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I aspirações democráticas do

nosso regime político.
Ora, há, nas hostes go

I
vernamentais, uma certa

'campanha surda co?tra o,
,

Congresso. Procura-se a in

compatibilização das " duas'
Casas de parlamento com a

opinião pública nacional, a

. pontando-as como respon
sáveis pelos ,males que nos

afligem. São os saudosistas
rantiu o livre exercício do

como afirmou, da tribuna, o da, ditadura que assim fa-
magistério. No final de seu

deputado Carvalho Sobri- Iam e agem. I di, , Iscurso, que 'constituiu
nho do P S P de' São Pau O 'nosso Congresso pode I ., . . . ,-

responsabilidades do Legis- d D d
VIOlento libelo contra o sr.

lo. As mais prestigiosas fi- ter erra o eve ter erra o

O panorama administra- êoamerito das riquezas. Tu- lativo dentro do âmbito de- M'':''
'

d
Celso Mota, o deputado Os-

'guras do govêrno, da atua-
mocrático.

mesmo.

ads,
nao se

dPO
e

car Correia leu uma cartativo de' Minas representa do o mais, inclusive a agri- lidade política, de todos os negar que, e um mo o ge-
justamente o contrario do cultura e a pecuária, depen- Dando ao Congresso o 1 CA .

S d j do parlamentar acusado,
partidos, das classes,produ- ra, a amara e o pna o

RIO, 27 (V.A.) - A ofi- panorama do resto do Bra- dem da solução desses dois, • melhor de seus esforços, tê bid .

I
na qua,l êle faz as ameaças

toras prestigiaram a inicia- em sa 1 o cumprir o seu

cialidade do navio portu- sil. La existe, de fato, uim problemas, que estão sendo emprestando 'à função que d
'

que depois se consumaram.
tiva dos cronistas parla- ever. I,

zuês "Santa Maria", pre- programa .de govêrno, um atacados com uma celerida- exerce a fôrça de sua inte- ! :--:----':"",----�,..,...�
�

I mentares, de forma a que Dessa forma, o sr. Ner.êu I FgltOD ga'ollna'sentemente no Rio em sua sentido de ação governa- de nunca vista." ela, hoje, se reveste do mais ligência, colocando-o em po- Ramos, que com tanta dig- I � t)

viagem inaugural, ofereceu, mental. Pouca gente, no O governador mineira alto significado político e siç�o de relêvo ante ?S .dét nidade e elevação tem pre- e o avião ca,iu
a 'bordo daquêle barco, um

I

Brasil, faz idéia do seu prometeu dar à sua tenra t verdadeira e
mais poderes da República, sidido a Câmara torna-se RIOI ! represen a

S N
A

R f A
,

, 27 (V.A.) - O
banquete em honra do pre- imenso plal10 de �ealiza- I �.OOO quilômetros de estra- inédita consagração ao

o r. ereu amos, ez-se

I
um símbolo, nesta home- avião de treinamento P-19

sidente da República 8 da, ções, firmado sobretudo no das e mais de 400 mil ca- austero representante bar- c�edo� de, i�estimáv:is. s�r- nagem que, muito mereci- da FAB, número 0543, de
sra. Darcy Vargas. I binomio "energia e trans- valos-força, através do a- riza-verde, VIÇOS a Pátria, que so o hIS- I damente, lhe vão prestar os d 1 d�

I
I up o coman o, quando.em

O chefe do Govêrno e i portes".
I
proveitati'iento do potencial toriador futuro poderá com-

nossos cronistas parlamen-
d

vôo de exercício, pilotado
sua espôsa estiveram pre.,.I' O GRANDE BINOMIO hidráulico. Pois bem, ago- Exaltação ao regime e- preender e exaltar nos seus tares. pelo cadete Vicen.te Paulo
sentes à festa, fazendo-se Por que Juscelino prefe-" ra, quando faltam dóis a- mocrático verdadeiros limites. (Do Diário Carioca d 2e 6 Ribeiro, (de 22 anos, soltei-
acompanhar do general r. iu basear a sua obra de I

nos para terminar o man- Logrou a maior reper-
"

Daí a justiça 'da homena- do corrente.) ro, residente na Escola de
Caiado de Castro, chefe do governo nesses dois setores dato, já rasgou '1.800 qui- cussão, a homenagem que gem que vai ser prestada Na Câmara
gabinete milita� da presi- principais? Justamênte ten- )ômetros de novas rodovias vai ser prestada através da no próximo dia 3 de dezem-

I
Para ressaltar a repercus

dência da República. Rece- do em vist� a carencia de
I

e dedicou-se a fundo à impreri�à;' aO"presid�nte da
I

bro ao Sr, Nerêu Ra�bs. são nácional -q,ue vem, ob
bidos à entrada do navio Minas no tocante à energia' construção das usinas que, Câmara dos Deputados, Sr. I

(Da Folha Carioca, de 25 te�do, através da adesão de
I b d d P 'd' 'd d 20 d 'Nerêu Ramos, homenagem

I
do corrente)pe o em aixa ar e ortu- elétrica e no que iz res- entro e meses, pro u-

I elementos de todos os par.
gal e pelo ministro da Ma- peito a um sistema de es-' zirão a quota' prometida ao que, por extensão" se pres- HOMEM SIMBOLO tidos políticos! a homena-
rinha daquêle ....país foram tradas suficiente para o es- povo. ta ao parlamento brasileiro, A homenagem que os gérn a ser prestada ao Sr.
conduzidos ao salão de re-' constituido a mais expres- cronistas parlamentares vão N A

R d
J

ereu amos, presi ente

cepções onde teve início o siva exaltação ao sistema pres!ar ao sr. Nerêu Ramos, da Câmara dos Deputados
jantar.

EM JaNEIRO
político em que vivemos. presidente da Câmara dos ·por iniciativa de um grup�

A sobremesa, usou da pa-
,

Entre ilustres itersonalida- Deputados, se reveste de de jornalistas, falou o sr.

lavra o ministro da Marí- des que passaram pela p,re- um cunho especial, porque Carvalho Sobrinho, da ban-
nha Portuguêsa, almirante / sidencia da-Câmara, con- não visa apenas aquêle par- cada do PSP de S. Paulo.
Americo Thomaz, que sau- funde-se a do Sr. Antônio lamentar, mas, também, ex-
dou o presidente da Repú- O aumenfO do �a'ário, minimo Carlos de Andrade ,e Silva" prime uma espécie de desa- O Prefeito
blica. que, inquestionàvelmente, gravo ao Congresso .nacio-

Em nome do presidente RIO, 27 (V.A.) Se-' Ainda. naquela, capital dignificou responsabilidade nal. esteve no PSD
Getúlio Vargas, agradeceu gundo despachos telegráfí- participou de um almôço do cargo, com a do senhor As Casas Parlamentares,

•

S. PAULO ,27 (V. 'A.)
a homenagem o chanceler cos de Salvador, o ministro que lhe foi oferecido pelas Nerêu Ramos. são um reflexo da consci- - O sr. Reginaldo Poli,
Vicente Ráo. do Trabalho foi homenageá- classes conservadoras, visi- Na verdade, o enérgico, ência cívica da Nação. E' o prefeito do município de

Após o banquente, realí- do numa concentração po- tau a Assembléia, Legislati- mas justo presidente da Câ- povo que, na sua soberania, {t;uarulhos, visitou a' sede

zou-se a recepção à -Socíe- pular, na praça da Sé, onde va, e avistou-se com diri- mara tem exercido a nobre elege os seus membros, na do Partido Social Democrá

dade, a que também estive- anunciou que em janeiro gentes operários, para cujos função com elevado espíri- esperança de que êles sai- tico, mantendo, ria ocasião

ram presentes' o .presidente deverão estar prontos os problemas prometeu solu- to patriótico, inquebrantá- bam corresponder à expec- uma conferência com o sr,

da República e a sra. Dar- estudos para aumento do ção urgente, tão logo re- vel austeridade perfeita- tativa do país e sejam, real- Cun:ha Bueno e outros li-

cy Vargas.' salário mínimo.
, ,gresse ao Rio. I mente côns�io das pesadas mente, os intérpretes das deres pessedístas.

()---()---()---()...._�." ....().....(?....()....()�()....()�«)...().... ()....()....()....o....()....()....()....()....()....()...().....()....()....(Q --�_-.c:�� ...

Por dias e até semanas, o Jornal palaCIano, mUnIdo

R 'I' � UI·
I Declarou, o deputado JoaqUIm Ramos, no InICIO e

de suspeitíssima carta do suspeito deputado José Boni.

t
em todos os momentos, que era favorável à emenda por

fácio, vem-se despejando no pretender crédito para uma e�e In o ma n r I�a
êle também apresentada, apenas desejava saber se os es·

sórd.ida e suja �xploraçã? cont�a o nosso ilustre, e digo ' � tudos estavam, ou não, concluid?s., Isto porque, �ntendi.
níssimo conterraneo, dr. JoaqUIm Ramos, representante I am todos que se os estudos estIvessem conclUldos, a

do nosso povo n'a Câmara Federal. .

"

emenda deveria ser aprovada totalmente e não cortada.

Segundo a insidia do jorn:a:lzinho calinesco e desa·· I Do contrário, aceitariam uma verba menor para conti.

creditado" êsse incansável defensor dos interesses cata· nuação dos estudos e início das obras. Foi nessa ocasião
rinenses teria agido levianamente na Comissãl> de Finan· que o Dep. Wanderley Junior pediu o adiamento para
êas da Câmara, a ponto de comprometer a obtenção da endimento e justificou a emenda dizendo �ue o "O MI·

i que fossem pedidos oficialmente os esclarecimentos
verba de 20 milhões para as obras da usina do Estreito NISTE'RIO DA AGRICULTURA DEVERA CONCLUIR necessários ao Ministério. ,

do Rio Uruguai, na divisa do nosso Estado C\)m o do Rio NOS PRO'XIMOS MESES OS ESTUDOS E PROJE'TOS

I
Na 'sessão de 21 de Setembro, o Dep. José Bonifácio

Grande doSul., I
RESPECTIVOS".

,

.

leu a resposta do Ministro. Foram submetidos a votos,
Ao repelirmos a intrijice, não nos demoraremos no A Banca do P.S.D

.. aprese�t�u, �

no mesmo �entIdo, I
as duas emendas: a do Relator, favorável a 10 milhões

autor da carta política, que o pasquinete bonhauseano emenda (no() 2.169) pedIndo �5 mIlhoes de cruzeIros e, e a sub·emenda do Dep. Lauro Lo_pes, de 5 milhões, ten
vem industrializando. Aos' que lhe desejarem melhor in- justificou dizendo: "OS TRABALHOS DE SONDAGEM" do sido aprovada a emenda do Relator da Receita, isto é,
timidade, recomendamos a leitura de um discurso que, BEM COMO OS DEMAIS SERVIÇOS DE ESTUDO E I a de 5 milhões, por 13 votos contra 9. O deputado Joa,.

a seu respeito, o sr. Flores da Cunha proferiu no ano úl- P�ANEJAMENTO DESSA OBRA, DE MAGNA RELE· quim Ramos votou pelos 10 milhões. Nada' mais houve.

timo, da tribuna da Câmara. O .ver�o can.âe?te e rijo do, VANCIA PARA TO�O O SUL-BRASILEIRO, JA' Es·1 Se fOSse convincente a respos.ta do Minis�ério, se�ia
venerando lidador gaúcho exphcara, subJetIvamente, a ',I'ÃO CONCLUIDOS . certo de que os deputados catarmenses, terIam pedIdo
carta dirigida ao dr. Konder Reis, moço brilhante que, , � Dep: �osé Bonifácio deu pa�ecer, favorável. Daí I

destaque no Plenário par� que a verba fosse aumentada.

infelizmente, aqui não pode per�anecer e que .tem, ,no surgIU a d?vI�a do relator da Re.�eJta, q�e al�gava que, I A verdade, ai expressa, tem nas emendas e nas atas

gabinete do sr. Ministro da AgPlcultura" como coI�ga,. como a propna emenda (na ocaSIaO se dIscutia a emen· :l, melhor atestado. Publica.lai-'emos.
um filho do deputado José Bonifácio. da do Dep. Waldemar Rupp, n'o 1643), na sua justifica- Aí já fica, no entanto" reduzida a nada, a mentira-

E; absolutamente falso, como provaremos, no pros- tiva, dizia que os estudos não estavam terminados, pedia lha do folheto bornhauseano e da perfumosa cartinha
seguimento desta re,sposta, que as verbas para as obras a atenção da Comissão de Finanças, pois que parecia em que se estriba.

do Estreito deixassem de ser ,aprovadas por interferência que o Parecer do Relator colidia com as I,lormas pré-fi- Só em cérebros obliterados p'ela paixão e pela intri
do deputado Joaquim Ramos: Essa intriga não' resiste xadas pela Comissãô. Só aí interferíu o dep. Joaquim Ra- ga caberia susténtar que um deputado, que apresenta
aos fato!;1 e aos documentos. Esclareceremos, hoje, ape- mos no debate para estranhar e fazer, ao mesmo tempo emenda mandando dar � determinado empreel1ldimento
nas o que realmente houve a propósito. Em seguida, um protesto, porque o que se estava verificando' era o

"
a verba de 25 milhõs, venha a ser o responsável pela re.

nas' próximas edições, documentaremos nossas afirma· Ministério da Agricultura informar diferent.f,!mente aos jei"ção de emenda no mesmo sentido, dotando essa mesma

tivas.' I deputados. Ao deputado Leoberto Leal informára que os obra de 20 milhões.
,

Como se sabe, o deputado Waldemar Rupp apresen- 'I estudos estavam concluidos e ao deputado Waldemar, A causfl dessa rejeição está agressivamente eviden.
tou ,subscrito por outros deputados, �ma emenda mano i{UPP, como ficou evidenciado na sua justificativa, "que I te nas informações do Ministério da Agricultura, l'epe.
dando incluir 20 milhões de cruzeiros para êsse empre. i 33 e!ltudos ainda estavam por concluir. I tidas ná e.meuq,a do d,eptuado Waldemar Rupp.

J
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D(:�(1 Mandou Fechar
, m".llS antigo Ia-I � - __

to de S. Catarina
I a Escola 1

I
Ano XL 1'--

I �N. 11.7!7 I Atitude de um dep. peS86pista
.,,� _< >.-<,.. BELO HORIZONTE, 27 muito veementes, o deputa-

bro-d--1-9-5-3--'-------------C-..-· l�...
-

(V. A.) - Em têrmos do Oscar Correia formulouSábado, 28 de Novem ro e •
I

,---- ------- --------------'-

INerêu Ramos
,

•

! er!U[la�
'quer satisfações do dep. que elo�i9u Vargas

RIO, 27 (V. A.) - Na

I
A INICIATIVA a discordância da D.D.N.

última reunião do diretório carioca em relação à linha

nacional da U.D.N., realiza- i A iniciativa da interpela- de conformismo com a po

da quarta-feira -- houve ção ao sr. Licurgo Leite lítica governamental.
número afinal - decidiu-se partiu do sr, Adauto Car-I A decisão de pedir escla-

I

, "

interpelar o deputado Li- doso, representante da se- J recimentos ao parlamentar
curgo de Castro a propósito ção do Distrito Federal, que

I
mineiro foi adotada por

do' caso de Muzambinho. reafirmou na oportunidade I unânimidade.

A

O representante mineiro

terá de contar ao seu parti-

to de repercussão nacional,

RIO, 27 (V.A.)' - A

hO-1
.ii

menagem que será prestada "

ao sr. Nerêu Ramos, .rio
,

próximo dia 3', continua re

cebendo adesões de todos os

partidos e de todas as clas

ses sociais. Iniciada como

Isimples homenagem dos

cronistas 'parlamentares na

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

UM GOVERNADOR

Diferente do Nosso
do como se passaram na

vel:dade as coisas naquela
cidade, esclarecendo inclu

sive como chegou a ser di

vulgado como tendo sido'
por êle pronunciado con

ceito altamente' elogioso ao '

govêrno da República.

Câmara, espraiou-se ime

diatamente como movimen-
,

Cumpre as promessal o sr,
Kubitscbék

Homenagem
a Vargas

ontem séria denúncia con

tra o seu colega do PSP, sr.
Celso Mota, por ter êste
mandado fechar, violenta

mente, uma escola pública
no município de Mariana,
porque o estabelecimento
fôra instalado por seu ad
versário político, o prefeito
local. O parlamentar ade
marista admitiu que'man
dou o delegado de polícia,
acompanhado de praças po
destacamento do município
efetuar o fechamento da es

cola, acrescentando que o

fêz porque "o prefeito não

podia, legalmente, instalar
escola.
A professora do estabeleci-
menta requereu e obteve

depois uma ordem de "ha

beas-corpus", que lhe ga-

Aeronáutica) caiu ontem à

tarde, nost fundos da Fábri
ca Eternit Brá��i1 S. A., si�
tuada na Avenida das Ban

deiras, 1550.
FALTOU GASOLINA

O cadete foi socorrido no

Hospital Carlos Chagas, a

presentando fratura expos
ta da perna esquerda e con

tusão no nariz. Declarou ter
sido o d'esastre ocasionado

rpela falta de gasolina, o que
fêz com que o aparelho se

I projetasse ao solo.

Roubaram os
pjssarinbos do
ual. Canrobert
RIO, 27 (V. A.) - O

general Canrobert Pereira
da Costa mandou comuni-
car ontem, ao comissário de
serviço na delegacia do 220
D. P., que" durante a ma

drugada, alguns ladrões, pe
netrando em sua residência
(à Rua Bueno de Paiva,

! 218,>, furtàram todos o's pas
sarmhos de seu aviário.
Junto à informação o gene
ral pediu também ao co-

tnissário' que' providencias
se a imediata reconquista

.
de- seus pássaros.

UDENILDA - Meu Deus!
o Governildo foi assistir
a festa do trigo e se es

queceu de levar a trigo-
nometria!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 28 de Novembro de 1953 o ESTADO

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

S' «ela t II E' d..1·' t a I ,IE C-I T· A L.,·Parficipaçào
v, �,_ I I Jorge Lunardelli e Gla-

, , � �
,

I l EDITAL COM O PRAZO DE TRINTA' (30) ,DIAS. I: dis Lunardelli, tem o pra-

,
" ,

zer de participarem aos seus

JUIZO DE DIR_EITO DA COMARCA DE BIGUAÇU JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU ,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 de sua filhí-
EDITAL DE CITAÇAO COM O PRAZO DE TRINTA EDITAL DE CITAÇA-O COM O PRAZO DE TR"INTA rina, na forma da lei, etc. '

nha, que, na pia batismal
(30) DIAS (30) DIAS' ,

"

. O CIDADAO JOÃO, CANDIDO DA SILVA, JUIZ DE � Faço saber �os que o prese�te edital
.

virem.. que receberá o nome de

O CIDADi-1..0 JOÃO CANDIDO DA SILVA, JUIZ DE PAZ NO EXERCíCIO DO CARGO DE JUIZ DE DI- [por p�:.te de Jo:e Gan:a Lobo �ll?o me foi �presentadp Clia-Maria
PAZ NO EXERCíCIO DO CARGO DE JUIZ DE DI-IREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU, ESTADO DE Ia pet,lçao do t;�r segumte: Petição: - Jose C?ama ��- Pôrto Alegre, 1° de No-'
REITO DA COMARCA DE BIGUAÇU, ESTADO DE SANTA 8ATARINA NA FORMA DA LEI, ETC .. lho Fl�ho, mantlmo", a�osentado e su� I?ulher .

Mana
vembro de 1953.

SANTA CATARINA NA FORMA DA LEI, ETC.. Faz saber aos que o presente edital virem ou dele ,Joaquma �obo, d�n;e,stlca, ambos brasl1:lros, :esldentes
conhecimento tiverem que por parte de IRMÃO MEN- -em Serrana, Município e Comarca de Sao Jose, por seu

1Faz saber aos que o presente edital virem ou dele �S &1 CIA d g d DA' '.

Zélni d bastante procurador, o advogado infra-assinado inscrito S O, PAULO
LI� ., por seu a vo a o r. cacio e nIO a

O d d dvoaac ,_

conhecimento tiverem que, por parte de JOSE' MA- Sil Ih f' di
.

ida eti
_

d t
� segui t

na r em os A vogados do Brasil, secçao de Santa RIO?
.

, 1 va e Ol irigi a a pe rcao o eor se um e:
c'

, ,. ,

�OEL MARQUES FILHO, por seu a�si�t:n�e judici�- Exmo. sr. dr. Juiz de Direit� da Comarca de Biguaçu, atarma, com es�nt?rlO. a P:aça 15 de n?vembro 23; ,

no, Dr, Osmar de, Souza Nunes, lhe foi dirigida a peh-, Irmãos Mendes & Cia. estabelecidos nesta cidade à rua sobrado, em Flo�lanopohs� vem expor e finalmente re- �
ção do teôr seguinte: EXI;lO. Sr. Dr. Juiz de �ireito da Major Livramento, pr�tendendo adquirir o domínio de qu.erer a V. �xcla. o segumte: Os suplica�tes vêJTI pos- iiiI!IIIJIII
Comarca de Biguaçu. Jose, Manoel Marques !l1h?, bra- um terreno com fundamento nos arts. 550 e 552 do CÓ.,. sumdo, por S.l.e seus anteoes�ores, há �alS de 30 �n�s,
sileiro, casado, lavrador residente no legar Três RIachos, digo Civil por seu advogado infra assinado expõe é afi- mansa. e paclflca�ente, se� mterrupça� nem OP?SIçaO,
MUJ;lÍcípio ,e Comarca, por seu assistente judici�rio nal reque; a v. exa., o seguinte: 1- Possue 'o Suplicante,

o terreno em seguida d�s�rIto e co�o nao possuam n�m
abaixo �fL:mad�, ,vem, com fund.amentos nos artigos um terreno situado ria 'sede do municipio, cujas confron- tenham. Q_e posse e do�m�lO, qu:rem, peran�e V

..E�cla.,
550 do COdIgO Civil e de conformidade com o processo tações e dimensões são: frente, que faz a Leste em 78m., regular:zar os seus�?!reItos sobre o ref�ldo imóvel,
estabelecido nos artigos 454 e seguinte do C.P. Civil" com o caminho do Morro; fundos confrontando com quem

pela aç�o. de uso-capiao, com fundamento no art. 550 do

prompver a ação de usocapião, propondo-se provar me- de direito' Norte com terras de Francisco Peres da Sil- ,Cod. Clvll.e segundo o: processo estabelecido pelo art.

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

Su- f va em 370 m.; e no Sul, confronta com as de herdeiros 454"é seg�ulI�tes do Cod. de .Processo Civil. 0. terreno

plicante pcs�ue por SI e �por seus sucessores, ha mais de I da família Terres, também em 370 m.; sendo a área to-
em �e�e::encla acha-se locah::ado �m Serrana, neste

trita (30), �nos, mansa" pacifica, e ininterruptaI?ente, .tal de 28.860 m2 .. 2 _ Este terreno, foi comprado pela ,MUlll�ll�IO e Con;arca de Sao Jose, tem a forma. de
sem opos�çao ou embargos �e q�em quer q�: �eJa, em : requerente, em 1948, do sr. João Antônio Zimmermann, qua�nlateTo 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 Biguaçu; 2 - Que o refen�o terreno confron- as ditas terras há mais de 25 anos. 3 _ .Tanto a posse da . Flon�nopôhs-Bl?uaçu numa lmha de 19 metros, fundos
ta pela maneira seguinte: frente na estrada geral, onde IA. como do seu antecessor, foi mansa, pacífica, sem oPo_lt�mben: numa linha de 19.metros com terrenos de ma

mede 103 metros; fundos em terras de quem de direito; sição nem interrupção, tendo ambos os possuidores usa-
rinha ocu�ados pelos Suplicantes, extremando ao Nor

onde mede a largura de 152 metros; extrema de um la- do os terrenos como donos. 4 _ Não havendo títulos sô- ! t�, numa lmha de 2� �etr�s com .terras ,de Pedro Bene-

do em terras de Basilicia Rita de Souza, cuja linha me-
.

bre a aludida terra pretende a A. adquirir o domínio da I
dito Machad�, brasII�Iro, "jornaleiro e ao sul com ter- �

de a distancia de 500 metros; e de outro lado com ter- mesma com .fundamento nos arts. acima mencionados eras d; Juvelma, Cacilia Martins, brasileira, doméstica,
ras, de Ciri,é\co C�rlos da ,Silva, até 95 metros li�eares, de conformidade com o art. 454 e seguintes do Código

I ta�bem numa lmha de 22 metros
..
Pelo exposto_: res-

A
'

abrindo daí em diante m�I� 49 metro,s, onde passa a es; do Processo Civil. Assim, requer à V. Exa., se digne ou- Ip�Itosamente requerem a. V .. �XCI�. a �e�Ignaçao de te'nra"'"otremar com terras de OhVlO Augustmho de Faria ate vir com ciência do dr. Promotor Públícor da Comarca dia, hora e lugar, para a justificação exigida pelo art. �
405 metros; 3 - Que o Suplicante possue no terreno a.: as testemunhas adiante arroladas as quais comparecerão 45�?0 Cod. do Processo Civil, ria qual deverão ser in- CONSCRITOS DA

'

cim�.r,deserito, benfeitorias, tais cO,m_? lavouras, arvores
i em Juízo independentemente de' intimação, sendo feitas qUln�as�s testemunhas' ab�ixo_ arroladas que com�a- CLASSE DE 1935

frut�llras, �tc ... 4 -:- Nest�s condições req�er .. a y. a justificação "ab-initio", para.-após [ulgadapor V. Exa" ·rece�ao mde�ende�te .d� cl_!açao. �eq�erem outrossim, Deverão comparecer ao

EXCI�. se, digne designar dia e hOl;a .

para a justificação serem citados pessoalmente 'os confrontantes, o dr. Pro- dep.Ols de feita a JustlflCaç�o" a cItaçao pesso�l dQS a-

preVIa, CIente o Dr. Promotor Pubhco, ouvindo-se as motor Público e os interessados incertos por editais em
tUalS confront:mtes- conhecIdos,' Pedro BenedIto Ma- Quartel do 14° B. C., afim

testemunhas do róI ab,aixo,_ as quais compare:cerão in� trinta dias, publicados uma vez 'no Diário Oficial do Esw
chado e Juvel�n� ?�cilia, �artins, bem :0I?0 do� repre- de tratar de assuntos de

depende,temente d� i�b�naçao, �i_:>pensando-se' � c�tação' tado e três em um jorn�.1 de Florianópolis, para contes- sent�nte do MmlsterlO Pubhco e, por edItaIS de 30 dias, seus interesses, os seguintes
do SerVIço de Patnmomo ,da Umao em face de Junspru- tarem, querendo, a presente, dentro do prazo legal sob d?s mteressados e confrontantes ausentes ou desconhe- coriscritos:

-

�ência do �.T.F. Requer ainda que, feita a justificação pena de justificada a posse, ser expedido o mandad� au- cldos,- todos para, �_compan�arem os t�rm�s da presen-
de posse a Julgada a mesma por sentença, se digne f. toi:izando a transcrição no cartório competente. Daiido a

te 'lÇa� �e usocaplao, depOls da termmaçao dos prazos
Luiz Carlos d� Mello, da

Excia. mandar citar, por edital, com o prazo de trinta pre�ente o valor de Cr$ 2.100,00, "P. deferimento. Bi- dos e�l�als, nos termos d? art. 455 do Cod. Proc. Civil, classe de 1935, fllho de Ma

(30) dias, os interessados ausentes e desconhecidos, pa- guaçu, 10 de julho de 1953. (Ass.) Acácio Zélnio da Sil- ,por m�l� da qual �evera se:- reconhecido e declarado

I,dno
Mello e de Maria Sar

ra acompanharem os termos de cofesso até final, sob va. Selado com estampilhas estaduais riÔ valor de ....
o domlI�IO dos �uphcantes sobre o aludido terreno, fi- torati Mello.

pena derrevelia, e para apresentarem a defesa, se tive- Cr$ 3 50 inutilizadas Relação de testemunhas' Domin
'cando cItados, alnda,' para no prazo legéll apresentarem J' V d' K 't d

1 d t d d 1· d
_

,.,. .
-

contestação e para s g
,

t' f' 1
ose a Ir anl z, a

re� o. �ue a e�ar, en 1'0 o prazo a eI, sen o a açaó gos Pedro Nunes, Romão Francisco de Faria e JoãoC.' � Ulrem a causa a e ma senten-
.1 '.

aúnal Julgada procedente do plano, bem assim a com- Zimmermann, resid,entes nesta cidade. Em a dita petição ça, sob as penas d.a leI. Da-se, a esta o valor de Cr$ .... Lasse de 1935, fIlho de Ehas

petente cert�dão ,�ara o registro no ofício �ompetente e foi exarado o seguinte despacho:' R. hoje. A Designe o
2.100,00, para '�feItos de pagamento da ta�a judiciária. Kanitz e de Delayde Gui

para os deVIdos fI.ns. Protesta::se pe!o depOlmento pes- ,sr. Escrivão dia a hora para a justificação, fazendo-se as Protesta�se provar o alegado com o depo�men�o pes- marães'K�nitz;
soaI de qu�m qu.eI_:a contestar a açao. sob pena de c�n-Inecessária� notificações. Biguaçu, 3-7,-53: (Ass.) O. Du-

soaI de mteressados e d: te�temun,has e vlstonas. Ter-

fesso, por mqUll'lf,ao ?e teste.:n:unhas Jun�ada poster�or Itra. Procedida a J.'ustificação foi esta julgada por senten-
mos em que,E. R. IMerce: Sao J�se,.20 de outubro de

.Ven'ele-sede, documentos,. cl�tonas, �e:lclas e por �odos os meIOS ça do teor seguinte: Vistos, etc. Julgo por sentença a
1953. (�s) AI:aro l':1ullen da Sllvell/�. Rolde te:te-

de prova em dIreIto permItIdo. Para efeItos' de alçada, presente justificação para que produza os seus jurídicos
munhas. - � ) Jose Manoel de AgUIar, bras. solteIro, '. '>

dá-se 1(' presente o valôr de Cr$ 2.100,00� RóI de teste- I
e legais efeitos. Cite�-se, por 'mandado os confrontantes pesc�dor, reSIdente em Serraria. 2�) Severino José pe Uma máquina de eSCfl"-

m�n?as: 1°) �Joã� Acá_cio Cidrão, cásado," funcionári�'conhecidosereside�tesnaCom�rca'de'origemeporedi- Aq�mo, brasileiro, cas�do, lavrador', residente em Ser- ver, marca "NAUMANN.
publIco federal. 2 ) Joao Manoel de, Souza, casado, la- tais com o prazo de 30 tlias, publicados uma vez no "Diá- �an?. De�pacho: - VIStOS, etc. Julgo por sentença a IDEAL", em perfeito esta
vrador. Nêste termos. Pede Deferimento. (Ass.) Bigua- rio Oficilill" do Estado os interessados incertos, publican- 11Just�fIcafç�0 retFr? dPara' que p�odulza os seus devidos e do.
çu, 19 de setembro de'1953. '(Ass,) Osmar de Souza Nu- dO-!le também ditos editais por três vezes em um dos I egals e eItos. m o o prazo �ega, expeça-se mandado

, .

nes. Em dita petição foi exa�ado o seguinte despacho: cÍiários desta Capital. Cite-s'e outrossim o dr. Promotor para citação dos confrontantes do imóvel; publique-se Tratar a Rua PreSIdente,
p

R. ��je" A. D.esi��e o
_

Sr. Escrivão dia e hor� �ra a 'Público. Custas na forma da 'lei. P. R. I:. De'Florianópo- edit,71 :I?a:a ci�a�ão dos inter,�ssados in:ertos, uma .vêz Coutinho, 73,
/
nesta Cari-

a,u,dler:_cla d� JustIfrcaçao, fazendo-se as necessal'las no- lis para Biguaçu, aos 30 de outubro de 1953. (Ass.) Adão no �lano Ofl�lal do Esta�o e p�r tres vezes �o }or-I tal.tIf�caç?�s., �Igua,çu,�19�9-53. (Ass.) O. Dutra. Pro�cedida Bernardes, Juiz de Direito da la. Vara. E para chegar �a�, O Est,ado '. que
se .edIta .na CIdade de

.FlonanoP.?-1a J.ustlflCa9ao fOl esta Julgada por sentença do teor se- "ao conhecimento dos interessados passa o presente edi- hs, P�a�o ,d? edl,tal. 30 dIas. CIte-se outr?S�lm, o or?ao _����.....

g.u.mte� VIStOS, etc., Julgo por sente�ça a presente jus- ! tal com o prazo de trinta dias, publicado e afixado na d� MIPlstel'l? �ubhco e._expeça-se p�ec�tor�a para <;:lta- � f
ü�lcaçao, eem que e requerente Jose M:�mo'el Marques forma da lei. Dado � pas.sado nesta 'CLdade de Biguaçu, ç�o do ?ommlO da Umao, em FlorIanopohs. Reg." lnt.,

A C I T.

IFIlho, para, que produza os seus juridicos e legais efei- I aos sete dias do mês de novembro do ano de mil nove- Sao Jose 5 de novembro de 1953. (as) José Pedro Men-
�

-:0:--

tos. Citem-se os confinantes do imóvel e o Dr. Promo- centos e cinquenta e três. Eu, Orlando Romão de Faria des de_ Almeida, Ju� de Direito. Em virtude do que ,- AG &-N C I A' DE
_

�or Público, P?r man�ado. A citação dos interessados\ Escrivão, a fiz dactilografar e subicreví. Biguaçu, 7 d� l;llan�ei expedir o presen�e edital qu.� �erá af�x,ado no PUBLICIDADE Imcertos ,devera ser feIta na forma estabelecida pelo novembro de 1952. (Ass.) João Cândido da Silva, Juiz lugar de costume e �>ubhcado no Dlano OfICIal do i -:0:- _

art. 455, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil. Bi-I em exercício. Confere com o original afixado no lugar Estado, para c?nhec'lmep.t? dos ,�nteressadllls. <Dado e -! REVISTAS ,guaçu, 3-11-53. (Ass.) O. Dutra. E para chegar ao co- ,de costume. O Escrivão: Orlando Romão, d'e Faria. passado nesta CIdade de Sao Jose, aos vinte dias. do -

'nhecimentó dos interessados, passa o presente edital I, .------------.- -, .. m�s de �ovembro; de mil novece:t;ltos e cinquenta e três. , e,

I::!com o prazo de trinta (30) dias, publicado e afixado na I
Sao Jose, 20 de novembro de 1953. (as), José Pedro : tADTO - JORNA TI;!

forma da lei Dado e passado nesta Cidade de Biguaçu IE C I T A 'L
Mendes de Almeida, Juiz de Direito. Confere com o • ,

, d' � I •

' "

1 E A ld SE'
_ . , , '(�()4IIIIOo() ()",,1)_(),

a?s sete las �o mes de novembr,o_de mIl n.ovecen�o� ei' orlgma. u rno o ouza, SCl'lvao o fIZ datllografar
cm�uent� e tres. Eu, Orland? Romao de Fana, Escnvao, I JU1:t.ü DE UHi.t:ITO DA COMARCA DE BIGUAÇU e sub:crevo.", Vec. 4.-·do de'o fIZ datIlografar e subscrevI.' Sao Jose, 20'de novembro de 1953. 01

Biguaçu, 7 de novem�ro de 1953. :EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA José Pedro Mendes de Almeida - Juiz de Direito.
(Ass.) João Candido da Silva - Juiz em exercícío, (30) DIAS

' casamento'
CONFERE COM O ORIGINAL AFIXADO NO O CIDADÃO JOÃO CANDIDO DA SILVA JUIZ Im Vende-se um vestido de

LOGAR DE COSTUME. PAZ NO EXERCíCIO DO CARGO DE JUiZ DE DI- intimação, procedendo-se a justificação 'ab initio" e,
O E

. _

O l d R d
' - casamento de faile (bom)SCl'lvao, r an o omão e Faria. REITO DA COMARCA DE BIGUACU ESTADO DE julgada esta se procede de acordo com o disposto. no

SANTA CATARINA NA FORMA DA 'LEI, ETC .. art. 4�5 do C.P.C. e seus parágrafos, sendo após, de enfeitado com cetim, acorn-
Faz saber aos que o presen'te edital virem ou dele, conformidade com Q art. 456 do mesmo Código, julga- panhado da combinação:

C
conhecimento tiverem que, por porte' de ANTONIO I da por V. Exa., a presente ação procedent�, a fim ,de ' E' novo e não foi usado.

I'u'b"v ',Doze' de Auo'slo DEOLINDO AMANCIO, por seu, advogado Dr. Acácio ,adquirir o Suplicante, Q necessário título· para a trans- A interessada poderá di-
� Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teor se- crição no Registro. Dando a esta Q valor de Cr$ .... .. , R' B l-V'

guinte: - Exmo. Sr. Juiz de Direito da Comarca de 1'1.000,00,
e com os documentos juntos; P. deferimento. I rlglr-se

a ua u cao la

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

Bingo Social em benefício do Natal da Sociedame do, lavrador, residente e domiciliado no lugar Fundos, da Silva.� Estava selada com estampilhas estaduais no 1---------
Amparo aqs Inválidos (cegos e alejados) Dia 25 de nêste Munícípio, por seu procurador e advogado infra valôr de Ci$ 3,50; inutilizadas. �elação das testemu- Fr.que�•• em serei
Novembro. assinado, inscrito na O.A.B., secção de Santa Catarina, ,nhas: � João Manoel Silveira. 2 - Amídio Antônio VI b C t d10 prêmio: 1 prato para torta com cobridor Sra. sob nO 512, e co� escritório �:sta Cidade, querendo I Gou�art. 3 - �dalíci? _Ven:eslau de Farias

.. (Ass.) A. n O reolo I O
Mkgda Silva Kunzer� Ipromover uma. açao de �socaplao, expõe e no fin�l re- Z. SIlva. E� dIta pebçao fC:l exa.rado. o segumte despa- (Silveira)

20 prêmio l'par quadrinhos pintados à mão. Dra. quer a V. Excla., o segumte: 1 - Possue o Suphcante cho: R. hOJe. A. a conclusao.- Blgua<;4l, 29-9-53. (Ass,) I, -

Wladislauca Messi. dois terrenos situados, no lugar Fundos, sendo: 1° - O. Dutra. Feita a conclusão foi dado o seguinte despa- I

V d30 prêmio: Jôgo para refrêsco, .rústico. Sra. Ma- com 9,90 m. de frente com 550m. de fundos, fazendo IC?O: Desig��,'o �r. Escrivão dia e hora para a audiên- . en e-se
ria Frazono Gallotti: frente a Leste com o caminho do Peixoto, fundos a .Cla de JustIflCaçao, . fazendo-se as necessárias intima-

40 prêm�o: Jôgo de toalha banho e rosto, Sra. Oest: com herdeiros de ,Gustavo Amancio por um

tra-I,9ões: . Big_uaçu;. 30-9-5�. (Ass.) O. Dutra. Procedida a �EGOCIO DE SECOS E

Dóra Araujo. vessao; Nqrte com Manoel Serafim e Sul com Julio JusbflCaçao fOI esta Julgada por sentença do teôr se- MOLHADOS
50 premio: 1 alcapur rústico, Sra. Ida Ferreira. Mineiro; � 2° - com 20.90m. de frente por 330m. de guinte: Vistos, etc. Julgo pOr sentença "a' presente jus- 'Por preços de ocasião,
60 prêmio: 1 boneca húngara, Sra. Risoleta Me- fundos, fazendo fundos a Oeste no caminho do peixo-I'tificação,., em que é requerente Antônio Deolindo A- vende-sé um bem

deiros to, frente a Leste com a estrada dos Fundos, Norté com mancio, a fim de que produza bs seus jUrídicos e le- afregue-
'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 imóvel e 'o Dr.

sado sito defronte ao porto
Alba Bello r�quere?t�, sôbre �stes terre�o� _a posse max;,s�, pací- 'I Prom?tor Público, por mandad? Os -incertos dever�o' do estreito. em predio re-

SO prêmio: 1 toalha copa maotino tiroles, Sra. Eny flca, se:r;n mterrupçao nem oposlçao e com o ammo de ser cItados na forma estabeleclpa pelo, art. 455,. para- cem-construido na rua 14
Kúnzer. i dono, ha mais de trinta anos, por si e seus antecesso- grafo 1°, do Código de ,Processo Civil. Custas afinal. de Julho 595.
," 9° prêmio: 1 cesta de Natal, Sra. Dorvalina res, tendo o Suplicante adquirido por compra, as men- Biguaçu, 3-11-53. (As,s.) O. Dutra. E para chegar ao Ver e tratar no

Alves
�. � � . I cionadas terras" ha doze

..

anos �e João Manoel Sil�eir.a conhecimento dos int�ressados, .passa � presente. edi- local.
mesmo

100 premIO: 1 bêrço 'com bebe, ,Sra. Ondma

10 qual as possUla ha malS de. vmte anos. 3 -- 0 Suph- tal com o prazo de tl'lta (30) dIas, pubhcado ,e afIxado,
Macuco. \ cante ocupa os terrehos com plantações, tendo cons- na for!lla da lei- Dado e .passado nesta Cidade de Bi-

Pre{nios de consolação originais trabalhos a mão, 'truido casa sôbre !'iS ditas terras. - Não possuindo tí- guaçu, aos seis dias do mê:;; de novembro de mil nove- V,enda-'seofertados pelas senhoras Evalá Fontoura e Cecy Luz. I tulos sôbre os imóveis, quer adquiri� o' domínio das Écentos e' cinquenta e três. Eu, Orlando Romão de Faria,,,. ..
As prendas estão expostas nas IJlxosas vitrines da mesmas, com fundamento nos artigos 550 e 552 do CÓ- 1 scrivão, o fiz datilografar e subscrevi. Um lote de terreno, próxi-Casa Parais_9. ..

'

digo Civil � .

de ac?rdo corri o art. 454 do Código do I Biguaçu 6 de novembro de 1953. "

Os cartoes podem 'ser adqUll'ldos com as senhoras ,Processo CIVIl. ASSIm, requer a V. Exa., se digne ouvir

I (Ass.) João Candido da Silva - Juiz em exercício. modo centro (rua calçada).
f:!omponentes do grupo que trabalha para este fim ao, os �epbimentos da� testemunhas abaixo arroladas" as Confére com o original afixado no logar de costume. Informações à Rua Déodoro

preço de cr$ 20,00. quaIS compareecerao em Juizo independentemente de' O Escrivão, Orlando Romão de Faria. 7, dfls-7 às 10 horas.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 28· de Novembro de 1953
--�--.,... ..:._,_---��--

..

���ONTEM E HOJE
,

'NOPAS'SADO ':Soirée' das Rosas"
ANIVERSÁRIOS

/'

militares, foi exemplarmen- HOJE, início ás 21 horas, grande "Soirée" das rosas.
I te patriótica". Ficou, então, Apresentação do' festejado pianista catarinense Murilo

hoje recorda- instituido o ,:.IDia da, Infâ- Ulysséa, executor das músicas para o concurso de dan-
.

c.as, com prêmios dos primeiros colocados, que se acham
mia"; : �xpostas na Casa Hoepcke.
- ,em 1942, .. quando da Números de arte, variadas atrações, parada de sur-

Segunda Gr.rJ.l'de,Guerra, os I
prezas, cuidado artístico. . �

franceses af�,mªaram sU\f I Primeira iniciativa do Departamente Feminino pe-

Es uãdra n� PÔrto de Tou-I .0 advento da Primavera. '

q "

Mêsas à venda na Secretaria durante todo dia, a
Ion.

NO LAR ,� NA SOCIEDADE 27 DE NOVEMBRO

- em 1614, foi assinada
a suspensão das hostilida

des entre os franceses que

ocupavam a Ilha do Mara

nhão sob o comando de Da-

niel de la Touche.: Senhor
.,

Agradec l-mentade La Ravardiêrr, com os
_

28 DE NOVEMBRO
:-

- ,/10 e 20 Comandantes da Ex", De ordem da Senhora Presidente da Sociedade de
Jovem Cesar l.aiiz da Silva

pedição Brasileira, Jeroni- A data de ,hoje recorda- Ampáro a Velhice, �et?-ho a satis.fação de ,a�radecer . ,a
Festejou, ontem, ? seu a- lb D', os ue:

. I Imprensa de_sta capü.al., e a Socledad� -'�adlO Guarujá,
mo de A uquerque e

,

rogo (fi q 1 d f t dniversário natahcio, o inte- M '1630'S li p� a 'propagan a que izeram e as no reias que eram

de Campos oreno; -em, e!U a mas, : sobre a festa "Paris Informa", realisada no Clube Doze
ligente jovem Ce!'ar Luiz

_ em 1688, uma provisão hoje' Santo Amaro, em Re- I de Agôsto em a noite de 22 do corrente, em benefício
da Silva, aplicado aluno do

proibia que os governadores cife Pernambuco, um cor-I :lesta Sociedade.
Colégio Catarinense, e filho

consentissem na colocação o de Holandezes foi derró- , Agradécimento este, extencivo as gentis Senhoritas
I 1 E

.
P >'!

•• Eliana Cabral, Alvina Moellmarm, Lurdette Brina, Neu-do sr. 'Aricome.- ••·s sperr- CA d 1 G 1 b 1 v

I
de seus retratos nas ama- ta o pe o' enera rasi erro

I,. sa Mafra, e Eunice Costa, 'que se prontificaram a desfi-dião da Silva, Comissário E M d Alb
�

ras ou em quaisquer sta- atias e uquerque;, I lar com os belíssimos vestidos confeccionados pela Ma-
de Policia.

, belecimentos Públicos. Essa -em 1632, o Capitão I dame Olga Mafra e chapeus de D. Dorothéa Carvalho

OR'IGINAL II honra só seria conferida pe- Francisco Rebelo foi apri- Couto. Bem �omo ao. Co�ércio .local, pe�as ofertas q�e
I

lo 'Rei à vista de represen- sionado em uma embosca- fez e a SOCIedade �lonanop?htana, ?uJa cooperaçao
I

_ A ,(
,

.

I
com a sua comparencia aos saloes do veterano Club Do

CONCURSO DE DANÇAS; taçao das Ca�aras '. Como �a na_ponte do Bebe�lb:, ze, de Agôsto, contribuio sobremaneira p�ra o grande
.

.

i eram e como sao hoje . . .

I
libertando-se mezes depois êxito e magnificência da festa.

Promovido pelo Departa-] - em 1807, no Sêrro, Pro- atirando-se ao mar de ,bor-I A todos, os nossos. sinceros. a�radecimentos..

F" d
. .

d M" G' d d
.

h 1 des: I Julieta S. Vwtramenta ermmno o vete- vmcia e mas erais, naS-I o o naVIO o an es, ,
., .

. '... 2a Secretaria em exercicio
rano Clube Doze de Agôsto, ceu Teófilo C\arlos Benedito l -

.�� 1821, f�l ,fu�llad� I _

será realizado, hoje, em I Otoni,
filho de Jorge .Bene- o pat;-lOta republicano FreI AGRADECIMENTO

seus salões, interessante e dito Otoni e D. Rosália Be- Caneca;
original Concurso de Dan-I�edito Otonio. Historiador e

ças, Jornalista elevou bem alto - em 1824, 'as principais
Particularidade que mui-' o nome de sua terra. Fale- forças.da efêmera Çonfede

to concorrerá para êssa
I
ceu no Rio de Janeiro em ração do Equador, vencidas

soirée, será a de que as
' 17 de Outubro de 1869; no Recife pelo General

danças se processarão em I - em 1868, os encoura- Francisco de Lima e "Silva,
10 rítímos diferentes e, aos I çados "Brasil" e "Cabral", o seguiram para, a Paraíba;
vencedores, colocados em, Monitor "Piauí"

-

o .vapor I
Cecilia Moniz de Aragão,. Maria do Espírito Santo I "T f" 1 h 1844 f

.

id10 e 20 lugares, serão ofe-; riun o e uma anc a a -em , 01 venci o e

Celina Alice Doin Vieira, Bayeí" 'f I tA··G drecidos os prêmios em ex-, vapor, orçaram a passagem mar o, no rrOl� ra.n�,IIsmênia Ribeiro (oradora), Maria Isabel Gama F. de
posição em uma das vitri- das baterias de Angusturra, o Coronel .Joaquím Teixei-

Ivanir Ferraro Sonego, Mello .

I d d N dos mai bnes da firma Carlos Hoe- quan o
.

a guerra com o ra unes, um os mais ra-

Irmã Claudete, Irmã Alí- Maria José Bonatelli d t d
,.

pcke S A. Comércio e In- Paraguai; ,

.

vos coman an es o exerci-

cia, Maria Lygia Franco Maria José Nóbrega 1840 dilh tI'· ,. .

gdustria.
.

- em , os cau 1 os o revo UClOnano rIO ran-

Cabral, Marlene Abraham, I Maria Julieta Viríssimo - Bento Gonçalves e David dense. Suas tropas foram
N AI C'd d M

. L' d R REFLORESTAMENTO

';1 •.
; .ancy encar 1 a e e aria aura a asa Canabarro .abandonaram derrotadas pelas do Teneh- i._._ ._Wanda d'Avila dos Santos. Maria Lizete Neves suas posi�ões junto ao Via- te-coronel-.-F,rancisco pedro_l_

.�,�4
E' patrono o sr. Des. Hen- Maria Luiza Rod�igues Q ."Acôrdo Florestal" - d Ab (, mao; e

.

reu,.
As -, 4,30 _ 7,30 _ 9,15hs.'

rique Fontes e paranífo o Maria Terezinha da Silva I com o Estado de Santa Ca-
_ em-1903, na Capital

. Rev. Pe. Francisco de Sa- Nilza Mello
I
tarina, avisa aos agriculto- Federal, faleceu oilustre ca- -em 1866, Luiz Alves I "OS AMANTES DE

fl - VERQNA"les Bianckini, sendo home- Niracy Àna Moreira res interessados no re 0-
tarinense Almirante José de Lima e �ilva, General e Inageados. Otília Rosa Matias - I restamento �de suas terras, Pinto da Luz; Conde de Caxia,s, assumiu No programa:

d f h d·
-

d g d I Atual. Atlantida. Nlfc.Revma. Madre Egy ia Renata Gassen ert que rspoe e ran e quan-
__ em 1907, a Companhia o Coma�do em Chefe

-

do
Revda. Irmã Célia. Rosinha Müller tidade de mudas de especie Carris Urbanos e Suburba- Exército Aliado em opera-

Preços: 7,60 - 3,50
Selma Goedert - o.rado- florestais, para distribuição nos de Florianópolis, come- ções contra o ditador do Imp. até 18 anos.

gratuita.
çou o assentamento dos tri- Paraguc.i;,

2hs.
O

.

t d d O PORTEIROs m eressa os evem se lhos, começando da Rua Pa- i .

di�igir à séde do Serviço: I 'f I Preços: 7,00 - 3,50
I

dre Rom'a; I
- em 1861, nau ragou

Rua Santos Dumont, 6 Cha-
_ em 1932, como fruto da nos recifes con4ecidos pelo

Livre

cara de Espanha nesta ca- '1 d d f' d "L d T 'b "Icampanha em pro a i u- nome e ajes a a
_

ua ,

pital. ,são da educação física no
_

o vapor Hermes", ao nor

Exército; era ináugurado,
I
deste de Macaé no Estado

com a presença do Chefe do do Rio. Pereceu neste nau

Govêrno, Ministros e Altas fragio Manuel Antonio de

Autoridades, .na Fortaleza Almeida, autor das "Memó:'
de São João, o Ginásio "Lei- , rias de pm Sargento de Mi-

"INDIFERENÇA"
De Milton Cu�hà

Tu dizes que me amas e que me queres,
Tanto quanto eu amo e quero a tí.
Com tua indiferença, tú me feres,
Serás acaso um colibri? \

Se minha fama te perturba a mente.
Não' continues nesta indiferença,
Pois por mais que assim o faças,
Não me iludirás jámais em tua crença.

Relembro a vês primeira em que te ví
Esbelta. .. alta; toda vaporosa,

-

IDa insistência de meus olh'os em tí,
I ,

Túas faces ficaram c.ôr de rosa.

,

E então ví, que éras acanhada.
E meu pensamento tornou-se realidade,
teu aspécto éra o de uma fada,
Que me traria então ..".

,

felicidade. /

, ,

FO�RMATURAS
No Clleuio '�Coratã. deJesus"

I
,A 5 de Dezembro próxi- Arlêta J)utra Mendes.

C 1,· "C
- I

C ild 01
.

mo, no o egio oraçao - aCI a iveira

de Jesus", desta Capital.]. Dalva Caminha

colarão gráu as' alunas que Edhith Gonçalves da Sil-

concluiram o 30 ano Cíen- I va D'Avila
tífico e Escola Normal. Francisca de Souza
As formadas são as se- Irmã Cleonice

guintes: Ivete Bez Batti

ÇIENTIFICO:
Jaimira Peluso Cardoso,
Léa Nahas Bonnassis

Magali Ribeiro Neves

HOMENAGEM DE

GRATIDÃO
ra

Sília Dóris da Silveira
'Sella Vieira da Rosa

Suely Scheidt
. i

Thereza Aparecida -Costa'

Thereza dos Sa�tos Les-

Inspetor: .Octavio da Sil
veira Filho, Prof: Antonio,

A data de

nos que:

..

FAZEM ANOS, HOJE:
- Sr, Lourival Ramos;
- SrrJacob Ribeiro; fun-

cionário do D. S. P., ap »-
Cr$ 50,00 cruzeiros.

------
sentado;
- Jovem Fernando Luz,

residente no Rio d� Janeiro.

André Nilo Tadasco

\

A família do saudoso ca. Hipólito da' Silva Matos,
ainda profundamente abalada com o desaparecimento
do seu inolvidável chefe, vem, por este meio, expressar
a sua melhor gratidão ao ilustre e devotado médico, dr.
Edmundo Ribei-i·o Rodrigues, que não poupou esforços
à cabeceira do querido

I

enfermo; aos srs. Clarimundo
José Custodio, Hercílio Oliveira Matos e deputados
Enedino Ribeiro, que' à beira túmulo, tiveram palavras
de exaltação elo extinto e de conforto- aos seus; a todos
quantos, nesse transe doloroso, tiveram gestos amigos,
e lhe prestaram homenagens de pezar.

Urubici, 26-11-1953

C'í nemas
I
A DAGA DE SALOMÃO
No progra�a:
Filme Jornal Nac ..
Preços: 6,20 - 3,50'
Imp. até 10 anos .

Sergé
As 8h$.
REGGIANI

I Anouk AIMÉE - Pierrer
I

.
•

,BRASSEUR em:
'

i

i "OS AMANTES DE

VERONA"

Moura, Prof. Julio Herrera,
---_. "--.-

Prof. Dr. Nilson Paulo, sa 'Ji'ERREO
Prof,. Pe. Tarcisio Marchio- Therezinha de Jesus A- Aluga-se terreo à rua Te-
ri, ,Profa. Wilburga Mül- raújo nente Silveira no. 86, pró-
ler, Rvda. Irmã Cunegun- Vera Tavares Matias prio p/escritórios, represen-
des, Rvda. Irmã Marilza, Verônica Kraeski tações, depósitos, pequenas
Rvda. Irmã Maria Teresa, Yolita Cândida Ribeiro oficinas, etc.. Tratar. com
Rvda. Irmã Claudete, Rvma. E' patrono o Rev. Pe. Leo�M. Coutinho a mesma

Irmão Madalena e Rvda. Francisco de Sapes Biacki-
ru.a no. 84.

Irmã Angélica ni e paraninfo o Sr. Almi-I __' .

__

rante-Carlos da Silveira ,r----------:=--��

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 18 anos.

Os fab�icantes do' já afamoso "CAFE' OTTO", comu
nicama 'sua distintà freguezia que os coupons distribui

dos nos' pacotes de Café, sei'ão trocados pelo� t.alões- nu-'
merados somente até dia 14 de dezembro proxlmo.

Outrossim, aproveitam a ocasião para alertar seus

fregueses de que os pacotes que não conteem coupons,
I

são paco.tes violados, podendo o produtoo
ser

adUlt�rado'l'Por isso aconselhamos aos fregueses consumIdores

';1:, ll'l:p§lcot,es que não cqntenham os- referi,·' ,,-"""""""'===,.

"'Çt}_RDOSO & CIA - Proprie�ários.

ESCOLA NDRMAL Carneiro e são homenagea
dos as Revdas. Irmãs Dire-

As magistranda's' cujo tora, Elisabeth, Maria Tere

programa de formatura I sa, Célia, Edeltrud, Arno.l
consta de missa I às : horas, I d; .

e Auréli�; �rof. :. Tar
na Capela do COl�glO e so- CISlO MarchlOn,

.

Joao dos

Ienidade de entrega de. di- Santos Areã'o, Sr. Godol

pIamas às 20 horas, na As-' fredo de Araujo Bastos Fi

sembléia, são as seguinte�: lho, João Batista I,..uft,
Profa. Etelvina' Maria de

MAGISTRANDAS DE

1953

Mello Santos e Teresa dos
Santos Lessa.}

Aida Zimmer

Alda .

Maria Kindermann

Antonieta Maria Veras

Aracy Silveira

, • PLACAS 8IPILITICA8.

.�!!!!I!!I' .ta_eato d. .lfU18.

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

Café Otto

I

: jiiiiijjmM"piii!III·;:1!iiIiIi!!I1fiii!ii1·j"'m�-.-,:i_��,tliil
j As 8hs.· ..

I ,,," O .PORTEIRO
; Preços: 6,20 - 3,50

Janei::'l a19�;m;:n�:: �: -I-a-t-e--Ç-I-u-b-e-,�- Imp. at� �4 :nos.
;:::::t����c:o�ea::�:i�,�::� Domin�������será rea- 1i'�1IflC t ". d lizada a abertura da tem- - .. _.8...._·-
ae ano , ao preço e ....

6$000 a poltrona, a peça porada, com o seguinte pro- As 8hs.

musicada "SERTÃO". grama: ALINA A'TRANSVIADA

André Nilo Tadasco A's 9 horas - Cerimônia Preços: 7,00 - 3,50
do hasteam,ento da -bandei- Imp. até 18 anos.

As.4 - 8hs.

O PORTEIRO

Rex ALLEN em:

BANDOLEIROS DO

MISSOURIte de Castro";
- em 1935, os comunistas

tentaram subverter a or

dem, com levantes armados
:m Recife, Natal e Rio de
raneiro. Assassinaram co,.

ra'rdemelite indefesos êle-
•

'lentos que dormiam. Nes-

',a rebelião comunista foram

I praticadas "cenas de revol

't.antes traições e, até, de as� I
sassínio, frio e �alculado de ,------------.

:!ompanh.eiros cbnfiantes � I'
\

ORGANISADO ldormeeid�s foi prontamen- 'l1li••
,Ê6iTADO te s�focada �o.:que a rápida

POR
e VIgorosa a,çao das forças
armadas, repelindo e domi

'[)(J/)ÁLie/(J g(J4J([g nandél, nesse lance lamentá
g.[/%Ag?I.f.TTO vel, as ambições e o desnor-

licias";

I

ra. ATENÇÃO:
A's 9,30 horas - 'Início Em virtude da grande'

das regatas.
. I falta de niqueI, a EMPRE-

A's 12,30 horas - Chur-
.

ZA solicita, encarecida

!asco.' I mente, a cooperação de

NOTA - Os, cartões para �eus distintos frequentado
o almoço devem' ser I res, trazendo dinheiro tro

procura'dos no bar
.

do I cado.' pelo que agràdecem,
Clube. . antecipadamente.

.

FLORiANÓPOLIS_SANTA CATARINA
teamento de alguns máus

\'WHO'" DIRÉTAS
flORIANÓPOLIS, - RIO ÁS 3a •.
FI'OLlS.-S. PAULO,-RIO " 4",
FPOlIS.!. CURITIBIi-RIO AOS SABS,

SERVIÇOS AÉREOS
CRUZEIRO. DO SUL

AVENTURAS �DO/ ZE-MUTRETA •••

A
ii

IJIGA IISEMPRE

le,.A VEIOA.oe I'
_

.. =='.I

O/fiA
$éMPRE

I: A ,';�Rf)ADéJlh.-: . �
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 28 de Novembro de 1953 OBSTADO
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l'..JO PRÓXIMO DOMINGO, NO ESTÁDIO RUA BOCAIUVA, VIBRARÃO OS AFICIONADOS DO ESPORTE-REI, COM O DES
FECHO SENSACIONAL DA SEGUNDA PELEJA ENTRE AVAÍ E A�ÉRICA QUE APONTARA' UM DOS FINALISTAS DO
CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL DE 1953,

.-

�

I
I

I
i

,:;o

o Esp
••••••••••••••••••••��J••••••••••••••��..04..�...a�8M�..04..�..�����.�

Boje o inicio do Vamueonuto Citadino de Atletismo
· . H,�je e aman�,ã, no Est!- Salto Distância - Deca- I DOMINGO

/ , .1 I ,ií,�:O�s . .,- Ar. Dar�odIO Tte.-Cel. NIlo Chaves "I tlon '" Salto Distância-s- Mascu-! ·15,10hs. - 200\hetros - 17,00hs. Arremê§so 8,OOhs. - 110, c/barrei- F err.mmo - Masculino e

do 14° B.C, será efetuado I Au'l'emêsso do Peso - lino e Feminino . I Masculino e Feminino Martelo ras - Decatlon Deeatlon
o Campeonato Citadino de

I Decatlon , 14,30hs. - 800 metros I' 16,00hs, - Salto Altura J 10 metros �/barreiras 8,2ilhs. - 10.000 metros 10,00hs. _:_ 3.000 metros
Atletismo. O programa está -14,00hs. DESFIL� o-I �rremêsso .P:so - Mas� I .. - Feminino, Marculino - 17,20hs. --:- Salto tríplo 8,30hs. - Ar. Disco, - 1 snn metros -'- Decatlon
Clssim .organizado: LIMPICO

I
culino ê Feminino I Decatlcn 5.000 metros,

'

Masculino, leminino e De- 10,,30hs; -' 400 metros,

� _

HOJE .

14,20hs. - 100 metros -I 15,00hs. 80 metros

I
1.500 metros - Masculino 18,OOhs. -::: Revezamento. l'aUcín c.La reiras - Masculino

As 10,00h5. - 1QO metros Marculíno e Feminino
I c/barreiras-, 16,20hs. - 400 metros - 4 x 100' metros - Masculi-! cl,GOhs .

...:_ Salto c/VARA 'l1,OOhs. - Revezamento
- Decatlon Final I Masculino - Decatlon no e Feminino -- Masculino e Decatlon 4 x 400 m'etros .

.

,....... t» ...()...()4R8:()�()...()...()._.()...()....()_C)�()__C)�C)�C)...

O REMO GAUCHO VITORIOSO EM
1

\

BUENOS AIRES FRANÇA 1 X

O)....C)....()_C)....C)4IiII800_C)4Il!B- : ...C)�C)_()� ,\ .·)<í·__itlO_��_ü4I..I'Oi4_.-o..�:>c_õ()ót_tõ<>o.a.-<JI4III�04I"':':

Santa Catarina em preparativos para O
Campeonato Brasileiro �e Remo

Realizado com grande ais, todas em barcos "eí-

I
I

brilho o Campeonato Cata- .,;ht" e embora pouco habi-
,

rinense de Remo, vencido tuados a barcos desse tipo, !

com ardor pela brava ra� I fomos autªnticos gigantes, 1
pazíada do Clube de Rega- alcançando sempre os pri-!
tas Aldo Luz, as atenções meiros lugares, sendo pro

da Federação Aquática de clamados campeões da Pro-
,

Santa Catarina .. voltam-se va Clássica Fundação da
'

agora para a disputa do Cidade de São Paulo, em i
� .

/, I

Campeonato Brasileiro mar- São Paulo e uma semana "

cada para 17 de janeiro do após, na Capital uruguaia

·

próximo ano, na Lagôa de com a mesma guarnição, !

Freitas; na Capital Federal. pertencente ao C. R. Aldo
I

Os elementos que o téc- Ltl'l,. Santa Catarina con-
I

nico Adolfo -Cordeiro vem quistava definitiva�ente a

de convocar para a forma- simpatia e admiração dos l
ção das guarnições que re- povos da América-do Sul'

presentarão o esporte náu- ao vencer a famosa Regata I
tico de Santa Catarina, são, fnternacional de Mont�vi- 'Ina realidade, os melhores déu, surpreendendo ao,s en-

I

que podemos contar para tão invencíveis uruguaios e

o importante certame que portenhos, numa das dis

apontará os representantes putas mais eletrizantes da

do Brasil ao Sul-Ameríca- história do remo Continen

no. tal. O oito aldista, protago-
Os trein�s' já fora� ini- nista de tão estupendas fa-'

ciados, de�onstrando os çanhas, estava assim cons-

remadores que estãq dis- tituido: Moacir' Iguatemy gers a 2 remos com patrão
postos a ,tud� para

. elevar da Silveira, patrão; Hamil- será f�rnecida pelo Ria-

bem alto o nome da glorio- ton Cordeiro, voga; Fran- chuelo, com Nelson Pirath
sa "terra de Anita Garlbal- cisco Schmidt, sopa voga; na voga e Kurt Kupka na

di. lp' preciso, e disso os re- João "Artur
_.

Vasconcelos" Hamilton Cordeiro, o bravo remador do Aldo prôa., O dois sem patrão s.e�
· madores compreendem, que contra voga; Kalil Boabaid, Luz, será ele' o voga das guarnições de qua- rá formado por possível-
o máximo empenho deve I? Centro; Edson Westphal, tro e oito' de Santa eatarina mente pelos martinelinos
ser envidado para real su- 2° Centro; Arlindo Schmidt, '. Edlon Pereira dos Santos _e

cesso da nossa participação Contra prôa; Antônio Boa- guarnições barriga-verdes consttiuida: Antônio P. Ernesto TremeI.
frente aos cario�as, paulís- I baid, s�ta prôa e- Sadí Ber-11ue. intervirão no certame I Assini, 'vog_a;. Waldemar Quanto ao "eight" obede-

,tas, gauchos, baIanos". ca- ber, proa.
' nacional. Tanto Adolfo Cor-I Annuseck, Edgar Annuseck cerá á seguinte formação:

pichabas e outros. Temos -Ó,

x x x
"

deiro como Moritz estão en-I e Heimuth Lutzenberger. Moacir Iguatemy da Silvei-

possibilidades de levantar o Sempre é bom recordar I tusiasmado com o excelente I Foram eles os vencedores ra, p,?trão; Hamilton Cor

título, pois 0. Brasil, assim outro feito que difícilmente! plantel de remadores que do páreo de <?ut-dggers- a 4' deiro, vogà; Franc�sco Sch

como a Argentina e o :(Jru- se apagará da história do a FAse dispõe para a irú- remos com p';'trão, da clas-, Ínidt, sota voga; João Artur

guai, já sentiu toda a. pu- esporte remístico de Santa portante reunião de janeiro se de novíssimos da última 1 Vasconcelos, coritra voga;

jança dos nossos rapázes. Catarina. Referimo-nos ás na Capital da República., regata _aqui realizadá. To- j :Kalil Boabai�, 1° CJntro;
Fomos os vencedores das v�t�r�as o��idas"pelas g�ar-I A guarnição de out�ri�- davia, considera a F.A.S.C. Edson Westphal, 2°Centro;
eliminatórias brasileiras, no l1lçoes de four com

tImo.-l
gers a 4 remo� co� patrao a, necessidade de uma dis- Jósé Bonifácio Azevedo Vi

Rio e Pôrto Alegre e repre- eeiro do Riachuelo e sin-. será constituida por ,A'lva- puta com,. o Ipiranga da .

eira, contra prôa; / Antônio
sentamos o Brasil no Sul- gle-scull do Martinelli, em ro Elpo, timCjlneiro; Hamil� mesma cidade que também Boabaid, sota prôá e' Sadí

Ameiícano de,Valdívia, no �guas da Bàhia, quando le- ton Cordeiro, voga; Fran- deseja rePresentar o nosso Berber, ou seja quasi a

Chile, conquistando o títu- vantamos o Campeonato cisco Schmidt, sota voga; Estado no certame nacional. mesma' guarnição que ven�

'lo de vice-campeão. A Brasileiro de Remo. Foi a Edson Westphal, sota próa e Tal disputa, se ,resolvida, ceu as em São Paulo e Mon
guarnição foi esta: 'Décio "eg�inte a constituição da' Sadí Berber, próa. A turma seria efetuada nos primei-I tevidé�.
Couto, patrão; Hamilton [;rÍIneira: Décio Couto, pa-I está "tinindo" e a julgar pe- ros dias do pióximo mês.

.

O povo esportivo de San

Cordeiro, voga; Walmor j1'ao; Orlando Cunha, Otá- lo triunfo alcançado nas M�noel Silvei,ra,.o notá: Ita Catl'lrina agu�rda. ans}oso
Vilela, sota voga; Manoel '"io Aguiar, Joaquim Olivei-: regatas de 15 dQ corrente, vel sculler martmelmo sera as regatas de JaneIro no

�ilveira, sota prôa e Sadí rà e Aurélio Sabino, O as nossas possibilidade� de o répl�esentante catarinense Rio, certo de que os pupilos
Berber, prôa. Tal guarni- scull foi o nosso bom ami- triunfl;lr' no páreõ de barc�s á IJrova de single-scull, de- de Cordeiro sabe�ão lutar

ção foi desfeita logo depois, go Eliezer Brágli�. des�� tipo' são as melhores. vendo intervir também na com fihra e coragem pela
sem que nunca soubessemos

/

x x x A guarnição ,'de out-rig-' pi'ova dé double-scull; for-, consecução de uma das n�s-
,

. I
o rn:otivo. Participamos, de-I Estivemos em contacto. ['res a 4 sem patrão será mando a' guarnição com

I
sas maiores aspirações: le-

pois,",�e (�iversas 'prova,s �r:-I com os resPoIlsáveis, pelo I {crneci.�� pela América, _.�e Walmor Vilela.,
"

.. I va���r ,o título' 111áximo.
ternacioriais e in1.erestadu- preparo e organização 'das' RIUl!lenau, e está assim guarnição de out-rig- Animo, pois, rapazes.

com. patrão". Ao cruzar a

meta, de chegada,' a repre-

EIRE O

_..--

PORTO AL,EGRE, .27 presença. Na prova de

(V. A.) - Com a partici:'l' "skiff" o remador argentino
pação do Brasil, Argentina, Batalha foi o primeiro co- Em. partida I disputada em

Dinama�ca e França, teve I locado, seguido do francês Paris, a França derrotou,
lugar, na tarde de domingo-I Giovanoni. ontem à tarde, a seleção do
na raia do ,"Rio Lujan", .em No quatro 'sem patrão, Ei:re, por lxO, classificando
Buenos Aires, as provas fi- ,o do Mar del Plata, triun- se, assim, para o .Campeo
nais de Regata Internacio- fou sobre a representação nato Mundial de Futebol. A
nal do Tigre, num certame dinamarquesa. seleção francesa deverá jo-

.

' Iedicado ao Gerenal ' Juan Outro grande 'feito das gar, ainda, ' com � Luxem-
Perón. Num dos sete pareos disputas foi a vitória alcan- burgo. Mas suas classifica
renhidamente disputados,' a çada na doble-scull, pelo, ção para atuar na Suiça é

�l��:e::a��:at::��ira:� �:�:��e Regatas de La

i definitiva.
sivo triunfo, ao levantar es

petacularmente a prova de

"out-riggers a dois remos

�e Barroso, obteve expres-

O AMÉRICA TRARÁ O FAMOSO GALO
.

RUBRO, SUA MASCÓTE
I, Divulga o jornal "A Noti-] tor de diversos titulos Sua

cia", de Join�ille: I Excelência o "GALO"', As
"Para o sensacional cote- pessoas interessadas em' a'sentação brasileira 'deixou .

-

jo que disputarão Avaí e companhar', a mascote do
para traz equipes porte-
nhas do prestigio da de Eva América em Florianópolis, América, poderão reservar

Perón, antiga La Plata, e prélío que decidirá e fínalrs- as suas passagens no Clube
ta do Campeonato Estadual, JOI'nvI'lle ao preço deAvellaneda, o conjunto que" , A' •

• , , •

ainda recentemente na rega-I uevera
:

seguIr, em ônibus Cr$ 100,00."
t

/.
t

. l' d S- P especial o a:famado e deten-
a ln ernaciona e ao au-

lo, logrou magnífica vitória.
----------------.-----------------

Assim sendo, com ess� ex- . T U R F E
pressiva vitória o nome do;' ,

.

., '.. ' I SENSACIONAL O PROGRAMA ORGANIZADO PA-
Brasil esteve vItorIOSO no, HA AMANHÃ NO HIPODROMO DA RESSACADA.
torneio, justificando sua: qUANDO' SERÃO INAUGURADAS A ARQUIBAN

CADA E:A AVENIDA. ORGANIZADO UM ESPETA
CULAR PROGRAMA DE 7 PÁREOS. NOVO EN
CONTRO ENTRE-GUALICHO E CORSÁ'RIO

Amanhã estará em festas o JÓquei Clube Santa
Catarina, quando" 'em seu Hipodromo da ressacada se

fará a inauguração da Arquibancada, sendo pois, des
necessário, encarecer o que significará aquele melhora:'
mento el demonstrando assim que a Diretoria do nosso

Jóquei Clube, apezar das inúmeras dificuldades traba
lha ativamente e cujosfrutos já estão aparecendo.

Estão organizados os programas para domingo sen
do que, o páreo principal reunirá, Mandarim Me
Assombro - Diamente e Fidalga, em empolgante luta
2.0 longo dos 600 metros. '

Outro bom páreo, excelente mesmo, é o primeiro
:la tarde congregando em seu campo Gualicho e Corsá

. 'io e msensacionfll disputa, juntamente com o azar Vio-
lino.

'

. A segunda carreira do programa' de domingo será
destinada a animais estreantes em nosso Hipodromo e

que reunirá apenas três concorrentes que são: Pai dos
Pobres (Tordinho) Minuano e Baiouro, serido o primei
,o de Bom Retiro e os outros doís de Araranguá,

Na quarta carreira teremos nova disputa entre La
s;ôa: Seca, Tubarão, l;.ulu�a e Manolita, em 600 me,
tros. Deve-se; recordar que vai haver neste páreo uma
autêntica melhor de tres entre Lagoa Sêca e Tubarão
pois ambos são g�nhádores de uma carreira.

'

O Quinto páreo está constituido por um campo
,�heio, de animais de-r'azoável poderio locomotor. Relam
pago, Gavião, Mimsoo, Mourinho 'e Màromba consti
tuirão este páreo.

A sexta prova da reunião promete renhido desenro
lar, pois, estão alistados no percurso de 500 metros os

seguintes animais:" Mimósa, Ciúme, Boneca: Ciclista,
Dourado e Prateado.

Finalmente na setima corrü;la teremos o -encontro
entre Pombinho, Tulipa, Mulata, Neve, Estrela da Ilha
� Negro.

Afim .de facilitar o transporte dos turfi�t�s, o Jó
q.'!lei Clube e�trou e�.entendimentos com os propriétá
nos da Empresa de omb,us, os quais se comprometeram
a colocar diversos ônibus trafegando especialmente en
tre o HipoçlromQ .e ,o'ccentro'da .Ç.apiífll,. tÇ:llçl
to de partido. o MIRAMAR:' ." "i'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

Curso de Expansão Cultural
I

,Hoje", ,conferência do, dr.'
R I J b· B·

Com início de produção é,l0 4° ano.

, au" o Im
'

Ilten.court Solicite informações á SOCIEDADE

liz�:.:!��m::�e�nc�ad:�:�:� �u��t:ae�::e�!��:d��:��� ���!�LEI��aDEd�LlcY;��i�io��� Aranha explica as, razões da medida de Vargas
,'." 3° ando sala 313. Fone - 36-6441
rência de um professor ca- ral na legislatura 'seguinte. _ SÃO ,PAULO _ ,RIO, 26 (V. A.) -

Quan-,
Tôda lei pode ser boa ou e industriais podem estar

" 't�drático da univerSid'adej'.' Na sessão da conferência do transpunha o Salão, A- má, depende da maneira de, tranquilos e continuarem a

,

do Brasil, o Dr. Raul Jobim .S, Exa. será saudado pelo
- 'mareIo, após haver despa- \ empregá-la. Os negociantes desenvol�er seus negócios.

Bittencourt, sôbre o tema professor Dr. Henrique Reuoião dos Engarrafadores e fa- chado com o presidente da �
--

---;:-- _ '_
-

--.--

;;:�:r::l�ad�:e��:ç�:"t: �::':;d:!nio�� Di,';:�:o d: Ibricaot!lS de Bebidas de Floria.. �::;��c;�i ;um::��:�a:: I IssoCIaçao Irmao JoaqUIm
se entre os três submetidos membro da Comissão Orga- Dópolís e arredores pelo.s membros d� Plano ASSEMBLÉIA GERAL

por S. Exa., à escolha. nizadora do Curso de Ex- A d d d
A d b d

.Nacional do Carvao, que I F' d A bl" G 1 da Assoei
-

_

os ezenove ias o mes e novem ro e 1953, 'lca convoca a a ssem ela era a ssociaçao
Com a orientação de tra- pansao Cultural. nós abaixo assinado, reunidos nos escrit6rios da firma aguardavam a ve� de se- Irmão Joaquim, para a reunião de Assembléia Geral, a

,', zer, anualmente, represen- A direção dêste pedeça a-�IRMÃOS MENDES & CIA., nesta cidade, resolvemos, rem recebidos pelo sr. Ge-I r�alizar-se,dia 6 de dezembro, às 10 'horas, para aprecia-

tantes das 4 universidades tenção de todos os cursistas I de comurrr acôrdo as seguintes resoluçqes:" ,
túlio Vargas. No decorrer ça� nos termos do art. 4° § 3° dos Estatutos, a delibera-

,
de maiores ligações espiri- e amigos do Curso para

,I 1°) - Todos os engarrafadores e fabricantes de-Be- da palestra veio à baila a ção da Diretoria.
'

tuai S' C
.

f 't d t
. , .

o
bidas, comprometem-se a partir de 1° de dezembro do' -

d '1' êb 1 Florianópolis, 27 de novembro de 1953.
,UaIS com anta atarma, a o e er SIdo antecipada corrente ano, a não mais emprestar vasilhame. questao a ei so re

,ucdrooss I
'OSNY ORTIGA - Presidente,

as dó Brasil, S. Paulo, Pa- a hora do in'ício para às 16h 20) _ Qualquer dos signatários da presente, quan- extraordinários e um

"raná e Rio Grande do Sul, �Om. a fim de propiciar o do prejudicado por qualquer freguês, terá o direito de

nP.�Ia:os"enmteoss�erxantedron_osue s.ucoanOtrPa�_- I'elega"cl·a FI.scalfoi. o, Dr: Raul Bittencourt preparo-do salão em tempo denunciar a-todos os componentes' desta Reunião, afim
_

sugerido
'

pelo magnífico para outras 'ati�idàdes, do de que seja, aplicado ao mesmo as sanções cabíveis no
rIO 'a medida do governo) O

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

Reitor Pedro Calmon "para, Clube 12 de Agôsto. de .qualquer Bebida enquanto êste não saldar seu com-.
sr. Osvaldo ,Aranha, abrin-I'TABELA DE PAGAMENTO DO M�S DE NOVEMBRO

neste ano, trazer a palavra """" 'prornisso.
- do sua pasta, retirou alguns

'

DE 1953
'

,

de um de seus catedráti'cos. '3°) - Fica estabelecido que o vasilhame empres- documentos, dizendo: I Dia 23 - Pagamento do pessoal do Ministério da

Deveria vir nos primeiros tado, caso não seja devolvido até 30 do corrente mês, _ Tenho aqui provas Fazenda, Poder Judiciário e Tribunal de Contas.

será faturado ,I D' 24 P t d 1 d d 'M"
dias de Dezembro" confor-

.

. ,. ,'i concretas de que certas fir- la ,- agamen o o pessoa os emais mis-

,4°) - Aos infratores sera aplicada a multa de .,' . d
térios.

me entendimentos assenta- C e 5000 mas comerciais e ln us
,r,w. ,00., ,I,

-

Dia 26 - Pagamento de Aposentados ,e salário-Ia-

,dos, o -Dr, Ernesto Leme, 5°) - Fica estabelecido, tambem para o vasilhame,
!
triais, cujos nomes não pos- mília. (

reitor dal.Iníversidade de S. o mesmo preço adotado pela'Cervejaria Catarinense 'so revelar, obtiveram lu- Dia 27 - Pagamento dos que não receberam nos

Paulo, mas' à surpresa de
S. A. ou seja:

, J cros equivalentes a 80, ..
dias acima.

,

sua nomeação, para a Orga- i,'
Engradado 48/5 Cr$ 86,õo

1100 300 800 e até 1.100 por J?i? .28 - Pagamento das Pensionistas' Militares e

Engradado 36/2 Cr$ 86;00 ' , Provisórias

nízaçâo das Nações Unidas, I i Engradado 2'4/1 Cr$ 70,00 cento em seus negócios. Co-

[
Dia 30'- Idem, idem. '

,

coincidindo com a termina- '__,._.__ '

__

I EEngraddaddo 1240//15 CCl'$$ 4500,00 mo se vê, são lucros fabulo- DDia 12°/125 -d Pdagamebnto das Pensionistas Civis.

ção do congresso de Sala-

NO CATETE
\ / ngra a o r ,00 sos. Naturalmente, êsses ] ias a e e�em ro - Pagamento dos que não

manca, onde ;�pr�s�ntou �
,

" ,I . E�gra?ado 12/1 Cr$ 50,00 hão-de se insurgir contra a I' receberam nos dias marcados.

Flortanópolís, 19 de novembro de 1953 '

1
. d . -

t Contadoria, 20 de novembro de 1953,
cultura brasileira, impossi- André Maikot

ei ora em iscussao e es u- Al
.

B b M ltat1' ar osa arça
bilitou a sua presença em RIO, 26 (V.A.) Os Aguinaldo Costa' do no Congresso. Percenta-

\
Of. Adm. "K".

Santa Catarina, com o com- srs. coronel Osvaldo Pinto Celso Stahelin gemi tão elevadas só pode- ���-,---�.

promisso de o fazer' para o
' M P '!Ab Eugenio Portela rão redundar em> prejuizo

'

Veiga, ario aiva reu, Germano·José da Luz
��----------------�._--

ano vindouro. Hilvio Froes Abreu, Antur Estefano Lambros
do povo e do país. .

p�_$ OJO Dr. Raul Jobim Bitten- Castilho, Adernar Faria, Irmãos Mendes & Cia. Ind. e Comércio
- Há muita exploração

I ,secourt é lente de Medicina Camilo Soares Salero Al- Flaviano Vieira & Cia.' em tôrno da lei de Lucros

Legal; é' professor da Faclll-I berto Er.cksen, Augus�o Í3a- Luchi & Cia. Extraordinários. Estou con- / fAdade de Ciências 'Médicas tista Pereira e Luiz Antonio
Luz & Cia. vencido da necessidade de

*
�

Leonardo SeU
'\,

- OUIIAIfTE TODO ftlJj

do Rio de Janeiro, da Fa- Borges, membros da Direto- Pereira & Bez
haver um freio para alguns

/ ""
.,.,.

".I
culdade Nacional de Filoso- ria e do Conselho Consulti- Sa a & C· gananciosos. Nada estou Ia- nOS \IA/)�JOS �
fia, da Faculdade Nacional vo do Plano Nacional do Sylvio Orl��do Damiani & Cia. Ltda. zendo de extraordinário, a- " I '

'

· '

<',

de Ciências Econômicas, da Carvão, ,foram recebidos
Vva. Norberto Euelídes da Silva penas coloco um lampião

•D}"R?fl '"Escola Brasileira' de Admí- ontem p�lo presidente da I I,
Orlando Graciosa. na estrada �e uns indudstri- � � '�_'� � .. '

nístração Pública, membro República; a quem presta: ajs e comerciais que ese-,'
�

""

.., � �

do Conselho Universitário ram informações sôbre os
' jam fazer seus trabalhos às '7f1 �

,

da Universidade do Brasil, trabalhos já Iniciados para t Igradec,l·me',DtO e, MI·S'sa escuras ... A lei parece-me
' }

mas tem desempenhado vá·' aexecução do referido Pla- _

boa � patriótica. Natural-
ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO

rios cargos ímportantíssí- ,Jacy João Daussen, Marísa B. Daussen, Mariêta Le- mente depende de estudos

mos na esfera educacional, n�. , . rr�os Biten�ourt, Os:valdo L. Bit�encou�t, Maria B. da a sua aprovação. E' o que
EXAMES

1P�,pAtc�ISSAO
QUER'EU b SIlva, Alayde L. Bittencourt, HIlda Bittencourt Arêas ' T -

entre outros na Prefeitura i� SD 5 .... Dulcemar B. Andérson, Hercílio L. Bittencourt, Eurí� I
esta sucedendo. no Congres- INSCRIÇ�O: 27 de novembro. a 12 de dezembro

de Pôrto Alegre, .na, Escola •

I P 'I N I
dice de Almeida Bittencourt, Antônio Manoel .da Silva soo Quanto a dizerem que o EX��'IES., �4 e �5 de de:embro

NormaCd/seu Estado,' do tltO f' ape oe �Jacy Mattos Arêas, Valmor Andérson, Moacir Dausen',' govêrno está disposto a re-I'd" .Para Itnscdl'lça1°7e, �n1f09rJhnaçoes a Secretaria atenderá
, M' C T V·· J

-

C I'
'

,

' lannmen e as , as oras· -

qual foi Dir�tor da Instru� VIENA, 26 (U. P.) - O "'lahrla _ecI �a _

�elra e oao ar os D.aussen; .

Esposo, cuar, isso não é verdade. 'Sede da Escola: GRUPO ESCOLAR JOSE' BOITEU-X
, , . 1 SI'ndI'cal h'

11 a, mae, Irmaos" cunhados, sogro, tIos, sobrmhos e I'cão Pública: em 1932-33: Jor,na ungaro demais parentes, da inesquecível, ANTONIETA BIT-
- ESTREITO -

Ainda emplega'�ua �tivida� I ';�epszava" declarou hoje TE'NCOURT DAUSSEN, falecida a 21 do corrente, ai,n-
de como ptof.�s��r'· em 'V�:;,�1Í� os grandes armazens ,da compungidos pela grande dôr que acabaram d� pas- TEATRO'
rios' estabelecimentos parti- de· ':ijludapest substituirão, sar, vêm, muito sensil:iilisados e dê' todo coração, agra
(�ular�s da ca�i�i:i:l,:,'",,:,d�"Repú,-I e,Astê anoo, o Papai Noel pelo decerem, ao humanitário, facultativo, DR. LAURO

-, I" pAURA, que, quando ,chamado, nunca se fês esperar,
blica.

_" '. "'�' "PapaI, nverno , acrescen- destan o p:onto e empregando todos os esfôrços, para
Possui numerosos traba- tando que aos meninos não salva-la; as Lojas Maçônicas, Regeneração Catarinense,

lhos publicá'd6s/ especiai- lhes será perguntado se fo- Ordem e ,Trabalho, Campos Logo, 14 de Julho 45 e Ja

)l Ente de assuntos de m�di- ram bons, e sim se cumpri- �uario Côrtes, e a todos os irmãos desta Instituição, pe-
.

d H' t" s' I ram os seus deveres
lo conforto moral e até mesmo material, que levaram a

Clna e e IS ona. omen- ,
.

f '1' d
.

'b d
-

. J, , _ '

amI la 'a extmt<;l; as on osas Irmas de Caridade, da
te na parte relatIva a edu-

S
·

d d d A
Catedral Metropolitana, as quais, com suas Orações mo dia 30, às' 20 horas, o seu

,c:�ç,�Q, es�ão,à,lul11e os se-' oCle a e e, m .. ;'nOS viéram tambem confortar e a todos os amigos qu� 3° espetáculo, em benefício

guintes:, "Nova ciência para: paro a Vclbl·cs' !1()S con�ortara� no dolor�so transi e tambem a9S que do Círculo, Operário d� Flo

a nova era"; "Educação pa-
li nos envlara� cartas, cartoes, telegramas e flores. rianópolis, levando à cêna o

, .' . ", "A F'l f" De ordem da Senhora AproveItl';lmos tambem a oportunidade, para convi-
," ra o porvIr' 1 oso la "d'

., .. drama em 2 atos I'ntitula
,i ,

.

, ",;",', ,Presidente da Sociedade, de
ar a todos a asslsbrem a mIssa do 7° dIa que pelo descan- ' ,

-

oa F;ducaçao no quadro dos
"

" . "r! ço eterno daquele ente querido, mandamos celebrar no da "Conden�do� pelo Des-

,cEtuços pedagógicós";"Con- Amparo a Velh.IC�, conVIdo idia 28 do corrente, ás sete horas, 'na Catedral Metropoli- tino".

'ce:it� de educação"; "Auto-'I �� -Senhoras aSSOCIadas des- tana, no Altar da Nossa Senhora de Lurdes. --------------

'l1onüa universitária"; "A' tá entid,ade, para a reunião: .

Por êsteA ato de �é cristã, confessam-se desde já,

'educação brasileira no Im- d: �ssembl�ia Geral O:di- i
maIS uma ves, seus Imorredouros e eternos agradeci- ..��nlfDltnopeno e na República"; nana, a realIzar-se no dIa 2 �LJU n J

��e::���,� '����!�e�aa;uf���� ::ad:;:�:O :i��:i��Oas;7� I't ,AGRADECIMENTO E MISSA
sóficos da educação". ne�ta cI�ad�, que tera a se- '

..

O Dr. Bittencourt repre"
gU,mte fmalIdade:

, " ALVARO TOLENTINO DE SOUZA

sentou o Brasil em vários
1° - eleição e posse da,"

'

nOva diretoria; I que deverá A Fa",mília de AL,VARO TOL.ENTINO, .DE SOUZA,
',. congressos cientificos inter- d d f d d I b 1 d 1

dirigir os destinos desta so-I
agra ��e. o' ,un o a ma ao _a a Isa o � mICO Dr. New-

.

d d d d b d
ton D AvIla, as bondosas Irmas do HospItal de Caridade

Cle a e, e ezem ro e .

1 "I
-

B d I B l'
'

, 'espeCla mente as rmas erna ette e erto ma e aos en-

1953 a,novembro de 1954. fermeirj)s e enfermeiras, a bondade e dedicação com que
2° __:_ reforma 'de parte trataram o querido, extinto.

dos estatutos da mesma. . l\gradece também aos Revdos. Padre Pedro, Cape-
Não hav'endo número le_llão d� H�s�ital de Caridade, Frei Silvestre, Frei Gentil

rais, nacionais e estrangei- . _

e FreI OlIverio-O. F. M., o conforto espiritual com que
gal pa�� � �eahzaçao da As-, sempre o cercaram, bem como às demais pessoas que o

'

semblela a hora marcada, ,acompanharam durante a,sua enfermidade e assim à to-

Na Univ�isidade do Bra- 'deverá a mesma ser realiza- dos que lhes confortaram comparecendo ao seu enter-

,sil .e,' considerado dos mais da meia hora depois, em se- lramento, enviando flores e ainda aos que, em cart�s, te- I

O C d' I.' egramas, cartões e fonogramas, env,i.aram pêsames. �tro e r:,adia�ão Iciistintos professores, aos co- gunda" convocação, com
A M�ndando celebrar Missa de, SetImo dia, sábado, 28 M�tal �o.r e Luz realIza

I
, nhecimentos' ali�ndo quali- qualquer número de sócias. deste, as sete (7) horas, na Igreja de São Francisco con- ISCSsoes Esotencas, todas as

se-Idades de fácil exposição, Florianópo�is, 26''de no- vida os amigos e pa�'entes do saudoso ALVARO TOLEN- gundas ,f�iras, às 20,30 à rua

,

sendo consagrado orador vembro de 1953. ( �INO DE .S�UZA. a comparecerem a esse ato de solida- .

Conselhelro Mafra, 33 - 2°

J! l" S' v· . '
,nedade cl'lsta, pedmdo uma prece para a alma de quem

andar.
,.ama que ve,m

desde que re-" Ju�,eta . letra, ,--:-:- 2a. se- em vI'da fo' t- b
. A

'

,

. -'

l� ENTRADA FRANCA
•. ' . , .

'

1 ao om esposo, pai, avo, sogro, Irmao cunha- ,. ,
,

'o R10 ôrande 4.0: cretnna em exerelClO, do, tio, primo e amigo de "todos: ",

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

MUDAS DE OLIVEIRAS A Lei dos LucrosVAHi�DADE COM lVIAISDE,ANO
L lVlLIO "GALEGA" AUTO'

, lfETITIL
:/

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

«Condenado pelo
DesUóo»)

O Grupo Teatral "Nilson

Mel�o", realizará, no próxi-

",. r�

nacionais, como na Argenti
na, Chile, Uruguai, Espa
ilha, Equador. Possui títu

los .,conferidos por concei

tua,pas Associações Cultu-

raso

01...808 - OUVlD08 - l'IIAKlZ • 9A119..llftA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
,Pi3�lallat••• ...s...-aI

&ée01Wio de Oeuloa - ExamE' d.,Fua40 d. Olho pAra
I '1....lfleAç.o ca Preu10 Artoítr1al.

ModClna Aplit.relhAI't;m.
C...saU6l'i... '- Via.o!o1d. t. Ouro Pl'tt'It!Jo, I.

Aviso
DR. MOENNICH, Cirúrgião-Dentista'
R':la: Nerêu Ramos, 38 - fone - 2.834

,REASSUMIU' sua Clínica Especializada.

Vende�se
Um bar modernamente instalado, bem afregue�

zado, situado no centro da cidade. O motivo da ven

da é ter o proprietário comprado outro bar. ,

Tratar com o,sr. João Silva, na firma Machado
& Cia., rua João Pinto.

I Cerâmica Sao Caetano
TIJOLOS PRENSl\ ..,OS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAP�S E MATERIAL REFRA

TARIO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama leia.
JERONIl\10 COELHO. 14 - Caixa. ,Postal,

239 - Florianópolis
DISTRIBUIDORESAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Maillot de elastex da mais
afamada marca NEPTUNIA

o-s 380,00

. Capinhas colegial desde
.c-s 140,00'

Calções de banho de
shantung Cr$ 87,00

.

\

.\

Tailleur Sport de Alta elegância, c�m: \ Saia '�om prega I
atras; mangas japonesas; com punhos virados, bolsos

Iembutidos, e cinto de couro debruado. Linda variedade
em cores., Apenas Cr$ 560,00

Cret�ne Línhol larg. 2,20 metro Cr$ 53,0f)

TAILLEURS DE LINHO: A Modelar apresenta êste ano.

um sortimento caprichosamente
lindo e uma seleção pé alto

# bom gosto!

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

Blusas de jersei a Cr$ 29,00
Blusas .bordadas .a Cr$ 33,00 . .,,_"'_.""""''''''''''�

,--------------------------�� --------�------------------ ----.----------- �------

O' ESTADO

Firtissima calça para linho Cr$ 250,00
Calças de brim para trabalho Cr$ 57,00
Calças meio ldnho bem boas Cr'Si 125,00

•

i
1
i
t
1
1

i •

�
i
i
1
! COLCHÃO DE MOLAS
1
!
!
!
I
!
1

_�.�l ..... ,.......... ""." ...�.._��.._ ........... r� ............. ,..� .. _�"....-· ....

I
i

PR(tBEL
e

DIVinO

Garantido

por 10 anos
.�

Colchões de molas DIVINO o colchão de mola mágica o

mais afamado e o mais vendido colchão do País
. Casal: Cr$ 1.750,.00

•

I

Piecos Que São Um Verdadeiro
Brinde De Fim de A110

da A MODELAR

\
Elegante terno de finissímo
tropical, corte e acabamento

perfeito:
Pura lã o-s 950,00
Meia lã c-s 455,00

Ternos de casimira de meia
lã ótimo. acabamento

o-s 223,.00

Camisa de seda Sport
c-s 89,00

Finissimos ternos (conjun-
I

tos) de verão. SARAGOSSY
c-s 585,00

.

,

� ,

So.fá cama para casal PROBEL c-s 3.900,00

,/

Jogo de cretone bordado Casal Cr$ '165,00
r-

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
Vestid.os para casa desde Cr$- 68,00

vestidos de praia

·

vestidos' de passeio
·

vestidos de toillete

Uma variedade belíssima!

Poltrona cama Cr$ 1.200,00

..

. \LGUMAS' OFERTAS ESPECIAIS DE ARTIGO� PARA
O LAR:

Finissima marquísete, largo 1,30 ..........• Cr$
.

25,00
�ylon de algodão, Iindas .oores para janelas Cr$ 32,00

I
roa lhas para cópa duzia Cr$ 89,00
Cretone Linhol, 2,20 metro c-s 53,00
Colcha de casal superior a' , .. Cr$ 114,00

i Toalhas de rosto felpudas a Cr$ 15,00
I Jogos de cretone para casal a Cr$ 149,00

Etc. Etc. Etc.

OFERTAS ESPECIAIS

Artigos para homens.

Camisas boas a Cr' 35,00
Calças de 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 OFERTAS PARA CRIANÇAS

Vestidinhos bons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25,00
;rernos de 'brim palra mocinhos '," . . . . . . . . 89,00
Calças ótimas ... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35,00
Camisinhas Iístadas

. 20,00
Camisinhas de Jersei desde --:. . . . . 43,0'0
�lusões Sporte a 47,00.

Terninhos com blusinhas a 5 00
Etc. Eté Etc. ..........,......"._..... ......,.,..,-�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lndieador

DR. WALMOR ZO
MER GARCIA

Informações I

Ufeis

n-�plomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso Ida
Maternidade-Escola

(Serviço do Prof.'Octávio
Rodrigues Lima)

Ex-interno do Serviço de

Cirurgia do Hospital
I. A. P. E. T. C. do Rio de

Janeiro
Médico do Hospital de

Caridade
'

DOENÇAS DE SENHORAS
� PARTOS-OPERAÇÕES
Cons: Rua João Pinto n. 16,

das 16,,00 às 18,00
horas.
Pela manhã atende

Doenças do aparelho respi
ratório .

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES 3.553

2.325
2.402
2.358
2.5ÜO

_._.. _-- -_._�_.- --

Cirurgia do Torax
.

DR NEWTON
Formado pela Faculdade

-

•

NacionaI de Medicina, Tisio- D'ÁVILA
logista e Tisiocirurgião do I CIRURGIA GERAL

Hospital Nerêu Ramos Doenças de Senhoras
CurSá de especialização pela Proctologia _:_ Eletricidade
S. N. T. Ex-interno e Ex-a's- l\'Iédica
sistente de Cirurgia doO Prof. Consultório: Rua' Vitor

, Ugo. Pinheiro Guimarães Meireles n. 18 - Telefone:

(Rio). 1.507. •

,Cons: Felipe Schmidt,. 38 Consultas: Às 11,30 horas
- Fone 3801. e à tarde dl}s Ui horas em

Atende 'em hora marcada. diante.
'

Res: Rua São Jorge 30 - Residência: Rua Vidal
Fone 2395. Ramos - Telefone 3.422.

LUiS ••••••••••••••

Ma,estle ...•••.••.

Metropol •..•...•.

La Porta ...••....

Cacique .

CeJitral • , .

Estrela .

Ideal ...•...••....

ESTREITO
DIsque ...• - .

2,021
2.276
3.147
S.!21
3.4�9
2.fi!H
S.371
3.659

'

061

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

t

28 .;_ Sábado (Tarder -I'Farmácia Noturna - R.

Trajano .

29 - Domingo - - Farmá

cia Noturna - n. Trajano.

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

P ll
.' ,

1 Navio-Motor «Carl Hoepcke»
ro 18SI ,ona I� ,RAPlDZZ - CONFORTO - SEGURANÇA

.Ó:

M
.

E
\

D I c' o I A D V o G A DOS O E S TA D o .Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
, 'S '

'. , Es;a�as intermedíárías em .ltajaí e Santos, sendo

,

MÁRIO DE �ARMO I DR. ALFREDO, DRA.WLADYSLAVA
I,
DR. JOSÉ MEDEI- A:PMINISTRAÇÃO

.neste último �penas para o movimento de passageiros.

CANTIÇ'AO " . CHEREM W. MUSSI ROS VIÉIRA I Redação e. Oficinas, à rua IITINERARIO DO NAVIO MOTOn CAR i

. I
Conselheiro Mafra, n.160,

{\, L HOEPCKE

_ MÉDICO _ , 'I e
- ADVOGADO -

. ,

i Tel. 3022 - Cx. Postal, 139
NO UL..TIMO TRIMESTRE DE 1953

CUNICA, DE �CR.IANÇAS CURSO NACIONAL DE Caixa Postal 150 - HaJaI Diretor: RUBENS A .

.

A D. U L TOS DOENÇAS MENTj\IS DR.- ANTÔNIO DIB - Santa Catarina -
' RAMOS.' IDA VOLTA

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE
Ie Fpolis. de Itajaí do Rio - de 'Santos

CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. _ MÉDICOS _ AQUINO.
27/11 '28/11'

RINS - INTESTÍNOS Doenças nervosas e meu- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA Representantes:
1/12 3/12 8/12 9/12

Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS e Representações A. S. La- 12/12 14/12 18/12 19/12

SIFILIS, Impo.tên-cia Sexual, Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda.
22/12 24/12 29(12 30/12

Consultório - Rua Ti�a- 'Rua 'I'hradentes n. 9.' cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40
, 9' C

'

lt d 15'
- ADVOGADO:

dentes, .' onsu as as as 19 SENHORAS, com modernos - 50 andar.
HORA'RIO horas

- Dr. Estêvam Fregapani
,:. métodos de diagnósticos e Te!.: 22-5924

-

- Rio de

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento.
Causas cíveis e trabalhistas

J
'

CONTABILISTA:
anerro. >

horas Res.: Rua-Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE-
A

"

G ib ldí S Thí Reprejor Ltda, pa;:a mais informações dirijam-se à

'I'el.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. RO _ SALPINGOGRAFIA
cacro arr aI. lago R F I' dOI' '. EMPRc,sA NACIONAL DE ;oJAVEGAÇAO HOEPCKE
A t f" I

ua e ipe ,e lVeU8, n .

.

_ 2.276 _ Florianópolis. TEL, - 6245. _ METABOLISMO BASAL
ssun os iscars em' gera.

21 60 dar lRua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212
___ E,difício "IPASE"-50 andar

- an M.

� DR HAMILTON' P Radioterapiap 01' ondas Te!.: 32-9873-SãoPaulo

'ULTRA SO°NO-�--- , • • curtas-Eletrocoagulação - ASSINATURAS
r:

STOCCO Raios Ultra Violeta e Infra DR. 'MÁRIO, LAU- Na Capital
DR. ROMEU BASTOS --: MÉDICO _ Vermelho. RINDO

Ano Cí'$ 170,00

PIRES
I Clínica, geral de adultos e Consuttório : Rua Trajano, " Semestre , Cr$ 90,00 TERAP' IA_ MÉDICO _ crianças - Doenças de n. 1, 1° andar - Edifício do e No Interior I

Com prática' no Hospital Senhoras - Partos Montepio. DR, CLÁUDIO IAno
Cr$ 200,00 í

São Francisco de Assis e na Operações Horário: Das 9 às -12 ho- Semestre Cr$ 110,00 I O MAIS MODERNO E 'EFICIENTE TRA'rAMEN-

Santa Casa 'dó Rio de Consultório: Victor Mei- ras - Dr. MUSSI. BORGES �núncios mediante con- '('O PARA INFLAMAÇOES E nORER.

Janeiro reles, 18.
' Das 15 às 18 horas - Dra. ADVOGADOS trato., I TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

CLíNICA GERAL DE
>

Residência: Jerônimo Coe- IMUSSI.. Fôro em geral, Recursos Os originais, mesmo não

ADULTOS E CRIANÇAS ibo, 16. . ·IResidência: Avenida Trom- perante o Supremo Tribunal publicados, não serão devol-, S INU5ITES
Consultório: Av. Getúlio Atende em seu consultório

I
powsky, 84; - ; Federa'l e Tribunal Federal vi�"�r _ _. E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.,

Vargas, 2 - BIGUAÇ1!.
.

das 3,30 às 6 horas.
',"

JDR A SANTAELA de Recursos.
.

ireçao nao se respon=, ' TRATAMENTO COM HORAS MAfWADAS.,

Horário: Segundas e Quin-
• • I ESCRIToRIOS sabiliza pelos conceitos em i-

'

t f, d 8 30' 11
(Formado pela Faculdade'! Ploriarrôpolíe - Edifício tid.OS nos arti,gOS, assinados. DR GUE,R'RE IROas,'.- erras, as, as 'DR JÚLIO D,'OIN' dI �
Nacional de Me icina da São Jorge, rua Trajano, 12

horas. ,I '

R idênci H C C I VIEIRA Universidade do Brasil). '- 1° andàr - sala 1. _("_'(�"_'()_14..A '.
"

eSI encra ; otel A 1-
,

.

.

Médico por concurso da As- Riô de Janeío-o - Edifício I
.

QUE. Fone: 3.449 _ Flo-, '

CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO

rianópolis. ESPECIALISTA EM DOEN-
sistência a Psicopatas do Borba Gafo, Avenida Antô- farmacias I

- AL'"TOS DA CASA BELO HORIZONTE.

\ ÇAS DOS OLHOS, OUVI-
Distrito Federal. nio Carlos 207 - sala 1008. I . RESm€NCIA - FELJPE SCRMIDT N. 1 U.

DOS NARIZ E GARGANTA Ex:�nt�rno do Hospital Ps�- de Planta-o 'I "

,
. . ,. quiâtrtco e Manícõmío JUdI" . __ o -

Ex-ASSIstente na Policlínica .,.

d C it I F d I DR. CLARNO G.
G I d R' d

.
f ciarro a api .a e erar,

e�a o 10 e JaneIro: na Ex-interno da Santa Casa de GALLETTICaixa de Aposeruadoeia e M' i" dí d R' d
P

� ... Iser cor la o 10 e
_ ADVOGÀDO _

"

ensoes da Leopoldina nal- Janeiro. -

lway e no Hospital São João I Rua Vitor MeireIles, 60.
_ \ Batista da Lagoa.

Clínica Médica - Doenças '

Nervosas.
FONE: 2.468.

Curso no Departamento Na- Consultório: Edifício A-
- Florianópolis -

cional de Saúde méliá Neto - Sala 9. ____......... • _ .........�,

Consultas diàriamente das Residência: Rua Bocaiuva,
10 às 12,horas.

.
134.

3�s. e 5as. feiras de 15 às Consultas: Das 15 às 18
àsLê horas, '

horas,
Atende no Hospital de Telefone:

Caridade, ode 8 às 10 horas. Consultório: 2.208. , O leitor encontrare, nes

Consultório: Rua Vítor Residência: '3.305. ta coluna" Informações que
Meireles, esquina com Sal-

'

• .,

'i
"

necessita. diar amente to di
danha Marinho. DR. MÁRIO WEN- imediato:

Residência: Travessa DHAUSEN JORNÁIS 'felefoÍl(','
Urussanga 2. -

'

O E t d
,

. CLíNICA MÉDICA DE

I
s a o .. ,....... 3.022

Apt. 102. & Gazeta 2656
I

,

,
,ADULTOS E CRIANÇAS .'1". .. .. • .. .. • • I

DR. JOSÉ ROSÁRIO I Consultório -"Rua João DD��r�o dda MTardhe, 3.5791 -

diàriamente no Hos- I"
IarIO a an 2.463

. Caríd d ' ARAU'JO Pinto, 10 - Te!. M. 769.
A V d d zm« Ipítal de 'ar I a e. - Consultas: Das 4 às 6 ho-

er a e ..

Imprensa Oficial 2.68jii

-

I CLíNICA MÉDICA raRs. idê
,

'

R E t
HOSPITAIS

"DR' ARMANDO VA
eSI encia : ua s eves

'D C 'd
, :

-

Doenças de crianças Júnior, 45, Te!. 2.812. I
(P

e der) ade: l
Com viagens diretas_ e permanentes

LERIO DE ASSIS I (Tratamento
de Bronquites I rove or 2.314 I Caixa Postal, 45 Matriz: - FLORIANóPOLIS

_ MÉDICO _ 'I em adultos e crianças). OLHOS _ OUVIDOS (Portaria). . .. 2.036 I }'Jorianópolis ,Rua Conselheiro .Mafra, 135

Dos Serviços de Clínica In-' Consultório: Vitor Meire- NARIZ E GARGANTA N��êu Ramos.. .•.... 3.8�11' Santa Catarina I Fone: 2534 _. Caixa Postal, 435

fantil da Assistência Muni. les, 18 - 10 andar. �Illtar .:; 3.1:»7,
,.

�nd. Telegv.: SANDRADE

cipal e Hospital de Caridade Horário: D._!ls 10,30 às DR. GUERREIRO DA Sao Seb�stJao (Casa I' Agencia: - CURITIBA

CLíNICA MÉDICA DE, 11,30 e das 2,30 às 3,30 ho-, .

FONSECA I
de S�ude) 3.1�3 iiiiiiiiiliiliiiii ,A.venida 7 de Setembro 3320/24

CRI'ANÇAS E ADULTOS ras I Matermdade Doutor Fone: 847 (Linha Paralela)
.

r:
. A • ,

• •

I
Especialista do Hospital' C I C

A 9 ] 2
_ ,A�érgia _ �esIdencIa: Avenida RIO Moderna Aparelhagem CH���D.:�r�R_··· u., ) ! End. TeJegr.: SANTIDRA

Consultôrío r Rua Nunes Branco, 152 - Fone 2640. LA d d F d R GENTE I
I Agência:· - SÃO PAULO

\ ampa a e en a - e- J S I R R' B
Machado 7 Consultasdas' I

ua W onUo n. 1247
,

10" 12 'd -15' 17'-'

'

- -_ .. - -,- - I frator
- Vertometro etc. Corpo de Bombeiros 3.313 I Fone: Q-3l-96 - Atende Rápido RIOMAR

as e as as noras,
DR. ANTÔNIO MÚ-, Raio X, (radiografia da Ca- Serviço Luz (Recla· I

'{,

Residência: Rua Marechal , : beça) _ .Retirada de' Cor- ões) ".40,'
: End. 'I'olegr.: SANDRADE

NIZ DE ARAGÃO
maçoes •••••••. , '" •

Guilherme, 5 - Fon e : 3783. pos Extranhos do Pulmão e Polícia (Sala Comls- I i -o-
'

• 'JAgências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com

____ CIRURGM TREUMATO- ::�!�t�O�ara uso de Oculos. Po��:ii:) (G�b:' D�l��'
2.038

Itráfe90
mút·uo até São Paulo com a E1I'iprêsa d� Trans·

LOGIA Consultório _ Visconde gado) . . . . . . . . .. 2.59,'
-

, portes_Minas Gerais S/A.) .

DR, I. LOBATO Ortopedia de Ouro Preto n. 2 - Altos

IFILHO Consultório: João Pinto, da Casa Belo Horizonte). COMPANHIAS DE
18.

.

Residência - Felipe Sch- TRANSPQRTF I'. Das 15 às 17 diàdamente. midt-; 101 - Te!. 1.560. AÉREO
---.

Menos aos Sábados TAC 3.700
.

Res,: Bocaiuva 135. DR. SAMUEL CruzeirQ do S�l 2.500'

,
Fon'e: - 2.714. FONSECA P n

.

a alr '

•........

CIRURGIÃO DENTISTA Vari&, .

Consultório, e Residência: Lóide Aéreo .

Rua Fernando Machado, 5. Real, .•.•.•..•.....
Clínica Geral - Cirurgia Scandinavas ••.....

Bucal Dentaduras ;_ Pontes HOTtIS
Móveis e fixas.
Raio X e Infra-vermelho.
HORÁRIO: De segunda a

sexta-feiil'a da-s 101às 12 ho

ras, e das 14 às 18 horas.
Das 8,30 às 12 ho,ra.s aos

sábados.
.

CLíNICA NOTURNA as'

quarta e sexta-feiras das 19
às 21 horas.

-------'---

leiTE

--�'------

-Agência
de

Pu blícidade

BANCO, AGRICOLA
RUA TRAJANO� 16

fLORIAN6pOLlS

Expresso
'/

Florianópolis.
de

ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral ent,re Florianópolis,
.

Curitiba e São Paulo

e-

'-",_ I",:,," H

Expresso São Jorge
- DIARIAMENTE -'

FLORIANóPOLIS -- BLUMENA,U
- AGENCIA .....:

, - l:ACIQUE HOTEL -

7:õ:"��

TBANSPORfES AÉREOS CATARINENSE S/A.

-

'

�

VARIADÍSSIMO E PERMANÉNTE EXPOSiÇÃO, DO QUE �XISTE, DE MAIS ATRA,ENTE E LINDO, NO GENERO nE ÓTICA.
, ",

.

A MAIOR EXPOSIÇÃO EM ÓCULpS'ELEGANTES
'

,

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

.

RUA FELIPE SCHMIDT - FONE 2.200

OTI.CA

I
�I

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Na m�drug�da ?e-;-�uàrta inquérito e captura do cri-
<,

•

A. I para quinta-feira últíma, no minoso.

a·p·rovado+ padra-O «8" ou referencia "31»' distrito de Ratones, nesta: A víti�a. foi inte�nada+,
. . . i Ilha, em um clube, quando no Hospital de Caridade,

RIO, 27 (V.A.) _ Ven-' tados aprovou finalmente I Pelo substítutívo, aprova-
I
se animavam as dansas, I onde foi atendida pelo dr.

cendo a obstrução feita du-I_ com a prorrogação dos do unânimemente pelo ple-
I João· de Deus Sartorato, Paulo Fontes.

'

rante a Ordem do Dia pelo
I tr�balhos por mais' de uma nário, atribui-se o padrão funcionário da Prefeitura I --- -------

deputado Lameira Bitten-I hora, - o substitutivo ofe- "O", ou referên:ia "31" �os, desta Capital, foi ferido, na. Afundou o Var
court, a Câmara dos Depu-I recido pela Comissão de cargos ou funções superior coxa, a facão, por um seu

I
.

B -, IFinanças ao projeto n. de duração igual ou supe-] desafeto. -

oue ro ri ao co
IAT.ISMO 1082 que regula a situação rior a 5 anos e o padrão No momento em que se Londres, 27 (U.P.)

'''N'' f A • "30"
I

. "A �Af d d' ddos atuais cargos ou fun- ou re erencia ,venflcou a cena de sangue, un ou ao nor este e

ções para cujo provimento quando o curso tiver dura": segundo conseguimos apu- Great Yarmouth .o carguei-,
é exigido diploma de curso I· ção de 3 até 5 anos ou ape- rar, .o soldado de serviço to britanico "Marsworth",
superior ou defesa de tese. nas defesa de tese. naquele distrito não efetuou I que colidira ontem à noite

a prisão do agressor, dei- i com o vapor norueguês
xando-o fugir. O sub-dele- I "Milford".

gado de poÍicia, que tam-I A equipagem do navio

bém teve ciência do fato, inglês foi recolhida ' pelo

Venceram ·08 Mé�icos
Florianópolis, Sábado, 28 de Novembro de 1953

----------------------��-------------.-----

No dia 2 de dezembro

Domingo, dia 29, será

realizada a abertura da

temporada, com o seguinte
programa:
As 9 horas _ Cerimônia

do hasteamento da Ban- Ronaldo Lupo'deira.
As 9,30 _ Início das re-

Crianças do Educandário: Para que essas crianças I ga�� 12,30 _ Ghurrasc�. cantou p2ra os enfermos do
tenham mais conforto e mais alegria; para que nada

I NOTA _ Os cartões para Hospital «Ner'êu Ramos» .

lhes falte no Preventórío, que as abrig� longe dos pais·
o almoço devem ser, Ronaldo Lupo, atualm,e.n-I tório,. arrancan�õ. verda.d,ei.-enfermos; para que possamos todos nos dar-lhes um

_

pouco de gratidão e de solidariedade, as abnegadas da- procurados no bar do te atuando na simpática ras demonstrações de [úbí-
mas que dirigem aquele modelar Educandário, organiza- Clube.

I Guarujá, com sucessos, aca- 1·10 dos doentes.
ram uma grande festa no Clube Doze de Agosto, ---------�-

.

}Ja de ter um dêsses gestos I. S,egu�do, apuramos, �a�-Agora, segundo nos comunicaram o�tem, já m,a�ca-lMinistério da .

simpáticos que o recomen- tara tambem na Coloma
ram a data para o grande BINGO. Será na proxima

""
,

\

G
dam à estima do povo desta Sant'Ana e Santa Teresa e, -4a. feira, DIA 2 DE DEZEMB_RO.

.

, uerra Capital _ ontem, à tarde, possivelmente, no Preven-

IIIND.IS
CONCURSO DE ADMIS- realizou êle um festival, no tório Santa Catarina, ale-

SÃO À MATRICULA NOS Hospital "Nerêu Ramos",
I

grando doentes e crianças
CURSOS DE FORMAÇÃO levando momentos de ver-' entregues à dedicação e ao

DE OFICIAIS MÉDICOS, dadeiro ambiente alegre à-
I carinho de quantos estão

FARMAC:íl:UTICOS, DEN- quêles que, naquêle nosocô-I confiados à tutela do Esta-

TISTAS E SARGENTOS mio, se encontram isolados I do.
'

ESPECIALISTAS DE da' família, em tratamento. DESPEDIDA

O seu recital foi ,assim I Hoje, o alegre artista fará

manifestação eloquente do suas despedidas" com dois
seu espírito de solidarieda- programas interessantes -

de humana, tãó comum nos' às 16 horas, matinée infan- •

corações brasileiros. Duran- til, com entrada franca às

dores, o "cancioneiro do

Brasil" cantou as várias

canções do seu vasto reper-

ao Orçamento de 1954 SAÚDE.

1) - As inscrições para o
•

concurso acham-se a

bertas até 31 de Janeiro

Destaque-se, no Poder Legislativo, da dotação ....
,

de 1954.
06-2-066, na importância de Cr$ 100.000,00;

112)
_ Qualquer esclareci-

Destaque-se, no Poder Executivo, da dotação .-.....
_ mento será prestado no

24-4-153, nno)mportância de Cr$ 100.000,00;
Com essas importâncias, incluam-se os seguintes au- Quartel General da

xílios e dotações: I I.D.j5a Avenida

I - Auxílio ao Grupo Dramático "10 de Na-, "Hercílio Luz" 137.
vembro", da cidade de São Francisco I .r-�------------------

II - t�x��� p'��'a' �'V�������i'6�d�� 'T����i�
35.000,00 'Assembleia Legislativa I T_IMra de São Franeíscc da Penitência e j

Hospital de Caridade, da cidade de São I
Francisco do Sul, para aquisição de um

. I Sessão de 27-11-53. atualização da Lei do Sêlo;
"Aparelho Raio X" 165.000,00 Presidência _ Deputado e a criação do Instituto de

I I Póde
.

o sr. Bornhausen
Francisco de Souza Neves. Metrologia, por considerá-

Secretaria - Deputado: los contrários aos interesses

Lenoir Vargas Ferreira e de Santa Catarina.

Elpidio Barbosa. _ "Só os homens de má
to), êsse sim, surgirá, no

DIA DA INFAMIA fé podem ter visto em mi-
fim de seu govêrno, em vul

Na Hora do Expediente,' nhas atitudes oposição s�s- tosa quantidade. Toda genforam apresentados à Me:sa I temática. Não sou subser-
te já descobriu que S. Exa.

dois requerimentos com as

I vie.nte
a quem quer que se-. adora posar para a- posteri-assinaturas dos deputados ja", - declarou o deputado

30 000 ao' dade. E haja flashes, de to-
,. , Cássio Medeiros (PRP), e perrepista.

dos os ângulos. Do sr. Bor-
Walter Tenório Cavalcanti Durante tal oração, vá-

nhausen lêndo discursos,(PSD), solicitando um voto, rios apartes, alguns deles
, cortando uma fitinha nas

de homenagem da Casa aos chistosos, foram ouvidos.
inaugurações federais e mu-

gloriosos soldados que tom- O mais veemente aparte-
nicipais, dansando uma mar-

Destaque-se da verba 24-4-153, a quantia de I baram pela 'defesa da Pá- a�te foi o udenista Francis-
chinha com uma rainha, aCr$ 15.000,00 _ quinze mil cruzeiros _ €. inclua-se no tria, na hedionda intentona co Mascarenhas, que dizia':

Orçamento do Estado, onde couber, a seguinte nova do- comunista de 27 de novem- "V. Excia., sr. Cássio Me-
direita do deputa,do Volnei,

taçâo: . d
. .,

1"
. a esquerda do deputado

P· H' 1 M t íd d M
'

A bro de 1935, na Praia Ver- erros, ja so ICItOU muitos
" o,ara o ospita a erm a e aria . u-

I
VolneI de oculos sem ocu-

XI'liadora, de Presidente Getúlio (Ibirama) 15.000,oJ I melha. I favores ao sr. Governador e
delos cercado grãfinos.

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1953. Sôbre o assunto, usaram agora vira-lhe as costas, co-' , . I
( ) c,

.

M d
. ; d 1

I .,

f (warrants, dolares, potms), Ia assw e erros. a pa avra os referidos par- mo ja o ez com o seu par- .

1 1·
.

I
tid "

.

I
entre gente humilde

(asctJI-1.

. amentafes, que so ícitaram I O.
,

IEMENDA N. 12 .

d f
. d· d . A • d' "V E

.

f lt
tando e prometendo, words,

b 4 4 153
.

d am a osse a a ciencia a
_

. xcia. a a com a
Destaque-se da ver a 2 - - ,a quantia e ... ,..

,.
I words and words) até S.

Cr$ 30,000,00 _ trinta mil cruzeiros _ e inclua-se no homenagem as autoridades verdade. Se o sr, Governa-
E d ( )b) .

d
-

f 'I' d d ti
.. - xa. pescan o votos no

Orçamento do Estado, onde cou er, uma nova otaçào.}mi itares a capital. E mais

I
or es IVesse aqui, nao per- .

d J 'd.

di
. .

d . . .

V E
.

di
1'10 e erere e papo paraassIm Iscnmma a:

.
o deputado João José de mitíria que . xCla. Isses-

.

'

., .

.

Para o Hospital São Roque, de Rodeio ..... , 30;000,0,:, Souza Cabral (UDN) Iíd se semelhante inverdades".
o ar. Tudo ISSO ja vimos em

Sala das Sessões,,26 de outubro de 1953.
d A

1'"
I er

E
"

di t' t jornais e na revista o "Vale
(a) Cássio M'edeiros o governo, so

Idarlzando-l
mais a ian e,

ap.
ar ea-

d Itai '" h d
,.

.

. . l '.. o aJ'll, enc en o pagi-
se inteiramente com a pro- va o lider Estivalet PIres:

C d E_C II I
nas e páginas .. O recente ca-

urso e ' xpansao u ura posição. "Se a bancada pessedista es-
so do grupo escolar de Pai-

REFUTANDO INSINUA- tá fazendo oposição sistemá-
\ nel, onde, sôbre o retrato

ÇÕES tica ao Govêrno, a bancada
do sr. Nerêu Ramos (queO deputado Cássio Me- udenista está fazend� oposi-
c'pnstruiu agrupo) ,colaram

deiros discorreu longamen- ção sistemática aos interes-
, o do sr. Bornhausen, expli-,te sôbre o discurso' pronun- ses do povo catarÍl,1ense".

ciado pelo sr. Governador ENEDINO COM A PA-
do. Estado, a 13 do corrente, LAVRA

P d f d b d terpretam a sua mania pe-no banquete que lhe foi ofe- ara e en er a anca a
.

d'· d
-' f I las fotografIas. .. E pensam

'

recido na Tabajaras T. C., u emsta a acusaçao or- '

_ _

'.

BI
.

1 d I l'd d' I que S. Exa.Jlao gosta? Pois'
em umenau. \ mu a a pe o I er pesse IS-

. I L A ., I
Refutou aquele 1 t b" t 'b d· sIm. ogo ele, que dIZ: ha;

par a- a, su lU a n una o epu- ,

t d E d· R'b'
. trezentos anos que Santa

menta,r as insinuações do a o ne mo I eIra, que .Catarma não tem um GoChefe do Executivo sôbre a provocou igualmerüe nume-

EMENDA N. 9

te Inais de hora e meia, re- crianças até 14 horas, e, às

cebendo aplausos consagra- 20)5 horas, shaw com novos

números do seu vasto re-

pertório. I
�)"()41"('"

I
i

• • •

COMO GOSTA!

não deixar (o que é ,certo) ,

nenhuma obra de vulto.
Mas o seu vulto (em retra-

'

"Duzentos mil cruzeiros" Cr$ 200.000,00
S, S., 30 de outubro de 1953.

(a) Wilmar Oruuulo Dias - Deputado.
EMENDA N. 10

Destaque-se da dotação 86-4-195 a impor- .

tâncía de Cr$ -30.000,00
Com essa quantia inclua-se o seguinte auxílio:
I' - Para auxílio de instalação da séde da

União Catarínense dos Oficiais da Re-
serva e Reformados das Fôrças Arma
das (UCORFA) ...... .' ........ Cr$

S.· S. das Sessões, 30 de outubro de 1953.

(a) Wilmar Dias
Estivalet Pires.. '

EMENDA N.

"SUL AMÉRICA"
, ,

rasos aparte,s.
ORDEM DO DIA

Hoje, às 16,30 horas - Conferência do
Dr. Raul Bittencourt - TEMA: "Valôres da

Educação" . ca magnificamente, como os

amigos" do Govei.·nador in�

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

aviso ao publiCO
vernador tão fotogênico, cá,
como o dégas ...

... BUM

oposlçao sistemática que
A Sucursal da. "SUL AMÉRICA", Cia. Nacional de

" d'
.

t
vem fazendo os deputadosSeguros de Vida, nesta CapItal, aVIsa aos seus Istm os

Segurados e ao público em geral ql!-e, a partir de 1° de blumenauenses na Assem- Foi aprovado, em segun-

dezembro p. vindouro e enquanto perdurar o horário na- bléia. Historiou a sJa ação da discussão, o projeto 159-

cí�n�l ?e verão, .ou seja; at� 28 de f;vereiro de 1954, su-I nos trabalhos do Legislati- 53, do deputado
\
pessedista

pnmlra o expedIente dos dIas de sabado.
. vo apontando os vários pro- Bahia Bittencol},rt, que visa

Informa, outrossim, que o expediente diário de 2as. !.
'

A " •

às 6as, feiras se prolongará até às 17 horas e 40 minutos. I Jetos a que fora contrario, I Isenta� do pagamento de

A GER.1i::NCIA. inclusive os que :ereyiam ,a impostos e taxas o SESI.

GRATIFICA-SE
A quem entregar "Negri

nho",
.

um cão perdigu'eiro,
preto. Que fugiu, à rua Con-
telheiro Mafra, 56.. I

'Eerido, a Facão Um' Funcio
nário I da Preleitura

"Milford" e pelo "Jellios

Rose", �hegado ao local

•
pouco depois Ida colisão.

não tomou, até ti momento,
as providências requeridas
rio caso, com a abertur� de

SIL1i::NCIO COMPROMETEDOR

A data de ontem, com relembrar o monstruoso

crime de 1935, quando os ffioscovitas brasileiros
abateram a frio companheiros de farda adormeci
dos, foi ensejo a .que, pelo Brasil inteiro, a conscí-.
ência nacional reiterasse a sua repulsa à doufrina
vermelha e a sua comovida gratidão aos que tom-

baram pela liberdade. J

Entre nós, o jornal do sr. Irineu Bornhausen

quedou em silencio. Foi o único. Nem mesmo urna

palavra contra os traidores da Pátria. A causa desse
silêncio comprometedor não está - sejamos justos
-'- naquele cordialíssimo telegrama que, às vespe
raso da sua primeira campanha, o sr. Irineu Bornhau
sen recebeu do sr. Carlos Prestes, augurando-lhe a

vitória em nome do Partido Comunista.
Não! O nosso governador não é comunista. Na

quela ocasião aliou-se ao P.C. porque. queria o go
vêrno e para isso todos os meios 'lhe serviam, den
tro dos seus conceitos de doutor pela escola da vida!

O silêncio de ontem, do Diário da Manhã, de
corre dá ideologia do seu redator-chefe, elemento
comprometido com o Partido Comunista.

x x

x
,

O assessor técnico da Assembléia _ que da
Assembléía só conhece a generosa folha de paga
mento _ quís, ontem, deitar sabença sôbre emenda
e destaque a propósito ainda do caso dos 5 milhões
para a Ilha. Não cuidando nada do assunto, escre

veu burriquices como esta: O destaque é uma

emenda, emenda ampliativa!!! No caso em análise,
o destaque é requerido para a votação isolada 'de
certa emenda. Repitamos a lição: As emendas ao

orçamento são votadas em grupo: o das com pare
cer favorável e o das com parecer contrário da.
Comissão de Finanças. Para que' qualquer delas
seja votada separadamente é necessário que se lhe
requeira o destaque. Desse destaque é que se trata,
no caso: destaque para

I

a votação.
Em negando esse destaque para todas as emén

das com parecer contrário da Comissão de Finan
ças, . o Pré'sidente da Câmara não está �ndeferindo
emenda alguma. Está, tão só, de acôrdo com um
critério geral, informando que a emenda não será
votada isoladamente, mas em conjunto, dentro do
grupo a que pertence. O assessor técnico não com

preendeu ainda que; a vitória do sr. Wanderley Ju
nior não foi a de recorrer da decisão do Presidente
para o plenário - recurso facílimo, . pois basta a
assinatura de 10 deputados _ mas' a do plenário
aprovar sua emenda! Fique, pois, com mais esta li
çãozinha, que vai de graça' e é útil ao desempenho
do seu cargo lá na Assembléia. Mas, se quiser pa
gá-la, lá vai o prêço: deixe d escrever asneiras sô
bre matéria de que não cuida.

x x

x
, . Revelou-nos um Secreta que o dr. Luiz de Souza
S '

'

ecretario da Segurança, lendo a repercussão na-
cional que está tendo a homenagem que os cronis
tas parlamentares vão prestar ao sr. Nerêu Ramos
não escondeu sua desolação:
- Com o Nerêu um almocinho da reportagem,
acaba .falado no ,Brasil inteiro. Todo mundo
adere e vai ser uma consagração. Com o Irineu,
lá no meu município, em Jaraguá, para encher
a mesa de um jant.arzinho, éu e o Muller tive
mos que convidar, a muque, todos os motoris
tas da caravana ... Isto vai mal ... Isto vai mal ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


