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de. uma história mais

Al�l contada. '

que
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',IC?m,'1is ânti,o,D!á- I
,C,flO ,de S. ��,�a"na ',c'

�IO, 12 (V;A.) � Uma com destino a Salvador, de
esquadrilha de' aviões a

I

vendo percorrer varias ca-

,� A,'no, XL ,'e jato, sob o comando doma-
!
pitais do Norte até Belem.

, jor-aviador Roberto Pessoa
I
A esquadrilha gastou do

I ' ,�. 11.7 � 5 '

I Ramos,' integrada ,pelo -ma-
'

Rio á Bahia 1 hora e 39 mi

Oo(><.aIIIto<��� j�r R�i Silva Aguiar e Ota-
i
nutos e os aviões ficaram

via Augusto Pereira Souza, I expostos á visitação publi-
'

decolou, hoje, ás 9 raras, ca, voando em seguida .

Uma História,Realmente
Mal Contada

, Incidentre entre D· juiz· e· o padre Demutriez �:�::o: :i:: :u:::::: I :::!:���:1�7;';�::�:�
FORT1\LE,ZA,I �2 (v.

r
le hoje, co� destino a Cra- O pre�ei.to Pauh� ?�bral e I

-ituação impunha.. sul, com rajadas frescas. Manhã", uma, série de his-

A.) - A Imagem de Nossa tos. " o secretário da Polícia per- O padre Monteiro Cruz Temperatura: Em declí-' tórias que intitulou de, "mal

Senhora de Fátima, em vir-I- O incidente .foi devido' a' maneceram longo tempo no Jnunciou que mais dois ml- �io - Máximo 18,4.- Mí-I'contadas'",tude de \urri. incidente ent�e .ecusa do padre Demutiez, úlei�afo a espera de deta� lagres da Virgem de Fáti- nima 17,3. ' A <te ontem é, em verda-

o juiz de Direito e os mem- que conduz a Imagem, de, lhes do incidente para ado- 'ma ocôrreram em Puerá e

N bbros- da comitiva, ficou re- permanecer n;ais algumas tal' �s p��vidências q�e' .; Ipu,
'

I
a Asse� léia

tida em, Çrateus, partindo horas em .Crateus. _,_'_...:::...l- �-----------......._-

�sómente ,à� primeiras horas
"
'A situação foi depois nor-

'p I � II r'a-O' o I m'll S's a-,'O
' Sessão de 12-11-53. lei 47-53, que _autoriza a a-

malizada .pelas autoridades '

MONUMENTO Presidência - Francisco .quisiçâo de uma área de
que ofereceram tôdas as ga-

A SALGADO FILHO 'de Souza Neves,.-
'

'I terras, por doação, no mu-
rantias 'à comitiva.

Secretaria - Lenoir Var- nicípio de Brusque desti-
/ gas Ferreira e Elpídio Bar- nada à construção de uma

bosa.
-

escola rura1.

, -

, DIRETOR Iitu,ben. de
'.i,A,rud. Ramol ,

"SEr.ENTÉ
"

Dominíol F. Id. Aquino�� ,

" '.
�,,__.�- -

Florianópolis, Sexta-feira, ,13 de Novembro de 1953
.. '_--' \ ------

até

Comissão
RIO, 12 (V. A.) A CARGA DE

Especial da Câ- ESPERADA
NATAL
NO RIO

Um requerimento do dep. Grwpo Escolar
lário Bleyr". O sr. Ribeiro,

Patâa assim como não foi fiel ao

seu, antigo Partido, é infiel

O fogoso, articulista, que

por acendrado' apêgo ao

exercício da cadeira de de

'putado, vem se revelando
I '

mais realista do, que o Rei,
na sua história de ôntem re

vela que deixou'de ser pes
sedista desde 1945, "quarí-,
do por ,\obra e graça de Ad

vogado do diabo, o PSD

meteu O'� ,pés em todos os

�O!Pl anheiros 'limpos e leais,
para entregar a Prefeitura
de São Joaquim ao sr. Hi-

"

Segundo colhemos em [onte» fidedignas, es
Ü'1W rp1!,nú1 () ontem o diretório da União" De-

mara aprovou, integralmen- .RIO, 12' (V,'A.) - Nove mocrática Nacional c(ltarinertse, afim de tornar em

te, o projeto da' Câmara, a- conhecimento do :impasse, já público, verifica- ,Cássio Medeü'os Pereira
., do Lrlt're o� srs. Secretário da Segurança Públi- O dep. Cássio Medeiros Foi aprovado o projeto clt,brindo o crédito de dois mi- »avios com grandes carre- C d d P 1" M 1 às datas e infidelissimo à

ca e O1n(1n· onte a o teta ititar com, o sr. requer e a' Casa aprova, a lei 'n. 67-51, ,que': cria um
lhões de cruzeiros para a !éUnentos de artigos de Na- Delegado da Ordem. Política � Social. Decidi- História. Senão vejamos:
construção de um monu-: tal chegarão a este porto ram os dirigentes da etún.a vigilância dar intei- expedição de um ,telegran:a Grupo Escolar 'em', Pa�la quanto à data: �O sr. Hilário

. mento ao ex-senador Salga- em dezembro, procedente 1'q, (tpoio ao sr. c-i. Trogilio Melo, prestigiàn- ao Ministro da Viação, no Pereira, rriunicipio de Cá- Bleyer foi nomeado prefei-
do Filho na estação do Ae- da Europa. Os navios p;o- do:;;o ern toda a linha. "Dumte dessa decisão res- sentido da 'instalação em noinhas.

to do futuroso, município
,� ,ta saber se aquela« outras autoridades, por sua Florianópolis, de uma esta-

reporto Santos Dumõnt. O cedem da: Europa, França,. ' D"'L,EGAÇA-O ,CA,TA- ser.rano pelo Interventor
. vez, tomarão também a atitltde que teve o De- ção da "Rádio

.

Internado. r..t

projeto será, agora

"subm,e.-'I S,I,.tuega,lde_I1t,.a,lçi,a,.'"a O"

legado da DOPS quando se viu atiitgido. nal". IÍlNENSE AO XI Udo Deeck, o qual por sua

tido 'ao plenário. vez, ascendeu à Intervento-

B I
�, · Ordem, do Dia CONORESSO DE ' .

'E r'res .na "o I v,.1a 'F�i aprovado, em primei- : IlGIENE '�� ;::�:!t!O�u�::�g:�::,

,

, ra discussão, o projeto de
,

,

que êste assumiu o Govêr-
, , Para representa,!' o Esta-

no da República a 31 de ja-(Manuel Ferreira-de Melo)
"

t \

Já temos' -dito, por mais Pr�50S numerosos implica,dos ,�, 15 de Novembro,
'

i
do �:�::::o �;::���;;,�: neiro de 1946.' Quant� à

d d ' *
-

* .data gloriosa
.

que
"
XI Historia: a indicação do no-

e 'uma vez, quê uma as

I
' ' ",

.

.

,'I( b
'

1 R'O 'eivante 'r,e'vnlucíenaríe Higiene, que se reunirá-em me do sr. ,Hilárió Bleyer à
principais o ras a rea i-

•
,

regista' mais um ani- C itib iod d 15 '

t 1
c

\
urr 1 a, no peno o e 'prefeitura de .S, Joaquim

zar-se nes e País é �que a LA PAZ, 12 (U.P.) - A

I
Revolucfonária Socialitsa e entre os "qti.ais vários avia- versário da Proclama-

a 21 de novembro corrente f' f it 'd' - 'A',.,'
t

.

f'
,

d'f'
.

I
\

-

da R 'bl' '" t' ,
' 01 eI:a por eClsa0 unanI-

que em por 1m mo 1 lcar a 'poJícia. deteve ,Humberto ex-presidente provisório do dores do' Lloyd Aéreo Bo- çao epu Ica, es a foram designados os srs. drs.' "

"-

t ..l A . '

t d d
I I ,

'
'

·t E r' .
me do dIretorIO local pes-

en",enCla ,acen ua a as Quenca, que durante mUl- paIS. liviano, ,compr:ometidos no
as PI)! as. m'ot� ros a- Pank 'Tavares da Cunha '

'

'd'd
hã d' l' j

/, \ ,I' \ nos, várias' comemora .'\' I sedist�, à epoca ,presI 1 o
c ma, as. c, ?sses. con�e��a- ,;?s a:1.os �steve ligfd�: a�s! . "�l Diario': i�f�rm9-� ,�� ')��aJ;1te re�?lu"��o��:i�. P::- "õ' 7' lO

-

"', _,'.":,, ,,:.

-

_ M_t;JJ-?l d�'e�.m; '?O ?epar�-: pélo' sr._Hercino Vi'eil'a' do
claras ,paI!'l ;:;lChal'enl�m1::l1to

Hate�esses' do' multllmhona� oarater exU;q-01liclal,,,.qtH�� a\I'",u;�tado�l('}ooál�,6l:a. _ ç�e� " lassl��l-\l,rafn; ,.,0 , �ine.n�tl 'g; "S<;1JEI:de 'P:(lbliéa (, "

'

t lI'"
,_ ,

" , I ,�.","'--,' - ",,:'- t'l ��,;t�cl�";'lf':'''t"'''''-oI,,,,+, ·c, "'t�"�4<"""",�"",' " 'Amaral""cunhado do su-
na ura e qglCO ,nao so a rio atiã, e Wa�do Belmon- 'polícia trouxe de Cocha- verdade que o número de }anSCUlSo' gla a

os fundo árias Ivo ,Stein '

" ,
..

miS'éria mas também o pau- d
"

,

b b 1 .' efeméride. Neste, se-
' ' / plente 'Enedino e hoje seu

tee, cnefe oPartido.União am a 70 presos po íticos, prisioneiros ,se e�eva a 'Ferreira, Miguel SaBes

ca-j 1"" .

t' h
Perismo. _ 1 000

'

h f d l'
. gundo se depreende pe- I 'I

< ' ,corre IglOnarIO, e' ln a co- J
, ,

. ,o"-c e e e po ICla" (' a canti e Joaquim Madeira t'
. : .

Achilm egbisticam. e 'nteUm ,a" " C'
,
a r'ta,'

.

�oronel Ramirez respondeu: -
la p,enhuma divulgagão Nevés.

' ;, ,mo �ecr;. anoR�bm.esr�llSOsImo
muito natural que os ou- ," , " que se observa, a data I: _'.

I sr., ne lnol 1 eIra. cor-
'E um exagêro.. A delegacao ,catarmense, .

d A'b"
tros se habituem a privar- niío será ,comemorada. t. d

., '". '

,
re, am a por so re ISSO,

R B ' rC",Ulra no prOXlmo sabado '

t d 'd f" d
se das mais banai; regalif.ls u ens, ' Neph),una preleição. Ne- I que o por a OI' o o lC10 o

comentarÍsta do Diário da Manhií publicou que para a capital do Paraná. direté,;rio pessedista fazendo
e comodidades qu� o capi-' te valeras do meu nOme _ indevidamente _ para

nhuma palestra, levan- '

I f
' I AUMENTOU 10001 d b'l

' aquelá indicaç�o, outro rião
ta con ere ",que es que sou- corrigir notícia inexata difundida-pelo' O .Estado. .'. -/0 o aos raSI e,lros os

MO'NUMENTO A
'"

béram captar' as bôas gra� 'A,'verdade está prtsente à ret�ficélÇão que es-
O

sentimentos dos brasi-, foi senio o sr. ENEDINO

ças'. 'o. creveste. -Perguptado, se podia completar informa- CONSUMO DE leiros nessas datas que ,RUI BARBOSA RIBÉIRO!
Deve-se dizer

.. ção que telefonara à redação do O Estado, respondi QAFE' são, na História, mar- Resta -evidente, assim,com Jush-
que não fôpa autor de qualquer mensagem telefô- ,I

ça que há entre, nós muito nica para êsse matutino., E os dois ,concluímos: al- I cos dos nossbs maiores. RIO, 12 (V.A.), -;:-, Foi primei:o: qUe o 'sr. Ribeiro

quem faca bem e ·genero- guém se abrigára no meu nome, a-fim de Qbter que �ERLIM, 12 (V. A.) Esperamos, que,' em baixado decreto' abrindo inão deixou de ser pessedis�

:rt,�'ainente �uxilie aquêles de uma notíi!ia' mentirqsa fôsse acolhida càmo vercla-' Com 'a ,redução dos direittps'
,

1953, tenhamos o pra� 'no Ministério da'Educa�ão, '

ta ;_rq 1945, como afirma;
f 'd deira' e, divulgada, se tornasse .motivo para afastar" sobre o cáfé, o consumo zer de assistir, nas es-, o crédito de dez. milhões de, segundo.: que se " alguem(:ujo ,\>0' riment,o mais /

e
'de ti a confiança pública. :' d t d b

' ' \ ,
.

'pE,rto ,têllI corihec'imento;' Inegàvelmente, o con'í'entarista está sem hori-'
es ,e pro uto rece eu um colas, comemorações cruzeiros para atender -as meteu os pes � e meter os

'mas- ao mesmo tempo em zonte. Escutou a indivíduo ,que, por leviano, perdeu'
zmmento considerável, co- I' ,que despertem, na jti- 'I despesas com a construção pés, ha' linguagem dos ca-

;\

,quasi tôda,s essas pessoa� o direito de l.he ser acreditado." '.
, 1- mo aliás era de esperar. No I 'ventude, o sentimento I do lrlPnumento a Rui Bar7 bloc�s serril�os, significa

predomina li ideia de ,qu� o' Tens' a coragem moral à vista do povo. Ela ,.e a comércio do café em Ber- '

de mais interêsse pelos bosa, a ser construido nes-. escotcear ...;_ em, todos os

grande' Ínteligência -não consentiriam que escuda� lÍm' tornou,-se mister em- f t
'

,

,

I'
1 d

'

f h' 1"
'

1"
pa�perismo, e a miséria não ',' ,

a os que nossos ante- ta capita, e cou

ormi,dade ,compan elro,s Imp9s e .eals,
, ses o teu no meu nome. .

200
PAdem ser 'combatidos inte- b' \, pregar maIS, pessoas pa- passados escreveram com, o dl,'sposto no artie:o I para entregar a PrefeItura
v . Mais um a r:aço

\
�

]igent� � cientificamente . .' do
I'a satisfazer todas as ne- com sangue, suor e lá- 33 das disposições transito- de._São �oquim ao sr. Hilá-

(Continúa na 5a pág.) , I ARMAND6) CALIL ' cessidades. grimas. rias da Constituição. rio Bleyer", outros nãó fo-
�

-----, ..:;,.__._- '

ram sinão o suplente Ene-
O tratamento dispensado pelo atual govêrno �o fUn-j /

O
'

A I- h " "
Etapa é vantagem, também, não incorporável" ou

�ionalismo público. além de 'não corresponder as pro· I S « umen In os» melhor, só beneficia às praças da ativa, para a sua ali.
dino Ril:eiro, à epoca Se-

messai mirabolantes do candidato, cuja demagogia_jura., ',,' '

,

'

I mentacão.
,,', cretário dõ Diretório pes-

va pôr fim à situação vei-dadeiramente humilhante dos
,\

.

'. RUBENS DE ARRUDA RAMOS. "

,N� primeiro caso, o aume;'to de 90,0�, po� d!!penden. sedista, e o então presiden-
servidores do Estado, vale dizer,' do p�soal de c'asa, vem I,

"

I
te, no segundo, de 150,00 por mês. ' ,te, seu conhado e correli-

sendo inqualificavel�e?t.e_ injust9' •
. ..,. terça, 'parte?, E j>ara os que não' foraÍn aumentados d�, E' f�cil de compreen�er-se 'que e&sas v�an'tagens só gionario. '

Aé mesmo os ,proposItos de aumento:de "encllnentos, i'nada? "

" alcançaram a tropa, parcla,lmente, porque o-salário-famí- }a -se efetivarem quando já, três longos ano� de pac�ente Ainda há pouco, quando 'do aumentinho dos pr�fes. lia, só atingiu aos casados com filhos. Os arranchados,' Dai se vê, que a história
.

e sacrificada espera são decorridos -,- trazem erros os sores - e aqui começam os exemplos da falta doe conjun- por sua vêz, não lucrarão coisa alguma com o aumento de, ônterh,' publiçada no

mais rombu'dos, decor'ente!;i, sem 'dúvida, de- a providên- to dos planos governamentais - alegou-se que, por iin- da etapa em 3,00 por dia, pois caso haja 'saldo, êsse irá ",Diário da Manhã, é deve-
cÍli vil' sendo tomada aos poucos, ao's pingos espaçados perativo moral, de hierarq�{a e d.e responsabili,dade' qo� para. as "Econômias Licítas" do C.A. e não para as ne- 1 t d' ,

"-_.
_ Tas, ma con a a.:.

e sóvinas. encargos, ,os' professores nao deVIam estar em Igualdade, cessldades dos soldados. ' "',

Acontece, por isso, que essas propostas", fragmenta. com �os porte,iros. O. argumoento calo,u
.

e vçio a pjoposta, As praças da reser,va e reformadas, não têm direito --", 0;"-:

das e distanciadas umas daR o'utras, per/deram a visão pondo os pro'fesS'ores duas letras ac!ma dos porteiros: a etapa, por consiguinte, nem mesmo com essa. vantagem ElVIANCIPAÇÃO 'DE..--�-,
d€ conjunte do quadro' do funcionalismo - o que não Com. Ii última proposta parcial do govêl:nº, tiveram os, podem contar. : PAPANDUVA

.

aconteceria ,s'e o aumento fôsse geral ,e feito ao 'll.lesIÍto porteiro�, �om justiça, � Pl:lo de quafro le'tras, ficando I No que se refe:e aos oficiais, que con'Stituem a l'a�ão "-

tem'po. ,

" " duas aCIma dos professores." '

.
'

de ser da Corporaçao, porq1,le lhe formam a cúpul,a men�

"

Esses retardados aument_os pa�ciais lev,a�. a injus�, Na' Policia""Militat as injustiças foram totais, porque tal e disciplinar, esses ficaram a "ver navios", numa situa- Em visit� a, esta redação
/ ticl\s e esquecimentos 'que naO' serIam posslvels se. a os quadros foram banidos das propostas.

'

ção vexatória" pois é sabido que os tenentes�coroneis da estiveram os srs. José Da-
questão fôsse equacionada e .resolyida de uma só vez. A.li ,Q último aumento de vencim�,n\tos data de 1949, nossa milícia' são" equip'aradós" em responsabilidades e

, maso dá Silveira, Vereador
A análise de alguns erro� clamorosos positiv�m en_o góvêrno de, Aderbal "Ramos da ,Silv�. Ganhavam, en· vencime!'tos, aos chefes de repflrtições "e que, de 'acôrd'o',

ilustram nossa assertiva.
'

"
tao, um coronel, um 2° tenente, um sub-tenente, um 1° com a proposta do Sr. Governador; que excluiu' do au.

pelo PSD, JoaC]"uim Men-

Antes de 'citá-los convem ressaltar que sómente, ,o sargento e um �o-Idado; respectivamente: Cr$ 4.690,00, mento aquela corporação, um chefe de repartição passa�á des, industrial e Jacó Scha-',
atl�lento'í à magistrat.ura" pelo ,seu ",�ntante, foi o que� se 2.240,00, 1.400,mj" 1.036,00 e 574,oo� des,Je 1947, pas'sando a ganhar 7.700,00, enquanto os tenentes coronéis 'fica.,
aproximou da possibilidade de cobrIr ou de anular ",os a perceberem, ,de 1949 em diante, na ordem enumerada: rão com os seus' 5.100,00; 'ordenado que pe'rcebe 'at�lal-
deficits abertos. nos orçamentos individuais pela aIar- 5.60�,oo. 2.7np,oq, 1,800;00, 1.400,00 e 700,00. mente, um ,chefe de repartição.

"

mante elevação do custo da vida. Os outros tem sido
'I

O jor�1t.1 do_ sr� �overnad�r, de 5 do corrente, '"alega , ,',
"

,

.

, ' \,

irril'Órios e não bastam sequer ,para suprjr a methde do que a PolICIa naó fOI contemplada na reeente proposta, O aumento, ,c.umo se vê, passou de largo pela Polícia.
�mtn:tum pércentua� d�sse acrescimo no preço, dos gene· porque já fôra aumentada. Como?,Quando? Também os� extn,mJmerários estão esperando que as
1"O'S de primeira necessidade, de 1951 para hoje. ,

Com o sal,árió·família? Mas ê'sse foi con'cedido in. suas referências recebam um acréscimo ,antes de Natal.
Um magistrado, com os seus atuais vencimentos, não distintamente.,a todos, inclusive aos já aumentados. Esa. Enq,uanto- isso as caravanas ,passam, enormes e 'fes�

adquirirá 'mais do' qUe adquiria em 1950, com ;os venci· lário-família não 'é vencimento: é vantagem que a. êle te iras ; Os foguetes. doeflagram aos milhares luminosos e

mentos da época., "

, I não se inco.rpora, que não ,beneficia a tO'dos e que vigora lacrimejantes;. 'os banquetes se repetem, opíp'aro� e �rã.
... Se isso ocorre' com O'S melhores aquinnoados, que até transitOi'iamen�, limitada à idade dos filhos. finos. Ifartos e caríssimos... ,

cálculos restarão Jlara os demais, c,0mo. 0,8 bal�nabés, á,U- !"
"

,O órgão pal�cli�no, por outro la,do" quís referir-se 'ao'l ,',

E a
.. situaç,ão dos. de ,ca;sa' continuacm peTer :ag'em; a 'oradas pela mefaile e pela :ltlme 1 da ctapa as praças,; conce, H o em 1952� - verdndcnamen 'Ec fi umllFian e. "

-,

),
'

,

'

\

deck, comerciante" todos re
.

sidentE!s em Canoinhas.
C.om outros prestigiosos

polí�icos daquele município
constituem Comissão que,
nesta Capital, está levando
a' efeito demarches que re

sultem na emancipação po
lítica e econôm'ica de Pa-

panduva, naquele municipio
do planalt<? catarilÍ�Rê�

.

• • {
y i�,/'·"';'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�•••lt6rl•• I.... PI 11.,

eu II u lT I1t.rla . •....... NId.III.
"..... fi..

DR. �REDO CHEREIJ
CIU.. 'Hiadual .•••_ �....

-

Is :an..r da 110••1..1 (" llal. .. h•.

Doa_,••••no... o ......

lia...... �:n.l.
•.. Ttrril..... .. •.

O.uel". ••• l' u 1. lt..ru.

_rona •. Til,

...... lhe 8u... Ilar.I.,., " - ..trai....

/

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

DR, JOSÉ ROSARIO ARAtJJO
CUale. IINtea _ I� erI.....

ITràtamonto
'

•• Bronqwltu ).
CalUl••*,d., Vitor ••lrel••, 1" - 1· ••IU.
••rirl.: D•• 10.lii ,u 11,11 o .../ ',1i uJ'U-
.......eI., Annl•• alo BnnM, 111 - 1.1".

.

DR. ARMANDO. VAI'ADIO DE ASSIS

... "l'rl CUal_ ..,..811 ..

..Ita! t'. (luI....

OJ..L.CIOA ••DICA DJÍ oaI.UíçA., • PUL'I'.I
_ Ai••• ..;.

,

(

c.u••a6d., a.. , I - Ilaa•••'" 1. "'I!

, ••• 1. u lT .....

�.I.eI.' a•• "NCIlaJ.GalD..l'llo, I -- ..... ,...

::

(

DR. 1. LOBATO FILHO
�.çaa .t••••' ..... r....lr...rlo

T.UB.aCULO'.
t.A'.!JIOGIlUIA • RADICSCOPIA DOI rULJlo..

. Clrarel. d. T.ru:

--:::..,.__

DR. 'WALMOR ZÚMER GARCIA
ri'iplom_?do; pe'la Faculdade Nacional de- Medicina da

Un,iversidade do Brasil

.Ex..interno por concurso da. Maternidade·Escola
.

', (Serviço do Prof. Oc! ávio Rodrigues Lima)
,

_-Ex·interno do Serviço de Cirurgia .do Hospital.
I. -A. P. E. T. C.' do Rio de Janeiro ! '

MédicI) do Hospital de Garidac!ê
'

.

Il0ENÇAS DE SENHORAS _:_ PARTOS --OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das.16,00 às 18,00 horas .

Pela manhã atende diàriamente n'o HO!jlpital ,

de Caridade.
�Resid: Rua General B-�ttencourt n. 101. TeI.' 2.692.

Mário

,/

/

Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas
Te1.: Cons. -- 3.415 -- Res. -- 2.276 -- Florian6polis.

CLINICA MÉDICA' ItOMEOPATICA

_ Dr. - Mece$H10 Szaniawsk _.

/ ADMINISTHAÇAO
Rerlaçáo e Oficinas. à rua Conselheiro Mafra n. 160

,

teL 3U22 - Cx. Postal. 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS. , .

.Gerente: DOMINGOS F. DÉ'AQUINO.
Representantes:

Representações A. S. L�Ha.- Ltda.
- nua Senador Dantas, 40 - 5°' andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

.

Reprejor Ltda.
Rua, Felipe de Oliveira•.n. 21 60 andar i

- Tel.: 32-9873 -- São Paulo,
'. - ASSINATURAS

\ Na Capital
Ano ': .

Semestre
,

, ,: .

,

No Interior
. ,

Ano ;. ler$ 200.00
Semestre ; Çr$' llÕ.o.o
Anúncios mediantes conháto.
Os originais, mesmo não publicados.

'

serão devolvidos, -.

: A direção nã-o se responsabifiza peloll.
. ceitas emitidos 'nos artigos assinados.

Cr$
Cr$

170.....
90.00

não

con-

fonsera
CIRURGIÃO DENTISTA

·DR. " HAMILTON' P; . STOCCO

-- MÉDICO-
Clínica ger.al de a�ultos e crianças -- póenças de

,'Senhoras � Partos...,... .Operações

Consultório: Vi<;:tor. Meirele�. 18 .

Residên�ia: Jerônimo ·Coelho. 16 .

,Ateride em seu coclsultório das 3Y2 às 6 horas.

DR. MARIO WENDHAUSEN
CHala aNta I ai.....

1loM""d. - a.. '''' PIa 1. - 'l'aL .. fU
c::-.••tu. 1)u

,

.

.....IIICI.·f ...,.. llaiN. a. '1'.1. ID-
, ',\

, I

DR ÇLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

I"l\1'c er;n irer,al. Recur;oR lIel'&lIte o Suprf'mo
ta I' F·.deral ,. TribuJl�1 Federaf de Recuflol.

E,SCRITORIOS

Trtl> ..

, t

,

lf'lorl&JlÓpoll .....- Edif1cio Slo Jorl'.. 'rua Traja ..

12 - l° udar - 1&101 1

'Rio de Janeiro --_ Edifldo' Borb". Gato. "U.·i.

A.IItOnio Carloll 207. _. 1&la 1003 . .I
.... ,

��--------------------------------�'--\--
, ,DR. CLARNO G. GALLETTl

..!.. ADVOGADO-
Rb.: Vitor.Melrelel n� 60 _' Fone Z.'68 - Florl.aÓ!OIl •.

o ESTADO

s
.
'.

..

..
'

IIDfor�J)çõesO ,.H���!!ar•. nes-

l-ta coluna, in;fnrmaçi,es que
necesslta. diàriamente e de
imediato:

.
'

JORN A [8 Telefone
,3�022
2.656
3.579

2.463
2.01li :
2.68.R

•

'.2.314
2.036
S.831
3;157

3.153 �

3.313

,

mações ) 2.40-1
Polícia (Sala .Cemís- \.

sário) ..
-

" 2.038_
Polícia (Gab. Dele.'
gado) " 2.59,'

. '

3.700
2.500
3.553
2.325
2.402-
2.358
2.500

/

Ca�lo,$· 8'00,ok ce S.I:A�·
Uma t[a�içãO no �omércio·· e na Jn�ust(ia·' �e·. Santa Catarina

( .

M a t r i z - F t o r 'i a n Ó �Pl o I i
FUiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇi\BA, JOINVILE,' SÃO _FRANCISCO. DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.

) , ,
- ,\ .'

Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MAQUINAS,' PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA
/ I .MARIA, FABRICA �E'GÊLO.

"

ORA, WLADY�VA W. IrIUSSJ_ ,DR. JULIO -DO'IN VIEIRA,
ESPECIALISTA' EM DOENÇAS DOS OLHOS,.

'

IDR. ANTONIO Dm HUSSl .' OUVIDOS. NARIZ E GARGANTA '

1(6111_

I Ex-A�sistellte na PolicIí�ica Geral_ do Rio' de Ja�ei-
,

Otn.rcia-CUlllca "r.l-P.nos 10, na Caixa de Aposentadoria- e Pen\oes da. Leopoldma I
1\oIn1,. _mpl.'" •• iP�e1an DO.MQ.&.1! O. '••11(>· Rallway e no Hospital "São João BlItista da Lagoa.

u.•. .o. �o4er:",o. método. 4. diaa'a6.tteo•• V.UIII.... , Curso no Departamento Nacional de Saúde' '.
0Y04"0aoo.PlA - .IST.ao :- IALPIM.OQ.aAJ'U, -

..-ruo-'I Consultas díázíamente . das ,lO às 12 horas,'
"

'

LlS.O .ASAI, 33s. e 538. feiras de 15 às' 18 horas. I
.... t�..ra't. ,.r �Il••• cartaa-m.�c.la,.. &ai.. m.... , Atende no Hospital; de Caridade, de 8 _às 10

.,e ••u. .. l�r" ".rm.lIlo.
. I horas. .' \,

,C...... I&Iorl.1 a.. Tr.j••••
·•

. 1. 18 •••ar ...ta........
'

Consultório: Rua Vitor Meireles, ésquina coni�
,_!...

. .

,
Saldanha .Marirlho. ,

• .,6r'.1 D••• àa li !lor•• - Dr.•a.... Residência: 'I'ravessa Urussanga 2. --:- Apt. 102. I'
OU 11 u ll r.. .s: Dr.. ...... ..--._-- --- --�--

&elida.ola A I.. TrnI.-NI, .. ,

I
,."1.. �.r ......r.. ia ·u.ia....la -. rlll.."...� .. D1a'�'" I .r.. ,.... ,,,... liala r.caldado N.cion.l dI! ••diei".. TIetolet'ia" •

teêel'aJ.
,

' _ I
'

,Ti.ioêirllrciio 40 Bo.pital- Nort. ..... 'I
!Ix-i....n••� .�'i..l r.i,.eiAUl

......1..... 1.1I1� '.1 ':.,u•••••p.ct.lis.çld p.la S, N. T. :.z-inwr"o • ,Ib·•••ia.......

_.1..1 ""eral. _

.
.

, ./ Cirurlri. do Prof. Ueo Pinllalro Gllim.rt.. (at.l.· , i

�-l.tarno •• l'Ia"-.o�..
'

.......rt..r.......... ��.eS!!OO i,
.

Cons: F,elipe Schnlid�, 38 --' Fone'3801 '

OU.lu\IUlea - Doo.... �."_. I ..:\,tende em hora marcada
Consultório e Residencia: Rua Fernando Machado, 5.

c.u.I*,rle: ••Wclo'Am6Ua M." ,- ... • I Res: Rua São Jorge, 30 _ Fone 2395 I
'

Clínica Geral -- Cirurgia Bucal Deptadur-as
&..li..d.; aer '�"cal..... 1'" I ,Ponte.s Moveis\e fixas.
c.ualtU: D., _11 'u li un.. ,I " Raio X e Infra-vermelho.
'l'.lof.... C.••alt6rloa 1..... a.a,s".ete, 1.811, D'AVILA ,HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10' às 12

,. -

("'rupa ••ral _ Doe.� •• le.....r.. _ Pree....... horas, e das 14 às 18 horas. !
.

DIl. J�SE BAIHA 'S>BrrrENCOUKT
.

','.( IlI.trteiü4l. 116111� ,

'

,i ,;' I' Das 8,30 às 12 horas aos sabados.
.

" ••• I O • ) r _b.MJUrle: ali. Vitor ".lrol•• a. 11 � t�laIO••"U"· .' ,.cLlN1CAi NOTURNA as quarta e sexta-feira's das
.

,CIlJtJu s.iaJ .:.. r••u"r..... J "
,

...... -

� 19 a's ?1 horas. _"

\
{

..
'

'

f'AU.lt.•• : ,ÁI 11.'0 hor•• II Ó tarde d.. 11 lt.or..... ii.... -

a.. 'lI •• lIalo, II _ ....... &"'41••el.: !til. ;Vid.l a.molO. '- ,T.l.foa. l.dl.
1'0•.I&IOUL·ruBA - ••DIATau - OLDllOA ••JU:L

ç..;.••aid•• 1IoaI•••eI. _: a.. ..i... "'''.�'.. , (Laqo u

lo Estarln ...• � : ..•.
,

A Gazeta ..... : '

..••

1
Diário' da Tarde .

Diário da Man hã .

A V f·rdacl; .

Imprensa Qfidal .. :
HOSPJ"TAIS

'

De Caridane:
(Provedor+ .

(Portaria) .

Nerêu Ramos .

Militar '--o :'•••••••••
São Sebastíãe ('Casa
�de Saúde)

,

Maternidade Doutor
. Carros Corrêa

'CHAMAnAS UR
GENTES

Corpo de
'

Bombeiros
Serviço Luz (Recla-

.'
.

COMPANHIAS DE
,

TRANSPORTF
AÉREO

TAC
..

Cruzéiró do Sul' .

Pan�ir, : .

Varig. .,- ;,.

Lóide Aéreo .

Real .........••...

I ��;:savas .......

Lux ....•..•...•..

Ma&'estic ,
.•.. _ ..

Metropol' .

La Porta .......•.

Cacique ..........•.

Central .

Estrela • , ; ..

I ��;kEiTO' ; '.

Disque _ •..•. ' �

•

, i

2.Õ21
2.276'
�.1�7
l.l2l
3.4t9

2.fi��
l.3íl
3.659

-,

06

MÊ.S DE NOVEMBRO
7 -- Sáb�do (Tar4e) .

Farmâcia Moderna -- R.
João Pinto

8 _:__'Doming6 '7' F�rni�
cia Moderna -- R. João

-Plhto ' f

14 -- Sábado � (Tarde)
.

-- Farmácia Santo AntôÍüo _

- Joãd Pinto
.,

15 __; Domingo -- Far

'má,cia Santo Antonio --:R.
João Pinto

21 -- Sábado (Tarde)
Farmácia Cqta�inense
RI Trajano

22 - Domingb - Far-
-. .

.

mácia Càtarine�se: - !l.
Tratano

.
",

'. 28 -- Sábado (Tarde)
Farln:J,cia N�turn:a � R:

Trajano
'

.'

, 29 __: Domingo --.,. Farmá-

-----

----·----r

Médico do Hospital, Nossa Senhora da L.uz
COllsultório:,Rua JOSE' BONiFACIO N. 92 -- Fone 2665
_Residência: �U!���X' lJ? P��A���NC/O N. 529

Ad-V,ocacia e C,on'abilidade
Especiaíidade: DOENÇAS NERVOSAS E 'MENTAIS ADVOGADO:' Dr. Estêvam Fregapani ---:- Causas

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras" Man� cíveis e trabalhistas.
'

ch!J,s. espinhas. etc. - Glândulas. 'Falta de re.gras. Ex-
. CONTABILISTA: A�ácio Garibaldi S. Thiago'-

cesso,. Flores Brancas, �rieza sexual, Impot�ncia. Este- � Assuntos fiscais em ,geral. '
'. ,

rilidade. Desonvàlvimento fí'sico e mental, etc. ,-- Do-
, Edif.ício '''IPASE'' - 5° andar

enças crônicas em gel:al: Reumatismo, Varizes; Asma, ---......-' ..;..__0;;.,' _

, Malái-ia crônica, Hemorroidas, etc. DR. JOSÉ �ElRO,S VIEDlA
ATENÇÃO: Consultas em inuinenau nos dia�1 26 a �O de

. '"1 :ADVOGADO - .' I'

.

cada mês, no HOTEL HOLETZ" i - CaIu r•.a. 1.. - J"JaI - ..... Catarl..
•

1._...,-_":'_'
__ ,0

,
__ '

----1-·

'.'

.

Lavand'o com� 'Sabã-o .1, '.

'Yirgem 'E.5,hecialid,.a'd,'eJ" , s�eÃ2Y'RCt,.,.da Cla. IITZIL: IND1JSTRIIL-JoinvUle. (marea 'registrada) Esprci�llDt..DE
e/coDomi.za--s-8.,. fe.mpo e / din.beiro .,'

�.
=.:::...::::::::����w:....

------_........�--------� ------------- ----,-,_.. .. ..�----- ,----------------:--_.-:--

,,;:;

/

de. Larmo - Cantição AO'VOGADOS'
-- MÉDICO -- '1- .

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

CLINICA DK CRIANÇAS UH.. MARIO'1-AURINDO
ADU,LTOS

DOENÇAS INTERNAS'

CORAÇÃO -- FIGADO- _:__ RINS -- INTESTINOS
Tratamento mo.demo da SIFILIS ,
Consultório -- Rua Tirad,entes; 9 "

HORARIO: ,

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Magnificas •

...

(A\CASA MAIS BAR�TEIRA DO ESl'ADO)

/
10) _. LINHO PURO" qualidade superior, em todas as côres, cujo preço corrente � de Cr$ 110,00 - POR: Cr$ 85,00

20) _ 500 VESTIDOS, elegantes, em algod ão bonitos e côres 'finas apenas a Cr$ 68,00

3°) - CRETONE LINHOL: metro Cr$ 53,00
. ,

I BORDADAS: a Cr$ 33,00

"
50) ._ FINISSIMOS CONJUNTOS" . Sarag ossi, a i"Qupa ideal para verão: Cr$ 585,00

•
FINISSIMOS TAILLEUS; corte' de alta elegância: Cr$ 560,00

., ';.-

70) - TOALHAS PARA M�SA, 100x100, lindissimas a Cr$ 25,00
,

.

80) - TOALHAS PARA ROSTO,
fi

duzia Cr$ 100,00
I

-0- ÁRVORE -0- -

��o
NO LAR E NA SOCIEDADE

Ramos Neto F�ANCISCO MEIRA,
seu espôso e pai.

Ao sol pompeias, farfalhando os ramos,

Árvore-mãe, de pássaros coroada,
A sombra amiga às vezes a buscamos
Como um confôrto em meio da jornada.

Sob os teus galhos para os céus olhamos
Misticamente, de alma sossegada,
Vibra o canto feliz dos gaturamos
Em teu louvor, nas pompas da alvorada!

Municipio de
Hercil'io Luz

Tu, .que .te ostentas viridente e béla,
Desafiando as fúrias da procela,
És, entretanto, - pródiga de flôres - .

TÔda meiguice para os passarinhos,
E balouças os ramos protetores
Como acenando. aos pássaros sem ninho ...

ANIVERSÁRIOS I - Sta. Haidée Mambrini;

!I - Sra. Zoê de Mesquita
FAZEM' A�OS, HOjE: Roch.a;

I - Sr. 'Edgar Arantes;
.

_ Sr. Jorge de Souza So-' _:_ Sr. Álvaro Francisco

hrinho; '. I da Luz;
_ Sta. Marilene Leal; - Padre Rodolfo Macha-

_ Viúva Iracema Brug-I' -10, pároco de Bfguaçu.
gmann Barbosa;

.

Notas� Evangelicas
.Á 'BíBLIA COMO ESP�LHO

J. vergonhosa capitulação do

chefe português que aqui se •
•Lívíngstone encontrou no interior da Africa, tribus

que nunca tinham visto um espelho.. Certá ocasião al

guns nativos vieram a êle pela primeira vez e exclama

ram: '''Oh, quão feio-sou! Aqueles africanos não tinham

a menor idéia da sua feitura enquanto não se viram ao

espelho.
O pecador também não tem idéia correta da hedion-

. dez do pecado e das suas terriveis consequências en

.'

quanto não se contempla na Bíblia, e não vê quão repul
sivo e à vista santa, pura e perfeita de Deus. Ora o es

pelho lião podia tirar a fealdade aos pobres africarsos;
assim também a Bíblia não pode tirar a nossa fealdade.
moral, à vista de Deus; mas ela. nos indica o remédio in

falível para \sso, que é arrependimento do pecado, fé em

Jesus como nosso perfeito Salvador e Redentor e início

de uma vida de
J

obediêncfà a �le.

oncorrtravà;
'.. em 1866, foi entregue

'1 Câmara Municipal do Rio

de .Janeiro, pela respectiva
Cornissâo, a estátua seques-

I

ire do Imperador D. Pedro

I, que importou em .

334: 71(i$375;
.'
- El,m 1883, nasceu o Ma

rechal, João Batista Masca-

•

.

QUE DISSERAM OS GRANDES...

renhas de Morais, a quem _
'

_
.

.

coube comandar a nossa va-I Go�-êrno Provisório do Bra-. ceram ào Teatro "João Cae- f"lcrosa Fôrça Expedicioná- sil, acompanhado de seus; teno", afim de assistirem à

ria Brasileira durante a
I
Ministros de Estado, Chefe

I representação da peça "A!
segunda grande guerr�; \ de Policia, �refeito e outras, Marqueza d� Santos". .1
- em 1932, o Ch� do altas autoridades, compare-I /Andre Niló. Tadasco

·13,'

Com iste vAlor> 'J.S.
",b�i�b. um!> ContA que
lhe ..enderb. juro �om·
pensc.clor

e Secretaria da Bôlsa Oficial de Valores de Santa Ca-
levar';' pl>r'!> SUl> residin- 'tarina, Florianópolis, em 10 de novembro de 1953.

•
ciaum lindoeú�il prese!'lte: \ João Gonçalves Júnio1'

um, BELISSIMO eOFI?Ede J4CO et<OMADO. Vice-Presidente \

NCOAGRiCbLA
. .�c7�,16

F'LORIANOPOLIS _, SANTA CATARINA ".0;;;.,1·.

Tetal em Dólares ....... '" US$ 125.000

.------

.

'18ANCO
de C�fl)ITO POPULARI'II � AGRiCOtA I I

'

..
'

. Rv.o.�� 16 ". ,

-

• I' "

f'�OmANÓPOLIS - SI'ó..eó.ró.rlnó- ,

,

Somente quando os corações e as mentes dos ho

mens �stive;em inspiradas e guiadas pelos imutáveis

princípios do Sermão do Monte, poderemos nós esperar

que as nações do mundo encontrem o caminho para uma

paz verdadeira e duradoura. Sem_ isso, os n;elhores es

forços dos homens e nações falharao. - Presidente Har-

?'Y Truman. ,

A Bíblia é para mim o magno livro, porque é o veí-

culo autêntico da revelação de Deus aos homens, o único

livro capaz de conduzir a humanidade a alcançar o seu Idesiderat�m - viver em identiqade com o seu Criador._
- G. Ne1 es. ,

I
_

A leitura da Bíblia lançou os fundarr:entos'da edu

caçao popular que-mudou a'.face das naçoes que a pos- ,

suem. - Domingo F. Sarmiento. I

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA ...

(Material para esta Secção:' aic. do Rev. Waldemyr 1
Ayres de Oliveira - Caixa Postal, 111 - Nesta). •

,
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r • I. OPINE LEITOR E.. �

am -O.On' n II D'r�IDnorn D nR1�n. I
No ano de�:�:�a!: �:��:enc.mpeon.toU,:' . �U U U U . � , �� U �IIIU �_ Mundial de Basquete' a realizar-se no Brasil, em Outu-

..... '" -

. . ,bro, 16 países, entre Os quais, Estados Unidos da Amé-
O PROGRAMA DA GRANDIOSA COMpE:- I do programa os p�rEos "de nios, oS,mesm<;>s nao serao rica do Norte, Argentina, 'Uruguai, Chile, '�gito, Cuba,

.

TIÇÃO DE DOMINGO PRO'XIMO out-riggers a 2' e i sem pa-dísputados, dada ,::I f,�,tta ?e'l�anadá, Filipinas� 'higosl�via_ e Itália, �..
fórmula �6

SEXTO PÁREO -:-.A'S I Balisa 2 __ América trão e out-riggers.a oítore-barcos desses tipo s. campeonato preve a realizaçâo
t

de partidas em SÇlO
. I

"

I·

Paulo e Rio, além de um torneio.ide classificação em

" 10,10 HORAS
I

Remadores: Heinz _�tei- três dias, em outras cidades que n30 o Rio e' São Pau- -

Homenage mao exmo sr. mann-.e Alfredo Strehlau.. lo. Santa Catarina 'que se tem prestigiado no país peta
'

P.refeito Municipal � Ta- � ,

Balisa 3 ...L Aldo Luz -- ,HISTÓRIA DA ESGRIMA DE sua organização e aparelhamento material poderá assis- .

;b "Ford" _ Medalh�s de' Remadores: Luiz Rovarís e SANTA CATARINA
tir internacionais desde que o Estádio "Santa Cata�lna" ,

ofereça condições, isto é, esteja coberto.'
"

.

pt ata dourada, prata e bron- Belarmino Veloso. , No intuito de preparar desde já um ambiente fa':'.
ze aos 1°,' 2° 0 �O. coloca-: Balisa 4 - lVIartinelli. Teu. M. Gomes , vorável e consecução dêste objetivo � que fazemos es-

I :Remadores: IYIanoel Silvei- ,
r

te inquérito' ao povo .barriga-verde, ávido de presenciar .

ra e Walmor Vilela. CAPITULO VI espetáculos desportivos de tanta relevância, e ainda,

I .Balísa '5:j .Cruzeiro no
. :ASEGtINDA A.�f.L\NCADA destacar .nosso Estado no cenário desportivo mundial.

,

O aplauso com que foi recebida a apresentação, da' Nossa quadra corno está tem recebido os. maiores'.

Sul - Nao apresentou .

XX J S 1
I

nossa esgrima, tanto no 'le ETEMBRO como no ouvores de todos os. desportistas que -vísitaram F'loria-
�uarnição.

'
.

DOZE, e ainda o elevado número de candidato ft forma-I nópolis; coberja - será o palco seguro' de competições
Balisa 6 -- Ipiranga , ção de' ·novas' turmas de esgrrmistas, a�\tOiiL,dVa plena- de si.pgular importância, Semanalmente ás 5a: feiras'

Não apresentou guarnição, mente a admàítír esuvesse deflnitlvamente firmada em publicaremos uma das, cartas quê nós' forem dirigidas
Balisa 7 _ Atlântico _

nossa terra o _nobre desporto das armas. No entanto, pa- 'em resposta aos três quesitos.Tormulados; concorrendo
.

_ . .;.. ra assegurar de fáto sua continuidade," I) i.e!1ente· RUt, a a prêmios ·já institjridos por firmas desta Capital,Não japresentou guarn�çao, S-'de abril (estamos 1)0 ano .de\1940; transformou sua
'.

�
I --- QUESITOS '

,
. '. •

lescola numa das dependências dá Associaçâo Atlética '1) - Deverá o Govêrno do Estado agir isoladamente'
OITAVO .PAR;EO -:- AS: Barri�a Verde; associação da qual foi também fundador' pa�a a cobertura do Estádio de Santa Catarina?

10,50 HORAS ,

I e um dos se�s principais organizadoras.
, �

,

. (Máximo: � 5 (cinco) linhas datilografadasj c.
,

Honra a Federação.Aqu<i-I, S� por esse Iadovagoru, com o patrocirno <;1€ um clu-.: 2) -- Deverão os Governos do Estado e Município eon-

rica de Santa Catarina � be, a csgrrma 'encontrava melhor .apôio, (Í� ou·tr?, v-iu-se cluirem ó Estádio "Santa Catarina", operando
,

.

. .reperitlnamerrte desiquilibrada, pois- a Sociedade Bene- conjugadamente?
' ,

Bronze "Hoepcke"
_

""'-
/ Mê- f

'

XX d S b'
.

- icente e Recreativa e ·'etem 1'0,_ \que a esgrímr,

I
. (Máximo: - 5 (cíncô) linhas datilografadas).da lhas de prata dourada, vinhá presta,ndo,. valios� ,cooperação ce6e:nd�) . gratuit�. 3) -:- Deve:ão os Governci� doEstado, Município e D�-

... prata e bronze, aos 1°, 2° e n:ent� sua sed:,. necess�tou da mesma ,e O1<t,) te?--. �oml. A

reteria da FAC conjugar esforços, para obterem
Walmor Vilela, do Mar-'! 3«

.

c�locados -- Classe A- rpcaçao em ,.ofICIO do dIa 8 daquele mes, de abril) Isto E- o apoio, mais uma vez, do povo catarinense no sentido

tinelli, campeão Catarinen- bcrta _ Out.riggers a 4 tres dias após haver o Barriga Verde inc1uidc a .esgl'i· de tornar o Estádio "Santa .'Catarina" um dos mais so
ma no seu Departamento Esportivo. O X)� cie Setembr< berbos Ginásios de esporte da América do: Sul?

s� e das eliminatórias bra- remos com patrão � 2.000 .deliberara ce�er a .�édé p.ara u� ,Cl��'S() de lV!ad'urez.;\. (M:íximo: � 5 (cinco) linhas datilografadas),
.

'sileiras e vice-campeão metros. (art. 91),. razoes ahas mUIto aceItaveIs, f!las. dIsto >re. PREMIOS"
sulamericano Balisa 1 -- Martinelli Jo- sultou ficar a esgrima por algum tempo rat,.li:t,ada e sen\ Tôdas as cartas recebidas serão numeradas, publi':

.my da Silveira; voga --'Ci- bel Furtado: voga � Oril- esperança de poder 'prosseguir, pois o Barr:iga Verde não cando-se urna delas em nossas edições de quinta-fei�a,
d· d 3. L' bA' F'

tinha ainda a sua s'éde social-esport.ivd, :tií,o pouco di!, devendo o' mI'ssI'vI'sta,c para I'dentI'fI'caça-o, J·u'nt·a·r a' 'carta,leno ·Ricar o Scherer; . so- os -- Novíssimos _: Cam- '.0 I-S oa.; .,sota voga.- e-
punha do's meI'os n,=-cessa'rI'os para olnanu1('11c.a-o de.\.:-m:.

.

I
"

- U - ,o dístico ,desta crôn�ca, enviando-a para o seguinte en-
ta voga Ari Romulo pC:.'onato - Out-l·lggers. a 4 IIx Zag\lmI; sota proa sala éom dimensões capazes dé permitir .)S tl'einamer. d •

, ,
. ereço: -;ii"

Sandrini; sota prôa -- Eto- temos com patrão - 2.000 Carlos Le�?oldo \yo)cikie-, tos, e·ü'utro remédio não houve. se.não o ue se conforma -

PEDRO PAULO - Redaçãó de "O ESTADO" �
re. Zocçolije pr�a,.,-·Argeu metros. 'wicze prôa -- Waltel'

san-,re.m
com a sorte

os.
nossos esgrImIstas, que pOI seu ladr, Rua C,flnselheiro Mafra - Florianópolis.' ,

Vi.cente Crippa. Balisa r.,- América _ ios.
" não dispunham de reclfl'sos eeónomi�os p':lii1 levarem" HJ dia 30 de dezembro dêste ário faremos-à'g- 10

, -.. ,
' "coisa" adeimte":

'

,

'

'h
-

d
.

,.
,

Balisa 5 � Ipiranga PaÜ'ão - Harry Weisen- Balisa 2 _;. Riachuelo -' 'A' ..:.. .

't
:

�â
,'
.. '. ' . oras, em nos�a re ação o sorteio de todas as cartas re-'

.

'

. esgru11a mClpleJ) e. am a; os esgrm'.:"tas mUlto. cebidas. ,As firmas que já ,nos oferec.eram prêmios são.
Patrão - Ivo Willerding; �erg; voga - Antonio P. '?atrão - Spyro Spyr�des; Jovens; o "mestre" viu-se só e na iminê'ncià'. de, ver es-

'

. as seguintes:
"

.'

.

.

?',
-

,
'

,Voga - Nels,on Ramos; so- Assini; sota V?g��_:' Valde- voga::- Nelson Pitarh; 50" borar-se o primeiro esteio que havia lenotado. CASA 'PERRONE '- JOALHERIÀ MULLER
ta voga - Reinwald' Kock-, i1:ar Annuse}k', sota rlrôa :'" voga - Kurt ',Angelo

'

Mas, (porque a quem Deus promete, não falta} l. eASA HOEPCKE T A C
.

\ '

, P, . - te,nentd Rúi, :voJtando,suas vistas Ipara .� sitlit de aula� '.
- e a . . . -;- com uma vi:;l,gern

sota prôa Waldemar -::- Edgar' Ahnus2ck e prôa
.

t(upka; sota prôa ,,:-.•\lqno "
- de ayi�o, ida e. volta, ao Rio, para assistir os jogos dos

1 do Çurso �de Educação Físie?, na Inspet')na de Educa- Campeonato' Mundial.
.

!

Kreutzfield e prôa - Hans .- Helmu.th Llltz'_mbe�ger. Régis e prôa Nery Pirath� ção Física dõ Estado, �olicitou. e obteve :J. cesfão daque.
Fuhrmann Jor. Balisa 2 '- Martinelli - Balisa 3 T Am'él'ica l;l sala _para os treinámen1:_9s, que então' recomeçaram,
Balisa .6 _. Martinelli Patrão ,.;_ J6bel Furtado; p'atrão - Harry',:We,i<!m7 fican?0 � sr. �.loir QtJ.eiroz, .téclJico contratado pelo 1n-,

�_, PatrãD __ Johel Furta- voga � Odilon Martins; so- �erg; voga -- Jose Serpa. terventOI Neleu _Ra��s, Dlretor do- Cu�so e .Inspel?r I

L' CO.,. l'
I. K"lh t W

I Geral de Educacao FlSlca em Santa Catarma, credor oe

l',do; voga -- Durval Nor?- :a VO�é1'
- mo.J< e Ipe; so- ..! I o; so a voga -

:rner um voto de louv�r. dos catarinenses do futuro,. porque te'r
r.ha; sota voga - Luiz 0- 1 a proa - Wilmar Lopes Woestehoff; sota proa -

ve o mérito de haver" alcançado e avaliado ::t vantagenl
l'ofino; sota prôa -- Valfre:- e prqa - Walter Ouriques, Pedro CUI'bani e pl'ôa d'umai cooperação expontânea e gratuita 'a:os desportos
do ?antos e p�'ôà - Fran- '-Balisa 3 - Riachuelo ...,..:. Elcjo S. de Limas. cat:;lrinenses, comó se oferecia, e que pedia allenas. um�

cisco Corrêa. Patrão'- João Leonel d'e Bl;\lisa 4 _ Ipiranga saISl .. Não fôra isso, ,t�ria por certo d�saparecido a nossa

1 7 R h IPI L' P d Patrão - H,elmul..ch Pam- esgn\pa.
Ba isa -. iac ue o

-,'
au a;' voga -,- UIZ e ro Neste Curso, o tenente Rúi foi professor 'de Histó-

Patrão -- Spym Nicolau Jacque§,; sota voga - Os- cker; 'voga _.,.: João Carlos ria: e de Esgrima. ,

Spyrides; voga WiÍson lllar Jesuino Ferre(ra; sota 'Broékfeld; sota voga -- E' pois, na séde da Inspetor.ia de Educação Física
da Sil:va Flores: sota voga prôa -- Airton Maciel e Ml:\nfredo Augenstein:, sota nQ prédio. Martinelli, onde' hoje está a Rádio Guarujá, .

����-�--�_Q4_M»<_M_"t>.I_�·

M ,." 'Anel d' G
' '

. prôa - Altam-l'ro FerreI'ra p/rôa - Rinaldo, Starosta c que varrios encontrar instalada a Escola 'de Esgrima, a-
'd 'd' 'd d '.

. ,

-- aun- ra e arCla;
gora sob os auspícios da Associação Atlétic'l Barriga Vl. a e, �n. e se pode dedUZIr· ,o quanto de pertinácia

sotli 'prôa - João Natividá- da Cunha. '
, prôa -- Lindolfo Ehrat.

.Verde" eu): franca' atividade, e' ainda sob a direção do fOi necessarIO para se chegar ao ·resultado de ho_j€l. Mas:
de da Silva e prôa - Flá- Balisa 4 Aldo Luz - Balisa 5 -- Atlântko tenente Rui, com a. colaboracão do tenente Gi1b�rto . d<l 'voltemos a nossa êscola. A estatística adma fbl. àpeo<ls
vi') Veloso da Silva.' Fatrãó -- Moacir rg':!llte- ?atrão -- Lourival Schn'e- Silva e'· de Leonel Timóteo Peréira .

destacado", elemen� dos ,alunos; vejamos àgora' o registro de frequência dos

. my da Silve.ira; voga
,0

,�er; voga _ Loun�lal Czer- to; pela eficiência e as�iduidade a�s trabathos da êSCO; já esgr��istas: .todo� alunos do tenente Rúi, no Quartel
FLAMENGO 5 X

.

'1\'1
'

la sem ,falar do grande e produtivo trahalho do J'á con-
da Pohcla MIlItar ou na escola, exceptuado o ,capitiio

João B�ltistá S. Tiago da nay; sota voga -'-l� al'C05 I , '

. '.:r . A' '>. d' '. E I d Ed'
-

,

-;
" "r' .' .' A r

.,
siderado "mestre"; o sargento W:;lldomirél, que. fOI o �en"o que, aI?ren eu esgnma na sco a .e I ucaçaoPORTUGUESA O

I Cos,ta Pereira; ,s:ota voga - rlIlle, sota proa -� HalIy I auxilial"" do Tenente Rúi no, preparo da primeira turma, FlslCa do E��rCIto. '

'I •

,

RIO, 12 (V.,A.) -:,,0 en:-
I Pedro-'Gesser; sàa prôa ....:. Behnke e prôa -- Arno De- eeontinuava; abnegadament� n,prestar inestimáveis ser- 'RUI Sto�kle� d� Souza .. ; ,.. 130

contro do. CampeoRat\) Ca:' I J�ckson Kerten e prôa iitsch. I viços. .

\ ...
,'

".
'

.

WaldOllllro SImoes de AI�eida ,.. . .. i 94

r�oc� d,e Futebol; eõ'lÍre I' Paúlo Un�er. . Balisa 6 - Ald0 Lu;� -I
•

'_Segue a relação dós no�os alunos, co� o número ·de I Leone! !i�oteo Pereira ,

: )25'
FI P·

. • .

P
'-

AI Y;" ••
' sessoes· que frequentaram mdo est,a relaçao por ordem Gelta .SIma�, ,., ... ,

'

.. � .. " , .. .. . 60
,

amengo .
e ori'ugu"sa, Balisa 5 - 'Atlântico -- atrao"I varo l:,qJO

vA_jd t' 'do d .

' Altamlro DIas 58..: ?
e an IguI a e. .

.

.

.

'.
' , , , .

transferido de donüngo de- Patrão - Ilein7. Guenther ga -:- JO,ao Artur vasconc�- Bruno' SchleI?per , 85 ,GIlberto da SIlva , , , 35 '

",.i�o ao estado impraticá"'el Wo�stehoff; v�ga -- Werner los; sota voga -- Francisco '. Vitória de Pár,il' ;"'... ,5 Carl.os .Lantert '.' . . . . . . . . . ·35
_1 d t 1

'

,
, "'� h ·d·t

A

E J D' N
.

d S
'

,
'

29' Gem SIlva .. '.' ..
'

'" .'. . . . . . . . . 17t.O grama o, eve lIgai: an- Ewald;�.só'ta voga _, Fer-' . .::c mI ; sota proa _. :.ú- lrIne
�
oemI e luza

'

. '_ ' . '.
'

t' t t 'd' .' �

.• W t h 1 .' J Rodolfo Silva 85
. FernandulO CaldeIra d,e Andrade 16·'

·e-on em, a aD e, tl.ll..m- r,and.o Pfundn,e�,' so.ta 'prôa 'on es p a e PIO'i o .. ,i •• i"
.. :. .. . ...

M
.

S ld"

, ; ,.

.

.
.

,

- -

Orlan:do Silva ..•. , , .-.. 42 - a�pcio pa ing de Souza , 10

fa.ndo facilmente!) rubro·

I
:.._ Norberto Hal'°itséh � prôa se BomfacIO Azeveoo V; .

.

<

1
. Jose Carlos V 1 8

negro por 5 x O, _ Orlando Hj11e. (.irà.
.

,

-- Américo Silva :"'.' '\' : � ..•,'. 4�
Silvio Silva

e oso , .

6
--------

'

Balisa 6. '.- Ipiranga .:.. Balisa 7 ...::: Cruzeh',) do �r���i���lvÂ. -. S��·��
.

: : : ::: : :.:: : : : : ': : '��. Os' números dizem'���f�Ú������ .� 'si��' de traba ..

À TORCIDA DO I'r:a�rã,o Hel�n;"Úl, �,aruc�er,; Sul Nã'o apresentou
.

Armando Beck ...... : '. . . . . . . ... . . . . . 7, .lho dispendido pelo fundador da escola, sob 'cujos orn- -

_

' " N'
.

C' l'h"" '66'/ bros repousava a pri.n,cipaf cesponsabilidad,,e', a fr'eq'ue",n-.

FLAMEN('O g J C 1 B
. - ey· arva o , .

.

.:.Il X .' vo a - oa) ...1' os ro- g'larnlçao. N' 1 01'
. . 18· cia. di4ria na sala os�ilava entre 20 e 25 'anunos, e d.;a.

kf ld O
ICO au Ivelra, .. , '.

O Flamengo, ,do Rio, co· c e ; sota '.','�a - .Man- N TA: Eplbor;l Cl)n�,te M LI' 27 não se passava sem que recebesse t d 1
° aria, ea i.......' "

_ :' m.,o �s\pe o mel\OS
mo ,é sabido, dispL)� da fo'edo Auge.,t�jn: sota.prôà _·(<) (_o...,o....-<)4.A Hílda Venzôn' ,........... 15 I duas aulas cada um, e os esgnmlsü!s Ja feItos, um assaI,;

n:aior torcida no Bl·a�il .. 1'a· -- Rinaldo Stu!"t;sta e proa
' '

Waldemir:o Cascaes ":';.' .' : .: .. . 49

I
to de treinameAnto (�Ssalto-liç.ão), .send� de lámehtar

ra atender aos seus 'lJ
.-- Lindolfo Lhr"t.

.

Ilza Amaral "
; '.'. '26 que de um esforço tao grande, quasI nada tenha 'rest�-

"�n" -

. Carmem Abreu :............. ] 1 do. De toda essa gente, quem hoje coopera. ou' pratica
/

,si astas, nos E.stado'l, a Jil:e- Balis:;!
,

7 . -- 'Cruzeiro do .
� .

?
Ney Ferreira Reis "

. . 12 I esgl'lma, perguntamos, , .,' ..

S�l !':ão. apresentou '37 A 1 h d g'
.

be d'f" ld d'lgnéz Daichmenn . . . . . . . . . . . . . . . . que e que, cQn ecen o es n[lliil sa . a. I ICU ';1 e-

. 'Jadwija Grams .. ,............... 31 da sUa aprendizagem e vê na estatística que trimos rc-

Silvia Dias , . : 0. . . . • 10. gistrando .0 suficiente para descoroçoar e esfalfar mes-

AdéUa Mussio ,.: "., . 34 mo a um profissional. No entanto, nunca se viU: Uln :>1-

Julieta Daura ,., ,. 39 nal de cansaço ou .de �sânimo no tenehte RÓi ou no

Eu;idice Monteiro . . . . . . . • . . . . ,28 sargento Waldomiro. /

M· d L rdes M d 17' Não foi pO,ssível realizar, um segup.dó torneiõ f....mi-·anna e ou en -es .. '. . . .
,_

'"

.."'Ándrônica Pereira / "
. � � . .- . . . 5 nino. O coroamento da segunda turma foi urri torneio .

'Alb' P
.

.

7 de estre,antes, q'ue foi o campeonato da 2.a., turma, t')r-.I erelra
'

',' .

Febrônio Olivéira
"

•......... , , . ,2 heio êsse dedicado ao Presidente da Associação Atlética
,

Maria Cascaes , , ,. '3 '

I Barriga Verde, que era ent,ão o major João Candido AI-

Carolina Cascaes ; � . . .. .
_

'3 ,ves Marinho, e foi realizado no salão do Clube lJoze; O

Estes foram o� novos alunos.:Muitos tornaram-sE; patrôr:o da prova oferec�u duas medalh;� q�e for!lfi
'esgrimistas, outros'não. '. I con�UIs.tadas por Wa�domlr� Cascaes: MarIO SIlva. res-
I Nenhum dos relacionados ltI- pecbvamente" campeao e vlce-campeao .

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

"O
•

I
t.

(Conclusão)
QUINTO PÁREO -- A'S

, i;' 9,50 ,HORAS

. ,

Balisa 1 .;:_ Atlântico

. Homenagem §lO exmo. sr.

Prefeit'o de §ão Francisco
do Sul -- Páreo extra
.Icles franche a 4 remos

1.000 metros..

Patrão -:-' Heinz, Guenther
.

Woestehoff; voga '7 Calix-

to Zattar Filho; ��ta voga
-:- Osvaldo Nory; sota- prôa

Osmar Niedemaier e

prôa -- Siegfried Hogrefe.
Balisa 2 - Cruzerio do,

Sul - Patrão - OsvFldo
Zattar: voga Gilberto

Guimarães;' ,sota-voga
Osni Pereira; sota prôa (

-

Waldir Caldas e prôa

Patrão - Moacir Iguate-

Mariano dos, Santos,

Balisa 3 -- América

Patrão -- João Matos. Fi

Iho; voga -- José Serpa
Filho; sota voga - Werner
Woesteho.ff; sota' prôa -

Pedro Curbani e. _prôa ,

,Elcio S. de Limas.

Balisa 4 - Aldo Luz

Vendé-se completamente equipado.' Aceito terreno
:m Coqueiros ou Barco de Turismo: de valo�' até !

�r$ 50,000,00,- como parte do pagamento.'
.

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

�

11 d" ·11 '

'

\Ja, ), ac
.1, / '

Tratar com 'Capitão Oberg, Rua José do Vale Pe
,.·eira (próximo ao ;'Coqueiros Praia Clupe"),

/.

I

....

contribuintes, aos quai�; con-
guarniçiio.
SÉTIM_O PAREO -:' A:S

10,30 HORAS

toria criou, no q1W-J."o 30-

cial, a càtegoria d.:: s:'ícids

iere varias vantage'ls e d,i

reitos. Os que, nest� C&pi· lIomenagem a.o exmo· sr. ..�
tal, quiserern, obter ares-I Se,cretári<?

. do Interior : I,pectiva' ,carteira de sóc!o Justiça.-:- Bronz�." "Inc;)"

I' II••do querido Meng0, poderao -- ,Class� Aberta, -:- ??':r:'- I'
clirigir-se aos valm'osos 1 u- I 'eonat'? - ,Double Sklfr �.'

bros-negros, drs. :i\iilton �.OOO �etros.
Leite e Ftilvio Vieira, q,Je Balisa 1 _:_ RJachuelo .

sNão prontamenÍl' ater1"U-! RemadOres: Büàventura Vi-
�_......dos _, I,�jl:a g -Ari

i ,ali pg Cft::;tco� ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 13 de Noven;_bro de 1953 .

l
mu Li (v. A) - A pro- Banas ao completo' desco- manha adotaram', soluções Outro tanto não sucede,

#

I- 1,/

pósito dos ataques feitos nhecimento da moderna le- perfeitamente equivalentes noutros países, onde, pelo
por Adernar de Barros ao· gislação eleitoral dos paíse�i e a�enas mais fontes da 'contrário, a caridade é em

prcjetô sobre a soma de mais .adiantados da Euro-
I que agora proponho para pregada mais ,pratiéame�te

legendas, dedlarou o seu pá, que adotar, com oBra-I ,,:onsolidação do :Executivo"." em obras de carater preven
'autor, sr

..
Afonso Arinos:

'.1'
sil, a. representação propor-., Acrescentou o líde� da U. tivo. e onde os homens com ..

-- "Atribuo as declara- cional. -Dentre esses países, D. N. que defenderá, am- preendem que €l' auxílio

ções do' 'sr. Ademar . de ] Franca. a Itália e a Ale-l plamente, sua proposição; mútuo pode e de'\re ser a'

• '. .

da tribuna,da Câmara.
/'

grande arma de defsea pre-

ventiva contra a miséria e

,1", uma assocíacão de mu-' '

J'aI tarv'- " cOlnparecer�nl ao atar,
, ni�ipios.,bar�'iga-�erdes.O sr. .mtre os quais se destaca-
Presidente' Flávio Ferrari vam financistas, comercian
colocou' à disposição de dita tes e industriais, além de
reunião," os serviços do Le- membros da delegação bra-

. gisiativo Municip�l. sileirà .na ONU, -que fo-
. 0_ vereador'Álvaro Mil- ram presididos pelo embai
leu da Silveira fez apresen- xador João Carlos Muniz.
tacão à Casa de um ante- /"", Associação entregou a

pr,�jetó de, .Estatutüs �o Berenguer 'C�sar e sua es
Funcio�alismo Municipal, :Josa uma lJaixela de, prata,
<:ülcad� nos estatutos fede- imç'rita c�m uma dedicató
ri! e m�lllicipàl...-· ,ri.a de reconhecimento pelos

'. Aililda com a palayrao ve-_ serviços prestados pelo' di-
reador Millen: da Silveira

'

I' 't
/

E
· \

t U' C·':��o�:o�:o!�ol:b�: ::� :o:;'2:�::�em��a�::::;y XIS e I· ..OlprOllSSO
plicação de, no mínimo, 2'?:,'ó gera.l br,asileiro anunciou

qltrécilita par� emprego ex-.
que seus país obsequiará á

cll::isivo"nos serviços agro- cidade de Nova Iorque, com,j)ecuário� dü', Municipio, uma estatua do ilustre esta
bE:m comü'autorizàndo acôr-: (l!�ta brasileiro José Boni-
'do para d 'desenvülvimen�o
rural, entre o Mu:nicipio e

3 ,'Assóejação Rural 'de Flo-

l'janópolis. '

Requereu o vereador Mil-
1m da' Silveira ao' sr; Pre
ie�to para'que inform�sse à

Câmara o nióntante da dí
�'ída flutuante da Prefeitu-

M·UNICIP.(L '._'
----�----------���---
(AMARA

.
�:

-, ..

Aprovado O auxílí�, à S�éiedade' Cata�inense
de AVIcultura

.

I'
,

S,êssão de 9 de Novembro ordem do dia, sendo apre-
de 1953.- \ ' vado em: segunda votação .o

P;�sidênclá'; Flávio l"Fer- projeto de lei de autoria do
rari. '. vereador Álvaro Millen da
Aprovada a ata da�sessão Sil�eira, concedendo auxí

\ snteríor, foi lid� � expedi- -iio de Cr$ '10.000,00 àSocie-
ente. dàde Catarinense de Avi-,

Âchando-se ,em visita à cultura,

Câmara_Mun�cipal, foi o sr.
..

Ao encerrar a sessão o sr.

Antônio ,�úcio, vice presi- Presidente marcou nova re

dente dr' Comissão Executi- união para o dia seguinte.
va da Âssociacão Brasileira
d� Mt.miciPi��·, cOI}vid,a�o. ESTÁTUA DE' JOSE'pelo s�. ,�resl�ente )flavIO BONIF

-

CIOFerrari, a tomar assento em
A

.

PARA
hga� de honra. NOVA IORQUE'
Usou .da palavra o verea-

-'
,

dor Osmar Cunha que disse P.') --; O consul geral do
da atuação do visitante co- Brasil; dr. J. B� de Beren
.mo figura de projeção no ce- ":ller Cesar, foi homenagee
,.-nário_munícipalísta cl9 �ra- da,'esta noite, com um [an-,

,

@l.
car, seguido de baile, ao ce-

° sr: Antônio' Lúcio a-I' iebrar-se o sexto ano. de
gradeceu as referências do .o.ua atuação no elevado car-

vereador-Osmar 'Cunha e! go.
.

disse das finalídades da,vi-
-

A' festa, patrocinada pela
s.ita à Câmara Municipal da ,\.ssociação Norte-America
Capital, ou seja fi. próxima -'j- Brasileira, realizou-se

,

) euniâo dos nitIiiicipios ca- ''1�s salões do Hotel Plaza.
�ar�en:ses para a formação Majs de 300 convivas

NOVA IORQUE, 11

'classificados justamente co-
, . ,

mo cõnservadores, mas'
também sabemos que já
houve épocas da evolução
do Mundó em que havia
outra preocupação mais es

piritual e mais elevada.
E nada nos indica que

não caminhemos mais fàcil
mente nessê sentidü não
'.

I
.tanto por causa da vontade'

'.
,

individual dos homens, mas,V d \.

,,:m como ,�on�eq��nCia dos I • en &-S�chamaqos . fatores Imponc;le,-I • Um lote de terreno, prO?,I
ráveis", que. múitas :rezes' mo do, centro (rua calçada).
exercem maior influência 'Informações à' Rua Deodoro:
Ao que, s!-lp,õem, �s v,ulga�es , 7, das {às 10 horas. "

.observadores.
,_

II
- j E' talvêz por isso' que a

quêles que pretendem con-

duZir as sgciedades no sen-
iV.'n '.:1.';'5.'tido contrário' �quªle que a

P. S. ir:.dicamos, encontram -re-

·Arinos Ataca· Ademar

o Brasil rec'on'hece a obra do cap'. W � H.' Le'lh

(U.

.

o Govêrno Brasileiro a�aba de prestar uma justa homenagem ao Capitão de

longo-curso W.. H. LETH, diretor da Moore-McCormack Navegação S. A, na
cidade de Santos, fazendo-o, Comendador da Ordem do Cruzeiro do Sul. A
cerimônia foi realizada no Palácio dós Campos Elíseos, em São Paulo, tendo
Ó Governador Lucas Carcez, em nome do Presidente Getúlio; Vargas, feito
a entrega da comenda' ao ilustre homem do mar, a quem, o' �rasil ?�ve uma

colaboracâo valiosíssima no desenvolvimento do seu comercio marítimo com
,

.

o exterior. Finda a cerimônia, na qual o Capitão Leth fez uso da palavra pa
ra agradecer éi hOl1rosa distinção que lhe acabou qe �er conferida, o Go�er
nador Lucas GRrcez ofereceu ao homenageado um Jantar, que se realIzou
nós Camp9s Elíseos e conto.u com ,a presença de altas autoridades e pessoas

;
,

gradas.

,De -que maneira não p,osso dize'r"
declara: adernar "

.
,

faeic a quem Cesar chamou
'o Benjamin Franklin do RIO, 11 (V. A) -

Brasir'. A �statua será co� 31'. -Ademar de Barros

'loceda no Parque Bryant, �ontra-se �6 Rio desde

:devendo serl inaugurada 1)0 'em., InterJ.�elado, hoje,
I

pr0xÍlipo ano.

ru. _,

Em seguida passoú-se",à
,

Vende-se. uma casa
.

de I
,material, sita à Rua Rui I

Barbosa n. 130: defronte ao

Abrigo de Menores.

Vtor é tratar na mesma.A G U A

NAS CONVALESCENÇAS
. ....

-, '\-
"ESQUADRILHA DE'
HELICÓPTEROS

. \
RIO, II (V.A.) - O Ins-,

titulo' Brasileiro 'de Café'

\ .

° I bre se existe. ou não

com_j
respondeu o chefe do

en- p,�misso entre- êle e o sr. P.:

on- Getúlio Vargas com rela- - "Existe ... um compro
SÔ-I ção à sucessão presidencial, misso. De que marieir�, não

d· "

,
. posso Izer.

I

, I

- \

,

TRANSP()RfES AÉREOS CÁTARINENSE S/A.
, _-

fxpres§o Florianópolis
de

. Fraquezl. em ge,.I'
'Vlnbo Creósotado
i'-

.

• (SlIveírà)
,

�����>4111
ANDRADE & KOERICH

TF-(lllsporte 'de cargas em geral ent1'e Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Errôs
esta mprca' na ou

',ela, para com-
-

..pr�r �o m�lhor,
linho' fabrica
do no Brasil.

o pauperismo.
No nosso País os conser

vadores, muito. preocupa
nos e mostram-se aflitos

f
.

quando lhes falam em co- ,

operativàs e em �bras mu- 'IlALVY S/rA
tualistas. Matriz: Rio - C. P. 1850

INDUSTRIALIZAÇÃO - S. PauloEmbora me tenham .ensi- '

�.......
d" ' .

.' l2OOO2na o a fmar o proxllnc. 'IIM_�__,_;__.,

��ruo a si mesmo", a .verda- 'I
.:

. de é que o amor ao d,inhei-' A e' I
.

.

,
ro e ao interêsse ime_diato .

g. ..
n es

sobreleva todos os outros e
'

E' g
,

receiam' burguesmente que,' , mpre O

I "- mais pequena ascençâo d'o .Firma local, en� organiza-
ir

vizinho venhá prejudicar a çao, em todo o Y;stado, de

sua capacidade de ascender seja nomear Agentes e Re

também no campo fínancei-
'

presentantes, na Capital e

1'.0 e econômico.
-, Municípios. Os candidatos

Bem sabemos que não -é devem ter pratica de venda
fácil modificar essa carac- e ca'brança. a domieílio,
terística da mentalidade de Carta para Caixa Postal

elementos n. 4�3 em Florianópolis .

.

tantos e tantos

---'--,

Precisa-se
Precisa-se de u'a moça

para auxiliar-de-escritório,
dando-se preferência _

a

quem tiver prática. Infor-:
mações à Rua Santos Du

m,.ont, �5.
,

Por mot�vo de mudança;,

Isistências que não cQmpre- ·jendem,;,s'e 'móveis usados
ende,m, � e, de que se admi- . em bom estado de 'conserva
ram justamente por não en- cão,.' Tr3tar no sobrado do
trarem em linh�; de' c�ri:ta Banco Nacional <;lo Comér-

..

Com ê�ses fato'res de natu..,..
.

S 'A•.CIO .
'

..

reza espiritual, que o seu

ilmor ao capital não �precia I
'. ' ,
nem avalIa .. ,; -

j-
I Terreno

._....�...•.....�.�.,

!

aCIT:E
_ Se deseja construir sua

casa em local aprazivel, pro
cure adquirir um lote de
ter�eno na: "AgronôD:lica",
próximo a Zona Residencial
do 5° Distrit6 Naval.
Tratar à ,Rúa Uruguai n.Agên.ciá

de
"

, ,

•
-, 1

'

Vend.e-s.·
" ,

Um'J. casa de residência,
,

'ná Vila Oper�i'ia, da Peni

tenciária.
Tratai:< na gUqrda dar Pe

nitenciária..

" I

Caixa Postal, 45
Í"!orianópolis
Santa Catarina

---------'-.----........,.... J .

�-----------�------

BAR E SORVETERIA I'
'

'-
_

,

, Vend�-s'e utn hem monta- ,CASA �ISCEL1NIA dlstrl.
J'

-

"

'

I
b,uidor-a doa Rádi�s -ft. C. A.CIO: �' , , Victor, Válvulall e Dll!ICo.: '

,

Av. Mauro ,Ramos, 4. 'Rua Conaelhetro-M.frL
';-

.

',�)._--------...;.'-'------- \
c/

, "
. ',I .'

CONCLUIDA A.ESTRADA :DE FERR0/I ' ' .
.

, BRASIL-BOLIVIA f ;,:.; ,

.'

RIO, 11 (v. A.) - Ter- quilômetro's; partihdo de
.1lÍnou a const�ução da e!;!� :,Corumbá, 'no Mafo Grosso.
tr:lda de ferro Brasi.l�Bolí- I 75 novas cidades· foram for
via, iniciada 'Preci�àmente I mada� durante 'a sua

I

cons- ,

há 15 anos. A ponta <!:_os itri_1 truçãó. Sua inaugur'áçãó 0-

'lhos �lca��ou, ontem, a ci-II :icial será !,!In jan�iro" isto
dade bolIVIana

_
de Santa e, dentro de dOIS meses,

, I .

'

Cruz de La Sierra, ponto I quando se encontrarão em

final da,,. obra. �A ferrovia I S,anta Cruz' os presidente
tem. a extensão total de' 650 I da B�livia e. do Brasil

•.•..S"��••If".Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 13 de Novembro de ,1953

• I

o ESTADO

----�---= Segunda Exposição Estadual do Trigó =� _ -_=
......... "REALIZAR-SE-Á DE 6 a 8 DE DE�EMBRO EM CONCÓRDIA A SEGUNDA EXPOSIÇÃO ESTADUAL DO TRIGO, COM' A ••••••••.

•••••••�. PRESENÇA DOS SENHORES MINISTRO DA AGRICULTURA, GOVERNADOR DO EST�DO, PARLAMENTARES, TÉCNICOS, _,,_(l�
......- E ALTAS PERSONALIDADES NO MUNDO' POLITICO E ADMINISTRATIVO DO PAÍS

,
Faz saber aos quê o presente edital virem ou dele

I0Filnte naciqnal em co-res 'conheeimento tiverem .que, 'por parte de FELICIANO
JOAQUiM CAETANO, por intermédio de seu advoga-No programa:

'

do, Dr. Acácio Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a peti-
Atual. Atlantída Nac. ção do teor seguinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di�eito da
Preço único:' 10,00 Comarca de Biguaçú, Feliciano Joaquim Caetano, bra-

As 5hs. sileiro, casado, comerciário, residente e domiciliado em.

Charles CHAPLIN Florianópolis, por seu procurador' e advogado infra as-

-sinado, registrado na O.A.B., secção de Santa Catarina,Claire, BLOOM em: sob n. 512, pretende promover uma ação de usocapião, pa-
LI.'ZES DA RIBALTA ra o que expõe e requer a V. Exa., o seguinte: 1

Possue 'o Suplicante á Rua 3 de Outubro, nesta Cida-
de, Um terreno com a aárea de 8.000 rri2, confrontando'
ao Sul com a estrada geral, Norte com o Travessão de Li-.
moeiro, Leste com terras de Cristovão I Bonsfield, .Cata
rina Minervina e Manoel Reis, e ao ..Oeste com herdei
ros dos Lima. E' o terreno de fórma irregular, tendo
de frente 24,70 m. e de largura dos fundos é de 76,80 m.

sendo a sua maior profundidade de 160 m2,- Tem
o requerente, sobre o citado terreno, a posse mansa,
pacifica, sem oposição nem interrupção, ha mais 'de trin

Eduardo de FILIPPE em: ta anos, sendo que construiu uma pequena casa de ma

O GRITO DA CARNE deira, a qual tem o n". 11, e tendo o requerente sempre
pago os impostos referentes a casa e o 'terfeno, confor-I'EBarbara STANWYCK-
me prova com os talões anexos. 3 - Não possuindo ti-
tulos sobre os imóveis, quer adquirir o dominio .dos ]

,

mesmos, com fundamen'to no 'art. 550,do Código Civil ,JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
e de acôrdo cOJn o art. 454 do Código de Processo Civil. :'

Assim reqüe-r a V. Exa, se digne ouvir as testemunhas,EDITA� DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA
, I abaixo arroladas, procedendo-se a justificação "'ab-ini- (30) DIAS'

.

tio" e, julgada esta, se proceda de acôrdo com os dis- O DOUTOR OSMUNDO VIEIRA DUTRA, JUIZ DE
posto no art. 455 do C.P:C. 'e seus paragrafos, sendo a- DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU, DO ESTA
pós j gada por V. Exa., procedente a presente .ação, de DcfDE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, o cidadão João Candido da Silva, Juiz de Paz no exer-

conformidade com o art. 456 do C.P.C., a fim de adquí- ETC. ; cicio do cargo de Juiz de Direito da Comarca de Bi-J
.

i

�.,
.. -

rir o Suplicante, o necessário titulo para a- transcrição Faz saber aos que o presente edital virem ou dele

I
guaçu, Estado de Santa Catarina, na fôrma da Lei, etc ...

I r..!1 Ir,,:; ii I II, no Registro: Dá-se o valor de Cr$ 2.100,00, para efei- conhecimento tiverem que, por parte de BERTOLDO FAZ saber aos que o presente edital virem ou dele

_1Jftilr.. tos fiscais. Nestes têrmos, P. deferimento. Biguaçu, 26 FRANCISCO ROSA, por se� adgovago Dr. Acácio Zél- conhecimento tiverem que, por parte de MANOEL
•

I\.
r de agosto de 1953. (Ass:) Acácio Zélr:io da Silva. Es- í

nio da Silva, lhe foi. dirigid� a. petição do teôr seguinte: JOSE' REIS, por seu assistente judiciário Dr. Acácio
-

As 8hs. '
tava selada com estampilhas estaduais no v�lor de 1-

Exmo Sr. Dr. JUiz de Direito da Comarca de Bigua- Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teôr seguin-
E Ultim E ibicã Cr$.'3,50, devidamente inutilizadas. Testemunhas: Ma-I çu. Bertoldo Francisco Rosa, brasileiro, casado, lavra- te: Exmo Sr. Dr. Juiz de Direito da, Comarca de Bigua-m 1 ,a Xl 1, o

noel Vieira, Agostinho José de Faria e Altamiro Ma- dor, residente, e, domiciliado em Três Riachos, neste çu. Manoel José Reis, brasileiro, casado, operário, resí-Charles CHAPLIN chado de Souza. Todos residentes nesta Cidade. Em a I Municipio, por seu procurador e advogado, infra assi- dindo atualmente no Estreito, por .seu assistente judi-Claire BLOOOM - Sidney dita petição foi exarado o seguinte despacho: R. hoje. nado, inscrito na O.A.B., secção de Santa Catarina, e ciário, querendo promover uma ação de usocapião, ex-

CHAPLIN em: A. Designe o Sr. Escrivão dia e hora para a audiencia com escritório nesta Cidade, quer promover uma acão põe e no final requer a V. Exa., o seguinte: 1 - Possui
LUZES DA RIBALTA de justificação, ciente o Dr. Promotor Público. Bigua- de usocapiâo, para o que expõe e no final requer a "V. o Suplicante um terreno situado no .logar Sorocaba, nes-

I çu, 27-8-53. (Ass.)' O. Dutra. Procedida a_ justificação Exa., o, seguinte: - :r--.- Possue o Suplicante, situado te Município, com a área de 240.240 m2., mais ou menos,No programa: T A

R h
'

d d I.

I foi, esta julgada por sente�ça do teôr se?ui�t�: -=- V4s- em. res iac o, um terreno,. dividido em duas partes ten o e argura 110m. na frente e 221,2m. do meio atéNoticias da Semana Nac., tos, etc .. Julgo por sentença a presente justificação,' em por uma estrada, tendo a malar, 63 m. de frente que a os fundos,' sendo a sua profundidadé de 1.540m. no lado'
Preços: 7,6�':_ 3,'50 'que é requerente Feliciano Joaquim Caetano, para que faz na citada estrada: e' de fundos 880 m. que faz com o Oeste e 660m. no lado Leste, confrontando ao Norte com

Imp. até 14 anos.
-

produza os seus jurídicos e legais efeitos. Citem-se os Rio Três Riachos, confrontando a Leste com. terras de o Travessão 'do Oleo Grosso, Sul com João Elisen, Leste
,

:1 'confinantes de imóvel e o Dr. Promotor Público, por João Antonio Coelho 'e a Oeste com terras 'do Autor; com Martin Edwiges e José Lidio' 'Pereira e a Oeste
,ti &«

O
mandado. Os interessados incertos deverão ser - citados a parte menor medindo 20 m de frente que faz\ com a com herdeiros dos Correias ou querh .de direito. 2 -

. '.1'1 !l i�!.r na, ·�orma estabelecida p�lo. art. 455, par�gra.fo �o, do já mencionada estrad�,. tendo de fundos 1.320 m que Tem o requerente, sobre o terreno, a posse mansa e pa
• -�- - - ---- - Código de Processo Civil, Custas afinal. Biguaçu, faz com terras de AIOlSlO Gesser, pelo Travessão Ge- cifica, Sem interrupção nem oposição e com o ânimo de

A 8h
'

23-9-53. (Assinado) O. Dutra. E para chegar ao conhe- I r�l, c.onfrontando a Leste com herdeiros dê Domingos dono, porsi e seus antecessores há mais de trinta' anos. 3s s.
cimento dos interessados, passa o presente' edital com, Silveira de Souza e a Oeste com terras do Autor. '2 _

- Não possuindo titulos sobre' o imóvel e querendo ad-Mont RALE em:
') prazo de. trinta (30) dias, publicado e4flxado na fór-': Tem o requerente sobre a.s terras referidas, a posse quirir o domínio do mesmo, intenta a presente, com fu�-

MEDINDO FORÇAS" ma da lei. Dado e passado nesta Cidade de Biguaçu,! mansa, pacifica, sem interrupção nem oposição, e com damento nos arts. 550 e 552 do Código Civil e de acordo
, Tim HOLT' em: aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de lo, ânimo de dono, por sí e seus antecessores, digo, por

com o art: 454 do Código de Processo Civil. Assim, re-
AVENTURAS CICLO- mil novecentos e cinquenta e três. Eu, Orlando Romão Sl e seu antecessor, ha 'mais de trinta anos. 3 _ Não' quer a V. Exa., se digne ouvir as testemunhas abaixo
NICAS '

\ I de Fa:ia, Escrivão, a fiz datilografar e subscreví.. possuindo 'titulas legais sobre o imóvel, quer adquirir arroladas as quais deverão ser inti�adas para compa-
,

I Biguaçu, 25 de setembro de 1953. o dominio sobre o mesmo, com fundamento nos arts. cererem em, Juizo em dia e hora por V. Exa. designa-Rod CkMERON em:
_

(Assinado), Osmundo VieieraDutra. Juiz de Direito 550 e,5?2 do Código e de conformidade com' o art. 454 dos, procedendo-se a justificação "ab-initio" e, julgadaA DAGA DE SALOMAO CO�FÉRE" COM O ORIGINAL AFIXADO NO do Código d� Processo Civil. Assim, requer a V. Exa., esta se proceda de acordo. com o disposto no art. 455 do
10 e 2°,eps. (Seriado) LOGAR DE COSTUME. se digne OUVlr as testemunhas adiante arroladas as I C. P. C. e seus paragrafas, sendo após julgada por V.
No programa:

,,/ '

O Escrivão" Orlando, Romão de Faria. quais comparecerão em Juizo, independentement�' de Exa., a presente ação procedente, de acôrdo com o art.
intimação, procedendo-se a justificacão "ab-initio" e 1456 do C.P.C. afim de adquirir o Suplicante, o necessá-Cine Jornal. Nac. I d

' , ,

1

I ju ga a esta se proceda de acôrdo com o disposto no rio títu o para a transcrição no Registro: Dando a esta
Preço único 3,50

��
art. 455 'do C.P.C. e seus parágrafos, sendo após julga- O valor de Cr$ 2.100,00, P. deferimento. Biguaçu, 15 de

Imp. até 14 anos.

I p.��$-
I

0./
da por V. Exa., a presente ação procedent�, de acôrdo setem�ro de 195,3. (Asslnadq) Acácio Zélnio da Silva.

,� ,

'
'

C
'

.;I- com o, art. 456 do C.P.C.,' a fim de adquirir o Suplican- Relaçao �s testemunhas: �ão Eliseu da Silva, Romu-
,

"$' :,
te, o

neC;SSáriO,
titulo para a transcrição no Registro. a!do D,ommgos de Souza e Ansel�o ,�uiz Reis. rodas re-

I '

\ Dando � presente o valor de Cr$ f.100,00, e com os s:dent:s em Sorocaba, neste MUlllClplO. Em a dita peti-.
J l/fA'

"

, -�, documentos juntos. Pede deferimento. Biguaçu, 14 de çao fOl exara?o_ o s�guinte despacho: R. hoj� A. Desig-

'*
.

,

' .. ' outubro de 1953
..(Ass) Acáci� Zéldio da �ilva. _ Se- ne � Sr. Escl'lvao dla e hora, �ara a ��diê�cia de iustifi-

- 0UIlAIfTE TODO DIfA �ado. �om estampilh�s esta.d�als ?O valor de Cr$ 3,50, ca?a�,' fazend?-se as necessal'las nOÍlfl�açoes.. B.i�ua��,Madeleine LEBEAU, �/" 'S
'

I m�hhzadas. Em a dita petlçao fOl dado o seguinte des- 15.9 53
..(Assmador O. Dutra .Procedlda \a Jushflcaçao

NA ENCRUZILHADA I, " nO VA/)�JOS I pa��o� A. Designe o Sr. Escriv� dia' e hora para a in- fOl esta Julgada por sentença do te?:f �e�uÍI:te: Vistos,
DO PECADO . �'f

'

,__...,t
IqUirlçaO ,da� test:munhas arroladas. ciente o Dr. Pro- :tc .. Julgo por sentença a,pre�ente JushflCaçao, em--que

D�ft%I
motor Pubhco. Blguaçu, 14-10-53. (Ass.) João Candido e re�ue:ente Manoel Jose Rels, para_ que produza -

os
No programa: \ ,? �... da Silva. Procedida a justificação foi eS,ta. jugada por �eu,s Ju1'1dicos e legais efeitos. Citem-se os confinantes do
Parada Esportiva. Nac. � iIIII ;;; � f::- �

.

sentença do feôr seguinte: Vistos, etc .. Julgo por sen-
lmovel e o Dr. Promtor Público, por mandado. Os inte-

Preços: 7,00 --' 3,50 ,/<?p '

;:;;.. ""

tença a pre�ente justificação, em que é requerente Ber- res�ados incertos,-deverã_<) ser citados n,a .fórma estabe-
.. . • ....;;;;;:=_..

J toldo FrancISco Rosa, para que produza os seus J'uridi- leclda
..

pelo art. 455, par.agrafo 1°, do COdlgO de Proces-Imp. até 18 amos.
C 1 S"'I'?O� .e legais efeioíps. Façam-se as citações requeridas na

so lVl., em custas. Blguaçu, 3.0-9-53. (Assinado) O
mlclal: a dos confinantes e Dr. Promotor Público, pór Dutra. E para cheg�r ao conheclmento dos interessados
mandado; a dos titeressadosl.incertos na fórma estabe- passa o presente -edital com o prazo de trinta (30) dias
lecida pelo art. 455, paragrafo 1°., do Código de Pro� publ�cado e afixado na fórma da lei Dado e passado ne��
cesso �ivil. C�stas' afinal. Biguaçu; 3-11-53. (Ass,) O.

ta Cldade de. Biguaçu, aos tr�s dias do m�s de Ol,ltubro
Dut'l'a. E para chegar ao conhecimento dos interessa-

do ano de mil novecentos e cmquenta e tres. Eu, Orlan

I dos �assa o presente 'edital corri o prazo de trinta dias,
do' �om�o de Faria" Escrivão, a. fiz <iatilografei e subs

.. pubhca�o e afixado na fórma dá lei. Dado. e passado crevl.. Blguaç�, 3 de .outubro de, �953. (A�sinado) João
nesta Cldade de Biguaçu, aos treis dias do mês de no- �andld� da Slhía, JUlZ em exe,rclClO, Confere com o ori
vembro do ano de mil novecentos e cinquenta e três. gmal_aflxado �o logar de costume. O Escrivão, 9rlando
Eu, Orlando R01não ele Fm'ia, Escrivão, a fiz datilogra-

Romao de Farta.
iar e subscreví. ---------------

Expresso São

�D�HS uHriü�us . �roóulós selecionuóns: �HIXDS �ntos

�LAJES--SANTA CATARINA
", �._'-------

Ed,ital

I
I
i'

,

JGIZO DE DIREITO DA COMARCA

"Edital •

eiraDE BIGUAÇU

EDITAL i:m CITAÇÃO COM O PRAZO DE rRINTA
(30) DIAS

O DOUTOR OSMUNDO VIEIRA. DUTRA, JUIZ DE
DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU, DO ESTA
DO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI,

, ETC ..

\

I ... ·IIP.
, As 8hs.

Hélio SOUTO - Beatriz

CONSUELO em:

DESTINO EM APUROS

No program�:
Noticias da Semana Nac.

I

Preços: 7,60 - 3,50
Livre.

As 8};1s.

..._-.-_..
_ ...._._..

,
, ,

nimais
,

(Patrocinada pela ASSOCIACAO 'RURAL ()( LAJES),

Em 21 e 22 de .Novembro dp. 1953
..

• Bovinos
• EqüinQs
• Asinino�
• Ovinos
.Suinos,
• Avicultura,

Não percam os interessiJd;)l' e st .. -e xce l ..nte

oportlJni<ladt: de adquirir b-ons RejJrt,(Iutores para
I • ,/ '

'u melhoramen.to do!'> seus Rebanheis,

Wendell COREY em:

,k CONFISSÃO DE THEL-

CITAL.
MA

No programa:

,Esporte �à Tela. NflC.
Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 18 anos.

f3Lt)VIÂ
EstreUo I

As 8hs.

De volta de São Paulo,

Viagem com seguril,nça
e rapidez

só NOS CONFORTAVEIS M.ICRO-ONIBUS DO'

lAPIDO ,<SUL-R,HABILIIRO»

acha-se nesta capital, o sr.

DEMETRIO MARANGO

NI, popular e conhecido
, técnico afinador de pianos,
harmonius, organs e acor

déons, que retornando às

suas atividades, permanece'
a disposição dos seus ami

gos e freguezes.
Rua: Francisco ToleJ;ltin,o

n. 24.

Bigu'açu, 3 de Novembro de 19_53. �

(Assinado) Osmundo Vieim Dutra - Juiz
Direito.�'

.

I,LOG��N���O���l\1�. �RI,GINA�, AFIXAD10
O Escrivão, OrL{Lnr.1\l, Romão ele Far�{L.

Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba
D(

.

'Age'"nct9a' ••
,Rua Deodoro esquina da,
Rua Tenente Silveira:

.�-....._------'---.----�,-.-......

JUIZO DE I;>IREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO.DE TRINTA

,

(30) DIAS
.

de

, ""',,---'"

Jorge
NO

DIARIAMENTE
FLORIANÓPOLIS - BLUMENAU

..:_ AGENCIA --

:- GACIQUE - "HOTEl?Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flõrianópolis, Sexta-feira, 13 de Novembro de 1953

I ,Cerâmica São Caetano
\

. I 'TIJOLOS PRE�S�t)OS, TELiLt\.S, �Rl
Pormenores' sôbre, OS acontecimentos na Bollvta,1 LHOS, RODAPÉS E MATERIAL KEFRA-

.Esta é a sua grande oportunidade! Aproveite-a, '

LA PAZ, 11 (U.P.) _ O ehabamba os falangistas eS-1 os oficiais a fugirem nos TARIO
O comprador tem (três) ,,1�OS de prazo para pagar. A ind

- l' I' d ,- d( "D P . PRONTA ENTREGA-', 1
I

d
.

"

t d' governo am a na, o torne- cavam a la os a' um grupo

I
avioes isponrveis. o e- .

,Em um ano, o v,a 01' as terras tera aumen a o em
. , .

,. . " .

muito e a -terra já poderá ser vendida. ceu a lista das vítimas da de -militares e que chegaram iu, foram recebidas noti-

O' 'G
/

aC'
•

Seja um favorecido Dela ser te! Compre já o seu fracassada intentona revolu-, .1 dominar o aeroporto" mas cias, 'segundo as quais um

$,n ,.r. 'ama, "Ia •lote e não espere subir o p"el:o. './
_
clonária de ontem, mas in- o avanço decisivo do povo �,avla() descera em Arequipa

,� ','Um nique,ire Poulisu: Cr$ fíO,oo! " formacÕ�s recebidas de 00-
I
contra esse objetivo obrigou

I

e outro e�,Tecna. JERONlMO COELHO. 14 _._ 'Caixa- Postal,Documentos <la posse do lote são expedidos pelo h b
'

b
.

1
I I

,

DqJaÍ't, de a'erras ,e Colonização do E.M" Grosso. c a' am a a�sma am qu.e I _ _ ._, .__ r 239 _' Florianópolis
,

',o 'Agente autorizado: "

'
houve 21 mortos e 36 feri- i \ DISTRIBUIDORES '

-Otomar Georqes Bo.1}m "" dos durante, os combates I.

}\\<la: Osvaldo Cruz _ 613 ._:::_ Estreito. _ 's: 6. que sufocaram a rebelião.

" '

Terras Devolutas Em
"

.

Ma.,., Grosso IA 'RevoluçãO Que, Não Vingou
I

FBTURO CELEIRO DO BRASIL

'A revelação mais impor
tante foi a da ação .vítorio- ,

sa, em ,Cochabamba, onde
, ,

,

os rebeldes haviam conse-
'Missa"

Norberto Domingos da Silva e família
convidam aos parentes e pessoas amigas para

, assistirem a missa de 30 mês de falecimento
de sua inesquecível" filha Terezinha Vieira sora, das Milicias Armadas

da Silva, àS'7 horas do dia 14,naIgreja de do Movimento Nacionalista,
dos operários petrolíferos e

, São Francisco. 'do povo,' que se organiza--
A todos que comparecerem a este áto de. ram espontaneamente pa-
fé cristã, sinceramente antecipam .

'I
ra combater os rebeldes.

agradecimentos. A revelação foi feita pe-
, ",',

I lo presidente Victor Paz
••••••••••••••••••

'

,."'•••••••••••_ 'I Estensoro, ao declarar que

H' "k
I o frustrado golpe servira

Oepc e� par: ressaltar a solidez - do

, ,governo e do M. N, R .. Com

RAPIDEZ � CONFORTO --:- SEGURANÇA efeito, antes que o exercito

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE 'JANEIRO entrasse em ação, as mili
Esca�s íntermediárias em

.

Itajaí e Santos, �enqo cias do' l\j,.N.R., com ajuda
neste último-apenas para o movírrrçnto de passageiros...dos, operários e do povo a
ITINERAiUO DO 'NAVIO MOTO'R CARL HOEPCl(E

NO ÚLTIMO TR;IMESTR� DE 1953 tacaram os insurrectos e

I em poucas horas retoma-

VOLTA ' ram a' cidade.
'do Rio _ de Santos
15/11 16/11
26/11 27/11
7/12' 8/12

18/12. 19/12
',29/12 30/12

.
'

guido apoderar-se dos lo-

cais mais, importantes, in-.. I
clusive de uma .radioemis-

.

';'

ULTRA SONO
.

! •
.

TERAPIA
o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN·

TO PARA INFLAMAÇOES E DORES. '

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO, DAS
�

SIN'USITES
E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

. J. TRATAMENTO COM HORAS· MARCADAS.

Clu"e ,� de,Agosto DR. GUERREIRO
GRANDE BINGO 'SÓCIAL EM BENEFICIO DA SO- !
CIEDADE DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE- -

FESA, CONTRA LEPRA <

I'NOS PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO
11 RODADAS COM p,REMIOS ESTUPENDOS E

RICOS.
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. Hodada-c-> Um abat-jour com pedestal de alabastro,

------_.._--------�

, �!���:s�a "Casa C�scais" e mâis um estojo 'de,' Dr.' Romeu Bastos Pires
A importância da luta em' 3a. .Rodada _ Uma enceradeira elétrica, com espalha- .

:;ochabamba é evidenciada 'dor, oferta da "Caca Meyer"., I
! _:__ M É D I C O___,

pelo fato de que o Ministro 4a. Rodada -:- Um estojo �e perfume, oferta -da "Fár-I t
de Minas, Juan Lechin, um .'

macia Catarinense .

,
'

. "COM PRÁTICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO
dos personagensmais pode- 5a. Rodada,- .Um Lus,�re de Cristal, oferta da Casa

I"
DE ASSIS E NA SANTA CASA DO RIO DE

rosos do govêrno, esteve' Hoepcke S. A..
.

_ ,'" './ .- JA:NEIF�O'"6a. Rodada _ Um� ;r;>anela de pressao, oferta de ,M�-, CLÍNICA GERAL DE ADULTOS E CRIANÇASprisioneiro dos revoltosos chado & Cia -

.

I
.

C 1 ,. A G tT V 2 BIGUACU
durante três horas. 7a R dada' _ Um Edredon duás fa�t's, oferta d"'.P onsu tono: v. e u 10 argas, _

�
.

, '
. o

Mod�lar".'
., I Horário: Segundas e Quintas-feiras, ,pas S,3p 3S 11

Com. L,echin em, ,seu po- 1 '

8 R d d' U d C' d C' t f t d' 10ras.'

der, os falangistas tentaram
a. o �,�.

_

Gn:� f?,ran e ela, e rIS o, o er a a... Residência: Hotel CACIQUE. Fone: ?.449 - Flo-

d' . f' /
asa a u.

, ,.

•
-.
"" ,

rianópolis,
,'_ v·--' {" .• ,;:_ ,� _ .. '.,

" <"

_. >1,cPoorn!-' tqOu''eoso. minis...et�rlOo,San.unaz.Cel.r:- 9a. Rodada _ Um aparelho de RadIO Receptor, oferta
" '.' .'. ct"A Eletrolandía". .

"

.

-

asse pelo rádio a rendicão 10a. 'R9dad� ._ Um� g'randé Eletiófá, oferfâtlo�sr: cei- '1'PÁ_.I ' S'eOJ '�:sr!:��::l::��i�a:ti:�::� 11a. Rod��aRam��a balança domestica, oferta de "Osni

,
Gama & Cia." "

,

' ,te e conseguiu intimidar; os ,PREMIOS DE CONSOLAÇÃO Vende-se completamente equipado. Aceito, terreno

l/fA
' rebeldes, advertindo-os que 12 Pacotes de Café da Ilha, com 5 quilos cada um, ofer- em Coqueiros ou Barco de, Turismo de valor até .... ..

� .

IV.
; 100.000 camponeses e 5,000 ' ta do sr. Ernesto Riggenback.. Cr$ ..50,000,00, como parte do pagamento. '

ffi--:- '"
OUIlA11TE TODO � operários, devidamente ar-

2 Depós��:a,�e ,matél'ia plastica, oferta, da "Casa Amé- I,
. Trata;- :om Caf.itão ,Ó_b"êrg, R':la José �o' Vale Pe-

/, I "-" "
no � II Jt TlF.J'o ii:.. mãdos, estavam de sobrea- 1 F' t' 'd 'd f t d "P

. 0'1" & I'
1'elra (proxIm� ao CoqueIros, PiaIa Clube).

" '

� �MI<L J ru eIra e, VI ro, o er a e ereIra IveIra ',1'-.
'

,

i
viso e que marchariam sô- mãos"" '

I

:.�,.'�'DJ"-"/tI',�'�'.II t. "�:�e=to�idade a qualquer -i �:J�i�� :�rt��ii�o Ínodêlo.
,

',,_.---'-

'e".e'
",'�,

:::>,
iIl

"" _" , 2 Litros ,de legítimo cognac. -,

t. --'�P'- \,
.

"

,
•

--

�
�

�I �.'" � �
",

Vendo, sua'causa ]1e:di- 1 Abat-jour, ofe:r:ta da ",Casa Royal".' Re: (J "·�'M�,'D.Ii'!,�,J.'AS'.'.'da, pela pronta'ação'do& mi- Como complemento da reunião, o lé)nçamento de /{U""licianos, os insurrectos de- iun filme).....
", t)'A,5 .

r_,ç,,' , •

'

..

volveram a liberdade a Le- BINGO E CINEMA
J 5 (fi, r"".

,y

chino Por outro lado, igno. PREÇO DO CARTÃO: CR$ 100,00. /

1"\ _�,_r,.�..
-�p2._' .'-.,

, Senha:::; com a direção da Associação, bem como na
t

,..��-==��
ra-se, até o momento o pa- Secretaria do Clube DQze, no horário da!" 8 áS' 11hs.
,'adeiro de Demétrio Carie- Prêmios em exposição na Casa Hoepcke.
las, diretor do jornal "Los
I' .

Tiempos", de Cochabamba,
,� apontado como um d,os
rl�rigentes do golpe nesta
é:idade:

t .

Foi noticiado que em ,Co·
f

MORGAN.
I

Domingo dia 15: SIMULTANEAMENTE com o RIO
DE JANEIRO, o 10 filme nacional em cores, O

, I --------------------

DESTINO EM APUROS _ Produção da Mul- � .

�:;�E���
HELIO SOUTO e BEATRIZ

I Comonicação
,

Como se ye e um verdadeIro presente de festas, a De' volta de Sao Paulo,
progl'am,ação do CINE GL�RIA; no ESTREITO, na se- acha-;ê nesta capital, o sr,
mana em q'!,e com�mora o �eu 10 aniversário. .

DEMETRIO MARANGONo enseJo, o Cm� Glona agradece a todos aqueles, .

I'

q�e CO�1 ele tem colaborado, comparecendo às sUáshes- I NI, popular .

e co�hecIdo
soes cinematografic,as.

,_ I
técnico afinador qe pianos,

.
,,' • harplOnius, organs e aC,or-

E',
'

S
-

J
/ I deons, que retornándo às

xpres�o ao
\ orge suas ati'Vidades, perman!,!ce

_ DIARIAMENT� _ � f I a di$posição 'dos seusI,ami-
I

_

FLORIANóPOLIS .

__ BLUMENAU . gos e freguezes. . I
. AAência :.

Kua ·Deo�ór.o esquilla d� h
.

,

-"AGENCIA _

.

I' .

Rua: Franéiscd Tolentino!. H Ru� Tenente ,Silv�ira: .

'

Comercio - Transporte,
- \jACIQUE HOTEL -'- - n. 24:

-- I
� � ._:___ Rua' João Pinto•.,9 FpoU•

._�_ __:_+ -:-__..:.-�
�__.,--____:; ___;_�":;,:"'. .:::.tl;,,:...· ... _

OT1CA M'(lDE

Jlavio�Molor ,«Carl

, t

IDA
, de Fpolis. de_Itajaí

, '
,""',\"

19/11
30/H \

11/12
.

22/12,

.21/11�,
.

2/1�
13/12
24/12

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

'.

Para mais' informações dirijam-se à
I-

. EMPR�SA NACIONAL DE ��AVEGAÇAO HOEPCKE
Rua Deodoro _;... Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212

,
, " ,

ANIVERSARIO DO
" CIN,E -"GLORIA

6a. {eira' dia 13: NA ENCRUZILHADA DO PECADO
- _ filme frances com MADELEINE LEBEAU.

I

Sábado dia 14: IDOLO, CAlDO - realização do cinema
inglêz, com TREVOR H�WARD e MICHELE

- ,

CONSULTóRIO _ VISCONDE DE OURO PRETO
, , '

ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
.

RESID11:NCIA _ FELIPE SCliMIDT N. 113.
'

I

CURITII,IA

'/., ".0'
" fONES .. uu Gla CalíAI1'."oI.� "

nUGIIA.... PROSEBRAS ""'., ...... r"

-

Noit'ada Artística
A PARTIR DO DIA 9, A VENDA DE MÉSAS
PARA A GRANDE NOITADA ARTÍSTICA
DA ORQU�STRA SINFÔNICA COM O SO
PRANO CRISTINA MARISTANI NO LIRA
• I \.

/ l"ÊNIS CLUBE,.NO DIA 21. .

I

:�-:-;�:.�;:�;.���: '.
" ':.- -�.... ":

- ('1;;i;r;i$.i�!l1IiI

�-��-�

Viagem ,com segurança "

, ,e' rapidez'
,

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

'RA?IDO {(SUL�B:RASILEIRO»"
"Florianópolis -' ftajaf - Joinvl11e _:/Curitiba -

.. ' ...

lt..
•

�,

�, .,'

Distribuidór

C. RAMOS S/A

.- .,pt. \ .
"

VA�IADÍSSIMO E PERMANENTE EXPOSIÇÃO, D'd QUE EXISTE, :DE,MAIS ATRAENTE E LINDO, NO GENERO nÉ ÓTICA.
,

A MAIOR EXPOSIÇÃO' EM ÓCULOS ELEGANTES '
,

�

VISITE � 'ADMIRE SUAS ViTRINES,'PAR1\ CE,RTIFICAR-SE DESTA AFIRMATIVA.
/

, ÓTICA MODÊLO
'

� ,

'
'

.

nUA FELIPE SCHMIDT - FONE 2.200"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I,

o
no julgamento: três a favor ,e três contra' a aaulaçãe �,Voto decisivo
dia 17 - 'A triste sítuaçã« do juiz de Araran4ná r

, Em sessão extraordinária, da e..no descumprimento de \,':'lj.f' cou-se um empate de nal, caberá- proferir o

votOj
1, 10 poder ele merecer con- interesse, sendo certo que, los proferidos 110 Tribunal,

+ealizada ontem, às 9 horas, I Lleter�inações da, lei eleito- votos: enquanto OS Juizes decisivo, o que fará na ses- f.ança e ser reconhecida- c:ualquer que seja, provoca- a péssima e mesmo insusten-
I

-

,

J egrégio Tribunal Regional ral, por parte aquela e êste, I-L:�rdlio Medeiros" Osmun- são do dia 17 próximo. mente politiqueiro. rá recurso para o Superior tável situação moral do Juiz
Eleitoral continuou o julga- elo próprio- Juiz' eleitoral, do Nóbrega e Adão Bernar-

'
,

O voto de desempate, a, Tribunal Eleitoral. de Araranguá -: em cujo
mento.do recurso interposto acusado devárias e gravis-, des, validavam o pleito por Cumpre aqui destacar ser proferido na próxima I .os meios políticos e [urí- lavor nào pode ser proferi-
pelo P. S. D., contra a eleí- simas ações e omissões que Dão considerarem a fraude uma circunstância observa- quarta-feira, está sendo a- 'dicas assinalavam, ontem, da uma sÓ palav}a de de

ção municipal de Turvo. redundaram na contrafação i:�'("i'amente comprovada, os (�é\ nos votos de' ontem: o guardado com o mais vivo I
como consequência dos ;0- '1'.,:,&

Como se sabe, esse recurso da vontade popular. ji.izc s Milton 'Leite, Acácio ,�uiz eleitoral de Araranguá
se baseia na fraude verifica- -: julgamento de ontem Moreira e Patrocínio Gallot- Leve a SU� situação áspera

ti. snuiavam 'a eleição por !' ente

::rat,dc e falta de cumpri- ,elos

.Empate de �otos, ontem,

ente- de dispositivos da lei

condenada,
•
mesmo

ilustres julgadores Confessou, '

,

,

que não 'acolhiam, como de

',idamente, comprovada a

Ivaude no pleito. A sua, ati

Em virtude desse resu1ta- .ude mereceu as mais seve

lo; ao sr. Des. Flávio Tava�

I'
as referências por parte

ces, Presidente do Tril�u- elos juizes, que externaram

Heíter Fernandes declarou haver
)

agido�e'm defêsa própria '

Chegou ao término, pelo -nomentos, lhe é

assegura-I'
tu P'JCto em liberdade, afim

menos da publicidade, a do. ' de, solto, ver-se processar e

,3angrenta cêna de que foi EM LIBERDADE
,

aine sentar defesa, até que a

.teatro a Pedra Grande, ria � pés prestar' essas decla-: J n- tiça deter�ine, o seu des-

I madrugada
.de domir:go úl: �·a'.;ões, Heitor Fernandes tino.

timo, em que João dos San- _..._,�-------

",q comerciário, foi a maiorF'p'�.e-,G'
, Q.',a-, nã·,0-,.'.(im�, sendo hosp��alizado

_

('('111 ferimento a faca, con-
forme noticiário que vimos

I;' antendo, para levar ao pú-
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-----------------------__-------------------

o aumento· no prêço da carne-verde!
ante-ontem, 'pela 'primeira vez, o prontin�ia-

mento dêsse órgã'o vo�::: :�r:!::�a,;: �::::�
-

em que o povo está perden- pi eco, em 'que ficamos tp-, dam Pord'da a cartada, ela-
. tendimentos, frente ao Clu-

do ... Nem nos impostos e -dos? Quais as medidas to- co qi.e cumpre a Prefeitura

tSXé',S falou... madas, em terreno concreto, e à COAP 'estabelecer um

81\,11: S.ÃO JOSÉ, HÁ CAR- pelas autoridades, princi- plano de scão, no, menor

�E, A Cr$ 20 CRUZEIROS! palmeute pela própria Coap prazo \LJo,,�ivel, para que a

Segundo estamos informa- e peia Prefeitura? Será que pcpulaçâo tenha, soluciona

dos, há, em, São José, um teremcs l';l,le, p:!rma�ecerl do o pl'ohI,::'Il1a e não venha

�çCJ��ue que está vendendo nesses estado-de-coisas u-=-, d ser sacrificada nos 'seus
, de ,:_ Heitor Fernandes.

carne- verde,' no câmbio ne- sagradável, até' quando não interesses," Deve haver, no
CONFESSOU

cio dos marchantes, que é o gr , isto é, a 20 cruzeiros, o sabemos 'f caso, uma providência de

.segundo em menos de umi quilo. Extra-tabela, portan- Não, resta dúvida que o i urgência, que pUSS'1 estabe-

;'l'no, .determinou longa sé- 10, ..
,
'Pessoas desta Capital rOVO pi ecisa que as autori-

'

lecer ecgurança para o for-

I
de Policia, pelo dr. Moacir

'estiló se encaminhando para' dados \TNiham, em �efesa nccim.ent:,) à populac:ão, dês-•
_

de Oliveira, delegado, Hei:. .

aquela vizinha cidade, to- dos 's eus interesses. Nao se- se alimento.
,

<,

Id TA 1
tor Fernandes, operário,das ,IS tardes, afim de, mes- rá pO�S!H�! a mitir-se que ' em a pa avra, togara, os
confessou haver usado da '

�,',o ;;: 20 cruzeiros o quilo, os mal'l·hantes dêem as car-I' sr3 da COAP e Co sr. Pre- I�;::ca contra João dos San-,
adquirir o produto. Agora, tas, qUemdo bem o. enten-, feito lVlunicipal.

tos, na luta que travára, no
em i'ace da medida da

'Unân-ime, »líco, interessantes .reporta-
'C'us.

A ÇOAP, reunida à noite
. l'" /

de ante-ontem, apreciou o

I cqucrimento firmado pelos
marchantes desta Capital,- '

?

pleiteiando aumento-no pre-

be "25 de Dezembro", ,no

Morro do Xapecó. A vítima,
conforme divulgamos, on

tem} a'pôntou à Polícia, o

autor do ferimento que o le
vou ao Hospital de Carida-

ço da carne-verde, alegan
do, entre outros fatores, ca
rência de gado em pé, na

:fonte de produçã_? O pedi-

Ontem, pela manhã, OU

.vido na Delegacia Regional

rie de sindicàncias por par
te das autoridades, segundo
se tem 'informado. Também
b povo, nesta Capital, se

manifestou, em praça públi
ca, contra, essa medida dós'

f�rnecedores do produt�,à
população que, assim, se vê

na iminência, de sofr�r, mais
um aumento no, preço, de 4

• • •

c:omin'go último, no local' já
mencionado.
Declarou ter agido em de-TlMCOAF, indeferindo o pedi

::to de aumento de preço -

pela primeirà vez, desde

q'-le. 5e instalou aquele ór-
lE:Sa da própria vida, visto

haver sido insultado e ma

'baf:O a sarrafos, pela. víti-,
n uzeiros em quilo.
O caso, portanto, criado

'-
'

o11re os marchantes, as au-
/

,

toridades e o próprio con-

�ila e mais alguns compa
rIu il os. b crime praticou-o

--------------------------'_ -----

550 � há, �o ar, uma inter-,
-: O

' '\,
_

d' I"
SONHO AZUL '_las

111aos, u a ponte' terá
l'Ofaçao: po era ser a car-

1 '.r
.. r'· Bornhau-

ne ('obrada a 20 cruzeiros.
.

'

;I p"al:'( - rmeu
_ .

'1' S- J S. Exa., Vai a Blumenau.! "eFl , ou o Estado nao aJu-
o qU:,G, mesmo em ao 0- '

'

,I ,

sé?, .

1 com extensa e ilustre

comi-�
.1a1'a. A verdade e que os .:.....- <�firmou à autoridade -

sumidor, Permanece em
C h-I

.

d d f d
'

. t'
tiva: orno a c uva nao ..; umenauenses preCIsam a para e en er-se, apenas,

suspeliso, mesmo ,havendo J! ,:1 caso nega IVO, porque- '
, . �, . _ .

.

COAP
'. p::tssa vai arriscar assim Jante, que ligara a cwade c r·oi'tiue, se a,SSIm nao Ílvesse

�'Jdo negado, pelà COAP,' a 'p'2m-.Jte a que esteFJ.' .' . ,
,

. .' .

•

,

dI' l'd
mesmo. Com buraqueira e ;10 outro lado do ,no. So, o I fCIto, te1'1a sIdo morto, fatal-

majoração pretendida. O é\C,mtecen o ta anorma 1 a-
" .. 1

,,/ � ••

tudo. Cinco, hora.s,. n,o míni-'I \TIUniCi,pio (me,sm.o aU�IlIa-!, 11.11 ;�le A p:ovo�açao fOli,ln.-d'2.' Porque, então, n,ão po- _
"

__

de :,:er requisitado � gado, mó, (carro ofICIal corre Ido pelo comercIO) nao

,a-I
Sl",[ente e ele nao poderIa

,nais que os outros). MqsS; guentará a despesa. Estarre- dfi:,[:I �e defend'er-se,usan-,�urne-verde, porquanto, in- pBra fH morto no Mata- '
,

,
'

:<;xa. não acredita no' que cidos, alguns políticos de I' do Co dir:eito que, nesses
formam o.s marchantes, que' dl:'11rO, noEstreito, pela'Pre- dizem os motoristas e via- grande com,una do Vale do

I
'

fJuspenderão o fornecimento fpitura ou, mesmo, pela pró-
jantes, prefer� ,ficar com a ltãjaí, ouviram claramente: SR. ERNESTO

,at� a partir de 15 do cor- pIla COAF, �llna vez que I
' (

1 '" •

-

satl'sfazer o
pinião do deputado Enedi- (nas bochechas) o sr; Bor- I NEVES JUNIORrente, çaso não §eja; favorà- ,la ::'C,IS' par9 I

'

\"f]rm:nte, deferido o reque- ,,0n<,1.:::no, como está prova-
10: as estradas nuncaJoram dhause�, quasí �apoplético,

"

. tão boas. O sr; Governador ..etrucar: Ou leva o mel! no- , Em São Paulo, onde resi-
'

l'irnen-ro que se acha em po- 60 ,)
.. e comitiva vão conhec.er, lí1e ou não auxiliarei com o!,' Jia, ha-' anos, exercendo ali' 'li:L'r daquele órgãà.

\

FALTARÁ CA�NE, A 15! "

O }'HEFEITO E A CARNE :\ uc ssa reportagem foi
realidade. Longe de ser um ,;'ljnheiro que vocês pédem : o elevado cargo de sub-che-

A P f" passeio, uma excursão' go- (um milhão e quinhentos fe da Moeda e Crédito do I'

, rf' eüura, por sua vez, inÍLIIT'q_da, ontem, que a '

se ,limitou a colocar à dis- pmllI de h(;je, não haverá vernamental, será, antes, ;�i� cruzeiro�).' LogQ mais,

I
Banca' do Brasil, faleceu,

'd t Ih' uma expedição. Mas, S. Exa, IlJOS os confetIs que S. Exa. ante-ontem às 5 horas opm'i�i:lO os re a lstas, os Cal'] (-verde nos, açougues '- •
"

do Mercado Pu'_ J " precisa 'ir a Blumenau. De- '/Cli receber, os elementos nosso prezado -conterrâneo,açougues l',,1 C�pital, em face do re-

b1ieo ", ainda, o Matadou- ;-uÜado 'a que chegou, u'nâ- senferrujar as pernas, ,aban- progre_ssistas /de Blumenau I sr� Ernesto Neves Júnior; f!- \

danar' � presídio, a cela �n- voltarao a carga. Càm ou lho de tradicional família,
roo Apenas êsse ato ào Pre- n;�"f:mente, 8 COAP. Log0, \ "

fert,o Paulo Fontes, para so- nãc �U"á a 15 do corrente, a
de expontâneamente se 0-, sem (nome) a ponte terá de lageana e irmão do dr. Se-I,�ulta do novo, da gente que :'t!l' construida., Ora a Lei! ,bastião Neves, diretor daluejonar o impasse entre os' f:lJ."pfl1são do fornecimento F

, I '

o elegeu. Contrariando o -Para o sr. Bornhausen lei é Penitenciária do Estado.
I

m8,r�hantes e os retalhistas, PCI(IS marchantes, C0mo êles
.,

.

t'f' " ·que lhe enSll10U a escola da aquilo que o! Governq.dorr_:'2�;mos CIen .l ICaram aque- ,

,

'

1 ' -

I
vida. Em Blumenau, desta quereis! A 'vaidldezinha de

�r:'��� FICAMOS?
f,' '. feita:o ilus�re. governa�te S. 'Exa, sairá vencedora. E

, '[' .

d t d ' . tem um obJetIvo (tambem q, ponte, então, ligará Blu-
epOlS e o aI:> as prOVl- -

"

)
ri" f 4' d

I oculto). , velha aspiração que m,eriau ao outro _lado. Tudo
F'r (las que oram .;oma as,'

'

.' .

.

'1' d' d f' I deseJa cO,ncretIzada. Para é(zul, como rio sonho ...
Inc USIve o o m <� enmento

. �_".
'

d d'd l' . -

d I satIsfaçao pessoal e fosqUl- ... BUM amizades, pelas suas quali-I\, o pe I o (e maJOIaçao e" .' .
..

_,,
�,�,� _nhas em �Ulta �ent�. SIm, 'NAVIOS DE PESCA

dades de cidadão probo e

IS. Ex? Val" realIzar o

aca-,
' p'cssoa �uíto comunicativa.

lentado sonho. Mesmo con- RIO: 12 (V. A.) _;_ O Os seus fUnerais se efe-
trariando 'uma lei, �unici- ministro João Cleofas está i tuuram na capital paulista,
paI. Que .imp�de o nome de,' mantendo entendimentos, I ontem, com grande acompa-
pess'J3S VIvas, pespegado em �om o governador do ESpl- .1hamento. '

ruas, praças e pontes. Cien- ,
rito Santo para a aquisição

I
O ESTADO apres�nta' à

):ificado de tal impossibilida- I d� barcos ali consÚuidos a "xma. famíli� enlutada ex-
, I ' '" ,

"

Je, reagiu de formá sur'pre-I fim êÍe anjpliar a/frota
endente. Com duas pedras queira nacional.

povo ficará, por dias e até

não se sabe quando, "sem

Casado com a exma. sra.

cl. Mafia da Glól'Ía Neves, o
extinto deixa um filho me

nor e, em Lajes, 'sua ter1'''a I/

1 A

,nata. era pessoa qu� -des-I
,frutava de vasto circulo de

'

Perdeu-se
Perd\=u-se um' capucho

de capa gabardi.ne.
Quem o encontrou" fa

vôr entregar na Caixa "do

Café Rio, Branco.

8.802 - Cr$ 200,000,00 -- XAPECó "

'1.452' - Cr$ 15.000,00 -- PôRTO UNIÃO
11,013 � €1'$ 10,OOO,óó - XAPEeé
5,924 - Cr$ .5,000,00 - ITAJAÍ

.

5.520 - Cr$ 2.000,00 -- ORLEÃES

O ilustre amigo e nobre deputado Enedíno Ri
beiro pediu-me, ontem, que publicasse- as cartas

por êle escritas ao dr. Nerêu Ramos; .quando ainda
era pessedista. Não posso deixar de atender o insig
ne autor das História� mal· contadas. Antes, tporém,
desejo chamar a atenção do missivista para 'o se-·

guinte: Escreveu, êle, ontem que deixou de ser,

pessedista em 1945. Acontece que suas cartas são
do ano seguinte e nelas o sr. Enedino continua pes
sedista, a ponto de "acatar disciplinadamente qibal
quer decisão que parta da direção ....do Partuio",

Atendendo ,0 pedido, lá vai uma:
"Florianópolis 14 de set" 1946.

Dr. Nerêu.
, Desejá que a sua felicidade pessoal esteja cor

rendo parelha com o brilho da sua 'carreira de ho
mem publico, que' tanto honra a nossa terra e ,�
nossa gente.

"T O atual Prefeito de São joaquim agora des
cobriu outra novidade que é mais uma indisciplina
partidária: lançou pelo sub-diretório de Urubicí , a

candidatura' do Dr. Joaquim Pinto de Arruda à de-
putação estadual.

'

Não sei onde esse homem quer chegar. Antece
de-se e se sobrepõe a tudo. Não dá mais obediência
a ninguem, é um ditador em São Joaquim.

I Nada 'miüs injusto do que a candidatura do Dr.
Joaquim pelo nosso Partido e. nada mais' irregular
que se o faça à revelia do Diretório Municipal....

O candidato do Prefeito não tem .§erviços ao

Partido, pelo contrário, escrevia ao sogro, de São
Paulo, garantido a vitória do Brigadeiro e estimu
lava a ,campanha udenista, em, S. J'Oaquim. Sempre
trabalhei pelo nosso �artido sem visar 'recompensas
materiais oU posições de destaque. Mas hoje, Dr.
Nerêu, dt;ante de tais' conjunturas, eu lhe peçO.8
cadeira de Deputado pelo meu município à Assem
bléia estadual.

Serrrpre fuI. seu amigo e lutei, sem medir sacri
fícios, na ultima campanha. 'Quando se, esbocava' a
luta- eleitoral e o atacavam' publicamerite pelos ca

fés ou nos comicios, eu o defendi sempre desassom
bradamente e a sua gran�e obra de gov-êrno.

O P.S.D., em S. Joaquim receberá bem, o meu

nome; os meus cunhados .,....., os Palmas - apoiar
me-ão contra qualquer outro' candidato; o Hércílio
e os nossos amigos, prof1,!ndamente descouterltes
com a política do Sr; Hihírio Bleyer, ficarão plena-
mente satisfeitos.

'

E' uma injustiça 0 qUe se está fazendo ao Her
cílio; é uma clamorosa injustiça a candidatura do,
Dr. Joaquim: nãó esteve conosco na hora duvidosa'
só agora é que aparecem estes amigos de última h0�

.

ré\.; ao passo que eu passei a noite de 30 de outubro
ao seu lado no 'Palácio, 'de revoJver à cillta, ,para
ajudar defender a sUa vida, e a sua autoridáde, sem
olhar as consequencias. O 'eminente amigo tem sido
sempre, antes qe tudo, um Juiz íntegro nas suas ati
tudes e decisões: - 'sou filho de São J'oaquim, sou'
fmmado; tenh� serviços ,ao Partido: sempre fui seu
amigo, sou leal e não envergonharei minha terra.

Eu sinto e sei que é chocante, neste momento
,a minha falta de modestia, mas o caradurismo d�
certos, pessedistas rabanetes, que só aparecem na
hora de posições, -- é maior ainda.

Com respeitosa estima, congratulo-me com o
Excelentíssimo' Senhor Vice-presidente da Repúbli
ôa, pelo mágníflco brilHo da sua estrela.

Respeitosamente o amigo de sempre\
Enedino, B. Ribeiro".

. P:r;ont?, sr. deputado! Está satisfeito? Àntes de
me colocar às ordens do ilustre �migo, e nobre depu
tado, devo if,lformar-lhe que o dr. Joaquim Pinto ,de
Arruda continua no P.S.D., "firme como' o Pão dei
Açucar e mais firme do que o Pão de Açücar se o'
Pão de Açucar cair".'

, '-
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