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RIO, 26 (V. A) - As dades de que "a interven-

iN. 11.766 I
classes produto�as nilcio-I çãe desordenada do Estado

nais, em manifesto público: no setor, econômico, .cría
o{)o(-��� à Nação, repudiaram, ve-I um ambiente de viva in

I Cr' 1... emente, a revolução fihart. quietação, altamente nocivo

!V(NDf-Sf ����;h���:Oc��1 :����n;;. p�������
. u�!j!�A�··(u ti::,a:::;: �i�������I�:;:����!i;",:::::::�
P.) - Se você ambiciona minhão com chapa -hranca, lares. E por isso, o fato cha-

Batalha Parlomentcr Para Obslrução sumir, viver num lugar on- vendendo fumo e'm corda, r,10U a atenção da popula-
de ninguém o aborreça, che- chapeu de paJha e banana. ção. Foram batidas varias

de Orçam.ento de' Vargas gou a oportunidade de con- Trata-se de um veículo de !ctografias a pedido deste
cretizar seu sonho. I Imarui, neste Estado, cuja jornal, para que o povo pos-RIO, 26 (V. A) - O sr.

1 nheiro,
dinheiro para gas-. sidente da Comissão de Fi- timativa da Receita, em

• I O departamento do 'inte- chapa 'tem o número 5-58. O I sa melhor apreciar até que
Assis C;hateaubrian:d 0- tar como melhor l,he aprou-I

nanças da Câmara, presen- regime de urgência
.

espe-
- rior dos Est,ados Unidos, es- caminhão em referencia ti- ponto chegou o despudor

cupou tôda a hora do expe- : _ver.
'

' te aos trabalhos,
•
mostrou- cial, ia sendo emendado pe-

• tá oferecendo à venda uma nha como vend�dor da mer- dos que estão mandando
diente da sessão noturna do '. O sr. Chateaubrind ter-I, se apreensivo com a situa- los obstrucíonístas e ou- I

ilha com a superficie de cadoria o comerciante de em Santa Catarina.
Senado para formular apê- minou, assoberbado pelos a-

I

ção. De bancada em ban- tros. , I
-

N d de ci t
cinco hectares, situada na Imarui, sr. Otto Thiesen. ',Depois da anulação do

10 aos seus pares no senti- partes, que choviam de to- cada o representante minei- a a menos e cmquen a "

.
.

d .,

h' té
Bahia de Sitka, no Alaska. Este foi o primeiro veí- pleito de Turvo, tudo é pos-do de que cedam ao govêr- dos os lados, pedindo ao Se- ro se dirigia ora a um ora emen as ja aviam a e as

22 h ido
.

h d I Segundo o Departamento culo que apereceu em Tu- sivel no govêrno do sr. Iri-
no tanto quanto o govêrno nado que abrisse um crédi- a outro. fazendo pondera- oras SI o encamm a as .

.

-

A h S 1 t E t 1 f" I essa ilha ,é cercada ·"de carão, nestes últimos 20

a-I
neu Bornhausen.

lhes cedeu. Com efeito, dis- to de confiança ao sr. Ge- çoes. c ava que o ena- ao re a oro n Te e as IgU- " , . ,,_ .. _ ,

d
.

d O d t
.

d
I aguas muito revoltas e nao rIOS, em tais condições. A

'se o representante da Pa- túlio Vargas, e votasse. o o precisava ar rçamen- rava uma e ermman o a I

t d t
' . l .

1
-

Receit d I é ocupada desde 1923. nossa cidade não conhecia (Da Imprensa, de Tubarão)raíba que 9 Executivo ha- Fundo de Eletrificação, que o, o . con rario o governo
I
me usao, na ecei a os

via capitulado em 50% isso seria a salvação' do ficaria em situação muito' ágios que estão sendo reco-
I

Nquando desistiu d� taxação país. melhor, podendo dispor, a- lhidos ao Banco do Brasil, I

sôbre lucros extraordiná- A OBSTRUÇÃO través de créditos especiais, a fim-de que sua aplicação!
rios. Cabia ao Senado desís- Passando- se à ordem do de quantia superior a dez »eja devidamente fiscaliza-

, I

:::d:"'. °i:�:'ã�O�� :::: ��: :m::�::i::.o:ç:::�� mi;::��'o::e::;;;:i:O'.",. A- �:; pelo Tribu�.l de con-I=� _, _._�

��od: !:;� :;;',�l:��!:: :�m��:�t:":b::;;::o�e, �:: �::::'�,:di��im:;e�:ndi".': IMPASSE

I· Homenagem· e - Referências
ras consulares. lando sucesivamente os srs. de aprovação do Congresso. I Com o recinto cheio e I O 'marechal Eurico Dutra'

I RIO, 26 (V.A.) - O ves-

O d h f Hamilton Nogueira, Villas- A RECEITAI autoridades do Executivo A'
d tri t fiei

I
.

"O GI b"
'

ora or empen ou-se
., ,cerca e rm a o reiais su- : pertmo o o esta pro-

d d 'I boas, Oton Mader, Alen- Enquanto a obstrução nos gabmetes, o Monroe a- .

d FA• A I
d

A

em ríspi os
.

ia ogos com ' .

I .

. perrcres as orças rma- moven o uma enquete so-

os srs. Alencastro Guima- castro Guimarães e Bernar- prosseguia, o projeto de es- presentava-se movimenta-
das aderiram .à homenagem bre a iniciativa desse ves-

rães e Hamílton Nogueira. des Filho. I.
'...... I do. O impasse, porém, con- dos cronistas parlamentares pertino de' homenagear, a-

O Alencastro GUI·ma:. tinuou, cO,m a turma de.
N A

R E t "I t C·' Nsr. �t? sr.
. eneu ,all).os. n re

'

1l11a men e, o ongresso a-
lnbsÍ'ruçí�\) \)lrt�rande ,tor- I

rães afíemou que c governo os generais,' contam-se os ciorial. Hoje O· jornal cario-
quer apenas dinheiro, di- na.

srs, Juarez Tavora e Nelson \ i ca recolheu as seguintes
de Melo.

i

I manifestações, a propósito

a aglna ,e. r a dOA'LDEXmAN10DRrIDAa, 12i6st(8u. Retratos du�:;::é:ra:n;�:::�iOP�:: I da idéia:

seus principais dirigentes, Marechal Eurico Gaspar

Nossa Historia P.) - o jornalista britâni- LEI N. 2.084 - DE 12 DE estão levando seu apôio ao

co Tom Clarke foi expulso NOVEMBRO DE 1953 banquete ao presidente da'
Ten. Andrelino Natividade da Costa do Egito por "razões de Eie- Dispõe.... sôbre o uso de re- Câmara dos Deputados. En- que se fizer para prestigiarO comu�ismo,' inq�Lestionávelmente'- constituiu-se

dd 'l'
- , gurança", anunciaram a.uto- tratos nos titulos eleitorais, tre outros, subscreveram a tureza. Per iam-se

o Poâe� Legislativo deve
no inimigo mais perigoso e aviltante a civt tzaçao crrs-

da'
tã, porque está alice�çado no conceito materialista da ridades egípcias ontem' à e ouÚas providências lista de adesões os srs, Car- parlamentares em discus-

merecer todo o nosso apoio".
vida.

. ..

noite em Alexandria, Clarke O Congresso Nacional los Brandão de Oliveira, sões estéreis, quando o Pre- Marechal Mascarenhas de
Assim sómente o concebemos como meto de amqut- parte do Egito hoje, por via decreta e eu promulgo, nos presidente da· Assoclação sidente tocou a campainha, Morais _ "Aplaudo, jubilo-

Lamento de iodo« as conquistas da cultur�" .tod�s ,�s aérea,
. .

têrmos do artigo 70 pará- Comercial e Rui Gomes de advertindo-os de que a Câ- samente a idéia feliz de ho-
conquistas de nesse civilização, todo o rehcarw htston,- O
co que nos foi legado e que de;?emos rr:_anter, para trans-

O' AUM'ENTO
grafo 4°, da Constituição' Almeida, vice-presidente, e mara tinha um,

. rçamento menagear o nosso parlamen-
mití-Io sólido e enriquecido, qs geraçoes que nos subs- Federal, a seguinte Lei: ( o sr, Arrais de Alencar, pre- para ser votado até o próxi- to dado o mérito público
tituirem. "

,. d B á·
Art. 1° - Os titulos elei- sidente interino da Confe- mo dia 30. A votação'da Lei por êle conquistado como

Hoie, diante do Altar que nos lembra os herms de OS aDe rios torais, sem o retrato do elei- deração Nacional do Comér- de Meios é. de caráter pre- coluna mestra da nossa de-
1935, iremos meditar, enaLtecer e nos convencer de qule R,IO, 26 (V.A) Os ter, devem. ser expedidos cio, • ferencial sôbre qualquer ou-
a glóri� do holocausto militar se inspira 11.0$ ideais i�a - -. mocracia. Na eminente e

teráv'eis e perenes da consciência livre da personahda- bancários cariocas vão se com os requisitos do artigo Foram cdnvidados a re-!' tra matéria, consoante o Re- austera figura do sr. Nerêu
de humana no cumprimento integral do dever! reunir, amanhã, às 17 horas 37, da Lei número 1.164, de presentar-se na homenagem -gimento. E pesava sôbre a Ramos, presidente da Câ-

Sómente os homens livres bem pódem aquilatar a no Teatro João Caetano, 24 de julho de 1950. todos os governadores e Câmara a responsabilidade :nara dos Deputados, está
grandiosidade do conceito de Pátria, seIndo capazpe� �e para apreciarem a proposta Parágrafo único. O retra- presidentes de assembléias de deixar o país sem Orça- bem expressa a dignidadesenti-lo e comin'eende-Io, porque, . rea mente, a atrw .

1 d d
é a sublimacão de todas as forças do espírito. do Departamento Nl:\c�ona I t�

o eleitor, ,no respect�v.o estaduais. mento, se os Srs. Deputa os do parlamento para receber

Assim, �rêmos, com ardente fé, que o nosso Brasil do Trabalho, que preve uml tüulo, 'passara a ser eXlgI-' (Do Diário Carioca, de 25 insistissem em debates imo tão justa homenagem".
jamáis será qlwrtel para os seguidores da bandeira ver- aumentó de 30%, para os do no alistamento que se do corrente). produtivos. As verbas fede-:I General Canrobert Perei-
melha da foice e do martelo. que percebem até 2 mil verificar a partir de 1° de

. xxx rais,iamserdiscutiãasevo- radaCosta-"Achoaidéia
18 an,os sã� �econ'idos daq1l:ela jornada trág�c� e

cruzeiros; de 25%" entre janeiro de 1956. .
I
'JERÊU E O SENSO DE I tadas, com urgêpcia, caben I tão gra.ndiosa que J'á me as-ninguém tmpedtra que a nossa tmorredoura grattdao e

I'
'o

t
-

d t d alguns �n'stantes de Cr$ 2.001,00 e Or$ 3.000,00, Art. 2 As despesas de- I RESPONSABILIDADE ; do aos representantes o de- .,

1 dA to nosso pensamen o, vao, en ro e • .

I
_ I . ,

.

SOCIeI ao a moço es e ano,

recol'dações, cercar, com' as flôres de nossa saudade, 08 e de 20% para os ordena- .
correntes da execuçao do

I, Se ocorre na Câmara o ver dê se limitarem aos têr,
em homenagem ao sr. Ne-

tumulos das vítimas daquele �ef�-n:do movimento, da- I, dos superiores a 3 mil cru-I disposto no artigo 1° fica- caso do "the right man in mos da matéria proposta. rêu Ramos. Penso que todo
quela página n�gra ,d� nossa htstorta. '

..
zeiros. Os bancários, que-I

rão a cargo da Justiça Elei- the right place", êste homem A advertência do Presi- h d
. A

tE' �mperatwo ctVtCO dos que amam o Brastl com de- I .

t tIO empen o eve ser pos o
•

I P' ., I rem, aumen o na mesma
I
ora. é o Sr. Nerêu Ramos. Com dente teve efeito imediato. t'd d prestI'g'arvoção e não esquecem os que morreram pe a atna.

. ° . '.
110 sen 1 o· e 1 -se

N-
,

os nós Militares de todas as Corporações base dos empregados pau- Art. 3 Esta LeI entrara aquela' sua austeridade e (Da Última Hora, de 25
. cada vez mais o Congresso".ao seJam ,

.

,.
.

os únicos a se unirem nesta ho�enagem, nesse pretto listas. em VIgor na data de sua ascendência sôbre os com- do corrente). Almirante RenatQ Guillo-
de 'saudade,. e sim, toda a Pátria, através todas as suas Os bancál1ios darão a sua publicação, revogadas as ponentes do Palácio Tira- ALMOÇO A NERÊU bel __':-"Considero louvável,'classe's numa eleva.da e consciente, verdadeira e consa- última palavra para soÍu- disposições em contrário. dentes, ,o pessedista de San- Está crescendo a lista de ;.

grador� romaria cívica de elevada brasilid.ade!
I.

sob todos os pontos a inicia-

Câmaras mortuárias, cobertas com a Bandetra do donar o problema de au- Senado Federal, em 12 ta Catarina é um presiden-. adesão ao almoço que os tiva de "O Globo".
BrasiL' mulheres chorando' a viuvez, crianças nos la- mento de salário da classe, de novembro dê 1953. te à altura de uma Casa do jornàlistas da Çâmar.a dos Congresso é a instituiçãomento� da orfandade; amigos pranteando amigos; armas :::endo que a proposta con- ,João Café Filho Congresso. Aliadas a essas Deputados oferecerão ao sr, que dirige os desiiQ..os da'
em funeral, recordam os heróisb·tomlbq.dos nodcumpri- ciliatória apresentada pelo Presidente do Senado duas condições, o Sr. Nerêu Nerêu Ramos, no próximo Nação e, nessas condições,mento do dever assassinados, ruta e cavar emente, l' t d D N T

'

Federal R d f b J'- ,

d b d' Ih C.lre or o . . . e uma amos vive i enti icado dia 3 de dezem, roo a" se deve ser pr st' 'g'ado tpelos amorais bajuladores a an etra verme a. I .

e 1 1 em 0-

N d
- bem compreendemos que morrer das poucas esperanças que ------ (!om as coisas do Direito e; inscreveram o marechal Eu- dos os sentidos".essa recor acao,·

I
r

pela Pátria é o de;er das horas excepcionais; viver para l'estam para um acôrdo. principalme'nte, com as nor- rico Dutra, ex-presidente Brigadeiro Guedes Mu-
a P6tria, e nunca da Pátria, é o de�er de todas as hor�! - "Pretendemos solucio- O Tempo más que regem os traba- da República, marechal niz _ "Acho que é home-

Reconhecemos, então,_que nao morreram em vao
, nar o problema amanhã de- lhos do Par1aÍ11�nto. Mascarenhas de Morais, ge- nagem muito justa e mere-aque'les qOLe em 27 de Novembro de 1935, no combate I 1 'D C L" P 'sa-o d t' t'

,'-
f d I N 1

'
L ,

"d' c arou ao . . o sr. UIS reVI o empo a e as Em ace a 'inconsequên- nerais e son de Melá, Jua-'d "O GI b " ,

ao comunismó/deram seu sangue e suas Vt as para tm-
. .' . 14 horas do dia 27.

. CI a a que o o esta

d· d t
. -

d P 'tria Brasileira I Perrlraz, preSIdente do Sm- cia de certos representantes, rez Távora e Canrobert Pe- patrocinando. E todos ospe tr a es rutçao a a '/. I . , .

Eis porque, na repulsa dos credos; extremtstas, nota- dlCato dos BancarlOs, para Tempo - Bom, c'om ne- de vez em quando o Sr. Ne- reira da Costa e' o almiran-
damente o comunismo, estamos prontos a atender e tanto, já tomamos tôdas as bulosidade. rêu Ramos é forçado a to- te Renato Gilhobel, minis-
cumpl'ir integraL e conscientemente, os nossos deveres providências necessárias a Ventos - Do' quadrante mar uma atitude mais enér- tro da Marinh�.
para co� a Terra que nos servitt de berço. que s�rá '

sempre a Pátria Livre e Soberana do grande, uno tn-
nossa grande assembléia de Norte� frescos. gica. Ontem, por exemplo, I (Do Jm'nal, de 25 do cor-

divisiveL Povo Brasileiro! �,amanhã". Temperatura - Estável. �conteceu um fato dessa na- rel1te).
. .........;._ .

, -

Protestando contra as ideoloeias extremistas, prestamos' homenagem. 89S bravos que
naquele trágico amanhecer de 27 de )un�rl[ dt �f935, assassinados covar4e e traiçoeiramente

I

'

pelos que venderam a sua Pátria e .ae aram os sentimentos de sua gente�'
o)--()._.().... ()...()---()._.�).._._\)�()���().....()-()-()-"""('.,,·'" O)'-'()'_'()�()�().-.·,.....us-()� _().... ()<MiDo.().....() .._-------'-, �_.--...-�-.()-(''''''

tombaram

-�,,_.

t· DIRETOR iRul,enl de'
Arruele RemOI

d. Aquino ..
�_.--

FLrianópolis, Sexta-feira, 27 de Novembro de 1953
------...--..,-------------_._-----.,..---_.._-

J:dlçlo de Lote -:- 8 p",",

"

\ ,

erêuRamos

Dutra - "Acho muito feliz
a idéia de "O Globo". Tudo

homens, sinceramente de--
,

mocratas, devem coop.erar
para o seu êxito".

(Do Correio do Povo, de
ontem).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Novembro de 1953
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Inéieador Profissional
M E ,·D. I C o 5 .

I ADVOGADOS I
O ESTADO

MÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO DR-A.WLADYSLAVA
I
DR. JOSÉ MEDEI- i- ADMINISTRAÇÃO

. CANTIÇÃO ., éHEREM I' W. MUSSI ROS VIEIRA jRedação e Oficinas, à rua
ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKEConselheiro Mafra, n. 160

_ MÉDICO �

.

I' 'e
- ADVOGADO - Tel. 3022 - Cx. Postal, 1�9

I NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

CLÍNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE
DR. ANTO-NIO DIB

Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A.
A D U L TOS L DOENÇAS MENTAIS - Santa Catarina - RAMOS. . IDA

Doenças Interna� • Ex-diretor do· Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE de Fpolis. de Itajaí
CORAÇÃO - FIGADO .L Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS - AQUINO·.
nINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA Representantes:
Tratamento moderno da táis.· GERAL-PARTOS e

_
. Representações A. S. La-

SIFILIS
I

IniPotê�cia Sexual. Serviço complete e espe- CONTABILIDADE' ra, Ltda,Consultório - Rua- Tira- Rua Tllradentes n. �. I
cializado das DOENÇAS DE

ADVOGADO:.
Rua Se,nador Dantas, 40

dentes, 9. Consultas das. 15 as 19 SENI-rORAS, com modernos - 5° andar.
HORÁRIO: horas.

. I métodos de' diagnósticos e
Dr. Estêvam Fregapaní TeI.: 22-5924 - Rio de

Das 9 às 11 e das 13 -às 16 FONE: 3415. tratamento. _

- Causas cíveis e �'t,rabalhistas
Janeiro.

horas Res.: Rua- Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA _ HISTE- CONTABILISTA:'
R' d Para mais informaçõ�s'dirij:mH�(> à

TeI.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. I'RO _ SALPINGOGRAFIA �cs:�l��t�a���caaldl.si eS� Tghe:�a�.o Ruae;:���: �:- �iiveira, n. EMPRf:SA NACIONAL DE ,;{AVEGAÇAO ,HOEPCKE
- 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245.

_ METABOLISMO BASAL
EdT' "IPASE" 1':0 d

21 - 60 andar.
. Rua: Deodoro - Caixã'Postal n. 92 - Telefone: 2.212

HA
.

I Radioterapiap 01' ondas
,1 lCIO -;) an ar

TeI.: 32-9873 - São Paulo I
. __ o ---- ••

DR. MILTON P. curtas-Eletrocoagulaçã� -, ASSINAT-URAS
'

U-LTRA· SONO'STOCCO Raios Ultra Violeta e Infra DR. MÁRIO LAU. í Na

caPital·, .

.

DR. ROMEU BASTOS . _:_ MÉDICO _ Vermelho. IAno Cr$ 170,00
,PIRES Clínica. geral de ..adultos

\

e Consultório : Rua Trajano, RINDO
I
Semestre Cr$ 90,00

-TERAP.IA_:_ MÉDICO _ crianças - Doenças de n. 1, 10 andar - Edifício do e No Interior I
-

Com prática, 110 Hospital I Senhoras - Partos' -

I
Montepio. ;' DR- CLÁUDIO 'Ano.. Cri 200,00

São Francisco de Assis e na Operações Horário: Das 9 às 12 ho-

'I
Semestre Cr$ 110,00· O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN.

Santa Casa do R'io de
'. Consu ltório : Victor Mei- ras - Dr. MUSSI. BORGE�. Anúncios mediante .con- '1'0 PARA INFLAMAÇõES E OORF.R.

Janeiro teÍe·s, '18. I Das 15 às 18 horas - Dra. ADVOGADOS . tráto.' THATAMENTO SEM (fPERAÇÃO DAS I

CLíNICA GERAL DE Residência: Jerônimo Cce-. MUSSI. Fôro em geral, Recursos Os originais, mesmo não '

.

' ,

ADULTOS E CRIANCAS 'lho,16. Residência: Avenida Trom- perante o Supremos'I'ribunal publicados, não 'lerão devo i, SINUSITESCo�sultório: Av. Ge�túlio 'Atende em seu consultório powsky, 84.
_

Federal e Tribunal Federal vidos.,

j
E INFLAMAÇõES D

'

V .. 2' BIGUAÇ�' das 330 às 6 horas -�--�---=��
-

de Recursos I A direção não se respon-
A CABEÇA E GARGANTA.

algas, - u. ' .

DR A SANTAELA' 'TRAT<\MENTO COM HOHAS M '

Horário: Segundas e Quin- I ., .
ESCRITóRIOS sabiliza pelos conceitos erni-'

.

.

AI(CADAS.,

tas-feiras, das 8,30 às 111·
'_ --

JÚT'IO DQIN i 4FOl;mado pela F.a�uldade I Florianópolis - Edifício tidos nos art igos assinados. 'D R GUERRE IROhoras. .

, . '

DR._...... Nacional de MedIcma. da. São Jorge, rua Trajano, 12I, -

Residência.: Hotel CACI-I,', VIEIRA Universidade do Brasil ), - 10 andar - sala 1.

I.-:o
....o_()_(_()�

.

•
.

QUE. Fone:. 3.4149 _ Flo-' Médi'co.�or conc�rso da .As- Rio de Janela-o -'-- Edifício
•

I CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
rianópolis. ESPECIALISTA EM DOEN-

sistêncta a PSIcopatas do Borba Gato, Avenida Antô- ParmaClaS 1- ALTOS DA CASA -BELO HORIZONTE.

ÇAS' DOS OLHOS, OUVI-
Distrito Feder�l. .

nio Carlos 207 - sala 1008·1 I·
.

RESIDf;NCIA �ELU'E SCrOIIDT N'. 113.
---

'

DOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-internei do HospItal PSI-I 'de PI intào

�

DR. WALMOR zo. I qu.i�t.ricó e Man. icêmio JUdi-' -

-, 1-- -,----.

Ex-Assistente na Policlínica
ciár ío da Capital Federal. DR. CLARNO G

MER GARCIA Geral do Rio de Janeiro, na
.•

28 Sáb d (T 1) I
Ex-interno da Santa Casa de GALLETTI

- a a o are e -

ICaixa . de Aposentadoria e

Pensões da Leopoldina Ral-
Misericórdia do Rio de

_ ADVOGADO _

Farmácia Noturna - R.'
Janeiro. -

Trajano I
lwaye no Hospital São João

Clínica Médica _ Doenças Rua Vitor Meirelles, 60.
.

Batista da Lagoa. N
FONE: 2.41'iS. 29 - Domingo - . Farmá-

Curso no i[)ep·artamento Na-
ervosas. FI

. ,

r I
Consultório: Edifício A-

- orranopo IS - cia Noturna - n.. Trajano I'- cíonal de Saúde mélia Neto - Sala 9.
Consultas diàriamente das

_ .....&..__.......&..&-..- ..W

I10 às 12 horas.' ,Residência: Rua Bocaiuva,

3a-s. e 5as. feiras de 15 às
134.

às 18 horas. .

Consultas: Das 15 às 18

horas.
Atende no Hospital de

Caridade, de 8 às 10 horas. Telefoqe;
Consultôrio : 2.208. O leitor enccntrarã, nes

M�onlsultório:. Rua Vsitq,r Residência: 3.305. ta coluna, informações' que
erre es, esquina com al- I ..' d"\ necessita, Iap3Jl1e.nt� e ,dI

danha .M�ri�ho..
.

DR. MÁRIO W'EN- imediato:
.

Resrdência : Travessa
DHAUSEN JORNAIS Telefon.

Urussanga 2. - I

Apt. 102. I
CLíNICA MÉDICA DE O Estado ..... :.... :t022

---

.
-

ADQLTOS E CRIANÇAS AD' ��zetda 'T" 'd"
. 2.656'1

DR JOSE' ROSA'RIO I C Itór
í

R J
- iarro a ar e 3.579

I.
• .

onsu 01'10 - ua oao
D'" d M hã

ARAÚJO·
, ·i Pinto, 10 - 'feL M. 769. AlaVnod ad an .. ' 2.463

..

I Consultas: Das 4 às 6

hO-' I
er a eOf':': '1'

••• z.ou. I
. mprensa ICla. .. 2.68>1

_

_ ' .,.�
,
raso HOSPITAIS'

DR. ARMANDO VA- I CLINICA luÉ?ICA I Residência: Rua Esteves .• I

L, RIO D S
Doenças de crranças

I
Júnior, 45. TeI. 2.812. 11 (pDe. �an)dade. -

. I

E E A SIS . '(Tratamento de Bronquites .

rove .or ..... .. 2.314ji
_ MÉDICO _ I em adultos e críanças). ,OLHOS _ OUVIDOS _ .(Po�tarIa) 'r . . . . .. 2.036

'Dos Serviços de Clínica In-
I

Consultório : Vitor Meire-I NARIZ E GARGANTA N�r.eu Ramos ?8�� I
fantil da Assistência Muni- les, 18 - 10 andar.' �I1ltar .

:..:
. . . . .. 3.1a I ,

cipal e Hospital de Caridade Horário: Das 10,39 às DR. GUERREIRO DA Sao Seb�stIao (Casa i
CLíNICA MÉDICA DE 1�,30 e Elas 2,30 às 3,30 ho- FONSECA" I

de S�ude) . . . . .. 3.158

CRIANÇAS E ADULTOS raso ' .

. . .

Matermdade Doutor

AI
.'

.

R idê
,

A 'd R' I
EspeCIalIsta do Hospital Carlos Corrêa 3.121·

_ ergIa - eSl enCla: vem a 10 \
...

C ltõrio r R N Branc 152 - F· 264d Moderna Aparelhagem

I
CHAMADAS UR-

onsu 01'10. ua unes o, one.
L' d d F d R GENTES II ,ampa a e en a - e- .

Machado, 7 - Consultas das: . ... .
-

10 às 12 e das 15 às 17 horas. !DR N
_

--- -

/ l�a.to� (" d:,ertOIrt�o �tc. �orp� de Bombelros 3.3Ul

Residência: Rua Marechal!
. A TONIO MO-·: balO) , rRa lt?g,rda lad, aC �- ervlç� Luz �Recla- I

Guilherme 5 _ Fone: 3783. NIZ DE ARAGA-O
' eça 1- e Ira a ' e

_

01- �a�oes) .'
.. 2.404

, Ipos Extranhos do Pulmao e Polícia (Sala Comls- '. I
Esofago. sário) -.. .. 2.0g� 1

C]RURGIA TREUMATO- Receita para uso de Oculos. Polícia (Gab. Dele- I
DR I LOBATO

·LOGIA Consultório - �isconde gado) 2.594 I
.
.• . Ortopedia de Ouro Preto n. 2 - Altos

.

FILHO COI:Hiultó�'i<;>: João Pinto, da Casa Belo Horizonte). COMPANHIAS DE i
I

Doenças do aparelhõ respi-
18.

, ,,'

' I Residência - Felipe Sch- TRANSPORTF Iratório Das 15 as 17 dlal'lamente. I midt, 101 - T,eI. 1.560. É
Menos aos Sa'bados _,,__ .' A REO I.TUBERCULOSE '. TAC '370'"

'

RADIOGRAFIA E RADIOS- R�s..; Bocaiuva 135. DR. SAMUEL C
. . . . .. . . . •. u

F 2 714
. ruzeiro do �ul , 2.500.,

.
COrIA DOS rULMõES _o�-=_:-=.. FONSECA' Panair 3.553

Cirurgia do-To�ax DR. NEWTON CIRURGIÃO DENTISTA Varig
'

2.325
FQrmado pela Faculdade Consultório e· Residência: Lól'de Aéreo 2402
Nacional de Medicina, Tisio- D'ÁVILA Rua Fernando Machado, 5. Real .. _ ... :::::::: _2:358
logista e Tisiocirurg'ião do CIRURGIA GERAL Clínica Geral .:_ Cirurgia Scandinavas· .•.. :.. 2.500

Hospital Nerêu R'amos
I
Doencas de Sen'Ítoras Bucal Dentaduras - Pontes HOTÉIS

.
Curso de especialização pela Proct�logia - Eletricidade Móveis e fixas. L-qx ..•...........

�. N. T. Ex-interno e Ex-as- Médica Raio X e Infra-vermelho. Ma&,estic : ...•.....

sist�nte de Cirurgia do-Prof. Consultór'io: Rua Vitor HORÁRIO: De segunda a Metropol .

Ugo Pinheiro Guimarães I Mejreles. n. 18 - Telefone: sexta-fei,ra das 10 às 12 ho- La Porta .

. (Rio) 1.507. .

ras, e das 14 às 18 hOl'as. Cacique .

Cons: Felipe Schmidt, 38 I ,Consultas.: As 1I,30 horas Das 8,30 às 12 horas aos ·Central ..•........

- Fone 3801. e à tal,de· das 1. ho.�·as em sábados. Estrela .

Atende em hora marcada. dian.te.
"

CLíNICA NOTURNA as Ideal .

Res: Rua São Jorge 30 - Residência: Rua Vidal quarta·e sexta-feiras das 19 ESTREITO
Fone 2395. Ramos - Telef.one 3.422. às 21 horas. Disque .' ... - , .....

D�plomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do' Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternídade-Escola

(Serviço do Prof. Octáviõ
Rodrigues Lima)

Ex-interno do Serviço de
Cirurgia do Hospital

I. A. P; E. T. C. do Rio de
Informaçõe,s

Uteis
.

Janeiro
Médico do Hospital de

'Caridade, .

DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS-OPERAÇÕES
Cons: Rua João Pinto 11.16,

das 16,.00' às 18,00'
horas.
Pela manhã atende
diàriamente no Hos-

. pital de Caridade.

2.021 I
2.276 I
3.147 I
3.321 I

3.44912.fi�� I3.371 ,

3.659
'

06
I

ft C I T·E
I

Agência
de

o ESTADO

Navio-MaIor «Carl Hoepcke»

Pu·blícidade
Caixa Postal; :15
Florianópolis
Santa Catarina

.

O MELHO.R JURO "

. . .

. 5%

H.APIDZZ - CONFORTO - SEGURANÇA,
,

'

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e mO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itaj�í'� Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros .

1/12
12/12
22/12

3/12
14/12
24/12

/VOLTA
do Rio - de Santos

. �7/11 28/11·
8/12 9/12
18/12 19/12
29/12 30/12

�

DEPOSITOS. POPULARES

BANCO, ' AGRíCOLA'
,

" ... ". ",..
/".....

�

.

RUA TRAJANO;, 16
. fLORIAN6poLtS

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

....

/

-

/

-----------------� ---

Expresso Florian6polis:
de I

'ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
. Cmitiba e São Paulo

.,

.

Com viagens diretas e permanentes '

Matriz: - FLORIANÓPOLIS'
.

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534..:.- Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
_1venida 7 de Setembro 3320/24

Fone: '�4:7 (L}!lha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: -- SÃO PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

,

Fone: 9-3 t-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. TI�legr.: SANDRADE

I· -o-

I (�gênciaspo Rio, de_ Janeiro (# em Belo �orizonte com

trafego mut'uo ate Sao Paulo eom 'a Empresa de Trans·

I. portes Minas Gerais S/A.) ..
,

- .

Expresso São·Jorge
- DIARIAMENTE -

FLORIANóPOLIS _,_.- BLUMENAU
- AGENCIA -

, - �ACIQUE HOTE� -

.1;)..�
�,,�"'--�

111111/111 ..,,�C) ,"''-''-<;..�''''-
"",,,,,: ..........

""'�

( TBANSPORfES AÉREOS CAlARiNENSE S/A.

OTICA MODELO
I

. VARIADíSSIMO E PERMANENTE EXPOSIÇÃO, DO QUE EXISTE, DE MAIS ATRAENTE E LINDO. NO GENERO DE ÓTICA.
A l\',(AIOR EXPOSIÇÃO EM ÓCULOS ELEGANTES

VISITE E ADMIRE SUAS VITRINES,· Pt\RA CERTIFICAR-SE DESTA AFIRMATIVA.
ÓTICA MOD'ÊLO

RUA FELIPE SCÍlMIDT - FONE 2.200
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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côes,

'I
"

� � I
I.Cargos de PolíciaI o acaso, segundo rifão mento, coragem e, final-

.

I corr;nte nos meios policiais, I
mente e principalmente,

I

{;, o Deus da polícia, Mas a COMPETll:NCIA, fazem-se
,

polícia não póde ser obra necessários profissionais es-

do acaso] Ela tem q\!e -ser pecializados e capazes.
l-em escolhida, bem prepa- Nào se compreende que

rada; eficientemente mono ainda não se tenha institui
tada e seguramente orienta-v do por aqui 'testes vocacio-
da. Chega! Basta! Já não é naís aos candldatos à carrei-
-rnais admissível Delegados, ra policial. Qú'aÜdades físí

Sub-tenentes, investigado- CDS, morais, intelectuais e

res, inspetores, agentes, sol- psíquicas devem ser minu

dados pegados de improví- ciosamente examinadas e

"'p, ao acaso, meros amado- analízadas, As reações' e a

res, que podem ent�nder de conduta dó calouro'ou re-

o ESTADO, respeitosa
mente, . apresenta felicita-

NO LAR E NA SOCIEDADE

tudo, menos de polícia. cruta, devém ser vigiadas.elemento destacado nos
'

, ., .

Polícia, nos seus múlti-I Sabido que é ser indispen-
1

.

.lIOS' aspectos, é sempre

{un-,
sável'ao policial tacto, viva

(;50 técnica que requer es- cidade, inteligência e inicia- _,-o
ani -Jr., filho do sr.Wilson' /

pecialização, e especializa- Uva estes .atríbutos devem
• _ .Andriani, comerciário; C d E C II I- Sr. Manoel Nascimen- �!:n�z::e:!���:�e:i:r:�t:� I :::,c::::::d:sd�:::e:��::: ,urso. e xpansao u ura

to, despachante aduaneiro
treinamento, adaptação e do aprendizagem, instrução, Como. represen!ante' dos mica do Brasil":

em Itajaí; .
. .

d d u· I A d d denú
. .

12xperiência.
:. estágios nas diversas moda- mais autoriza os a mver-

.

ten en o ao gran e 'nu-

'posição na sociedade eatari- -- Exma. sra. d. Marta ,. .. ,.. . I idade do' Brasil virá fazer mero d
. t" .

t a-�

", _ . .".' .,
Gente Ignorante da mIS- lidades de polícia-militar e

SI '" ,

I
e, cursIs as m eress

nense, muitas serao as- ho- , I.... .nilia Bruno Píerri; -

- ..]" ,d d ii, "1 O ld d f'
.

I no próximo sábado no Clu-I' dos nas questões educacio-

'I . sao, mas uo -po er e pou- C']VI. so a o ou o o lC�.a ,
,

.

menagens a serem tributa- -- Sr: Aldir Varela; -

"
,. " tid .

lt t d t
. be 12 de Ag'ôsto ás 16 30hs nais resolveu a direcâo da

.

,. ,... .
Cta reves 1 a, seja cu a, o agen e ou o ou or, nIn- _ ,

. .' ,." �

das a Ilustre dama, patente- -- Sr. Roberto Schhch"" ft '1 t' d uma conferência, ,o profes-. Curso ouvir o ilustre lente
VeA

.. .... .
somen e 1 us ra a ou ape- guém, mas ninguem -mesmo, -.

transcorrer, hoje, mais s.ndo o reconhecimento de r.ng FIlho; lf b ti d 1 1 •.

d SOl' Dr. Raul Jobim Bittén- de Medicina Legal com nu-
. , . I .i.:« ..

.• I
nas a a e Iza'\.:a, em gera, ueve estar, no exercicio a

,
'r ,

um amversario natahc.lO, a seus mento.s e as elevadas - Exma. sra. d. Adelaí- .

fl't "dd' court, sob o título: "Valores nenosos livros publicados. .
'

, m a o pelO, pensa que e [\U)()�I a e seja na rua ou ' ,

exms. sra. d. Alaide G. No-, qualidades de sua formação .do Souza; Ih' t' ti
-

t d Je Educação". sôbre o assunto, a respeito
. , .:.

�

I . AI .
.

f'
me or que os ou ros e

I'
na 1 epar içao, eXeCU an o

cetti, esposa do sr. Sídnei moral, ornamentos que \»)''', - Memna cirene, 1-. t dos.":
.

,

, ...

d
-

b a' d S. Exa. deixou ao critério dos "Valores da Educação",f r. •
maior que o os, e, ou ex- . ou oirrgm o, o e ecen o ou

Nocetti, do alto comércio. nam seu coração' sempre lha elo sr. Xcelmo Pereira; d it
"

d' .. ria direção do Curso abçr- Em virtude de se verifi-'
!tléaL .' I pronto aos princípios eris- I

_ Menino Walter Lehm- :e e-s�, ou atProveI a-se eu" (,rQhen�n o,.semd queIPrImde�-, . s:
, .iaqueja; sen e-se como se ro aja passa o pe o ca 1-

dar ou êste assunto ou ou- car no mesmo dia uma re-
Desfrutando de destacada tãos da caridade. 1:; ul, ", .

1 I I' 1
' . tro de caráter ger,al e fi losó - união festiva no Clube 12tosse a propria ei, mas eí ] n 10 ue um concíencioso pre-

;:"

para os outros. Aplicá-la ,-
p::n'O que o Ara�sforme num fico "A interpretação da

�cm severidade, sim! Prati- profissional idôneo. História", ou acêrca da E-

"O 'BATEr. DO CORAÇÃO"

NotUm Ahnuc

Fala coração ... eu estou te ouvindo,
És temperanrental como o tempo, .

És romantice C0J;l10 o amôr,
tens a vida entre rosas ...
Entre orquídeas e ambrósias,
nos dás O teu õalôr, '

,Nas .alegrias da vida,
de toda forma convidas,
no teu' balé infinito
tal qual um beija-flôr.
Se algo te irrita,
Mas ainda aos fita
com sentirr.ento, E��ão,
é que vem a saudade,
é que vem a 'vontade,

,
de 'chorar, .pedir perdão.

Florianópolis, 10-53.
,

•

"

*

ANIVERSARIaS

Sra. 'Sidnei Nocetti

FAZEM ANOS, HOJE:.

,

- Exma. sra. d. Lilian
Wanderley Prisco, esposa do

sr. Carmelo Prisco, alto
funcionário do I. A. P. C. e

meios culturais;
- Menino Wilson Andri-

Na I. I. B. V'.

MISSA DE 7° DIA
EDMUNDO SIMONE

Vva. Edmundo Simone e famílias Paschoal Simone
Neto, dr. Belisário Ramos e dr. Heitor Ferrari, agrade
cem, as manifestações de pezar pelo falecimento de seu·

querido' esposo, pai, sogro e avô e convidam parentes e

amigos para. assistirem à missa que mandarão celebrar

�)or sua alma, no dia 27 do corr!,!nte, sexta-feira, às -8 ho-
O'as, na Catedral Metropolitana.

.

/ Notas Evanselicas
o Livro da Esperaaça

A BIBLIA
Éste precioso e santo livro ...
Contem: a mente de Deus,
O estado espiritual do homem,

, 'O caminho da salvação,
A condenação dos pecadores,

.

A felicidade do crente.

r.

As suas doutrinas são santos,
'

Os seus preceitos são justos,
Suas histórias são verídicas,

. Suas decisões são imutáveis.

... '
� ,''''�w- �

Lêde-o para serdes sábio,
Atendei-o para serdes salvos.
Praticai-o para serdes santos

Éle contém a luz para vos ,dirigir,
O alimento paJ.:a vos sustentar,
O 'confôrto para vos alegrar.

E' o mapa do viajante,
O cajado do peregrinq,

'

A bússola do pilôto,
A espada do soldado,
A Carta Mágna do cristão.

Nêle o paraíso é restaurado;
Os céus são novamente abertos,

. As portas do inferno desmascaradas.

Crisio é seu grande assunto,
O nosso bem '0 seu desígnio
E a gloria de Deus o seu fim.

Éle deve. encher a memória
Reinar no coração e' guiar Ofi pés.
E' uma mina' de riqueza,
Um paraíso de gl(>ria,
Uma fonte de prazer.

É-nos oferecido na presente vida,
Será o·Código. do'Juízo Final
E o livro da Etenidade.

Exige � mais alta responsabilidade,
Galardoa o mais árduo labor, / ,

'E condena os que menosprezam seu sagrado conteúdo.

Lêde-o ,frequentemente.
pausadamente
piedosamente. I •

QUE 'DISSERAM OS GRANDES ...
>1< A Bíblia � o único livro, no qual, durante milha

res de anos, o espírito do homem tem encontrado luz e

sustento e também a resposta a todos os mais profundos
anseios do seu coração. (Carlyle).··

* Lutero disse: "A Bíblia é o berço. onde Jesus
esta". "

(Material para esta Secção: a/c do Rev. Waldemyr
Ayres de Oliveira - Caixa Postal, 111 - Nesta).

Café.·Otto
Os fabricantes do já afamoso "CAFE' OTTO", comu

nicama sua distinta freguezia que os coupons distribui
dos nos pacotes' de Café, serão trocados pelos talões nu

_.. merados somente até dia'14 de dezembro próximo.
Outrossim, aproveitam a ocasi�o para alertar' seus

fregueses de que os pacotéS que não conteemJ coupons,
são pacote:; violados, podendo o produto ser adulterado.

Por isso aconselhamos aos fregueses consumidores
que não aceitem 'pacotes que não conténham os referi-
dos coupons. CARDOSO & CIA - Proprietários..

Daí o continuarmos afir� c0nomia: "Evoluçãq econô

mando, CO[ll, insistência e

r:cnv_cção, ser indispensável
uma gera;!, completa e total'

HEESTRUTURAÇÃO DA

POLICIA:

cá-la, não!
Para todos os cargos de

polícia, 'para todos os postos
dessa função melindrosa

que exige honestidade,
MUITA'. HONESTIDADE,
e depois abnegação, lealda�

ge, fidelidade, despren_di-
I

Homenagem e..Confrater
.

11 ização - Sexta-feira pró�
xima, a família BaI:_riga-

, '
. .-

li
Verde confraternizará, pres-
tando homenagem a um dos

li ::�:d::e�:: :�: :�!� -::
regosijo pelo desffcho satis-

/ tatório que teve .o caso no
I .

I q�al Se viJl envolvtdo. As-

I !>im é que às 20 horas, na

�-éde do clube, será ofere
I c:ido ,�o capitão Teseu Do

i mingos Muniz e su� esposa
" ,1m coquetel, seguido depois
da agradável e famosa ter

túlia que o Barriga Verde
celebrisou. A lista de ade
�ões ao coquetel em apreço'
en�ontra-se com o Cap. Rl,1i
Stockler, presidente do clu
be . que promoveu a home-

.

iUi�em. ,
. MISSA DE 70 DIA

Secção de Fotografos A- EDMUNDO SIMONE
madores - O Barriga Ver- Famílias João A.' de Assis, Gilberto Gheur e Gilh�r-
ue criou a sua secção de fo- .

to Gomes da Cunha, agradecem as manifestações de pe

tógrafo.s amadores q,.se está lar pelo falecimento de setJ. querido irmão, cunhado e tio
Edmundo e convidam parentes e amigos ,para assistirem

a· cargo do tenente Zizimo à missa que mandarão celebrar por sua alma, no dia 27

.,Moreira..' 10 corrente, se�ta-feira, às 8 h01'as, na Catedral Metro-
, �oncttrso, de Arte Foto- politaria.

S. SURI
---'-----------------

EDMUNDO 'S'IMONE
AGRADECIMENTO

Vva. Edmundo Simone e Filhos, agrQdecem de co

ração, aos Drs. Àderbal Rarrios da Silva, Artur Pereira
e Oliveira, Armando de Assis e Revd\). Padre Francisco
BÚmchini, o carinho e o muito que fizeram pelo seu que-
1:'idísSimó�sposo e' pài.

::;;��ç�!:;!:i;: No Coqueiros Praia' Clube
Nos salões do aristocráti- mento _d0 ensino, a soirée

l:uncurso de arte fotográfi- I'.J cã, cuja exposição será feita
co Coquei::os Praia Clube • e�lizar-se-á em benefício

para isso gratuitamente ce- da caixa clestinada a cobrir

.1
na sede daqúele clube. Aos I"didos pelo seu digno presi- : s despesl;ls de formatura da

.

.

'

vencedores serão distribuí-
:lente, Dr. Romeu Sebastião la turma de regionalista a

dos v,aliosos premio�. o re-

I.'(.e.ves, realiza-se no próxi- 'sair dêste G. E. no próximoguIamento dessa prova será
e,a sábado, dia 28 do cor- ano de 1954.

publicado dentro de poucos,
. ente uma bela soirée, pro- Ingresso e mes.as cncon-·

I dias.
'l1ovida pelas alunas do 3° tram-se à venda na sede do

Concurso de Desenho
"'_O do Curso Normal Regio- Praia Clube.

PretendI:! a AABV alterar o

Iseu escudo mantendo ape-' . nal �o G. E. P�esidénte'Ro- .

Haverá para' traAnsporte,
C'sevelt. . um ônibus da Empresa Bom

nas o formato, do mesmo.

I'Para isso estabelecerá um
Com o apoio dos seus pro- Abrigo, funcionando duran-

/ ressores daquele estabel�ci-. te. a noite inteira. \
c(Jncursó, solicitando desdé

já, aos de$enhistas da terra, :·eu désenhista será' conce- o Barri�a Verde, uma em

que enviem o escudo ideali- dido um prêmio. ' c3da .mês, excursões a nos

sado. O �scudo vencedor se- - E;x:cu-rsão - Como acon- sas praias em Dezembro,
r� adotado pelei clube e ao tece ,todos os anos, pretende .laneiro, e Mal'ço vindouros.
,� .

AVENTURAS·

Oficial - de . Valares
Relação dos negócios realizados no 15° Pregão de
Cambiais, em ,24 de Novembro de 1953, acompanha
da das cotações' mínimas e máximas dos respectivos
AGIOS.

Moedas Categ. Prazo Mínim,Çt Máxima Quan-
tidade

US$ América .. lá 120/d. 10,00 10,00 22.000

US$ América .. 2á 120/d. 21;00 26,20 74.000
US$ América

'

.. 3a
I 120/d. 42,30 46,00 50.0:00

US$ América 4a 120/d .: 45,70 54,20 9.000
US$ América .. 5a l20jd. 100,60 101,00 2.000

Total em dólares ...... � ........ 157.000

Secretaria da BôlsaOficial de Valores de Santa Ca
tarina, Florianópolis, em 24 de Novembro 'de .1953.

.

• João Gonçalves Júnior
•. Vice-Presidente

I

-'

de Agôsto, a hora da, confe
:-ência foi �ntecipa!a para
.t6h30m.

Loleria ,d.o Estado'
Na Administração da Lo

teria do 1j:stado for�m pa

gos os seguintes 'prêmios
maiores: sete décimos bi�
lhete 10.871 ao Sl!! Rui Loss,
comerciante, residente em

Xapecó; um décimj;) ,do bi-

dente. em Ijui; ull_l deCÍmo
do· bilhete 10.871 ao sr. Or

'lando Corrêa" residente em
,

Xapecó; e 'dez décimos do
bilhete 12.882 ao sr. Àntô-
nio Francisco 'Venhorst,

lhete· 3�.524 ao sr. Ervin{)

I b�ncário, residente em Gas-

Matthois, -funcionário, resi- par. .

. \

... 11";"",,11)•..,.,., 341, 1.° ••d•• >'"
,

FOHU.. '-lia .,,. CalIaP..c4-_ t

C.UJUlIIIA I rlUCIIA.,":�·�05t:1RAà ....... 1-.

Vende-se
... ,

.. \
.

, . 4
, Um bar modernamente, in�alado, bem afregue-

zado, situ�do no centro da cidade., O m�tivo da ven
da é ter o proprietário comprado putro bar.

Trátar com o sr. João Silva, na firma Machado
. '

& Cia., rUjl João Pinto .

I':

t AGRADECIMENTO E MISSA
o �. \

•

'

_

•
j

,
I

-' ALVARO TOLENTINO DE" SOUZA ,

A Família de ALVARO TOL.ENTINO DE SOUZA,
.

agrad�ce do fundo d'almil ao abalisado clínico Dr. New
ton D'Avila, às'bond'osas Irmãs do Hospital de Caridade,
especialménte às Irmãs Bernadette e Bertolinà e aos en

fermeiros e 'enfermeiras, ,a bondade' e dedicação com que
trataram o querido extinto.

.

Agradece também aos Revdos. Padre Pedro Cape
lão do Hospital de Caridade, Frei Silvestre F�ei' Gentil
e Frei Olivério-O. F. M.,. o

I

conforto espirit�al com que
sempre o cercaram, bem cpmo às demais pessoas que o

'

,acompanraram durante a sua enfermtâade e assim à to
'dos que lhes confortaram comparecendo ao seu enter
ramento, enviaIfdo flores e ainda aos que, em cartas, te
legram.as, cartões e fonogramas, enviaram pêsames. _

Mandando celebrar Missa de Sétimo dia, sábado, 28
dêste, às set� (7) horas, na Igreja de São Francisco, con
vida os �migos e parentes do saudoso ÁLVARO TOLEN
';r'INO DE SOUZA à comparecerem a esse ato de solida�
riedade cristã, pedindo uma precê para a alma de quem
em vida foÍ tão bom esposo, pai, avô, sogro� irmão, cunha.
do, tio, primo e'amigo dé tO,dos.

00 ·ZE�MUTRETA •••

•

SILEN�IO

/

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Novembro de 1953
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I
NO PRÓXIMO DOMINGO, NO ESTÁDIO RUA BOCAIUVA, VIBRARÃO, OS AFICIONADOS DO ESPORTE-REI, COM O DES-

I
I. .

FECHO SENSACIONAL DA SEGUNDA PELEJA ENTRE AVAl E AMÉRICA QUE APONTARA' UM DOS FINALISTAS DO
CAMpEONATO ESTADUACDE FUTEBOL DE 1953·

'

,

,

'

- '"
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Campeonato �e Atletismo para [streantes\. Nenemp!:°OOi�eM���!tações
-i Salto em altura - 1.0 lugar -'Amilton Silva, do Ca- \ Nizeta nÓ,vamente ás, voltas com sérios pro-

I ravana, com 1,60m.
T b

blemas na formação do team avaiano -
I Arremêsso do Pêso - 1.0 lugar - Raimundo a osa, ,

I' ddo Caravana, com 12,54m.
.'

I.
Arl vo taria ao qua ro

Arremêsso do disco - 1.0 lugar - Raimundo Tabosa,

I'
,

do Caravana, com 28,94m. Por que Nenem não

Realizou-se n� dia 19 do corrente, o Campeonato
Arremêsso do Dardo - 1.0 lugar - Aldo Valgas, do' atuou domingo último'fren-

I FAC d
. .

' Atlético, com 40,55m.
, '. I

'

''''?'' _de Estreantes patrocinado pe a , ten o participa- Perfazendo 171 contra apenas 79 pontos do Clube Atlé- te ao Amenca. Esta a per
do, apenas, o Caravana, na parte masculina e o Atléti-

tico, o Caravana do Ar sagrou-se Campeão de Atle- gunta que nos fazem alguns
co ,Catarinense, nas partes masculina e feminina. Como tismo para Estreantes no ano' de 1953. , leitores desta folh.a. .

c, '

já relatámos em outros comentários, o esporte-base, que O ATLETISMO O úNICO CONCORRENTE NA
havia ascendido de maneira notável no ano de 52, de- PARTE FEMININA
caiu, no ano de, 53, pelo número de associações partici- 75m. _ 1.0 lugar _ Aliete Silveira, do Atlético, com
pantes, apesar dos resultados técnicos continuarem. a ' 115 am" avaiano, já que é con-

1 ' sego
melhorar. Agora mesmo em Pôrto A egre, o catarinen- Salto em exterisão _ Lo lugar _ Aliete Silveira, do A- siderados um dos marcado-
se Waldemar Tiago de Souza torna-se o melhor fundis- tlético, com 3,43m.
til gaucho, enquanto Waldomiro Monteiro na competi- Salto em altura _ 1.0 lugar - Marilma N d Atl-- I.,. li d 1 eves, o e
çao entre nacionais e Ita ianos, consegue o segun o u- tico com 115m.

bgar e� ddispu�a l�ncarniçad8aOOcom o paOulisia1·, �etndbp. so-

I Al'remê�so do Pêso ....., Maria Kowanski, ,do Atlético,
repuja o- ao Ita iano nos ,metros. ve OCIS a izza-

com 6 OOm.'
ni tem brilhado no Rio, �azen�? parte do plantel de atle- .' RECORDES ESTABELECIpOS
'tas do Flamer:go. Na categoria de ,Estreantes, deve-se Na prova de 100 m., Osni Mayer do Caravana igua-
re�sal�ar, que este, an,o houve aperfelç�amnto, d�do que 'ou o recorde que pertence a José Alexandre; nos 200
Jomvll�e,_ afastado ha tempo do atletismo, realizou a netros Osni Mayer superou o recorde que estava em

sempre o que permitiu aos

competiçáo de Estreantes. Entretanto, Blumenau que ooder de José Alexandre com o tempo d 252 g _

atacantes rubros livre aces-

d
.

di t d 'r'
e , se un � N E NEM,' que está im- Ilhã dirão como será cons-

mf.ante� o ceAtro d� c�muna �als da dlan
a .a tnaA pra dIca

A

Ios. Continúa Alaôr de Souza como recordista .dos ..
so ao arco de Adolfinho, re- b 1 d d 1

mancelId·as. lcre Itamdos, porem, ad,o.
o in er�sse .;- 100m., com o tempo de 56 segundos. Demício Silveira sultando 'a tão comentada

Plpssi ,i dita dO de. atu:r pe o tituido o "onze" que enfren-

n:onstr� o pe o� estu
_

antes secun sarros e umversl!a- continua como recordista dos 1.500 metros com o tem-
.

peno o e OlS meses tará domingo o bi-campeão
nos, alem da onentaçao do Departamento de �ducaçao, po de 4, minutos e 39 segundos. Nos 80 metros com bar-:

goleada' de 6xL. , . "do Estado.
fazendo realizar Campe�natos. ent_re os Grupos Escola- "eiras, não realizado o ano passado é o, recordista Her- Ontem procuramos o di-

I
sr, DIrceu Gomes, que nos

res e as Escolas Nor�aIs Regionais, ?ossa o Estado eI? cílio Praga,"do Caravana, com 13;2 seg., continuando retor de futebol do Avaí, informou a impossibilidade I ,AguardemQs.
breve manter o entu�lasmo pelo at�etlsmo dos anos pas- lOS 110, Alaôr de Souza, com o tempo de 18,4 segun- -....,...-,---.----.-,-----------
sados, e talvez, supera-los.

. � dos. Em salto em altura, Bley Claudio da Silva continua VIRA O ATLETICO I Vencedora' a.

A .�AC',com o� _:esultados das competições de atle-I como recordista com a marca' de 1,65m. E�salto em PARANAENSE�tlsm� ,la :_sta condições de esta�e�e�er sua tabel� .de I extensão, Marcos, Schatzmann, da S.S.S.G.J�, é o novo " ..

classlfl�açao (por �.§sultado)", dl'�lldmdo-a �m vanas! detentor do recorde, com 5,59m., No' salto com vara não I ' .

./
' ..

'

categorias e determmando os índices respectivos, Ha na Ireall'zado êste 'ano Valmor Silva co ti
' Segundo notícias de Curí- No último torneio de es- (AABV 7.104 e Coqueiros

I,
, . ,.

d f ôd d' , , n inua como recor- .

li d domí P Cl b 711?)' Bec �tlca o critério e s� azer to as �s provas e cate- I

dista com "a marca de 2,40m. No salto Triplo; não rea- tiba, o Atlético Paranaense, gnma,' re� iza o
, oml�g.o,- .raia uoe

:

-
, .e o ar- v

gorra, conform� as reahza�as pelo RlO G�ande do Sul, lizado êste ano, Carlos Gevaerd continua como recor- em cujas fileiras militam os na sala d armas da Polícia iiga Verde o rr.ais forte

P?�endo-se aSSIm, dado o incremento hav.I�o no estado dista com a marca de 11,15m. No arrerriêsso do dardo, consagrados craques San- Militar, a AABV venceu i concorrente do Praia.'
vizinho, compararmos os resultados e verificarmos nos- José Wilson Zomer continua como recordi t

'

\ I
1 d t L' I' , IS a com a. ford Jackson Belfare Bo- t por eieva a con artem o 1-

_sos progressos., marca de 45,90m. Em discá, Clemente Hobold, é o novo
' ,

"

T
'

CI b CI b d 'REHABILITOU SEVamos dar em primeiro lugar os resultados das 'recordista com a marca de 2977m Em . tI'
, luca, Sano e June, está em ra ems u e e o u e 0- - O

pro�as realizadas em Joinvile, em jseguida as da nossa 2�,70m. N�s 4x100, revesamento, a'equipr:�oe�a;aeva�� preparativos para excurcio- �e de Agôsto, participantes INTERNACIONAL
CapItal.. _ ,do Ar, bateu o recorde, que era de 48,8 segun�os, com nar a esta Capital no dia 5 da prova� Integraram ,a e- Ante-ontem, no Rio, vol-PALMEIRAS C����i�L�� ESTREAN'I:ES DE, a seguinte eq�ipe -:- Doralicio Inacio,. �ax L:nie, Zany de dezembro. Aguardémos quipe do Barriga Verde os tou a exibir':se o team da

.

I
.

I' G' d PI' Rebelo, e Osm Mayer. Na parte femmma nao houve os acontecimentÓ;, to�cendo veteranos Rui Nelito e Hu- )
.

íl
. 1100m. - 1.0 ugar ----. P mio ornes, o· a merias, com quebra de recordes, a não' ser nos 75m. que � o primeiro

'
.. nternaclOna, o qua na

12,1 s·egundos. recordista com o tempo de, 14,2 segundos; nos 200m. para que seja concretizadal go.' primeira apresentação não
200m. - 1.0 lugar - Plínio Gomes, do Palmeiras, com Maria Natalina Leite com 32,8 seg.; rios 80 c/barreiras, a vinda do famoso "clube Na segunda feira prosse- fora feliz, baqueando frente

26,2 sego Maria Natalina com 16 seg,; em altura, com 1,5m., a da raça".
I

�uiu o campeonato de bo·
ao Flamengo por 2. x O.400m. - 1:0 lúgar - Dirceu da Costa, do Palm�iras, atleta Ecila Alba da Silva; em extensão, Ceci Vieira da �ãb havendo também, aí, a Contra o Vasco, ante-on-com 57,9 sego Rosa, c0Il?- 4,11m.;, em pêso Maria Natalina Leite, com CAMPEONA.TO AABV conquistado retum-L500m. - Lo lugar - Beno Rossveiler, do Palmeiras, 8,56m.; em dardo, Vilma Marcelino, com 23,80m.; e disco PAULISTA" , .

tem, os colorados . g�uchos
com 4'57",2 Ecila: Alba da Sl'lva c 2148' 4 100 . bante vItOrI� frente a S. C. satisfizeram, pois consegui-

, , om , m., em x , a eqUIpe , , ,-

I
.4x100m. --:- Equipe da Sociedade Cruzeiro, com 50 sego composta por Cecí, Maria Natalina, Ecila e Maria José

E a segumte a sItuaçao GranadeIros d,a Ilha. 1am empatar por dois ten-
80 c/barreiras - Lo lugar - Heins Kremcke, do Pal- com o tempo de 56 segundos. .

dos concorrentes ao Cam- Assim é qu� pa esgrhr.a,

meiras, com 15" \

CONSIDERAÇÕES FINAIS peonato Paulista de 'Futebol 1 mant�m-se o Earriga Verde
tos.

Salto em extensão - 1.0 lugar - Marcos Schatzinarm, A I I "
- --

d J 5 59
s perspec�ivas rea �ente não sã,o as mais promis- que se encontra paralizado: I !nvicfo na sua mmlidade de PARANA' DEIXOUa S.S,S.G. ., com , m.

soras; entretanto, houve epocas em que sómente se rea- _!. _

•

,

Salto em ,altura - Lo lugar - Heinz Kremcke,. do Pal- lizava, o campepnato estadual; o número dê competições .

Lo lugar - S�o. Paulo bl-:_ampeao ,estuoual; e no BOCAIUVA
.

m�Airas, com :,57m.
"

, '. ,
vem aumentanao e estamos certos que a crise atual se- com 1 ponto perdIdo. bola0, ao que parece, pl'e- A reportagem do "O És-

Arremelsso. do Peso 8-841\.0 lug,ar ---"Rolf Mamert, do rá debelada, desde o momento em que Govêrno e 2.0 i lugar - Palmeiras tende levantar o. campeona- tado Esportivo" apurou, on-Pa melras, com , in. I Co Ih R g' 1 d D t d 'd' A'
A d d' 1 ,1 CI H b ld

nse o e lOna e espor os se eCl am a ampa- com 7 p.p. . to deste ano p ..b esta lide- tem, que o eficiente prepa-Arremesso � ISCO - .0, lugar - emente o o

"I rar o esporte-base, tão necessitado do amparo oficial co-
' .

do
A

CruzeIro, com 29,77�. mo. os outros ramos do desporto. '

3.0 lugar - Corinthians ! ando o campeonato. Tam- rádor técnico Osvaldo San-
Arremesso do Dardo - Lo lugar - Afonso Stuy, daI'

,

. e Gúar�mi - com 8 p.p. ')é� ao Campe(lllato de pon-_ tos,' o conhecido Paraná,
S.S.S.G.J., com39,63m.. 4.0 lugar - Santos lOS (paus der:ubados) que vem de deixar a direção

Perfazendo 59, contra 43 da S.S.S.G.J., e contra 27 do 'I com 11 pp C'5'tá em see:"ndo lugar técrüca do Bpcaiuva, onde
Cruzeiro, a Sociedade Esportiva, Palmeiras foi de- . CAMPEA-O DOS "COMEDORES DE

. . ·6··,

. clarada "Campeã Norte Catarinense do ano de ..

.

'.
.

5.0 lugar. - XiV de Pira- realizou um trabalho digno
1953, em Atletismo para Estreantes. OSTRAS" eicaba - com 16 p.p. SULAMERICANO de encômios, fazendo com

, BRILHANTE FEITO DO CARAVANA DO AR, CAM- YDNEY, Australia, 251 (l.ur�u muito.. . 6.0 lugar � Ponte Preta DE CICLISMO que o auri-celeste conquis-
PEÃO DE FLORIANO'POLIS .

(U. P.) - O cidadão aus- E' que, logo depois, .apa- e Portuguêsa de Desportos BUENOS AIRES, 25 (U. lasse seus maiores feitos,
100m. - 1.0 lugar -Osni Iy.[ayer, do Caravana' do Ar, .

I
'

com 11,4 sego ,

traliano Jack Swinborne, de

Il'eceu o,utro cidadão afir- - 17 p.p. P.) - As autoridades da quais sejam: bi-campeão do

200m. - 1.0 lugar - Osni Mayer, do Caravana do Ar, 40 an�s de idade, reivindi- mando que aquilo não era 7.0 lugar - Lime�se Federação Ciclista Argenti- torneio' "initium" e super-
com 24,4 sego cou hoje o ca�peonato I façanha pois, no mesmo com' 18 p.p. na anunciaram que a cida- vice-campeão da cidade.

409m. - 1.0 lugar - Zani' Rebello, do. Caravana do Ar, mundial de comedores 'de; tempo ingerira a' bagatela 8.0' lugar - Comerciai, de de Buenos Airei> será a Conversando com a nossa
com 58,1 sego

do
ostras....

'

Swinbourne alega I de 312 ostras ... Este últi� Juventus e XV de Jaú �'ede do próximo Campeo- reportagem, Paraná decla-
L500m. - Lo lug.-:.r - Hercílio Fraga, Càravana,' I ..

,

com 4'40" que, em 17 minutos, irigeriu : mo comedor de ostras é ,o. com 22 p.p. nato Americano de ciélis- .tau que pretende ingressar
80m c/barreiras - Hercílio Fl1aga, do Caravana, com nada menos nada mais que Sr. Charles Derwent diz 9.0 'lugar - Ipiranga e mo. no futebol do interior, onde

13,2 sego �
180 ostras. O guloso come- !-lue Swinbourne, alem do Portuguêsa Santista - com O Campeonato será rea- .0 surto de progresso verifi-

4x100m. - 1.0 lugar � Equipe do Caravana do Ar, com dor de ostras tem 1,83 ms. mais, mastigou as o.stras ao 24, p,p. lizado no velódromo p;esi- cado nestes últimos ano:;
48 sego 'de altura 4� pesa 90 quilos.' ,passo que ele' se ll'ml'tava 10.0 lugar - Nacional - ',' clmté Perón, entre' 6 a ,14 f

. b'
Salto em

_ extensão - Lo lugar - Zani Rebelo, do Ca- .

Ol assom roso.

I
ravana do Ar, com 5,34m. �

Contudo, sua felicidade não simplesmente a engulí-Ias... com 26 p.p.
(

I de fevereiro próximQ ano. Felicidades.

O magnífico médio direi

to fez \ grande falta ao' "te-

I de Nenem vir a atuar con-
, /

I tra o América, domingo
I próximo" pois, . segundo o

-.... ; Departamento Médico do

Clube; a. contusão. sofrida

Brilhante vitória do Caravana do Ar lia parte
masculina -' O Atlético, único concorrente
na parte feminina - Os resultados das

provas - Recordes estabelecidos
no joelho impedirá o crack
de manejar o bálípodo dois
dois meses no mínimo.

'Com Nenem 'fóra de co
I.

gitaçõcs, Nizeta está nova-

res de extremas mais com

pletos da cidade. A linha

mente ásvoltas com sérios'
problemas na formação' da
equipe. Segundo consta, Ari
voltaria ao quadro, forman-

intermediária, onde reside
-

, "

a fôrça do conjunto, viu-sé
...

domingo último, em com-

pleta debandada, recuando

do na meia direita que é a
I

sua verdadeira posição. Ma-
nara seria deslocado para' a

linha média, Amorim para
o centro e Bolão para o. ex-

trema direita.
,

Os treinos de hoje e ama-

I. A. 8. Y.

:
•

i
t

Decisão do Ca,mpeonato de
'

Voteibol
� "�I HOJE, Á NOITE, NO MAJESTOSO E'S'rÁD10 "SANTA CATARINA", SERA' DECIDIDO O CAMPEONA-TO CITADINO DE

VO-!
,� .

f I'LEIBOL DE 1953· UBIRATAN E LIRA' 'TENIS CLUBE, OS "ADVERSÁRIOS, DEVERÁO OFERECER UMA LUTA DAS MAIS RE-
_

� NHIDAS E EMOCIONANTE$ DA HISTÓRIA DO ESPORTE DA REDE FLORIANOPOLITANO. NÁO PERCAM!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 'ESTADO

Ilnicia 8 Rainha
! Isabel a viajem

RIO, 26 (V.A.) O
.

d dPenarol de Montevidéu fez em re or o
mundu

::Ad�::�ti:.�:�;::�: 1: CANTIFti:��, W.tI�i� IJi.\lliJlJ
pessoas. O avião "Canopus" O PORTEIRO (O' REGULADOR VIElR� I

aterrará no aeroporto de No Programa: A mulher evitar' dor••

Gander, Terranova, ama- E t T 1 N c

�"'-
"LI V iA AS CóLICAS UTERHIi.�

spor e na e a. a. .

-�.
'.....

.I':mprega-ae com vantaaem para
I nhã, às 7,15 horas, e conti- Preços: 7,00 - 3,50. lO

27 nuará imediatamente via- Imp. até 14 anos.

" ,�"," combater as Flores Brancaa. Cóll·

AVO,.�
..

,r.�..;.,�:,.... ,', '&
cas Uterinas, Menstruae. e ap" o

gem para as Bermudas, on-

��.,��" parto, e Dores DOS ovário.. ·

de chegará' às 14 horas. Aí ATENÇÃO:

�'
.

�
-

�T!')· E poderoso calmante e RelUla.1° Ten. Av. Chefe da Sec. Informações Em virtude dá grande -�' ',
. .;;!� dor por exCelência.

-00·"rrvíte---··- :e;;���an�a=::r:e:u�:;�epa� falta de níquel, a EMPRE- ���\�'b> Ió'LlJXO SEDATINA. pela na eom-

i'éi Jamaica, onde passará ZA solicita, encarecida- ;2"1/ "', Mi.t' "rovada eficacia é receitada POI
1<" 'FILH. \',. ....

médicos ilustrei.
tado e um dos novos bene- ' para o navio de' guerra bri- mente, a cooperação de FLUX& SEDATINA encontra.....
méritos do clube; Antônio 11ânico "Gothic", em que seus distintos frequentado- toda parte.

d; Pádua, Pereira, verea-'IOI Devotos de São Judas T2deu continua:á a maior parte I res, trazendo dinheiro tro- ' -c- -

dor pessedista; Francisco! /J� comissão encarregada do corrente) no local 1a de sua VIagem ao redor do. cada pelo que agradecem,' t Agradecimento e Missa
do.s Sant_os Card_oso. e Otá-_I rle 2'.lgaria,r donativos parai J,.greja. ., I' Illund.o. . _

I antecipadamente, .

G1, U lt d Jacy João Daussen, Marísa B. Daussen, Marieta Le-
�"JO a.vao, respe,ctIvamen.-1 a <"Jnstrução da IgreJ'a de ' Estes donativos pode:'âo

,.

ma enorme. mu 1 ao se,
d ------------

mos Bitencourt, Osvaldo L. Bittencourt, Maria B. da
te presIdente e orador ofI-1 _ ser entregues a secretária pustou no cammho o pala-

I II.Silva, Alayde L. Bittencourt, Hilda BI'ttenco'urt Ar·eAas,
.

1 d 1 b N' Sao .Judas Tadeu, em José ), .

d B k' 'h .

Cla o c u e e o sr. ICO-1 " . dona Dulce Pereira da Co,,- CIO e uc mg am ao aero- Dulcemar B. Andérson, Hercílio L. Bittencourt, Eurí-
1.. VI' F

.

T Mendes, solIcIta aos devotos 'I t 1 d' d' d AI 'd B
.

....u a entIm erreIra, 0-
, Cf' ,. ta, no Depertamento Esta- por o, para ap au Ir a pas-

/ Ice e
,
mel aA ittencourt, Antônio Manoel da Silva,

"�lOS foram delirantemente
10 olo�,lOso Santo, prende.::;, dual de Estatística ou com sagl"m da soberana. Calc1,l- Jacy_ Matt�s. Ar�a�, Valmo!' Andérson, Moacir Dausen,

aplaudidos� doces e bebidas para as b:n- P 'd t M 1 D· la-se que uns 12 milhões de II N O· .L E S A \ �ana C_ecII�a ':Ielra e Joao Carlos Daussen; Esposo,
o reSI en e anue onato ,fIlha, mae Irmaos cunhados sogro tios sobrinhos e

A's 12 horas nos terrenos 'aquI'nhas q l'
- ,1 L J' M d tele-espectadores presencia- d .' '. " ' ,

ue se rea IZal'HO ua uz, em ose en e'l.

[1ôII1",�r:IIII]'
cmalS parentes, da mesqueclvel, ANTONIETA BIT-

onde funciona a séde pro- �ábado e dumingo (28 e <.�� A Comissã.J ram através de seus apare- _� '_'_�d_ '
__

TENCOURT DAUSSEN, falecida a 21 do corrente, ain-
"isória do clube realizou-se lhos o momento em que a

, .'
.

da compungidos pela grande dôr que acabaram de pas-

grande churrasco regado a
-_-- rainha e o principe consor- 'Õ N J C A • A P E R I T I V A sar, vêm, -muito sensibilisados e de todo coração, agra-

.

'decerem, ao humanitário facultativo, DR. LAURO
DAURA, que, quando chamado, ,nunca se fês esperar,
estando pronto e empregando todos os esfôrços, _para

I salva-la; ás Lojas Maçônicas, Regeneração Catarinense,
�

Ordem e Trabalho, Campos Logo, 14 de Julho 45 e Ja-

I nuario Côrtes, e a tod�s os irmãos de�ta lnstituição, 'pe-

G
.

h O· h'·
lo conforto moral e ate mesmo materIal, que levaram a

a n e' In e Iro família da extinta;. ás bondosas Irmãs de Caridade, da
,Catedral MetropolItana, as quais, com suas Orações,

facilmente, comprando e
I
nos viéram tambem confortar e a �odos os amigos que

revendendo nossas lindas' nos confortaram no doloroso transI e tambem aos que

f
.

t
.

I'
nos enviaram cartas, cartões:· telegramas e flores.bijuterias de an aSla.

'

A 't t b 'd d
'

/ proveI, am�s .

am em a oportum a e, para convi-
Aceitamos,; tambem

a-I dar a todos a aSSIstIrem a missa do 7° dia que pelo descan-
'

gentes para vender' pelo �o eterno daquele ente querido, mandamos celebrar no

,Reembolso postal. Escreva I dia 28 do corrente, ás sete horas, na Catedral Metropoli
à CAIXA POSTAL 4206 tana, no Altar da Nossa Senhora de Lurdes.
_ RIO DE JANEIRO men-

Por êste ato de �é ,cristã, confessam-se desde Ja,
mais uma vês, seus Imorrcdourcs e eternos agradeci
mentos.

, ,
OLHOM - OUVfO()M - IUJU!: • 8A.119.1J1f'1'j

DR. GUERREIRO, D'A FONSECA
.�q,.•� ,

�.1ta de Oculó. - Exam. d. l'u.lI.o d. Ollto ••r.['rla•• lfie�&o da Pre..,,, .Arterial.
lIodeT.a Ap& ... lh..r�m
" ....H.d. Vl&s�• .1. ,.' ()iU'O Pr.... a

�Mii_iliiiiMi...iíIIi..E.t.:j.:l

OS F'ESTEJOS DE DOMINGO NO
PALMEIRAS ESPORTE CLUBE

\ UM MILHÃO POR
'SALVADOR

•
,

i
Tiveram cunho brilhan- tar o valoroso grémio de

te as festividades de domi�- '

Lima séde social que satis

go último no Palmeiras Es- Iaça todas as suas exigên- uma oferta ' concreta' de

Porte Clube a querida e, cias.
'

um milhão de cruzeiros pa-
, . I.' dsimpática agremiação es- E assim, num ambiente I a contratar os serviços o,

l')ortivo-recreativa da rua de sadia camaradagem e
"center-half" Salvador, do

Delminda Silveira que vem esportívismo foi lançada a
Internacional de Pôrto Ale-

I
de assinalar mais uma eta- pedra fundamental da nova Igre. Essa informação foi

pa vitoriosa de ,sua exís- séde social do alvi-verde da fornecida por um represen-I
tência com o lançamento PEdra Grande. tante do clube sulino, o

da pedra fundamental de Por nosso intermédio a I
qual acrescentou que a ofer-

sua nova se'de social velha I' 1
.

d PI' I
ta foi rejeitada. O Pena-

, (Ire orla o a meIras a-

aspI'raça-o dos abnegados di- g Jd
. '\

R
rol manifestou interesse por

ranece aos srs. r. omeu I

rigentes esmeraldinos, a I Sebastião Neves, vereador Salvador, ,depois de ter sido
duas vezes derrotado pelo I

Antônio de Pádua Pereira I
e campeão porto-alegrense,

Ie a t.odos quantos compare-
uma delas no proprio "Es

ceram aos festejos de do-
tádio Centenário", por dois

Imingo a colaboração franca
tentos a um, e a outra em Ie expontânea que redundou

no tremendo sucesso. A' afi-
Porto Alegre por quatro

nada banda de música da tentos a zero.

------------�--------

frente dos quais se encon

tra o benquisto esportista
Francisco dos Santos Car-

doso.
Obedecendo ao progra-

ma organizado com capri
cho, ás 6 horas da manhã

ouviu-se o est�ondo de 12 Penitenciária que abrilhan- GRATIFICA-SE
rojões.' t0U todos os atos a direto- A quem entregar "Negri-
A's 9 horas foram recep- ria do Palmeiras deixa aqui nho", um cão perdigueiro;

-eíonados o menin� Edem:r I assinalado o. seu imorredou-I preto. Que fugiu, à r�a �on-Poluceno e a me�ma Maria to agradecimento. selheiro Mafra, 56.

Aparecida Cardoso, padri-I'
nhos da nova bandeira do

."

clube, que foram acompa
nhados de, suas residencias
até o local dos festejos pe
los diretores doPalmeiras,
convidados e banda de mú

sica da Penitenciária, gen
tilmente cedida pelo diretor

daquele modelar estabele
cimento de correção. Em

seguida foram recepciona
dos os senhores Nicolau
Valentin Ferreira e Galdi-

I
no Fernando Vieira, convi-
dados especialmente para o

lançamento da pedra funda

mental, visto serem o pri
meiro o mais antigo dos

• operários e o segundo o

mais antigo morador; da-

quela localidade.
A's 10 horas foi hasteado MINISTÉRIO'DA AERONÁUTICA

o Pavilhã; Nacional," ao QUINTA ZONA AÉREA

d H' N
. "

1
Destacamento de Base Aérea de Florianópolis

��mpe�a I�:nd:c�oem:U::�:�1 Escola de Especialistas da 4ero .. -

�:i����::C:á;�:�:n�::t�:t naoUca-Exame de Admissã,o
. ,,o Comandante do Destacamento de Base Aerea de

seguida procedeu-se a sole-' Florianópolis, torna público aos civís candidatos ao

nidade do batismo da nova EXAME DE' ADMISSÃO À ESCOLA DE ESPECIA
bandeira do Palmeiras pe- LISTAS DA AERONÁUTICA, que o referido exame

los meninos Edemar e Ma- será realizado no Destacamento, no dia 2 de Dezembro
.: A 'd' t I de 1953, às 09.00 horas, devendo os candidatos se apre-
11a pareci a, en re ap au- ,

id d
-

de I
. -

f id 1Isentar muni os o cartão: e nscriçao orneci o. pe a

sos, sendo logo hastea�: no I ESCOLA, sem o que não poderão prestar exame. Os
mastro. Falou na ocasiao o. candidatos deverão estar uma hora antes no local das
S1'. Otávio GaIvão; que foi' provas,' isto é, às 08.00 horas. É o seguinte o calendário'

aplaudidíssimo. das provas:

A' 11 h t
., . Dia 2-12-1953 - Português e Matemática.

s oras eve InICIO o
Dia 3-12-1953 _ Ciências Naturais.

solene lançamento da pedra ]' Dia 4-12-1953 -- História e Geografia.
fundamental da nova séde Dia 5-12-1953 -,Inspeção de Saúde.

palmeirista, o que consti- Destacamento. de Base Aérea de Florianópolis,
tuíu a nota brilhante dos de novembro de 1953.

f tei D'
. I

es ejos, iscursaram na 0-

-portunídade os srs, Dr. Ro-Imeu Sebastião Neves, dire-]
tor da 'Penitenciária do Es-

I

Acontecimento Social

BODAS DE PRATA
A soci�dade catarinense homenageou, ontem, o ilus

tre casal Antônio Moniz de Aragão-Marilia Aragão, pe-
io transcurso de suas Bodas de Prata. /

Além de missa, na Capela do Menio Deus, do Hos

pital de Caridade, de ação de graças que mandaram re

zar seus filhos, dr. Egas Aragão e gentilissima senhori
nha Cecilia Aragão, a que compareceu crescido número
de amigos e admiradores, o dr. Antônio Moniz de Ara

gão e sua exma, família recepcionaram, em sua residên

cia, à noite, à rua' Bocaiuva, quantos lhes fôram levar

cumprimentos, anotando-se, nessa
.. reunião, a presença

de destacadas figuras da alta sociedade local.
"O ESTADO", nesta oportunidade apresenta ao

dr. Antônio Moniz de Aragão e à exma. família, eis seus

mais cordiais cumprimentos, com votos de felicidades.

RAUL BREYER

\

cerveja, comparecendo a

vultado número de pessôas.
A's 15 horas iniciou-se a

I

matinée dansante para a I
petizada e ás 17 horas para

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
EXAMES DE ADMISSÃO

la E'POCA

I�fCRIÇÃO: 27 de novembro a 12 de dezembro
ExAMES: 14 e 15 de' dezembro
Para inscrição e informações a Secretaria atenderá

diàl'iamente das 17 às 19 horas.
Sede da Escola:- GRUPO ESCOLAR JOSE' BOITE;UX

- ESTREITO--

flS associados e

PIolongando-se
.

horas da noite.

convidados,
até altas

Como se vê, o êxito. da
festa

I p�lmeirista, superou
todas as previsões, revelan
do que os moradores da

quela localidade estão com

o Palmeiras Esporte Clube
para a concretização de um

grande ideal, qual seja do-

HOJE:

j
ALINA - A TRANSVIADA, uma realização do

cinema italiano, de grande força dramatica.
Um elenco escolhido, em que se destacam AMEDEO

NAZZARI e a sensacional GINA LOLLOBRIG�DA.
I xxx

AMANHÃ:
OS AMANTES DE VERONA - um filme destina

do a ficar para sempre na memória do espectador.
SERGE REGIANNI, AYME' ANOUK, MARTINE

,CARROL e MARCELL DALLIO, sãos os principais in

terpretes deste verdadeiro epico do cinema francês.
OS AMANTES DE VERONA, uma obra poética

como poucas que temos visto nestes últimos tempos.- ,

l?ITZ
As 5 - 7,30 -- 9,15hs.
Gina LOLLOBRIGIDA

- Amedeo NAZZARI em:

ALINA, A TRANSVIADA
No programa:

.

Atual. Atlantida. Nac.

Pregos: 7;60 - 3,'50
Imp. até 18 anos.

Reunião dos Engarrafadores e F8'�
A.s 8hs. bric8ntes de Bebidas de Floria-

Ronald REAGAN
, nópolís' 8 arredores

Rhonda FLEMING em: Aos dezenove dias do mês de novembro de 1953;
REVOLTA DOS nós abaixo assinado, reunidos nos escritórios da firma

APACHES IRMÃOS MENDES & ClA., nesta cidade, resolvemos,
No programa: "de comum acôrdo as seguintes resoluções:

'

LONDRES, 24 (U.P.) Esporte em-Marcha. Nac..b'd
1°) __; Todostos engarrafat�ordes e1;abdricdantes bde Bde-p. 1 as, comprome em-se a par Ir e e ezem ro o

A rainha Isabel II partiu, reços: 6,20 - 3,50 corrente ano, a não mais emprestar vasilhame.
esta noite em sua viagem Imp. até 14 anos. ,2°) - Qualquer dos signatários. da presente, quan-
de seis meses ao redor

I

do
lIiiii..jjjjjiiiiiiiiiiiiiillll

do prejudicado por qualquer freguês, terá o direito de

mVi�:�: Ug::r�reÇ:vi�:Sn;� : tJ, S· i a"! �:n��;i::j: :;��:d�S acoo:��:�t:: !���e�������isaf�:
,

.
caso, como, por exemplo, a suspensão' do fornecimento

patrulha fazem a ronda do As Bhs, de qualquer Bebida enquanto êste não saldar seu com-

Atlantico para .socorrer em Dick HAYMES Nina (promisso.
'

'

caso de necessidade, a so- FOCH em: 3°) - Fica estabelecido que o vasilhame empres-
tado, caso não seja devolvido, até 30 do corrente mês,berana, que viaja em avião O HABITO FAZ O será faturado.

para Terranova. MONGE 4°) - Aos infratores será aplicada a multa de
O povo prestou entusiás- No programa. Cr$ 5.000;00.

tica despedida a rainha e ao Noticias da Semana. Nac. 5°) - Fica estabelecido, tambem para o vasilhame,
príncipe consorte, o duque o mesmo preço adotado pela Cervejaria Catarinense
I:' Preços: 7,60' - 3,50 S A
de Edemburgo ao subirem I té 14

. . ou seja:
mp. a e anos. Engradado 48/5 Cr$ 86,00

no avião "Conopus" em que -

, Engradado 36/2 Cr$ 86,00

! ��:�;;pr;mei:a eta:a da

,mg;. ,�p �::�:�� �!;� g:l ��:��
Tambem estiveram no ae- ....�i____ Engradado 10/1 Cr$ 40,00

Engradado 12/1 Cr$ 50,00
"reporto para se despedir da As 8hs. Florianópolis, 19 de novembro de 1953
'soberana, o primeiro mi- Rex ALLEN em: André Maikot
nistro, sir Winston Chur: BANDOLEIROS ,DO Aguinaldo Costa

chill, e membros do seu ga- MISSOURI Celso Stahelin

1:. d Eugenio Portela
illete, representantes a Ronald REAGAN em: Germano José da Luz
"Commonwealth" britânica REVOLTA DOS

,

Estefanó .Lambros
�. diplomatas estrangeiros. APACHES Irmãos Mendes. & Cia. Ind; e Comércio

I· O principe Carlos, de cin-, Continuação do ser iado: Flaviano Vieira & Cia.

co anos de idade, e a prin- A DAGA DE SALOMÃO
Luchi & Cia.
Luz & Cia.
Leonardo Sell
Pereira & Bez
Savas &. Cia.
Sylvio Orlando Damiani & Cia. Ltda.)
Vva. Norberto Euclides da Silva I

Orlando Graciosa. I

No programa:
Filme Jornal Nac.

cesa Ana, de três anos, se

«espedíram de seus pais no
{

palácio de Buckingham, de
(onde em um mapa mundial,
posto . especialmente em seu

quarto de recreio, poderão
-oguír a viagem da sobera-

Preço único: 3,50
Imp. até 14 anos.

�Lt)I2IÂ
EstreUo '

lc. com sua comitiva, desfi
laram pelo tapete escarlate
àsde o edifício do ae�opor�
to até o· avião, onde se des

l!edi:cam, em particular, da
rainha-mãe Isabel e da
princesa Margarida.

NA CONVALESCENÇAS

•

Villuens D1RÉT AS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3dS
fFOLlS,-S. PAULO -RIO" 4o"
fPOllS.:_ CURITIB,I(-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
01171:'101"'\ nf"\ �III

cionando este jornal.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

1E ',I:) I T' A L.. Parfi(:ipaçào
! ' ,I/Jorge Lunardelli e Gla-

! EDITAL COM O 'PHAZO DE, TRINTA (3ó) DIAS, 'dis Lunardelli, têm o pra-
, , I zer de participarem aos seus

JUIZO DE DIRÉITO DA COMARCA DE BIGUAÇU JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUACU, o' Dr" José Pedro Mendes de Almeida, Juiz de Di- parentes e pessoas amigas,
" _'

reito da Comarca de São José, Estado de Santa Cata-
o nascimento da sua filhí-

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA rina, na forma da lei, etc.
nha, que, na pi� '"batismal,

(30), DIAS '

,
' (30)' DIAS "

, "

I
, . .' b '

dI F b t d t 1 rec e era o nome e
,

_'_, ,O .CIDAD� JOÃO CANDIDO DA SILVA, JUIZ DE ,aço sa er-�os que o prese� e ,e ita
.

virem, que
O CIDADAO JO�O CANDIDQ DA SILVA, JUIZ DE, ;PAZ NO EXE{RCíCIO DO CARGO DE JÚiZ, DE DI- I.p�r p,a::_te de, Jo�e Gan:a Lobo �ll.?o me foi �presentado Cléa-Maria
PAZ NO EXERCICIO DO CARGO DE JUIZ DE Dl-I' REITO DA COMARCA DE BIGÚAÇU, ESTADO DE \:a pet,lçao do t;�r seguinte: Petição: - Jose Gama IL?- Pôrto Alegre, 10 de No-
HEITO DA COMARCA DE BIGUAÇU, ES'{AOO DE SANTA CATARINA NA FO,RMA DA LEI, ETC .. Fbo FlI,ho, marítimo,

, a?osentado e su� r_nulher .

Mana vembro de 1953.
SANTA CATARINA NA FORMA DA LEI, ETC.. Faz saber aos que o presente' edital virem ou dele IJoaq:rma �obo, \(l?n;e?tIca, ambos brasll:lros, :esldentes

.conhecimento tiver-em que por parte de IRMÃO MEN- 'em Serraria, Município e Comarc� de Sao .Jose, ?or s:u
Faz saber aos que o presente edital v.irem ou dele DES & CIA., por seu advogado Dr. 'Acácio Zélnio da bastante procurador, o advogado mfl'a-assll-:ad9 inscrito

conhecimento tiverem que, por parte de JOSE' MA- Silva lhe foi dirigida a petição do teôr seguinte:' na O�dem dos A�:,�g�do,s do Brasil, secçao de Santa
NOEL,MARQUES FILHO; por seu assistente judiciá- Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da Comarca de Biguaçu. Catarina, com es:nt?rlO. a P;aça 15 de n?vernbro 23,
rio, Dr, Osmar de Souza Nunes, lhe foi dirigida a petí- Irmãos Mendes & Cia. estabelecidos nesta cidade à rua sobrado, em Florianópolis, vem expor e finalmente re

ção do teôr seguinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Major Livramento pretendendo adquirir o domínio de querer a V. Excia. o seguinte: Os suplicantes vêm pos
Comarca de Biguaçu. José Manoel Marques Filho, bra- um terren� com fundamento nos arts 550 e 552 do CÓ- suindo, por si e seus antecessores, há mais de 30 anos,
sileiro, casado, lavrador residente no lagar Três Riachos, digo Civil, por seu .advogado infra assinado, expõe e afi- mansa e pacifica�ente, se� interrupçã,? nem 0t:0sição,
Município e Comarca, por seu assistente judiciário nal requer a v. exa., o seguinte: 1- Possue o Suplicante, o terreno em seguida d�s�nto e como nao possuam n�m
;baixo �fi�'�ad�, .vem, com fund.amentos nos artigos um terreno situado na, sede do munícipio, cujas confron- tenha�, de .posse e do.nll�llo, qu�erem, peran�e V

..E�cIa.,
;)50 do C.OdIgO Cl\?l. \= de conformId.ade com o proc:s�o tações e dimensões são: frente, que faz a Leste em 78m., regulaI�zar os seus ?!reItos sobre o refendo imóvel,
estabelecido no_s artigos 45�_e seguinte do C.P. CIVIl, com o caminho do Morro; fundos confrontando com quem �ela aç�o. de uso-capiao, com fundamento I_l0 art. 550 do
promover a açao de usocapiao, propondo-se provar me- de direito' Norte com terras de Francisco Peres da Sil- Cod. ClVIL e segundo o processo estabelecido pelo art.

di�nte prévia justific�ção, o seguinte: ,1 - Que o
.

Su- I va em 370 m.; e no Sul, confronta com as de ,herdeiros '454 e seguintes do Cod, de .Processo Civil. O. terreno

plícante possue por SI e por seus sucessores, ha mais de da família Terres também em 370 m.· sendo a área to- em referência acha-se: .Iocalízado em Serraria, neste
trita (30). �nos, mansa, pacifica, e' ininterruptar_nente, i tal de 28.860 m2.: 2 _ Este terreno, foi comprado pela Muni�í�io e, Con;arca de Sâo s José, tem a forma de
sem opos�çao ou embargos ?e q�em quer q�: �eJa, em jrequererrte, em 1948, do sr. João Antônio Zimmermann, qua�rIlatero e a are� d: 418 me,tros quadrados, com as

terreno sItu.ado no legar Tres Rlach?s, Município e Co- conhecido pela alcunha de João Caixeiro o qual possuia segu�nt�s c?nfr?ntaçoes,. fren�e a estrada geral (velha)
marca de Blg.uaçu; 2 .- �ue o refendo terreno con:ron- � as ditas terras há 'mais de 25 anos. 3, _ Tanto a posse da . Flon�nopolIs-BI?u�u numa linha de 19 metros, fundos
ta pela maneira seguinte: frente na estrada geral,. oI_lde ,A. como do seu antecessor, foi mansa, paçífica, sem opo:.1 t�mbem numa linha de 19 .metros com terrenos de ma

mede 103 metros; fundos e� terras .de quem de direito; ! sição nem interrupção, tendo ambos-os possuidores usa- I rinha ocu�ados pelos Suplicantes, e�tremando ao Nor
.cnde mede a largura de 15", metros, extrema de um la- do os terrenos como donos. 4 _ Não havendo títulos sô- te, numa linha de 22 met:os com terr as de Pedro Bene
do em .terra� de Basilicia Rita de Souza, cuja linha me-, bre a aludida terra, pretende a A. adquirir o domínio da dito Machad�, brasil��ro, jorn.aleiro e. a� 'sul con; �erde a distancia de' 500,metros; e-de outro lado com ter- mesma com fundamento nos arts. acima mencionados e

ras de Juvelma Cacilia Martins, brasileira, doméstica,
ras. de Ciri,aco C�rlos da .Silva, até 95 metros lineares, de conformidade com o art. -454 e seguintes do Código ,ta�bém numa linha 'de 22 metros

..
Pelo e�posto:. res-I

A
. ,."

,

abrindo daí em diante m�l� 49 metro,s, onde pass� a =: do Processo Civil. Assim, requer a V. Exa., se digne ou- p�Itosamente requerem a. V.. �XCl�. a, �e�lgnaçao de tentl!.aotremar com, terras de OhVIO, Augustínho de Fana ate vir, com ciência do, dr. Promotor Público da Comarca, dia, hora e lugar, para a J.u�bflCaçao exigida
_

pelo art., �
4�5 metros� 3 - �u� o.Suph�ante possue no terreno a- as testemunhas adiante arroladas, as 'qlolais co�parecerão' 45� ?O Cod. do Processo yI�Il, �a qual deverao ser m- CONSCRITOS DA

clm� .descnto, bemeltonas, tals co.m_? lavouras, arvores i em Juízo independentemente de intimação, sendo feitas qUln�as�s testemunhas aD�Ixo_ arroladas que compa- CL.f\SSE DE 1935,
frut�f1ras, �tc.. 4 -:- Nest�s condlçoes req:rer. a y: a justificação "ab-initio"; para, após julgada por V. Exa., rece�ao mde?ende�te .d: cl_!açao. �eq�erem outrossim, Deverão comparecer aOExcl�. se. dIgne deSIgnar dIa e ho:a ,para a �ustlÍicaçao serem citados pessoalmente os confrontantes, o dr. Pro- . deP.Dls de feIta a Jusbflcaç�o, a cItaçao pesso�l dos a-

preVIa, CIente o �r. Pr?motor PUb�lCO, ouvmdo-�e .

as motor Público" e os interessados incertos por editais em
tuaIS confront�ntes c?�hecIdo�, Pedro BenedIto Ma- .Quartel do 140 B. C., afim

testemunhas do rol .ab.alxo,_ as �UalS comparecer�o I�- trinta dias, publicados umá> vez no Diário Oficial do Es- chado e Juvel�n� ��clha, �artms, bem :0I_l10 do re�re- de tratar de assuntos de

depende.temente d� ll;ü:naçao, �l:pensando-se � cItaçao tado e três em u� jornal de FlorÍé1nópolis, para contes- sent�nte do MmlsterlO Pubhco e, por edItaIS de 30 dIas, seus interesses, os seguintes
d� S�rvlço de PatnmolllO d.a Ulllao em .face d.e J�r�spr�- tarem, qu€rendo, a presente, dentro do prazo legal, sob d?s mteressados e confrontan�es ause�tes ou desconhe- conscritos:
dencla do �.T.F, Requer amda que, feIta a Jus:lÍlCaçao pena de justificada a posse, ser expedido o mandado au- cldos,_ todos para ::compan�alem os t:rm�s da presen-
de �osse a Julga?a a mesm� por sentença, se dIgne V. torizando a transcrição no cartório competente. Dando a

te aça� �e usocapmo, depOIS da termmaçao dos prqZOS
Luiz Carlos d: Mello, da

EXCla
..manda� cItar, por edItal, com o prazo d� trinta pr�sente o valor de Cr$ 2.100,00, P.' defe,rimento. :êi-' dos ed�aIs, nos termos d? art. 455 do �od. Proc. Civil, c�asse de 1935, fllho �e Ma:

(30) dIas, os mteressados ausentes e descOI;he.cldos, pa- guaçu, 10 dê julho de 1953. (Ass.) Acácio Zélnio da Sil- por m;l� da qual �evera se: reconhecl�o e declarad? I
..:mo Mello e de MarIa Sar

ra acompanha.rem os termos de cofesso ate fmal, sob va. Selado com estampilhas ,estaduais .no valor de .. ','

o doml�1O do� �uphcantes sobre o aludIdo terreno; f1- torati Mello.
pena derrevelIa, e para apresentarem a defesa, se tive- Cr$ 3;50, inutilizadas. Relação de testemunhas: Domin- cando cIt�dos, amda, pa�a no prazo legal apresentarem José Vadir Kanitzl d'á
rem o que alegar, dentro do prazo da lei, sendo a ação gos Pedro Nunes Romão Francisco de Faria e João C. contestaçao e para segUlrem a causa até final senten- ,

'

. '.
afinal julga�a _

procedente d.o plano, b;� assim a COltl-_ Zimmermann, re�idente.s nesta cidade. Em a dita petição ça, sob as penas d.a lei. Da-�e a esta o valor de. C�$ ... :. das�e de 1935, fIlho de Eh�s
petente, cert�dao r:ara o regIstro no OÍlCIO �0!llpetente e foi exarado o seguinte despacho: R. hoje. A. Designe o 2.100,00, para efeItos deI pagamento da ta�a JudICIárIa. Kallltz e de Delayde GUl
para os devldos fl.ns. Protesta-se pe!o depDlmento p'es- ,sr. Escrivão dia a hora para a justificação, fazendo-se as Protesta:se provar o alegado com o depo�men:o pes- marães Kanitz.

;oal de qu�m �u.eI:a contestar a açao.sob pena de c�n- necessáriás notificações. Big]Jaçu, 3-7-53. (Ass.) O. Du- soaI de mteressados e d� te:temun,has e VIstorIas. Ter
"esso, por mqUlrI9ao �e teste.�unhas Ju�tada posterIOr tra. Procedida a justificação foi esta julgada por senten-

mos em que,E. R. Merce. Sao J�se,. 20 de outubro, de
de documentos,. cI�tÓrIaS, �e�Iclas e por �odos os meios ça d9 teor seguinte: Vistos, etc. Julgo por sentença a

1953. (�s) Ald'aro l'.;'Iullen da SIlveIr�. Rolde teste

d: prova em dIreIto p:rmlüdo. Para efeItos de alçada Ipresente justificação, para que produza oS seus jurídicos
munhas. - � ) Jose Manoel ?e AogUlar, bras. solteiro,da-se a presente 0 valor de Cr$ 2.100,000 RóI de teste- e legais efeitos. Citem-se, por mãndado l>S confrontantes pescador, resldente em Serrana. 2 ) Severino José de

mun�as: 10) Joã� Acá_éio Cidrão, casado, funcionário 1 conhecidos e residentes na Comarca de'orige'm e por edi- Aq�Iino, brasileiro, cas�do, lavrador, residente em Ser
publIco federal. 2 ) Joao Manoel de Souza, casadQ, la- tais com o prazo de 30 dias, publicados uma vez no "Diá- :arl� .. De:pacho: - VIStOS, etc. Julgo por sentença a

vrador. Nêste ter�os. Pede Deferimento. (Ass.) Bigua- rio' Oficial" do Estado os interessados incertos, publican- JustI.flCaç�o retr? para que pro�uza os seus, devidos e

çu, 19 de �etembro de 1953. (Ass.) Osmar de SOUZq Nu- do-se também, ditos editais, por três vezes em um dos, legaIS efeItos. Fmdo o prazo legal, expeça-se mandado
nes; Em dita petição foi e:?{arado o seguinte despacho: diários desta Capital. Cite-se, outrossim o dr. Promotor para citação dos confrontantes do imóvel;

_ publique-se Tratar à Rua Presidente
R. �?je,. �. D.esi�n.e o

_

Sr. Escrivão dia e hor� para a Público. Custas na forma da lei. P. R. 1.'. De Flori�mópo- e,dit,�l ,�a�a ci�a�ão dos )nt�r,;ssados in�ertos, uma vêz Coutinho, 73, nesta Caf.1i-
a.u.dwn_cla d� JusüÍlcaçao, fazendo-se �s necessarias no- lis para Biguaçu, aos 30 de outubre de-1953. (Ass.) AdãO' no ;;13rlO Ofl�lal do Esta�o e p�r tres vezes no jor-I tal. '

üf�caç?�s. �lgua.çu, 19�9-53. (Ass.) O. Dutrji. Pro�cedida Bernardes, Juiz de Direito da la. Vara. E para chegar �al, O Estado
'. que se .edIta .na cldade de

.FlorianóPo-1
-

a J.ustIflCa9ao fDl esta Julgada por .>:entença do te,or se_)1 ao conhecimento dos interessados passa o presente' edi- lIs; P7a�0 ,d? edI,tal. 30 dIas. CIte-se outr�ssIm, o orgão ���"_'(104I
�u,mte� VIStos, etc., Julgo por sente�ça a presente jus- tal �om o praz? de trinta dias, publicado e afixado na d,? Mm}sten? �u?hco e._expeça-qe p�ec�toria para cita- ! II

ü�lCaçao, eem que e requerente Jose Manoel Marqúes forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de Biguaçu, ç�o. do ?omlmo ,da Umao, cem Flonanopolis. Reg. Int. I
A C I T. !

FIlho, .para que prod�za os seus. ju;idicos e legais efei- I aos sete dias do mês de, novembro do a.ry.o de mil n,Ove-
Sao' Jose 5 d�'n�velI_lbro de .19�3. (as) J?sé Pedro Men- -:0:- *

tos. Cl�em-se os confmantes do lmovel e o Dr. Promo- I centos e cinquenta e três. Eu, Orlando ,Romão de Faria des de Almelda, JUlZ de DIreIto. Em VIrtude do que I AG & N C I A DE .�
tor Público, pOl: ma�dado. I}. citação dos interessados I Escrivão, a fiz dactilografar e subscreví. Biguacu 7 d� mandei expedir o presente edital que será aHxado no PUBLlCIpADE' ,incertos deverá ser feita na forma estabelecida pelo novembro de 1952. (Ass.) João Cândido da Sil�� Juiz lugar de costume e publicado no Diário Oficial, do -

-:0:-
-

�

art. 455, parágrafo 10, do Código de Processo Civil. Bi- em exercício. Confere com o original afixado no 'lugar Estado, para c�nhec'i.ment� dos �nteressad1�s. {Dado e I REVISTAS I-guaçu, 3-11-53. '(Ass.) O. Dutra. E para chegar ao co- de costume. O Escrivão: Orlando Romão de Faria. passado nesta CIdade de Sao Jose, aos vinte dias do -

nhecimento dos interessados, passa o presente edital ,mês de novembro de mil novecentos e cinquenta e três, I e,

,-com o prazo. de trinta ..(30) dias, publ�cado e afix.ado na' ,

"

São José',20 de �ovem�ro de 1.95�: (as) José, Pedro lADIO - JORNAN
forma da leI Dado e passado nesta CIdade de Blguaçu E � I T A L.

Mendes ue Almelda, JUlz de DIreIto" Confere com o i
aos séte dias do mês de novembro de ,mil novecentos � '.....,. loriginal. Eu Arnaldo Souza, Escrivão o fiz datilografar

,()�()...:>()....o....o_",

cin�uent� e ,três. Eu, Orland? Romão de Faria, Escrivão, JUIZO DE ,LH.H.EITO DA COMARCA DE BIGUAÇU e sub�crevo.,
.

o Ílz datIlografar e sl!-bscrevl. . Sao Jose, 20 de novembro de 1953. Ve!,jido de
Biguaçu, 7 de novembro de 1953.

, EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA José Pedro Mendes de Alm,eida - Juiz de Direito.
�

(Ass.) João Candido da Silva - Juiz em exercícío. ,(30) ilHAS,
....

'
.

casamento
CONFERE COM O ORIGINAL AFIXADO NO o CIDADÃO JOÃO CANDIDO DA SILVA, JUIZ.DE Vende-se um vestido deLOGAR DE COSTUME. • PAZ NO EXERCíCIO DO CARGO· DE JUIZ DE DI- intimação, procedendo-se a justificação 'ab iÍlitio" e,
O E

. _

O l d R
-

d F
- casamento de faile (bom)scrlVao, r an o omao e a1·ia. REITO DA COMARCA DE BIGUAÇU, ESTADO DE julgada esta se proce�e de acordo com p disposto no

SANTA CATARINA NA FORl,VIA DA LEI, ETC .. 'art. 455 do, C.P.C. 'e _seus parágrafos, sendo após, de enfeitado com cetim, acom-
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conformidade, com' o art. 456 do mesmo ,Código, julga- panhado da combinação:

conhecimento tiverem que, - por porte de ANTONIO da por V� Exa., a 'presente açao procedente, a fim de E' novo e não foi usado.
DEOLINDO AMANCIO, por seu advogado Dr. Acácio adquirir o Suplicante, o necessário título para a trans� A interessada poderá d'-
Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teor s,e- crição no Registro. Dando a esta o valor de Cr$ . J • • ••

'R B 1
_

V'

1

guinte: - Exmo. �r. Juiz de Direito da Comarca, de 1.000,00, e com os documentos juntos, P. deferimento. I
nglr-se a ua, u cao la-

Biguaçu. Antônio Deolindo Amancio, brasileiro, casa- Biguaçu, 28 de setembro de 1953. (Ass.) Acácio Zélnio
I
na ,n. 61.

Bingo Social em, benefício do Natal da SocfedacJe do, lavrador, residente e domiciliado no ,lugar, Fundos, ,da Silva. Estava selada com 'estampilhas estaduais no
,- - ------

,

Amparo aos Inválidos (cegos e ,alejados) Dia 25 de nêste Munícípio, por �eu procurador e advogado infra

I
valôr de Cr$ 3,50, inutilizadas. Relação das testemu-I Fr.queze. em serei

Nov�r;rb::êmio: 1 prato Dura' torta com cobridor Sra. :��in��051i;,sC;i��;ae�:;t!'io s�����' ��d���,ta ���::���' �:�l:art., 3João E�:���� �����:��; de :a�/:;.o (1ts�.\�n:'I'VIDbo Creolotldo'Magda Silva Kilnzer,
.• ,

promover uma ação de usocaplao,- expõe e no final re- Z. Silva. Em dita petição foi exarado o seguinte despa- (Silveira)20 prêmio 1 par quadrinhos pintados à mão. Dra. quer a V. Excia., o seguinte: 1 - Possue o Suplicante cho: R. hojé. A. à conclusão. Biguaçu, 29-9-53. (Ass.) I
'

-

Wladislauca Messi. 'Bois térrenos situados, no lugar Fundos, sendo: 10 - O. 'Dutra. Feita a conclusão foi dado o seguinte despa- I

V cJ30 prêmio: Jôgo para refrêsco, rústico. Sra. Ma- com 9,90 m., de frente co� 550m. :ªe. filndos, fazendo IIC�o: I?esig�e. o �r. Escrivão dia e hora l:l�r� a �u�iên- en -e-seria Frazono Gallotfi. frente a Leste com o cammho do PeIxoto fundos a Cla :de JustIflC,açao, fazendo-se as 'necessanas mbma-
40 prêmio: Jógo de toalha banho e rosto, Sra. Oeste com herdeiros de Gustavo Amancio�por um tra-' ções. Big\laçu, 30-9-53. (Ass.)' O. Dutra. P�ocedida a NEGOCIO DE- SECOS E

Dóra Araujo. vessão; Nprte com Manoel Serafim e Sul corp. Julio 'justificação foi esta julgada por 'sentença do teôr se- MOLHADOS
50 premio: 1 alcapur' rústico, Sra. Ida Ferreira. Mineiro;, - 201_ com 20.90m. de frente por 330m. ,de guinte:, Vistos, etc. Julgo por sentença a presente jus- Por preços de ocaSlao,60 prêmio: 1 boneca húrigara, Sra. Risoleta Me- fundos, faz.endo fundos a Oeste no caminho do Peixo- tificação, em que é requerente Antônio Deolindo A-

d 'vénde-se um bem afregue-eiros to, frente a Leste com a estrada dos Fundos, Norte com maneio, a fim de que produza os seus jurídicos e le-
70 prêmio 1 jôgo americano bordado à mão, Sra. Artur Goulart e Sul com Júlio Mineiro. 2 - Tem o (gais efeitos. Citem-se os confinantes do imóv�l e o Dr.

sado sito defronte ao porto
Alba ' Bello "requerente, sôbre êstes terrenos a posse mansa, pací- Promotor Público, por mandado. Os incertos deverão do estreito. em predio re-

8° prêmio: '1 to'alha copa maotino tiroles, Sra. Eny fici'l, sem interrupção nem' oposição e com o ânimo de ser citados na forma estabelecida pelo art. 455, pará-· cem-construido ná rua 14
I Kúnzer. dono, ha mais de trinta anos, por si e, seus antec�sso- g_rafo 10, do Código de Processo Civil. Custas afinal. de Julho 595.

90 prêmio: 1 cesta de Natal, Sra. Dorvalina res, tendo o Suplicante adquirido por compra as men- Biguaçu, 3-1,1-53. (Ass.) O. Dutra. E para chegar ao Ver e tratar noAlves cionadas terras, ha doze anos de João Manoel Silveira conhecimento dos interessados, passa o presente edi- mesmo

100 prêmio: 1 bêrço com bêbê,' Sra. Ondina o qual as p,ossuia ha mais de vinte anos. 3 - O Supli- tal com o prazo de trita (3d) dias, publicado e afixado local.
Macuco. I'cante ocupa os terrenos com plantações, ten'do cons- na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de Bi- �-----------

Premios de consola'ção originais tr�balhos a_mão, truido casa sôbre as ditas terras. -:- Não possuindo, tí- guaçu, aos seis dias do mês de 'novembro de mil nove- V cI J

ofertados pelas senhoras Evalá Fontoura e Cecy Luz. tulos sôbre os imóveis, quer ,adquirir o domínio das ,ce�tos e cinquenta e três. Eu, Orlando Romão de Faria, '" e'n e-seAs prendas estão expostas nas luxosas vitrines da meSmas, com fundamento nos artigos 550 e 552 do CÓ- Escrivão, o fiz datilografar e subscrevi.
Casa Paraiso. digo Civil e de acôrdo com o art. 454 do Código do Biguaçu 6 de novembro de 1953.

Os cartões podem ser adquiridos com as senhoras Pr,ocesso Civil. Assim, requer a V. Exa., se digne o,uvir (Ass.) João Candido da Silvei - Juiz em exercício.
componentes do grupo que trabalha para este fim ao os depoimentos das testemunhas abaixo arroladas, as Confére, com o original afixado no logar de costume.
preço de cr$ 20,00, quais compareecerãó, em Juizo independentemente de O �Escrivão, Orlando RQmao de Faria. '

"--."..
.:
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V,ende-se
Uma máquina de escrt"

ver, marca "NAUMANN

IDEAL", em perfeito esta

do.

Clube Doze de'Agosto

Vm lote de terreno, próxi
mo do centro (rua calçada).
Informações à Rua Deodoró ,,-,

7, das 7 às 10 horas.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ .

Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Novembro de 1953
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Maillot dé elastex da mais
afamada marca NEPTUNIA

.

Cr$ '380,00
.

Capinhas colegial desdé
Cr$ 140,00

Calções de banho de '

shantung Cr$ 87,00

;

�. -

Tailleur Sport �e Alta elegância, com: Sa�a com prega I
.

atras; mangas .Japonesas; com punhos �ll'ados, �olsos I
embutidos, e cinto de couro debruado. Lmda variedade I .

em cores. Apenas c-s 560,00 .

I
'-

Cretone Linhol largo 2,20 metro Cr$ 53,00

, '

TAILLEURS DE LINHO: A Modelar apresenta êste ano

um sortimento caprichosamente
lindo e uma seleção de alto
bom gosto!

Milhares de camisinhas de algodão e jersei, para
meninos, desde Cr$ 20,00

a o-s 29,00
a c-s 33,00

I
I

, "
I
,
I
I
!

Finissima calça para Iínho Cr$ 250,00
Calças de brim para trabalho Cr$ 57,00
Calças meio llnho bem boas Cr$ 125,00

I�·
.

•
"

COLCHÃO oÊ MOLAS
GarantidO

por 10 anos.

.�,p-�
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e
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1

Colchões de molas DIVINO o colchão de mola mágica o

mais afamado e o mais vendido colchão do País
Casal: CrS 1.750,00 •

\ Pteços Que São' 'Um Verdadeiro
Brinde De_ ··Fim. A.e A no

'

da A MODELAR

I
. I

Camisa de seda Sport
c-s <89,00

Elegante terno de finissimo
tropical, corte e acabamento

perfeito:

Pura lã Cr$ 950,00
Me�a lã c-s 455,00

Ternos de casimira de meia
lã ótiqu) acabamento

Cr$ 225,.00

Finissimos ternos (conjun
tos) de verãõ SARAGOSSY

c-s 585,00

,

I'

I

I
.1-

Sofá cama para casal PROBEL Cr$ 3.900,00

\

I

{.
Jogo de eretone bordado Casal Cr$ 165,00

SÃO ALGUNS DOS MILHARES DE ARTIGOS DA
- A MODELAR-

A CASA MAIS SORTIDA
A CASA MAIS BARATEIRA DO ESTADO!

A melhor das colchas de algodão para casal Cr$ 114;00

Saias desde Cr$ 43,00

..

1.000 lindíssimos vestidos de verão Cr$ 118,00
Vestidos para casa desde Cr$ 68,00

vestidos de praia'

vestidos 'de passeio

vestidos de toillete
I

'Uma.variedade belíssima!

(,

Poltrona: cama Cr$ 1.200,00

ALGUMAS OFi:RT�S ESPECIAIS DE ARTIGOS PARA
O LAR:

III'

Finissima marquísete, largo 1..30 Cr$ 25,00
Nylon de algodão, líndaa .,,:>ólres .para janelas Cr$ 32,00

I
Toalhas para côpa duzia Cr$ 89,00
�retone Linhol, 2,20 �etr()' . . . .. Cr$ 53,00
Çolcha de casal superror a c-s 1Í4,00

I Toalhas de rosto felpudas a Cr$ 15,00
Jogos de cretone pará casal a Cr$·149,OO

Etc. Etc. Etc.
. .......
'_'1

\
/' OFERTAS ESPECIAIS

Artigos para homens;
....

Camisas boas a Cr$ 35,00
Calças' dé brim a : :........... Cr$ 57,00
Calças de tropical Cr$ 95,00
Calças de puro linho a Cr$ 225,00
Pijamas superiores .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 129,00
Ternos de meia lã Cr$ 225,00
Guardas chuvas a :....................... Cr$ 75,.00
Camisas de seda Sport . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 89,00

Etc. Etc. Etc.'

/'

.

GRANDES OFER'fAS PARA CRIANÇAS
I ,

V�estidihhos bons .... ,I..•••. :. • . • • . . . . . •• Cr$
,Ternos de brim para mocinhos ... . . . . . . .. Cr$
Calças ótimas .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$
Camisi�has listadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$
Camisinhas de Jerseí desde Cr$
Blusões Sporte a ICr$
Terninhos com blusinhas a. Cr$

Etc. Etc. Etc.

25,00
89;OlJ

'

35,00
20,00
43,00
47,00
55,00
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'Aviões a' Jato .,Sobrevoarão Floria'nópolÍs
SOBR�VOARÁ FLORIANÓPOLIS, NO P�_OXll\10 DIA,4 DE- DEZEMBRO, UMA' ESQUAqRILHA DE AVIÕES F-8; A JA-

TO, po TIPO RECENTEMENTE ADQUIRIDO NA INGLATERRA PARA USO DA FAB.
'

EMENDAS
, ,

30.000,00 I

30.000,00 I
\ I30.000,00 I

Importância total .

S. S., em 30 de Outubro de 1953.
(a.) Osear Rodrigues da Nova.,

Cr$ 200.000,00

(Continúa)
--------------,------�--_.---------

R A D I O

•

28. 1.,lra� Dilli Melo na 80aruiá
Toda a cidade 'ainda se re- crofone da Rádio Guarujá

corda de'DILú MELO, a :ie Floriànópolis, segunda e

querida estrela do rádio terça-feira próximas.
brasileiro, qUçmdo de sua DILú MELO, a estrela

temporada sensaciónal ao 'mignon" t1,ue vale milhões,
microfone da Rádio Guaru-

-

c()mo aqui foi ?onhecida,
já, em principios do ano pr<4mete trazer um repertó
corrente. A audição de des- rio completamente, novo,

pedida da "Rainha do Acor- que irá agradar inteiramen
deon" no auditório da Mais te aos milhar�s de ouvintes

Popular, foi um espetáculo da Mais Popular.
-

verdadeiré\mente impressio- IA emissora locaI.' fixou os

nante: a casa superlota'da, a ingressos em cinco cruzei

bilheteria .

fechada, o, povo ,os, preço popularissimo,
insi�tindo para assistir ao l'orquanto DILú MELO é

programa de DILú M�LO ,lma artista essencialmente
e o trânsito interrompido. do povo.

M�s a querida estrela pro- Está assim, de parabens,
meteu voltar a nossa Capi'- i\ emissÇlra local que, vem

\ '

tal, para mais uma tempo- �lpresentando, com notável
rada. E sob o p�trocinio da s�cess�, RONALDO LUPa,
importante firma JOÃO

I
"o cancioneiro' galante do'

MORITZ 8. A. ':.._ Indústria

I
Brasil", e,

t agori anuncia I

e Comércio, DILú MELO DILú MELO, a rainha do'
iará, dois programas ao mi- itcordeon.

)
Torna-se cada vez

I Soe. Cultora I
I Joaquim Naboco
l,

.

Falaindo â
Mocidãde

Falta de
Responsabilidade

mais si'»> amigos ou são sabota-
,

inacreditável a negligência dores? Em quem está a re-

da Secretaria da Educação cair tôda esta anarquia?
. /

e do seu Departamento. Não é no Sr. Governador?
Os requerimentos de, li- rem culpa o Sr. Irineu?

cença dos
-

professores fi- - Não a tem! - dizem

Festa em Rio
Vermelho

. .

ao Orç�!!n!05\ d819541;::;:�::;�:=:51;�::�:Ao,projeto de, l�i que fixa a Receita e Orça 'a

Des-I cargo
do-ilustre advogado e

pesa para o exercl�lO de )..954. , eminente tribuno, Dr. Ar-
a) Suprime-se à Pág. 36 do avulso o título: "SER- mando Calil 'uma das per-

VIÇO DE METROLOGIA"; I .- .' -

b) Acrescente-se à .Tabela n. 2 (pág. ÕO do. avul-
I

sonalídades :marcantes da

so), o seguinte: , \
cultura catarmense.

"A cobrança será regulada pela Lei n. 90, dê 21-8-53":; Penhoradamente agrade
c) 'Inclua-se na Legislação da Receita pág. 237 do cernas a todos, que nos a·

avulso - Receita Industrial n. 17: "Taxa de Consumo t. '

líd
d A- d C it I" L' 90 d 21 8 53 graciarern com .sua so 1 a-
r e .. aua a apl a : e a el n. , e - -

. I
. .

Sala das Sessões, 30, de outubro de 1953. ' riedade pelo aproveitamento

(a) Oswaldo Cabral, destas edificantes palestras,
EMENDA N. 6

Destaque-se da Dotação 24-4-1953 .

a- in+oortância de ..... , , . . . . . . . . . . . . . . . .. 30.000,00
Com essa quantia inclua-se a seguinte dotação:

Para auxílio ao Instituto I-listórico e Geográ-
fico de Santa Catarina. 30.000,00
S. S., em 30 de outubro de 1953.
(a) Oswaldo Cabral,

EMENDA N. 7
Ao projeto de lei que orça a, Receita e fíxa a Des-

pesa para 1954. (

Suprima-se o artigo 5° do projeto.
.
'S. S., em 30 de outubro de 1953.

.

(a.) Oswaldo Rodrigues Cabral
Walter Tenório Cavalcanti
Ivo Silveira
Bahia Bittencourt
Ribas Ramos
Feriuuuio Oswaldo Oliveira
Oscar Rodrigues da Nova'
Olívio Nóbrega
Elpídio Barbosa
Joséo Gallotti Peixoto
Antônio Gomes de Almeida
Francisco Neves
Cássio Medeü'os Tri

Wilmar Dias
IEMENDA N. 8 '

Ao projétõ de lei que orça a Receita e fixa a Des- I

pesa para 1954. ,.
Destaque-se da dotação 24-4-153 .. . • . . . . .. 100.000,0,0,
Idem, idem 84-3-091, 50.000,00 I

Idem, idem 84-4-163 � . . . . . . . .. 50.000,00
I

Total : Cr$ 200.000,00 i

Com essa importância de Cr$ 200.000,00, incluam-se ,

os seguintes auxílios:
'

"

I - Para construção do Instituto Nor-

.' I'mal Doméstico "São. José, de' Ibi-
caré - Joacaba

'

,..... 30.000,,00
II - Para ampliação 'do Hospital, "São. I

_ Bento", de Ibicaré - Joaçaba J' •• : 20.000,00 '

III -.Para construção do Instituto Sagra
do Coração, de Ibicaré - Joaçaba

IV - Para .ampliaçâo do Juvenato Nossa
Senhora das Graças, de Ponte Ser-
rada - Joaçaba .

V - Para construção do Ginásio Cristo
Rei, de Joaçaba .

VI - Para o Ambulatório São Vicente de
Paulo, de Papuan - Joaçaba .... 15�000,00

VII - Para a Pia União de Santo Antônio
"Pão dos Pobres", de Joaçaba,.... 20.000,00

VIII - Para ampliação -do Seminário "São
_

, Pascoal" de Jaborá - Joaçaba ... '. 20.000,00
IX - Para a Escola dé Linha Grafunda

Joaçaba . , : ' J. •• '5.000,00 I

cam empilhados, e esqueci- uns. O governador ignora a

dos sôbre as mesas de tra- metade das sabotagens.
balho. --', Tem culpa! - gritam B 1 OI" I d V 'IAs portarias de substitui- outros. :Ê:le não dá impor- , O s a leia c e a ores
çâo, depois de muitos me- tância à boa administração.
ses é que são remetidas aos Escolheu os administrado- Relação dos negócios realizados no! 16° Pregão' de
'Estabelecimentos de Ensi- b d A d- .. .. .Cambiaís, em 26 de Novembro de 1953, acompanhada
.L:. res em e acor o conSIgo. d t

- .. rÓ,» dos
.

ti
'

GIOS.. ,

"

'

.

as co açoes mlmmas e màxímas os respec IVOS A
,

.

I
no.·, relapsos, mcompetentes e Moedas· Categ. Prazo Mini- Máxi- Quan-
Os substitutos. assumem pouco eficientes. ma ma tidade

o, 'I
'

'f t' ! o exercício, terminam a.su-',
Excluo o secretário da US$ Holanda 2a Pronta 20,50 23,10 13.000 'i'

espetacu o sera e e ua- ,

.
" US$ H I da 3a P t 30 10 31 00' 7 000 �

d C· ROXY j bstituição, e so muito tem- Fazenda. Mas não lhe faço
o an rona, , ..

o no me . 1 d
. ,

'

I Iczi . - US$ Holanda 4a Pronta 25,30 1.000

R II' , h- po epois e que .eonseguem e OglOS; pOIS nao os merece. US$' Holanda 5a Pronta I

55,20 1.000
ea lzar-se-a, aman a .e .

., . .

depois-de-amanhã, em Rio I perceber as diárias a que Leva.do, por um sentírnen- US$ Japão 2a Pronta 12,00 12,00/10.000

V l'h f I
fizeram jus. . to' partidario doentio, odeia US$ Japão' 3a Pronta .15,00 15,00 27.000

erme o, a esta em ouvor

I
-' US$ J

-

4 P ,20,00 20 00 3 000
'. os que nao rezam a oração apao a . ronta , .

à N. S. das, Graças, que E' justo? Há fundamento
der

' US$ Japão 5a Pronta 60,10 1.000
. " . I di l'

A .?
U enísta e, tendo compe- !US$ TJh lová

,
'

constara de novena, missa 1lesta rsp icenciar
tên

.

do efí
. _ I . c ecos ovaquia 3a Pronta 15,00 15,00 6.000

I
. -

t I Afi I '1' de
era e sen o eficiente, nao

I
US$ Tchecoslováquia 4a Pronta 20,00 20,00 3.000

so ene, prOClssao e ou ros I lna ,os auxl lares, .' .

,

festejos.
. orienta o Governador, pre- US$ Tchecoslováquia 5a Pronta 50,00 50,00 3.0ÓO
,! S Exa., o Sr. Governador, f $

III!. -I-'-I·.-a--·-·-'d--a--.---I--I�I-f-aAII-a �j�fi:a;b�a:!lrh�o:".n:::;:�:::
US. POrlUgàT:tal,em dó::e:r��t�. so�oo ..S2�1� 7:::::

Secretaria da Bôlsa Oficial de Valores de Santa Ca
Tudo isto há de ilustrar tarina, Florianópolis, em 26 de Novembro de 1953.

\

um episódio triste na histó- João Gonçalves Júnior

ria política de Santa Cata-
Vice-Presidente

---------�---�--.--
PROGRAMA em homenagem aos Milita

res. mortos no oumprimento do .dever' 'por oca-
'

sião da intentona comunista de 1935. Os Co
mandantes das Fôrças Armadas sédiadas nes

ta Capital elaboraram o seguinte programa:
16,30 horas '- Missa na Catedral, Metro-

politana .
I

17,30 horas ;_ Solenidade junto ao PÓR
TICO armado na Praça "15 de Novembro",
no mesmo local dos anos "anteriores.

Para estes átos de elevado patriotismo, es
tão convidadas todas as Autoridades Federais,
Estaduais, Municipais e o POVO afim de que

seja sempre relembrada entre nós a hedionda,
traiçoeira, infâme e covarde agressão-comunis
ta, matando quando ainda dormiam, militares
em .seus quartéis, no negro dia 27' de Novem-
bro de 1953.'

-

"Não é possível deixar no olvido e sem um

movimento de repulsa, mórmente nesta hora
de angustia universal, aquele amanhecer que a

brutalidade bolchevista, com seus processos
sanguinários- e covardes, transformou em o

"DIA DA INFÂMIA�'.
• .

\-
Eis chegado o instante de patentearmos

nossas convicções democráticas com' a reafir
.macãe de nossos sentimentos cívicos e de

amôr
,>

ao Brasil!
,
.

x

x

No mais edificante exemplo de sacrifício
pelo cumprimento do dever, tombaram, assassi
nados pelos comunistas no "Dia da Infâmia",
em 27 de Novembr� de 1935�

Tenente-coronél Mísael Mendonça
Major João Ribeiro Binheiro
Major Armando de Souza e Melo
Capitão Danilo Raladini

•

Capitão Benedito Lopes de Bragança
Capitão Geraldo de Oliveira
1° 'Tenente José Sampaio Xavier
2° Sargento José Bernardo Rosa
2° Sargento Jaime de Morais
3° Sargento Abdiel Ribeiro dos Santos
3° Sf:gento Coriolano Ferreira Santiago
Cabo Luiz Augusto Pereira .

Cabo Clodoaldo Ursulano
Cabo Francisco Alves da Rocha
Cabo José Harmito de Sá'
Cabo Alberto Bernardino de Aragão
-Cabo Manuel Bire de Agrella
Cabo Pedro Maria Néto .

Cabo Fidelis Batista de Aguiar
Càbo Wilson Franca
Cabo Pericles Leal Bezerra
Cabo Orlando Rodrjgues
.cabo José Menezes Filho
Cabo Walter de Souza et'Silva
Cabo José Maria Cavalcanti
Soldado João de Deus Araujo
Soldado Lino Vitor dos Santos
Soldado Luiz Gonzagà' de Souza

,

Caíram como bravos, 'honrando o jura
mento que fizeram e nos legaram um exemplo
dignificante de destemor de renúncia heróica
e de àmôr à Pátria Brasileira.

.
.

, Não morreram em' vão, naquele combate
ao traiçoeiro comunismo, porque deram suas

vidas pflra impedir a destruição da Pátria" o re

baixamento moral dos costumes e ,o cercea

mento total da LIBERDADE.
As nossas mais comovidas homenagens

aos que deram o seu sangue por_um Brasil Li
vre, por um Brasil tranquilo, por um Brasil
para os B:rasileiros.

rina.

G. Silveira

.TIM
I
I

• II •

COISAS 'DO BARÃO

(

O nosso insípido Barão

I não era assim. Tornou-se es

quivo aos olhares do povo, \de 1951 para cá. Deixou, até

éle aparecer nas procissões,
"

'I
dia que o florianópolitano
conseguia pôr os olhos (por 1

instantes) na sua elegância
balzaqueana'. Agora, numa I
limitação marcial, restrin-j
giu sua apresentação ao res-I.peitável público, unicamen
te aos dias de desfile mili

tar. Passar revista às tropas
o é um de seus hobbys predi

l-etos, Adora êsses instantes,
embora (algumas vezes)
cometa gaffes, imperdoáveis
pa_ra um mortal, da estirpee]

110
Barão. Mas, êle é assim.

\�ão liga (ou, esquece), o

protocolo, que é rígido, nas

I
cerimônias cívicas. Nas eo-

memorações ao Dia do Sol

dado, em que é reverencia-

" da a figura de Caxias, o im
pulsivo Barão disparou 'ru

mo às tropas, quando o cer-

to, era' a sua permanência
junto às demais autoridades
e aguardar aí que os bravos

I
� (lIdados, em formação im

pecável, desfilassem diante

I do busto do grande cabo de

guerra. No dia 7 de setem

bro, novamente o Barão
eonfundiu-se. Quando devia
('star de pé (no automóvel)'
�entava-se., E vice e versa.

Uma baralhada infernal.

Mas, o nosso rubicundo Ba-'

rão, acha que vale tudo e \
que êsse é o melhor dos
mundos. Que a vidá assini
é outra coisa. E êle insiste,
não desiste! Gosta que se

enrosca, de passar revista.

E' incansável o nosso robus�! -

to Barão ...

..

Florianópolis, Sexta-feira, 27 de Novembro de .1953 ,

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

Loteria do, \Esíado
A Eltraoao de. Ontem

.

). \

3.463 Cr$ 200.000,00 - CAÇADOR
2.067 c-s 15.000,00 -'FLORIANÓPOLIS
12.119 Cr$ 10.000,,00 - ITAJAI
7.889 - Cr$ '5.000,00 - ITAIÓPOLIS
2.91,0 .; Crl 2.000,00 -' JOINVILLE

FV0GIlanão
,A única virtude dos vetos do sr: Governador

àSI emendas ao projeto .do orçamento 'de 1954, foi
perdida com a divulgação feita pela Gazeta, de 25
corrente. Essa virtude era justamente a de esses

vetos serem impublicáveis,
No Brasil apenas um governador poria seu no- �

me ,debaixo daquele amontoado de genealidades: o

sr. Irineu Bornhausen.
Num crescendo de rematadas estultices jurídi

cas, S. Exa., depois de anexar ao Executivo as' fun
ções do Legislativo, assume também as do Judiciá
rio � julga da inconstitucionalidade das leis.

Pensam que é anedota? Pois, então, leiam este ,

saboroso trechinho:
"Finalmente, -é também vetada a parte final da

legislação citada como básica da receita da Taxa de
água e esgôto, no 'que se refere à Lei n. 90, de ....
21-8-53, por isso que julgo a referida Lei inconsti
tucional, conforme já foi explanado no Veto do
Executivo, em tempo ·oportuno".

,Estamos, como se vê, em plena aitad�ra! Em
1937, o sr. Getúlio Vargas, instituindo o Estado No

,vo, suprimiu o Legislativo, mas respeitou o Judi
ciário. Em 1953, em Santa Catarina, o sr. Iríneu
Bornhausen, suprimiu os dois outros poderes.

'

, Quando uma lei não o agrada e o seu, veto é
rejeitado na Assembléia, êle a julga inconstitucio-
nal! \

'

Para quê Assembléia? Para qU(\ Tribunal? Aí
está S. Exa.'onipoderoso, enfeixando os ürês, poderes! �

O ninho de afilhados da Metrologia' foi rejei
tado na Assembléia. Os representantes do povo
recusaram aprovação à lei que o criava. Vai S. Exa.
e, �r um decreto, cria o serviço e as taxas, incluin
do-as no orçamento! Os seus auxiliares, assessores,

juristas e constitucionalistas atingiram aquelas cul
minâncias de saber que o matuto simplificou lapl-v
darmente: ,

"O govêrno pode cretar �. discretar".
'-

..

x x

x
. ,

Era e?perança nossa, e de todos,' que ,os douto
res do govêrno evitassem os disparates do gover
nador, indicando-lhe o caminho do direito e do res

peito à Constituição. Aconteceu, no entanto, que oS

doutores do govêrno aderiram todos à escola da
vida!

'

x x

,

.

x (t
Há tempos, fiz umas restrições à sabedoria ju

rídica dei Senador'Alcides Ferreira, quando parte
jou substancioso parecer na Cespe, c�etando direi
tos' inexistentes. e. discretando direitos adquiridos!

Peço-lhe perdão! S. S., diante das razões dos
vetos bornhauseanos, é jurista respeitável e hermé
neuta dos mais inconcussos,

.

dentro da nova ordem
j'urídica estabelecida em Santa Catarina.

x x.

x

Já rasguei o Bevilaqua, o Temistocles, o Pontes,
o Ruy! Bastam-me o Secretário Moderno o Alma

naque, do Tico-Tico, o de Bristol,' os veto� governa
mentaiS e (desculpem a má palavrá) o Cosmoram�.L
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