
'passarão a ganhar sessenta tra das nossas modestas re-

I.'" �il cruzeiros, os advogados
did

portagens.

CaAmara Federal"
as do sr. Embaixador aposentados cinquenta mil

AI d S
' A pergunta do momento

ves e ouza, que lhe e duzentos cruzeiros e os é a seguinte: "Qual será o

RIO, 5 ,(V. A.) - A Câ- poltronas da primeira fila ofe;eceu um cordial almoço funcionários com mais de ,.' t ?"
, d d b

' (jdln o. '

mara dos Deputados rece-. do recinto os srs. André le íntimo, na sé e a Em ai- 25 anos de serviços, Cr$ 'T) S- J
.
_.

b
.

", d
'

. J" e ao oaqUlm rece e-

,!SSbo'to di-a·. o !loma.oto da beu, durante a sessão de on- Troquer, André Schneitter, xa a. 41.875,00 como vencimen- r .

t
� IJ O d Ad b I

.

,

. A
mos asegum e nota:

tem, a visita de três depu- e Max Brusset, bem como a r. er a Ramos da tos mensais, se aCamara, "F".. d . l'
.

a 8 V rd
C" I f . ., I'

ortes on as po íticas

C rn - a a tados e uma senadora da .sra. Jacqueline Thome Pa- s: va e sua exma. amília Vlunicipal aprovar os Esta- '1;' f d
--

II II
e· "'0 se orman o em Sao

Dia três do corrente a respeito a Coqueiros. O ve- Assembléia Nacional Fran- tenotre. deixaram Genova, no di, :'�tos dos Funcionários Mu- I T ., ,

h
,
"'. ,

.ioaqumr; porem nen uma

Câmara Municipal de Flo- \ reador Osmar Cunha suge-, cesa. Sob as palmas do ple- Depois de ressaltar o sig- 30 de outubro último, via- .ucipais, que esta sendo <.'-', .

f
...

. I I e maIS arte e mais interes-

rianópolis iniciol1 a qúarta 'I riu a ida de uma comissão', nári'o, tomaram assent9 rias nificado da visita dos par- Jando a bordo do transa-I preciado. Isso o que decla-
_

A" m
smlte que a que se forma

'reunião ordinária dêste ano. ao sr. Governador, para tr.a-!i O d N ê R
lamentares franceses, o pre- tlantIco AUGUSL US, qm� rou o vereador Cotrin Ne- d d

r • r I a
,€-ntj'O a própria UDN,

Pre�idiu a sessão o verea- tar do C3S0 da água nos dIS- • II' ..
�;dente Nerêu Ramos' deu a chegará a Santos na próxi- to. .

d
I I d

-.

R I
.

t f' d' 12 d ABSURDOS'
r �r .. Impe ir a candidatura

1 M' 1 D t 't f
. d A d pa avra ao eputado au ma qUln a- eira, la o

Gor Igue. �ux. n os, o que. OI aprova o.

IDOS ura e".'
(:0 Vereador Joaquim Ben-

O d· t t d Fo' l'do no expediente có "ii ?ila que saudou os visitan- corrente. No pôrto paulista, Em virtude de semelhan-
expe len e cons ou e I I - w de Carvalho a Deputado

volumosa correspondência. pia do ofício enwado pelo O Comendador Dr. Ne- tes, em nome da Câmara. O l) ilustre viajante permane- 'çs' absurdos que arra�arão T,' t
1

I
-

Livre a palavra, falou o sr. Preféito ao presidente da têu Ra�os, Preside�te da representante ga�lcho fêz

I
Cb � alguns dias, devendo

..
fi.o.1anceiramente a Prefeitu- �,s;�o�:�ens do quartel

'\'ereador Pádua Pereira, do COAP, denunpiando .os Câmara dos ,Deputados,
•

a-
um longo estudo âa evolu- <!hegar a esta Capitar no ra caso sejam apravados - 1 d U

_

. f,t'nera a DN, "Os Gran-

P S.D. que prote,stou contra marchantes como incursos gradecendo a,s felicitações ção política da França, con- I
di<! 19. Airí'da sôbre a sua aCJ:escentou o. vereador - , "

cies no dizer do Vereador

, manobra dos marchantes na lei de éco,nomia' popular. que lhe dirig.iu o Comen- cluqndo por enaltecer',o

re-I
"hegada voltaremos a dar' é que o projeto não foi vo- -

'

\ estao entre a cruz e a cal-

e a inercia da COAP, conci- Pediu também o chefe do dador Dr. Oscar de Olivei- gime parlam�ntarista vigo- i;:âornres, dentro em alguns tado ainda, nem poderá ser

, rante naquele país. lias. b
deirinha ...

tando o sr. presidente da U. 'Executivo sugestões à Câ- ra Ramos, noss.o prezado e
nessa ase.

/'
'N \c querem o Vereador

C. E., que se achava assis- mara sôbre o problema da distinto confrade, o fez. no
N P O

.

«
�, "" V pA '� :"',l podem perdê-lo afim

,tindo a reunião da Câmara carne perde. ' seguinte telegrama: a,o e a. rlmelra ez ue. erco' as ' ,

:te! �'ua nau -não vir a nau-

Municipal, a levantar a po- O vereador Pádua Perei- "Paláci@ Tiradentes E fj d;�ar.

derosa classe estudantil. I, ra apresenta então à Câma- Rio 20.

'I
sC a r,amuça s» Cu!dado,

contra mais êste assalh ira, importantissimo projetú Mt:ito sensibilizado agra- WASHINGTON, 5 (U. clarat,;ão: "Não é a Pl;imei-, revés; manifestou-sE. de a- ,I, nigrJs da

bôlsa do Povo. de lei que fulminará de de�o a.o, querido amigo as P.) - Eisenhower comen- ra v�z que perco em eSGa- côrdo_ com o presidente do to:;".

.

morte o atual trust dos mar- felicitações pel,a ,alta honra

I
tau a derrota' sofrida pelos ramaças". Não ,entrou em' partído, :::"eonor Hall, em

A "''''ssão do dia quatro, '"
-

�ç chantes. d S t bl' I
" 1 --

d dI Em se

que me conce eu a an a repu lCanos nas e eições- d:tal�es ares,peit. .o dos fa-' qu,e o clima poh.'ti�o muda-
também presi i a pe o ve- tratando de medi- S' ( ) N

A R
..

-

I D f
e. asso ereu amos. ' parciais, com a seguinte de- tores que determm:lram o

I
ra

.

antes das elelçoés parla-
reador Migue aux oi d d I' a e a to interesse coleti- .

'-
. mentares de 1954.

mai� mo\:,imentada.·

IVO'
oportunamente daremos ANSELMO DUARTE I

O.vere,ador Deolindo Cos- publicidade ao projeto eà'
,

I
Nos comícios de ontem

ta, da bancada da U.D.N., �ustificação do mesmo.

os democratas derrotaram Em recente ato do Presi-

usou da palavra para l�ar às vollas, Dovamenta, "om a P I··
..

I'
- I'amplamente os republica-, dE:nte da Repúb.lica, assina-

ao conhecim.ento da Casa I No vo PresldeDt�
II" O ICI,a, ,Imp toado nos, batendo-se em NovaJ do na pasta da Gue�ra, a-

clue faz' d�ls ,ano:, apresen- d 'IAPI
ti ,em DOVO' caso de s8du�ão �de D'a menor

I Jersey, onde elegeram go- caba de ser promovido a

tau uma mdlCaçao aos Po- . O S. PAULO, 5 (V.A.) -I bá".
vernador do Estado e arre- ,Coronel, o nosso presado

deres Públicos, ,para que BELO HORIZONTE, 5 A�selmo Duarte voltou no-
I
NOVA SEDUÇÃO r���::r��onsável pela s;-ta hatando-Ihes uma . cadeira; conterrâneo, Ten. CeI. Luiz

f 1 d bl (V A) D· 1
na legislatura; eram dois Tavares· da Cunha Mello

osse S.o uciona Q o, p-w e- ..
- IVU ga-se que vamente ao cartaz policial, I INOCENTE

'

d' S d L" V lt At 'd d' d d . ,
I baluart.es tradicionalmente

I
atualmente servindo no Es-

�: a agua no ac,o o.S, 1-, o. sr. ,a er alo e ever.a como acusa o o crime, de I Agora, Ans.elmo é acusa- O t t
_

_ I
mo ons a, porem, con-, repubhcanos O candidato t d M' dE' .

moes, mas que ate hOJe na.- I
ser nomeado, h.oJe, preSI-1 seduçao de outr,a menor. do pelo pai da menor 1. C. "

. A

.

I
a o alOr o xercIto, na

I
seguIU provar sua mocen-

,
democrata triunfou também Cap'tal F d 1

da foi feito.' Os vereadores, dente do IAP1. A nomea- Trata-se do segundo pro- M., de 17 anos de idade do
. p' I

1 e era .

.J.
ela nQ caso. ar outro lado, em Nova Iorque onde o M't tA 'd

.ttafael Digiácomo, do P. S
.. 'ção do prócer trabalhista cesso contra o popular as- clime d.e sedução e estupro.' d

.

O' d
' .

!
.

-' I Ul as em SI o �s con-

I .

l,ma as amlhas a VItIma, parhdo elegeu o prefeito dá gratula
-

'I
.

D. e Vitório Cecheto, do P. já teria sido encaminhada tro do cmema nacional Encaminhada a d I d f' f
.' I çoes que aque e

.
. o e ega 9 ,1 Irma que OI mesmo o ga- cidade O gov rnad· d' '1 . A.

T. B., também falaram sô- ao presidente da República" O seu primeiro �'crime" do 26° distrito, a menor lã nacional o autor do cri-
'

E t d
.

d . �. or ,o I
1 �stre catarmense tem sldo

br O t I ti t d'd T dto' 'd .

'

,
. i . I

s a o e VIrgmla tambem tnbutadas pelo ato que o.

e assun o, aque e am- en o Sl o o sr. ancre o CrIa SI o cometIdo contra procurou mocentar Ansel- I il1e cujo processo está cor- ! foi .

t d Idi, .

be'm C.o I
- "

d 'N' .

l'
.. I

.

"

' conqUls a o pe os emo- promoveu as quais nos as-

m re açaq a agua o eves o prmCIpa patrocl- lIma menor que partIcipou mo Duarte, acusando o mo- ; !'endo pelo 26° Distrito Po-- crata t' f I.'

Saco dos Limões e êste com
I
nadar de sua c\lndidatura. do filme "Tíco-Tico no 'Fu-, torista· Nelson RodriO'ues l)icial. I vt; .

s, qlu.e _

nun ar�� .em I ds�cIIamos, com prazer e cor-

f"'""...........__.........

'" " ..nas e elçoes muniCIpaiS. la mente.
-

.

" \

/

•

\'

. P�BLffiJ
�)�)�()�)...()...(. ----

iC?m"isantitoDi,á- ii Bolsa Oficiál de Valores
,:;;rlO

de S._Ca��,r,"a � i h '

.'. SANTA CA�ARINA'

I
Ano Xl II FLORIANOPOLIS

. I
'

, PREGÃO DE CAMBIAIS

I· ,N. 11.7':'9 .: ,DIA - 6-11-953
,

. I . . MOÉDAS:
- - i-<��,_(__,,_ DóLARES SÓBRE: CHILE - JAPÃO - NORUEGA

Ulç'. d. t.;.j. - 8 p�
_

Florianópolis, Sexta-feira, 6. de Novembro de 1953 j Cri 1... I E POLONIA

)

O Tesouro Não Dispõe De,- Numerário Disponivel -De
:" ,Para o Abôno-�Declarações, .an'te-oD'lem

do Ministro Oswaldo Aranha
•

I' R1i::�:R d. I
Arruela Ramo. I,

/

t
6EftENTE I

Domin,o. F. �

I d. Aquino� 1
....-�.._-......

São
---------_.....:..._-

Ioequím
Nojicias Diversas

A propósito da política inteligente e profícuo cujos
udenista, o nosso vibrante trabalhos aí estão no arqui-

RIO,5 (V.A.) - Ao dei- - Como ministro _ dis- ca-se que a despesa ascen- LUXO PAGARÃO ELE- colega Jornal da Serra, de i vo da Câmara onde o Ilus-

xar, ontem, o gabinete do se, - julgo impraticável. O deria ii mais de três bilhões VADG IMPOSTO - publica as seguinte� I tre Vereador deixou, como

presidente da República, Tesouro não' dispõe de nu- I e seiscentos milhões de A respeito da importação
notas: marco inapagável, um gran-

com quem acabara de des- merário suficiente para. fa-I cruzeiros.' LaUl'ento muito, de automóveis, o ministro
O senhor Vereador Her- de número de projetos' e in-

pachar, o ministro da Fa-' zer face à vultosa impor- mas no pôsto em que me da Fazenda declarou: melino da Silva Ribeiro, dicações que visam única e

zenda, assediado pelos jor- tância Aue teria de despen- encontro sou obrigado a _ Os '�uiomóveis, de alto eleito na legenda da União

I
exclusivamente beneficiar o

nalistas, declgrou que o der com o pagamento dês- contrariar a concessão: de luxo sofrerão sobretaxa, co-
'Democratica Nacional dês- público.

'

despacho com o sr. Getúlio se abôno. Para mim, pesso- tal benefício. Mal compa- mo um impôsto fiscal. Essa te município, renunciou o Até o presente momento

Vargas havia sido normal, almente, seria interessante, II rando, o Brasil está na si- taxa será elevada para os cargo, perdendo assim, o I não conhecemos o motivo

versando, "apenas, matéria \ porque eu seria, também, tuação de uma família que, I Cadillacs e, carros.. seme- ,'..... "

I �eu partido, um legislador que o levou"á renunciar o

de rotina. Um dos presentes) contemplado. Mas não esta-I não dispondo de, recu�sos Ilhantes, havendo a compen- ... bOBO de Na'al Para
cargo, entretanto, sabe-se

perguntou o que, achava o

I
mos em condições de dar financeiros, desejasse dar sação para os carrosmodes-' l.It I que o conhecido Vereador

. sr. Osvaldo Aranha d� abô- abôno, embora,. reconheça- luxuosas festas. Seria �ma tos, de pequeno preço, que
"

IDanvo§. das ,Au'arqui� S
não é homem de fachadas,

.no de Natal aos servídores
'

mos sua necessidade, Pelo Ioucura. ficarão livres de certos im-I· I • lU não I!' homem que endosse

públicos. I cálcu·lo apro�imado, verifi- OS AUTOMóVEIS DE posto�: Penso mandar fazer' RIO, 5 (V.A.),} - Serão Pensões. Aos inativos segu- ou que patue com certos

uma revisão na quinta cate- suspensos nos meses de 00- rados pelas mesmas entida- desgovernos que se regis

goria de mercadorias con- vembro corrente e de de- des será concedido abono tram frequentemente à luz

sideradas de luxo. Algumas ze�bI:o próximo ·todos os
I
de Natal correspondente a do sol.

delas baixarão de preces, descontos em fôlha dos con- um mês de, seus proventos. Perdeu, portanto, a U. D.

com a providencia que to- tribuintes de Caixas e Ins- Essas concessões foram N. mais um Vereador.

marei. ; titutos de Aposentadorias e assentadas ontem, entre o Assim dizemos,
.

mais um

Or. ÍI�d"''''T'''e''_T'''-r'''.b·al'''''aT'''''&IT_''RT�T.&''
............

d
..

·La'
.. J.

·S..... "1··I"y""a" ��!::��rn�: d��:;��'ica� �e:e::::toP��eqt;:ix!st:, b�
A atendendo a sugestões for- D. N.

-nuladas pelo Sindicato dos De início renunciou o

Trabalhadores em Emprê- cargo o Vereador Nicolau

sas Ferroviárias do Rio de I ?orr�a que, apesar de eleí

Janeiro. '-0 nao chegou a assumir.

I Parabens ao sr. Nicolau
----------------------

Corrêa que dessa forma fi-

L' T b
'

,
'�:-:1I livre de sofrer os dissa-

a am em. bors s de u'a má administrá-

60 -,
- ç,�', e de u'a má política.

, mi cruzeirOS, Depois renunciou a legen-

111e ��'811'ntt..-ênto,5,
. ','la o VereadorPúhlio Ma-

"IUlI
..

tos a quem já nos reportá-
.

mós an_te.riorI_I!ente e, final-
RIO, 5 (V: A:) -"O�sr:' '-' �-

rr r.te, o Vereador Louren-
-Benjamin Vargas e o pai ço Waltrick a quem tam
da deputada Ivete Vargas bom já nos referimos nou-

A Associação Contra a das várias questões, entre Todos se colocaram contra
.

Carestia estêve reunida, on-: as quais, a da carne-verde, êsse precedimento \crimino- Já se acha de regresso I
tem, conforme noticiámos, I cujo, prêço está sendo oh- so daquêles que, retendo o ao Brasil e ao Estado, o

nos salões do Clube 1.5 de
j
jeto de elevação por parte I gado nas invernadas, pro- ilustre catarinense, dr. A-I

/

Novembro, ex-Democrata' dos marchantes, conforme curam dificultar o comér- derbal Ramos da Silva que,
I

Clube, à Praça 15, estando é já do conhecimento públi- cio com pr�JUlZOS' tre- em companhia de sua ex-

presentes representantes d� co.' mendos para a população, ma sra. D. Rute Hcepcke

tôdas as classes 'socíaís que, I Quanto a êsse caso, vá- Amanhã, êste jornal co- da Silva e de suas genti-
, assim, manífestarn,' pública- 'fios fôr�� 'os oradores q�e mentará, com mais abun- líssimas filhas Anita e Sil

mente. o seu interêsse ,em o abordaram, sob os ·s�ús dantes, \ detalhes, o desen- via, esteve no Velho Mun-

participar das' discussões 'vários aspec"ti>s, todos pro-: vohr��n.to -da r'euni'ã� de do, 11 passeio. i"
,�

t
em tôrno de problemas que testando quanto à pretendi- ontem, que;� ao eacenrarmos Em Roma, dia, antes do

dizem 'respeito à econômia .da'majoração de prêço, Tú- a presente' edição, prosse- seu emha�·que,. '-pi�ec1�ro
põptríar.

. �ds fôram tÜÍl só no censu-. guia -errtusíásücamente.:
.I conterrâneo recebeu despe-

,
A reunião, que foi sele- rar os marchantes que, so

ta, despertou vivo interês- negancl0 o produto. ao co

se daquêles que lá estívé- mércio consumidor, estão

ram para exercer o direito, incursos na lei que estabe

de crítica. Fôram aborda- lece penas para êsse crime.

Parlamentares Franceses
Visitam a

CAMARA MUNICIPAL

Vereador, os

onça são mui-

'--

CeI. Luiz T. da
Cunha Melo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c�·�, 0$,: -ao. ,oh. $./A,t"
Uma tra�içao no �omércio e . na :In�us.tria, oe Santa. Ca,tario»

M' a t r i Z' � F I-o r i a n Ó p o 1'1
Filiais.em: BLUMENAU,-LAGUNA, tAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA�
Especialistas em: FERRAGENS. 'FAZENDAS, ,DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSGHELL, FÁBRICA DE ·.PONTAS RITA

:-', ) MARIA, FABRICA DE GÊLO. .

.

r- ._

'. ,

ESTADO»I
I

II
.

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

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

fuRA. (WLADYSLAVA Wc HUSSI I DR� JULIO DOIN VIEIRA,
E .

ES-PEC-IALlS1'A EM ,DOENÇAS DOS OLHOS, i
. na. ANTONIO Dm HUSS� I OUVIDOS, NARIZ E GARGAN'fA ' I

Il�_

I ";X-A�sistente na, Policlí�it:a Ge'ral_ do Rio de Ja�ei. : '

OlrUI'1.-Cl1.1ea Cl.ral-?..,_. ro, na Caixa de Apoâen tador ia e Pensõés da Leopoldma '

�:r,�l,. _1Il,h.to • "'1...�lJlill."••••_DOIINCAiJ Di••.IIIJQ8"

!. Ra llway e no Hçspital São João Batista da, Lagoa. I'
<.$o," "'...... .aGinDO' n:.tud�. 4. di�e'll611t1eolJ e �.Am.m,", I. Curso no Departamento Nacional de Saúde. I

N'LPO'.OOl"IA
- BIST.,RO - IALPINClOGJUJ'l.A _, ..

TUJO·I con.sultas di::�iamente das 10 às 12 horas. I

.

LISIO .,UAL
_ 31{s. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. - "

......oiw."" .... 'I. "..r 011.....ar*-.-III.u..-........ ...... Ultr." ' Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10 "

"
I

102'1

•

- Médiçc:i do Hospitál Nossa Senhqrà da Luz -;/
Cünsúltório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665
Residência: R. BAIÜO DO RIO BRANCO N: 529

. .

CURITIBX - PARANA;
/

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E'. MENTAIS

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

..... hJr"1.,.. L"UJIiCII Iaf..UJ .. .&l1li chas, 'espinhas, etc,. - Glând.ula:s. Falta' de regras, Ex-

.,IUI •• Carl.... cesso Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este-

CI.liI!CA :aumICA D. O.LUSO"'•• POL'I'ItI rilid;de, Desonvolvimento ií'sico e mental, etc. - Do-

_ AI.,". _ enças ,crônicas. em gera!: Reumatismo, Varizes, Asma,

C.lU.lt�rt.1 .... x•••• ".0'" , - 1Jeq1ll... lu II .. 1I!l
"

Malária crônica, Hemorroidas, etc.

ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de i

cada mês, no HOTEI; HOLETZ
'

------.- -----'----�---...;;.-------------

. i1l.�.rl., o••• b 11 re. - DI'; .�uL
o 11 la 1 1'•• - Dr•••••81.

'.

DR. A. SANTAELA
,'.nn••o ,.1. r••ü.... N.ãew .. •..Iel.. c. u•••_.. -

"".. 4" &raatl).
.641.. ,., ..�...... •.....ula...... . ..._,.... .. DIa"'''

""r.J.
.

b-i ,1"1 p.lcaUk1_ ,
, I........••

.,ltal r".ral.
1b:-I.WrDo •• 8••a:<.,C.ia l2e ....1'I..dl.. .. ... .. ,......

CU.lu .'tiea -- Doa.... M.".....
CeuaU6rl.: ••iflelo Am'l1a .... - laia I.

&ul4'.da, Ru' :lIoea1.'f;a, lU.
, c.u..... , Du li '1. 1. uras.

J
_ I,

,_'/_OI_"'_O_._.'__-,,_o._:-_._._ltó_11_<)_'_l__I_,...f_·""'......"'!'__r,._'_1'_1_.1_'-'__ '1DR. JOst B;ABIA S�' BtrrENCOUBT
.1 •• O.

. ClIDIe...n1 -. "'.Ul'mA I

a•• 'l1 •• 1Id.. li _ I.....
,f

,

'O.JUCOLTU.... - r.DLlT� - OLDUQ'" .�
eoaa.l16rt d. - ••••111 ,. a. , (� U

!P �A") - nerlalll6,.u..
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cia Noturna ..,.,.... n.. Trajano;-(

Lavando com Sabão
.

\(irgem . �S1Jecialid�de
, da Cla. WETZIL INDUSTBIIL�J8IDville. (marca regis,trada)
...,..."....,.�__

.

J��QDQlDizô�se tempo e dinheiro'
"

__ ._'L.,_-:__.. _�__..".....,.,�--- --;"'7-�'-_- --'o"-�------,-::-
.

.

5�6Á���R�t",
EspECtAlIOAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

,

r

NO' LAR E NA SOClEDADE

I
I

1 '

Elegantíssimo vestido de baile em dois tipos de [azetuia;
corpo frente unica com flôres de um dos uulos c saia
bem rodnda formando até u?n pouco de cauda atrás.

(APLA)

BILHETE

ANIVÉRSA'RIOS

JORGE LUIZ LEMOS

Tmnscorre hoje a data

natalícia do galante m�?�i
no,' !01:ge Luiz Lemos, fi
lhinho do nosso c01'religio
nário Gentil Lemos e de
sua digníssima espôsa, D,
Mm'ia Lemos,

.< (':

'\

3
Florianópolis, Sexta-feira, 6 de Nüveinbro de 1953

,Major Domingos Marechal Maestro Ismael Gonçalves Dias,
da G.- troo de Ouro Souza Niím lamentável naufrá-

,

I
gíó da barca "Ville de Bou-

Transcorreu, ont-em, o 82°
MAR,ECHAL CARLOS logne", na baía de Sãó Luiz

MACHÀDO BITTEN-
aniversário natalício

A

do
do Maranhão, ocorrido em

, j: nosso prezado conterrâneo ,

COURT
- 3 de Novembro de 1864, Ia-

,sr, Maestro Ismael B, de -
A

Eis o Patrono do Servico 'ISI' t d' t d
leceu o grande poeta Antô-

"

�

ouza, e emen o es aca o

j de Intendência do Exército: I'" d t I
nio Goncalves Dias, nascido

, e venera o en re os aman- "

•

Nasceu em 12 de Abril de
da ' b d M'

" na cidade de Caxias (Mara-
,

tes a no re arte a USI7 '_
'

A

1840, no RIO Grande do Sul, I nhão), em 10 de Agosto de
,. ca.

sendo filho do Brigadeiro O
1822.

ilustre aniversariante,
Jacinte Machado Bitten- Era filho de um negocian-

alto funcionário aposentado
court (Catarinense) e neto te português, João Manoel

do Tesouro do Estado, onde
do Major Camilo Machado Goncalves Dias', e de uma

prestou relevante soma de ,.

j

Bittencourt, uma' das gló- mestiça.
serviços durante mais de 40

tias do Regimento "Barri-
anos, goza de gerais esti

ga-verde",
Verificou praça em 1-1-

1857 Alferes em 2-XIl-

1860, Tenente em 1-VI-1867,
I

Capitão por atos de bravura

O sr. Major Domingos
da Costa Lino, brioso ofi
cial do Exército Brasilei-

. ro, desfruta, na sociedade

�atarinense, de sólidas a

miztules e, nas rodas des

portivas, cont{t com pres

tigiosa atuação. ,

Oficial dos mais cate-

gorizados, elemento
também integra o corpo

I redatorial dêste diário,
em crônicas bem aceitas

na página desportiva, está
êle, por isso, credenciado
às homenagens que, nesta

data do seu aniversário

natalício, lhe prestarão os

, seus amigos e admirado
res.

O ESTADO, nesta QPor

tunuiade, abraç� o sr.

MajOii' Domingos da 'Coe-

ta Lino, com os melhores

• votos de 'f�licidades.
motivo imperioso de rema

ram estes ,versos:
'

ção. " " d'
C Ih' 'd f' d

Deus n um acesso amor
ava erro e ma e uca-

.

Possula o Habito da Im- _ .,.
Ao poeta soberano

çao, dono de privilegiada, D Ih 'b Er,lerial Ordem da Rosa, de eu e por racos o qua
cultura geral e dé acendra-

-

,

•

-

São \
Bento de Aviz e de [dor]

das virtudes que lhe ornam

C: 1:-;[0;' Meda1ha do Mérito '

Milrt d C h d
um coração verdadeiramen-

'.11 1 ar e a ampan a o' ._

...,/. I te cristão, o venerando.ani-,

.t',:n aguaI. .

-

,

, 'F' M'·· d G'
versariante recebeu inequí-

01 inistro a uerra e
. va, 1,Pátria saudosa,' sem

_.....', " "", vocaa p-rovas de simpatia é
neste cargo, por .determina- h

.

I I
mesmo ter posto pé em ter-

_ A • omenagens Justas pe o e e-

DE ,FLOR�ANÓPOLIS çao do Governo, seguiu pa- d
. 1 d 1

ra ....

, B
'

" va o Clrcu o e suas re a-
ra a ma e venceu a cam- André Nilo Tadasco

, I ções.
I,Pl'Ocess,os em pauta para íJ�lnha de Canudos, 'O ESTADO, visitando-o,

instruçiio e julgamento De regresso e quando re-
- felicita-o com votos de pe-

cebia as homenagens do Go-
- renes felicidades e muita

\ êrno e do Povo, tomba, na saúde.
data de hoje, • no' ano de

Dia 6, às 14 horas: 1897) assassinado a punha-
'rnascavo no fundo de uma ladas, desferidas por um

fôrma de bôlo, muito bem I Processo n. JCJ-160-53. anspeçada.. em defesa do

untada (larga fi baixa). Po-
I

Reclamante: Angelo Vir- Presidente Prudente de Ma-

nha, aos pedacinhos. Deixe gílio de Abreu, ra's, que era o alvo escolhi- - DIARIAMENTE

em fogo brando até que ai, Reclamada: Emprêsa de 'do, interpondo seu corpe
FLORIANóPOLIS --'- ·BLUMEISAU

I
- 'AGENCIA _:_

manteiga derreta e se .mis- i Dragagem e Engenharia entre a suprema Autoridade
I

- �ACIQUE HOTEL -

,ture com o açucaro I Ltda.
e o assassino, cujo braço ar- _"- _

2 - Escorra o abacaxi. I Objeto: Indenização avi- mara a paixão política par-

I Arrume algumas rodelas 'e I' se-prévio e férias.
.'

tidária.

I
meias rodelas sobre o açu- 'A opinião pública do país

I car e manteiga derretidos,

I
Dia 6 às 1430 horas' o cognominára: "O Mare-:

I
' , •

no fundo da fôrma. chal de Ouro". II
'

I
3 - Bata juntos o açucar Processo n. JCJ-171-53.

'

q1le permaneça, na rotina

brando e a gordura. Junte I Reclamante: Newton Luiz dos brasileiros 'que conhe

I os ovos já batidos. Misture Gonçalves. cem e 'desconhecem a histô-

I
bem. Reclamado' Antônio Jo- ria da Pátria, o quadro im-

de finos docês e gUa?·anás. 4 P"
.

t 'f G'" ,

,

"

_

- enelre Jun os a a- nas eser. p.t'(!S5),Onante �e 5' de No-
, As muitas felicitações de" .

h' I··,

FAZEM ANOS HOJE: ,"O' E'STA " '

'rm a ,de tngo, o fermento I Objeto: AVIso-previa, di- 'lembro de 1897.

_ Sta. Cecilia Cordeiro'
DO .

em pó e o sal. Acrescente i fcreriças de salários, horas ü; grandes vultos da His-

,Dutra, funcionária da Pro-
à massa, alternadamente i extraor-dinárias e anotáção tÓlia Pátria não morrem;

turadoria Geral do Estado; Experimente boje com o leite. No fim junte de Carteira Pr0fissional. : emhora desapareçam as ma-

_ Menina Necy, filha do
a 'essência de baunilha. ---- '---- nifestacões ,concretas da vi-'

V' d
'

sr. Oscar Bohns; \ BOLO COBERTO DE
5 - Ponh.a a massa na

. Participa�ão la, subsistem e sübsistirão,l 8n e�s.
_ Sr. Arno Grecher, alto 'ABACAXI

forma com cuidado, com o Y r,an todo o sempre, através
I '

. t' B
I

'(S b
auxilio de u,ma colher de �eu:; feitos e virtudes, como I 'p

,

.

d d

C'0i11er,Clan e em rusque; I' o remesa para 8 pessoas,) J 'S· d 1 B h' B' ,
,_,,', or motIvo ,e mu anca,

ase pm o a a la ltencourt e Se�hora, partici- -

-

_ Menina Esley, filha do
' INGREDIENTES'. sopa.

a. desafIar a acao do tempo d
,. d' ,

I
ven em-se moveIS usa os

sr. Ten. Daví de Moura Li- '1/2 xícara de acucar mas-
6 - Asse em fôrno mo- pam aos parentes e pessôas- amiga.s, o· náscimento de SlW e l��.t,_eI\teal, com� na at�ali-_ eIll 'bom estado de conserva

ma, residente em Joinvile;
•
cavo

'

I
derado;,cêr�a de uma hora. dac.l, aos .comUnIstas e mte ,cão. Trátar no sobrado do

_ Sr. Osvaldo Fernan-I 3 colhe'res das 'de' sopa d'e' Tire da forma muito ,cuida- filha LUZIA MARIA BITENCOURT, ocorrido dia 3 do) B '1
'

' ,

gra i5tas, que o raSI - e 'Banco Nacional do Comér-

C;f:S', \' manteI'ga ou margarI'na I' dosa.m,ente., ,M a T1a'11'I'a de um Po'vo II'vre e' .

S A
'

�,

corrente na aternidad,e "Dr. Carlos Corrêa".
- CIO . .. ��

_ Vva. 'Maria Laura Cal- 1 lata de abacaxi em cal-' SIrva morno, com creme SL'�eHmo.
'

I,' �,/

bdo Caldeira;' da I batido. (APLA) Fpolis., 3-11-53 André Nilo Tadasco A.tsine "O ESTADO"

-V�M��9Rili�0 V4���a�gm��---'----------------------�--,----------�-------------------------
Viégas, 1 xícara de açucar bran- AVENTURAS, DO ZE-MUTRETA �..

co
<

,1 ovo, batido
2 xícara de farinha de tri-

go, peneirada /

3,colheres das de chá de

farinha de fermenfo em pó
1/4 de xícara de sal

3/4 de xícara de leite

1 colher das de chá de

Ontem, leitora, prometí contar episódios vividos por
u'a mulher que amei, há longos anos. Confidências, para
que você não me tenha de todo em segredo, Mas, con
fesso-lhe que preferí o silêncio. Será melhor, porque não
serei de todo um desconhecido para você ... Você. tal
vez, não se sinta satisfeito com revelações que farei ape
nas,entre nós. 'Yocê ainda está na idade dos sonhos e,

por isso, não convem, à sua formação, que lhe revele al

go com que desiludi-la ...

Mas, você vai' ter um pouco mais de paciência e es

perar que, amanhã, em algum' canto de praia, estejamos,
novamente, olhando' a linha ao longe onde o céu e a ter-

'ra' pá-r�cerãó unidos. . . (

,

Até amanhã; por que anseio tanto.
'

Seu de coração

I Jusliça 'do
Trabalho
JUNTA DE,�-eONeILIA
ÇAU- É� fULd'Á'MEPTO

. \

NOVEMBRO DE 1953

'.

. Por este significado, J0'1'-, essência de baunilha

ge oferecerá a seus inúme-I MA�.J'EIRA,DE FAZER
\ I

ros amiguinhos, lauta mesa 1 - Espalhe o açucar

,----�'�,-------�--,- ---
•

que

Iniciou sua, vida 'como

caixeiro da loja de seu Pai,
mas, não somente entre os

d'" P I
,

"

I
para epois Ir a ortuga

seus colegas, como tambem
f

' ,

_, , ,
azer os preparatórios e, o

nos meIOS SOCIaIS do Estado. ,

d D" U
.

Q d
<,

"d
'

I curso e ireito, na m-

uan o em servICO esem-
-

h, ,,". - ,'versidade de Coimbra, sen-
pen ou notáveis comissoes.j

em 2ü-Il-1869, Major por I
'

" do Bacharel em 1844.

.'

'
. sempre com o mesmo espI-. .

merecimento em' 12-IX- , ": '-d de'
! FOl um dos maiores poe-

rito e evotamento ao cum- r

I 1870, Tenente Coronel por do vd d I' tas e escritores brasileiros,
- primento o" ever, e as

b
.

,merecimento em 14-VIl-
desi bí d Ih d

so ressaindo-se de sua vas-
, esmcum mo-se ga ar a- ,. b 1"

.

11881, Coronel por mereci- '.

I
tíssíma agagem iterácia:

mente, merecendo as mais
"P
'.. " "S

I
menta em 31-X-1885,Briga-. A •

rimeiros cantos, egun-

d
elogiosas referências.

d ""P
. "

I eiro em 30-1-1890, General , . . .
os cantos, oesias ,

d
-

MUSICO, compositor" mUI-
"C ""0 imbi "

I e Divisão em 7-IV-1892e: . _
antos , s tím Iras,

'M I' I
tas sao as suas cnacoes, a- ;'D" "

d I'
."

arecha em 12-VIl-1895., .

dí
.

'

do
icronario a, mgua tupi ,

, precla ISSIIl)aS por to os .

I Em 1865 seguiu para o d'
, ,e muitas outras operas' de

I
,quantos amam a ivma rnu- , ., '

Sul Incorporado as forças. E'
..

'

. I, valor
mestimavel para a 11-

sica, aqui Importante "
.

brasileiras que foram lutar
I b 'f' M

',teratura de nossa Pátria,
-'

'

re em rar que 01 o aes- Ino Pr.raguai, seguindo' a tri- t I IS'
-o poeta havia predito o

I. , I ro smae ouza que, quan- ,
,

Ih"! d€ seu heroico genitor, d'
I

1 t
'

T b
'

_ modo como morreria, quan-
o co e ar em u arao, um

salientou-se por atos de bra-I d f d d d B d d
do escreve da Europa ao

os un a ores a an a e '. 'A •

vura,
'

M" I I 1 di
..

seu arrugo Dr. AntOnIO Hen-
,

usica oca, a qua mgru
Em companhia de Osorio rique Leal, no Brasil: -

, com acerto por largo 'perio- I

Tol-dos primeiros que trans- ". .. dizem que morri em

do, só o deixando quando
um naufrágio... talvez se

dalí teve de se afastar por ja verdade. .. e me dedica- '

\

puzeram o Passo da Pátria.
,t

Tomou parte em varres

combates, sendo ferido no

de Tuiutí.

E por tumuIo o oceano".

E morreu mesmo em um
�., _ .�..

_

'i'-.'

naufrágio, quando regressa-

Frlquezl. em gerll,
Vlnbo Creosotldo

(Silveira)

Expresso São ,Jorge
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EMPOLGA A €-IDADÊ O CHOQUE DE DOMINGO, Á TARDE, NO" ESTÁDIO DA PRAIA DE FÓRA, ENTRE OS· CAMPEÕES DA

LIGA ATLÉTICA REGIÃO MINEIRA E DA CAPITAL, GRÊMIO ARARANGUL\ENSE E AVAl FUTEBOL CLUBE,
VAMENTE, NA PRIMEIRA INICIAL QUE SUSTENTARÃO PEL'o CAMPEONATO ESVfADUAL D"E 'FUTEBOL DE
INTERÊSSE REINANTE É DE SE PREVER UM NOVO RECORDE DE RENDA.
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Santa Catarina Muito Bem Representada No Campeonato
.

Brasileiro De Tiro .Aos Pratos
Graças a um "tour de I mentos foram escolhidos

force" da já populaç Fede- entre os, atiradores que

ração Catarinense de Caça mais se evidenciaram nas

e Tiro, o nosso Estado es- últimas competições premo-
i

. f

, tará presente ao Campeo- . vidas pela F.C,p.T., entre

nato Brasileiro de Tiro aos elas .os Campeonato Catari-
, I .

Pratos, cujo início está nenses de Tiro ao Alvo e

�arcado para amanhã,' em Tiro aos Pratos, aos quais
, Juiz de Fóra, Minas . Ge- 110S ocupamos detalhada-

rais. mente. Dos nossos repre- legação da F.C.C,T., visto i esperançosos de brilhar

Trouxe-nos a bôa nova o sentantes ao Campeonato. 1 impossibilidade do sr.! frente aos atiradores de

\nosso confrade· jornalista Brasileiro de Tiro aos Pra- Jaime Arruda Ramos ,de' Minas Gerais, Rio Grande

Jaime Arruda Ramos, cuja 'os, cumpre-nos salientar a viajar no momento. do, Sul, Paraná, Estado do

atuação á frente- dos desti� figura do atirador Francis- Está assim constituida a Rio, São Paulo e Distrito

nos da F.C,C.'I:. tem sido io Hoette, que representa a delegação catarinense ao Federal e outros.

das mais protícuas e brí- grande esperança dos. bar- Campeonato Brasileiro de O
•

sr. Jaime Arruda Ra

lhantes, a ponto de merecer -igas-verdes, visto que os- firo aos Pratos, a qual já mos, soÍicitado pela nossa
I

os mais elogiosos comentá- tenta o' título de campeão .leve ter chegado a Juiz de reportagem sôbré as possi-
rios. iatarínense de tiro aos pra- Fóra. bilidades de Santa Catari

,

Adiantou-nos o .destacado tos e se encontra em per- Chefe - Francisco Hoet- na no monumental certame,

"desportista que, êste ano, feítaforrna para levar' de te.
,

Ieclarou:
. Santa Catarina estará re- vencida a grande jornada, Árbitro - Irineu Sch- "Pela forma dos atirado-

presentada condignamente da cidade mineira! A ele lorz. -es
.

catarinenses, deposito
no magno certame. Os ele- foi confiada a chefia da de- Atiradores - Erich Kar- !a equipe barriga-verde to

l " I mann, Ralf Otte, Rudi Wei- Ias as 'minhas esperanças
G: I kert; C eis o Silveira e. Ie que levantaremos, neste

.... /.� .� Guenther Steinbach. .rno, o Campeonato Nacio-
I Todos estão confiantes e ·(Ial".

•

I

'Francisco Hoette,'Campeão Catarinense
de 1953 e otimamente credenciado para le

vantar o. título de campeão brasileiro'
I
;
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CAMPEONATO BRASILEIRO DE VELA

_r····,:·
) certame será iniciado amanhã em Juiz de

-Fôra, Minas - Francisco' Hoette, a grande
atração da equipe da Federação Catari
nense de Caça e Tiro. - Como está
constituída a delegação barriga-ver-
de - O presidente da F.C.C.T.
confia na perícia dos catarinenses

,\

•

VO"1
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•
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Componentes da equipe catarinense que

peonato Brasileiro de Tiro aos Pratos, em

disputará o VII Cam
Juiz de Fôra-

CÕNÇURSO fARA A ES_COLHA 'DO NOVO 'ITermiouÍl O Cam ..

UNIFORME DA SELEÇAO BRASILEIRA . ...
.

O·RIO, 5 (V.A.) - Já se

f
3 - O 110me "Bràsil" e a peoDato aucbo

eleva a c,êrca de uma cen-.< Ban�eira Nacional ou con- de Futeboltena o numero de traba-" cepçao que com ela possa

lhos remetidos à C.B.D. pa- I estabelecer confJsão não

ra o Concurso que indica- poderão constar do unifor-
/

Faixa branca faz ... rá o terceiro uniforme da
.

nossa entidade máxima. In-

PORTO ALEGRE, 5
.

(V.
A) - Com o clássico-rei

me,

i1 _ Os trabalhos
Í

serão Jo futebol gaúcho, Grêmio

A RONDA DOS DESPORTOS teressantes sugestões en- assinados com pseudônimo, IX Internacional, vencido

.contram-se entre os ·h·aba- sendo acompanhados de pelo segundo, por 2 x 0., en-

CEL. LARA RIBAS ASSUMIU A PRESIDENCIA ,lhos apresentados na maio- uma sobrecarta contendo a cerrou-se, domingo último,
DA FESC - Na sexta-feira última, na séde do Barrí- ria. procedentes do interior identidade e o enderêço do o Campeonato Gaúcho de

ga-Verde, tomaram posse os membros da nova Direto- do país. O recebimento dos concorrente. Futebol de 1953. 56 jogos
ria da FESC. o atual Presidente, CeI. Lara Ribas, ao desenhos será encerrado no 5 _ Os trabalhos serão foram efetuados, rendendo
agradecer disse, clara e positivamente: - "Não peço .,

1 d C $di 14 d t b d entregues ou endereçados a
a apreciave soma e r

aos meus compenheircs de Diretoria 'que trabalhem, ia o corren e, o e e- .

..

'd d 1 d C "Con...curso de Uniforme", 2.591.696,00.
PÓtS tSSO e o eve1' e cae a um que assume a, responsa- cen o o oncurso ao se- -

I bilidacle de um cargo, peço, isso sim, pam os que não guinte Regulamento: Secretaria .da Confedera-

l
. quiserem trabalhar, que renúnciem": Mestre Maneca! 1 -:r- Os originais serão ção Brasileira de Despor- A reportagem esteve na

,

e . Tome nota! Convem abrir um título ao CeI. Lara na
executados sôbre cartão, de tos, rua da Quintanda n.

sede da FRGF, ocasião em

conta corrente "da sua história pois, inegavelmente ele r que verificou ter sido a

adquiriu um crédito, dando um cheque nos companhei- preferência, no formato de ;�, 2° andar, até 14 de no- ,

ros de diretoria que, ou assumem o posto assumindo um 20. x 25, não podendo ser vernbro de 1953, por porta- mesma quase igual à soma

compromisso de tràbalhar, ou devolvem a mercadoria .. ,. onrolados .
dor particular ou pelo Cor-'

das cifras arr�cadadas e:n
isto é, quero dizer, o cargo, afim de evitar que assumam 2 De conformidade rt'�I).· em correspondência 50,51 e _52, pOIS nesses tres

o compromisso mas deixem de saldá-lo, prpvocando as- . ° ,. d I .3110S somaram Cr$ .

sim protestos e levando a esgrima a falência, como acon-
com o artigo 5 e o

para-Ireglstra
a. ' . . .. :

teceu com a anterior em que o triunvirato Simões-Sch- 'grafo único do Estatuto da G - O Júri será consti- 2731.119,00 as arrecada

lemper-Nelito, salvo a honrosa arrancada do Campeo- C.B.D., deverão constar do tuldo por um representante � ções do certame mctropolí
nato, Brasileiro, no mais quasi levaram, por falta de uniforme, considerado . em da Sociedade Brasileira de tano. O campeonato de 53,
ações; a FESC à bancarrota. I

j
Belas Artes dois represen-

I cO!_TIO se pode observar pe-
- conjunto com a composiçãoO triunvirato dos cochilos foi renovado. Temos pois. t b 1 id � tantes da Imprensa, sendo las cifras acima aludidas

uma diretoria renovada. Será que dá? acima es a e eei a, as co- -

Ioi o melhor de ' .:
.

d id d (A 50 I d "C
.

d M quantos ja
A nova Diretoria conta com gente descançada: Dr. res a enti a e. rt, um o orreio a a-

.

Milt F tt D Alt
.

D' M' VI· C O ílhã d C BD' J'"
, -

t d foram levado a efeito em
1 on e, r. amiro las, ajor €f aso e ap. - pavi ao a .. . e n la , orgao premo 01' a

� .

Simões, todos esgrimistas inativos (inativos ou fracas- representado por um re- aiteração do uniforme e I
Porto Alegre, notadamen

sados? Mestre Maneca, o historiador, é quem sabe), sem

I tângulo azul, cortado, em três representantes da C.B. te, no que diz respeito às
falarmos no notável refôrço que representa � aquisição , sob a presidência do rendas, A' casa dos 100. mil·
de elementos de reconhecida capacidade para oriental' e cruz, por duas listras ver- D"

des, com frisos amarelos, presidente da entidade. cruzeiros foi ultrapassada
movimntar, tais sejam o CeI. Lara Ribas e o Major Spal-
ding. contendo a Cruz de Malta, 7 - Ficam estabelecidos varias vezes, notadamente

FOR.TO ALEGEE, 5 (V. Fedeiação Metropolitana NO TENIS, a Federação 'que o Acioli sonhou e pro- em côr branca,.no centro, os seguintes prêmios: 10 em partidas em queo tetra-

-

A.) -- Será iniciado, sába- de Vela. Além dos campeo- jetou elaborando o anti-projeto.�dos estatutos, não faz
com as ir';iciais da entidade, lugar: Cr$ 4.0.0.0.,00; 2.0 lu- campeão tomou parte, ba-

d', \.. .

d H t
.,

individual
muito deu sinal de vida e pretendeu uma reunião que, $ tendo o recorde 0 Grenal

.ro proximo, Ha raIa o. u.- na os naciOna.ls. d d f S em co�r azul, so�bre a haste [(ar, Cr 30.0.0. 00' 3 o ·lu"'. parece, re un ou em racasso. erá .que tse-tse picou a - ':.".-
.

, do primeiro turno: 429 mil
nl�ütá, nesta capital o 7,0 e por eqUlpe a representa" Federação de Tenis? Se' isso não é doença do sono, que horizontal de Cruz, e mais, �ar, Cr$ 2.0.0.0,00;. 4:0 lu- ..

,
C::.mpE:'o�ato Brasileiro de I ção gaúcha deverá partici- moleza é essa? no ângulo superior esquer- g:::r, Cr$ 1.00.0.,00 e mais dez

cI'uzeirds.

Vela, organizado pela Con- NO BOLÃO en!;!uanto que o Barriga Verdé, na se- do, tantas quantas forem menções honrosas de

f=tJeracão Brasil�ira de Ve- par da regata em disputa mana atrazada, apanhou uma surra lá, nos granadeiros', as unidades territoriais do Cr$ 20.0.,00.
���-

�

I d "T f' A
' d" choveu todo o resto da semana; e çomo mulher tem me-

Ia e Motor. Segundo. esta- .

o 1'0 eu misa c , con-
do de chuva, naquela quarta-feira, beldade nenhuma a- país. Parágrafo único - As

n,os ::nform8dos, o certame tra a eqlüpe catarinense. A
pareceu; nem as do bolão, nem as da esgrima e nem tão côres e o escudo serão re

que será disputado em organização e'direção do
pouco as bailarinas do Edegar, o compenetrado e gran- produzidos nos simbolos e

"
sl:alljes de 12 metros q�a- :',11portante cer.tame foi con- de empresário, do'balé do tricolor. '.mlformes ,da C.B.D.)
([.1'.ad·os e por equl'pes e l'n- Irada ao ,Veleiros do Sul, Na Associação Atlética Banco do Brasil, estão en- F.

d
-

d
. ica esclarecido ,que esta em i.déias ou concepções, se-

dI' "J' .Jualmente', tera' o con- que na reunião geral habi- saian o. uma secça,o e ,es�r,i�a. �erá �ue êsses moçps . � -

I d I Ih!l . tem pêIto? A esgnma e dlflCll. E preCiSO que se note eXlgencia estatutária dis-II.'RO reso vi os pe a me ar

curso das represêntações �ual das quarta-feiras deve-' que em Santa Catarina somente clubes da envergadura tribui-se, como já foi assi-I forma artística ou origina- 11 - ·As decisões sôbre
ú Minas Geraís, Sã� Pau- rá tomar 'medidas de inte-I do Doze, Lira T Barriga Verde conseguem mantê-la. O nalado, ao conjunto do Un'i- lidade da apresentação ou casos omissos e interpreta-
lo, Santa Catarina e Rio G. lesse ?ara o bom uesenvol-,1 Atlético que fez plano quinquenal, de cujo pla'no consta forme (camisà,. calção e confecção do trabalho. Se ções são da competência do
• r< • "

.

'.
a esgrima, apezar de instado, ainda não se achou com

do �ul, sendo que fOi ms- Vlmento do lmporta:1.te cer- f' ças sr1f" t t t S' t" l'''? meiqs) e não se refere a persistirem os empates, os presidente da Confederação
_

'
, ur, < •. lClen es, para an o. era somen e papo lna . I

.� ". a reprp.sent-lçao da {1ame. 101.1 a nóvel NA.B.B.', tem coragem mesmo! . . cada u:na, de·esuas ·peças, rr�mios .. serãó ,distribuidos . Brasileira [la, espor.tos"......�-'-"'l!t'!

� -.A cada concorrente por sorteio, tendo preferên-
só poderá ser conferido um cia, para os inferiores os I

prêmio. classificados em ordem su-

9 - Os casos de empate peri0l'.
10 - Não serão restitui

dos os trabalhos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARIS, 4 (U.P ...) - Três

cal:deai� fr�nce�s palrti-I, O CINE GLÓRIA, a' excelente- casa de.' �iv�rsõesrarn hoje, VIa aerea, para do ESTREITO, vai completar um ano de existência.
Roma, onde intercederão I Por êsse gratíssimo evento, selécionou para seus

junto ao Vaticano pelá mo-
I
assíduos e diletos frequentadores, uma programação es

vimento dos sacerdotes-ope-'pecial, para os dias de 8 a 15 de .Novembro.
"

E ,- '

ra�lO�. , speFa-se. que os

Domingo dia 8: LUZES DA 1:ÜBAUrA - de Charles
prmcipes da Igreja peçam

I Chaplin _ Uma consagração mundial.
ao' Papa que permita a con- 2a. feira dia 9: LUTA SELVAGEM, colorida pelo proces-
tinuação d�sa missão, únf-I '

so 'WARNERCOLOR, �om STEVE COCHRAN
ca da Igreja Católica, J:10- ,e o cavalo WILDFIRE.

. . .

,

b d d 13a. {eira dia 10: S�ZANA, Mulher Díabolica, filme me-
rem o e ecen o a novo eS-j ,xicano com ROSITA, QUINrANO.
tatuto, que proíba aos sa- 4a. feira dia �11: O MISTERIOSO FIM DE HITLER','
cerdotes-operários de to-I '

com LllTHER ADLER, em impressionante ca-

mar 'Parte nos movimentos racterização.
de classes encaJ;leçados por 5a. feira dia 12-:, A,MON'l'ANHA �O SETE ABUTRES

, \.'
1 '-",

'...:..:. impressionante realízação de BILLY WIL-
comumstas., DER com :Kirk Douglas, Jan Sterling e Portel'
O cardeal de, Paris, D. Hall." .

'

Maurice Peltín, e D. Achil- 6a. feira dia 13: NA ENCRUZILHADA DO PECADO
le Lienart, arcebispo de - filme frances com MADELEINE LEBEAU. I

Lila, que partiram desta ci- Sábado dia 14: IDOLO (::;AIDO - realização do cinema!

Q ...,-, X Iinglêz, com TREVOR HOWARD e MIÇHELE oa'ro �I . evamesdade no mesmo avião, reu- .

�----------------- inír-se-âo em Roma, com' o MORGAN.,

Icardeal D. Pierre -Gerlíer, Domingo dia 15: SIMULTANEAMENTE com o RIO

p' I'
"

V·
'

) I N G L E S Aarcebispo de Lião. Um I DEJANElRO, o 1° filme nacional ,em cores. O ,ron OS a lngança '.:' i ',',

. . . I DESTlNO EM APUROS - Produção da Mul- RIO 4 (V A ) O b

]quarto prmcipe da Igreja
tifilmes, COM HELIO SOUTO e BEATRIZ .' '.'

-

.

ser- rancos e, agor�, são rou- os xavantes, reunem. na tri- [... ,." ,�r', II Io cardeal D. Georges Gren- I \ tamsta Francisco Meireles, bados e assassinados sem bo um total aproximado de� ,ri'
que conseguiu pacificar os que ninguem os proteja. quatro mil índios e nin-

i I Õ H I' C A '. A P ( R I T I V A
xavantes, declarou que a- E acrescent?u: guem ,lhes poderá negar'"
quela tribo está preparan- - "A vingança virá, pois êsse direito das selvas".

BINGO E CINEMA
PREÇO DO.CARJ'ÃO: CR$100,oo,

Senhas com a direção da Associação, bem como na
,

Secretaria do Clube Doze, no horário das 8 ás Ll.hs.Centro de Saúde. .. .. . . .. I 6-11-5316a. f.18-11, 13-16
'p A '

, , -

C H 1a
'

rem lOS em exposiçao 'na asa oepc ce.Escola do Comércio ') 6-11-5:316'. f.119-21
Sociedade de Amparo aos' I I
Tuberculosos I 7-11-53ISáb. '18-11Penitenciária do Estado . .. ! 7�1+-53 Sáb. 13-16

Pôsto Puericultura "Bea- I "I' I
triz Ramos" .... : ...... ":' I 9-11-5312a. f.18-11, 13-l6

Grupo Escolar "Olívio A- I I I
morim" Trindade 110-11-5313a. f.18-1I, 13-16

Fábrica de Pregos j11-11-5314a. f'I.8-11Tesouro do Estado I 11-11-5314a. J. 14-17
Hospital de'Caridade 112-11-53! 5�. f.18-11
Hospital Militar : i12-11-53i5a. f.i13-16
Centro de Saúde... .. . . .. I 13-1I-5316a. f.18-11, 13-16
.Senai 114-11-53ISáb. 18-11

- '>
I

Na8' HaVB(á' A�ono �e Natal, .

--------------------------------------------------------------
I

'

,

'

'pórqu8 o Pais Dão poderá arcar com as delpê�as
RIO, 4 (V.A.) - Dífí- porta novas despesas, visto· na Câmara, falando sobre

cilmente passarão no con-I como já existe um "deficit" o assunto, declarou:
, , I ,,- ditgresso os projetos de abono orçamentário no 'corrente - Nao acre loque se

de' Natal, apresentados pe-I exercício de grande. vulto.' pense nisso seriamente. Es

lo. sr. Gurgel do Amaral. A 10 deputado Lauro Lopes, I tamos com um "deficit" or

situação -do país não com-! relator da parte da receita, I çamentário de 5 bil�ões de
,

. cruzeiros na execuçao or-

çamentári<\. deste ano. Esse

"deficit" provém exatamen

te das últimas medidas ado

tadas em benejício dos fun

cionários, com abono de

emergência, salário de fa

mília é adicionais". Con

cluiu o sr. Laurb Lopes di

zendo não acreditar que o

Congresso dê o abano, da

da a sua impossibilidade.

BAR E SORVETERIA
Vende-se um bem monta-

(O REGULADOR VIEIRA)
.A ,malher .,.itari dor•• -

..LlVIA AS CóLICAS UTERlNA�

r:mp,:_ega-se com. vantagem para
combater as Flores Branc&.l, CólI·
cas Uterinas, Menstrua,e. e apl). o

parto, e Dores nOI ovirio••
t polierolo calmante

\
e RelUla-

dor por excelência.
Ii"LUXO SEDATlNA, pela MIa com

"rovada eficacia é receitada po,
,

médicos ilustre••
FLUXO SEDATINA encontn... em

toda parte. I
do.

Av. Mauro Ramos, 4.

4 Cardeais vão
.Interceder

!ANIVERSARIO DO
CINE GLORIA

..... ' ....�.

«\..,. -"""

te de Le Mans, foi obriga-, .' .

do a transferir, sua via-

gem, por deteminaçâo de

seu médico, esperando, con
tudo, seguir para Roma,
dentro de poucos dias.

CONSUELO.
Como se vê é um verdadeiro presente de festas, a

programação do CINE GLORIA, no ESTREITO, na se

mana em que comemora o seu 10 aniversário.
, No ensejo, o Cine Gloria agradece a todos aqueles,

que com ele tem 'colaborado, comparecendo às suas ses

sões einernatograficas.

&:\>.0
�"",-'::l
'Q�()���""-

,��,

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.
_, .

Atos Oficiais I Dr. Romeu Bastos Pires
o sr. Governador do Es-

I ,

tado assinou os seguintes' _
- M É, D I_C O - '

,

.

' .

, Iatos: I _

'

,

_

'

I

Promovendo, por, anti- CqM PRATIÇA NO HOSPITAL SAO FRANCISCO

id d J
-

D maria Ca� I DE ASSIS E NA SANTA CASA DO RIO DE '

'

gui a e, oao
A

e
JANEIRO .

vallazzi, agronomo, da elas- '

CLíNlCA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS
Consultório: Av. Getúlio Vargas, ? - BIGUAÇU.
Horário: Segundas e Quintas-feirasl das 8,30 3S 11

horas.
'

Residência: H�t'el CACIQUE. Fone: 3.449 - Flo
rianópolis.

se O para R e, por mereci

mento, Osmundo Vieira

Dutra, Juiz de Direito, .da

classe Z-l para a Z"2, da

comarca'de Indaial.
Concedendo dispensa a

Jaldyr Bhering Faustino
da Silva do exercício de

Diretor do Colegio Esta
dual "Dias Velho", desta

Capital. Designando Balbi
no Martins para a função
gratificada de Diretor da-
uele Colegió.

"----............"""'"

, ,
.-

OLHOS � 01tt'IDOll - RAIUZ • 8A118.Alft'.l

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.,. ......

Rec.ita d. Oeul0' -,BD•••••u Olll....-r'
Claa.ifi....o da Pr..... AnIrIaL

Kod.raa Aparellla••m.
c.u...a..... - JiHolut... O�.",•. �,,,..,,,...,,.,,,.,.,,,...,

[Clube 11 de Agosto
'GRANDE BINGO SOCIAL EM BENE_fICIO DA SO
;CIEDADE DE ASSISTENCIA 'AOS AMPARO E DE-

d t '1"
,

FESA CONTRA LEPRAevem man er a VOZ,, NOS PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO

clara e sonora com U'RODADAS 'CoM PREMIOS ESTUpENDOS E
RICo'S.

la, Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro,
oferta da Casa "A Eletrotécnica" e mais um

par de sapatos de crocodilo, oferta de "Modas
Cliper". .

2a. Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro,
oferta da "Casa. Cascais" e mais um estojo de
escovas.

3a, Rodada - ;Uma enceradeira elétrica, com espalha
dor, oferta. da "Caca Meyer".

4a. Rodada .:__ Um estojo de perfume, oferta da "Fár-'
macia Catarinense".

5a. Rodada - Um' Lustre de Cristal, ofertá da "Casa
- Hoepcke S. A."

,

6a. Rodada - Uma panela de pressão, oferta de "Ma
chado & Cia".

7a. Rodada '- Um Edredon, duas faces, oferta d'" A
, Modelar".

8a. Rodada - Uma grande Ceia de Cristo, oferta da
, "Casa Galluf".

,_, 9a. Rodada - Um aparelho de Rádio Receptor, oferta
, .,�. t .....

"
I

d'''A Eletrolandia .

'

..10a. Rodada - Uma grande Eletróla, oferta do sr. Cel-
. 'so Ramos. '

Ll.a. Rodada - U�a balança domestica, oferta de "Osni

I
Garria & Cia."

, PREMIOS DE CONSOLAÇÃO
112 Pacotes de Café da Ilha, com 5 quilos cada um, ofer-

I
-

ta do sr. Ernesto Riggenback.
2 Depósitos de matéria plastica, oferta da "Casa Amé-

rica". \

·1 Fruteira de vidro, oferta de "Pereira Oliveira & 11'-
- "

maos, . ,

1 Raquete de último modêlo .

1 Cadeira portatil.
2 Litros de legítimo cognac
1 Abat-jour, oferta da "Casa Royal".

Como, complemento da reunião, o lançamento de
um filme ...

t7 '

,�Oradores, pro
fessores e1lqcuto,res

GARG.NTEX
';.'

Bolsa Oficial de Valores
'A SUMOC acaba de avisar à Bolsa, que a partir

da'dia 4 (inclu�ive) de Novembro de 1953, os ágios mí
nimos para as diversas categorias, serão os se?uintes:

la. categoria - Cr$ 10,00
2a. .categoria - Cr$ 1í2,003a. categoria - &$ 5,00
4a. categoria ....:. Cr$ 20,00
5a. categoria ...:.... Cr$ 50,0�-

Cor. d.!namarquesas: 1�. categoria - Cr$' 1,50
2a. categoria - Cr$ 1;80
3a. categoria - Cr$ 2,30
4a. categoria - Cr$ 3,00
5a. categoria - Cr$ 7,50

Libras sôbre a Islândia: 2a. categoria - Cr$ 38,00

Sôbre dolares:

DEPARTAl\Í[ENTO DE SAÚDE/ PÚBLICA

NOVOS POSTOS DE VACINAÇÃO ANTIAMARÍLICA
,

, ,

Data I Dia II Nov,
'

L o c a 1 Horário

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

onde vinte foram

Cólocação
OFERECE-SE, AO COMÉRCIO E A INDÚSTRiA

Para chefi�r operários, almoxarifado, depósito, ex-

pedição, produção em serie, escrituração, redação pró-
,pria, sendo também motorista profissional.

'

I Organísado e com longa prática, dando amplas re-

I ferências .do seu passado profissional.

I Pretensões modestas.
Resposta (cartas) na portada destOe jornal.

A G U A

NAS CONVALESCENÇASdo' a vingança contra a cha- ;
cina de que foi vítima na

--'----.----------�-------------.-----

localidade 'de São Feliz,
,

• rJt �.t 6 �\'TRAGED�AW tlfI � � � em um lar
/S. PAULO, 4 (V.A.) -

Tragédia, impressionante "'a
Ungiu o lar de Sid Silva, de
4�, anos, casádo com Alda
Silva e pai de 4 filhos. Cid
,Silva cóstumava embria-:

gar-se e- desta última \ vez,

passou sob a ação. do al-'

cool, a acusar a esposa 'de
adultério. Ela repeliu e Cid
Silva procurou ouvir os fi
lhos, que nada puderam di
zer. Munindo-se de uma fa-
ca de cozinha" o chefe da
família procurava arrancar
a 'confissão da esposa quan
do o seu filho, Alcides de
1 7anos, defendenc1b'â niãe,
atracou-se com o pai.' Ape-s-,, ....

sar de embriagado, Cid Sil-
va estava, dominando o fi
lho e dispunha-se a matá
lo quando outro filho -do

casal, de 15 anos, pegou de
um revólver pára amedron
tar o pai e salvar a mãe e ,

o irmão. .,

, Dsparou a arma duas ve

zes, tendo atingido o irmão

Alcides, gravemente. Outra
bala '

atingiu a parede.
_

O

pai nada sofreu e apenas
ficou apavorado com a tra

. gédia ·que causara.

indios
massacrados covardemente.

O sr. Francisco Meireles

declarou, ainda, que antes

da pacificação 'ninguem se

' .
,

,
BANCO DO BRASIL SIA

CONCURSO ,PARA ESCRITURA'RIO-AUXILIAR
O Banco do Brasil SIA comunica aos candidatos

inscritos no concurso para Escriturário-Auxiliar, que as
provas dêsse certame serão realizadas a 8 e 15 de No
vembro próximo, no seguinte horário:

, ,Dia 8-11-1953 - DOMINGO ,

Português - das 8 às 10 horas
Francês - das '10,30 às 1I,30'hora�
Matemática Comercial - dasLd às 16 horas
Inglês - das 16,30 às 17,30 horas
Dia 15-11-1953 - DOMINGO
Contabilidade Bancária - das 8 às 10 horas
,Datilografia - das 12 horas em diante

_

. Para cada prova só haverá uma chàmada. Os que
nao se apresentarem a tempo serão considerados desis
tentes, ficando sem efeito os exames porventura já prestados, e, sob nenhum pretexto lhes será permitida a
entrada depois de iniciadas ;'IS provas.

I
Ficam, pois, os srs. candidatos convidados ,a com

parecer - ATE' 30 MINUTOS ANTES DO INICIO DE
CADA PROVA - 'ao Clube Doze' de Agôsto, à rua
João Pinto, onde serão realizadas as provas.

Os senhores candidatos devem estar munidos do
cartão de inscrição e lapis-tinta roxo-cópia" comum ou
caneta-tinteiro com tinta côr azul comum,

PROVA 'DE DATILOGRAFIA-
A prova de Datilografia será realizada na sede da

Agência na Praça 15 de Novembro.
Flor'ianópolls, (SC), 27 de outubro de 1953.

/ pelo BANCO DO BRASIL SIA - Florianópolis (SC)
I

\ " Edgard da Cunha Cidade - .Gerente
'

Ve.n,de-se, Theodoro Miroski - Contador Int.,

aventurava invadir os do
mínios dos xavantes. Estes,
porém, acreditaram nos

SÃO PAULO
,

RIO?
'

�

UJlla casa de residência,
na Vila Operária da Peni
tenciária.
Tratar na guarda da Pe

nitenciária.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f

Fl01�ópolis, -Sexta-�ei�"a) 6 de Novembro de 1!)53 o ESTi\1JO

ISoe. Amigos E O I T A LEdllal! de Brus que I JUI,� ODE DI��ITO 'DA, frontante, bem cbm� �ó ,r�: JUIZO DE DIREITO D,:'\. �
D.a Sociedade Amigos de COMARCA ÚE- rIJUCAS, presentante do Ministério COMARCA DE TIJUCAS j

Brusque recebemos: I ,públicó. E por editais' de I

Eqitl1Jl <de -eitaçiio, com o
1

"Temos a grata satisfação Edital de citação, com 'o pra-! sessenta dias dos interessa-v prazo de sessenta dias, 'de " '

de levar ao conhecimento I zo de sessenta dias, de inte- dos ausentes e desconheci- I
interessados a-usentes e eles- HOJE:

de V, S,) que em data de 4 resstulos ausentes e desco- dos, todos para acompanhar 'Conhecidos. LUTA SELVAGEM (The Lion and The Horse)
, Um verdadeiro dilúvio de emocões é esta sensacio-iA data de hoie recorda- de agôsto do corrente ano, nhecidos. os termos da presente Ação 'O Doutor Clovis Ayres 1

'

J, na produção da Warner Brothers, em cores pelo pro-
nos que: em Assembléia Geral, foi "

de Usucapião depois da ter- Gama, Juiz de Direito da cesso Warnercolor, destacando-se de forma especial, a

fundada nesta cidade a "So- O Doutor Clovis Ayres minação do prazo dos edi- Comarca de-Tijucas, do 'Es- luta do cavalo WILDFIRE, com um ferocíssimo leão.
- em 1647, alguns ho- ciedade Amigos de Brus- G�ma, Juiz de Direito da tais, nos termos do art. 455 tado de Santa Catarina, na Dirigida por Lewis Seiler, LUTA SELVAGEM,

d F C d T d E d G' d' d P
.

C' tem corno principal interprete Sl'EVE COCHRAN.mens das tropas e ernan- que", que I se destina a de- . or�arca e ijucas, o s- o � 19O e rocesso 1- forma da lei, etc'.'. .

LUTA SELVAGEM _ a partir de hoje.des Vieira e Vidal de Ne- s=nvolver. ação no mais a- tado de- Santa Catarina, na vil §§ 1 e 3 por meio 'da Faz saber a todos. quan- * * *

greiros atacaram e incen- ccndrado espírito altruístico forma da lei, etc.. . qual deverá ser reconhecido tos' interessar possa o pre- � AMANHÃ:�,
'

diaram um patacho holan- com idéias puramente hu- Faz saber a todos quantos e declarado o domínio dos sente edital.. com o prazo NA ENCRUZILHADA DO PECADO (Dupont Barbés)'
dês que se encontrava fun- manas e justas, junto 'às au- interessar possa o presente suplicantes sobre o aludido de sessenta dias: virem ou, , .

Esta ,realização do cinema frances, conta-nos a his

deado no Capiberibe; toridades f constituidas, às edital de citação com o pra- terreno, ficando citado� aiz{- dele conheci�ento tivererri
tória de :vralou, umI? jove� e �ela mulher "decaida",

.I.'
,> que se ve numa de icada situação: a de ser amada por

- em 1656, em' Lisboa instituições e aos partícula- zo de s�ssenta dias, virem da para no prazo legal, a- que por parte de Teodoro um rico e respeitável senhor e ao mesmo tempo ser do-
(Portugal) faleceu o rei n. res, visando sempre o bem. ou dele conhecimento tive- presentarem contestação e Francisco Moreira, lhe foi minada e explorada por um sujeito sem escrupuloso
J0:10 IV, fundador da dinas- da coletividade Brusquen- rem, que por parte de Mi- para seguirem a' causa até apresentada uma petição do Este -é o drama de Madeleine Lebeau, que será a

'tia de' Bragança e restaura-I' se. .

, I guel Olegário da Silva e final sentença, sob as penas teor seguinte: _ '''Exmo. presentado em NA ENCRUZILHADA DO PECADO -

.'
' o cartaz de amanhã. '

'

dor .da Independência de

I
Outrossim, comunicamos I

Luiz Cuco Filho lhe foi a- da lei., protesta-s.
e provar o Sr. Dr. Juiz de Direito da * * *

'

� P:ortvg�l. Acl�ma�o Rei em ainda que em data de 17 do I presenta�a uma pet�:ão do alegado �om o� depoimen� Comarca de Tijucas. Diz, DOMINGO:
1 de Dezembro de 1640 e mês corrente, também em teor seguinte: - Exmo. I tos pessoais de mteressad?s Teodoro Francisco l\},<;>reira, ,LUZES DA RIBALTA (Limelight)
teve como sucessor seu fi- Assembléia Geral, foi élei-I Sr. Juiz de Direito da Co- de testemunhas.i e vistorias. brasileiro, casado, lavrador, O fil�e sensa�ão de Charles Chaplir;, .

verdadeira
lho D, Afonso VI; t.' d

..

marca de 'I'ijucas. Dizem Pede Deferimento. Tijucas, residente em Perequê

mU-1
con�agraça� mundial pelo alto valor artístico e peloa e empossa a a primeira i. , .. .'

.,.
'mUlto, de humano que apresenta.

- eI� 1696, ficaram 'ter- Diretoria, que, pelo espaço I M1�uel Olegan�. da Silva e ,16, �e Jun�o d�, 1953.. (a) mcipio de Porto Belo por LUZES DA ,RIBALTA _ apresenta ao público a
minadas as obras da cons- de dois anos, regerá os des-: LUlZ Cuco FIlho, ambos Mano Laurindo-e- Assisten- seu bastante procurador a- nova descoberta de Chaplin, a atriz inglesa Claire Blo
truçâo da Fortaleza de San- tinos da sociedade, ficando

I

b!asileiro�, casados, la-�r�-I te Judicial- �omeado. Tes-I baixo ass�nado, nomeado 10m e ainda Sídney Ch�plin, filho do famoso ator, além
ta Cruz, na barra do Rio de assim constituída: dores, residentes em Tigí- temunhas -1 Manoel Bal- por V. Excia., que vem pos- dei Buster Keaton e Nigel Bruce. -e- .'.

"

Janeiro, no mesmo.lócal em f DIRETORIA:- pió nessa Comarca, por seu"ltaúlr Pinto. 2° Manoel Fran-1 suindo a mais de trinta
NOTA - �UZES DA RIBELTA, será exibida si-

.' '.. o' . multaneamente nesta praça e no Estreito
que existira o Forte de N. Presidente - Ayres Ge- assistente judicial, nomea?q' C1SCO Batista, 3

.
FranS1sco anos, mansa � pacificamen-: com uma cópia especial para cada - locali-

S. da Guia, construido en- vaerd, I por V. Excia., que vêm pos- José Nunes. "Em dita peti- te, sem interrupção nem r dade, afim de não haver atrazo ou inter-
tre 1588 e 1598; Vice dito: José Boiteux I suindo a mais de trinta a- ção foi exarado o seguinte oposição o terreno, ÇÓITl a

.

rupção das sessões.
'

.:»: em 1704, o Governador p. nos, mansa e 'pacificamente, despacho: -" R. Hoje. A., área'de 72.875 metros qua-
---'---

.

• iazza. "

O
· '-

da Praça da Colonia do se- 1° Secretário: Cyro Ge- sem interrupção nem opo- como pe�:. TijU,cás, 23-6-53. drados, situado 'no lugar l·n e In" �
cramento, General Sebas- vaerd. sição, um terreno situado (a) Clovis Ayres Gama, - Perequê; limitando-se- ao

I
c:::::tJtião da Veiga Cabral, repe- 20 dito: Armando Eucly- em Tigipió, município de Juiz de Direito." Feita a Norte numa extensão de

liu um assalto dos hespa- eles Polli. Tijucas, limitando ao Sul, I justificação foi exarado o 265 metros com o rio, a

'nhois comandados por Bal- 10 Tesoureiro: Antônio numa extensão de sessenta seguinte despacho: - "Fa- Oeste numa extensão de
tazar Garcia Rós; Heíl. metros com a estrada geral; ça-se as citações na forma 275, metros com

....
herdeiros

- em 1766, no Rio de Ja- 20 dito: Walmir Diegolí. ao Norte, numa extensão de requerida á fls. 2.� Tijucas,
I
de Antônio Airozo, a. Leste

, As 5 - Bhs.
neiro, nasceu o poeta Luiz .cem metros, com o Rio Ti- ,16-9-53. (a) Clovis Ayres numa extensão de 275 me- Steve 'COCHRAN em:Nicolau Fagundes Varella CONSELHO: jucas, a Oeste numa exten-I, Gama." E para que chegue I tros com Apolinário Coelho

�,; :1':V5M" LUTA SELVAGEM IJII'i ,�:I "..
,

que veiu a falecer em 29 de são de trezentos 'metros j
ao conhecimento dos inte- e ao Sul numa extensão de

• _
, (Tecnicolor)Novembro de 1831; . I Dr. Guilherme Renaux .. com Lúcia Cuco e a Leste., ressados e ninguem possa 265 metros com terras de --

- em 1817, no Rio de Ja-' Rev. Monsenhor Afonso luma extensão de trezen-' alegar ignorância, mandou 'marinha e como não pos-
No .programa:

As 8hs.'

I
•

I . I Esporte em Marcha Nac.
neiro, realizou-se o casa- Niehues. ) tos metros com o Ribeirão expedir o presente edital

I
sua nem

.

tenha" titulo de Roy ROGERS em:
d P R I D -' f' d d d

' Preços: 7,60 - 3,50mente o rincipe ea . Artur Schloesser.· de Tigipió e, como nao pos- 'que sera a ixa o na se e posse e ommio, quer, pe- COMOÇÃO DA FRON-I ' Livre.Pedro que veiu a ser Impe- Arno Ristow. ,

suam. nem tenham título de dêste .Iuízo, no lugar do' rante V. Excia., regularizar TEIRA
rador do Brasil com' � no- Artur Kistemacher. ,) posse e domíni�, quere�..: I

costume � publicado na for: los .seus di,r,eitos s01Jre _0 re- Spencer TRAÇY - John
me de D. Pedro I, com a Ar- /' perante V. Exc1a., regulan- ma da leI. Dado e passado I fEndo imovel pela Açao de' HODIAK _ Diana LYNN!
quiduquesa da. Austria, D. SUPLENTES: zar os seus direitQs sobre o

. nesta cidade de Tijucas, aos Usucapião, com. funda�eI).-· em:
- :

Leopoldina; Oscar Gustavo Krieger. referido imóvel pela Ação desoito' dias do mês de se- to no art. 550 do C.C .. pa-' As 8hs. A UM PASSO DO FIM
- em 1836, faleceu O Ma- Érico Appel.·· de Usucá'pião, com funda- tembro de mil novecentos e ra dito fim �equer a desig- Spencer TRACY - John Continuação do Seriado:

reéhal Francisco' Claudino Rodolpho V. Tietzmann. mento no art. 550. do Códi- cincoenta e três. Eu, (a) nação de dia, ,hora e lug�r! HODIAK - Diana LYNN O MONSTRO INVISIVEL
Alvares de Arid�ade; Euvald? Schaefer. go Civil. Para d�to fi� re-: Gerc� dos �njos Es�rivão, para, a justificação exigida em:

.

'. I No programa\
-:- em 1836, fOI proclama-. . Pedro Morelli. querem a des1g�açao do. o datllografel ,confen e su- pelo art. 455 do C.P.C., na A UM PASSO DO FIM I Minas Filme. Nac.

da a independência e a �e-
. Aó faze�mos a presente dia, hora e lugar para .a I' bscrevi. (a) Clovis Ayres qual deverão'ser inquiridas George MONTGOME- Preço único: 3,50'

pública de'Piratinin, Ctljª eom'unicação, estamos cer-' 'justificação exigida pelo art. Gama \' Juiz de' Direito: as testemunhas abaixo

arro-I
RY - Br�nda MARSHAL Imp. até 14 anos.

insurreição tivera iníeio em 'os de poder contar com o
I
455 do Código de Processp . Está conforme o original a- ladas. Requer, outrqssim, em: I

,

19 de Setembro de 1835. Já ;],tegral e decidido apoio de' Civil, na qual deverão ser: fixado na sede dês te Juiz�, depois de feita a jhsÚfica-, PISTA CRUENTA

lir �.AntôIilo de Souza Neto a I V. (v)- S. (s) em todos os: iÍ1q�iridas as
. testemunhas, nQ_ lugar do costume,

_ sobr,e ção, a citação pessoal dos, No programa:
,

. a?�sIl. :&

proclamara em 12 de Setem-, empreeqdimtmtos que esta abaiXO arroladas. Reque'- o qual me reporto e dou fe. atuais confrontantes; bem I Filme Jornal. Nac.
__ � ...."..._ ,

bro do mesmo ano mas só
I
So<:it'dade se propuzera le- rem', outrossim, depois de 'Data supra: como o representante do Preços: 6,20 -:_ 3,50 As 8hs�

foi feita, solenemente, nesta· var :,1 efeito, dentro da's nor- feita a justificação, a cita'- O Escrivão: GERCY DOS Ministério. Públieo e, por,; Imp. até 14 anos. George MONTGOME-
Jioí;a;, " I Plas que a regem. ção pessoal do atual con- ANJOs' editais de 60 dias, dos in-

ti RY - Brenda MARSHAL
- ,('m 1843, travou-se o, 1"\ a oportunidade, apre" teressados ausentes e des- ': ,�_ '.!1 i » (1! 'em:

'

segl.;Fdo comb�te de �a�-II se'1tamos os nossos protes- j ,

conhecidos, .todos-.para a- , - -- ii - -- -_. PISTA CRUENTA
guçu, tendo os revoluclOna- tos de elevada estima e dis- •

.

C I H
.

k
cómpanhar os termos da As 8,30hs. •

I No programa:
rios coman�ado� pel.o Gene-' tinta co�sideração. ,Navio-Motor c( ar oepc e» 'p�:se�te �.Ção de Usuca'� Steve COCHRAN em: Atual. Atlantida. Nac.
ral Neto sldo repebdos pe- pi Sociedade An,ligosde' i pIa0, depo�s da terminação LUTA SELVAGEM Preços: 7,90 _ 3,50los Tementes-coroneis Fran- Brusqu'e I 'I do prazo dos editais, nos (T' 1 )

,

Imp.-ate' 14' anos..'
.

'
'

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA ecmco or .

ciseJ Felix da Fonseca Pe- Ayres Gevae1"d Presi- i
, I

termos do art. 455 do
I

._. .' .. ,.reira Pinto e Francisco Pe- dente. I Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO C.P.C., §§ 1 e 3 PQr meio, bastlao Camlla. Todos

resl-,
Ílxado na sede deste JUlZO,

CIro de Abreu; Cyro Gevàerd 10, Se- r Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo da ,qual<:leverá ser reco- dentes em Perequê. "Em no, lugar do costume ,e pu-
- em 1853,- o deposto cretário". ' neste último apenas para o movimento de passageirClJS. nhecido e declarado o do-: 0-ita peti�a,-o foi exarado o. 'blicado na forma da lei. Da-

Presll1ente da República 0- , minio do s\1p}icante sobre seguinte�despacho: - "A., I do e passado nesta, cidade
.

. �(\_,_()_(l_('_ O MOTOR CARL HOEPCKE ' I

rien1r;l, Juan Francisco Gi- após violenio cOlUra-ataque rTINERA�IO DO NAVI ,i, o aludido terreno ficando designe�se d�ta para a' jus- de Tijucas, aos desoito dias

1'9, refugiou-se na Legação os' alémães retomam várias" NO ULTIMO TRIME,S;rRE DE 1953 ,citados, ainda, para no pra- tificação, cientificando o Dr. do mês de setembro dO" ano'
Brasileira em Montevidéu, posrçoes aos aliados (Pri- \

zo legal, apresentarem "on- Promotor Público. Tijucas, de mil novecentos e cinco-
alí permanecendo durante, meira grande guerra); IDA . VOLTA testáção e para seguirem a, 2-12-52. (a) Clovis

'

Ayres. enta' e três. Eu, (a) Gercy
um lLês e depois cond�zido _ em_1932, em conse-' le Fpolis. de Itajaí do Rio - de Santos· caUsa até. final, sob as pe- Ga.ma -: J��z d� Di�eito." I dos An.jos, Escr.ivão, o dati-

póu':J bordo de um navlO da quênGia dos! incidentes diri� I 8/11 10/11 15/11 16/11 nas da"lel. Protesta-se pro- FeIta a Jus\iÍlcaçao fOl exa-. 10grafe1, confen e subscre-

Esquadra. Brasileira pelo gitlos n�s fronteiras com a ,. ����� '�,���1
.

26���2 2��g var o alégadO com os de-' rado o seguinte despacho: ví. (a)' Clovis Ayres Gam��ntão VIsconde do Rio Colombla, o governo brasi-! 11/12. 13/12 18/12 19/12 poimentos pessoais de in-. "Faça-se as citações reque- Juiz 'de Direito. Esta
Br�1nco;

,

leiro de�erminava 'que o 22/1�, 24/12 29/12 30/12 teressados e de testemu-' ridas na\ iniciál. Tijucas, conforme o original afixado
- em 1875, nasceu o couraçado "Flpriano", ca- I nhas e vistorias. Pede defe- 116-9-53. (a) Clovis Ayres n,,!- sede dêste Juizo, no lu-

.
"

A â '"
'

d fI Ih Hórário de saída: de .Fpolis., às 24 horas '.

t T" 2 d d
i

G " E
.'

h d t bg��! poeta ma- eu .nma- pitânea a oti a do Ama- • /
rllnen o. IJucas, e e- ama. para que c �gue gar (J" cos ume, so re o

/,ral Pen�eado, em Capivarí, zonas, seguisse para Taba-
., /

�embro de 1952. (a») Mário' ao conhecimento de todos e .qual me reporto e dou fé.
São Paulo, vindo a falecer tinga, onde deveria ficar es-

p
. ?o. RflO, �s 7d��:as , '..

' Laurindo. Testemitnhas: - ninguem possa alegar igno- Data supra.
"4 d O b I • I . ara ma1S 111 ormaçoes . IrlJam-se a

1) P d A Ad l' .

d O E
. -

-

em c, e utu 1'0 de 1929; I taclOnado. "
.

EMPR:E:SA NACIONAL DE :.JAVEÇ}AÇÃO HOEPCKE e. 1'0 maro. 2) . e i- rância, màndou expe ir o I SCl'lvao: Gerc'IJ dos
- em 1916, Warlencourt, Andre Ntlo Tadasco Rua Deodoro _ Caixa Postal n. 9? _ Telefone: 1.212 no Manoel Re�elo. ,3) Se- ,presente edital que será a- Anjos

6 DE �OVEMBRO

\

s
l-PI 1 Itl ,I

No programa:

Esporte em Marcha Nac.

Preços: 7,GO - 3,50
I�np. até 14 anos.

/

OTICA:-
\

MOO,ELO
..

'

, t ,

VARIADÍSSIMO' E PERMANENTF:' EXPO'S rçÃO', DO QUE EXISTE, DE 'MAIS ÀTRAENTE E LINDO', NO GENERO' DE ÓTICA.
.' - - )

,

I A MAIO'R EXPO'SIÇAO' EM OCULO'S ELEGANTES ,.;..
'

� .

VISITE E. ADMIRE. SUAS VITRINES, PARA CERTIFICAR-SE DESTA'AFIRMATIVA.
ÓTICA ,MO'DÊLO'

...._....----- ......,...,.,.,...,...,..,...._�..,..,....."...,,-.,.-,.,.,.,....,___ �=""",""..,....".,..........,.,...,.....,.......,..,.-.,.,.. RUA' FELIPE SCHMIDT _' . FONE '2.200Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis,' Sexta-feira, 6 de Novembro de 1953
____ - -- .......--��----�-_"-::_-----;.....---.......-

\

) "
"

-:

. r

ESSES DI�-::ERES colocadosa frente do prédio n. 33 da Rua Trajano, onde, além da antiga secção de .mó v�eis) .tapetes, Gongoleums"" tecidos para decorações, etc.,
se acha agora instalado o estóque de roupas ��it�s, peles, Hnlos"sedas, arti�os de cama � me�a, banho, esporte, etc, da- À �ODELAR de Mo

. das, cujo prédio (n. 7) está passando por radicais reformas.

POR FÔRÇA DOS PREÇOS EXCEPCIONALMENTE BAIXOS de. toda a sua mercadoria; e mui especialmente as que'éo�põe o grandioso e BELO

SORTIMENTO DE VER�O, acabado de chegar. "

,.. ,

t

ADQUIREM, NESTE MOMENTO, quando tôd as as utilidades sobem alarmante e inexoravelmente de preço, com? consequência d_a impressionante queda de

produção provocada pela escassês de .�nergia elétrica. nos doismaiores, c�ntros pro�utores do país (Sã� Paulo � Rio).��
,

.. \
�

UM SIGNIFICADO DE VALIOSA COOPER AÇ�IiiO DA A" lVIODELAR para minoração dos desastrosos �feitos da alta nocusto de vida!
,

/ I :AÍ VÃO OS PRE'ÇOS
de alguns poucos artigos, 'entre os milhares que compõe o estôque . I

"

/

,

... I C�,lchas d� seda Sev�lha e/bico .: , .

, 5700 j
Colchas de seda Sevilha c/frmja .

" 78'00 .Colchas Japonesa' a .•........................

'13'5'Oo'lcOlchas brancas' superiores 112 casal , .. �.

, �' ,,' Oleado da, melho� qualidade., metro .

.450,00, .Panos de mesa de veludo a .

,,53,001:Pal1os,dde mesa dde Gobb�leln 1.5�x01.50 .

65 . Pa?os :e mesa' e Go e en 1.iJ' _x2.50 .

115:�� Panos de m!j:s,a ode; Gobelen 1.50x2,50 .

. 37;00 roalh� de matéria plástica metro .

4.5,00
Matéria' plástica 1.40 largura a : .:
Cr�tone ALBION' o -melhor cretone Nacional19,00 ,," l'

, •
�

, argura 2,20 metro , .

375
....

Cretone LINHOL largo 2,20 metro 0 •••••••••

,;>0 Fínissimos Edr-edons de seda. ciuplos trabalho.
,

. manukf a ,:,.� .

�.' .

ARTIGOS PARA 'SENHORAS
Vestidos de algodão a . � .

Vestidos de algodão a. .

s
•••••••••• ' •••

Vestido em tecido Bangú a•...................

Vestidos Efecê, finissimos, em algodão Bangú
de

.

215,00 a � , " r, ", ', '

Saias de algodã9 a .: : _,. ,�. ;*•.
e

Saias bordadas a .. : .. , .. ': .. ' " ; .

Saias bordadas de faille a .. � , , .

Blusas bordadas a :; : .

Blusas xadresinho a .: ; ; I

Aventais de matéria plásticà a .

Tailleili's de lonita em lindas cores e corte ele-
..

";" . gante .
a .. � " .'. .. � ..�..!

\' ,_ Taill�urs de linho, fino acabamento e corte, im-
.\

r

• -pecâvel. �a- ' '.; ; .. : ". : �.'
'

560,00-,

Capas de superior 'chantung, duplas a .. :'.,
,

475,0'0
Sombrinhas -de seda. "

'

75,00
Sombrinhas xadrês a '. -98,00
FINOS VESTIDOS E TAILLEURS'�-

190,00 ARTIGOS PARA MENINOS
213,00 Camisinhas bonitas l� Eld!ha de algodão a
485,00 Camisinhas de Je:r5ey desde ; ..
118,00 Calcinhas de' brim desde .

67,00 Calclnha,g curtas' casemira marinho .

2243,00 Calças cavimira .boas compridas a .....•..... . ,

85,00, Terninhos de-brim de '7 él 12 anos .

,355.,00 Tt'rni{lI'!o,s de brim, linho e tropical para tôdas
.

400,00 as -ídades. .

38,00 Calções dê banho desde .

135,00 .

(II

67,00
59,00

CAPAS, PONCHE, CAPAS DE GA;.,

�A�DINE, CAPAS 'DE SHAN-
TUNG, por preç,os que são Modelar-

mente baratos.ü35,oo I
t:GUA:r;tNIÇÕES DE CHÁ'E JANTAR'

/.�l�s pre4;,os anteriores a alta de preços.

Panos superíores.ebem' grandes, para cópa, du-
zia 89,oo!!!'. .

, ..
� ..

,"'"

. 22,00
43,00
25,00
65,00
83,00.
85;00

35,00

MAILLO'.fS·
I

Pcssuimos o melhor e ma.oi estóque de maillots!
FXCLUSrVID;\DE DAS AFAMADAS MAR-

" .CAS ·_:,;'Jantzen -- -Nepturría'
...

Maillots de superior clastcx a ...•. ;.......... 350,00.

em linho, seda, ou 'algodzn.« .:

.� ".� , -'''�:Mõdelõs' crê l;ára ;$êt��e·.ã1�gfur���::-; .�:::-_
-o ,_."-

,

Apenas 1 exemp.lãi"(fe' ca'dá( ,... .

. Linho puro, -em tôdas as cores,' {para .

vestidos
metro " .

"MILHARES DE BLUSAS LINDAS!'
Capas "ANGEL" agrande sensação daatua-. ';

lidade!

"'. '_', � ..... � �..• '-:' .....�'� -i-

'ATENeÃO: recebemos uma caixa das col- ,

• 1

I
.

.

ARTIGOS .PARA·JANELAS _' TA-
PEÇARIA _ 'PASSADEIRAS E-
DECORAÇÕES ,

.

'.�'

IFÍIâSSim� rnarquisets largo 1;30 mt.. : .

ARTIGOS PARA HOMENS F'inissímo tecido, lindas coi es.vtípo Nylon mt. a

\ Caniis'eta� de física 1 por 10,00" e 3" por 27,00 Voil estampado a '
.

Calças de meia desde '. . . . . . . . . . . . . 5,00 Camisas lisas e listadas á '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33' 00 Marquisete listada a " ; .

S bons ) ,
.", .

d doutiens ons a .. l
.
9,00 Camisas de seda, esporte a �. . 89 00 � ranja e se a mt. 'l: ..

. Sout�ens de seda a
.: ':

;
.:. 15,00 e-,\ "'18,0? 'Pijamas bons a "

"�O •• \; •••••• : •• h'. • h5;00 I
CordÕe;> de seda desde mt .

Canll�olas_d� opala fmameFlte hordadqs,a,.: " 49,00lCúecas s�xperiores ét •••

,

•••••

,
•••••

,'
•••

�.�
•••.•. 2500 Cadarços de seda desde mt. .

Combmaçoes de seda a ' .. " ..,.'.' 39,00'1 Cuecas l�stadas, a -.... .. . 15'00 Fmissim0 nylon de se ..la, a melhor qualidade.
Combinações.de setim liFlgerie .,'.: : .•. : 95,00, Me,ias reforçadas' 1 pur' 7,50 3 pares ;.. 20'00 GOBELINS - DAMASCOS. - -MATÉRIA
C0mbinaçÕes de setim superior � ;., '75,00 Calcas de bom brim, liso a 57'00 PLÁSTICA, PLAVINIL - PANO COU-
Cintas luvas a., ......•............... ;

·

_50,09 .CCllças de tropical a 95;00 1)0 .P�\RA ESTOF'\MENTOS!
Qiümones de algodão fina padronagem a 110,00' Calças de méia lã a \ . . . . . . . . . . 85,00 Os menores preços e é. maior variedade!

Qu�mones de Foulard a
::.... 185,00 I Calças' Be' tropical l",.m.a ,....... 135,00,

QUlmones de se�a .acolchoados a 210,00 I Calças brim Kor�n�a, americano 105,00 TAPETES' _' CONGOLEUMS
Jogos de Jersey fmos a .. ,................. 155,00 Calças de boa caSlmiC,a lJ:eccla a :..... 13'7,00 PASSADEIRAS o maior e�tóque no

....

Jogos 3 peças opala estampada a
'

'-. . . 99,00 'Calças tipo linho a . , 155,00 ,-

Finíssimas 'cai.pisolas de setim com renda a
.

145,00. TeTllOs. de meia lã bem {éitos a 215,00
Estado!

Cambraia finissima a 27,00 o metro. Ternos de rnda lã (0)'1'0 inteiro
. 275,00 ,.Quer .n.os té'.petes, quer na�; passadeiras e' conso-

I
Tern'Os tropica.l �e lã ótimo' a.cabamentó a

,� ,337,00 leums,� ESTAMOS COM PREÇOS ABA,I-
Ternos de caSImIra boa. marmho 498,00 xcJ DO NORMA:' DAS TABELÀS�!!
Tern�s cambraia sal e nimentâ ' :..... 595,00 "-

Ternos de finissirrJo L' ·pical de pura lã, córte MOBILIÁRIOS
elegante e perfeIto, a lnelhór confecção do
país. a ,., : ..

Bl�im tipo linho, mé1ro . .

'

.

chas acima, 'ligeiramente avariadas em via

gem e que vendemos com o desconto de

;, 20%!!!

ROUPA BRANCA

VENDEMOS PELO "CUSTO SEDAS

30,0<)

EM METRO, lisas ou estampadas, cuja
secção v�únos liquidar definitÍvamente.

Os fil_"los mob"iliários rara:
Quarto de �crmir, salali rle jantar; salas de visita,

�ofá3, ca;,1as, estãq 3endo. vendidos cOm van

tCljOSOS descoritor. e em condiçÕes magnifica,>
de pagamento.

.

Avisamos abda que s::�nOf:1 distribuidores EX-
CLUSIVOS dos ::tfalJlF-dos . /

COLéHÕES DE MOLAS
DIVINO, pIVINO SUPER, DIVINO DE LUXO

E DIVINO PROBEL, que são os melhores
colchoes de ,molas da AméricÇl do Sul!!!

ARTIGOS DE BANHO
• 935,00

2�,0.�
.
Toálhas .de rosto, artigo próprio para pensões, 1·

hospitais, cópas etc a - ,9,00
Toalhas ba'rrada a, ..... � , . , . . . . . . . . . . . . .. /12�,'0000�Toalhas felpuda's, ótilllé.S a )I

Toalhas de banho a ..... . "............ ,39,00
Toalhas de benho superio'res bem grossas a ..

'

55,00
Toalha de banho tam�r:ho gigante ; 75,00
Pisos para banheiro a 49,00

LINHO EM METROS, TEMOS UM
GRANDE ESTÓQUÉ E CONCE
DEMOS '10% DR, DESC,ONTO
NOS. PREÇOS QUE JÁ SÃO SU
'MAMENTE BAIXOS!!!

CONJUNTOS SARAGOSSI, o terno �s:-
pai-te dos elegantes e o melhor artigo para'

.

presentes.

ROUPÕES DE BANHO PELO· ME
NOR PRE'ÇO'DA PRAÇA

, ARTIGOS DE CAMA E MESA /

Jogo� de bóm cretone para casal
'

.

Jogos finamente, bordados e excelentejcretone a

Colchas "Cohimpia" a ):rlelhor das colêhfls de
côr a '

.

Colchas C01Ulnbia para solteiro a
.

Colchas de seda Nubia' c/bico a
.

Colchas de seda Nubia c/frànja <I •••••••••••
I

/

PELES
Chamamo!' a atenção da grande fr�guesia para E\

conven;2n'cia de �d:rairiI' agora CASACOS
DE. PELE, não ':,ó a�enderido os seus preços
excepcionalniente 1 azo[,,;eis como ainda para
evitar ter que cúmprs-Jos no inverno prc
ximo, qUando, al.ém da natural alta de pr·.�,
ços, 'é, de se provf'�' unia grande escacês do
artigü, C'onseqllência das difiéuldádes nas'"

i��;��' ARTIGOS PARA MENINAS
Milhares de vestidinhoE- dE verão, a começÇlr de

114,00, Maillots para t.odas as id1;'tdes. '

.

91,00 Vestidinho'; de organdi, fustão e tecidos Ba�gú.
215,00 Capinhas rmra chuva.
230,00 Sombrinhas de algodão e seda Etc. Etc. LIC8NÇAS PAi�A ll',lfPORTAÇÃO!

.

A MODBLAB
l'

!
I' TRAJANO 33

I .

.'

-- '-FLO'RIANOP·OLIS

25,00
32,00
30,00
20,00
.

8,00
[,60
2,20

.51,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Depois de 3 'Ano�, de .Promessae
propõe o Govêrno pedueno aumentá ao funcionalismo!

.- _ • ',.

--------,
.

o sr. Irineu Bornhausen, i rinense, depois de três anos tá Pelo menos para pagar

a nova Situaçao Cambla II �
. :.::r:t�r ::t:�:::::, en� i �:,g;;'::�",.';r:�::,�:�: ;r::��:l�:r��e,::::r:i, na

,.

P Ob d 1:" ".
"

,

Assembléia Legislativa do I candidato. Ate que enfim, s. ---

or um serva ar .conomwo" , O N T' t IA nova política de câmbio no Brasil, posta em exe-"I Estado, para estudo,

mensa-I'
«xcia, compreendeu que o OVO I O ar

cução ,neste.s ú�timo�- dias,- está, como é natural, desper- ;;�m e/m que. propõe melho- �'E'rvidor públ�co, mal pago, da Igr .•coltoratando o maior mteresse nao so entre as classes

produto-, _
� rI_a de. vencimentos aos 0- e, por isso, vivendo verda- II

dr�s,
como ain?a e�lt�e qduantfos se dedicdam, direta .ou in-

Rlorianópons, Quarta-feira, 4 de Novembro de 1953 cupantes de carreiras,' car-i cí.eiros dramas, de paciência Perante o sr. Governador
iretamente, a ana ise os enomenos e economia.

"

'

1 d d iment 1 J 'h •

d t
. do Estado e demais autorí-

Ob t t
' . ,

d
- --- t(us ISO a os e provimen o 'CE o� am a supor ou mUI-

servamos, a en os as primeiras escaramucas a

N A bl
' ·

-
,

1\evolução Oswaldo Aranha-Marcos de Souza Dantas, I C!I
\

SselD ela Efetivo, do Quadro Unico do to, esperando todo êsse pe-

que, para evitar a alarmante disparidade verificada na!, Estado. ríodo de govêrno, para ob-
"

compra das cambiais, a Superintendência da Moeda e Não há negar que, assim, ter .um aumento de venci- vêrno, o cargo de Secretário

Crédito houve por providência necessária elevar o ágio ,4ÓXI"I.·o a Capl·o�,;l1 IS 4meDd�s c Chefé do Executivo Cata- mentos, que, em proporção da Agricultura, pasta vaga
mínirao sôbre o dolar e outras moedas, nas diversas ca- U - fi ti

� ele'vação do custo de vi- há mais de ano, o nosso pre-

teg01��da assim, a medida não alcançou evitar as gran- ao �orçamento e -uma decisão pileca TIM da, desde que assumiu' as zado conterrâneo, Enge-
des diferenças, para mais ou para menos, verificadas de ,do ,Pras,4dente ,_

- Outra's.-o'otas I
• • • responsabilidades da coisa nheiro Geógrafo Dr. Vitor

uma para outra praça. Parece evidente que essa oscila- li pública, pouco representa: Peluso, que, vinha exercen-

cão decorre do insignificante total de, importadores re- Sessão de 5-11-53. sinteressada, tanto ao exe-, '

'FALÊNCIA dI' d d
- .,. Na verdade, <5 aumento, o,; la anos, a ireção o

gistrados em vários Estados, em que pese possa qualquer \ Presidência - Volney C. cutivo, como ao povo de A b hd' I.

t Ii t d 1 '1-
ca run a o com o rUI- Lornhau.seano não bastapa- D,epartamen.to de Geografia

comercian e concorrer ivremen e a to os os ei oes cam- de Oliveira. Santa Catarina.
biais no país. Mas as dificuldades de ordem material, ne- doso fracasso da redenção ra cobrir o aumento do cus- e Cartografia do Estado.

1 1 íd d Secretaria: Lenoir Var- Emendas foram apresen-, Lé d' 1I.T t
'

O'
-

Ias inc UI o, o encarecimento as aquisições, tais como e etrwa. o rsor e e com a to da vida de 1951 para cá. I novo e primeiro titú ar

viagens, distâncias, despesas decorrentes, etc., não con- gas Ferreira e Elpídio Bar- tsdas. Para completar a Léi definitiva extinção do ra- E' irrisório e, segundo -as da pasta da Agricultura,
vidam os negociantes de, uma praça, que conte com Bôl- bosa. de bases. Para torn�-la mais citmamento, ambas depen- primeiras impressões, está' pôsto não seja um técnico
sa de Valores, a transacionarem em outras :praças. ,A enchente em Capinzal '1

.

f· dendo de-chuvas di uviá- recheado' de injustiças, na matéria, é, sem dúvida,
Daí e de outros atores, que seria ocioso enumerar, '

O dep. Gomes de Almei- di
- .

-1 d I I
uma primeira conclusão: melhor ágio seria obtido se as n�s como con içao sme qua Seria, no entanto, perigo- um e emento, e rea va ar

cambiais fossem vendidas para todas as firmas registra- 'da, volta a referir-se à ter- n�n, o sr. Irineu Bornhau- so que � �egtslativ� Uusc9s-l' na atual geração c�rinen-
das nas Juntas Comerciais. Com isso seria evitado que rivel enchente que assolou seno chamou o seu mentiro- se corrigi-lo e faze-lo con- se, A sua comprovada capa-
o direito de importação ficasse restrito às firmas regis- o município de Capinzal. E d' -

Z d
-

" •

tradas na Alfândega, como importadoras.vaté 9 de outu- ISO
pa rao ,-e man o� que sentâneo à realidade: E' isso I' cidade de trabalho; aliada

apresenta projeto de lei, que AI D"
.

I 'h d d
bro último, pois não há negar que outras firmas, às quais

e e escrevesse no tarw que o govêrno espera para . ao ze o e a onesti a e com

1 d visa a abertura de.,.um cré- Of'
.

l d M h- 1 I d d d d
I

d idnão convinha importar' até àque a ata e nos último� I
Wta a an u: que o p a- esenca ear nova on a e que vem marcan ,o sua 1/1 a

anos, agora estejam com o maior interesse no ramo im- dito especial de ,. no do aprovqitamento do demagogia e acabar, como públíca, são credepciais que

portador, dadas as novas circunstâncias e modalidades 'Cr$ 400.000,00 para a Pre-

I' Estreito, no rio Uruguai,
I

quer, negando esse pouco I o habilitam a dar ao novo

comerciais. Excluí-las, in limine, indica restrição enorme I feitura daquele município, C 'a l f I
em oncor ia, era um p a- com que acena ao sacri í- i departamento, mormente na

entre 9S concorrentes nos leilões - vale dizer, na pró- como auxílio para a recupe- , O M dei F I d f 1 I f
...

1
.

pria, disputa de cambiais; com prejuizos para a Nação

I
,no seu. '; oe erro 'a ,so ca o unciona ismo. sua ase imcia , a organiza-

Do exposto, cremos que melhores resultados seriam ração dos prejuizos, causa- 'de Todos os Santos elogiou Antes pouco do que nada' ção desejada,
obtidos através das seguintes medidas: I dos por aquele flagelo. muito êsse plano' bornhau- _ e daí ser até prudente Augurando-lhe uma ges-

O impor,tador ou o candidato à compra de cambiais' Agência Telegráfica em ôbi t I bl I
-

f
'

Ad'
.' A seano so re o ou ro pano. que a, Assem éia aprove tao pro icua, cumprimenta-

que no caso poderia 'ser qualquer firma das registradas I�merê �h:_' acor o com os interês-
Se estava na cara que 'o go- ,'SS(' cumentozinho como es- mo-lo cordialmente.

nas Juntas Comerciais até 9 de outubro último, apresen- O dep. Siqueira Bello, a- 3es populares. 9ue deve ser

taria ao_ Banco do Brasil, em qualquer agência onde es-
.

(� interêsse conjunto do exe-

tiver instalada a sua sede ou a cuja jurisdição pertença" pós=comunisar à Casa um

urna .proposta de compra de câmbio, citando o total da abaixo assinado recebido do

moeda a ser adquirida, o ágio que estaria disposto a pa

gar, a categoria da mercadoria que tencionava importar
E- o seu corretor de câmbio. Nessa ocasião, pagaria uma

taxa de 10% sôbre o valor do câmbio oficial a ser con

cedido, taxa essa que no caso de ser negada, a aquisi
ção, ser-lhe-ia imediatamente devolvida: O resto, quan
to aos pagamentos, seria tudo como ,tem sido até aqui.

Diante dessa proposta, concreta, á agência do Brasil
telegrafaria à Sede comunicando os nonies dos possi�eis
compradores, números das propostas de pedido das com-

pras de câmbio é outros detalhes de rotina. Nossas excusas

Semanalmente, em dia aprazado, a Carteira de Câm- Pedimos as nossas excu-

bio do Banco do Brasil, diante de seu saldo em divisas: sas, por não registrarmos _()

colocaria no mercado o respectivo, total disponível, me-
, teor do discurso, ontem pro-

diante venda diretamente aos interessados que melhor

ágios pagassem, por intermédio de corretores oficiais.
' ferido, pelo dep. Enedino

Assim sendo, a Carteira de Câmbio colocaria em or- B.ibeiro.
dem decrescente'de ágio tôdas as propostas recebidas até A razão é que, não enten
uma determinada data e acEtitaria, como era natural, I demos o que S. Excia. quiz
dentro de suas próprias disponibilidades, aquelas que ,I d'.

.

h
mais ágios pagassem, isto é, até atingir ao total de suas

'
lzer na mela, ,ora que 0-

disponibilidades. cupou da tribuna.

As demais ofertas que 'não atingissem ao ágio míni- Ouvimos, de quando em

mo da distribuição dessa semana, ficariam automática- quando, referências ao Diá
mente canceladas, sem poderem concorrer, a outra dis- rio da Manhã, como "pas
tribuição, a não ser que fossem novamente renovadas

por intermédio das agências do Banco do Biasil.
- quim", et�.

,

Dessa maneira seriam de preferência, atendidos os Também um aparte do
mais necessitados de ca�biais ou em' condicões de me- d'ep. Osvaldo Cabral, eluci-
lhor pagá-las.

•

A. Carteira de Câmbio. telegrafaria, então, às agên
cias do Banco do ;Brasil informando as propostas aceitas
e elas, por sua vez, quando' fossem, agências do interior
'sem o serviço de câIubio, encaminhariam os c�ndidatos. riadõr,. porque o levei à,
às agências-sedes de Bôlsa de Valores" para alí recebe- b�ras do Tribumtl e por

tação de emendas, isto é,' si

rem a promessa de venda de câmbio, através dos corre- êle foi condenado".
:'abia direito aos deputados

tore� autorizados. f senta endas ao PIa
E é só. '

i-'P �
� .. _

r em
,

-,

Não haveria dessa maneira prejuizo para a profis- O
' .

P
-

'

. , C 'l' no rcamentarIO para o e-

são de corretor de câmbio e todos os clientes importa- ensao para a vt1iva ect ta

I
' :

dores seriam atendidos nas respectivas sedes de suas fá- _ Amorim Rosa xerClCIO de 1954.

bricas ou estabelecimentos comerciais, somente saindo 0 •.3' S"
.'

B II
A Presirlência julgou im-

,

, uep.' Iquelra e o a-

após já ter sido aceita a sua proposta concreta de com; dI'
;rocedente a referida ques-

presentou, ,projeto e el

pra de câmbio pelo Banco dO' Brasil.
Com isso evitar�se-ia o que agora está acontecendo, concedendo pensão à viúva

pois, enquanto numa praça, determinada moeda dá, n(, Cecília Amorim Rosa, de
mesmo dia, um ágio de Cr$ 70/80,00 cruzeiros, em ou- dr$ 800,00 mensais.

tras, dada a falta de concorrência ou a nenhuma' propa- E' que, aquela senhora,
ganda o resultado não passa do mínimo estipulado.

Faz, portant,o, mister que todas as firmas registrada� havia ficado em co�pleto
na� Juntas Comerciais, 'até 9-10-1953, possam licitar em desamparo com o faleclmen-

Bôlsa, conforme acima -já expusemos. '

' to de seu marido, velho e

Q
. ,.

-

d I contra a decisão da mesa.
uanto mais agIOs pagarem os que necessitam e dedicado serventuário da

cambiais, melhor aparelhados estaremos para pagar 'a� Justica do mun'cíp'o d B',
d' 'd

. . .,.

d
1 1 e 1

nossas IVl as COmerCIaiS e maIOr agIO po eremos pagar, : '

num futuro próximo, pelas mercadorias exportáveis que
guaçu.

são'as bases de toda a estrutura econômica da Nação. O Plano Orçamentário -
ABSOLVIDO

A liberdade no comércio exterior é uma necessidade 5a. discussão plenária O CAP. TESEU MUNIZ

,que se impõe!
.

10 orador: deputado Ene-
Abaixo, portanto, a antig� "tradição", hoje somente dino Ribeiro. Pede aprova

ainda prevalecendo para os importadores 1'egist1'Cldos até
9-10-1953.

'
-

E para�ns aos srs. Joã� Dantas, Marcos de Souza
Dantas e Oswaldo Aranha, respectivamente Diretor de
Câmbio, Presidente do Banco do Brasil e Ministro da
Fazenda, por esse grande passo na liberdade cambial I)

extinção de nossa dívida externa! Voltaremos ao assunto

Segúndo telegrama parti- sentenciado� salomon i c o,
çular, estamos informados êsse contundente ironista

que o sr. Cap. Teseu de Cas- que é o nosso Pantaleão,
tro Muniz, da Polícia Mili- teria comentado:
tal' dêste Estado, foi absol- - Queriam enrustir' os

vido pelo Juiz de Direito de planos, m""as o Guilherme

Clevelandia, Par'aná� que virou T'l'ogilio e não deixou!
I '

reconheceu ter o réu ag�do
.

E o Medeiros teve que con-

em legítima defesa, quando fessar o' roubo na boc,a do
watou o Coletor Federa! cofre! Ladrão ..que rouba e

\ i

em Santo

An,
tônio, naquele, não carrega é a falência da

11Estado, fato ocorrido' em classe e da ideologia!
principios do corrente ano, , .. BUM.

'� ,�_,==-�_=-,.,.....,.'GUILHE,RME- l"AL-................-

/

vêrno federal, de início, ia
_.

lnmandar' 5 mi ões para o

cutivo c legislativo. Em=: começo das obras, era preci
so que O governador..se de

clarasse logo pai e mãe do

.ladelra harmonia.

Negar-se o direito d� a-

distrito de Iomerê, municí
pio/de Videira, em prol do

t b 1· t d A presentação de emendas é
l'es a e eClmen o e sua - plano, antes' que o obrigas-,
gência Telegráfica, solicita' negar-se as funções do ie-

sem a pôr lá no Estreito
:la Casa, um ofício ao Mi- gislativo. Que nem em '\tr-

tos re,gim'ens de fôrç�, como
uma placa, como nos, gru

pos escolares construidOs
o q_ue tivemos em 37, foi ne- pela União. E, para-evitar
gado ao Conselho. Consulti- dúvidas,' o jornal do govêr-
voo

,no, ;0 dia 9 de oU:tubro; li
A Assembléia não podera

nistro da Viação, em prol
das justas �spiraçõe� do po
vo daquele município.

alarme, mas redundou em

fragorosa derrota do amigo
do alheio, que chamado àl"

briu manchete para enga-
ser méra, carimbadora de '

,

nar o povo: O PLANO DO
mensagens executivas. Suas

ESTREITO E' UM PLANO
funções são bem outras ,e

DO GOVERNADOR IRI-
específicas. NEU BORNHAUSEN!
As emendas apresentadas '

S b 'd
A'

_. .,. I a en o que esse plano
3ao Justas, Jushsslmas. E o',. d h d C

,

'

I Vler� os omens e 011-

oróprio sr. Governador, da

I
'd' 'f t d"

.

,

, A
cor la, a ren e 0:3 qUaIS-

Estado devera reconhece- h' dLf f 't' \ se ac a o gran e pre eI O

10. '

pessedista Atilio Fontana,
Assim falou o dep. Ylmar

o, nossa Guilherme Tal
Corrêa. 1

meteu, umas das suas setaI"

-0-
envenenaqas na sambiquira

O dep. Celso Ramos Bran-
dCll larápio, de inicil:\tivas

�o havia levantado na ses-
alheias.

são de 30 de outubro, uma O caso arranjoudou a questão.·
"O- Diário da

de da presidência, da cons

pasquim, caluniador e inju- litucion�lidade da apresen:

algum
Manhã é questão de ordem, indagan-

falas, teve que restituir <:

seu dono o objeto furtad�� I

Com efeito, já na edição de
27' de outubro, o Diário do

Palácio abandonava a afir

mação de que o plano do

Estrei,to ,ERA UM PLANO

DO SR. IRINEU BOR-�ão de ordem, com exceção
la emenda ao art. 7°, que

he é Sl�presso pelo deputado
Osvaldo Cabral.

NHAUSEN, ,e confess�va,
moido de despeito, que o

plan(, PARTIRA DE CON-

CÓRDIA.'
,

,Ess� confissão doeu tre-jmendamente'! Ma� o jornal
foi obrigado a fazê-la por-

o autor da emenda soli-

': itou inscrição para a ses

�ão de hoje, para rebelar-se

ção integral, conforme o

plano do Executivo para a

Lei orçamentária de 1954.
2° orador: dep-utado YI-

A propósito, êsse notável

que era a expressão da ver

dade e era necessária para

desmentir a manchete do,
dia !:J de outubro.

mar Corrêa. Lamenta pro

fundamente não poder aten
der ao apêlo de seu coiega.
A lei orç1imentária precisa

I 5.er estudada. E com muito

carinho' pelos representan-

I tes do povo. E' sUa função
específica. Cohiboração d,e-

Sócio Capitalista
Precisa-se que poss1l dispor de cerca de 1 mi

lhão de cruzeiros para sócio da construção de gran
de edifício bem 'localizado.

Cartas para N. H. J. Caixà Postal, ,419 - Flo-
rianópolis.

'

dades, assumiu, ontem, às

10 horas, no Palácio do Go-

Loleria do Estado
A Bxtraoao, ,de 'Dotem

(enunuo:» _

2.905 .

8.637 .. , .

'7.086 .

1.049 ..•.....

11.233 .

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

200.000,00 Florianópolis
15.000,00 Florianópolis
10.000,00 - Joinvile
5.000,00 - Joinvile
2.000,00 - Lages

(

VIII
Estamos no VIII tópicq. No oitavo dia, tam

bém, Sancho deix04 de, ser governador. Deram-lhe
um susto revolucionário, e êle que não era, de mor

te, abalou. Vendo as coisas complicadas, como o

cantor da Mariana, Sancho correu à cavalaria, to
mou seu burro, "deu-lhe na testa um ósculo de paz
e com lágrimas nos olhos, disse-lhe:

'

- Vinde cá, meu companheiro e meu amigo,
que tendes sU"portaqo uma parte dos meus traba
lhos e misérias; quando andava convosco, e não

pensava senão em' arremendar os vossos aparelhos,
e' em sustentar o vosso corpinho, ditosas horas, di
tosos dias e ditosos anos eram os meus; mas, pesde
que vos deixei e trepei ,às torres da ambfção e da
soberba, �ntraram-me, pela alma dentro, mil misé
rias, mil trabalhos, e quatro mil dessassossegos".

, (Obra citàda, pago 340).'
Aos amigos homens, o discurso de Sancho, foi

patético e muito diferente daqueles que lhe davam

para ler e que êle tinha que ensaiar à frente de um

espêlho, e nos quais, apesar de ignorante, percebia
que tinham escrito petas'e pataratas para enganar
o bom e paciente povo da Barataria.

Assis falou o governador, despedindo-se do
,

cargo que não pode exercer:

- Abri caminhos, senhores meus, e deixai-me
voltar à minha antiga liberdade; deixai-me ir bus
car a vida passada, para que me r,essuscite' desta
mode aparente. Eu não nasci para governar .. , En
tendo mais' de lavrar, de cavar, de p�dar e de pôr
bacelas nas vinhas, do que de dar leis ou defender
provinci'as e reinos. Bem está São Pedro em Roma;
quero ,dizer: bem está cada um, usando do ofício
para que foi nascido. .. "

.

Os eternos bajuladores, com o Medeiros, do
Santos da época à frente, lembraram -que Sancho
poderia até ser reeleito no futuro. Prometeram não
atormentá-lo' mais e até dar-lhe a liberdade de co

mer à farta. Mas o governador Sancho estava de;
cidido a ir-se e respondeu (pag. 342):

- "Tarde piaste - era mais fácil fazer-me tur

co, do que deixar de ir-me embora. Isto não �ão
brincadeiras para duas vezes; com este govêrno me

fico e não torno a aceitar mais nenhum, nem que
me ofereçam numa bandeja ... Sou.'da linhagem dos
Panç;1s, que sempre' foram cabeçudos, e que, em

dizendo uma vez nunes, nunes hão-de ser, ainda
que sejam pares, apesar de todo o mundo. Fiquem,
nesta cavalariça, as asas de formiga que me levan
taram aos ares, para me comerem os pássaros, e

tornemos � andar pelo chão com pé rasteiro, que,
se o não adornarem sapatos golpeados de cordovão,
não lhe hão-de faltar alpárgatas de corda; lé com

lé �' cré �om cré; ninguem estenda as pernas para
fora do lençol, e deixem-me passar, que se faz tar
de"..

De fato, Sancho, o governador, já se foi tarde
de mais.
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