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Anulado o pleito dç Turvo porque, como sempre sustentámos, o juiz
_

fraudou .a vonla,de p�pular --o Será proc�s�ado. o juiz' del.AraranÚuá
Na sessae de ontem� do o egl'eg:o 'I'ríbunal se dIVI- eras a textos regais, exigra a desempatador, o íntegro e vencidos, que nao aceitavam pOIS de esmiuçar todas as sam persistir dúvidas pon

colendo Tribunal Regional: díra no tocante ao julga.; anulação, Divididas as opi- culto magistrado que presi- ; a anulação por não estar circunstâncias e fatos rela- deráveis. Decidiu ainda o.

Eleitoral, o seu Presidente, I mento. Enquanto três' iÍus- l niões quanto à' fôrça pro- de a Justiça Eleitoral no Es. ! evidentemente provada 'a cionados no ínquéníto e no Tribunal, por unânimidade,
Des. Flávio Tavares, confor- : tres juizes 'entendiam que a

I
bante dos elementos colhi- tado, concluiu pela anulação' fraude. Mostrou, em segui. recurso, pela nulidade do remeter os autos ao poder

me determinâra na última fraude apurada não era su- (los. em inquérito pelo pró- total do pleito de Turvo, I da, que os elementos colhi- pleito, em virtude de fraude competente para promover a
6a. feira, proferiu o seu voto' ficiente para decretar a anu- pr io Tribunal, eram elas, no I após demonstrar, exaustiva. dos' encerravam prova índí- comprovada. Finalizou seu ação criminal contra o Juiz.
de desempate no recurso do l,lação geral das eleições, ·os entanto, unânimes na admis-!'�ente; as' razões que funda- ! ��ária fortfssfma e totalmen, voto aduzindo argumentos Como se vê, a fraude não

Partido Social Democrático,
'

restantes e não menos ilus•. são de veementissima prova mentavam () seu voto. Iriící, te encadeada" de sorte que de ordem pública, quais os' venceu. O eleitorado de 'I'ur
contra a �alidade das eleí- : tres magistrados se haviam

I

indiciária contra' a atuação I almente examinou S. Ex'a: a I era levado a admiti-la e con- pe salvaguardar a confiança
I

\'0, como o de todo o Estado,
ções municipais de Turvo. I convencido, pelo exame da, lIo' juiz eleitoral, dr. Newton questão da prova para con- siderá-la. Prosseguindo exa-, que o povo tem na Justiça,

'

pode. confiar em que o roubo .

. Como foi noticiado, na prova, de que a fraude" alia-
!

Varel�.·
,

traditar os fundamentos ex- minou fundamentos de ou- como tutora da sua vontade, eleitm-al encontrará no egré,
-,sessão de sexta-feira última, da a expressas desobediên.; Proferindo' ontem o voto pendidos por dois dos votos

I

tros votos para concluir, de- e de prevenir que sôbre a Ii-: gio Tribunal o castigo me.

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

�)�)����. sura da própria Justiça poso recido, '

I� 'I li
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I
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Ruben. de' ,�
Omr'Jis anti,oDiá., I

Arruda Ramoi ,rio de, S� C_atarina -

_ENTE I I .

Ano Xl ',-
I
Domtnlo. F._

'.
' � l'
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Edlçlo de �oj. - 8 pjp.. Florianópolis, Quarta-feira, 18 de Novembro de 1953 Ct' 1,..

GARCEZ LIDERA

Acôrdo P.S.D.-'P.T.B.
RIO, 17 (V. A) � A su-

r base política, distribuida
cessão do governador Lucas por agremiações :mtaglcmi-.
Nogueira Garcez continua a I cas, como a UDN e o PTB,
ser a pedra angular da po- i o PSD, o PR e os "garcezis
lítica, por envolver com ela tas" saídos das fileiras do
o jogo do maior colegio elei- PSP.
toral do país, onde se de-ii-
díu a eleição do ultimo pre- Também DOS II.sidente .da República e on-

II
le, segundo a opinião una- .un. um (Jaüot,» •••
nime, já se está decidindo
o pleito presidencial de ,. Nova Orleans, 17 (U. - P.)
L955. No momen-tb, estão - Bombardear. as nuvens
em jogo as duas mais pon- com proj�teis

.

teleguiados

1 mina a possibilidade de

nO-I'
realizações d,Q porte, corpo RAÇ?ES DE ARANHA derayeis forças eleitorais: o para evitar os, grandes ven-

vas inversões, realmente de- V. Redonda, a Hidroelétri-, RIO,17. (V.A)
- Entre- 'sr. Adernar de Barros; de ,.os, especialmente os ciclo

� sejáveis. ca, o vale do Rio Doce e ou- vistado, o jornalista tanque um lado, e o sr. Hugo Borg- nes que anualmente causam

I Na conversa mantida com tras, Sam Browner, do "New hi, do outro. Em torno e a+morte e a destruição em

I
o referido jornalista, que, a- A tradição do ministro, Yo�k Times", ratificou as por cima dessas duas figu- diversas cidades do sudes-

liás, já se fez notar por' suas ,quer na pasta da Fazenda, I declarações que lhe fez o ras é que se desenvolvem te americano, é o que ga
.

correspondências pouco quer no exterior, quer em. ministro O�valdo Aranha e as conversações, as conjun- rante ° dr. Fritz Rossman,
simpáticas ao n.osso país, o altas funções internacionais, ! que . foram reproduzidas, turas e as especulações de meteorologista alemão, que

ministro da .', Fazenda limi-, por si só cl�:.sautoriza, evi- com destaque, na imprensa ordem politica. São eles. os trabalha para a força aérea

t01,!;-;e ª. repetit<p�tó� dé, "dénlen'lé>n:'té'\ li Jersao qu� hi'a!>ilêira: dois maiqres eleitores f do americana.. ° "acaba-fura-
vista que vem manifestando jornalista procurou dar' às "Sim, o sr. Osvaldo Ara- Estado e transcendem as cão" dos Estados 'Unidos"

,.

ps rante a Câmara dos suas idéias e aos seus pro-
I
[lha disse cue o Bra-ul não organizações políticas. A explica assim sua teoria: O

.

,

it A" I , .J •

1 tercei f 'd t d tDeputados, Senado e, asso- pOSIOS no governo. : pr('l'l�::.t''': l'U capita e st ran- erceira orça e a o gover- orna o represen a uma cor-

ciaçôes de classe. RATIFICOU AS DECLA-I �eiro: que pouca coisa t;- nádor, mas que ainda n�o I
rente descendente alimen-

De maneira alguma 'pro- __

._,
-

__

•
I nha íeito l-l'�0 país e f'lote,SI:' I c�nseguiu coordenar. sufi- tacla� por uni: nuvem e não,

nunciou-se contrário à vin- 4Duque de Caxias'. :1i.lls(:'�:,:e lJ;'cia ir embira ' CIentemente sua dispersa como se supoe geralmente,
da de capitais estran'geiros, uma corrente ascendente.

uteis quando animados do no Da.vre Confiscados os BfOS de Fa,ruk Afirma o ,cientista alemão'

::1esejo de se integl'élrem na Antuerpia, 17 (U. P.)
.

Cairo, 17 (U. P.) --: Q_ grau, do ex-soberano, as-
I

que bastarlB;. fazer explodir
nossa economia, de auferir O navio-escola brasileiro' Conselho Revolucionário: sim como todo� os membros I L�n; poderoso projet� tele

lucro"s razoáveis e contribuir "Duque de Caxias", depois decidiu hoje çonfiscar .

os da dinastia .de Mohamed
I
gUiado na nuvem eXIstente

�ara o progresso do país. de uma visita de, cortezia bens' de todos os membros I Ali. O valor, total dos bens acima da delgada coluna de

Realçou mesmo a coopera- de cinco dias, seguiu hoje,! da familia do ex-rei Faruk.1 assim confiscados é calcula- ar em movimento que cons

ção do Exibank e do Banco' para (J Havre. ° encarrega-I; Essa decisão atinge todos! 'do em quinze milhões de li._,·titui o tornado para dissi-
I '

'1Internacional, com resulta- do de negócios do Brasil e os parentes de qualquer I bras: pa- a.
I

dos positivos em investi- 1 o comandante do' porto de
mentos decorrentes de acor-I Antuerpia. assistiram a par
dos que tornar31n possiveis tida do navio.

RIO, 17 (V. PL) - 01'- na Comissão de Finanç,as

rSições
- a do sr. Gurgel

dens expressas do presiden- os projetos de abono de Amaral - ser votada na

te da República fizeram Natal. Quando chegou a quele órgão técnico, o sr.

O
.

S ·tá
c

d 'gr·l"ultora do RI- 8 'd d 8ull
com que fossem rejeitadas I hora duma das três propo- Gustavo Capanema 011'1-

ecre rio a ,8 " o rao e o
,

giu-se ao Catete', donde re-

reuoirá presidentes das COAPS dos Estados Solinos, UIII DOCUDlento !:�:::ud:o:v:r�:l:v�'ase��
Porto Alegre, 17 (V. A) Instituto de Carnes, que· o enorme sacrificio, '4,60. EI' tI -I oquen e· tido de que a maioria ne

- Segundo estap10s, inf.or- nosso Estado não poderá' Acre'dita o dr. Corrêa
.

.

-

investimentos modernos, em I gasse o seu voto.

t d· d d mados, o dr. 'Manoel Anto- I' suportar, por mais tempo" SQares, na possibiHdade Florianópt)lis, 1'1 de novembro, de 1953.
que em pre omlna o, e. '. .

A •.
.

I
' . .

. Sei h . D' t d'O ESTADO
f \

d" mo Vargas, tItular da Se- a concorrenCIa dos mar- dessa medida permItIr uma .

1 or Irc 01'. •

arma exagera a, mtuItos

I'
.' . ,. - Seul que o meu 6estO envolva ou tI' '-

de
.

d 1 t'l" cretana' da AgrIcultura, chantes das outras capItaIS. , redueao nos preços da car- sit "'I�
-

d
-

f' d ,do propo
m o e mercan 1 , assma-

_. i
�

.

. o s� 1:.l0 o e nuo uglr aos everes a grati-
lou q

-

a d
. atendendo sugestao do dr. CItou, como exemplo, os ne par" os consumIdores dão veuho pela presente d'eclarar que que no c so os capI- , , /'r' I i

• " , , uan-

tais' norte-americano;;, os I Manoel Corrêa Soares, pre-
.

paranaenses, 9ue pagam d::lquelas metropol;es, onde do em serviço em Ar�ranguá, vi-me - envolvido
I
onus fiscais a Impostos dos �idente, d.o I?stituto d� Car- ; C,r$ 5,60 pelo quilo do boi I a carne cheg� a ser vendi- em um process.o. c�ime e �on.tei, na minha de.fe-

nes, ofICIara ao presIdente:' VIVO, quando pagamos, com. da a 20 cruzeIros.o quilo. sa, �om .a dedICaçao profISSIOnal do <1,1'. Lec;an
.J COFAP I' 't d

i . \ .

" , Slovmslu, 110mea,do para esse fim Graças ao

41t8ra�a-O D8 DO na, -

SO ICI an o
._

a
j O P

,

N
- -Q' --r:- devota�ento daquele ilustre advo�ado, que a-

y .

,.,

:r;eahzaça,o de um� reum�o I eru ao uer companhou todo o processo e produziu minha

V8 Lal d9 SelO dos preSIdentes das Comls-
;

C L
" defesa,. quer em primeira como em segunda ins-

ti li sões de Preços do Rio,. São i arros de
.

UXO tancia, vi reconhecidos meus direitos à liberdade
RIO, 11 (V. A) - En-

Paulo, CurHiba, Florianó- i . .

e ao trabalho na carreira que abracei. O distin-
contra-se em poder do sr.

_ l' � P AI I Lllna, 17 (U. P.) - ° exceSSIvamente com rela- to e talentoso causidico, na verdade, deu-me to-
l/O b e orto egre. , P d

.

E t' 1 I - , 'd d .

Gustavo Capanema a alte- I o er �ecl'\ IVO , promu -

I çao
as necessl. a es normais da a ass�stência em t_odos os momentos; até o

:_'ação proposta pelo sr. Os- I gou um decreto segundo o do mercado mterno, "in- reconheCImento de nao ser eu culpado por .. um

valdo Aranha à lei 'do im- Pretende, o dr. Corrêa
I

qual será suspensa, por �is
1
fluindo em -desfavor do ti- lamentá,ve.l fato, no qual, infelizme.nte, perdeu·

I ,.
d b

'

,
. - I b'

se uma' VIda humana. E, senhor DIretor, pelas
posto de renda como parte Soares, com ISSO, e ater a me'Ses, a lmportaçao de au- po de cam 10 de nossa moe- 1 I d d'

.

d
.

, '.. I " '.;.

' ,.

_'. , I" ongas tOras e Ica a� ao meu.'p.rocesso, q':.!er
do plano de reaJustam(;!nto. neceSSidade de ser lllStItUl-

i
tomovelS e camIOnetas ru- da.

, ouvi_ndo testemunhas, quer redlgmdo a defesa,
l:conomico \dó paSso O-sr. II da a fixação de. um preço rais de luxo ·para passagei-' Dispõe tarribem que as que: fal,ando no _julgamento,.' que� escrevendo

Gustavo Capanema exami- unico para o bOI em todas. ros. • I alfandegas devem des�mpe- razoes de allelaçao" o dr. LeClan nao recebeu da

nará o assunto antes do seu I essas capítais, acrescido,! Em suas declarações, o dir os automoveis que te- min�a] partet.sde_nãopo ,qdue lhle Possoldar agor�:
,. , ' .

, a mm la' gra 1 ao. 01' eve- a, peço- he a pubh-
encaminhamento oficial ao,. naturalmente, do frete. decreto expressa que a dita nham ingressado no país caçnü deílta.

Congresso, Alega, o presidente do .exportação tem aumentado; até 13 do corrente mês.

I
--.,---...,...,.----'--------------------------- ------- ._ ....__._._--

Ponto de Vista�deAranha,SObre a lnver-
são· de Capitais Estrangeir'os

Neta Oficial do�Mínisterio da Fazenda' a Prepaslte de Uma
Entrevista do «New York, Times)

"

RJO,,17 (V.A) - O

ga-!.bínete do ministro da Fa

zenda, a propósito das de- i

clarações divulgadas pelo �
"New York Times", atribui-'Idas ao sr. Osvaldo Aranha,
<

distribuiu a seguinte nota à
�

imprensa:
"O jàrnalista norte-ame,

ricano Bamuel Bob Brower

transmitiu, sob a forma de

entrevista; ao "New . York

Times", reproduzida e. co

mentada pela nossa impren
sa, trechos de uma palestra, I
intencionalmente confusos,
truncados e contraditórios,
mantida com o ministro da Estados Unidos, maiores

'Fazenda. Nesta conversa, que os nossos, levam suas

que não teve. o cariiter ..de empresas a procurar aplica
entrevista, nem foi prévia- ções necessàriamente espe
mente' submetida à sua a- culativas, Não poàem os ca-

NEGADO. O ABONO

pitais privados norte-ameri
canos, através de inversõei:>,
obter lucros e suportar os

provação, o ministro, após
considerações gerais, traçou
UlU paralelo entre a na,ture-
za das' inversões e'a matéria encargos provenientes de

dos modernos empreendi- uma dupla taxação, circuns-
; mentos de alta finalidade tância que práticamente eli

em nosso país. Saliento� os I
'

berte!ícios pr?duzidos pelas O ProbleDla da
antigas inversões, que nos I

Carne
,através de em-

Em Mesa Redonda
A �aioria não dá

1'0, com que até hoje se be
neficia o Brasil. Quanto aos

deixaram,
pré�timos a longo prazo, in-
vestimentas' incorporados à

, .

:--

vida (lo pais, tais como o a-

bastecimênto de água, ener
'gia, p.brtos e estradas de fer-

Antônio F. da Silveira.

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

o seu voto •••

oRISODA CIDADE.. ·

)

, J'

- Será �ue· você não me

arranja um quilo de
carne?

- A sra. está .louca? E a

lei 22!!!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ca�lo$ aoepck'e S., IA.
Uma tra�ição no Comércio e na In�ustria �e Santa Catarina

M at r i z - Flo r ,i a n Ó p o I i S
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARAO E CURITmA e

.

. �specialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA
,

.
MARIA, FABRICA DE GÊLO.
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«o ESTADO» I Informações
i UteisADMINISTlc'\ÇAO

HNiação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafrl\ n. 1611

TeL ;W2� - Cx. Postal. 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMLNGOS F. DE A(�UINO.

Represen t.alHes:
Representações A. s. Lara, Uda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5° andar.

.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira. n. 21 6° andar
Tel.: 32-98í3 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

o leitor encontrará, nes

ta enluna, informaç_ies que
ner-e ,..l<ila. diàriamente e de
imed ia t o :

Jm{� A IS Telefone
() 1<:"'111(10 .••••••••• 3.022
A Gazela 2.658

I
Diário da Tarde '" 3.579

I
Diár lo da Manhã 2.463
A Verdade 2.0Hl

I Imprensa Ofic�1 2.688
HORPTTATR

De Caridaae:
( Pruvednr ) .

(Portaria) .

Nerêu Ramoa ...•..

'\filitar , .

São Sebastião' (Casa
de Saúde) .:..... '

Maternidade Doutor
Car-los Corrêa

CRAMA nAS UR·
(;}<':NTES

Corpo de Bombeiros
<;:('rvj(·o Lu? (Rf'c1a-

013('.,'"",) ..•••••.•

Pulícia (Sala Comis-
lIáriol

..........

Polidu (Gah. Dele.
gado) .

OH:\. WLA.DYSLA\A W MTISSl ,DR.' JU·LIO DOIN VIEIRA�E ESPEUALlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,. ,.UR. ANTONIO nm HUSSl OUVIDOS, NARIZ E GARGAN'I' A .

&:I"'J_ Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de .Jan eí- �
C:t'l�r.a.-CUnl" hraJ ..Pan.o � ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina t

","n'lof'" ""-""plo1:4> s ...."C1.11liBllClo ta. OO.NCAl'< n. iliI!!JIIN"; RalJway e no Hospital São João Batista da Lazos.
••�I!. _......o4G1r.:"'. m'Íto4". 4. 41.lrn()d1eo•• nu.......... , Curso no Departamento Nacional de Saúde
lOI.P'0800P'U - JilI8T.:aO __ o IIALPINClOG&.A.J'lA "T.uaO· I Consultas diár iamente das 10 às 12 horas.

. LI8l!!10 ,lU.SAL ,I 3&s. e 5&s. feiras de \ 15 às 18 horas.
�oCju"""'l'l.. �"'? ;>1Il.t",. �!U'UI.-.l.U-_•• laoeb &.... OI.... I Atende no Hospital de. Caridade, de 8' às 10

·t .. ,"" , Inf·r .. V ..rm... llao,
. I horas.

r: Itilvl .. , lIta.. Tra'••", a· 1, 1° ••••, - ..til..... ".-1' Consultório: Rua Vitor Meireles. esquina com
_'" Saldanha Marinho.

!io .....,., Oas • aD 11 .!lor... :... Dr. ...... Residência: Travessa Urussanga 2. _ Apt. 102.
Ulila til à. 11 kora. - Dr.. •••el. ----� -

•••1.lhi�1. .A,."al.. l.'N.,....1d" ..

Cr$
Cr$

Ano 170.....
90.00Semest.re 2.314

2.036
:::.831
3�157

No Interior
Ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,-00
Semestre Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo não publicados, não

serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos artigos assinados.

3.153
I·

DR. I. LOBATO FILHO 3.121

o...pa o ...r.....r.»lr.I6"'.
TUB.aCULO'.

&ADlOGEUlA • UDIOSCOPU, DOI ru�o_
-DR. A. SANTAELA

, ..rm.do !I.la .....14.êi. N.d.1aal .. •••Ieta. II. UII1"'."· :uns

Dr. IenseraSamuel..,... "j. .IbasU).., Clr.rel. •• T.as .'

4"'1110 '07 _D".. r.. '" A.il"..t8.G� • PIU...ullba .. DI•....,_ I' ' .. ,...... 4� P.la r.c.ld�d. N.cion.l •••a41cla.. Tlal.1atr.....
'

.....c.r... . .'

I fl.1oetrarcJAo 40 Ro.pita) N.r" :aa.. .

lIl[-iatAltr.. II. aO.flSaI r.JIiII<14V1.. III i 4 ....,..... üwr_ II p.ci.n••çlo 'p.la 8 ;N. T. �-lDsanaO • Ib ..

"""nal .ll'4lo4..r_1, I Clrura:i. 40 Prof. u� Plü.iro Galm.rte. (lUa I

1b-IIiI�rDÓ 'a 8aft'Sll O... 4. m.......r... li. at... J.·""""·I Cons: Felipe Schmidt, '38 _ Fone 3801
t�1h11ea 1l6tUe•.- DCMlil'•• M.n�"'. Atende em hora marcada
t:-..Uérl.: .,uneio Á!ll'11a Ne" - ..... • IRes: Rua Sã,\> Jorge, 30 _ Fone 2395
I.408l1lbet., Ih, .5oeaill"''' 11...

2.404

2.038
CIRURGIÃO DENTISTA

, /

Consultório e Residencia: RU::l, Fernando Machado, 5.
I Clínica Geral _ Cirurgia Bucal Deritaduras o->

Pontes Moveis e fixas
Raio X e Infra-vermelho.
HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12

horas, e das 14 às 18 horas.

I Das 8,30 às 1-2 horas aos sabados; .

, CLINICA NOTURNA as quarta e sexta-feiras das
19 às _�1 horas.

2.59·'

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
A€}mO

TAC
..

Cruzelro do Sul .

Panair ..........•.
'\:arig .

Lóide Aéreo .

Real .•......•.....
Scandinavâs •......

HOTÉlS
Lux .

Magestic ...••.....

Metropol .

La Porta ...•.....

Cacique , .

Central ...•.......

Estrela .

\��;kEiTO""'"
..

,·Dlsque ...• _ •.••••

1'.""u••'" Du UI b 11 laeraa.

'('tll.fo... o.a.Ll�t)l!1C>1 l.JU DR, NEWTON- D'AVJLA
(''lr.arlll•••r.1 - Doa.pa ol. s...... - Pr_sal....

•l.trld.... 116111ea

C.••• I&6rl.: ... Vttor ••ini.. a. II - T.lar.... 1...,.

........ua. 1.....

I
�

3.700
I

2.500
3.553
2.32;>
2.402
2.358·
2.500

Clt..ea Q.raJ - r8Du,·fllLa

a.& '11 •• Ilal.. i. - (.....

,..lJWWCOLTU1U - rBDu,TKLl - CLIJ(lOÁ .1IK.6.L

( �...rle III llaIIitl,.eI. - •••••ldo Tia.. •• , (Luwa "

.. fi , -- l'l..rt••6.-11a.
fl -t.' II "I U lI.or•• - ·DiUbI..._

c....u•• :· Áa 11,10 '!ttlr•••• ur4. ti•• 11 tioUI! •••1....

•..'olí.eI.: ._ Vldal "mos, - T.l.tOD. 11.611. , I

DR. WALMOR ZOMER.GARCiA' ---I
'. DR. HAMILTON P. STOCCO

_ MÉDICO _
.

Clíni� geral de adultos e crianças _ Doenças "de
. �nhoras _ Partos _ Operações

2,021
2.276
3.147
3.�21
3.4"9
2.fi!f�
-'.3i1
3.659

Diplomado pe1a Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

. Ex-interno por cQncur!'o da Maternidade·Escola

(Serviço do Prof. Ocl ávio Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I. A. P. E. T. C.' do Rio de Jnneiro
Médico do "Hospital' de Caridad"!

IIOENÇAS DE SENHORAS _ PARTOS - OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18.00 horas.

Pela manhã atende diàriamente no Hospital'
dt> Caridade.

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

01..01 - OUVlJ)OI - K.AaJ» • Q.Aa.dTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
"JHtdall... •• •...,....

.....r•• ÁJI.r.�,IDII!I.
Ua,.d. 4. r.n4. - R.tra"" - 't'.n......._ .... L ('.

'_'rafi•••� Cabec.) - a..Uza" te Oe�.. 1bV•...;. •• ra....
t ....

,

tu )IIr. .... •• C..l_

c.a..II6.... - Via..... 'e Oare PNte •. ' I - (AI-. .. Que

.............).
r&.sI•••da - ".U.......14.. 111.. - 'raL 1....

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

DR. MARIO WENDRAUSEN
Clfalea .6111_ I ....

!Deu - a.. '''' PIa II - ''I'II. ......

c.u••_ ....
.... i a tu.. '''�_. O. 'rll. lU

06,
\

Viagens D I R É TAS
FL'ORIANÓPOLl$ --' RIO Ás 3as
FPOLIS.-S. PAULO-RIO "

4,><.
FPOLlS.!.. CURITIB/(-RIO AOS SAB5.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO, DO SUL

.

CanlÍçãol_·_·_.A_D_V_O_G_A_D_O_S_DR. ANTONIO MONIZ DE ABAGAO Larmode:Mário
J
'I

_ MtDICO _

CLINICA DE CRIANÇAS·
ADULTOS

DOENÇAS INTERNAS
_

CORAÇAO _' FIGADO _ RINS _ INTESTINOS
Tratamento moderno da SIFILlS
Consultório _ Rua Tiradentes, 9

HORARIO:

UIi. MARIO LAURINDOc..•••1Nt21'.. Jab Pi.", 111.

Ih. 11 Ali U' 4Ilrta....... ..................
e

OR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

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

DR. ALFREDO CHEREM
c Hael••aI .

. b ::s.r.tor I. l!Io"!Jiul Cal••la ...

o_ae.a aono.., • •.......

b&»OÜJieia !e:nal
a.. TlJ'IlI..... D. I.

.

O.se.lta•••• 11 la 1. k.r••.

rou••. ,ti.

.... 1 a.e Salltol I!Iar.l,.à, 14 - .traI...

I"'/lr.· �m lI'eral. RecurRoM lIerante o 8UtlT"mo TTit> .

'81 FIlf1eral • Tribullal FedpraJ de Recur.o•.
ESCRITóRIOS

----- --_ •._----

. Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas
Te1.: Cons. _ 3.415 _ Res. _ 2.276 _ Florianópolis. I

. '12 rarmacias
de Plantão

FlorJàllÓpolill - Edifício 1"10 JilTI'.. Tua Tr-aJa.·
- 10 andar - lal.& 1

Rio de Janeiro _- Edif1Clo Borb. Gato. Avulol

'\lIIt.ô-aio Carlol! 207 -. tlala lil08. tCLINICA MÉDICA HOMEOPATICA
_._.__._---------------- M1tS DE NOVEMBRO

7 _ Sábadó (Tarde)
Farmácia Moderna - R.
João Pinto

8 - Domingo _ Farmá

cia Moderna '_ R. João
Pinto

14 _ Sábado _ (Tarde)
_ Farm�cia Santo Antônio
_ João Pinto
15 - Domingo - Far

mácia Santo Antonio - R.
I;>

João· Pinto
21 - Sábado (Tarde)

Farmácia Catarinense

R. Trajano
22 - Domingo - Far-

mácia Catarinense - R.

Trajano
28 - Sábado (Tarde)

Farmácia Noturna - R .

Trajano
29 - Domingo _ Farmá·

OR. CLARNO G. GALLETTlDR_ JOSÉ 'ROSARIO ARAUJO
cu"e. K6IIIea - ...... I. el'I.....

(Tr.um.nto 4. BroDQlIU., .m .1111_ • ma....).
ee...lt6.... , VitOr ••IHI•• , li - 1· ••Iu.

••rirl.: n•• 10,16 li 11,1' UNI.

.......d.' A.,..DI4. tio .ra.� lU - •••• 1.141.

- Dr. Meceslao SzanÍawsk-
RD.: Vitor Melrele. n. 60 - FODe %."8 - Florl.DópoU•.

_ Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 _ Fone 2665
Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

CURITIBX-.- PARANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man

chas, espinhas, etc. _ Glândulas. Falta de regras, Ex

cesso Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este

rilid�de, Desonvolvimento fí'sico e inental, etc. _ Do

enças crônicas em geral: ReJmatismo, Varizes, Asma,
-Malária crônica, Hemorroidas, etc. •

ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de

cada mês, no HOTEL HOLETZ

�dvoC8cia 'e Confabilidade
ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Causas

cíveis e trabalhistas. .
'

CONTABILISTA:' Acácio Garibaldi S. Thiago -
Assuntos fiscais em geral.

.

Edifício "IPASE" - 50 andar

DR. ARMANDO VAI"ERIO DE ASSIS
••BICO

.

__ ,., t. CUldea Iaf..UI .. AIIaI
·

...

,I'" 4. Carl .

OlJ.AlOÁ ••riICÁ D. oau.xOAl - ADULHI
- AI.rlrl. -

c... rt.1 1... 1.....iI ...Ilda. , - o.u.l", ... II .. 1!

J .«1. 11 l' u.....

-..t'''.et.. , .&ll1i "l'Hllal GII1lll.:naa, I -- ..... ,_

DR. JOSÉ MEDEIROS VIElBA
- u.Yoauo-

J;laIu r.... 'UI - leaJ" - .... Calad..

Lávando com
�

Sabão

'Virgem Especialidaqe
. da Cla. WBTZEL INDESTRIIL-Jolnville., (marca registrada)

economiza-se· tempo e dinheiro
-_::__--�"-----_.-.

__._._._,�;:'-:
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(A CASA MAIS BARATEIRA DO ESTADO)

10) LI,NHO PURO, qualidade superior, em todas as côres, cujo preço corrente é de Cr$ 1�0,00 - 85,00 ° metro

.... l ..
·

...:::�.

2°)' VESTIDOS, em algodão bonito e côres firmes; desde Cr$ 68,00
.

30) CRETONE LINHOL, largura 2,20 metro Cr$ 53,00

4°) BLUSINHAS bordadas, a Cr$ 33,00

,

TRAJANO 33

5°) FINISSIMOS CONJUNTOS SARAGOSSY, para cavalheiros (a roupa ideal para

verão) Cr$ 585,00'
-

GO) FI�HSSIMOS TAILLEURS; corte de alta elegância: Cr$ 560,00

7°) TOALHAS DE MESA, para ° café matinal, lindíssimas a Cr$ 25,0(]

gO) TOALHAS DE ROSTO, dúzia Cr$ 100,00

MODELAB·
--

. FLORIANOPOLIS
------

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

Escolas Preparatórias de
Cadetes do Exército

! Calendario de iS6Dcões de exames
j

15 dezembro 1953: - Co- ra das sédes de Região e

I meco de recebimento das Escolas Preparatórias.
inscrições a serem remeti- 8 a 13 de março de 1954:

das diretamente pelos can- - Exame intelectual.

didatos às Escolas. 1 á 5 maio 1954:' - Di-

15 janeiro 1954: - -E�:- �t11gação dos resultados fi

cerramento do prazo para nais.

recebimento das ínscricões
I

25 á 31 maio 1954: - Di

pelas Escolas.
�

I vulgação da classificação
5-fevereiro 1954: - Pra- dos candidatos nas Escolas.

zo final para recebimento I 1 á 10 junho 1954: -

I da notificação de mudança Embarque dois candidatos

I
de residência. aprovados para as Escolas

I
'

nho", um cão perdigueiro, .10 à 15_fevereiro 1�54: - em q�e for:m classificados.

1· tá 1 preto. Que fugiu, à rua Con- CRIAÇ.A-O DE ABELHAS Ih
.

hecid 1 Divulgação das relações dos 10 a f8 Junho 1954:-;-
po ítana, em um espe acu o as, mais con eCI as pe os

I
"

-l 1 O t
selheiro Mafra, 56. INDIGENAS SEM d U 'J t

.

J
candidatos inscritos. Apresentação nas Escolas

ae ga a, que arques ra nomes e russu, a ai, a-
"

.'
Sinfônica fará realizar nos FERRÃO I

ti J dai M d
,. 15 a 27 fevereiro: - Ins- dos candidatos aptos a ma-

l, an aira, .an assara, _ -,
' 1

1- d- L' T
.

Cl b A
MI:r' M d

.

T b I peçao de saude para os can= trícu a..

sa oes o Ira erns u e.

t im, un uri, u una,.
�

Será, sem dúvida, uma gen es , A Editora CHACARAS Mandaguari etc.
-

I
didatos residentes nas sé- 19 julho 1954: - Aber-

noitad� de arte, de beleza E g
E QUINTAIS acaba de en-

- des de Região. Divulgacão tura das aulas nas Escolas

mpro O ,Alem das questões .rela-
-

d d tas e Iocai d
"

Preparatória

I
espiritual, a de 21 do cor- _

�
,

I tregar ao publico
o livro "A as a as e OCaIS o exame

- 1 s.

cionadas á sua criação, o intelectual.
-------.-

• rente. Pela primeira vez, o Firma local, eIÚ organiza- C�IAÇÃO DAS ABE- livro apresenta capítulos' Frlqueza. em ser.1
festejado soprano, que já te- não, em todo o Estado, de- : LHAS INDIGENAS SEM b ti 'd d das ab

5 março de 1954: ,:._ Ins-
VI b

-

C-,

.

- ,- _"
'

.

. so re as a IVI a es as a e- I

n O r osol dve consagrações na Europa, seja nomear Agentes e Re- , FERRA0 , de autoria do' Ih f d
-

d fl
peção de saúde para os

-

e I O
,

_

- I , '

' as na ecun açao as 0-
d d

tendo atuado com sucessos presentantes, na Capital e Dr. PAULO NOGUEIRA b
.

can i atos que residem fó- (Silveira)-

I res, so re os perigos que
ininterruptos na Rádio Na- Municípios. Os candidatos NETO: at

. .

ticid h
. ,i -

. :-.
os ualS Inse lCI as e er-

cional, do Rio, vem se apre- devem ter pratica de venda, Trata-se do primeiro li-

sentar à platéia culta da Ca- i I� cobrança a domicilio. 'I vro já publicado, aqui no
...

pital barriga-verde. Talen-' Carta para Caixa Postal exterior sobre a
-

criação
tosa e interprete de trechos n. 453 e111 Florianópolis. I

dessas interessantes abe-

- NO LAR E NA S()CIEDAO'E
ANIVERSARIOS

1

FAZEM ANOS, HOJE:

Comemora-se, na próxima 5a. Feira, dia 19
de Novembro, o 64° aniversário da) adoção da
Bandeira Nacional Brasileira.

Nesse dia a Bandeira será hasteadaàs 12,00
horas, sendo arriada à hora normal (18,00 ho

ras),
As Repartições Públicas e Estabelecimen

tos, em geral, que possuirem Bandeiras JUL
GADAS INSERVIVEIS, deverão e'ncaminhá-

, las, .na fórma do que estab'elecem"os Arts. 213

21
o...

- do.J)�Çi'.e
_

_to�tl" 8.7.3.6, deJ.O. de.Eevereíro, de. 1942
e 33 do Decreto-lei n. 4.545, de 31 de Julho de

, 1942, ao Comando da Guarnição Militar de Flo-
rianópolis (Quartel General da Infantaria Divi
sionária/5a. - Avenida Hercílio Luz n. 177),
'afim de serem incineradas em cerimônia civica,
com toda solenidade, naquela data.

Esta remessa deverá ser feita, acompanha
da do respectivo ofício ou carta, -até às 10,00 ho
ras do dia anterior (18).

em breve, brindará Floria- ca.
- Sra. Viúva Maria Ro-

Cristina Maristani, dentro uma grande noitada artístí-

I '

'

'iNoifadô de ArJe
1-- -

.

-

""- Sr, Arlindo -Pinto da .

.' ,

Luz; i Vristina,' lftal'istunl 'DO �tira,. a
- Sr. Tenente Manoel

IClemente de Souza, da Po

lícia Militar do Estado;

mano Moreira;
- Sra. Viúva María.Her-

Oliveira Lobo Klass, resi
)tente no Rio;
- Menina Cátia Walles-

ca, filha do sr. Professor

Mário Wiethorn;
- Jovem Paulo Goulart.

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS t,

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL

nópolis, com um espetáculo
digno da arte 'e do belo can

to. Aqui' estará ela no dia 21
A quem entregar "Ne'grí- , ...

selecionados da música, na-

mes; do corrente, para encantar
-:- Sra. Viúva Isaura de

a culta sociedade florianó-

GRATIFICA-SE

vicidas ás abelhas, sobre

plantas poliniferas ,e necta

riferas, Os ériadores das A

belhas Europeia encontra-

muito não vivido nesta en

cantadora terra de Dias Ve

lho.

Esse esforço, portanto, da
Sociedade de Cultura Musi

cal, aqui trazendo a consa

grada sopraria Cristina Ma

ristani, um nome consagra

do mundialmente; há-de ser

compreendido . pelo povo
desta Capital e correspondi-

I
do, certamente, com o seu

concurso para que Florianó

'-pôlis viva, efetivamente,

V d
cional e estrangeira, Cristi

e" e-se n� Marístani se fará acom-

"Ir d
'

.

d panhar pela já. consagrada
en e-se uma casa e . A.

.

1
.

'R R' Orquestra Sinfônica da So-
material, sita a ua

UI!. .

B b 130 d f t
cíedade de Cultura Musí-

ar osa n. ,e ron e ao -

Abri d M
cal, sob a batuta do maestro Em regosijo pela conquista do CAMPEONATO

rigo e enores.
Prof. Emanuel Peluso. CATARINENSE DO REMO DE 1953, o Clube de Re-

Ve-r e tratar na mesma.
N- h'

.

I
zatas Aldo Luz fará realizar no próximo domingo, dia

ao a negar que a n01- b ,

O' IA f' d
_

, 22, na Loga, o PIC-NIC DA VIT R , ican o por
tada de 21 do corrente sera, meio deste convidados todos os remadores e associados

I d� fato, oportunidade feliz e suas exmas. famílias. Haverá onibus especiais que par
de a culta sociedade desta tirão d€l séde do Clube, no Cais Raulino Horn, ás. 6 ho

Capital assistir a um espe- ras da manhã.

táculo de grande gala, há Orlando Carioni, Presidente em exercíci�

Convite
rão tambem numerosos da

dos referentes a essa outra

abelha.
O livro tem 280 páginas,

45 figuras, capa cartonada e

sobrecapa com 2 tricomias,

E' vendido pela LIVRA

RIA E EDITORA CHACA

RAS E QUINTAIS (C:P.
8034 - S. PAULO.) Pelo

preço de 80 cruzeiros mais

l
o porte pelo serviço de Re
embolso Postal.

CLUBE DE REGATAS ALDO LUZ
PIC-NIC DA VITO'RIA

Noitada Artística
A PARTIR DO DIA 9, A VENDA DE MESAS
PARA A GRANDE NOITADA ARTÍSTICA
DA ORQUESTRA SINFÔNICA COM O SO
PRANO CRISTINA MARISTANI NO LIRA

TÊNIS CLUBE, NO DIA 21.

OLJ:08 _ OtJVJD08"'_ KA.KIZ • 8A118.Aln'�

DR. GUERREIRO DA FONSECA
••JlMIaIm� •• B.._...

�e<l!tta de Oeulos - Exam. d. 1'0840 d. Olbo para

rl&,"ffleaçlo da Pr lo Arterl&l.
llodera. Apar.lb m.

C•.•••Jt6rt. - Via«6I1ft. II .. nn,.� p".._... "

AVENTURAS _DO ZE-MUTRETA •••

/
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•iACS,O••t. X aOCAIVVA
ASSISTIREM'OS, 5a- FEIRA, A' NOITE, NO ESTA'DIOpA F.C.F�, AO'CHOQUE INTEIÚ�STAD�AL �ENTRE NACIONAL,' DE �

i, 'PORTO ALEGRE, E BOCÀIUVA, SUPER�VICE-CAMPEAO DA CAPITAL, O QUAL SE ENCONTRA PREPARAD� PARA DAR' ICOMBATE AO FORTE O�ZE, DA TERRA DOS ,PAMPAS. AGUARDEMOS! i ?
....._�wI"......_-..., "' �:"""""""""""_wI"""'_._-_""""_� � .,. ........... _-..-_-�...........� ....J"t.""'''''''''''''''''''''''''''''''''� _......._.... -_-_-_w_...........

o ,J:STADO
� __ • + 4f .. �----,--------.----------

\ .

"O
���-).-..<� •••••••••••••

·

••••• iI•••••••••••••••••-.<�·, .

30iRVlllo O .�i�e·i�o "0*0
O Avaí continua firme no Fibra e coração não fal-' presta-se o Avaí, para en- último domingo passou tam-, EM JOINVILLE O PRI-

I
peão da Capital cóm o fort: I n�

metrópole catarinense,
Campeonato Estadual de I tam aos rapazes da jaqueta frentar o América Joinvi-I bém por um obstáculo sé-

I MElRO JOGO, esquadrão americano, sera

I
dia 29.

;
_ " "1953 obrigado! alvi-celest� �ue, hoje mais lense, que ,é O· bi-campeão I rio: o Hercílio Luz, de TU-!

.

Conforme ficou decidido, I'
efetuado em Joinville, do-] O esq�adrao 'azzurra',

I '", '

-
" I b -. ' , ,

d S
'

g
I ," o o gundo I espera brilhar contra O' qua-Domingo o "Leão" jogou que nurica pretendem arre-

,

10 Estado e que amda no arao. o primeiro o uper-cam- mm o proxim e ,se "
'

.,. I "

, .

dro de VICO e para uma exl-no reduto do adversário, batar ao América o pompo-
. i "'-'�����o--.<_' _

di
'

'

"

I
�

- �>.-..<)C1..\)4IIIH).IIII!!H�)....O�)�I_· ....._,_�,�,,_.,,_. bição con igna vem se e-conseguindo eliminá-lo na so, título de campeao cata- ,-

.

d'
'

t
' �

I REJUIZO O CHOQUE BAEPENDI X xercitan o rigorosamen eprorrogação, após ter pas- I rinense, 'CAIÇARA 1. X JUCA, DO LOID,E 1 DEU P
,

,.

b d d té
.

N'
'

-c
.

so as ar ens o ecnICo 1-sado máus bocados no t�m-II Afastado uma grande
I SOCIEDADE ESTIVADORES
I zeta, auxiliado pelo prepa-po regulamentar de 90 mi- barreira que foi o Grêmio

No sub-distrito de' Saco pate, num belo e grande .ti- ,

radar físico José Barão. Ho-nutos, quando conheceu uni Esportivo Ararariguaense, o
.Grande, travou-se domingo ro de fora da área, em que

.

Pelo que se observa, as

I
Estiva x Baependí não con-

�

je o tri-campeão ilhéu leva--revés amargo, ,pela conta- mesmo que o havia elimi-
'1 tid d f o' guardião na-o podendo re-, rendas no futebol de Itajaí seguiram reunir uma mul-

.u timo, uma par I a e u-
rá a efeito mais um exercí-gem de 3 x O. nado no certame de 52, I a-

b '1
.

d SI'Stl'I' a violência do pelota- mau pódem cobrir as gran-,', tidão de espectador..es, tau- ,te, o , entre as eqlllpes o
"

-

cio coletivo, intensificando,':::aiçara, .

de Saco dos Li-, .ço, põe a bola para dentro des <despesas dos clubes
i to que as bilheterias acusa- assim,

/

seus preparativos
___�r,�

\ mões, e Juca do Loide, 10- das rêdes. 'confrontantes. No

cer�ame,' ram um movimento de Cr$ para domingoATRAENTE FESTIVAL PROMOVERA' .al, '" I ...

Esta�a assim empatada, a estadu�l que o:-a se disputa, 4.560,00 apenas. Deduzidas
DOMINGO O PAYSANDÚ Foi urna partida em que partida. E mais alguns lan- as pelejas realizadas naque-

as despesas que 'foram de ..-«�(),_.()...()....'(
I .

. apreciamos jogadas clássi- ces-de· ambas as partes, o la cidade só tem dado pre- .

I
h "C '

d JlllZO. Ainda domingo, de- Cr$ 6.392,00 verifica-se que E SANTA
O simpático clube

paY-I"Konder
Born ausen e 0- eas de ambas as equipes. O juiz, deu por encerra a a pe-

de "

'

"J '

01'
"

1 cidindo
.

a honra de classifi- o jogo deu um prejuizo, sandú, desta Capital, pro- pa Tenente ose rmpio Juca do Loide, que vinha eja.
moverá, no próximo domin- dos Santos", aos 1.0, 2.0, e mantendo invicto' em . O juiz sr. Goulart, teve car-se para as semi-finais, i Cr$ 1.832,00.

CATARINA?go, no gramado do Esperan- 3,0, 4.0, 5.0 � 6.0 lugares .eus domínios, foi surpreen-I uma' grande atuação e re-

ça, na Penitenciária do Es- respectivamente." l!do pelo Clube dos vete-I primindo o jogo brusco.
. RIO, 17 (V.A.) _ O pre-tado, UE.) atraente festival Taças "UNIFORME" _:

..anos, que vinha de uma. i Os quadros entraram em OS INVENCIVEIS BARRIGAS sidente da República assi-
. futebolístico que, espera- 1.0 lugar Taça "Casa série de 15 jogos invictos, ,;arppo assim constituidos:

nau decreto concedendo, nomos, -seja coroado de gran- Londres"; 2.0 lugar - Ta- .errninou ·com . o honroso Avisei, da última vez, f.ulho e fibra para/o com- corrente anovàs entidadesde êxito. Abaixo publica- ça "Gal. Paulo Vieira da empate de 1 a 1. CAiçARA: Anú;. Plínio que ainda tinha mais, e tem bal€ e,' principalmente eli-
desportivas adiante indica-"mos o programa: Rosa". Ambas as equipes· se e Chico Branco; Nerí, Diria me s fi o. Comentavamos, minar, decididamente, essa elas 'as seguintes contribuí-. "

ITaças "Disciplina:' � 1.01 compor}aram em' campo' e Zézinho: Édio Aldo, Neu, nessa ocasião, a pretendo- displiscência, pois é claro,: cões _. Comité Olímpicolugar - Taça "Jose El:ias"; com à maior disciplina e Acácio e Orlando. sa expressão usada pelo O claríssimo, que niI?-guem ga-, Blasileiro Cr$,lOO.OOO,oo;2.0 lugar - Taça "FForis-1 censo de responsabilidade. JUCA DO LOIDE: João- rNVI?T� e diziar�o� da nha assaltos sem u� treina-I-:-: Confederações' _ Brasíbêlo". Ao presidente do! Ao entrarem em campo, ,:inhp;_Galego p-" Acioli; Pa- arrogancia dos esgrimistas .n.errto constante, arduo e leira de Basquetebol _ Cr$clube colocado em 2.0 lu-I a� duas equipes fora� a- zão; Osní e Didi; Osmar, �o Barriga, convencid�s �e exaustivo, um, T�EINA..- : 900.000,00,. Brasileira de- São Pedro x Cruzeiro gar na venda de tombolas ;)laudidas pela grande assis- Jo1:!, Adí, Quincas e Zeca.
que são mesmo invencíveis, I

MENTO DURO, tremamen-I Desportos, Cr$ 306.000,00,do Sul -' Bronze .:'Déa será ofertada linda taça 0- .tência' presente. No aperitivo, entre as e:- convencimento ês�e que de,- to p�ra vitória : �ão tre�n�- Brasileira de Pugilismo Cr$"Cunha". Ierecida pela: Eletrotécnica. O'jogo foi iniciado às 15,30 quipes secundárias, saiu-se monstram .na linguagem,

I
mem o tumultuário, de ��l- 288.000,00, Brasileira de3.ó jogo - ás 10 h.oras - Para o clube primeiro co- horas, pelo árbitro local, sr. vencedora a equipe do. Juca, DOS gestos, na forma como ma hora, apenas para in- Esgrima Cr$ 200.000,00,Paula Ramos Jr. x A. D. locado na venda de tômbo- Goulart. As eq{lipes desen- por' 3 a' O.' esgrimem. O esquadrão de, glês ver. Justiça se,ja feita.

Brasileira _de Tiro ao AlvoTrindadense - Taça "Dr. las: uma taça oferecida pe- volviam belas 10gadas, e Por l';OSSO intermé�io o relito, aIém de s�r compos-! O (,fq�adrão. do Barriga Cr$ 200.000,00, e BrasileiraCid R.' Amaral". la Transportes Aéreos Ca- aos 30 minutos' Osní num Caiçara agradece penhora- to de elementos mais ve-I app�-::,r �de melhor, treina 1 M' C' $ele Ve a e ator r ....4.0 iogo - ás 10,30 ho- tarinense para o presidente tiro fora da área, marca o damen�é a diretoria do Juca. lhos, portanto mais �xperi- mais; bem mais do que' os
50.000,00; _ Federações _r·as -=- União x Soberana - de honra; Uma taça ofere- 1° tento para o clQbe local: do Loide, à assistência. e aos!-n:_entad'os, leva mais a van- ou: os, apesar de que ainda
Metropólitana de AtletismoTaça "CeI. Pedro Lopes Vi- cida pelo D_eputado Volnei 1 a O. bons e 'disciplinados jogado- tagem de uma boa propa- '!bO treina para uma for!lla I (D.In Cr$ 80.000,00, Paueira". Collaço de Oliveira para o No 26 período o Caiçara, 'res, pela acolhida que tive- ganda sutil e inteligente a a'tura capaz de garantir lista de. Atletismo (S.P.)'5.0 jogo - ás 11 hora;:; rresidente em exercício e mostrando-se mais àrroja- rám, principalmente ao que insinua e, sugestiona todo a_plenitude do jogo de I Cr$ 100.000,00, Rio Grande- Palestra Itãlia x ,Olaria medalhas de bronze ofere- do, e disposto a vencer, con- grand� desportista e presi- efsa decantada invencibili- que sao capazes de desen- de Atletismo (P. Alegre)- Bronze "Deputado Ota- cidas pelo vereador Bruno

segue por' intermédio de dente sr. João Pio Pereira. dade pela qual são tido's. e volVErem. Se os veteranos I Cr$ 100.000,00, Mineira decílio Nascimento". �':chlemper para 0S jogado- Acácio, o seu tento de em-
.

O. Teixeira havidos. E' por isso que ,os I trejna� pouco, q�e podere� Atletismo (B. Horizonte)6.0 jogo - ás' 11,30 ho- l'es do clube.
ingênuos do LIRA e. doi �Yl('S dIzer dos maIS novos?

Cr$ 150.000,00; _ Metro-raS - Jabaquará x Avante Concurso - Ao presiden- I_)OZE, ao defrontá-los as-, Nãc sab�m�s se os proje- palitana de Natação (D.F.)-- Taça "Luiz da Silveira". te mais querido dos clubes -clt
:ustam-se e �entem-s� fra-I'�s de esgnmIstas ,�� BAN-

Cr$ 80.QOO,00; _ Paulista
.

7.0 jogo - ás 13,30 h,oras I
ncima setá oferecida a. Copa A NOVA DERETORIA DO ,CHEVROLET

,.
(juinhos e tremem; po�tam- C(J DO BRASIL Ja ?eram de Natação (S.P.) Cr$ ....- Cruz e Sousa x Princesa '_Dr. Fernando FerreIra de

_ M. DAUX "BOLÃO ESPORTE" Jt. como um bando de coe- iníeió a.�pr:ndizagem, mas 50.0,00,00, Parae�se de Bas-Isabel - Taça "Irmãos A.:! Mello". .

'hus assusta�os, mal entram Jesne Ja nos os colocamos
quetebol (Belém) Cr$ .....mim" ..

; i Medalhas -- rara os arti-
Do Clube Chev'rolet _ 1.0 Tesoureiro - sr. E· ua..sala d'armas., os POS- ��e �nhreaviso contra essa 100.000,00,' Metropolitana8.0 jogo ás 14 horas � lheiros _nas partidas d::> pe- M. Daux "Bolão Êsporte", gO!1 Olinger (reeleito) SANTES e INVENCIVEIS ;nfl�ência dominadora dos de Tê�is (D.F.) Cr$ : .....- Lopes.Vieira x Pilaso - ríodo da

man,
hã: medalhas I anexei á S. C; Granadeiros 2.0 r.tesoureiro - sr. Cau- darrigas. Deixem disso, ra- !1 :u.is: campeões, influência 70.000,00, e PernambucanaTaça "Dr. Paulo Fontes". oferecidas pelo sr. Fridolino

da Ilha recebemos e agra- tÍJ1') de Morais
, �'azes!' Joguem fora êsse 111e tem �eduzido em mise- de Desportos Amadores9.0 jogo - ás 14,30

hO-,
X. da' Rosa; Para os golei- decem;s o seguinte ofício:

I Capitão da Equipe - 3l·. �'ülilplexo! Mal sabem vo- ":1ve1 eamandongo em unha J (Recife)" Cr$ 50.000,00.
.

ras _- Olimpico x Terres- ros menos vasados nas par-
• HL'nr:que Scheerer cês que essa invenc.ibilida-, de �1ato possante, os pobre- .

7' tre - ;BrOJ;lze "Dr. Renato tidas da manhã: medalhas "Florianópolis, 12 de No-
'ltla'rda Esporte s,·' de da velha guárda está no

\,
"nhos

•
dos meiços que es-

Ramos da Silva". "Mont Blanch"; Para os àr-I'vembro de 1953

Va"Je,miro Monguilhot. (rc· ,medo qu: del� vocês "têm. 'g!';nLm no Lira.e no Doze.
10.0 jogo - ás 1� horas tilheiros da ,tarde: medá-I lImo. Sr. -

e!p:HJ)
,

. I
Para voces esta faltando or-

. FaIxa Branca
- Juca do Lóide x Atlan- lhas oferecidas' pelo Parti- C�(jnistl;l Esportivo do

(':'ador - sr. OtavIO Cal'-
. A TORCIDA DOdo Tr'ab'alhl'sta � I ,Tcrnal "O ESTADO". Itic - Bronze "Relojoaria Brasi eiro; (1�1�0 (Leeleito) ",

Galluf".
.

Para os goleiros menos va- Nesta f:pndo só o, que se me
"

11.0 jogo - ás 15,30 ho- sados no período da tardei Prezado Senhor
)fr-rrce para o 111Omento, :'1- DOIS JOGOS EM BLUMENAU DISPUTA-

ras - Caramurú x Flamen" medalhas oferecidas pelos ITe�ho a grata satisfação ",:Jrt�ento as minhas RÃ O NACIONAL, DE PORTO ALEGRE.

D 'G I t AI" de levar ao' conhecl'mento'go - Bronze "Flávio Fer- srs. arCI ou ar e ecIO C,:,ccliais Saudações /

rari".
. H. Silya; Para o presidente dE;! V. S.,, que em data de

p 'Chevrolet - M. Daux Palmeiras � Olímpico, os adversários rr:aior torcida no B,asil. 1''1.12' ,

16 h
'

do clu'be" colocad'o em 3 o ontem,' foi eleita e ell!posa·_
_ .·'Bola-Q Esporte" d

.0 Jogo - as ,oras '.

ra aten er aos seus iJntu-
-. ,Fluminense x Esperan- lugar na venda de tombo- cip. a nova Diretoria de nos·

Fur.;co· Oliveira, 1.0 Se- AD que' fomos. informa-, se despedirá do público blu- siastas, no,S Estado;;.. a Jire-ça Taça "Almirante las: medalhas oferecidas pe- sa Equipe, para gerir! os
ere1iirio". dos, o "tearn" .do Nacional, menauense, enfrentando o

toria criou, no qludto so-Carlos da Sl'lvel'ra Carnel'- lo sr. SI'lvl'O J. V. Pereíra,' destinos po período de
,

.

de Porto Alegre J'ogara' ,

l'
'

d '

.

: , Grêmio E.sportivo Olímpi- eia, a categoria ,� s:lciosro". Para o J'ogador autor do 1953 .. 1954, a qual ficou as- ����(��. também em Blum,enau. A-
bco. Tais choques d�sde já contri uintes, aps quais con-13.0 J·o'g'o' - HONR 1\

.

"!oal l'nl'cl'al da partida. de sim constituida: oo's o match de am'anha- com' _

•
r»

� ,

AM ' , ,

empolgam o.s aficicnados ·do fere varias vantagens e di-a's 16,30 horas � Contl'nen- 1,1"onra e ·p.ara o maior vo-, Presidente de Honra EMPATAR
'Bocal'uva os gauchos no

O CSUE'CIA E HUNGiUA, '

U
,

" Vale do Ttajaí que ém peso reitQS. s que, negta upi-tal X Palmel'ras - Bronze tante do concurso: meda- sr. Miguel Daux (r�eletio) dia seguinte rumarão para 1 bd ta , quiserem o ter -a res-"Dr./Osmar Cunha". lhas oferecidas pelo sr. Sil- Presidente ,_;_ sr. Heron-' No �ternacionalleva o � aquel� cidade, estreando. sá-I �c�rre:-ão ap estádio do
pectiva carteira de sócio

.

.'

J V P
. dl'no Cardoso ,efeito., domingo último, em

1 d f P 1 01 onde se desenro- .'OUTROS PREMIOS ,v,lO.. erelra.
)a o rente ao

.

a rr.elras. , lmpICO, do querido Meng6, poderão"SIMPATIAS" :..:_ Cop� EXTRAgr - Para os jo-, Vice Presidente ,s�.. Rudapeste, o s�lecionad9 da N o dia seguinte o NacionaI I larã,o as lutas. '-:J
,dirigir-se aos valomso,s 1 u-"Dr. Aderb'aI Ram'os da 'ssadores autores dos tentos JIenrique Ccheerer Suécia logrou empatar com

1
. bras-negros, drs. Miltonde abertura das.preleJ'as se- 1.0 Secretário - sr. Eu,· a Hungria, campeã o impl-

Leite e Fulvio Vieir:.t, . quecão oferecidas lindas gra- lico de Oliveira ca de futebol, por dois teu-

atendi-vatá�, oferta2fas pelo cO-l
2J Secretário _: sr: ata-j tq::. 80 mil'pessôa

, .

'.;io Cardoso ." ciaram a pugna.merclO.

1° jogo - ás 9 horas -

Girasol x 25 de Dezembro
- Copa "Dr. Vitor Fontes.

.

2.0 Jogo - ás 9,30 -.horas

FLAMENf10

O Flamengo, do Rio, co-

m? é sabido" disp�,e da

CURITIBA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(V.A.) - Prêso para

�

I COrlil6SS0O O
•

crl- Na lís.érla Teu.. �
me que' praticou tou SUICido .:

I

ba 22 anos
I IUO,16 (V.A.) - Drama

violento está vivendo uma

família que foi chamada da
BELO HORIZONTE, 16

Os paluios, depaupertuios, esgo
tados, anem-icos, mães que criam,

� \"5� magros, críanças raquíticas tensão de. 38,30 meetros, na - M É D I C 0-
.

W extrada geral de Ribancei- COM PRATICA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO
.' '-I = receberão a t.onifícação 'geral do 'DE ASSIS E NA SANTA CASA DO RIO DE��

t. ras, seguindo para Leste
1. ",'1 � orgamsmo, com o JANEIRO

sa, como símbolo que é da Generoso e encerrar o seu /A � numa extensão de 100 me- CLÍNICA GERAL DE ADULTOS E CRIANç:AS
sua própria mediocridade; livro, mas decidiu fechá-lo �� � 1 __ 11 =I

"

I ,_
tros e confrontando com Consultório: Av. Getúlio Vargas, 2 - BIGUAÇU.

Dá-nos, agóra, Fontoura com chave de ouro, zurzin- t:© � .. ..: ...., terras da executada. Em Horário: Segundas e Quintas-feiras, das 8,30 3S 11

Rey, "A Bondade do Se- do a carcomida humanída- I _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ seguida nova linha direção . horas.· ,.
h G " I d d I L t O t 20 t Residência: Hotel CACIQUE. Fone: 3.449 - Flo-

n 01'. eneroso, co.mp etan- e com o azorrague o seu es e es e, com me ros
rianópolis.

do a trinca de ases. Quem estro fulgurante: de extensão, fazendo limi-

não conhece o Senhor Ge- Engenheiro, poeta, pintor e

I
"Éambú Imperial". e "A te tamhem com terras de

neroso, o homem que acen- "E o verme homúnculo musicista, Gilberto da Fon- Bondade do Senhor Gene- propriedaúe da executada:
de uma vela a Deus e outra esquecendo a Cristo, toura Rey, imprime aos roso", são livros que; pelo a Leste extrema com terras

ao diabo? Encheu-se de egoísmo e seus versos todas as face- seu sentido 'universal, si-I dos herdeiros de José Lu-

,O Senhor Generoso é o amhições tas do seu talento de escól. tuar-se-ão em qualquer épo- . ciano ,Gonçalves, numa .
li-

"bonzinho", prestimoso e E a sua piedade consiste Pela construção dos v�rsos; : ca, porque os Libórios, Os nha que vai até o Rio Ti�

dadivoso cidadão que usa nisto: pela rima, pela imágem e· Bambús Imperiais e os Ge- jucas; ao Norte faz fundos

água de cheiro nos cabelos BONDADE DAS SE- pela suave cadência com
I
ne1'OSOS continuarão prolife- com o Rio Tijucas e a Oes-

e flor na lapéla, membro de GUNDAS INTENÇÕES!. que se lê o livro da primei-
I rando per omnia saecula te faz extrema com terras

associações religiosas e so- Publicamente ra à última página. I saecuZorum, como cogume- pertencentes a Joaquim Gel
ciedade beneficentes, cuja A humanidade faz apologia: Fontoura Rey, é, ainda, o meIos no ,pântano.. raldo, numa linha que vai

filaI!tropia é veícu�o de pro- Dá um cobertor :num dia de caricaturista extraordinário I Ao autor, as minhas féli- dó Rio Tijucas até a extra

paganda da caridade: da s(JI quente (sátiras �m traços), que: citações pelo brilhante êxi- da geral de Ribanceiras, a

bondade e da solidarieda- E sorrateiramente toda a cidade aplaude e
I
to que "A BONDADE DO valiado por Cr$ 5.000,00

de que nunca seI?-tiu,
-

nem Toma-o de volta numa noi- admira. I SENHOR GENEROSO" - Uma casa de material,
praticou, mas das quais usa te fria!" "M o r a 1 Trasvestida", I vem alcançando. em perfeito estado de con-

Trinca de Aze$

"

.

("Moral .Trasvestida",· e abusa para atingir os

"Bambú Imperial" e "A I seus fins. A humanidade
Bondade do Senhor Gene- I está coalhada de ·pontinhos
rosa", de Gilberto da 'Fon-: negros. Cad� um deles' é
toura Rey). um sub-produto que se

chama - Senhor Generoso.
Por OSMAR SILVA Um "Generoso que' corrom-

, p�, desagrega, nega um pão
Volta, Gilberto da Fon- a um miserável e aposta um

toura Rey, a brindar as
I
milhão nas patas de um ca

letras catarinenses, cam I valo de corrida. Um "Ge
mais uma nova sátira, que, neroso" que açambarca,

di·como as que a antece e- usufrue, fala em paz, pen-
ram, com enderêço certo.. sando na guerra e ri, inte
Com "A Bondade do Se- riomente, dos' que apre-

. .nhor Generoso", completa goam, aos quatro ventos, e

Fontoura Rey,' .

com . rara sua "reconhecida bondade".

Ielicidade, satírico e irre- Um "Generoso" que ad

verente, a trinca de ases, quire um lugar no céu, me
que dá cartas e jogo de diante cheque bancário com

mão, usando a capa da mo- "Pague-se" ao .portador e

ral, o brilho do talento e a que nunca. rezou, em Sua

aura de respeito da salida- vida, porque paga para que
riedade humana, para se. outros o façam, em seu IlJ-
p�ojetar na· atual humani- gar.

.

�

dade corrompida, eomo a

representante das elites so- "Porque em verdade,
crais, Essa vulgar bondade
Em seu primeiro'" traba- i

Pregada. aos' quatro ven-

lho, "Moral Trasvestida", I. '

apresentou-nos, Fontoura IRey, o Do� Libório, mora- Por essa pequenina huma
lista de fachada, o primei- nidade,
1'0 da trinca, tipo que pre- É um negócio que dá bons

ga a moral e espia' cenas proventos.
imorais pelo buraco da fe- Praticá-la! .. Não c;lJ:l1ce .ou

chadura. Tipo que encon- tra coisa:

tramas, aqui, alí, em qual
quer parte do planeta, sub
produto de uma sociedade

. podre, com embalágem de

artigo de luxo. Publicou, a

dade dos v�rsos magistrais,
o segundo da trinca: - o

sábio de beira de calçada

Porque no fim de tudo.

Vocação p'ra ,nababo,
Malícia da raposa

E as manchas do -};)iabo

seguir, "Bambú Imperial",
escalpelando na mordaci- Com a ajuda das contas de

um rosário

ICom a. graça aos beatos ir-

mãOS'jLimpa-se a alma num con-

fessionário

IComo Pilatos aoIavar as

.

" mãos!"

que sabia menos que seu

criado João. 'Outro tipo que
encontramos a cada .

passo,
alto o baixo, gordo o ma-

gro, ma� sempre. emperti
gado e cheio de sí, Bolha de Com êsses versos poderia

Fontoura Rey mandar re

zar missa de corpo presen- I
te à bondade do Senhor'

sabão saída dos canudinhos
das convenções sociais que a

sociedade escolhe e endeu-

. ,

pensaram viver na terra JUIZO DE DIREITO DA servacão e coberta de te-
João Ribeiro, matou a tiros d b I

o
.

prometi a e u érrima que COMARCA DE TIJUCAS lhas, servindo para resi-
de garrucha 'seu companhei- um dia, por intermédio de '; : dencia, avaliada por Cr$
1'0 de serviço José Elias, emissários do magnata, to- Ed' Z J.... Z 'Z-

!
15 aoo Utta UI:! ez ao com o Pra- i

"

,00. - ma outra ca-
vivendo desde então fora- dos ficaram conhecendo e a- zo de trinta dias. sa de material, em perfei- harmonius, organs e acor-

gido, até que sua condição mando e para onde se trans- to estado de conservação e
deons, que retornando às

de mendigo o deixou tran-
.

portaram cheios de fé e e,s- O d dã ClT b Ih
suas atividades, permanececi a ao ar os ernes, co erta com te as, servin-

quilo d d ' a disposição dos seus ami-.

peranças e uma vi a me- Juiz de Paz no exercício do do para escritório, avaliada ."

Após sua confissão, José lhor. cargo de ·Juiz de Direito da por Cr$ 8.000,00." E para
gos e freguezes.

Pereira retirou-se da: poli- . Rua: Francisco Tolentino
CASA MISCELANIA dlatrt. Comarca de Tijucas, do Es- que chegue ao conhecimen-

buldora dOll Ridlos R. C. A. tado de Santa Catarina, na to dos interessados e nin-T
n., 24.

Victor. Vilvulu e DlacOll•.
Rua Coàselhelro Mafra.

Esta é a sua grande oportunidade! Aproveite-a.
L) comprador tem (três) anos .de, prazo para pagar.
Em um ano, o valor das terras terá aumentado em

muito e a terra já poderá ser vendida.
. , se realizam as vendas em

Seja um favórecido pela ser te! Compre ja o seu

I
-

lote e não espere subir o I reço. hasta pública, determinadas
"Um alqueáe Paulista ('/'$ 60,00! por este Juizo, á porta do
Documentos da posse do lote são expedidos pelo I edifício da- Prefeitura Mu-

Depart. de Terras e Colonização do E.M. Grosso. feitura Municipal, pelo por-
Agente autorizado:
atamar Georges Bohm teiro dos auditórios! ou

Rua: Osvaldo Cruz - 613 - Estreito - S. C. 'quem suas veses fizer. Des-

Itália pelo conde Francisco

Ise Matarazzo Júnior e que, a

apurarem as suas relações estas horas, possivelmente,
com os matadouros da enfer-
meira Neusa, o mendigo
José Pereira de Souza, de

58 anos, acabou confessan
do um crime que praticou
iiá 22 anos. Em novembro
de 1931, no município

. de

esteja sem o seu chefe, le
vado ao ato extremo do sui

cidio, na tentativa de en

contrar o ponto final de um

sofrimento que êle, sua es

posa e dois filhos jámais

.

ComunicaçãoE d i ta:1 De volta de São Paulo,

cia e desapareceu, receioso

ele ser prêso, sem saber que
o seu crime está prescrito.

acha-se nesta capital, o sr.

DEMETRIO MARAN�O

eJl/tod
QUE MUITO VIRAM•.

Os olhos cansados pela
idade carecem de cuida.
do constante. Algumas
gotas de LAVOLHO des

congestionam e limpam
higiênicamente 05 olhos,
dando ao olhar fatigado
dos anciãos mais brilho

e vivacidade.

tos

Terras Devolutas Em
Mato Grosso

NI, popular e conhecido

técnico afinador de pianos,

FUTURO CELEIRO DO BRASIL

forma da lei, etc ... guern possa alegar ignorân-
, Faz saber aos que o pre- cia, mandou expedir o pre
sente edital virem ou dele sente edital que será afixa
conheecimento tiverem ex- do na sede dêste Juizo, no

pedido nos autos número lugar do costume, e por có

Quatorze de ação executi- pia publicado uma vês no

va 'movida por Jeronimo Jornal "O ESTADO", de
Lindolf� Rosa contra a Fir- Florianópolis, na forma da
ma Indústrias Reunidas Ro- lei. Dado e passado . nesta

sa SIA., que se processa cidade de. Tijucas, aos cin
perante este Juizo e cartó- co dias 'do mês de novem

rio do escrivão que este su- bro do ano de mil novecen
bscreve que, atendendo ao tos e cincoenta B. três. Eu,
que dos autos consta, por_ (a)' Gercy dos Anjos, ES-1'·-Iespacho proferido aos 3 de crivão; o datilografei, con- --------

novembro de 1�53" autori- feri e subscrevi. (a) Carlos
.

zou a venda, em leilão pú- Ternes - Juiz ele Paz no lV d -

blico, dos imóveils abaixo exercício do cargo de Juiz en e-se
�escritos, .co� suas respec- de Direito. Está conforme'o I
hva� avaliações, pertence�-.! original afixado na sede I Por motivo de mudança,
tes a executada,_que serao dêste Juizo, no lugar do, .vcndem-se móveis' usados
levados a público pregão de costume, sobre o qual me I em bom estado de conserva

venda e arrematação, a reporto e dou. fé. Data su- i ção. Tr-atar no sobrado do

quem mais der e maior lan- pra. O Escrivão: Gercy dos, Banco Nacional do Comér-

ço oferecer, no dia 18' de Anjos. : cio S.' A ..

dezembro p. vindouro, ás

10 horas, no local em que

A lttAB'IUTAQ!O I)G
FERRO

Ós -excessos da Vida model".
na provocam a diminuição da
resistência, a falta. de ener.,

.

gia �stes males . podem ser
vencidos eficazmente com o
UsO .-d� Pílulas ou Xarope
ll-Jaoncard, medicamento rc;
gcnerador por excetêncrn
do sangue e fortificante se,
rai. Pílulas e Xarope talan.
card contêm o Ferro - nu,
ma. f.eliz associação ao Io'do
-- necessários ã" organismo
c há mais de um s�u�
'vem sendo preferidos pelos
médiccs de todo o mundo.

MUDAS. DE OLIVEIRAS

SANGUENOL
contem

.

e:r:.celentes 'elementos to

iucos: Fosforo, Çalcio, Vanadato
e .4 rseniato de Sedio, etc.

VARIEQADE COM MAIS DE ANO
E MEIO "GALEGA" AUTO

FERTIL
Com início de produção ao 40 ano.'
Solicite informações á SOCIEDADE
BRASILEIRA DE OLIVICULTURA
LTDA. � Rua (la· Conceição, 36,
30 ando sala 313. Fone - 36-6441

- SÃO PAULO-

criçâo e avaliação dos ímó-:

veis que serão levados a

leilão: - "Um terreno, si

to na sede do distrito de
São João Batista, desta

Comarca, com 21.320 me-

---_:;_.----------------_.._-

tros quadrados e com as

seguintes'confrontações: -IFrentes, ao' Sul, numa ex-

Dr. Romeu Bastos Pires

\

VARIADíSSIMO E PERMANENTE EXPOSIÇÃO, DO QUE EXISTE, DE MAIS ATRAENTE E LINDO, NO GENERO nE ÓTICA.
.

.

_,.. A MAIOR EXPOSIÇÃO EM ÓCUIr0S ELEGANTES .

.

1 .

'

VISITE E ADMIRE SUAS VITRINES, PARA CERTIFICAR-SE DESTA AFIRMATIVA .
.

"Ó.�ICA MODÊLü
"'I"":'1r\: .... T'I"":1 " 01\1"\

f ,

O,TI CA. ( -M OD-E LO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

lira

6

No Paraizo do Mundo
,

I

(Manuel Ferreira de Melo) I guerra. Prbpuzeram dar
lhe por expiada a culpa, se

Não faz muito, o jornal j.quizcsse alistar-se nos "co
falado da Tupi deu-nos a I mandos", para empregar as

conhecer extarordínárío ca-
.

suas habilidades prodigio
so. ,;2S �IS ordem da Inteligen-
Em certa aldeia do sul da ce Service, em territorios

ORGAHISADO
E..... '

EDITADO
PO�

V(J/)ÁLt(?/(Jff.-.g(J4Jl[ggé/XAg NfTTO

Itália, , compareceu à dele

gacia de polícia tomado do
maior furor, Nino Belli. simo, inúmeros camaradas

Queixou-se êle -de que, seus a abrir, por várias ma

momentos antes,' viajando neiràs e por meio de explo
flela estrada, Iôra inopina- sivos, sobretudo, quanto co

damente atacado por duas fre se lhes deparasse nas V djovens, belas e audaciosas, suas incursões bélicas.. Foi • en &-seI
que, depois de obrigá-lo a lançado em paraquedas i Um lote de terreno, próxi-beija-las, fugiram com a muitas vezes para além das

mo do centro (rua calçada) ..
sua bicicleta. linhas alemãs, e louvado e

, Informações à Rua Deodoro
O laconismo da noticia, condecorado 'não só como I

7, das 7 às 10 horas.
.

.

porém, não nos permitiu arrombador emerito, natu

maiores detalhes sôbre êsse ralmente, de muitas caixas
fortes de quarteis dos es

tados-rriaiores e outros mas Se deseja construir sua

ainda como ass�mbras; des- ' casa em local aprazivel, pro-
d

.'.

1 t dtruidor de pontes, de vias- cure a quírrr um o e e

terreno na "Agronômica",
pnóximo a Zona Residencial
do 50 Distrito Naval.

FLDRIANÔPOLlS_ SANTA CATARINA

Terrenosignificativo fato, coms, ain
da, deixou em suspenso a

cêrca de si a raiva-por que
estava possuido o atacado

duvida em que se encontra

rãj quantos apreciam pra
tos exóticos como êsse.

no,Hoje
f \ Na verdade, as "taradas"

do Rio estão fazendo esco

la ...
*

Passado

Ó ESTADO

mente, cada vez mais se a

proxima de um mito ...
I

Serro, em Minas Gerais,!
nasceu ANTONIO ERNES- I

TO
.

GOMES CARNEIRO,

- em 1864 ,na Cidade do'

*

mãos"..
1 Raquete de último modêlo.
1 Cadeira portatil.
2 Litros de legítimo cognac
1 Abat-jour; oferta da "Casa Royal".

Como complemento da reunião, o

um filme ...
lançamento

* *

•

••. ,

OlmalS
(Patrocinada pela ASSOGIACAO' RURAL OE LAJES)

Em 21 e '22 de Novembro de 1953'

Não. percam os in teresséidll!' est d e xoelente

oportunidade de adquirir bons Reproduto.res para.
o rnclhotanlen.to dos seus Rebanhos.

Conta-nos certa revista

inglesa que John Ramens

ki, extraordinário àrromba
-

dor de cofres, estava numa

'�risão a c�mprir pená talu

da, por um feito desses.,
.
quando rebentou a última

- em 1895, deixou o car-

de go de Vice-governador des- Precisa-se de u'a moça
te Estado, para o qual fôra para auxiliar-de-escritório,

BINGO E CINEMA eleito pelo voto, diréto em dando-se preffrência I a

PREÇO DO CARTÃO:
.

CR$ 100,00. 8 de Setemb.ro de 1894 e quem tiver prática. Infor-·Senhas com a direcão da Associaç'ão, bem CC11l1-Ü na
S t D• empossado em 5 de Outubro inações' à Rua an os U-,Secretaria do Clube D�ze, no horário daé' 8 ás 11hs.

'P' A • • _ C' H k de 1895, o EnoO'enheiro Po- mont, 15 .,remlOS eln expoSlçao na asa oepc e.

�ü�üs Uüriü�HS - �rnoUlos selecionüDos . �üIKOS �re�Ds

-:LAJES-SANTA CATARINAresultara da circunstancia ferreas, de fabricas, etc,

de haver perdido a sua Finda a guerra, tentou ga
maquina ou por outro mo- nhar a vida honestamente,

Tratar à Rua Uruguai n.Utivo. .. Não conseguiu. � porque
� _

Lamentavel, por certo, a não ressistisse uma "burra" ���>4
,. .bem recheada que o tentou,

�I
A c I T:I c 18 DE NOVEMBRO llydoro Olavo-de San'Tiago;

refin�idiudno edrros passaddos I AG 6 N:CO:I-A DE I I .' �.e 01 con ena o e recon

u-,,�.r. j A data de hoje 'recorda- ! - em 1866, Caxias che-zido ultimamente, a
_

uma PUBLICIDADE, nos que: 1 gou ao acampamento de
prisão londrina, Mas só lá I� -:0:-

,0 ( i Tuiuti e assumiu o Coman-esteve o tempo necessário
o

-c, REVISTAS
_ em 1757, foi concedida do das Fôrças Brasileiras;

para buscar de novo a u,

, e

,� I 1
.

a última . icença para a rm-
* * berdade, ou seja para pro-

i
tADIO - JORNAIFl

'y I pressão do "Ethiope Resga- - em 1904, .em São Pau-Em 'geral, supõe-se que var a seus carcereiros - o ,().-.()...,:-()_o.-.()�()! I tado", de autoria �e Manu- i lo, fa�eceu. João P_ereira(} espírito que orienta a de- que foi' a dias � ser-lhe
. el Ribeiro da Rocha, natu-' Monteiro, filho de Joao Pe- No programa:cretação das modas está ainda mais fácil abrir fe- • .��CAa· NSIFILITICiAS, ral de Lisbôa e domiciliado I

reira Monteiro, nascido no Atual. Atlantida. Nac.
sempre em harmonia, quan- chaduras de portas, de prí- Ellllride 0001' ra na cidade da Bahia como II Rio de Janeiro a 16 de Maio Preços: 7,60 _ 3,50 As 8h.s.

_

d d ta: d Helio SOUTO - Fada
do não é a sua própria in- soes o que e por as e lIe41c&çlo �1IXll1ar DO tra. advogado. Este nome, injus- '

de 1845; Imp. até 18 an�s.f
.

d IfU'- I SANTORO - Doris
fluência que se faz sentir co res. . . ta...to .....

I tamente esqeucido durante
decisivamente, com o ca-}

o _

as lutas em favor da eman- - em 1932, quando da. MONTEIRO em:
rater dos acontecimentos de Ce aA ·ea Sa-o Caetano cipaçâo dos escravos deve realização do Congresso I A��Lp��r��a�ALHEIROmaior projeção, .

em cada
.

r II ser lembrado, conforme Rio! Revolucionário, reunido no
As 8hs.E .

T d R' I Parada Esportiva.. Nac.
momento. ntretanto, as Branco que diz: "d�ve ser Palácio

. ira entes, PQ 10
, Ultima Exibição.vezes, uma incoerência TIJOLOS PRENS1\lJOS, TELfLJ\S, LADRJ. venerado como o mais anti- de Jan�iro, o então Major Hélio SOUTO _ Bea-

Preços: 6,20 - 3,50qualquer se nota nesse fe- LHOS, RODAPÉS É MATERIAL REFRA go abolicionista do Brasil"; Juarez Tavora apresentou i t�iz CONSUELO .em:
Imp. até 14 anos.

nômeno, como atualmen- TARIO' uma proposta para que o DESTINO EM APUROS'---

Q
te. PRONTA ENTREGA - em 1823, foi assinada partido a ser organizado pe- N 11"- ,)l .1doou:�:�;a:tS:ád:trg::�::-,üsny Gama ac I-a

a convenção do Pastoreiro �:sçioart���:�:: �: i���-, N:ú��::�a:;�mana. Nac·I_B'_Ml.
�

. de Pereira, nascente do ar-
- Preços: 6,20 - 3,50 As 8hs.revoluções, motins, etc, Pois .. • roia Miguelete, entre os de- fôsse denominado "Partido I '

14
/

mp. ate anos. I Haroldo LLOYD em:
bem, sabem qual é o tom JERÔNIMO COELHO. 14 _ Caixa Postal, legados do General D. Al- Nacional Socialista";

!
TRAPALHADAS DE

da moda, principalmente 239 _ Florian6polis varo da Costa de Souza de I'
.

g
.

para os vestidos' de noite?
S Macedo comandante das - em' 1945, chegou a es- r'M' lU i 1 !' HOROLDO .DISTRmUIDORE.. '

I d d d FI
. , l' r.i_ No programa: ....

Apenas êste: o branco. Com
. tropas que ocuparam Mon-I ta ci a e e orla��po IS,

.franqueza, se fosse o verme-

·C I L 1 ft d A tevidéu e fiéis ao Rei de . em propaganda política, o As 8,30hs. I Esporte em Marcha. Nac.
lho,ouonegro compre,ender- (, �UUe. :.& e gosto Portugal, e os delegados doJ Briga,deiro Eduardo,_Gomes, Vera RALSTON - John Preços: 3,50 - 2,00

V Ih _

d d _J t 1 U D CAROOLL em: J Imp. até 14 anos.
se-la. . . erme o e sem-

GRANDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA SO- General Lecór, Barao a
.

can Ma o pe a Amiao e-
pre fogo; o negro, sua de-

CIEDADE DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE- Laguna, comandante. em mocrática Nacional à Pre-
corrência natural - o luto. FESA CONTRA LEPRA chefe do exercito brasilei- sidencia da República, ten-Mas o branco é paz, sere- NOS PRIMEIROS DIAS DE DEZEMBRO' 1'0 que sitiava aquela praça, do sido fragorosarnente der-
nidade, alegria. Como se vê, 11 RODADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E quando da guerra da Inde- rotado quando se processou
pOI'S a suposição citada nem ' . RICOS.

'endeAllCI'a' , respectiva eleição.'.
la. Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro, p, "

-

d 'w
a And1'é Nilo Tadascosempre eve ser consiaer -, oferta da Casa "A Eletrotécnica" e mais um Ida.

par de sapatos de crocodilo, oferta de "Modas I'
- em 1837, os revolucio-

*

Cliper"..
.

. I nários da Bahia atacaram o
* * 2a. Rodada - Um..abat-Jour co,�, pedes�al de alab�stro, I forte da Ilha de Itaparica,P f di oferta da Casa Cascais e mais um estojo de, .

d lid 1 C
01' alar em guerra: 1- 'sen o repe 1 os pe o 01'0-

d
- \ escovas.

I "1 A
.

d S L'
zem gue numa reumao e

3a. Rodada _ Uma elfceradeira elétrica, com espalha- ne ntomo e ouza ima,

�rian.ças inglesas de 'idade

I
dor, ofertá da ':Caca Meyer".

" '_ -I depois Brigadeiro;
inferior a dez anos, ha ar- 4a. Rodada - Um es.J;oJo de perfume, oferta da Fár-
guns anos, Sir Jones Bar-

I
macia Catarinense".

'.
'

. " ., - em 1�37, faleceu o Ci- 11.

t d "P t P "15a Rodada - Um Lustre de Cristal, ofer ta da Casa I ,_

flumi JO
-

Orres, au ar e e er an,.' 'H k' S A'" i rurgiao ummense Aoepc e . .
,se mostrou profundamente 6a. Rodada _ Uma panela de pressão, oferta de "Ma- ALVES CARNEIRO, nas-

atônito, ao verifica� que só chado & Cia". cido em lO de Outubro de
a dez, entre os setenta pe- 7a. Rodada - Um: Edredon, _

duas faces, oferta d'" A 1776;\

Modelar".tizes presentes interessa-
, 8a. Rodada - Uma grande Ceia de Cristo, oferta da

vam os contos de fada. Oito
"Casa Galluf".

preferiam as narrações do 9a. Rodada - Um aparelho de Rádio Receptor, oferta
mar; cinco revelaram por d'''A Eletrolandia".
historias da natureza; dois, 10a. Rodada - Uma grande Eletróla, oferta do sr. Cel-

.
'

t'
A

, so Ramos.
aprec1a�am com:n anos s�- 11a. Rodada _ Uma balança domestica, oferta de "Osni'bre a v1da colegIal; um OPI- G'lma & Cia." I
nau pelos fatos históricos e

.
PREMIOS DE CONSOLAÇÃO,

os restantes 44 só quizeram 12 Pacotes 'de Café da Ilha, com 5 quilos cada um; ofer-
saber' assuntos de guerra! ta do sr. Ernesto Riggenback.

2 Depósitos de matéria plastica, oferta da "Casa Amé-A Paz Universal, positiva- . "
rIca.

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

o herói da Lapa, quando da

Revolução ,de 1893, falecen
do em ·consequencia de fe- I O Centro de Irradiação
rimentos, em 9 de Feverei,..

I Mental "Amor e Luz" realiza
1'0 de 1894; .' II sessões Esotéricas, todas as se·

I gundas feiras, às 20,30 à rua
.

1824 P t B '1 í Conselheiro Mafra, 33 - 2°'
- em , ar o e o, andar.

neste Estado, f,oi el�va�o à II ENTRAqA FRANCA
categoria de sede dIstrItal;

Precisa-se

• Bovinos
• �qüinos

fi Asininos.
• Ovinos
.• Suínos
• Avicultura

/

O'í nema.s
I

ESCRAVA DO DESEJO

1.- ••• No programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp, até 18 anos.

As 5 -8hs.
Vera RALSTON - John

CARROLL em:

ESCRAVA DO DESEJO

•

Com êste valoV' V.S.
ó.b�i�Á umA (lenta que
lhe ..enderâ. jul'O com·

pens�or li!

lev��â. p�r� sue residin-
cie, um lindo e útil prese",t2:

umBEJJSSlIMO eOFREde ;4ÇO eI?OMADO.

NCO AGORICbLA
�c7�,16

FLORIANÓPOLIS _, SANTA CAT....RII'�A H.D_�

Viagem com segurança
I

.

e rapidez
so NOS C0NFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SOL-B,RASILBIIO)
Florianópolis - Itaja! - Joinville.- Curitiba

-

·Agênçia: B.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira:

Expresso São· Jurge
- DIARIAMENTE

I

FLORIANÓPOLIS -- BLUMEN-AU

- AGENCIA -

•
/

\,jACIQUE HOTEL -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Segunda' EIPosi�ão Estadual do Trigo ==�-�=�
......... REALIZAR-SE-Á DE 6 a 8 DE DEZEMBRO EM C0rtCÓR.DIA A SEGUNDA IEXPOSIÇÃO ESTADUAL DO T�IGO" COM A .8 ..

"'••_ PRESENÇA DOS SENHORES MINISTRO DA AGRICULTURA, GOVERNADOR DO ESTADO, PARLAMENTARES, TECNICOS, _0_,"''
........_ _. E ALTAS PERSONALIDADES NO MUNDO POLITICO E ADMINISTRATIVO DO PAÍS

--------------�.

E O I·T ·A, L.\ Lolep���ENT��p���ado
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU Na Administração da Loteria do Estado foram pagos
EDITAL DE CITACÃO COM O PRAZO DE TRINTA os seguintes prêmios de Cr$ 200.000,00. Bilhete 8.534,.

�

(30) DIAS
.

cinco décimos ao sr. Rudi Seeger, mecânico, residente
O DOUTOR OSMUNDO VIEI�A DUTRA, JUIZ DE em Joinville; Bilhete 10139, cinco décimos ao sr. Theo
DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU, ESTADO baldo Costa Jamunda, funcionário, residente em Indaial;
DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI, um décimo bilhete 3324 ao sr. Cleo Assunção do Ama-

ETC. . . ral, comerciante, residente em Palmeiras, R. G. do Sul;
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele um décimo bilhete 3324 ao sr. Oscar Wandscher, comer

conhecimento tiverem que, por parte de JOSE' FIRMI- ciante, residente em Mondai, distrito de Xapecó; um dé
NO MARÇAL, por seu assistente judiciário, Dr. Acá-I cimo bilhete 8637 com Cr$ 15.000,00 ao sr. Osvaldo Mat
cio Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teôr se- tos, comerciário, residente a rua Almirante Lamego, Flo-
guinte: - Exmo Sr. Juiz de Direito da Comarca de rianópolis; e 10 décimos do bilhete' 2219, com .

Biguaçu. José Firmino Marçal, brasileiro, casado, la- Cr$ 10.000,00 ao sr. Emilio Jacobs, industrial, residente
vrador; residente e· domiciliado no logar Praia do Ben- em Blumenau.

.

to Francisco, por seu assistente judiciário, querendo
promover uma ação de úsocapião, expõe e no final re-
quer a V. Exa., o seguinte: - 1 - Possue o Suplicante,
no logar Praia do Bento Francisco, distrito de Guapo
ranga, neste Municipio, dois terrenos, um com a área
de 350.000 m2, confrantando na frente a SL com um,

costão, em 320m, tendo de fundos 1.540m que os faz Icom o Tra,:,essão Geral, em 220m, a NL confro�ta com

Manoel LUl_?: Marçal e a 86 com Modesto Amorim, Fre-
.

RIO, 16 (v.A.) - Uma derico Bunn e Augusto Faria; o segundo mede 70,4m
,�e frente que a faz nUI�1 costão tendo de fundos 1.540m, ate
o travessão geral, confrontando a NL com Evaldo Tra
chert e João Miguel e a SO com Manoél Luiz Marçal.
Ambos os terrenos são cortados pela Estrada Biguaçu

falecido, às onze: �rinta ho- - Ganchos. 2 - Tem ? .requere�te, sobre_ estes ter�e- Festividade de Sta Catarina
ras, o poeta e médico Jorge .nos, a posse mansa, pacifica, sem mterrupçao nem opO-1

II
.

de Lima figura conhecida sição, por si e seus antecessores, ha mais de trinta anos, I VI-rllem 'e Marli'"d -

"

t
tedo sempre havido o ânimo de dono. 3 - Não possuin- I

em to o o pais e no es ran- d tit 1 b .,

1
-

doui d
..

d. o 1 U os so re o imove , quer a ,qulrIr o ommio os

geiro, através de sua vasta mesmos, com fundamento nos arts. 550 do Código Civil

P dobra de escritor -. Romancís- e de acôrdo com o art. 454 do Código do' Processo Ci- a reelra de Arquidiocese e
ta e poeta de primeira água, vil. Assim, requer a V. Exa., se digne ouvir as teste-

do EstadoJ 'g d L' a há ais de 'munhas abaixo arroladas, as quais comparecerão em
or e e im m 1

J'
.

d dI"
_

d dUIZO m epen etemente (e intimaçâo, proce en o-se
trinta anos vinha ocupando li justíficação "ab-initio" e, julgada esta, se 'procede de �_,

.

I EDITAL DE . Cada associação deverá LA �
lugar de destaque nas nos- acôrdo como dispôsto no art. 455 do C.P.C. e seus pa-I I _ -=-� .:-� �-�
sas-letras. O seu passamen- ragrafos, sendo após julgada por V. Exa. a presente CONVOCAÇÃO apresentar-se com os res-

ana.... �L!.....s de �l_..l nus"
-_ --

to verificou-se em sua resi- ação, procedente, de conformidade com o art. 456. do' I pectivos estandartes e dis- n ....... seus I"IIl .1 c;Soaue,
,.. PC" d d 1 D J

1"0- .1 L,\\iclo 04 _I.. -- te
1..-. • • afim e a quirir o Sup icante, o necessário ti- om oaquim Domingues tintivos. \ e 00 u" j vQP.8I'0 ........ j

dência, à Avenida Atlanti-

I
\ivrej 01'19 de anal'. '1 r�''''''tulo para a transcrição n.o Registro..

Valor Cr$ 2.100A,00. de Oliveira, por mercê 'de .

., L�\ recanto· ,;, '\' .. '�

ca, 4.022, apartamento 501, N t t P d f t B 26 d opravv"'"
.

.1 _I --
'

i es es ermos. . e errmen o. iguaçu, e agosto I D d 's t S' A
<,

O tit d fil
' neT..ias. 6aávea ........ - .•

em Copacabana. Morrsu l-l 1953 (A
. d' ) A

,.

Z '1' d
�

Sil R l-I
eus e a an a e pos- - pres 1 o es 1 ara con- "ovas e l)'

• \ác� e 69' ,"o
ae . ssma o cacio e mo alva. e açao :. . . . . . .

-', ,

\<5 the �ro otor
cerc�do da esposa, e filhos, ::le testemunhas. 1 - José Vitorino da Silva. 2 - Fir- I, tolica, Arcebispo Metropolí- tmua, lenta e mmterrupta- ,..... ',.0 _.�o de \l1TI possante enS'OMbem assim como de nume-

mino Klein. 3 - Fermino Virissimo Bernadino. Todos tano, Prelado Domestico, mente, i é, sem qualquer 0U7""

tiresidentes neste Município. Em a dita petição foi exara- I Assistente ao Solio Pontifi- parada na marcha, ao sinal Â;

JOMrosos amigos Elue tinham ido d
.

t d iàch R h' A D S
. I" .;.. _.,",--. -, ". .: '.

- .. AK- '-. _,' � �

.-o o segum e espac o: -

. 0Je. '. eslgne,o r. cio etc.
.

diretor.
. - ..-

visitá-lo pela manhã. Desde Escrivão dia e hora para a adiencla: de justíficação, cien-
'

S
r

Aos que o p1'esente Edital Os' fieis e familias H O R" ....

março do corrente ano que te o Dr. Promotor Público. Biguacu, 27 de agosto Gle S E tA •
•

o autor de "Calung", acha- L953. (Assinado) O. Dutra. - Procedida a' justificação vi�em, saudação paz e ben- não puderem acompanhar 'De 2,5 a 22 H.P.
va-se recolhido ao leito, pre-

foi esta julgada por sentença do teor seguinte: - Vis- ção em Jesus Cristo. a procissão deverão postar-
_. /-_.

tos.vete .. Julgo por sentença a presente justificação, em' Fazemos saber que, de se nos passaeios das ruas

que e requer�nt� .José Firm�no �arçal,. para que pro-
.

acordo com a praxe estabe- do trajeto para assistirem a
luza os seus jurídicos e legais efeitos, CItem-se os con-

1
.

d
.

d d d f'
poimento prestado por um 'inantes dos imóveis e o Dr. Promotor Público, por

eCI a e a pie a e os íeis, sua passagem.
• nandado. A citação dos interessados incertos devera' celebrar-se-á no dia 25 do O prestito obedecerá ao

parente seu a nossa reporta-
ter feita na fórma do artigo 455, paragrafo 1°, do CÓ- corrente, feriado estadual seguinte itinerario: Praça
digo de Processo Civil. Biguaçu, 10-9-53. (Assinado) por decreto lei de 12 de 15, (lado do Palacio,), Ruas
J. Dutra. E para 'que chegue ao conhecimento dos in- julho de 193'8, a festividade Felipe Schmidt, Deodoro,'eressados, passa o presente edital com o prazo de trin- "

.

""-" --

.a (30) dias, publicado e afixado na fórma da lei. Da- de Santa Catarina, Virgem Vidal Ramos, Arcipreste
lo e passado nesta Cidade de Biguaçu, aos doze dias e Martir, Padroeira da Ar- Paiva, Praça Pereira Oli- Fxpres80:lo mes de setembro do ano de mil novecentos e ein-' quidiocese e do Estado, pe- veira (lado do Ipase), Rua.nhandc a própria moléstia e
1uenta e três. Eu, Orlando Romão de Faria, Escrivão, lo, modo que segue: 'Anita Ga.ribaldi, Av. Her-.auxílíando os clinicos, no 1 fiz datilografar e subscrevi.

seu tratamento, com conse- Biguaçu, 12 de setembro de 1953., 1) Às 10 horas, solene

I
cilio Luz, -Rua Fernando

lhos e sugestões. Assinado) Osmundo Vieira Dutra - Juiz de Direito. Missa PontificaI. Machado e Catedral.

OS FUNERAIS O Escrivão, Orlando Romão de Faria. 2) Às 16 horas, Procis- As varas do Palio serão
são com a imagem de San- carregadas pelas meretissi
ta Catarina, para a qual mas Autoridades especial

.

convocamos todas as enti- mente convidadas,
dades e instituições catoli- Para a solene procissao
cas desta Capital que nela I convidam-::se �odos os fiéis e

deverão tomar parte, de- a população em geral.
signamente pela seguinte

.

Sendo costume, aliás mui
forma e nesta mesma or- to louvavel e piedoso, enfei
dem: I tarem e ornamentarem· os

Cruz ,prccessional, Grupo fieis as ru;s e fachadas das
de anjinhos, Colégio Cora-I casas em circunstancias se

;ão de Jesus, Asilo de Or- melhantes, o mesmo se pe

fãs, Cruzadinhos, Congre-I de e espera por ocasião da

1ações Marianas Femini- procissão de Santa Catari

nas, Associação de Santa na, glorios.t Padroeira da

Zita, AssoCiação de 'Santa Arquidiocése e do Estado.
Tereziriha, Damas de Cari- Desde já hipotecamos
dade" Apostolados da Ora- benções a todos quantos 'de
ção, Ordem Terceira, Fe- qualquer modo 'concorre

minina, Ação Catolica, A- rem para o brilho da pro

brigo de Menores, Colégio cissão da excesa Padroeira.
Catadnense, Congregação Florianópolis, 14 de No

. Marianas Masculinas, Ir- vembro de 1953.

mandades; Ordem Tercei- De' ordem e comissão de
ra Masculina, Carro Triun- Sua Excia. Revma.

fal, Revmo. Clero, Palio, (Ass.) Mon�. FREDERI
banf\as de musica e povo, CO HOBOLb, Vigarió Ge
Antes da supra-meneio- ral

nada hora as referidas As- JOSE' RENATO DE

sociações e entidades se SOUZA, Provedor da Ir- 1

reunirão dentro e no adro mandade do SS. Sacràmen
.da Catedral" aguardando to

I
cada uma o lugar que lhe HEITOR DUTRA, Se-

fôr reservado e competir cretario da Irmand.ade 'Ss.,'no prestit.o. I Sacramento.'

.

O MELHOR JURO-
.

·5.%
DEPÓSITOS PO'ÓLARES

BANCO AGRíCOL.A
/ RUA TRAJANO: 16

.

fLORIAN6pOLIS

faleceu Jorge
de Lima

noticia dolorosa espalhou-se
pela cidade às últimas horas

da manhã de ontem: havia

/

sa de insidiosa moléstia. Jor

ge de Lima - segundo o de-

gem - conservou até' os
seus últimos momentos ple-
na lucidez, e expirou tran

quilo. Como médico abalisa
do que era vinha .acompa-

Logo que tiveram notícia
da morte de Jorge de Lima,
compareceram ao seu apar-

Prf-cisa-se
Precisa-� de u'a moça

para auxilia\:-d�escritório,"dando-se pre�rência a

quem tiver prâ\ca: Infor
mações à Rua Sal os Du-

_

mont, 15.

.,

CURITIBA fUEGRAIIÃ: PROSEBRAS

ULTRA SONO
TERAPIA

SINUSITES
li: INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASÁ BELO HORIZONTE.
RESID�NCIA FELIPE SCHMIDT N. il!.

Aviso

tsmento poetas, escritores,
júrnalistás, parlamentares,
diplomatas e muitos -amigos
comuns. O corpo foi trans

portado para o salão nobre
da Câmara Múnicipal, e alí
ficará exposto em câmara. I

Rrdente até hoje, às 11 ho- O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'rAMEN.
ras, ,quando se dará o seu 1'0 PARA INFLAMAÇOES E DORÉS.
�epultamento. TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

DR. MOENNICH� Cirúrgião-Den�ista
Rua: Nerêu Ramos, 38 - fone - 2.834

REASSUMIU SUEI Clínica Especializada.

Navio-Mõto� «Carl Hoepcke»
'"

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANÚPOLlS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo
neste último apenas para o movimento de passageiros.
[TINERARlO DO NA.VIO MOTOR CARL HOEPCKE

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

IDA VOLTA
le F·polis. de Itajaí

I

do Rio - de Santos
18/11
28/11
9/12
19/12
30/12

27/11
8/12
18/12
29/12

21/11
1/12
12/12
22/12

23/11
3/12
14/12
24/12

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

Para mais informações 'dirijam-se à
EMPRf:SA NACIONAL DE :�AVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua: Deodoro -'Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

Distribuidor

c: RAMOS S/A

Comercio - Trat1sportea
Rua João Pinto, 9 Fpolts j.

Fiorian6polis
de

ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e Siio Paulo

•

Com, viagens diretas e permanentes
Matriz: .: FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 _. Caixa Postal, 43�
End. Telegl": SANDRADE

Agência: -- CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela) .....

End. Te)egr.: SANTIDRA'
Agência: .- SÃO PAULO

Rua Rio Bonito n. 1247
Fone: 9-3l�96 - Atende Rápido RIOMAR
r End. TI\legr.: SANDRADE

-o--

(Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com

tráfego mútuo 'até São Paulo com a Emprêsa de Trans
portes Minas Gerais S/A)

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

---_._--- ---�-

Expresso São Jorge
- DIARIAMENTE -

FLORIANÓPOLIS --, BLUMENAU
- AGENCIA -

- �ACIQUE - HOT�L .,..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nem Só de Carne Vive o Homel ..• ;!iosDiPOlito IHa ,Comissão Permanente
Em Urubici, onde residia, \ II'

·

tos'faleceu com a avançada ida-
! e I

de de 91 anos, o sr. CeL

'Hipólito da Silva Matos,
abastado e progressista Ia-

\

Tdillbém do pernado que. oolem, estêve larto
e não mllit.; ,caro... Em varia& zonas o peile
e' o camarão' sobraram

. .

Florianópolis, Quarta-feira,18 de Novembro de 1953

lntransltavel

o Tempo-,
,Previsão do tempo até, às

14 horas do dia 18:
)

os srs, Babla, 'Bitteocourt e' Vàssio Mede,irol

Com a suspensão do for- 'variado, tainha, cocoróca, como há muito não assistia
necimento da carne-verde bagre, corvina. Foi um dia, mos. E não estêve ,a prêços
à população, providência de fartura que a nâtureza ! astronômicos, . . "

,

drástica dos marchantes l guarda nas profundezas do O camarão, que por sua vez;

que, assim agindo, preteri- mar. andava tão escasso e tão

dem manifestar fôrça às No Mercado Público, na franzino, apareceu ,melhor,
autoridades, v i san d o a Agronômica, na Praia de mais graúdo e mais barato.

COAP, o povo teve que ré- Fór� e no José, Mendes, os Além do chamado sete bar
quistas familias do munici

corrrer ao pescado, mesmo balaios recheiados com pes- bas, com procedência 'da
estivésse ao prêço dos olhos cado e camarão, es�véram Lagôa, também em quan
da cara. Mas, isso se veri- também numa manifestação tidade apreciável esteve o

, -

, por isso, consternou profun- Em reunião, ante- ontem
ficou quanto à qualidade e de fôrça .. :

Os pescadores Iegitimos e o perereca, apa-
'damente não só a terra à tarde, a Comissão Per

quantidade.,; Quanto ao cus-I apresentaram-se alegres, a-' nhados no Saco dos Limões.
joaquinense; como o pró- manente elegeu seu Presi-

to, não. Em várias. zonas,
' nunciando ao povo que À falta de carne verde, o

, " i" '

f prio Estado, onde os seus dente o ilustre deputado
cs pescadores apresenta- I .nem só de carne vive o pescado veio satis azer, tam- ,

descendentes são conheci- José Espindola Bahia Bí-
ram grande variedade de I' homem ...

"
, bém o consumo interno,

, , dos e estima,dos. tencourt, recaindo a esco-
peixe e camarão., Pescado Houve fartura, de fato, sendo que, nêsse caso sal-

J, Associando-nos à esse pe- lha para Vice-presidente no
---------------------------- vou a onça, como disse 'um

,

v , , ••
'

� ,

de d d b I zar, apresentamos a família representante do P. R, de-
I os venc e ores am uan-'

d
'

I
enlutada as nossas condo-I putado 'Cassio Me eiros.teso ..

d 1
_____________ lências.

.

A escolha o va oroso re-

A

I
Nem os Santos escapam
A máquina subiu o mor:

1'0, resfolegando, com as

lâminas levantadas: Enca

I rapitado no volante, latagão

. a estrada ·ltajaí�Luiz Alves:, :::P:�::v�o a,o cc::;:
,

Na sessão Permanente da, DO REQUERIMENTO ILá embaixo, a buraqueira
Assembléia Legislativa, de}: DEPU;TA'DO BAHIA BIT

-I'
tipo queijo suisso, aguar

ontem, foi ap'I'esentado o re-J TENCOURT, SOLICITA, dava a hora de ser cortada

querimento abaixo, que nre-
I
VOSSENCIA, ORDENAR

1
e deglutida! E assim foi. Aqui, nesse ambiente de muita luz e de vida, crian-

,

I ES cas do Preoeniôrio, em São José - obra que o coração,
reCQU unânime aprovação: REPAR.OS URGENT

r. E� fatias enormes, fo� o ;do povO fêz construir, para assistir centenas de filhos de
,

EST,RADA ITAJAI-LUIZ Il�I�O da estrada revolvido hansenianos, brincam e se divertem, aos olhos de educa-
, REQUERIMENTO 'ALVES, QUE pEVIDO ,e depois alisado. Até che- dOTaS abnegadas.

-

I

TEMPORAIS SE ACHA gar em Santo Amaro. Aí pa- Criancas felizes, que tem naquele educandário mo-

-"Sr, Presidente: ' INTRANSITÁVEL, ,OBS- rou e o motorista. Espre- delar, um 'laT construido peLo sentimento de solidarieda-
'de humana, tão própTio da' boa gente barriga-verde:

.. Requeiro a'V. Excia., ou- T,ANDO TRÁFEGO NOR- guiçando-se dentro da ca-
"l 'd d

-

dEssa obra, gigante pé a sua geneTOSt a e, nlio po e

vido o plenáTio, s�ja ende- MAL LINHA E CORREIO misa molhada' e encardida: deixar de caminhar, certa de que os anos passarão mas,

<reçado ao Exmo: Sr. chefe t-t ATENCIOSAS SAU- saltou' para' descansar, De-. os seus benefícios não ';.'1úrão por rerrc. O PreventóTio

do Poder Executivo o se- DAÇOES". pois, manobrou a bruta de prccisu da ajuda do povo, dêsse mesmo povo que couiri-

l' S S 17 11 53 'lt' P Ih �u.iu, pedra a' ped.ra, pa!a que sé torn�sseh' r,ealidade tã.oguinte te eg1"amd: . "
- -

. re e vo 04, rumo a a 0-, - " � duttl e tao benfa:ze]a" E esse mesmo povo a- e, nos pn-
"À COMISSÃO PERMA-, JOSE' BAHIA BIT'rEN- ça, Toda gente pensava que meiTOs' dias de dezembro vindouro, contribttir para- que,

NENTEASSEMBLÉIA LE- COURT � Deputado pelo a máquina iria adianta.Mas, no Clube Doze de Agôsto, o bingo se transforme numa

GISLÁTIVA, ÁTENDEN- P.S.D. .não, Santo Amaro era o fi festa de verdadeiros sentimentos de solidariedade Ivu-
,

!) �

,.-' nal da tarefa. T0car para mana.

Curso de Expansa-o Cultural frente era proibido. A 01'-
--

ii dem, rezava:' Palhoça até A'"ná·11-SI8SSanto 'Amaro. Daí para

Sábado, falará alta pateute frente nenhum, centí�etrb:

da' leroná'utl· ",8 ,

E o motorista (obediente)
fi U cumpria a determinação. O

Dando prosseguimento às I tado Maior, sendo � ora�or povo, contudo, não pompre- M. SOARES - Lembramo-nos de' que os

suas atividades neste' se-, da turma que recebeu, em endia a limitação. Pois se a Duas ou três vêzes, no 'hr.mens honestos tem lin-

'gundo �iclo, fará o C. E. C. I dias desta' quinzena, o di� buraoueira era pior, dalí máximo, tivemos a oportu- guagem similar.
uma sessão no próximo sá- 'ploma respectivo,

'

I
rumo a Bom Retiro, porque nidade é o prazer', de, enta- E' compungidos, cremos,

bado, às 17,15, como sem- O jornalista Zedar Perfei- travar a máquina, sujeitarr- bular palestras com o' Dr. o: mesmo destino em igual
pre no majestoso salão do to da Silva, secretário do do aquela rica zona ao mar- Vitor Peluso. meb.'
Clube 12, de Agôsto, tendo C.E.C., fará, a apresentagão

'

g1'ÔSSO das trepidações? Por- Foi o suficiente, .contudo, S. Excia., o sr. Secretário
como conferencista o Bri- do conferencista, que vem que tratamento desigual, pata sentirmos e aquilatar- da Agricultura, deverá pas-

'gadeiro-do-Ar Henrique conhec�r Santa Catarina e quando sabemos que a mo- mos uma multiplicidade de' 6::1.1' pelas mesmas fases vivi

Fleiuss, atual sub-chefe do tratar c�m as suas figuras tO-'niveladora passa dias qualidades, positivas e boas, das pelo Major Jaldir,
Estado'Maior da Aeronáu- mais :eprese�tativas da: ad-

( p.osta em sossêgo? Será que formam o seu caráter. quar.,do honestamente pro,
Oca. ministração e da cultura. falta de combustível? Tam- Moço, ainda, inteligente e curou emprestar sua cola-
o Curso sentia a necessi- bém não pega a alegação, vivo,' é uma realidade das boração ao govêrno do Es-

dade de apresentar algo sô- Sr. Celso R,amos porque os moradores � pro- 'novas gerações. ;.ad0.
bre o valor da

c

av�ação mo- prietários de veícuios, que Destas realidades que Com o, cresciménto e a

derna) especialmenete após alí transitam, sofrem e 'que- r-;QO se deixaram arrastar m'g,mização de seus servi-
tantas controvérsias a res- bram os seus carn�hões, já I ao caminho da servidão e ços estará criàndo uma in-

/ peito das possibilidades de ofereceram a gas�liha

ne-I
rlo 'afrouxamento moral.

, compatibilidade fatal com

seu emprêgo, e d9S' esforços cessária. Com o sr. Natali-
. E' um padrão /em um :J" irresponsáveis que cam-

brasileiros para que pOSSUá- no Zilli à 'frente . O fato é ,nundo pouco padronizâdo. pejam, e vicejam a ,meio de
mos essa moderna. �rma à que, nem assim, a máquina E' u� homem, energia e um g�.êtno,

-

absorvidQ nas

altura das responsabilida- § impelida, além de Santo honestidade, ao meio de negocia�as:
des do país. O tema da con- Amaro. Pórque será, -

en- um govêrno estátiço eesté- A mediocridade não com-

,ferênc)a: 'A Aeronáutica tão? Coisas do demo, do ril. , preenqe e avilta o vôo ,das
em face da realidade brasi- Colin (�lU, da última instân- Temos, contudo, que a l8.gUias.

'

leira", possivelmente esclá- cia, do próprio sr. Barão- su� permãnêl:cia na Secre- Uma vez, definitivamén- J
,recerá muitas dúvidas sô- Sabe-se lá! S. Exa. 'agora" tana da Agncultura será te certos, da verticabilidade Ibre o debatido assunto. quando viaja, vai de avião rápida e tninsitória, como de �ua espinha e da incom-

O brigadeiro, Henrique e manda os seus automÓveis tudo que é bom neste mun- patibilidade de seus, princí-
Fleiuss, 'além do elevado:, pela buraquejra afóra, com do. liios em se ajustarem aos

cargo que exerce, acaba jus- '�____ - dois dias' de antecedência, Süas pala�r�s, n� ato, de I jogos, da p�liticalha, perde-
ta�ente de terminar com1-- ..

--:- para dar um tempinho, pa- sua posse, Vleram em ladte- i rá Santa Catarina um ho-
brilhantismo o Curso de Es- � Regressou, ontem, da Ca- 'ra o consêrto das molas e gos, mornos e promete 0- i roem público, ganhando,'

, pital 'Federal, ,onde fôra par- amortecedores" cansados de res, com a fôrça das idéias, çontudo; um Homem.
ticipar de reuniões da Cón-

tanto sambar no, terreiro novas e puras, não somente'
'

,

fed�ração 'Nacional das In- dos panelões. puras e' novas, mas aroma-
I

.

dústrias, .o sr. Celso Ramos, '\_ l:i:!.udas.como diria Mach,ado ,Dale"eu Corrêa'Santo Amaro q�e se con- r UPresidente ?a Federação forme a,não viajar pra triba. de ASSIS." I

d C t'
,

das lJadustrias e do Partido \
Sentimos nelas a mes�a ,e- as roT Compreenda que só deveempo - B.om

"
I Social Democratico, em

V d! o vir para a Capital. Essa é,'entos - Do qua rant'e; Sanita Catarina.
N d di 1 pelo menos, a políticjl moto-,orte, mo era os Ao seu desembarque, no

nivela10ra d� sr. Barão e

,dos' seus haJ::O_Aet�'- ..

-zendeirq no municipio ,

de
,

São Joaquim.
Casado com a exma. Joa-

quina da Silva 'Matos, o

extinto, deixa .nurnerosissi
mo des�.endªncia, sendo,
corno foi, 'tronco de uma

das mais tradicionais e ben-

piá serrano:
O seu desaparecimento,

I

jOI' Jaldir Faustino da Sil_1DR. VITOR PELUSO

'f� a.

fôrça, os mesmos princípios
e a mesma convic'ção, tres
caladas no discurso de pos

se, há pOUGp ainda, 'd�ste
ouho jóvern cheio 'de qua-'

,.13UM !idades e virtudes, o Ma".

,.Qrt() oC§lJ, compare
e$cido número, de a-vação � maxill1f\ - 24,8 ,-

i migos e c�rreligionários;

S. Paulo, 17 (V. A) -I
A's í8,30 horas de hoje fa

leceu 'em sua propriedade
rural à ex-ministro "dR. Ea�.

zenda, sr. Corrêa e Castro. i

presentanté do Partido So-
�

Ao�: ill\S,res eleitos, os

cial Democrático para a nossas 'cordiais cumprimen-
, Presidência" da Comissão t65.,
Permanente, foi recebida"
com enorme satisfação nos
meios parlamentares, nos

quais, o operoso deputado
..

. ,

itajaiense goza do melhor
conceito.

Foi igu9'lménte�'muito
bem recebida a eleicão do

,
'

deputado Cássio Medeiros,
-digno representante do P.
R. P. para a Vice-presidên
cia.

FfSTA- DESLUMBRANTE
Promovido por um grupo' vo "de atração para o an

de abnegadas damas da nos-
� siosamente aguardo sarau

sa sociedade, realizar-se-á,
I

de domingo.
no próximo domingo, no I '

'

Clube Doze.de Agôsto; des- Co�o já 'anunciámos, o

lumbrante desfile de mo-I produto dessa eneantadóra

Ias, que já,�mpolga os nos- festa foi reservado, num

ses meios mundanos, Os mo
delos a serem apreciados no
de "file são do atelier de Ma-

.gesto digno de aplausos, à

Sociedade de. Amparo à Ve-
1hice.

dame Olga Marra e os cha- A reserva de' mesas para

peus da confecção da exma. Essa festa, poderá ser feita
Sra. Dorotéa Carvalho 'Cou- I no Bazar de Modas à rua

to, o que, p�r si só, é moti-
:
Felipe Schmidt, n..34.

FV0G·ijan·ae-
E a' carne sumiu! Sumiu porque o .govêrno,

tendo a Coap para desapertar para a esquerda, cru-
'zou os braços e ficou de camarote! O problema foi
anunciado com enorme prazo. O Barão... nem te

ligo! . Continuou marchante daqui para ali, 'festeiro
e festivo, com as suas imensas caravanas... E en

quanto os dinheiros públicos marcham nessas/exi
bições e farolagens, o povo sofre. E no Mercado, de
açougues vazios, as piadas atiçam as gargalhadas:

---:- Nós, os udenistas, que elegemos êsse govêr
no, estamos sendo traidos pelos nossos corre-

lü:;ionári.os dos campos!
'

- Como assim? Que correligionários?
- Os bois! Não fomos nós uns, bois quando

votamos?
x' x

x
- E vocês ainda reclamam! - dizia aquele pe

tepista. Não sei porque? Acabou-se a carne! Logo,
não há mais a, fila da carne. O Irineu está cumprin
do aquela promessa da U.D.N. que dizia: "Se en

trares na fil(1 e votares e� Irineu, nunca mais en

trarás em fila alguma!"
x

x

Entre os reclamantes, há sempre um saudosista
impenitente:

-- Nó tempo do dr. Nerêu também houve um

cáso assim. Em dois tempos foi resolvido. O CeI.
Lara Ribas, Delegado da Ordem Política e Social
foi mandado � Serra e comprou tantos bois quan
tos quís. A carne' voltou e o Tesouro não perdeu
nada.

x x

,
"x

, ,O povo está aba,ndonado. O Governader, no

sábado, foi fazer festanças em Blumenau. O progrà
ma para ps próximos dias já está feito: passeios a

Joaça'ba, a COI.1córdia,
/
a Curitiba, a Erechim, ao

Rio. Tomem nota. E se não fôr verdade, podem pro
curar-me, que eu pagarei, de llJulta, um quilo de
filé mignon aos r.eclamantes. '

x _ x

x

Os jornais do Rio, que 'noticiaram a' anulação
do pleito de' Turvo, receberam telegramas-daqui�de
uma agência que vive a engrossar o govêrno!

Sendo assim, àquela �xplóração foi encomen
dada! De nós,' da oposição, não poderia, ter partido.

Para cuidar dessas politicagens, o govêrn.o tem'
te:t:npo e até inteligência. Para atender o ,yVÓ e re-'
solver o cas,? da carne, não! _

/ ,x X
i"

X
,

Assinada por uni Constituci01]",lista recébcmos
, , I

a seguinte Sugestão:

i."Se o govêrno qui�r resolv a questã6 dá car

,ne, é simples. Bastará que cr encie os srs. depu
tados Cels? Ramos Branco, Jfao José �e Souza"Cabral e Juho Coelho de Sou1li para opmarem sobre
'o caso e a solução levanÔIÍ em capta os precisos
termos 'ç:la' jurisP�\l�ênci:vá ispeito d� Lei nO. 22".

x
',..

,x
IX

.

MEIU D DIA,
Sopa· de feijão/com roz, à Barão.
Feijão e arro;!, à U nilda.

,

Bolinhos dtyfeijão, Coap.
Bolinhos de arroz a Paulo Fontes.
Salada de vagem Di Bernardi.
Chucrute, à Di' o da Manhã.'

SOBREME :
, .

Jaboticadas fra és" à Fernando Melo.
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