sob as ordens do sr.. José
· três anos atrás. Geraldo, corrio sempre, pmito lutador. 3.0 jogo ás 9,20hs. _ Atlantic x União

. Silva. Local: Estádio da
.�'_ Carriço pouco fez, marcadissimo como' estava. Rodri- 4.0 jogo ás 10,00hs. _ Grajaú x Caxias Igu�s atrapalha-se em- caaa jogada. Ainda

o

não se a'tubi- 5.0 jogo ás 10,40h8. _ Palestra ltalia x Asas
.

rua Bocaiuva.

entou 'ocom _a equipe. Çésar, substituindQ Adílio, atuou 6.0 jogo ás 11,20hs _ lJniversal x Soberana
com altos e baixos. Hazan não reeditou sua atuação,a::;- 7.0 jogo ás 13,hs. _:__In1prensa Oficial x G. E: IAPETC
terior., 8.0 jogo ás 13,40hs. _ Santa Cicilia x Texaco '

No Avaí destacou-se o zagueiro Danda, sem dúvl- 9.0 jogo ás 14,20hs. _ Fernando Raulino x Esperança
da a maior figura da cancha. Não deu tréguas a Carri- 10.0 jogo ás 15,00hs. _ Continental x Ipiranga Iço e foi um auxiliar valioso tanto para � defesa como 11.0 jogo ás 15,40hs. _ PARTIDA DE' HONRA
para o ataque. Adolfinho, conduziu-se muito 'bem, ape- ENTRE _ Fluminense x Vendaval
nas falhando no.lanc'eque redundou- no goal dos "gai'o- I: HIO,8 (V.' A.),. _

oSI çãoo,:w
campeonato mundial

..(.·
../IA-'--.8K�.-.....-1-A·--------tos". Pedro, substituto de Barbato que não atuou pur SIMPATIAS

.. _

! rresidentes das FederaçÕ2s 'e Ü'a;ar dos' problem'as de 1. .encontl'ar-se adoentado, surpreendeur a todos pela 3ua 1.0 cAolo�ado na venda de tombolas _ Taca Espendlao d,� Futebol de todo o p'1:s ivterêsse. das entidades. Ocalma, combatividade e perfeita cdlocação. Levou a me- '�Ilhor sobre o "center" boquense e assim continuando po- Z.O co���do _ Taça Governador do Estado
. ÓE;\·':l·âo· estar reunidos nC5- cónclave será lnidlado na

derá vir a ser o titular da posição. A linha média, sein 3.0 colocado _- Taça Câmara Municipal i t�1 \ :ipital�ábçdo próximo n�ite de' �ext&�feira par,)
ser a mestna ·agradou. Manará"'at"ilou mal no início, mas 4 o colocado _ Taça Bruno Schlemper (I Ué):' ao' será fçalisada na uma troca de ideias. Saba�
no segundo tempo brilhou, ..

sendo autor do tento do em- 5' 1 d T J b-O b
.

\ "
..

.

. .0 co oca o _ aça aco r ez s,c e àa CBD reunião Cal:', do entã'1 será fealisada reJ- namente à oleo, sita à ruapate. Amoritl( esforçado. Bolão sofrendo cerrada mar- 6.0 colocado. _ Taça Olintó Campos I . .

�

l'
._

.

ca"ção de Ronga" procurou ser útil ao quadro, na-o' de- CI b Ih' 'f .

d T D O ld' B I
- objetIvo de ass(:ntar pane.'s I

mao com apresentação de pr. Carlos Corrê3. s/nou e me or unI ormIza o. _ aça r. sva o u cao _.' r

_

cepcionando. Q veterano Saul trabalhou para o quaJro, Viana . pal'é. L.m,a açao conJunta do i sugesto2s pélos _ dirigen'.es Tratar com C:1rlOi> Bo-

c�.��alimentanàQ ps, sells Gomp.enheJfQS com Q.CasiÕes _pr.e.ci]- ,D�s,ciplina _ 'raça Pr,.. ij.obertp Lacerda.
. J l',ltehol brasileilO em re�a- presentes netti _ Escritório. Hoep-

.BOCAIUVA, ESQUADRÃO DE FIBRA
_

Nesta fase derradeira do certame proflssionalista,
bem impressionando como nunca o clube do. capitão
Félix Vieira de Azevedo Netto, a ponto de fazer [ús à�
maiores referencias da imprensa e os maioreg louvores
do público frequentador do estádio da Praia de Fóra.
Vamos ser' justos: o Bocaiuva merece, tanto quanto o

Avaí, ser campeão da cidade, coisa que nunca aconte
ceu em sua trajetória no' futebol insular. Apenas doi"
torneios-início obtiveram os pupilos do grande craque
alvi-negro do passado:-\Paraná, o qual vem imprimindc
ao quadro uma orientação segura e eficiente, embora
técfiicamente o quadro vez por" outra deixe de apresen-
"tar um jogo mais apurado e-vistoso, como o do Avai
Ante-ontem o Bocaiuva deu tudo para evitar que c

Avaí festejasse naquela noite a obtenção do pomposc
cetro. Lutou muito o Bocaiuva. Correu os noventa minu-:
tos em busca de um resuitado compensador para os' es-

· forços dos seus onze rapazes. Já no primeiro tempo os

comandados de Rodrigues mandavam no jogo .tendc
Oscar inaugurado a contagem aos 38' minutos, ao "bater
em grande estilo um escanteio qüe encobriu completa
mente o guardiãci Adolfinhq, o qual diga-se de passa
gem, falhou no lance, soltando a pelota. Já é a segun
da vez que o magnífic? meia revelação' consegue um

tento- dessa natureza. Uma gritaria tremenda eéoou' ué
lo �estádio inteiro. O Bocaiuva have�ia de levar de- v�n
cida o valente e disciplinado esquadrão "azzurra" de
tantos.é menoráveis triunfos_

� ReAçÃo DO UI-CAMPEÃO

Erraram os que pensavam qüe o. Avaí nãó teria fi
bra para fugir_à derrota. Aléín de dar uma demonstra-

-

ção patente de que .realmente é o çonjunto mais técni- o

"{!o do certame, o quadro órientado por Nizeta é também
,possuidor de �otáv.el 'força de vqntade. Assim, depois de

·

uma 'reação fulminante; cavando sempre o empate, o

"Leão da Ilha" poude respirar profundamente, pois logo
aos 12 minutos, numa. carga perigosa �o arco de Tatú,
Manará .conseguia o empate. E assim- o escore ficou:

,

1 a 1, fazendo justiça ao equilíbrio de forças noO,grama_
do. Analizando .o desfecho da luta o Bocaiuva fez peri."
gar mruor número de vezes a cidadela avaiana, muito
embora ijvesse a seu favor menor número de escanteius:
seis contra dez do Avaí.

,
A partida preliminar disputada _entre as equipes Por um lapso a crônica

Ipiranga e Bangú, terminou favorável ao esquadrão li- de ôntem -sob o título "His
moense pelo escore de 4x1. Tal jogo foi efetuado em

, tória da Esgfíma de Santa
� prosseguimento ao certame amadorista

.. Catarina", inserida nesta

folha, saiu sem o nome do

j sr u autor.

I E�creveu-a o. colega ::\11.
-

i n'JnlCS,."Ú'11 dos grandes
entusiastas do fidalgo es:,

de, },'l'I te em nosso Estado.
tive- ll..� nossas ex�sas, pois.

I� ...............
"04_'04_�_t<Qo_"te�)4I_(ktI_�_�...IIo()o_� _()...(;_().....I)�n,_().....()---()411..().-.<)-().... '

.

o I
EsrrARA' EM FESTAS, AMANHÃ, O

.

_-------.
.

GALPAO D(J C. N/FRÁNCISCO
MARTINELLI

A RENDAas, das quais duas o seu companheiro de ala não soube
rproveiter. Lisboa jogou muito aquem das .suas possibi- .

idades, parecendo-nos nervoso. Contudo esforçou-se. o movimento das bilheterias acusou Cr$ 9:650,00.
.,.

BENEFICIADOS PELO "SURSIS"FORMAÇÕES DOS QUADRQS
AVAl _ Adolfinho, Pedro e Danda; Nenem, Bráu-
e Jair; Mana:a, Amo�im, Bolão, Saul e Lisb�a.· i .

Os "players" G�to e Romeu tiveram
BOCAIUVA _ Tatu, Romeu e Bonga; Adão, Ge- 'Jogo ante-ontem, pois, suspenso por uma

-aldo e Gato; Carriço, Oscar, Rodrigues, César e Hazap.lram o benefício do "sursis".

condicão
partida,

TU R F_E
Batism�' solene do primeiro double-skiíf

bi-campeão

Dando prosseguimento às suas atividades, o JOQu€i
.lube" Santa Catarina fará realizar no próximo dia 25,
'o local .onde está sendo construído o seu' ·hipódromo,.
la Ressacada; mais uma interessante reunião turfista.

"

Para 'êsse, festival estão abertas. ins'Çrições· para Amanhã, ás 10 horas será efetuado o solene batis-
[uatro páreos, nas distâncias de 500, 600 700 e t;00 me- mo. do double-skff LIBORIO SONCINI, do Clube Náu
:OS1 com as dotações de Cr$ 1.000,00 ao vencedor, Cr$. tico Francisco Martinelli, em sua sede social, no Caes
QO,oo ao segundo colocado e Cr$ 100,00 ãO',terceil'o, .Rãulino Horn. O referido barco foi doado pelo sr. Iríneu

.

espectivamente para os rês primeiros páreo��,é de Ci;S
.

.Bornhausen. -,
.

. .

'

.

.500,00, Cr$ 250,óo e Cr$ 150,00 para o 'úHirtfQ páreo, , Serão paraninfos àe honra a�exma. sra, d:" Marreta
As inscrições, que serão gratulias.. ser��o'::-e�cerra- Konder Bornhausen, .dr. Paulo Konder Bornhausen,

.as, impreterivelmente no dia 21 de Outubro o ;

.

Àlmirante Carlos da Silveira Carneiro e exrna, espôsa,
.. Porém, o páreo principal dêsse dia, isto é, di? 25 de deputado Volney Colaco' de Oliveira e exrna. esnêsa
lutubro, sér,á o ,·'mano a mano" entre duas potrancas, dr. 'Paulo Tarso da Lti"z Fontes e exma. espôsa, major J

)UCK e VENTANIA, Ana di�ância
de 600 I?et.ros. l Domingos de Paula Lino e exma. espôsa, dr. Roméu Se-

, Como nota de relevo de e-se+acrecentar que - as bastião Neves e exma. espôsa, Viúva d. Debela Soncini.
.uas potral}cas são irmãs d� O�SÁRIO e GA.RRICHO, O ato será abrilhantado por uma bãnda de música:
esp�ctivameFl'�e, o que sem ,lÍvida possibllitará um I .sso convidados especiais os srs. Eduardo Vitor Ca
lOVO"e sensacIOnal confronto entre os descen�ent�s de

I bral, Presidente do Conselho Regional de Desportos;
v.IALAGUENHO e TAP-{.\JO�S. _. ,Eurico Hosterno, PresideQte da' Federação Aquática 'de

'Cabe-nost port-anto, atedar 'os sehhore:s prQprietá- Santa Catarina e todos os Presidentes de Clubes Náu-
.-ios sôbre a data do ené_errãfne.nto :das :inscrJções, que" ticos dêste Estado._.'

.

. :erá rio dia 21,' pois o Jõquei' Clube vai'mandar imprl-
. .

nir os programas no
-

dip. 22. _j

Oportunamente, voltaremos ao assunto para trazer
nais detalhes do que será a r�uIJião do dia ��5/de 01.itU- AS PELEJAS FINAIS DO' CAMPEONl\TO

AMADORISTA DA CIDADE)ro.

com início ás 9 horas' da
manhã. Juiz: Gerson, De

(Ilaria. Local: E'stádio da
\Tila Operaria de Saco dos

Limões.

HOJE, NO RIO, A REUNIÃO DOS
MAIORAIS DAS ENTIDADES

HISTÓRIA DA
ESGRIMA EM
SANTA CATARINA

do

o Centro de' Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
.sessões Esotéricas, todas as se

gundas fei{às;. às 2030 à rua

Conselheiro Mafra, 33 .:.... 2°
andar. '-

I ENTRADJ\ FRANCA �,

____
o

_

.

O MELHOR JURO :

. . ',.-'
..

5%.
,

.

' ,-

DEPOSITOS POPULARES

:BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO, 16

fLORIAN6pOLIS

Vende-se uma, de madei

ra, pinfada interná c){ter-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IsseQlldeia
.

Legislativa
,1��.'

.
•

../
, \

-

;; I

,

Sessão de 8-10-53..

.,
deracões eôbre a' vidá do I'

Pí'esidência _:_ Dep, Vol- hom;nag�ado, falou o dep. '

ney Collaço de Oliveira. 'udenista; Francisco Masca-

renhas,. que requer o' se
Secretaria - Deputados guinte aditivo à proposta do

Lenoir V. Ferreira e Elpí- seu antecessor:, seja expe
dio Barbosa.' , I dido, pela Assembléia, tele-

I grama ao prefeito nfunici-
Hova do, Expediente pal de Campos, dando ciên-

" Com a palavra o deputa- cia das homenagens presta
do Cássio Medeiros solicitou das à merríória do insigne
retificação da ata da sessão filho daquela cidade.
anterior .-em que, deveria ser Ainda sôbre o assunto,
registrada a sua indagação falaram os deputados Fer
sôbre si, o Poder Executivo nando Oswaldo de Oliveira
houvera prestado, as infor

mações requeridas pelo dep.
Le�oir V. Ferreira, 'com re

ferêl'lcia às taxas cobradas

pela' Cia. Telefônica Cata

rmerise, atualmente.

e Braz Alves, apoiando in

teiramente ambos os reque
rimentos.

Projeto ele reeoiuçõo dct '

Presidência
O dep. Volney C. ,de ou. Iveira, assume a tribuna pa-.'

r; fazer entrega à Mesa de

Vetos do Executivo
Foi dada ciência à Casa

/

.

de dois vetos do Executivo. I m projeto de resolução,
"

O. prim,eiro �ef!!rind��se à

111He
modifica o regula�en

lei n. 951, criando .Pôsto de b que cria, cargos e da ou-

Saúde em Tangará, sendo o tr as providênciàs sôbre o

projeto de autoria do dep. 'Quadro de Funcionários da
, I

,

pessepista, Enory Teixeira Assembléia Legislativa.
Pinto. ..., I ., �" .,

'

O segundo, dizendo- res- i DLVtSlW Terntorwl do Es-

peito à lei n. 927, emite.apó- tado

lice em favor da Assistên-I O dep. Cássio Medeiros,
cia aos Lázaros e Defesa, solicitou à mesa fossem ex

contra' a Lepra. ,

traídas copias, para distri-

buicão entre os deputados"
.

,

Centenário de José do Pa-'i do expediente recebido do

trocínio
,. I Con�elhoA RegioÍl�1 .d: Geo-

O dep. perrepista, Cássio grafia, sobre a dIVIsa0 ter
. ,

Medeiros, vai a seguir à tri-
I
ritorial do' Estado.

.bima para 'discorrer sôbre a

vida d� grande br�sileiro e 'Ordem/ do Dia

líder abolicionista, J o sé, Aprovado, em segunda
Carlos do Patrocínio, cujo' discussão, o projeto de lei n.

centenário de l'lasciment�, 1125-�3, que a"ltor,iz� a corrs-
,

ocorrido na cidade HumI-, truçao de um prédio para a
"I '

nense de Campos, ocorreu :Escola .Reunida Professor

ontem,
.

,

'

I Domingos Barbosa Cabral,

Propõe õ�'rererido ,parla- do distrito de Pescaria Bra-

d
. I . ,. d L

p mental', um vot9 e rego�l- j va, mumclplO,. e agun�.
,

.jo dá Casa pelo .transcurso-, A Assembléia voltara a

da data.. ,,' I se reunir, hoje pela manhã,
".

d t bApoiaildó o .requerido, e en�(:>lran o os seus rar a-

te�cn.00 igualmente cousi- lhos dest.a semaqa .

. t1U�8 I� 00 Outu�rp

. '

DEBUTANTES CONVITE
A Diretoria desta Sociedade tem a grata satisfação'

de convidar as gentís senh�rinhas do Clube, para faze
rem o seu DEBUT na noite de 17 de Outubro, próximo
vindouro, "quando será realizado o tradicional' BAILE
DE GALA, comeràoratívo ao seu 32° aniversário de

'fundação.
, Co'municamos às interessadas, que a inscrição po-

derá ser, feita até o dia 13 do corrente, na Secretaria,
das 19! às 21 -horas .

Certos da aceitação do presente convite, antecipa-
mos os'nossos agradecimentos.

'

,

Hélio Prazeres - 1° Secretário',
,

'Lira Tenis_ Clube
LIRA TENI& CLUBE

'" ,PROGRAMA DO M:ElS DE/ÜUTUBRO
DÍA 10 '-;- 'Sábado' - Grandioso "Baile de Gala""

,ás 22 horas' em comemQração ao aniversário e

é \ posse' d� nova Diretória: Coroação da Rainha
.

'eleita Stà. Mary Ligocki ..,-- Traje a-rigor. Não

será permitido branco.
' �

DIA 17 - Sábàdo -,Chá - Bingo Sinos de Natàl
,Reserva de mesas na Joalheria Muller a partir
do 'dia, 14 40' corrente. Início ás 15 horas.�

,

DIA 31 -' Sál?ado - Grandiosa Soirée em benefí-
\

cio das criançàs da Creche da L.B.A. - Natal.
----�

OON.VIT EJ
,- A Comissão Organizadora das

_

FestIVIdades em

honra de Nossa Senhora da Bôa Viagem, de Saco dos

Lin1õ�s convida o POVQ em geral, para assistirel'!1 as

referid�s ,solenidades,
c

a 'realizar-se nos dias 10 e 11 do
,

,

corrente' constando do. 'seguinte programa:'
Dia' 10 _ Novena Preparatória, em honra 1:le

Nossa Senhora da Bôa V.làgem, às -19,30 horas.
Dia 11 � Missa festi\7á às 10 horas, e a tradicio

nal procissão marítima, às 14,30 horas.
Haverá ainda 'nos dias mencionados, quermesses,

barraquinhas co� doces, s,algados El<bebidq_s,' 'com
grande queima de fogos de artifício no día 11.

,

As festj;v,iclades, sérão abl'ilhantadas por uma, daf

Bandas d� Ml!sica ,de rib;lsa; Ça.Piüil.
,.COMISSÃO

--�

J

'OS' olhos do

. PROGRAMA DOS FESTEJOS

DO IV CENTENÁRIO DA CIDADE
Além da grande Exposição, do

-IV C.�t.nárlo e I Feira Internacional;
Importante. certames de éaráter

cultural e artistico serã? realizados:

Manifestaçõe. musicais
Concertos da Orquestra Sinfônica do

IV Centen6rio. Aprese�tação d� conjuntos
musicais de S60 Paulo e d. soliSt<ü

d. renome. Criação e, apresentaçãO de uni •

cõro infantil nacional. Composição
o de peças especiais para o IV Centenário.

Bailados

Apresentação de um conjunto
de bailados do IV Centenário.

Manlfestaçõe. teatrais
Exibição de conju'ntos estrangeiros,

e�pecialment. da ltálÍá, França, Portug'aJ e

Grã-Bretanha. Apresentação de peças que

..demonstrem a evolução 'de: téatro no Brasil.

, 'Exposlçõe. de caráter cultural

Artes plásticas
"Grand, exposição retrospectivo de arte

brasjlelrp. E:xpolição Internacional
de Arfe-Moderna. II Bienal de São Poolo. Publicação da

"Bíblroteca �o IV Centenário"

/
/
/
I
/
I /

,

I, ;I"

es,tarã9 'voltados/para São Paulo em- 1954
,;1

"

/
Outràs Exposições

j

no decorrer de 1954, sallentando-,.

Expcsíçõo de História de São Paulo,
'

no quadro do Hlstôrlo do Brasil.

" Exposições Internacionais de.
/

'

Filatelia e Numismática.
/

- /
/
/
/

/
/. Exibição' de' arte folclórico e arte popular.

/.'
/.

/.
/.

a 'Inouçurcçõc do culto ilã

nova Catedrpl de São Paulo • o

I Congresso Mariano Nacional.,

�ertames e.portivo.
, Campeonato mundial de 8,ola�ao:c8Jto.

Campeonato ameriéano de ciclismo

Campeonato sul-omerlccno de natação,
atletismo, esgrima e remo. Torneio.

brasileiros e internacionais de -box, Torneió.
internacionais de Futebol, automobilismo,
ti'ro, ciclismo, tenis, polo, equitação .tc.

Tornelos universitário••

Folclore

Exibição de conjuntos Folclôricos.

Grandes festas folclórica's nccioncis.

•

Congress'os Culturais e Cientifico.
Serão realizados 21 congressos

Internacionais, 9/ congressos Panamericanos,
4 congressos Sul-Americcnos e

15 congressos �asileiros.
Comemorações religiosas

A participação d� Igreja Cotéltcc na$

e�mem'oraçõ!ls do IV Centenário,

compreende!� v��i�s solenidades religio�a.

DivertimentoS" populare.
Participação popular em tôdas a.

m,anifestações musicais, de bailados, teatrais,
ésportivas !lte. Representações, folclóricas

de várias regiões do pais. Festas .

de carnaval e outras

de C;9táter típi� ., popUlar.,

OíRAS DO

PARQUE 'II�RAPUERA
Palácio tio. btatlo.

l>Iesle pavilhão, com 2 pavimentos
e 12.àoo mts2 de área, os

Estados, da Un,ião cpresentcrõo
seu potenciei econômico,'

• � J.!,d�str!al�e ful!u.fol:,;, . ,..,.�..,....... _-

- .. _.

o BRASIL FESTEJ";RA COM S�O PAULO QUAno SÉCULOS DE VIDA, TRABALHO E PROGRESSO SOCIAL rSTAMOS A SUA ESPERA

•

--'--
---_ ...-----�-,-

Lotêria do Estado. t AGRADECIMENTO E MISSA·
I 4Itra�a-o do d.·a 8 NOÉ MENDOZA E FAMILIA vem, por meio dês-
B li, ,"

.'

i te, consignar, de público, o seu agradecimento aos drs.

JOINVILLE, 8 (E.)' 11.995 _ Cr$ 200.00(),00 �'ITAJAI 'Djalma Moellmann, Artur Pereira e Oliveira, Alfredo

Conforme ontem noticiado 10 721 C $ 15 000
Cherem e Mário L. Cantíção, pelo interêsse e carinho

"

- r :, ,00 - JOINVILE I com que trataram de sua inesquecível. filha NOELLY,
desapareceu 'íriexplicavel- 2.2'09 - Cr$ 10.000,oõ - FLORIANÓPOLIS

j
durante a sua longa enfermidade. ..

mente, ante-ontem, a menor
12.917 .- Cr$" 5.000,00 -'- rUO DO SUL '

Também, nesta mesma oportunidade, tornar públi-5,666 - .c-s" 2.000,00 - JOINVILE
Judith Rosa da Silveira, de I-ca' a sua gratidão a quantos, nesta Cap.tal;: sempre pro-

11 anos, filha da- sra. Diná curaram auxiliar, num sentimento de pura amizade, à-

R d Silvei id t I quela sua querida filha, quer se interessando pelo seu
osa a, I veira, resioen e

E' S
-

J
estado de saúde, quer confortando-a,- e, também a todos

á rua D. Pedro II. ,A meni- xpresso ao orge que, ,após sua morte, à noite de 6 do corrente, acorre-
na, que frequenta o Grupo "

- DIARIAMENTE. _ ram à sua reSIdência, levando' aos pais desolados o (:on-

Escolar Conse'lheiro Mafra, I FLORIANóPOLIS -,--, BL-UMENAU forto espiritual e à extinta as suas derradeiras homem�-

saiu de sua residência para
I -: .NGENClA -

I gens. Agradecem, ainda, as corôas e as flôres -éri;viadas e

I
' 3'0 h

'

"
- CACIQUE HOTEL .-:-

a quantos aC._9mpanharam a sua inesquecível filha à ;-;ua
a esco a, as 7, .oras, se-

I
última morada.

gundo já se divulgou e dU-' Convidam, outrossim, aos parentes e pessóas ami,·

tOante todo o dia de segun- gunda-feira a menina, tinha

IV cI' Igas
para assistirem, na 'próxima 4a. feira, na CateCl�'al

da-feira não voltou para ca-l sido vista por uma sua co- en e-se Metropolitana, às 7' horas, a missa de setimo dia do seu

sa À tarde, já alarmada, a nhecida em frente á uma, ,falecimento, que mandam resar p'elo seu descanso �t�l�-
.

1 d S- I Uma sala de janta?' de no.

genitora de Judith saiu á casa comerCIa a rua ao.
b

.
.

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

::l ;] t' d . .

d
I tm Uta,

'T P'
·

sua pro_çura e, não conse- 1- eyro, a e on e tel'la vm oI. /'
-

'erreno 'na', r'al,a.I .' I 1 balcão' / 1 cristaleira; .

guindo ,encoritr�la dirigiu- natura mente depOIS de '

.

'd'
.' mesa elástica' 2 poltronas;

se á Delegacia 'Regional de ternuna' a a aula. Mas<la-li '

6 cadeiras. Vende-se, na Estrada da Palhocinha, pegado ao n .

. PolícIa, onde participou o que rumo terá tomado?
Quarto de casal de im- 41, em Coqueiros, ótimo terreno de praia, ideal para

h:íto. A notícia do desapare-
.' Que' lhe terá acontecido?

b
.

.

'

' residência ou depósito de materiais, medindo 1.684,42
'd�etito da menor foi irra- Terá desapar�cido volunta-

'l.tta.
metros quadrados, todo plano e sêco.. '

óada e publicada tambem riamente ou não? O caso
1 càma; 2 mesinhas; 1 ar-I Dá para dividir em 3 lotes e fazer construções eco-

mário de 3 portas; 1 cami- nômicas para aluguel ou venda. Cr$ 40.000,00. '

por. jornais. sob certos aspectos é ifiqui- Iseiro.' �
, Trata!: com Schaefer, rua Visconde de OlJl"O Pl:eto,

Contudo, até ontem ás' eta:nt(! não apenas para a 67, fone 3.497.Rua Lacerda Coutinho n.

primeir�s horas da noite família qa menor, send� ne-
c''

9, das 9 às 18.,horas.ela não tinha sido enc�ntra- cessário que as'autoridades ,_� __
..

_

da. A família da desapare- policiais nã� poupem, esfor- 'CA'MI,q.'N''ETEcidá fai, �aturalmente as cos no sentIdo de esc1are- I \:1 "

piores conjeturas sobre o ;'er o que tenha' '�corrido, I VENDE-SE, 'uma, tipo
,que teria' ocorrido, achan-, se persistir ainda hoje' o! Rural, yal'a )2 .passageiros, '

do-se numa e�pectativa an- ml�térió "em t.orno do para�
,

marc�1 Chev�'0le�. em e:ta�o I
gnstiosa: Ccinstou�nos que delro de Judith Rosa da novo. Tratar;:�:'na AgenCIa,

I Ge1:ca do mele-dia,: de se- Silveira. T.A:C.
", +':,'} t

"�-------. --,-------------------�

CONTADOR
COM PRÁTICA DE SERViÇO

PRECISA-SE
R.eferências

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• Florianópolis, Sábado, 10 de Outubro de 1953 o ESTADO'
"""

HOJE: NOSSO PROGRAMA

I
POETISA MAURA DE

, AMOR E ODIO NA FLORESTA
(The Trail of the Lonesome Pine)

SENA PEREIRA,

Em cópia nova, atendendo a pedido popular, a Pa- A Guarujá, a popular e-I Hoje, às 21,30 horas, a

ramount vai reapresentar
:

esta sensacional produção em missora de nossa cidade,: Rádio Guarujá apresentará
TECHNICOLOR, estrelada por um elenco de escol, em procura, diâ a ,dia,' oferecer

I
um recital de poesia da in

que se destacam: SILVIA SYDNEY, HENRr'FONI;>A; ao sesus ouvintes, uma pro- telectual catarinense, MAU-FRED, _MAC MURRAY, BEULAH BONDI, ROBERT I

BARRAT e FUZZY KNIGHT. gramação variada, alegré e' RA DE SENA PEREIRtA,
Magnificamentee fotografada ao ar livre, e dirigi- educativa, que atinja às re- i ora em. nossa Capital. Mau

da por HENRY HATHAWAY, AMOR E ODro NA ais finalidades do "broad- ra de- Sena Pereira, é um

FLORESTA, é sem dúvida um filme grande para Q casting". tome bastante conhecido
público. /", '

N 'd'" 25 d t b
'

1 1" bAMOR E ODIO ,NA FLORESTA _ o cartaz de amanhã. �
o la e se em ro, a nos circu os iterários ra-

xxx ,MAIS POPULA{t rançou a sileiros, _razão por que' a

DOMINGO: O CAVALEIRO DE SHEP-WOOD primeira audição do NOS- audição de amanhã na

Dirigida por GORDON DOUGLAS, aqui estão no- SO PROGRAMA, um es- MAIS PO!,ULAR, está sen

vas aventuras do filho de ROBIN HOOD, repleta de petáculo de auditório de do aguardada com invulgar
romance e duelos sensacionais.

duas horas, com ó desfile intofêssa,O CAVALEIRO DE SHERWOCD, em TECHNI,'
COLOR, com JOHN DEREK, DIANNA LYNN e o ex- de todos o elenco da emis-

celente GEORGE MACREADY, nos papeis principais .

O CAVALEIRüDE SHERWOOD, ,o cartaz de
domingo. '

Para os apoucados neCl,lr-'i" cado, 'esta sémâna no "O

"os da grande média da po- Estado", e continuadamen

)ulação, o vestuário, repre- te' irradiado pela Guarujá,
senta um problema 'impor- pelo

r�nomado '-estabelec,i-
1) - Deverá 'o Govêrno do Estado agir isoladamente. tante. menta de modas A Mode-

para a cobertura do Estádio de Santa Cataríná? Quanto menores as possi- lar.
-

,

,

'

O IN HE I'RO'(Máximo: � 5 (cinco) linhas datilografadas) .
'

N' _,f "

deoa-Ibilidades financeeiras mais esse anuncio se epa-2) - Deverão os Governos do Estado e Município con- '
'

díficil a solução do proble-. ram bll,lsas a trinta e três
, ,c1uirem o Estádio "Santa Catarina", operando

d b
' .

V
. I .

tid d d Empresta-se parcelas de
conjugadamente?- ,'ma e em vestir, estir j'cruzelros, ves 1 os es e "

(M'
.

5 (ci ) li h d til f d) b ' .'

"
.'

t t
.

I Cr$ 50.000,00 e Cr$ ... ' ..

aJgmo: -:-, Cll1CO m as a logra a as . em e ancelO e uma neces- cmcoen a e se e cruzeIros" � .

-

3idade. Anceio de qu�m tem ou te;nos de meia 'lã a, du� 100:000,00, sobre hlpoteca,
3) - Deverão' os Governos do Estado, Município e pi- -

'

I"
'. .

. de prédios nesta Capital.
retoria da FAC conjugar .esforços, para obterem Qlom g�sto e pe�d,ores de zentos e qumze cruzeIros, Tratar' ás 8 ou ás 18 ho-

o ap,ôio, mais uma vez, do povo catarinense, no sentido e eganCla. NeceSSIdade por- etc. etc. •
,

, , '
, .,

•

, . . . dA' d' d R I t f' ras - á Rua Santos Saraiva
de tornar o EstadlO "Santa Catarma" um d0s maiS so- que a apar,enCla e�en e, ea men e, a roupa el-

. ,

b b 'G'
,.

d t dA" d S I? I b ' t' t" d d' n. 185 - Estrelh).
er os maslOS e espor e a' merlca ou. em oa parte" o su;esso a es a cooperan o po ero-

(�imO'
5 (oinco) linha, datilografada,).

I p€�:l:.como. ve,tir bem �::�:� no barateamento EM OBZBMO-R"--O--:-.:,-
PREMIOS -<

I num tempo, como o a��al? , , ,VargaS., -Is- '

-

,
. Tecidos cada vez mais>, ca-

" Mo�as ba' leo-'Tôdas as cartas recebidas serão numeradas, J)ubli- t nSOfO Y
cando-se uma delás em nossas 'edições de quinta-feira, . �os e ó feitio idem, idem.' • PLACAS SIFILITICAS. '. 8íl11. .

•

t
"

. As 5 - 8hs.

devendo, o missivista, para identificação, j_untar à cartá, A resposta positiva a �s- 1lI11·1,lr,da IIOg.D'8·I·r8' LA plz, 8 (U. P.) - O DIS as Ma�ia FELIX - Rafael
o dístico desta crônica, enviando-a para o seguinte en- sa interrogação deu-a a no- n . V l' Ministério das Relações Ex- Com muita prática e

Ó�i-I
DURAN em:

derêço:
-.

1
.

d' t' d f" Med1caçlo :u:dllar -DO tra· teriores anunciou que os mas referênci-. NOITE DE SABADO:-€ m us na e roupas el-
t,mento' da afflUa.

..."

PEDRO PAULO �, Red,a�� :�� �'O ESTApO"
tas. Embóra co�ta�do. pou- presidente da Bolívia e do Precisa-se naA Modelar.

,
No programa:

Rua Conselheiro Mafra _ Floriah·opqlis. ."
cos anos de eXlstenCla no' Brasil, Victor Paz Esten- Atenção·: Será f�vor não;-'" Noticias da Semana N"c.

li) dia 30 de dezembro dêste )mo faremos, às 10 I Brasil, já conquistou esta Soro e Getúlio Vargas, en- a,presentar-se' sem esses re-,
. Preços: 7,00 - 3,50'

horas, em nossa redação o sorteio de t<ii:l:as as cartas re- ! indústria uma marcante po- Novo Bispo trevistar-se-ão em princí- q\j.i.sito�. . Imp. ate,18 anOs.
cebidas,

. Às firmas,qúe já nos ofereceram prêmios são i sição na vida eco.nômica do pios de dezembro..
as seguintes: país. Tão aperfeiçoad�: tão em Fortalezá E:lCpressa o comunicado

CAS:;rEL GANDOLFO, que os presidentes se reu-

OPINE LEITOR E ..

Mundial de Basquete
No a;-lO�dé 1954 tomarão parte no. II Campeonato

Mundial de Basquete 'a realizar-se no Brasil, em Outu
bro, 16 países, entre os quais, Estados Unidos da Amé
rica do, Norte; Argentina, Uruguai, Chile, Egito, 'Cuba,
Canadá, Filipinas, Iugoslavia e Itália A fórmula do
campeonato ·prevê a realização de partidas em' São
Paulo e Rio, além de um torneio de classificação em

três dias, em outras cidades �e não o Rio e São Pau-
'

lo. Santa Catarina que se' tem prestigiado no país pela
sua organização e aparelhamento material poderá assís-.
til' internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina"
ofereça .condições, _' isto é, esteja coberto.

No intuito de preparar desde já um ambiente Ia
vorável zê .consecução dêste objetivo é que fazemos es

te inquérito ao povo barriga-verde, ávido de presenciar
espetáculos desportivos de tanta relevância, e ainda,
destacar nosso' Estado no cenário desportivo mundial,

Nossa, quadra como está tem recebido os maiores
louvores de todos os desportistas que -visitaram Floria ...

nópolis; : coberta;- será o' palco seguro de competições
de 'singular importância . Semanalmente ás 5a. 'feiras
publicaremos .uma das cartas" que nos forem dirigidas
em resposta aos três quesitos formulados,' concorrendo
a prêmios já instituidos por firmas desta Capital.

r

-- QUESITOS --

Ula Carta

As 4 - Shs,
Allan LANE em:

BALAS PARA BAN
DIDOS

Amedeo NAZZARI em.

QUANDO A MULHER E'
VALENTE

Clube «15 de
Outubro»'

· na Rádio GUàrujá
.

I Recebemos e agradece-
"Sr . .J)iretor de O ESTA-

'

mos:
DO "

..'
, "

"

Em aditamento ao nosso
. Em que pe sorn as

es,tradas" oficio n. 56/53, datado de
e outras obras" que a Pre-

, 5 do corrente, apraz-me co-
feitura alega estar fazendo '

.

V S
-

D',

í
'munlcar a . . que a 1-

no interior dã Iha, inclusi- .retoria eleita em Assem-

bléia Geral no dia 27 de se-

As 2- - 4,30 � ':,30 - 9,15hs.
Fred Mac MURRAY

Henry FONDA em:

AMOR E ODIO NA _

FLORESTA
No programar

Esporte na Tela: Nac.

Preços: 1,60 - 3',50
Imp, até 10 anos.

ve um programa de turis
mo (?), não se justifica de
nenhum modo' e estado de

tembro p. passado para re

ger os'destinos do CLUBE
15 DE OUTUBRO no pe-

abandonoem que jaz omais
populoso' s�b-disttiÍo da ca-

,
"

-?
.,

pital: o Estreito.
"

Mau grad J "os despeita
dos e derrotistas" e a "cer
ta propaganda tendenciosa"
com que a _?;'Eieitura deso

pila ao mostrar as beneme
rências em que afundou

pelo interior; ela merece

ria aplausos dos seus' -go-

riodo social 1953/1954,
cou assim constituida:

Presidente de Honra:
Cicero Claudio

fi-

Presidente: '- Sr.
Batista dos Santos'
Vice Presidente: - Sr.

João

João Pedro Nunes
2° Vice-Presidente: - Sr.

Robert STACKem:
O MO'NSTRO INVI

SIVEL

Silvino Russi
vernados, se; como Já apon- 1° Secretário: - Sr. Ary
tamos acima, não .

abando- WoH de Castro
nasse completamente o Es- 20 Secretário: _ Sr. De-
treito, ,onde está tudo à merval Amaral
mercê, o,nde' falta tudo em 1° Tesoureiro:
materra de urbanismo. Ali M itv' Bauri y orges
que é a sala de visita da 20 T

.

I esourelro:-

capital. Não queremos enu- V't K

I
1 or raus

merar; por' desnecessário, Diretor Social: _ Sr. An-
as necessidades mais come-

t B
'

I enol' orges
sinhas daquele sub-distri-l O d .

-

D Adhra oro - r. emar
to. Entretanto, queiram ou A

,. M' d . FECHADO PARA
_ ., . I menco. a eIra

na� os fol�c,ulanos, o. Es-
I CONSELHO FISCAL: __

REFORMA
treito, politicamente e, . se

-

S A ld S t SI'
.

.

r. rna o an os - r.
.

já não ultrapassou de mui- H '1" P S J
-

"
,

\ e 10 razeres - r. oao k

!to, o eleitora�o, isto, é, a Gomes de MeÍo. IbrJ] !U i !1 &,metade do eleitorado da ca- A D' tori
,

leit
-- -- - - ..iii -- •

,
Ire orla recem e el a

-

pital. / -

d V S.

. espera merecer e . . RS
Isto significa que na ho-. de esti Henry FONDA Fred.

I mesmas provas e estima e
- ,I

ra H, muita gente bôa vai I id
-

f
. MAC MURRAY em'-

. conSl eraçao. com que 01 .

ter faniquites, se não emen- di tínauid t I AMOR E ODIO NA
.

' IS mgui a sua an ecessora,
dar a mão com relação ao .

.

FLORESTAe nesta expectiva apresen-
'

...

Estreito.
to-lhe as minhas No programa:

O que se não compreen-
.

Esporte na Tela. N
_ Cordiais Saudações ac.

de é que se conservem o li-
CLUBE 15 DE OUTUBRO Preços: 7,60 - 3,50

vo e ') oe.'u;1i'( lo -Ientro Imp. até 14 anos.
de casa, e se procure fa- cretário."
zer obras de 'tachada, que

.

sora da João Pinto. A pro- PALESTRAS

gramação a-gradou aos ou- CULTURAI�
vintes, pois, apresentou hu- Sob o patrocinio da So�
morismo, bôa música e fa- ciedade Cultural Joaquim
cílimos testes para os as- Nabuco, que idealizou o

No programa:
Cine JornaI. Nac.

Sr. Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 ancs.

programa, a emissora de
nossa Capital, a partir da

(-,UIZ SABINO AO PIANO próxima semana, apresenta
rá, ao seu microfone, pales-

O festejado pianista Luiz trl;ls) culturais dirigidas à
,3abino fará sua reentrée

I
mocidade de nossa terra e

110je, sábado, na Rádio Gua-, ao povo em geral, ao cargo

rujá, num interessante pro- de -,.expre�sões· do nosso

'�rama de estúdio, que, pela I mundo intelectual. ,

�ua originalidade, promete
I .

Os temas serão cuidado
cucesso invulgar.

.

I s�mente escdlhidos, afim de
Luiz Sabmo, em cada au- que todos os ouvintes pos

.lição, levará ao microfon�1 sam acompanhar.j-.
.ua convidada de honra, I Será mais uma atração,
»ara a escôlha do s�u pro: I

da
.

programação da Rádio

:rama. Guarui..á.

ristentes.

As 8hs. <,

Um 'Problema,' Solucionado!·
,

'Yestir' __bem' com pooé.tI dinbeiro -'-

ninguem não vê, alhures.
Do patricio at?
"Paulo Trancado Ponte

Fpolis, 9-1Q-9S3.
-

As 8hs.

Espetáculo de. Tela e Palco
Na tela: Amedeo NAZ.

lARI - Lili SILVI em:
I "iUANDO A MULHEIi E'

VALENTE

ORGANISADO
. No palco: NILO CESAR,

E.....
) rival tenor de Vicente

. EDITADO :elestino.

PO� Nn programa:

Esporte em Marcha Na�.

Fl.,.OR1ANÓPOUS-SAN�A ÇATARINA

Preços 10,00, - 5,00
Imp. até 14 anos;-

pressão um " anuncio publi-

CASA- fERRONE JOALHERIA MULLER racionalmente organizada é

CASA HOEPCKE - e a T.A.C. -; �oin uma viagem a sua pOSlçao ,que já se.

de avi�o, ida e vol�a, ao Rio." para assistir <;>s jogos dos
I
conségue os mais bem ac�

�ªm��onato Mundlal.
__,_._ _._ '.___ I bados ternos e vestidos por

Exames de Admissão ao' 8inásio
'

��:;:�a!�:t:�g�la::IO:pr;�
j i,

E/
.

seu feitio.
xamp de Admis

C b ...

orro ora esta nossa, 1m·
são

Preparam-se 'candidatos; para o

ao Ginásio.
Tratar à Rua Nereu Ramos, 57.,.

!fIiiijMlIiliili�"
•

..... MOl"h.J Df"""''' a41. I.· ••d.. ".
, ....'

" fONlS- &UI .lU c.u. r..cot... 1
CUIIITIIIA nuCIIA ..... , PROSItBRd .............

Itália, 8.-(U. P.) - O Papa nirão primeiro em Corum
Pio XII designou como en- _bá" no Estado do ,Mato
carrégado da arquidiocese' Grosso,· e" posteriormente,

. ,I �

de Fortaleza: Brasil, a rri.Olil- em São Cruz, em solo boli-

senhor Expedito Eduardo viano, na ocasião do térmi

de Oliveira, como auxiliar fiO ,da construção da estra�
do ,bispo ·titular de Bar-' d� de ferro que unirá· as

ca. ',. . duas cidades.

DR. NEWTON D'AVILA
Clr,ar"•••ral - 'D....çaa i•......r.. - PrN.......

.l.trld........ea
C. 1Cért.: Ih. Vitor ••ir.l•••. 11 - Telet••• 1.1".
c. U.. : Aa 11,10 )aor••• to tari•••� 11 lIora .

a ".da: a•• Vi••l ...�. -:- T.lefo•• , tAU.

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

,

Real . Valor, Sim-1
... . ,.

'Aneis,-Pulseiras Diversas,· Relogios, Canetas Parker, Porcelanas Decoradas Nacional,
.. JapOn!la· ,e· Chinela, ,Faianças e Muitas -Outras Novidades. .

.

'Preferi-, a Melhor'
--'··FELIPE SCHMIDT,' - FONE 2280

--.........-�......"..,.,.,.,....

Presentes de

?'

Preferir N01sa' Casa,
OTIQA MOOEt;....,

.�:.

,

e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO 7
---- --- --_-

.

Florianópolis, Sábado, la de Outubro de 1953
--------------------

LI SÃO ,PAULO
RIO?

, I
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU �.EDITAL DE CITAÇÃO CO� O PRAZO'DE TRINTA iiiIIIIi'

I'
BANCO DO BRASIL S. A,'

'

.

. (30) DIAS. I
O CIDADÃO JOÃO CANDIDO DA SILVA, JUIZ DE

I CONCURSO PARA ESCRITURARIO-AUXILIAR
PAZ NO EXERCICIO DO CARGO 'DE JUIZ DE DI- I O Banco do Brasil S. A. comunica aos candidatçsREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU, E?TADO DE

I' \inscritos no concurso par� Escri�uário-Auxiliar, que� a�SANTA CATARINA, NA FóRMA DA LEI, ETC.
Iprova;; desse certame serao-reahzadas a 18 e 25 dêste

·

.

FAZ saber aos que. o presente edital virem ou d�le
I V� mês, nó seguinte horário:

conhecimento tiverem que por parte
_

de RODO�F � � DIA 18-10-953 _ DOMINGO
· EDUARDO PEEEIRA, por seu advogado o Dr. Acácio � Português _ das 8 às 10 horas
Zólnio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teôr se-

Francês _ das 10 às 11,30 horas
guinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz de I?ireito. d� <?omarca ?e I Matemática Comercial ---: das 14 às 16 horas
Biguaçu. Rodolfo Eduardo Pereira, brasileiro, casaco,

'

Inglês _ das 1(j,30 às 17,30 horas.
lavrador' residente e domiciliado em Três Riachos, nes- DIA 25-10-953 _ DOMINGO
te Município, por seu procurador e advogado infra a.ssi- Contabilidade Bancária _ das 8 às 10 horas
nado, registrado na O. A. B., secção de Santa Catarina,

Datilografia _ das 12 horas em dian�e.sob n. 512, e com escritório nesta Cidade, querendo pro-
.

Para cada prova só haverá uma chamada. Os que
mover uma ação de usocapião, expõe e no final reqw;r

I

não SE! apresentarem a temp� serão eonsiderado�, desis-a V Exa., o seguinte: 1 - Possue o Suplicante, três I
.

tentes ficando sem efeito os exames porventura ja presotratós de terras, situados em Três Riach�s, de dimen-

S Ib" tados,' e, sob nenhum pretexto lhes será permitira a
· sões e confrontações como segue, a) terreno com a ár�a eme ao" ao entrada depois de iniciadas as provas.de 363.000 m2., fazendo frente ao Norte, com um no,

d .

O Ficam, pois, os srs. candidatos convidados a com-
Sul com Antônio Kreis, Leste cÓm herdeiros ?-e André. caso o pequen parecer com a devida antecedência no Clube Doze (�eGeraldo e Joaquim Campos, e Oeste com Mario Andra-

LI db b Agôsto, à rua João Pinto, onde 'serão realizadas ard'e' e Dominzos Silveira Souza, tendo de frente 165rr�. n AfO� li provas.
._e de fundos 2.200m., sendo cortado na altura dos 660m.

I KANSAS CITY, 8, (U. Os srs. 'candidatos devem estar munidos do cartao
por-uma estrada de Leste a Oeste. b) terreno de

.: ..... P.) _ O recente rapto' do de inscrição e 'lapis-tinta roxo-cópia comum ou caneta-
'33.928,4 m2., fazendo frente ao Norte, com, Domingos

.

B bb Gr enlease tinteiro com tinta cor azul co�um.Sllveira Souza em 121m., Sul com 89,lm. com herdeiros menmo o y e. A prova de datilografia será realizada na séde da
de Aloisio Guesser e em 31,9rri. com João Campos, a é o primeiro que atinge as

Agência à Praça 15 de Novembro. ,.

Leste com Antônio Kreis em 572 m., e ao Oeste com: raias do sensacionallsmo, Florianópolis, 6 de outubro de 1953.herdeiros de Domingos Luiz Vicente em 176m. e com desde ,o 'celebre caso do pe- pelo BANCO DO ,BRASIL 5,. A. _ Florianópolis (SC)herdeiros .de Aloisio Guesser em 396m .. c) terreno de
ueno Charles A. Lindber- Edgm'd da Cunha Cidade _ Gerente19 602 m2., tendo 59,4m. de frente por 330m. de fundo."

I
q

.

. Theodoro Miroski _ Contador Int.confrontando ao Norte, frente, com Nicolau Luiz Vicen- gh, de 20 meses, assass,ma-
'te Sul eom herdeiros de João Paulo Luiz Vicente, Les ..

I

do em circunstancias mis-, '<
,

O
I

te com herdeiros de Candido Delfina Souza' e ao este teriosas.
·
com herdeiros de Manoel Vultuoso. 2 - Tem o reque- O resgate exigido pelarente sobre os mencionados terrenos, a posse mansa,

d 'B bb f'
.

- . - �. d entrega e o y 01 o mro-.pacífica, sem interrupçao nem opos1çao e com ammo e
,. . .

dono, há mais de trinta anos, por si e' seus antecess�res. ar ate hoje verificado por
3 - Não possuindo títulos dos imóveis os quais comprou uma criança ou adulto: ..

fiá muitos anos de' vários posseiros, conforme prova C0111 600.000 dólares.
os talões anexos, quer adquirir o domínio sobre os ei-

·

tados terrenos, com, fundamentos nos ar!s. 550 e 552 do
, Código Civil e de acôrdo com o art..454 do Código do
Processo Civil. Assim, requer a V. Exa., se .digne ouvir
as testemunhas abaixo, arroladas, as quais comparece
Ião em Juizo independentemente de intimação, pro
cedendo-se é:: justificação "ab initio" e, julgada esta se

proceda de acôrdo com o disposto no art. 455 do C.P.C.
e seus paragrafos,' sendo após, julgada por V. Exa., a

presente ação procedente, de acôrdo com o art. 456 do
C.P.C, afim, de adquirir O Suplicante, o necéssário tí
tulo para 'a trauscrição no Registro .. Dá-sr> 3. presente o

valor de Cr$ 2.100,00. Juntando uma procuração, talõe-s
'L tendo sido acusado Brunoe um croquis, P. deferimento. Biguaçu, 21 de setembro

de 1953. (Ass.) Acácio Zólnio da Silva. Selado com es· Richard. 'Hauptmann, que I
tampílhas .estaduais nó' valor de Cr$ 3,50, inutilizadas. foi executado.

,

-Rrelia�ãG,.,�.���";;_��il0 '""Fi'andsco" Campos, "

deõi-ge' W;yerh�úse;';�1Bâs'ili6i'b J10sé l.:e Ardr'â'de, e Antônio José Elias, todos
com 9 meses, raptado em

. brasileiros, casados, residentes e domiciiiados em Três IRiachos, neste Município, sendo lavrador, professor '" _24 de maio de 1934, retor-I O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN-
comerciante. respectivamente. Em a dita petição foi da- nau em 2 de junho, depois

I TO PARA INFLAMAÇOES E DORES.
do o seguinte despacho: R. hoje. A. Designe o Sr. 1':3- do pagamentq de 200 mil' TRATAMENTO SEM OPERAÇAO DAS
.crivão dia e hora para a audiência de justificação, fa- dólares. William Mahon, SINUSITESz=ndo-se é!� necessárias notificações Biguaçu. 23-9-5:3.

sentenciado a 60 "anos de
'

.

.

.

(Ass.) O. Dutra. Procedida a justificação foi esta jul-
E INFLAMAÇOES DA CA;BEÇA E GARGANTA ..gada por sentença do teôr seguinte: Vistos, etc .. Julgo prisão.

d 10 TRATAMENTO COM HORAS MARCAOAS.por sentença a presente justificação, em que' é reqUf:- Charles' Mattson, e
,

rente RodcIfc Eduardo Pereira, para que produza os raptado em 26' de DR' G'UERRE I ROseus [uridlcos e legais efeitos. Citem-se os confinantes ;e::e�bro de 1936, foi
.

�n-' ".
'

. _.
.

dos imóveis c o Dr. Promotor Público, por mandado. A Icitação dos interessados incertos deverá ser feita· na contrado morto em 10 de
CONSULTóRIO _ VISCONDE DE .oURO PRETO

forma estabelecida pelo art. 455, parágrafo 1°., do C6- janeiro de 1937. O resgate ALTÓS DA CASA BELO HORIZONTE.
digo do Processo Civil. Custas .afinal, Biguaçu, ... ;.. de 10.000 dólares exigido I RESID:tNCIA _ FELIPE SCHMIDT N. 113.'30-9-53. (Ass.) O. Dutra. E para chegar ao conhecimen- não foi pago, Caso não so-
to dos interessados passa o presente edital com o prazo lucionado.!le trinta (:�O) dias, publicado e' afixado na iórma da
k í

Dado e pessado nesta �idade de Biguaçu, aos três
r�i'as do mês de outubro do ano de mil novecentds e cin
quénta e '.ltS. Eu, Orlando Romão de Faria, Escrivão,
a fiz datilografei e subscreví. Biguaçú, 3 de outubro df!
1�53. (As;�; João Candido da Silva, Juiz em Exercício.
Confére CJ:n o original afixado no logar de costume. O
F.�crivão, (}tiando Romão de....Faria.

E,

•

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua Jplo P.into, 9 �poJi. _,.."".,.,=-......._

Edital
u'-

•

Com êste va.lo� fJ. 5.
a.b.. i ...;. uma. conta. que
lhe ..ende..';' jur'ó com·

�:r:;��.IIIF:::_ pens!>do.. e-
levó..';' pór'ó SUó residin-

_ cie, um lindo c útil prese"te:
um BELíSSIMO eOFREde J4�O eROMADO.

.

A'
.

'Proocuroe hoje" NOVO

NCO 'GRiCOLA
'RM.o..7' , '16'

- "-

..... �,�ORIANÓPOLIS �NT.4 CAT.4RINA .

,

Os maiores raptos de cri

anças desde �932 e seus re

sultados são os seguintes:
Charles Lindbergh J.,

Icom 20 meses - raptado em

I 1.0 de março 'de 1932, dó lar
dos Lindbergh em Nova

Jersey - resgate pago: '50

mil dólares. O corpo foi

encontrado em 12 de maio,

Peter David Levine, de
12 meses, de N. Rochelle,
raptado ern 24 de março,
foi encontrado morto em

29 de maio de 1938. Caso

Aproximações infe'l'iores
em mercadorias no valor
de Cr$ 500,00 cada uma

Credito Mutuo Predial
RESULTADO DO 77ó SORTEIO DO PLANO "B",
REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 1953

, .

não resolvido.

James B. eash Jr." de

Fil�delfi<{" foi raptado em

28 de maio de ).938 e en

contrado morto em 8--de ju
nho do mesmo ano. O res

gate de 10.000 não foi pago.
':Franklin Maccall confessou

,

Caderneta n. 06.641o assassinio e foi executa-
Caderneta n.· 32.179

Prêmio maio1' em 1/w1'cadorias no va'lor de Cr$ 6.000,00

CÓUBE AO PORTADOR DA CADERNETA N. 06.640

Aproximações �periores
em mercadorias no valor

d.e Cr$ 1.000,00 cada uma

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.

ITINERARIO DO NAVIO MOTO'R CARL �OEPCKE
"

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

IDA VOLTA
de Fpolis. de Itajaí do, Rio - de Santos

16/10 18/10 23/10 24/10
27/10 29/10 \ 4/11 5/11
8/11 lO/H 15/11 16/11
19/11 21/11 26/11 27/11
30/11 2/12 7/12 8/12
11/12 13/12 18/12 19/12
22/12 24/12 29/12 30/12

Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
li'

do Rio, às 7 horas
Para mais informações dirijam-se à .

EMPRE:SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
-Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.2121

,

Cerâmica São Caetano
\

I

f'lJOLOS PREN:SfuJOS, TELHAS, LADRI-
l,HOS, RODAPÉS E MAT�RIAL REFRA�

TARIO
PRO�TA ENTREGA

OsnyGama aeia. ,.

fERONIMO-,COELHOó"14·_ Caixa � Postal,
239 .- Florianôpeíís
DISTRIBUIDORES

\

Viagem com segurança
,e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO' {(SOL-B·RASILEIRO))
Florianópolis ..!_ Itajaf - Joinville - Curitiba

_..,'"'{�\.. ,'.::. ._--

Age
A

nCl"a.. Kua Deodoró esquina da
Rua Tenente Silveira.

do.

Caderneta n. 06.639 .

Caderneta n. 32.177 -------------.,.._-----

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A,
, •.,j#'

Caderneta n. 13.746 Caderneta n. 13.744

Gr()"'(�()"'()�(),,'
Caderneta n..06.856 Caderneta n. 06.854 f

,
A '�:�':_� JC �

Caderneta n.15.550,
. Caderneta n',15.5481

I !\ G :t N C f A DE c' ,O resultado aci�a é do sorteio do mês de Setembro
,

• .. -..JI �

.

PUBLICIDADE 'de 1953, extraído dós cinco primeiros premias da extra-.

� _-. ��- ,� REV:IoS:TAS' -,- ção da LOTERIA FEDERAL' de 30 de setembro de 1953., .__==� NI ao -�-:
�

O próximo sorteio realizar-se-á no dia 31 de Outubroiii,,: """ "'"
de �dc, num -;-

--

�i c Florianópolis, 1° de Outubro de 1953.:r;, �OSSC
do bu\iclO de

�,\ CIC)III
.

,

, e 'VISTO: OrLando L. Seára:_ Fiscal de Rendas.. \i'llC \onee de onde ,
,.ti ,�'" t= tADIO - JQRNAUiZ Crédit@MútuoPredial'

I

� recantO . ""'" .. i t ,

.' ��
6 \6ei\ c a9'acl.we\ COI" .: -:-- !:.'; ��� Alcebíades Dias - In�petor Chefe de Agências.

f-" ,
..;':i.:"'--' aMJO'��!Sf' .

S f"
t)e 2.5 à 22 H.P.

.-

ande Oriente de S. Catarina
IL:. CONS:. CAv:. KAD:. N. 5

De ordem do Resp:. Ir:.... Pres:. dó II:. Cons:. Ca\':.
Kad:. n. 5, ficam convocaáos os membros da Diretoria
eleita, para uma reunião, que se realizará' no dia 10 dd
corrente mês, ás 14 horas, na séde prov:. do Grande
Oriente de Santa Catarina, á' rua CeI. Vidal Ramos n

80, ,afim de se proceder a eleição para os car�os que de:
vem ser preenchidos.

Para éssa reunião, são convidados tambem os

RResp:. IIr:. çG:. 30:. e mais, que devem compa}ecer
ao local indicado á .hora exata.

I Florianópolis, em 7 de outubro de1953 E:. V:.
P:. J:. Cav:. Gr:. Sec:.

----------------------------�,--------�

Veode-se e Compra-se
Vende.:se duas Carrocerias e duas Gabines CHE

VROLET GIGANTE 1949-1952.
Compra-se Caminhão Chevrolet.

. Tratar com o Agente do Rápido Sul Brasileiro
. Micro Ól)i}:lU.S,.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

Beneficência das Pr.fessires, de'S. Catarina Eslatuto da
·

o t:!:��I���::rk:�e"tl EDl, 7 ,�DOS: 7 mil associ�dos, pagando, P. Militar
"- _. ',-i-. .z.. __ ;_ J�ndOU muito ventilado ul-\ �9 <p���bos DUm total de Cr$,633.900.00 Consoante dcl.beraçãó da

_ ,Florianqp_olis,_Sábado, 10 de Outubro de,l!!63l timamente.i A defesa das
_

A Beneficência dos Pro-o, José Fuck, Júlia Vieira, Sa-
' Mesa da Assembléia Legis-'

_ I
te Gonçalo da Silva, Erme-

Cur'so' de 'E
-

C�...-.--
-, imunidade,. parlamentares, I fessores de Santa' .Catarlna lomão .Iosé da Silva. Clau- una da Silva Mato, Fran-

latíva, ent,o� em pauta na

" XPansao' lu.rlf �meaçad�: n� pessoa do I �ompleta: hoje, ,ete an�,de I :inice Vi:;"a Caldei,a, T,a· ,óco Fau,iirio ,da
'

Silva,
sessão de ontem , projeto d-

,
'

,
dep, T.enorlO, la em caxlas"".,atlVIdades.

A efeméride I jano Jose de Oliveira e Sou- I'Cl ' ti F t B 1
lei n. 165-50 (que dá nova

-v-eee ,. •

' ' ,i
' I

,emen lno aus o arce os d
- EdP

a-."
.

- veio arnda uma vez, .. evi= ,comporta um comentário,' za,. Mário Grizza, João Va.,' de Brito.
rec açao: ao statuto a' o�

0'8: cODrereO�iA.Ia. d- la'IDa d'l7ça' � denc'ar a desestuda.da bra-t muito embora não s.e possa rela Neto Marcírio João da I Atual' t li
. .

licia Militar do Estado). O

:.I . ,�IIU ... ' m (,
" f AI'

'. -'
. men e, o pecu 10 VI- referido Estatuto deverá en-:

HOJE -----: p�nf�r:êncj.ll, do 'Dr. GAMA D'EÇA
" vura, com que o sr. Nerêu i �ze- o .apenas num .canto Cruz Maia" Guilhermína gente é de Cr$ 9.5�0,00, o

Conforme ja e, <m, conMcim�to pl�i,b.I� li
- Ra mos cumpra o dever. O de coluna, em um Jornal oue e' super-lativamente ex-

trar na ordem do, dia dá
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, ? � mais, <l:� l' .',yfu�!>, lW�,. �l�s; cdb, Clube: XII a 'lmun-! �rasil .int�t,..-o o aplaudiu. que tem que atender � va- pressivo, tendo em v, ist�' a
sessao. e o corrente. Há

clab a. cO<>'9.f�:l1e:qfHh <iR)�.1', ��. DA (lAVA.
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Exceto o jr�rnal do sr Bor- riados assuntos. Um co-

:'grande interesse eritre os'
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' I r_.,equ�níssima mensalidade

_ "�iL :? ,,_ '.:' -'?'.__'!I'i�� �1l.I]-!Ui _ "'":OVO' CANtA" nhausen .t· t R'- mentário, porém, à margem,
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'< senhores parlamentáres, no

IJEt:hÍf:EI_, cQl].t�lili��tta.7�-
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e iran e a egtao
de tres cruzeiros. I

lW��OS:;lJ.1.,�ip� i%<tlAA.�, ",._r, ��Jamel.üe conhecl�o !lOS

I
Serro» a, de Lages. Ambos, da estatística, cujos núme- I Nesta notícia, que aqui

sentido de apreciarem logo

Ei,_t(lfSt�, a�l�t.ê}#t.� �({J C" i'La .credencIado � empo,J,gar a &0 (rue a
_
atitude indica, ros falam mais alto que as

essa importante, proposição

eménito .. ...._�._2...,., rso pOiS S Exa.,.alem ele orador. palavras' . U'
'

consignamos para conheci- legislativa que mumeros
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•

_ s: . que.riam o massacre do cor-
ln comentaria

'{�� ll"� . exímio pianista e executar<l. ao plano j c'.. ,'. .

. ,- que ressalte o.alto conceito _

mento público, estâo as ati- beneficios trará aos bri�sos

r�neia.... -
fi _

05 musicais dentro do temª de sua confe-'I
re'Iígionário fluminense. En- vidades d.e:m,na sociedade glo->
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o sacn ICIO e esouro '" que, em sete anos ;;lpenas,

CODV'ença-O Bal"sta
.;;Brasileira · �,;�;:nt.,�:a�:;�,a, ':�� t��::7,��;�:')�0o�:�il�::

'
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do,a Policia Milit."

"

l taram pelo sacrífícío. Se serviços ja prestados a no- 'd ' h Dr. Osmar Clo·ba-
d "

,( lOS' presta os a . onrada

Esteve e"l nosst Redação,. Esse tr�balh?, c�mp ;.s." salvar • vida do deputado' bre classe, que desfruta em classe do professorado bar-
Regressou, ante-ontem,

ante�ontem, honrando-nos mos acima, e felto por 140 udenista 1l)1porta:v,a em elo- f Santa,_ Catarma. 'g d
de Istambul, onde fôra in--

d I
ri a-ver e,.

' ,/

com s-y.a visita, aqui perma-
pessoas �ue se d: iC::W.I, .

gios ao, sr. Nerêu,'.não }Yaci- ,Assóciação que nasceu na Ana Pereira, Pascoal De- O ESTADO m�riifesta, te�rando a delegação bras.i-

nccendo em agradável pa- i��pregn�da� d_a �als nob�- Ilara� ma e�colha: quemor': al�a de vel�os mestres do, retti, :Jurema .Savi Mifanez, aq-ui, ao professorado cata_lle�r�
ao �ongresso de Ad

�estra com o nosSO Diretor, h,ante fe cnsta, a e:vangeh- I resse o, p,arlamentar. Elo..: 'ensmo catarmense, a Bene- Maria Garcia Pessi, Alayr rinense, as slIas expressivas .mdInIstraçao}
o

n.
osso preza-,

a exma. sra. Professora Bea- �ção de nossos pa�rícios,! gios, não,!' 'Isso faz lembr-ar 'ficência dos Professores de Silvá, Antônio da Cur.ha h
o conterraneo, dr.. Osmar

b I d' 'f
.

omenagens e os seus a-' .. , .
• -l-' --

. triz Rodrigues da Silva, de- numa o ra socia ,lgnI 1-

'I Andrew Lary, chefe da es-
Santa Cat�rina teve inicia- Pei�to, Patricio João \

de p]ausos a essa obra social Cu�ha, alto funcIOnano ao

dicad:( -e ,operosa Missioná- C-flllÍe e. de grande rell.ercu.s- cola evolucionista inglesa, a
das as patrióticas atividades Oliveir"a, Luiza Rbs Aguiar, I t

'

, B f"
Banco do Brasil e líder do

1

re evan e 'que e a ene 1- A" .

ria da Junta de Missões Na- �flo no seio (à nossa naclO-
I quem I?er�l:lntaram do que

no dia 10 de outubro de Floriano Felix dos Santos, cência dos Professores de PdSD na Camara MUnICIpal

cio�àis da CoÍlVençao Ba- nalidade.
' .""" 'r lÍ!tinha .maIs medo: _ I'De 1947, com o objetivo sagra- Alexandre Nogueira Mim,o- Santa Ca(arina, como exem-, esta CapitaL

1i"ta Brasileira.'. O trabalho evarigelistico vir a t.el', àlgum dia, raiva do de amparar: aqueles que 50 Ruiz, Maria Safira da 1;10 de solidariedade de uma
Durante a sua permariên-

A' ilustré dama que nos está' também a cargo das:' pobre d� a-Jguem!" O que'
tudo deram ao magistério, SilveiI:a, Luiz Cândida de classe, responsável pela for-

da naquela ci�ade, J?_artici

visita pela primeira vez, a Igrejas espalhadas por todo há, por aq-ui, nesses jorna-
na nobre missão que todos ,Aguiar, Leorttina dos San- :nação cultural.e moral de

.pmdo dos trabalhos d�que

convite da la. Igreja Bátis- o territ�rio' 11&1:101181., Exi�- \ lecos, contra o sr., Nerêu,
dela usufruimos benefícios. tos' Negreiros, Francisca um povo.

le certame, o dr, Osmar

. ta de lflorianópolis e da tem multas escolas e Instl- é isso: ra'i'll>a pobre! No ça- Atualmente, nesses' 7 anos Gonçalv.es Cabral, AlCino. 3·1I
••••••••••�........

Cunhà ainda encontrou

.hmta Estadual que man- tutos para atenderem a par- 50 de Caxias o que estava de existência trabalhosa, ,FernandE�, André Antônio
.

a. Reuolao tempo para mandar aos seus

tem trabalho em o nossO _tE- educacional, spuular e 'em perigo. eram as imuni-
conta ela com 7 mil assoêia- de Souza, Urbano- Müller p.

..
.

..migas de Santa Catarina,

Estado, prosseguirá sua sé- teológica, bem como sallftar Jades parlamentares. Não los. Sete 'mil professore�,- Salles; Gercino Gerson G.o-I eDlt8nclarl8 erú crônicas que vimos pu-

lje de palestras, no Templo trab:lho de �ene:icênci�,. a- 'eram as himmidades ude- -que fizeram ou fazem parte -nes, Ivom: Ribeiro, Alézia DE 16 A 26 DE ABRIL, b1icand0, ,interessimtes no-

da'Ig,eja Batista, à Rua No- naves /" t,., d"",eruar..,, ni,I.., I""'qUll .,t.. ,.\ .vi.
.lê"e o,g.n;'mo de batalha, �ntoniolli. Antonieta de I EM FLORIANóPOLIS tici", ,Ôb,e o, vá<ios �"un'

l{U Ramos" 102, em nossa e Odanato, onde, pfe§lmttl- ]On:lfil em' Santa Catarina) dores do ensino� em Santa Barros, Hermírüo da Silva Acha-se aberta na Secre- tos alí ventilados, bem·como

Capital, hoje e amanhã (Do- mente, mais de 30 crianças 'cri3dª� .°tl defendida� . pé'Ia Catarina. Desde a -sua fun- Mill[s, Marta Nava Piazza, taria da Penitenciária; com impressões que tivera dos

mingo), quando enéerrará. Edão abrigadati, :alta d.e pudor dQ govêrno. dação, já pag�>u 79 peculios,' Custódiá C::ll'doso de Olivei- o. dr. Helio Ca:llado Caldei- países que visitou.

Hoje, às 18,30 horas, a-
" Declarou-nos a ilustre vi- E oorno imunizam? De t�- n�; valor total de .. :..... ra Pereira, Bonifácio Fran- ra, a inscrição' para a 3a. Registando 'o seu regres-

quela educado�a evangélica sitante, bem c6mo ,",U con>' M. Vcla",o, algan, exem. C'5' 633,9M,00; ao, heMei· ","o Viei'a Vanda Te,.,a Confe,ência Penitenciária. 50, O ESTADO cumpdmen,

fará uma entr�vista pela panheiro de visita, o nosso pIos: Q diretor da Verdade
ros de proressores, que a- O;solina Pe�'ucc)_ü, Donato Brasileira a realizar-se em I tü o sr. Vereador Osmar

Rádio Guaruj�, ,ôb'e o, pàdiculá, a;nigo Re•. Wal' ,foi '."altàdo po' vário,
baixo ,�lacionamo" p.,a 'Úlpio de Campo" João Do· Flodanópollli de 16 • 26 de' Cunha e, né."Úportunida·

�rabalhos d,e que se acha in- demYli Ayres, de O�iveira,; udenista5, Deu queixa à_ cOl!heciment� público:' cig:itti, FerIl,'ando Machado I H�ril do, próximo ano., con_lde, agradece a

COlab,oração
vestida. Pélstor da Igre�a Batista 1Q- j'-PoUQi<l, FiQQU com a sova e

Maria da Anunciação Víeira, riílda da Silva

cor-I
Viciam-se, os senhores de- ,que lhe prestou com o en�

Esses trabalhos, da Junta �al, que todo êste trabalho com mais um processo na�
Raffs' .Mafra, LaudelinD �êa, Padre E�ílio Duffner �enlbargadores, juizes, pro-I-

'vio dos arfigos PUblicãd,
os.

de Missões Nacionais da está sendo realizado em eb-' �ostas, Aos agressores na'
M,artins de Oliveira, Elza '::l. J., Duneho Zanelatto, _(ssores, promotores e ad-'EXAME""

Convenção Batista Brasilei- diência ao santo rnanqa, I d� ac�nteceu, porque ti.' Schramm - de Souza, Antô Dilce Matos, Rosa Valentina I ,; ogados para se inscreve-
'

,�

ru, que é uma grande co- mento de nosso Senhor Je-, nham imunidadesl: eram
nia' Gasino dé Freitas, Djal da Silva Alves, Sara Caste- \ rem na grande jorn�da pe- INSTITUTO DE

'

EDUCA�

Bássão encarregada de pla- sÓs Cristo: "I�e por todo o udenistas! Identi�a �gressã(_,
ma Bento, Francisco Ansel lhá-no Kleinkauf, Maria da !J!tenciarista. O� estudantes' /.

çÃQ

nejar e fazer executar os mu�do, pregaI o evangelho sofreu o diretor da T1'ibu' mo Corrêa, Antônià Corrêa jlóriq Nogueira, 'Ad,elaide da nossa Faculdade de Di� ART. 91

planos para evangelização a tôda a criatura. Q�em na. Támbém está proces�a Mendes, Clotilde Francisca Esteves de Carvalho, Jorge l'êito tambem estão conv-i- Início dos Exames

pá!:ia, consta de 140 obrei� crêr e for batizado, será I do por ser agredido. Os a
Coelho, Eulina Cotia Ribei· Adálberto Rosa, Irmã Ámá- :lados para o certame. Dia 19 às 18,00 horas.

1'0S, entre pastores, profes- :-alvo, m�s qU�� não cl'êr' gn!ssores ficaram !ij:r�mti- 1'0, Jesuína Vieira, da Silva, bile Avosap.i, Feliciana A-

F
"

-

>;ores, enfermeiros, evange- será condenado. (Mérrcos dos peJas imunidades,: eram
Virgínia Borges Co�al, Epo- 111elall:naal; IMrmarãI'aT,',erdee�inBhaastlAosU)-, .,eGQ'a' 'na. 'ai.'

listas, culportôres e itine- 16: 15, 16). da U,D.N. O potável p0lJ!ta-
nina Rosa Martins; Domin- 'I. ...

rantes, j'á tendo alcançado o Muito grato nos confe�- delegé!do denunciOU o jor- �os da Rocha Franco, Geno- Padr..,e Gallus Benz' S. J., "

"

'

Amazonas, o rr:erritório de .;�,mos pela fidalguia com nal do Menezes: porque des
veva Dalla Costa, Noé Aba- Santina Ariotti,' P e d r o'' "

,TELEGRAMA l .

Guaporé, o Pará, o Vale 'do '.ue fomos distinguidos e de- cobriu aJteração no regls ti, Dilma Morais, Bert�ldo Schárf, Hilda Ha6k Knopc- Concórdia -:- 9 - (Radarpress) Classes con-

Rio São Francisco, Vale do �ejamos a exma. sra. Prof. tro, O órgão de' ,registr<
Antônio' Zimmermann, An- kà, Flóscula Queiroz San- servadoras todo Oeste alarmadas diante pretensão

Tocantins e principais por-
Beatriz Rodrigues da Silva mais irregular no sul dt tonieta, Silveira de Souza, tos, Anita Lopes Vieira, A- atual 'govêrno querer ser pai e mãe futura Usina

tos do País. Mantem as se- nuitas .fe�icidades na s,ua sul do m,undó é, justamen
Tudite de Olive�ra Simone, lice ,Dias Paulá, Benevenu- .

Estreito Uruguái pt. ,Está sendo redigido apelo go-

b
_ d

lVerpador sentido desligar patrioticamente seu no-

guintes Instituições: Orfa- 'l() r: lIussao, :ogan o, :s j te, aq!-lele em que o vate· ·H . L F
-

'd·
.

me da iniciativa afim evitar azar e fraca�so vg

rato Francisco Soreh" em bençaos dos Ceus para tao reporter--delegado trabalha... ' 0Je� DO ..
'

argo agun es exemplo ocorreu redenção elétrica-Norte, Estado pt. ,

llaeará, Goi.:í.3; Ji Escolas, oportuno quão nobre tra:- Nada lhe acontece. Tem
.

Dentro em breve represent�mtes todas ativida-

I t't t T '1"
. balho de evangelização

.

d
.'

O IJ
. 'dt:s Oeste reunidos maior conclave jamais reali"ado

�:'o�:�,:: S:': ��c�;:'
'

:::;:;."de,. Se,..."" ude-, S.' Dstodantes ,rotestarão Contra e,",olhe<ão vg meaiante ,o<leio Vg' g.ande ':mi'"

'Novo PrASI·de-otA , V I
sã� diplomática, levará pedido pessoal Governador

nhão; três Dispensários,
,.

lí \J _Leio aqui urna no�icia deI' iO e'ueias Policiais.
'

'não interferir nessa' grande realização evitando

na� s,egui:ntes cidade�:, P�- da C. E. F'edera'l ' Sao Joaquim. Prenderam, I '

A União Çatarinense de' Estados. manifestação de
dssim sôbre mes�na p�se cabulosa jetatura pt Ca:m-

ratmga no vale do RIO 'Sao '.
'

por lá uni .periogo t'l d l'd
. 'd

.: panha nesse sentido simplesmente empolgante vg_

.

'. Assumiu, ontem, o cargo "

so e su t Estu· antes, so 1 arlsan o-se protesto aos aconteclmen- send d t d h t d 1

F ranClSCO, Pedro Afonso ,'I d P'd d C.
meliante que andava assal� com O órga-o ma'xI'mo d t- d S· G

., d
o a o _a a como sen a o os a e' -a aderirem se-

I T"
e reSI ente a alxa

,.
.

a os e erglpe e OIaz, e guinte ?ip�s punho �ireito cerrade, e três -pancadi-
,-

n� va � ,�o 1 ocan�I,ns, e,
I Econômica de Santa Cata-

tando e roubando, armado classe, no Rio, realizará, que reSultaram mortes de nhas classlco gesto IsolalJlento influência peso p_t.

Porto aCIOna, tam em no . I f"
de pistola e punhal. A pri- 11oJ'e, a' _nol'te, no Largo Fa'- t d t

.

l'
CARTÃO· .

1 d T' t' P
nna, para o ,qua 01' ,no- "

es u an es e Jorna 1Stas,

va e o ocan Ins. ossue 1-·
,'( são em flagrante del't d'

' d
- Eriory Teixeira Pinto Deputado Estadual pe! I

.
..'

,

' meado na vaga do dr. Ful- ' 10, f,un es, seu anunCIa o co- tem encontrado apôio no PSP
. '1' -

-
o -

amda edIfIcante e salutar .
.. não adiantou O g t f' ..

- . -

. . ., cumprImenta o 1 ustre governador Irineu

,
.

vio C. Aduci o sr. Osni. '. & uno OI, Jr;lClO, devendo usar 'da pa- selO das populaçoes brasi- Bornhausen e lhe agradece, comovidamente 0- veto

trabalho entre os selvlCos' '. solto Era da U D N T' h i 1
' . 1

.

'
.

'

A.
.

, ,
Gama d'Eça do comérció'

. . . m a,

'l-avra.
vanos oradores, que �.H.'as

que, assnrl, se solida- ao projeto, da sua autoria, criando um ·posto de

Craos Apmages e Xarentes
'

porta t' 'd d -' A
-

. "d T '

'.
' local.

n o, ImUnI a es, 1'.JOtestarao contra . vlOlen-1 nzam com a atitude dâ- sau e em angara. ,

todos de trlbus existen,tes Se tibha

I·'
l'

. . 1"
' CABOGRAMA

. ..
. L.as po IClals.. ,

' c assoe que VIsa ,restabel_ecer
...,_ , .

em Goiás. O TEMPO BUM I
RIO - 9 - (D.D.T. Press) Ilustre depútildo

_,

. .

_
. :t:sse mOVImento, que e o clIma democratico de que Monsen1hor Ar',l'uda CaAmara depoI's as'SI'StI'r' solenI'-'

A Junta é mantida pelas Previs:o do tempo até às consequência de greve ge-' se!llpre usufruímos como dade entrega· Ordem Cavaleir,o Grã-Cruz' Sa-o SI'l-

,

ofertqs voluntárias do povo 14 horas do dia 10.
. I

ral do país, com .0 objetivo I conseq.uência do regíme em,
vestre ao sr. Nerêu' Ramos pelos assinalados rele-

batista 'brasileiro, e, man- Tempo _ Em' gerar ins- d 1
� d I vantes serviços prestados R,eligião declarou nunca·

" FESTA
e evar aos go_vernos os. que VIvemos. -

'

>

t<:m trabalhos, também? en-. tável, com chuvas.' h.aver acred�tado campanhç. descrédito ilustre �gra--

tre os imigra:ntes, civiliza- Temperatura _ Estável.
.' .� "otas para artigos ,8X'port'GV81·S

clado vg que-deve ser julgado objetivamente atra-

dos, sertanejos e entre. ou- Ventos _ De Nordeste a d N S d
11 ;II vés seus atos defesa casamento de, vínculo e ,pos-

1ras tribus de' selvicolas. Sueste, frescos.
e . ra. a A Federação do Cométcio de ::;lanta Catarina acaba tu lados doutrina social Igreja e não interesses par-

..
de receber, do sr. Eugenio dos Santós Soares, Repre- _

tidarismo cego e surdo.

Boa- Viagem sentante d? C�m�rcio junto: à COCIE, do �io ?e Jariéi-
.

CARTA

I'
1'0, comUnIcaçao _de que, conforme cOlI).UnIcaçao do sr.

Srs. da C'Oap.
_ A t d"

'-

1 f d
Diretor Geral do Departamento NaCional da Indústria Nós já v.imos. t,udo! S.abemo� do vosso espÍ-rito

ra lClOna esta a C
,. "C . t 1 d dE'" f t M d 1 1

e omerclq, o on ro a or e xportaclOnes e Impor-
or e. as, Izem a os Ivros, a carne é fraca! E'

A Firma ANDRAD� & KOERICH proprietária do Boa Viagem q�e se réa- taciones", do Uruguai, determinou a abertura, das co�s �:eciso ,enfr:;lquecê-l� .mais ainda! A Gr$ 16,�0 ela

EXPRES�O FLORIANoPOLIS,' torná públic'o e avis'a liza todos os anos na Ca- nbaixo rndicadas Para os seguintes produtos:
nao esta n�ada fraca. Os rumores já andam na rua

ao ÇOMERCIO EM GERAL desta Capital e das demais pela de Saco dos Limões,
'" US$ de que ela vai subir, Para Cr-$ 20,00.

'

PRAÇAS onde l!1antem AGENCIAS, que o Sr. REY- devido ao máu tempo rei-
Erva-Mate· , ,

2.820.000 Vinte não é mais vaca. E' perú! Um a�isb: O

Nl\LDO PACCE' ex-sócio gerente da AGENCIA DE Café em grão , ,.. 1.626.000

I'
povo não está _gostando dessas conversas. No an�

CURITIBA _não é. mais colaborador do EXPRESSO I
nante nestes últimos dias, Fumo para elaborar , ,...... '1.2.81.000 passado os marchantes pediram 2 cruzeiros de au-

FLORIANóp,OLIS; achando-se afastado e desligado da I ficou adiada sine die. I Erva cancheada _ � .; .. -. . . . . . .•. . . . 494.000 I
mento, tapearalll os srs. e levaFam .4 cruzeiros. O

Firma _desde o di.a 10 de outubro corren-te. Oportunamente noticia-
1- Cacáo em gr.ão e tortas :............... 222.000 inverno)já acabou. A' época das vàcas magras pas-

Florianópolis, outubro de 1953
-

remos a data em que esta,'
Vacinas e produtos veterinál'ios· , . 55.000 I SOU,' -lj!0,IS. Tomem cuidado. Deixem a c�rne como

_ __ ...",._.E�,S!lq ". xp're"s.�o .1f���ian�R()lis Fibras vegetais , .. , , 16.000! ,;;;e�t�::�:'tq�o comprométam os ossos.

SANTINO ANDR- AD·E
. festa, será, . realizada .. ,.. 0'1 d

.. I
'llli --

..'.

'

eo" e 'lcmu 12.000 '

:r ,aye,m o couro.

Sócio-Gerente da Matriz. v�getal .. " .. , .. ,.............. 11.000 I GUILH.ERME·o,$'

---_'_
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