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ailmi-Iirá ,O 'BrasU
TilUlos Privados de Bolsas'

,

EsjrilDgeiras
, 'MONTEVIDÉU, 28 (U.P.) -- O Brasil admitirá tí-

tulos privados das Bolsas de Paris, Londres, Francfort,
Amsterdam e Bruxelas, bem como os da Bolsa de Mon
tevidéu -- declarou o delegado brasileiro à reunião dos

delegados das Bolsas Interamericanas em Montevidéu;
, depois dessa reunião.
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Ruben. de

Arruela Ramo.
IERENTE
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d. Aquino
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Nerêu Ramos- o GOV8fna�or em C�apecó,
-----------------------------------------�� �----------

\ '

'O POVO NÃO' LIGOU

,

Enquanto, aqui, o seu E' que o clima de desin- butada ao sr.. Go�ernador
jornal fabrica telegr-amas teresse que aqui se verifi- do Estado. ;

RIO, 28 --, Na sessão da
I dade, de que se reveste o presidente da 'Câmaxa Fe- para salvar as aparências ea, face seu partido .e sua DIante da Prefeitura não

Câmara, ontem, o deputado cargo, ao qual se a

concep-j deral. Fizemos-lhe algumas da fracassada excursão do administração é bastante deveria haver mais qu(e
'Menottí del Picchia profe- I ção popular da República perguntas, como segue:

,

sr. Irineu' Bornhausen, o sensível. Mas, eu mesmo umas 50 pessoas, não se pa-

riu? seu �nunciado discur-l r�tirou o hieralismo. dos -- Que pensa da hon:e�a- J;:; jornalista Abs da Cruz, em não acreditava que atingis- dendo diferençar entre as

so sobre a Imprensa e o I?ar- ,sImb�los .

é � �e,atralIdad.e I gem da Impre�sa _bra�Ilelra 1 parlamentares promovendo reportagem publicada na se a tal ponto. que estavam à espera e as

lamento, em nome dos jor- dos rituais históricos, dei-
I ao

Poder Legislativo i uma homenagem ao presi- Voz de Chapecó escla�ece:
,

, I que tinham vindo na cara-

nalistas creden"ciados na Câ- xou a alta consciência do
I
-- "�sta homenagem já dente da .Câmara Federal, Confesso que fiquei es- A chegada do Clube Es- \ ana,

mara e no Senado, que ti- poder que encarna, e do so-, estava tardando. Não deve- deputado Nerêu Ramos, co- pantado com a recepção tri- portivo de Rio do Sul, pOI I Realmente, fiquei contris
veram a iniciativa de exal- Iene prestigio de função su- 'ria ser apenas da imprensa D'O atitude de todos os ho- butada a, S. Ex-da. o sr. Go- exemplo, teve umà recep-

i tado. O sr. Governador de
tar a vida pàtlamentar. de- prema. Presidir um organis- II brasileira, mas de todos os mens de jornal, de amizade vernador Irineu Bornhau- cão muito mais expressiva, ve ter visto, deve ter senti
mocrática brasíleíra, atra- mo complexo e tempera- brasileiros, livres e consci- e reverência ao Poder "Le- sen, em Chapecó. flavia gente à espera, havia :lo, li impopularidade de seu

vés duma manifestação que, mental, como este, onde a

l.Fntes, juntamente
com a gislativo que êle tão nobre- Eu sabia, é já o afirmára [amizade, havia afeto. Um govêrno e, 10m esta, a falta

no próximo dia 3 de dezem- mais requintada cultura ser- digna imprensa brasileira". mente representa. Ao parti- em meus comentários na ;rá-I clube futebolístico varzea- lic prestigio do partido do
bro, será prestada ao presi- ve as mais contrastantes po- -- Pessoalmente aplaude cipar desse ato d� pública' dio emissora local, que S" r-o, de Erechim, o Clube de I minante e da ajlministraçâc
dente Nerêu Ramos. sições ideológicas e onde a : esse movimento? ',cOli.sideracão da classe a um Excia. teria uma desilusão IFuteból Sadía, de Concór- niunicipal, que não poude

, Disse, de início, nesta 0- carga explosiva das paixões -- "Não só dou o meu ,a- cos .representantes mais com :ssa viagem, e, co� �le, ! dia, todos el�s tive�am um.a :' reunir Um pou;o de gente
portúnídade o representante políticas, não raro, conflita plauso, como me associo, a- ilustres do povo- a Casa do a Iuzida e luxuosa comítíva

' chegada muito mais entusi- [para homenàgeá-lo«Ó,

paulista: -- "Sr. Presiden- com os interesses de regiões chando, conforme já reafir- Jorna,lista o faz vendo tam-I
r-ue o acompanha. I ástica do que a que foi tri- I Nã� ne�amos colaboração.

te: A constante do jornalis- e grupos, é que se fundem
I mei, que uma homenagem bém no prestigio ao Con- I r�to e: nao recusan:os o pe-

,ta, sempre condicionou em tato e I}nergia, compreensão, ao nosso brilhante Parla- gresso uma reafirmação de
'

I dido que nos enviou o sr.

mim o parlamentar. Vi-me tolerante de psicologo e ful- mento é não só .a expressão sua confiança no regime e I � � N M Y' A P
Prefeito Munic�pàl, para

dotado na Câmara duma minando o capital em co- I da nossa consciência cívica, na harmonia. dos Poderes' } que a XYX-5 divulgasse o

ambivalência. Ambivalência mando. No alto dessa curul, 1 corno do nosso reconheci- em que se baseiam as fran- I·
"

horário _sla' chegada de S.
funcional porquanto () [or- que fala em última instân- mente à extraordinária ati- quias constitucionais,

'
"

,

Exa., o que foi feito várias
nalista lá fora, na obra de cia por um dos soberanos vidade dos representantes O fato de ser a distinção I :..' • • .' li) vezes. Acontece, ainda, que
pesquisa e divulgação conti- poderes da República, faz-se da nação e do povo. O nos- promovida por jornalistas o dia 19,' era feriado, o que
nuava o legislador. Dispo- mister a visão do políticó (' Lo Parlamento tem-se con- equivale, portanto, ao mais não contribuiu, contudo,
nho de duas :tribunas: . a do a sentença infalível do Ma- I duzido à altura dos nossos expressivo julgamento quo a s'� 'A

·

'd para levar a população,
Congresso, onde fala a voz gistrado José Redlich ao es- imperativos civicos. E' êle a opinião pública dispensa.

•

,OS eus SSOCI8 OS mesmo por curiosidade, a

da nação, e a da imprensa, a tudar a função dos "spea-' to consolidador da �<?ssa' de- a quem tão bem soube di!'!: .vêr S. Excia. e as Excias.

que articula a vP2( da opi- kers" das Câmaras inglesas, mocracia ao legítimô exerci- gir o Parlamento onde ela que o acompanham. Nada
nião, vozes no fundo identi- conclui com a observação de cio de um dos mais impor- se exprime e se vê transfor- A' A.N.M.V.A.P: (Associação Nacional de Má- disso. Frieza. Gelidês. À vis-

cas, ou melhor ,�uas fases Benthan, mercê da qual a tantes poderes. l"éidos em lei. __ Herbert quinas, Veículos, Acessórios e Peças), em reunião or- ta de todos. A única explo-
da mesma linguagem: a 'que presidência deve possuir a; Os nossos parlamentares Moses, presidente. dinária de seu Conselho Diretor, realizada a 19' do l tão que se ouviu, não foi de
exprime ás necessidades e, "ars obstetrix animarum", 1 estão também à altura da

I'�
,

, corrente, deliberou oferecer criticas construtivas e

I
entusiasmo do povo: foi do

aspirações do po_vo : a que ,par� que a lei ge_:tada, na II nossa tradição genuinamen-' Assitência PioDo- sugestões �s, autorida?es �ompetentes, e respeito ,do espo,:car d,e fo_?uetões, os

�as transforma em' leis. I sofrIda, elaboraçao dos de- te parlamentar, e dos gran- .'
I! atos e projetos de lei ultimamente divulgados, prm- clássicos foguetoes com que

. :6a,í��er-m� por coleg� de bates, r'�ç.a no justo flu;:o I d�� v�ltos que ele\{a�am .0 oelra a AgI'I-'"
'

cipalnle�J.te ,sôbre �0�1tro�e (.�e êOl:nér<;:io exterior, fun-' f,_e recebe ,� tjudo ..
.classe, outorgflda a suma da sua exata maturaçao, I conceIto da nossa,naclOnah- f ,'/,

" do 'parüdano e' adl€lOnalS sobre Imposto de renda. '" I Quando escreVI uma sau-

honra de dirigir-me ao p�r-' (!om a espont,aneidade do or- i dade no cenário internacio- eDitores ' dação "bôas vindas, sr. Go-
lamento brasi:leiro, em no- ganismo que se completa e nal. Homenageá-los, é real- , Dado o carater de urgência dos assuntos em paut,a ,'vernador'" a,firmára que S.

m� da iml?rensa . d� �eu se de�prende, d.a matri, ao mente, re�der um p�eito? RIO, 28 (V.A.) _ A re- a Di::etoria da A.�.M.V,A.P .. apela para os �emais Exa. haveria de sentir a

paIS. A mmha mlssao e a- receber o magICO sopro da consohdaçao do regIme, a portagem foi informada no ! assocIados no sentldo de envlar�lhe observaçoes e frieza, o aborrecimento do
nunciar a homenagem que vida. I \ocaçã J de um grande po gabinete do gerente da Car- sugestões, para que o trabalho de "equipe" possa me- povo, mesmo debaixo das
ela fará a 3 de dezembro ao V. excia., sr.. presidente \'0 que é, pela esse�cia mes- teira de Crédito Agrícola "e lhor atender aos objetivos·�m vista, que são cooperar, manifestações de delicadeza

.C,ongresso �acio,nal, na. pes- Nerê� �am,os, bem enca:r;:-a Irna, �'l sua formaçao I?o:;a!, Industrial do Banco do Bra- no bom sentido, não aceitando, sem protestos, em fa- que a educação ob,riga a tri-
,
soa de seu IlustreA preslden- o,esplrIto desta a�semb.lel' relIglO�a e .cultural, �lstorl-, sil,que já está pronta a mi- tos consumados. hutar. Efoi o que aconteceu.
te, deputado Nereu Ram,:s, E a ela qu: os JornalIstas camente h.gado ao SIstema nuta do (:!ontrato prevendo Nem os seus correligioná-

\
festa de, �uprema express_ao ho�enageara� na .su� auste· representat�v(i).. assistência financeira aos a- Ainda na reunião do Conselho Diretor 'foi desta- rios negam o que estou a-

den;-0c�ab�a,. Eorq�:, .entao, 7;a �essoa, ao mstltu�;em �ad� :mals ,Just? do qu�' gricultores atingidos pelas cada a necessidade dos comerci:àntes e industriais to- fIrmando. Nem õs responsá-
sera msbt�ldo o DIa do' DIa d,o Parlamento, que peI�o�llflCar, .na flgura �' geadas, durante o inverno marem parte ativa nos partidos políticos de suas pró- veis por su� grei política ou-

parlamento e a. ela, certa- passara a ser, por todos os egreglO preSIdente d� Ca- passado. A minuta bem as- i prias preferências, cooperando com �s legisladores e 'sam negá-lo, porque os fa
mente, nenhum, deputado temp,os, pelo que esta Cas' mara !ederal, meAu emmen-

sim como as normas deve-
\ incentivando. o fortalecimento e a eficiência partidá- tos ,entraram pelos olhos a

faltará. A ini�iativ� coube a expnme, como templo �a- te amIgo sr. Nereu Ram,os, rão ser expedidas pelo Ban- r�a, saindo da posição comodista até então adotada pe- dentro. A situação de certos
um grupo de JornalIstas par- "'Tado da nossa DemocracIa, as homenagens desse grande ..l, B '1 d d d -la sua maioria, para melhor servir aos interêsses da l'd d' d t"

,. )
::>

•

,.

d d 'd" PI' b '1'
co 1.1.0 :raSI , epen en o 1 eres aqUI eve es ar

lamentares que esta mte· o dIa consagra or, a,s pro- la ao ar amento rasI eI, , .

t d F d coletividade.
•

b
.'

t h f, ,
. d d b '1' �'l 1 que o mInIS ro a azen a em rUIm, an e os c e es.

grado conosco e ampliada prias lIber a es raSI e,,- ,'O, nao 50 pe as suas exce -

d'd '

1
'

d '
'

t'd'

l'd d
'

. se eCI a a aprova- as. I \' (O seus par lOS ...
pelo brilhante vespertino -ras".. sas tquabI, a es IPessoaIs, �(' Enquanto não se esclarecer, ,o rumo a ser tomado Nem o temor de demis-
"O Globo" J'ornal que é a ADEMAR E O PARLA- mo am em pe as suas m-

E oa' d' Yd-· p,elos proJ'etos em estudo, que, se aprovados, influirão -

t f A •

"
. MENTO '

' .

t' d'
-

d X era o 1010 soes ou rans erenClas, -- o

,glória inconteste do peno- ,� comparavelS ra Içoes e- , sobremodo nas1atividades econômicas a partir de 1954, 1" t' d'
.

V"; 'd R' d '1'''
,. que a iaS es a sen o exerCI-

dismo nacional".
_

anos J�r,
nalS °D,!o.e d

e

,,�olra�c�sÉ A HOM N Sardeoberg a Diretoria da AN'.M.V.A.P. ficará em reunião per- do pelo Govêrn� ......:"nem isto
E concluiu' I Sao Paulo, como o tano a ... E A- manente, para melhor atender às sugestões de seus d' ,

b
.

d
Sr presI'den'te 'E"na pes'- Noite e o'D'ário de São P,au- GEM AO SR. NEREU da I�OfAP

.

d "lInPde ItU qfue, � �c� mlUd'�). .

l bl' rb .

t RAMOS U
a�SOCla os. mo es os UnClOnarIOS eI-

soa de v. excia., co�o pre- o p� �ca a segum e en-

A A, B I d'
., ,', .xassem de mostrar sua re-

sidente da AssembleIa Le- trevlsta. ' . . .' IrIglU aos nos- Pe,la Diretoria 1 "ld d S'p t r d b d d RIO 28 (V A ) P 'I pu sa ao goverm o e an-

grslativa que a imprensa rocuramos on em o sr. sos co egas e anca a e ,'. "
-- e o
,t C t' A" ,

prestara' 'sua homenagem ao Adhemar de Barros, a fim imprensa da Câmara dos presidente da República foi Oswald'o B
. .

d A d
a .a ar

f
Inla. vanos qUE!

,

.

, I 'l Ab" h D' d
' 'b" d d

e_nJam,m e Z(i!ve o comIgo a aram eu ,mesmo
'Poder Legislativo da Repu- I de OUVI- o 80 re a omena- eputa os a'segumte carta: ; �éilxa o ecreto, exoneran... ,

d'
' I

I .

t d "A A
. _

B '1' 'd' 1 Id'
.

S d
recomen el que compare-blica Viu ela J;la majesb· gem que vaI ser pres a a ao -- SSOClaçao rasI' eIra

j'
o o corone Imo ar en- Presidente'" .

d
de d� sua'conduta a encar-I' Parla�ento, na pessoa do de Imprensa assinala, com berg do cargo de vi.ce-pre-

cessem

I
e, malsb, am.,a, .que

,

, 'd d N
A R 'd"d

.

d COFAP I se co ocassem em a VIsta
nação exata daquela dlgm- eputa o ereu amos, prazer, o gesto os cromstas SI ente a '

.

,

' ,

'd d A �
....o....o.-.o.-.o.-.o.-.o.-.o.-.o....o.-.o.-.o.-.o....o.-.O.-<Q� • __O�()� ()._,o__o....o_o..

para qu� os ono� o gover
Publicamos" a séguir, as duas emendas apresenta-

R Ii � U
�

I
'
· . cultura. Na Comissão de Finanças, o dep. Lauro Lopes, liO os VIssem. Nao poderiq

das ao urojeto de orçamento da União de 1954, mandan-I ep I 10m fit
relator da Receita, combateu o parecer do �ep. José Bo- 2gir de outra �aneira. São

do iÍlcl�ir cré�it,o. destinado ,às .obras da usina do Es- 'O
.

a" ri�a
nifácio (f�vorável a {O e não a 20 milhões)!, alegando que pes�ô�s de_, responsabilídade ,

treito" no mUÍllclplO de Concordla. .' a verba amda era para estudos não concluídos e, assim, Iamlhar, sao ,casados, tem
,

,EM�NDA N. 1.&43
. ,

' contrariava as normas gerais pré-fixadas pela Comissão filhos para sustentar e �ão
.

,MINISTE'RIO DA AGRICULTURA , para o aceite de emen�,as. A divergência de informações poderiam correr o risco de
Verba 3, --:' Serviços e. El!cargos. . .. . II levou o dep. Joaquim Ramos a fazer 'um 'protesto, pois, na unia demissão ou de uma'

Consignação 3 -- Servlç�s em regIme espeCIal de' fi- verdade, causa espécie· que o Ministério da Agricultura transferência, inevitáveis
nanCÍ'amento. I '

Consignação: 2 __ Obras diga uma .coisa para um deputado e coisa muito diferen- nesse cli,rna de perseguições,
Subconsignação)5 - Irrigação e Energia Elétrica. Subconsignação: 01 __ Início e' sua fiscalização. te para outro. Em virtude do impasse verificado' diante si não fossem bater palmas
Inclua-se Cr$ 20'.000.0.00,00. para ,in�ci� da�, obra� d� 07 __ D�partamento de Administração. da contradição �as informações minist�riais, a votação ao GovêrnQ inaugurante de

aproveitamento do potencIal hldroeletnco 40 EstreIto 03 _ Divisão de Obras. da emenda foi adiada e o presidente da Comissão de Fi- obras alheias.
do Rio Uruguai cuja concess�o foi deferida ao Estado Inclua.se Cr$ 25.000.000,00 (item 12" pág. 161) pa.ra nanças, dep. Israel Pinheiro, encarregou o dep. João A- E' êl�s foram: A estas ho-,
de Santa Catarina início da construção, da Usina, do Estreito do Rio Uru- gripino, da U.D.N..da Paraíba, de estudar a emenda Rupp ras, estão livres de vinditas

JUSTIFICAÇÃO ,guai, entre t,J Estado· de Santa Catarina e Rio Grande em face das normas. Isso ocorreu na sessão de 18 de se- partidárias.
Atendendo à notável significação do aproveitamen- do Sul. �embro e consta da ata que publkaremos oportunamente.

- ....'-,-}--,...._,,_

, to do poten'cia� em referênci�, .ca�a.z de. produz�r, f�rça JUSTIFICA'ÇÃO Na sessão seguint�, de 21 desse mês, foram lidas na C�- O RISODA CIDADE.. ·

superior a 200.000 HP, o Mmlsteno da Agncultura
,

missão nova!? informações ao Ministério da Agricultura.
deverá concluir nos próximos meses, os estudos e proje- Os trabalhos de sondagem, bem como todQs os de· Essas informações não autorizavam a necessidade da ver-

to respectivos. Atentos a !mportânci� d�essa obra à, �ua mais serviço!, d.e estudo e planejame�to. des�� ob�a, de I ba de 20 milhões. Tanto não autorizavam que o próprio
vez, os Estados que comi)Oem a. Comlssao de Apr�v�1ta- ma�na relevancla ll�ra todo o �ul brasIleiro, Ja estao con-

i
relator, de}). Jo�é Bonifácio" se pronunciou favorável ape

mento da Bacia Paraná-UruguaI, aprovaram unamme·

ICIUldOS.
'A� populaçoes dos dOIS Estados do extremo sul lias à metade, ou sejam 10 milhões como consta da ata

mente a .sua realiza_ção, eis que virá. resolver por vári�s
,

bras�lei�o precisain dessa obra para a sua recuperação I da 76a. reunião'_ �a Comissão, que' igualmente publicare.
decênios, as nece�sidades do abast�clmento de energIa econo�llca, ,tan�o

.

quanto necessitam das obras do São 'mos. Mas, em face das informações do Ministério, nem o

elétrica, quer da região Norte do RlO Gra?de do Sul, quel -Francls�o o� habI:antes do Nordeste e do Centro. parecer do dep. J.osé Bonifácio, apoiado por 9 deputados,
dos Municípios do Oeste de Santa Catarma. . Subconslgnaçao: 01 - Início etc. entre os ,quais ���,r. Joaquim Ramos, logrou aproyação.

Waldemar .Rupp. Leo�ert� -.Lea� - Jóaquim Ramos --
_

Agripa Faria. Foràm aprovad,os 5 milhões, propostos em sub.emenda
Tarso Dutra. Da JustIflcaçao dessas emendas se ve que, enquan· pelo Relator da Receita, que. impoz a obediência às nor-
Hermes Pereira de Souza. to ,a emenda Rupp afirma que o Ministér,io da Agricultura mas pré-fixadas, por 13 contra 9 votos.
Wanderley Júnior.

,

deverá conclui,r nos próximos meses os estudos e proje- Com? se vê, a exploração do jornal do sr. Bornhim.
Placido Olympio. ...

tos dess'a o�ra, a em��da Leal asseg?ra que e.sses estu- sen,. querendo responsabilizar o dep. Joaquim Ramos pela
Jorge. Lacerda. dos e. planejamento Ja estão conclUldos. A dlVergôncia derrota da emenda Rupp, é frutO" de mau caráter e de ras-

EMENDA N. 2.169 proveio de informações diversas fornecidas aos deputa- ,teira intriga, que não resiste à prova dos fatos e dos do.'
d::1;l R,upp e L�alpel0 ,g;�b-i�e.t,� do sr. Ministro da A�ri- cumentos." I

\

"

- A Udenilda hoje co

merá ,um polvo à Di

,,�.�rnaiaí fAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De Cinema

"O Cangaceiro"em Paris
A opinião do cronista' cinema to

gralico do <"Igaro»
"Le Figaro", de Paris, pu-

. das almas· frustradas. A

blicou, há dias, em sua co- mesma procura do porrne

luna de cinema, interessante nor tipico ou sugestivo nos

cronica de! Louis Chavet quadros do conjunto.

que constitui expressivo in- No entanto,
" OCangacei

dice do interesse pelas exi- ro" não se assemelha, a ne

bições da pelicula "O Can- nhu�a das peliculas já vis:"

gaceiro", da Vera Cruz, cro-
,

ias. Es�a epopéia cruel trás

nica essa que reproduzimos á marca de um narrador

li seguir na integra: muito dotado, capaz de el�
"O Brasil teve outrora var 'o tema' que focaliza, de

I

uma série de bandidos fa- pôr em relevo, ao mesmo I
mosos que reinaram sôbre tempo, o caráter dos prota

vasta região do nordeste. O �onista3 e a natureza de um

cinematografista Lima Bar- País nas suas mais secretas

reto acaba de lhes consa- '�orrespondências.
grar uma fita, da qual foi A intriga é animada, fer-

jl de surpresas, com uma

envolvente música folclóri-
'

ca que ora a interrompe, ora

lh� dá maior intensidade.

diretor e autor do roteiro,
merecendo, portanto, de

(�e�ta' maneira, 6 titulo de

seu autor total,

_ crê em Deus, mas mata.
sem hesitar. Dirige-se res

peitosamente ao padre, mas
rouba-lhe o cavalo. Em cer

tos momentos mostra-se so

nhador, acessivel à piedade;
logo depois, porém, volta a

praticar atos os mais bárba

ros que -se possa imaginar.
Uma espécie de gloria

n.alfazeja o cerca. Termina

por tombar, ferido de mor

t€ ..Seu último ato é punir,
e não, sem uma certa gran

diosidade, um seu lugar-te
nente, que o traira. Cena fi

nal que o cinematografista
, soube dirigir com maestria

digna d eum John Ford..

Iate Clúbe
CONVITE

" .

Domingo, dia 29, será rea-
lizada a abertura da tem

porada, com o seguinte pro

grama:
A's 9, horas _ Cerimônia

.do hasteamento da bandei

ra.

A's 9,30 horas _ Início

das regatas.
'A's 12,30 ho�as _ Chur-

A fita
.

faz pensar, tam- rasco.

bém, no "V)va Zapata", 'de NOTA _ Os cartões para

Elia Kazan. A mesma

preo-,
o almoço devem' ser

eupação de fazer refletir . procurados no bar do

nos rostos a dura expressão '- Clube.
�---------------'-'

--

Café Otto
'Os fabricantes do já afamoso "CAFE' OTTO"; comu

nicama sua distinta freguezia que os coupons distribuí

dos nos pacotes de Café, serão trocados pelos talões nu

merados somente até dia 14 de dezembro próximo.
-

Outrossim, aproveitam a ocasião para alertar seus

fregueses de que os, pacotes que não conteem coupons,

são pacotes violados, podendo o produto ser adulterado.

Por isso 'aconselhamos aos fregueses consumidores

que i1ão aceitem pacotes que não contenham os referi

dos coupons. CARDOSO & CIA _ Proprietários.

AGRADECIMENTO
A família do saudoso CeI. Hipólito da Silva Matos,

ainda profundameu'te abalada' com o desaparecimento
do seu inolvidável chefe, vem, por este meio, expressar
a sua melhor gratidão ao ilustre e devotado médico, dr.
Edmundo RibE;!iro Rodrigues, que não poupou esforços
à cabeceira do querido eniermo; aos srs. Clarimundo

José Custodio, Hercílio Oliveira Matos e deputados
Ene,dino Ribeiro, que à beira túmulo, tiveram palavras
de exaltação do extinto e de conforto aos seus; a t?dos
.quantos, ::-lesse transe

\ doloroso, tiveram gestos amIgos,

e lbe prestaram homenagens de pezar.
Urubici, 26-11-1953

- -associação Irmão
.

Joaquim
ASSEMBLÉIA GEI�.AL

Fica convocada a Assembléia Geral da Associação
Irmão Joaquim, para a reunião' de Assembléia Geral, a

realizar-se dia 6 de dezembro, às 10 horas, para aprecia
ção nos termos do art. 4° § 3° dos Estatutos, a delibera-

ção da Diretoria. ,", '

Florianópolis, 27 dei nflvembro de 1953. '

...._ OSNY ORTIGA; ',' Presidente

Não desespere!

Missa·de 30 Dia
YOLANDA FERRARI

HENRIQUE FERRARI JÚNIOR, filhos e demais

parentes da querida YO;LANDA, convidam as pessoas

amigas para' assistirem-à missa que, por alma da extinta,
será rezada no dia 1° de dezembro próximo no Altar de
N. S. de Lourdes da Catedral Metropolitana, às 7 horas.

Agradecem a todos que comparecerem a êsse ato de
caridade cristã.

Escola Prática de Comércio
Seonà 'Pereira

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

Aviso
DR. MOENNICH, Cirúrgião-Dentista
Rua: Nerêu Ramos, 38 - fone _ 2,834

REÀSSÚMIU SU3 Clínica Especializada.

Vende-se
Um bar modernamente instalado, bem afregue

zad�). situéiélo ·na centro da cidade. O motivo da ve'n
da é' ter o proprietário comprado outr'o bar.

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

ÓLil08 - OfJVID03 - "4KIZ • 9A.1I.9A."A

DR.' GUERREIRO DA FONSE_CA'
,

1t!.�htlhJba '" 8....t••
Reefl1t& de Oeuló. - E�mfl d. lI'uad.o ti. Olho P'"'"

"11i1lUl1fk�'t1:1) 1. F'l'.... 1i" Arterial
,_

'

('

?dt'.dflT)iI:t ,A�l&J'4I;1.lltl..llm.

Maior Eficiencia no
Combale às Pragas
Com uma destas ;

Polvilbadeiras
Hudson Admiral _ eficiente polvilhadeira manual.":'
Hudson Roto _ Power 806 - de ma'iüvela
Niagara -Ciclo Junior ._ manual
Niagara Crop _ master - 'motorizada - cap, 30 kgs,

NAS PULVERIZAÇÕES

USE ATOMIZADOR TEEJET.

prático
eficiente
econômico

PEÇA FOLHETOS GRATIS
DIERBERGER-Agro-Comercial Ltda.'
Libero Badaró, 499 - Tel. 365471 _

Caixa Postal � 458
Anhangabaú, 392/394 -= São Paulo

Rua:

Av.

A Fábrica· R'ameozoDi
visitada par técnJcos Dorte·
americanos' ,

1'0, sua visita' ao Brasil, te
ve por objetivo o estudo de
nossos métodos de produ-

'ALL�NCA,
,

Jânio e UON
s. PAULO, 27 (V. A.)

,_ Revela um vespertino
(

que obteve d� fontes fide
, dignas a informação de que
I

'

Iei ... 'a aliança entre o pre .erro
,

.

: Jânio Quadros e a UDN es-

! tá pràticamente concluida,
I , -

d Lpara a sucessao o sr. u-
,

cas Nogueira Garcez,

I Adianta o' mesmo jornal
que o sr. Roberto de Abreu

Sodré, .líder da UDN na

Para grande número de senhoras, o período mens- : Assembléia Legislativa, es-

trua] significa sofrimento, inatividade forçada, depres- .

clareceu que o seu partido
são física e psíquica. E um suplicio que se renova todos ,

não se afastará da 'linha po-
os .mêses (e, não raro, com intervalos abreviados)
fazendo parecer bem dura a condição feminina, lítica de combate aos srs.

Cólicas, dôr de cabeça, enjôo e até vômitos cons- i G
'

tituem êsse martírio habitual. Muitas mulheres sen- Adernar de Barros e etu-

tem-se tão indispostas que são obrigadas a ficar em lio Vargas, tanto assim que
repouso, e então atormentam-se por terem de in-

! entrou em etendimentos
terromper os seus afazeres cotidianos . . .

' ,.

Simples analgésicos não resolvem o problema, pois com outras fôrças partidá-
apenas atenuam as dôres durante algumas horas, sem : rias, incluindo o PDC e o
tratar a causa.

Existe, entretanto, um conhecido remédio, um re- 'PSB. Confirmou, ainda, o

médio de comprovada eficácia, o qual age não só como ),1 sr. Abreu Sodré, a notícia
sedativo, das dôres e calmante dos nervos, mas tam-

'bem, e principalmente, como descongestionante �dos
I
de que o sr. Jânio\ Quadros

órgãos útero-ovarianos, cujas funções regulariza. Este
I
será ° candidato do seu

remédio é o Reeulador Gesteira. I
b

I partido ao govêrno de São
Tanto as mulheres que trabalham no lar como as

que lutam fora dele precisam ver-se livres dos seus

I Paulo,sofrimentos periódicos!
São excelentes os resultados obtidos, em tais casos,

A personagem no qual Ao, paisagens são belas e os
com o uso do Regulador Gesteíra, ' ,I

ele se inspirou não faltam efeitos equilibrados. I TERREO

traços horriveis e curioso�.! Fel' outro lado, os inter- Experimente.' 1 Aluga-se terreo à rua Te-

Chama-se capitão Galdíno l pretos parecem ter brotado
'

nente Silveira no. 86, pró-
Ferreira e dirige um pugilo diretamente da "cantiga", ... Pl'I'O p/escritórios, represen-Não se deixe vencer pelo desânimo! .

de cavaleiros. Usando, como com 'Milton Ribeiro à fren- ,

Comece hoje mesmo aUsarReguladorGesteira, _tações, depósitos, pequenas

todos os seus homens, uma te, o qual vive o papel do medicamento valioso, que exerce ação duplamente oficinas, etc.. Tratar com

1",specie de bicornio barroco, capitão Galdino Ferreira,. benéfica-sedativa e tôniea-e-sôbre os órgãos útero-
L M C

.

h
. ovarianos.

eo' . outm o a mesma

de se apresenta como um sem enface, com uma espe- '-
'

.. .'
I

rua no. 84.

verdadeiro imperador dos cie de vaidoso desprezo. I '

----- ·"c'--------------r--.- .. _ .. ---- _ .. _-

;�:':u�·f!:i:�:,�::::�'!: u,:;:f:�i::p�:!i::�:':::.;_.ia·llHecusa�a Ur'�en',CI'aIencia que faz tremer.
_

Ele pilha e ataca, distri-
bui justiça _ às vezes con

tra os seus próprios asseclas o-

Para. o abôno de Nalai
)

ADe.pois �e. um� perm�- i de produção, fazem' desta.
.

-

.

nencia de varies dias nQ._RIO casa um motivo de orgulho
RIO, 27 (V.A.) _ A Câ- formulou, para o projeto balhos em 45° lugar e que j de Janeiro, onde teve a 0-1 para todos vocês, meus ami-

mara dos Deputados recu- que concede abano de Na-l
a urgência significaria ape- portunidade de visitar di- I

gos 'brasileiros. Estou satís

iou, por 117 contra 38 vo- tal aos funcionários públi- nas transpô-lo para o ordem versas fábricas de confec-: feitíssimo : Com essa magní
tos, um pedido de urgência é!os., Assinale-se que o pro- .

dos que seriam imediata- ções, esteve nesta Capital fica oportunidade de poder
que o sr. Gurgel do Amaral jeto está na pauta dos tra- mente votados. Mas com a

o Sr. John,
.

Mc Cormick, entrar em contato com esta-
recusa, parece encerrado o di t d "E I h'Ire 01' a ag e S irt' 'belecimentos do calibre de
assunto'ali. As decisões e

uma das maiores fábricas um Ramenzoni".
exames que têm de sofrer de camisas estabelecidas
.os demais assuntos, pràtíca- üOS EE.UU. Convidado ofí-

me�te impossibilitam a. vo-I cialmente pelo . "ETEP",
taçao daquele outro amda

I Zscl·itóres TécU:icos de Pro ..

'" ' .

, .

.este ano. dutividade do Rio de J'anei-

ção, assim como a orienta- as suas manifestações (tos

i;ão da nossa 'indústria de s�s, rouquidões, resfriados,

confecções no sentido de catarros), assim como as

um maior e melhor rendi- gripes, são moléstias que

mento. atacam o aparelho respira-
Na visita que fez à Fá- tório e devem ser tratadas

urica Ramenzoni, [untamen- com um medicamento enér-

I
te com os Srs. H.G.: Law- gico que combata o mal, eví

son, Superintedente do De- t�ndo complicações graves.

EXAMES DE ADMISSÃO . partamento Técnico-Indus- O SATOSIN contendo ele-

la E'POCA Sociedade de 1m .: �ial da Singer noRío.: DJ m�nto� antiss�ti:Qs. e �eito-
INSCRiÇÃO: 27 de novembro a 12 de dezembro ,

'. uennett, gerente do mesmo, rars, e o remédio indicado.

Ep;XA�ES:: �4 e �5f de' de�embrSo tari t d ' paro à Velhice lepartamento em São Pau-I Procure hoje o seu vidro de
ara inscrrçao e ln ormaçoes a ecre arra a en era I,

diàriamente das 17 às 19 horas. 'I
.

De ordem da Senhora lo, o ilustre visitante teve SATOSIN nas 'boas farma-

Sede da Escola: �RUPO ESCOLAR JOSE' BOITEUX
I Presid.ente

da Sociedade de o ensejo de perc�rrcr demo- : cias.
. _ ESTREITO ._ Amparo à Velhice, convido radamente êste tradicional

-------

as S�nhoras associadas des- estabelecimento industrial, i

tá entiaade, para· a reunião 2specializado na confecção
de Assembléia Geral Ordi- de roupas masculinas.

-nária, a realizar-se no dia 2 Com respeito ao Sr. John
de dezembro às 15 horas, à Mc Cormik, afirmaram

'

os

. rua Araújo Figueiredo 27,' diretores da Ramenzoni: _

nesta cidade, que terá a se-' "Trata-se de'um r.otáv.el

guinte finalidade:
'
especialista da indústria de

1° _ eleição e posse da' confecções, um c;nhec�dor
nova diretoria, que deverá profundo não somente dos

I dirigir os destinos desta so-
'

detalhes dêsse setor indus-
I' ,
. ciedade, .de dezembro de trial, mas dos métodos capu-
1953 a novembro de 1954. zel? de 'm�lhorar a qualida-
2° - _reforma .

de parte de e quantidade da produ-
do's estatutos da nies�a. I çãol'.

' '

Não havendo núm�ro le-
I

Referindo-se a Ramenzo-

I
.' Remédio

f. ga para a realização da As- i ni, assim se expresou o re-
R EYNGATE

,I
sembléia à hora marcada,

I
nomado ,especialista: "Esta "A Salvação dos Asmáticos"

I
deverá a mesma ser realiza- i fabrica foi uma das melho-' As gotas que dão alívio

'I
da meia hora depois, em se- res organização à altura dos imediato nas tosses rebel-

g�nda convocação, com
I, mais modernos estabelecI· des, bronquites, crônicas e

I qualquer número de sócias. mentos�do mundo, no gêne- asmáticos, conqueluche, su-

l/locações e ausias', cniados e
-

Florianópolis, 26 de no- roo O rendimento do traba-
dores no peito. Nas drogs, e

')
vembro de 1953. lho, a qualidade da mão de farmácias. Pelo reemibolso
Julieta S. Viei:.a - 2a. se- obra e_ o empr�go ef�ciente C. Postal 3.685 _ RIO -

.. ;� "cretária em exercício. I dos mais modernos metodos Potal 3.685' ,·tR

Tr.ate·das Vi�s
Respiratórias "

As Bronquites
-

(Asmâtí-
cas, Crônicas ou Agudas) e

$ 50 POR
MÊS

(OM MENSAlIQAOE TÃO.ECONÔMICA
V. PODERÁ ESTUDAR, EM SUA PRÓPRIA
(ASA, UMA PROFISSÃO LUCRATIVA.
[OMiwo .. lU"lo, - IlolO - [OSIUlA
JO'·'lIl"O - 0,';1011A - UDlfll!llA,
i4Ib. meulo, IIC .

JA"III' 'E[A rOLHElOS6Um �.
AS. EDUCACIONAL

589S. PAULO· CAIXA:

NOME , : ..

RUA:••.•• , _ .

LOCALIDADE : ..

ElIADO
__ ..

EFEITO
SENSACIONAL NA

ASMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·ra, mas, se caimos, nos põe Na data de amanh.ã, ocor

novamente de pé. Se somos re ó aniversário natalício do

incapazes ela nos torna en- 31", Haroldo Barbato, fun

genhosos. Não, devemos �;onário do Tesouro do Es

condená-la, essa pobreza tado,

que nos arranca do leito Funcionário zeloso e com

peIa manhã e nos mantém )etent,,:, o aniversariante

ativas todo o dia, devolven- .tesfruta de gerais simpatias
do-nos ao leito docemente na classe e nos meios des

fatigadas no fim de tudo. oortivos desta Capital, ra-

Não seríamos ,pada, se :ãõ porque será homena

Se quer dar uma nota não fosse a necessidade. O geado pelos seus amigos, co-
diferente à sua blusinha de 1 dmundo ficaria parado e a regas e a miradores.

malha negra, 'borde-a com O ESTADOvida deserta, se a necessi- cumprimen- A Turma "Dr. Vitor Li- Clausen, Ione da Costa

linha angorá, como 'mostra d d
-'

b Ia di I t "d' d
I

-

a e nao movesse os ra- o-o, cor la men e. ma, os tecnicos e Conta- Mellin, Ita Reis, Ivo Ban-

a ilustração, com pois e d h N-
, I bilid dI" io

'

d CA' J 'H ld
-.

. .

I
ços os omens. ao sera, uma e, co ara grau a eira arte, ase i emar

um sesenho maIs, umd_o, por acaso, mais útil um po- FAZEM NOS AMANHÃ' de Dezembro vindouro,; dos Santos Livramento, Jo-

formando pala. Sugestão i bre do qúe um rico? -jus- .

com solenidades' que estâq sé Paes de Faria, José Ou-

de Mimi Pearce. -,_ P f M' W
I

tamente por isso, porque -" ro. ário ietorn, programadas: às 8 horas, riques, José Zomer Sobri- "A .Fonte da Juventude".

--x--
, II ao pobre a necessidade en- diretor de grupo escolar. "missa solene, na Catedral' nho, Liene Silva, Lourdes Imp. até 14 anos. São nervos fortes, idéias

Experimente bDje, relx·jI�sctee.,e PdaOrmaI'noar,iCOenetla_ao,nãaO -" Sra. Olivia Andreza Metropolitana e, às 20 ho-I Maria da Silveira, Maria -- -

\ claras e saúde perfeita, aos

Carvalho Rosa, esposa do
o

ras, no Lira Tenis 'Clube, I das Dôres de Oliveira Pa- �,�í II�I
! fracos e acovardados, cedo

I
.

ld d F id l' X R .

t'
. -

d
, _

... ..... :

!

menov.elhecidos pelos nervosls-

GALINHA ENSOPADA OClOSI a e, o repouso, e sr. rr o mo . asa.
I juramen

o. e imposiçao o trianova, Mary Martins, : =;=:�.:,j
despreocupação. O doce - Menino Márcio, filho I gráu,

sendo paraninfo o Dr. Myriam Gentil Costa, Mi- ! N'

o ão tem contra-indicação.

bem estar é sempre o ama- do sr. dr. José Rosário d:; I
Osmar Cunha. riam Magali Silveira da Ro- As 2hs.,

_

Nas farms.• e drogs do

nhã incerto e amargo. Araújo, Os T'écnicos em Contabi- sa, Nilton José Andrade, BANDOLEIROS DO : Brasil. Pelo reembolso C_

SILVIA - (APLA) - Sr. Paulo Schlemper,! lidade de 1953 são os se- Nelly Batalha Ribeiro, Nair

,

\ industrial. guintes: Terezinha de Souza, Neri

3 colheres de sôpa de ANIVERSÁRIOS
- Sra. Ester Melo Lentz, Aldo Belarmino da Silva, Jesuino da Rosa - (Ora-

manteiga
MENINO HEiTOR BI- esposa do sr. <:)swaldo Lentz, Alvaceli Clímaco Macuco" dor), Nivaldo Miguel de I

3 colheres de sôpa de fa- TENCOURT FILHO telegrafista. Belmonte Miranda, Carlos' Souza, Osvald.o Climaco,

rinha de trigo Transcorreu, on,tem, o
' -

GRATIFIC1\-SE---1 Leopol?o K�aeme�,
' Carlos

I

P,edro Custódio Netto, Sér-

1 1/2 xícara de caldo de aniversário natalício do in- A quem entregar"Negri-
Passoni Junior, Dilma Ana gIO Greenhalgh Carneiro,

galinha teligente menino' Heitor nho", um cão perdigueiro, Andrade, Dalton Luiz Le- Sulamita Truppel, Terezi-

1/2 xícara de �ôlho de

I'Bi.tenc'óurt
Filho, �ileto f�- preto. Que fugiu, à rua Con- barbechon, Dorival Gonçal- nha Isabel' Manso

. Muniz,

tomates'
lhmho do Sr. Heitor BI- J selheiro Mafra, 56.'

ves, Dóris Therezinha da .Therezinha Szpoganicz, Val-

t t it d (
Silva Faria, Édison W t

.

Cordei W I' B
3 xícaras de carne de en�o.ur, concei ua o co- ,

es - mra ar erro, a cir or-

galinha assada, picada., merciante em, noss.a praça. AGENTES ' phal, Edith Gonçalves da .ges, Walter Silva, Zélia

1 1/2 xícara de ervilha Ao galante Heitor, em i

' Silva d'Avila, Eduardo Má- Wi'etho�n da Luz e Zani

cozidas ou "petit-pois". tão festiva data', quando Precísam-se rio Tavares, Francisco He- Cabral Rebelo.

Algumas bolachas de sal recebeu inumeras felicita-I gidio Amante, Francisco P. HOMENAÇEM POSTU-

ço-es' de
'

.' .

h I Firma conceituada e ido- Braga, Francisco Pereira MA
Sal e pimenta à gosto., seus amigum os, ,

' I
juntamos as de "O ESTA- nea, operando em tecidos Netto, Frederico Fabiano i Rubi Lasso.

DO".
'

"

há 26 anos, admite pessoas - � --�-

MENINA sôNIA-REGINA r,elacionadas e de responsa-

1. Ponha a manteiga na

'

ARCENO ALVES
'

'I'
bilidade, para venda de Ca-

d F h
. I t

semiras, Gabardines, Tropi-
caçarola, deixe erreter az anos oJe a ga an e

,.
.

be f 'h
'. .- C! A •

R' A cais, Brms, Albenes, Lmhos, '

m, Junte a arm a, e mis- menma )Joma- egma
' r-

I
'

,

I
' �.

ôlh AI dil 't filh d etc., pe o Reembolso Posta '1ture. Acrescente o mo o

I
cena ves 1 e a una o .

_
Mostruário gratis. Excelen-

de tomates e o caldo da ga- sr. Joao .Arôeno Alves fun�'

'I',' 'te comissão.
linha. Deixe ferver, toman- cionário do LA.P.C. e sua

TECIDOS LASCO
do cuidado ,de mexer sem- Exma. espôsa D. Nôemia

I
- .Caixa Postal, 8;305

pre, pará não engrossar. Arceno A ves. I' Paulo
Tempere com .sal e pimen- A' aniversariante

=ta. rá as suas amiguinhas lau-

, 2. Deixe no fogo por mais ta mesa de finos doces 'e I
5 minutos, depois retire tu- guaranás.
do da caçarola, arrume nu- "DESTADO" nesta opor

ma assadeira de vidro que tuniqade apresenta a ani

Possa ir à mesa em fôrno versariante' seus cordiais

moderado, cerca de 20, mi- cUmpriqllletos desejando-
llutos. "lhe muitos votos de perê-

3. Retire do fôrno, regue nes felicidades.

com môlho. Ponha os bis-

coitos por cima, enfeite Sr. João Batista Berreta

com azeitonas e leve nava- l

�mente ao fôrno, por dez Transcorre, nesta data, o'

minutos, para tostar. I aniversário natalício do

___

'

(A:RJ.A.\ ,nosso prezado conterrâneo)

o ESTADO Florianópolis, Domingo, 29 de NO'vembro de 1953
�- - -�_.��------------

NO LAR, E NA SOCIEDADE
ILUSÃO DE AMÔR sr. João Batista Barreta,

construtor civil, licenciado
, \ '

e pessoa grandemente rela-

danada na s�ciedade local.

Aos muitos cumprimeu
ias, os de O ESTADO.

.Músíca: LIMELIGHT
Lêtra ACY C. TEIVE

I

Beijos que se trocam

a choro»
Sonhos que se agitam
sem cessar I FAZEM ANOS HOJE:

, É sofrer de amô1'
Ficar vibrando de paixão
Se o que se quér
P'ra nós não passa de ilusão

- Sr: Arno �repsky, co
merciário.
- Sra. Rary Neves LeIo,

esposa do sr. Jorge Lelo,
Para que pensar no que passou
Recordar divinas 'emoçÕes

'

Se a grande dôr que s.!Lmp,.e 'flOS acompànhou
Há de TY'''�'ar em outros corações, \

Menina Stela-Maris Amara!

x
Stela-Maris, filhinha do

sr, Paulo Amaral e de sua

exma. esposa d. Cléía Bote

lho Amaral, completa, na

data de amanhã, o seu quar

to aniversário natalício.

Às amiguinhas de Stela

Maris, que irão comemorar
I

'\ grata efeméride, será I){ü· i

recida lauta mesa ,de finos
I

doces e bebidas.

UIt'imlP Moda

\

NECESSIDADE ...

Não maldigamos essa ne

cessidade de todas as ne-

cessidades que é a pobre
za, por ser ela a inimiga de
nossa vida. Ela nos empur-

I

Sr. Haroldo Barbato

,

Formatura

COM ERVILHAS
•

INGREDINENTES:

MANEIRA DE FAZER:

VARIEDADE COM MAIS DE A-NO
E MEIO "GALEGA" AUTO

, FERTIL'
Com 'início de produção ao 4° ano.

Solicite informações á SOCIEDADE
BRASILEIRA DE OLIVICULTURA
LTDA. - Rua da Conceição, 36,
3° _ando sala 313. Fone - ,36�6441

- SÃO PAULO-

MUDAS DE OLIVEIRAS

São

3

,

10 í

n ern.a s
I _

'

I
MISSOURI

A DAGA DE SALOMÃO

O HABITO FAZ O

MONGE

'. Imp. até 10 anos.

As 8hs.

ALINA A TRANSVIA�A
com: Gina LOLLOBRI

GIDA

--.

As 10hs.

MATINADA
JORNAIS ...

DESENHOS ...

COMEDIAS ...

Preços: , 3,50 - 2,00
Livre

Imp. até 18 anos.

As 2 - 4 - 6 - 8 - Iühs.

James MASON em:

"5 DEDOS"

No programa:

Complemento Nacional.

Noticiário Internacional

Preços: 7,60 - 3,50
Livre,

f3L�,l2IÁ
Estrela0 '

As 2hs.

MATINADA

JORNAIS ...

DESENHOS .

COMEDIAS .

Livre.

As 3hs.
CANTINFLAS

O PORTEIRO

Livre.

As 5 - 7 1/2 - 9%hs.
James MASON em:

"5 DEDOS"

Preços: 7,00 - 3,50
No programa: , Livre,

Complemento Nacional. I
I"

Imp. àté 10 anos.

I
ATENÇÃO:

As 71/2hs.
Serge REGGIANI

I Em virtude da grande
Anouk AIMÉE - Pierre falta de niquel, a EMPRE-

BRASSEUR em: I ZA solícita, encarecida-

"OS AMANTES DE

I
mente, a cooperação de

VERONA" d f d
"

seus istintos ,requenta o-

Gma LOLLOBRIGIDA em res trazendo dinheiro tro-
oALINA A TRANSVIADA I cado pelo que agradecen,

Imp. até 18 anos, ! antecipadamente.

As 2hs.

CANTINFLAS

O PORTEIRO

BANDOLEIROS DO

MISSOURI

A DAGA DE SALOMÃO

,

.

,t;í'Bi:rn]
As 2hs.

CÉO SOBRE O

PANTANO

CANTINFLAS
�' O PORTEIRé>

Livre.

As 6 1/2 - 8%hs.
James MASON em:

"5 DEDOS"

HOMENS
HOMENS
HOMENS
HOMENS
RIADOS

FRACQS
NERVASOS
ESGOTADOS
DESMEMO-

Fatores decisivos para o

êxito, na vida atual.

GOTAS
MENDELINJ8

Magnésia , �8isurada'

Kua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira:

Viagem com segurança
e 'rapidez.

"

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

BA�IDO ,<SUL-B,BASILEIRO)
,

Flotianópolis -' Itajaf - Joinville - Curitiba

Agência:

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA ...

rTlT------.-----------------

COELHO.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SAUDAMOS OS VALOROSOS COMPONENTES DA EMBAIXADA DO GLORIOSO BI-CAMPEÃO DO 'ESTADO
AMÉRfCA FUTEBOL CLUBE,' AUGURA NDO-LHES FELIZ ESTADA NA METROP OLE BARRIGA-VERD�!

o ESTADO
._. - ---- .. ---- .. -

QUE E' O I I
!

·1

4
. Florianópolis, Domingo, 29 de Novembro de 1953 ,.

"O
.

E s t a do E s p O r t i vo"
__�)_O_�)..-.<���••••_••••••••••••••••••�.J.............. ' ..

Sensa�ã,o no Está,dio da Ru a-
,

Juizes de chegada: ,
Ru-

Eu, FAIXA BRANCA, com a graça de Deus e to- Dup. -' Sim - Animais - Pêso - Côres das Blusas - Montaria _ Prop. .:: Obs,
Lens Lange, Victor Cardoso,

1erância dos desportistas que me lêm, não sou filósofo, Hamílton Platt e Hamilton
,riem psicólogo e nem mesmo historiador como Mestr� P. CAHHEJHA - Às 13,30 hs. - 6'00 nUs. - Dotações - Cr$ 1.000,00 e 200,00 Ferrari.

" gunda ..faze e o América

Manéca e por isso as minhas apreciações, às vezes um 'I marcan?o cerradamente, e

tanto cáusticas,' não podem assumir o valor e importân- 1 Gualieho . 55

\
Rosa' J. Borneão

\
Joaquim Pereira Tubarão Cronometristas: Pr\)f. SU? linha média apoiando

cia de eternos princípios, firmadas doutrinas, revelado- 2 Corsário 45 Verde' Antoninho José �lias . Florianópoli� I Nildo Walmor Se11, Lothar

I'
hem melhor e pôde chegar _

ras análises ou desvendadas verdades.' As apr�ciações 3 Violino 45 Amarela Lúcio LudovIco Fehsb. Ara-rangua :'\/fário de Gouvêa Schiefler, mais facilmente ás redes de
que taço, entregando-as ao raciocínio e á crítkã do leitor I

I \In L h khl
'

que formará juizo e conceito sôbrE! o' individuo ou gru- 23.. lAUREIRA - Às 14,.20 h§. - 400 mts. _:__ Dotações _ Cr$ \.000,00 e, 200,0� ,"
I 1 ton e n:

.

e Rosendo

I G,ersino,
empatando seilsa-

po, em nosso caso atleta, equipe ou clube, constituem
' '-, I

,

'

"i Vasconcelos LIma. . cwnalmente' a partida 2 x 2

apenas instantâm!os único flash que retivêram para a '

,
1 Pai dos Pobres,

461
Rosa N. Beloide, M�lchiades 'Elias .B. Retir� ,J.uizes

-de Saltos: Prof.• gOf.!1 de Itamar e Ivan.
observação e estudo um prisma só, um momento e um I 2 Minuano 46 Verde Lúcio 1 Jo:ao Prax;e�es Ararangu� bdward Born da Silva, I O Abrigo vendo a reação
aspecto dêsse ininterrupto movimento.

.

I 3 Baiouro 48
,

Amarela
'

,Juca MIguel Sac-lO. Arararngua L.au.ro Soncini' e Ciro

son-,' dO.
s r?pazes .rubr.os, intro-E' por isso que alvissareiramente entoámos louva-

res à FEDERAÇÃO DE TENIS que dava sinal de vida, 3a. CARREIRA�Às'15,00 hS._:_600 mts.-Dotações-Cr$l.OOO,oo, 200,00; 100,00 um.
,', duziu substituições que vie-

sinais êsses que foram apenas baloes de ensaio;. essa'" Juizes -de Arremêssos:· ram dar maior viva:�idade
também a razão porque dissemos, quando o Avaí ganha- I, 1 Meassombro 48 Rosa Juca . Augusto Esser' Ararànguá H:i�am do L.ivramento, prof.1 ao ataque, até então apaga-
va, lindo, de Araranguá, que o futebol do interior anda- 2 Manda-rim 56 Verde J. Borneão III'dem, idem Idem .lo.ao.. Fr.ancIsco da R()s,a . e

"
dos pela marcação imposta.

va dando lições élO da Capital, e, P9r azar, ..ganhámos' 3 Diamante . 45 Amarela Antoninho 'J,osé" Elias , Florianópolis SI SI' " , 1 VlO 1 va.. .', pela defesa amerIcana.
nessa parada frente ao desastre de Joinville; comentá- 4 Fidalga 4i Azul N. Beloide . Idem. idem I Idem
mos que o Ledeni, na esgrima, quando entrava em pran-

'

cha frente ao Nelitci, já entrava vencido pela máscara'
. âa,q�ele' dÇls invencíveis e ficámos satisfeitos ao consta-
taiTIros haver sido útil _a nossa aguilhoada pois no pri- 1 Lagôa Seca 45 Rosa Juca' I Dr. Alf,redo Cherem Fp'olis.
meiro encontro Nelito. baqueou estrondosamente, ante 2 Tubarãõ 45 Ver(le A. Seema-nn . i Felício Elias, Sto. Amaro
.as' estocadas fulminantes com que o amor próprio ferido 3 Loluana 50 Amarela Antoninho! Dr. Aldo Oliveira B. Retiro
itrmou o braço do Ledeni. 'Da mesma forma ,que bom-

I
4 Manolita-. 50 Azul N. Beloide Cleusa Beduschi Gaspar

bardeámos sem dó nem piedade a inoperância dos cha-
'. ,

mados MESTRES, Maneca e'Aràntes, que. até hoje ne- ! ·51l• f:'AlmBIRA-Às 16,20 hs.-50-0 mts.-Dotações-Cr$ 1.000,00, 200,06, 100,00
nhum aluno apresentaram, não regat�amos os merecidosI_"'/

'

e justos 10uvoll�S aos quais está fazendo jús b Mestre 11 - 1 Relâmpago 35 "Rosa Lúcio 'Cláudio Silva
Manéca no seu interessante e bem coordenado traba-!2,- 2 Gavião 50 Verde A. Seemami Ped,ro Vídal Filho
\lho sôbre a história ,da e�grima de Santa Catarina. Co- 3 - 3 Mimoso 50 Amarela Juca Lujz LiÍ:Jaus
mo negar que"o grande esgrimista que foi o TENENTE I 4 Mouri-nho 35 Azul N. Beloide Paulino Dl'l'arte

GILBERTO, além de mais figura de .prôa no tenis, bas- 4 I 5 Maromba 50 Azul Claro Antoninho CIdret Beduschi

quete e voleibol, esteja transfor-mado no ZERO queé ho
je nos desportos o Capitã� _Gil�ert<:.? <;omo se vê.' elo- 61l• CARREIRA-À� 17,00 hS.-500 mts.-Dotações-;-Cr$ 1.000,00, 200,00, 100,00
gia-se hoje e Icensura-se amanha. Nao e que esteJamos
:mudando de' opinião. é que somos sinceros e fazemos a

ronda do dia mostrando como ele é; no momento exato

em· que o focamos. 'Não fizemos�publicidade em torno

dos projetos da nóvel A.A. BANCO DO BRASIL? E' 3

que haviam dado informação errada. Afirmaram que os

rapazé's eram de fibra, iam fazer edgrima e outros des- I 4

portos e iam vencer. Batemos palm::s, projetámos luz
sôbre o nome ainda obscuro e depois ,calámo-nos, por 71l• CARREIRA-Às 17,40 hs.-500 )llts.-D(}tações-Cr$ 1.000,00, 2QO,0�, lQO,oo
que? Porque nos certificámos qúe nasciam com a mes-

"
'

ma' inércia de uma infinidade que por aí tem feito pro- 1 - 1 Pombinho 50 I Rosa Bonneão'

.gramas vistosos e bombásticos, pura farplagem, entusias- 2 - 2 Tul�pa 50" Verde A. Seemann
'mo de fogo fátuo que resplandece e logo se apaga, fra- I, 3. Mlllata _461 Amarelo N. Beloide.
casso portanto. VARO! VARO! ONDE ESTÃO AS MI- 3 4 Neve 46 Azul Lúcio
NRAS LEGIÕES? Como não fazer a mo'da dêsse Impe-' � 5 ,Estrela da Ilha 48 I Azul Claro
radar romano o clamar FAC! FAC! onde estão os cam,- 4 6 Negw 50 I.

peões de volei que haviam em São Ludgeto? E' possí
vel deixar de soltar um RIP! RI! URRA!!! ao: nosso re

mo? Não! Eles estão fazendo jús a muito mais do, q-Ue
�-

" . �
. isso.

Assim são os, registos da' mihhél ronda. 'ó

,FAIXA BRANCA

Quatro clubes estarão horas antes dó início

dO,' Em nova e emocionante pugna, visando a lidade de �er Incluído no a-I ARBITRAGEM
/

I
PREÇOS

em ação, hoje, á tarde, dis-. máxin:o espetáculo. do ano.
. classificação para as finais, jogam esta tar- t�que o novato Córínho, O dirigente' da partida Nos jogos do Estadual vi-

putando as partidas decisi- Sera uma das mais sensa- I

deAmériei A' N
.

\. '

I visto, não serem bôas as será o veterano Benedito gora a seguinte tabela de
vas das semi-finais do Cam- cionais" e empolgantes jus-I e. merrca e, VaI -.

-

e�em.possrve
-

condições técnicas e físicas Campos, do quadro de api- : preços:
'

.

peonato Estadual de Fute- tas do ano.' Duas equipes I mente atu?ra -, .Alnda _�ao fOI es�ala.; de Arí. Ao ,que soubemos o tadores da Li!aJoin;ilense,., Cade�ra � Cr$ 50,00
bol de 1953. categorizadas, gozando de da a equipe tri-campeã da Capital I quadro

sera dado a conhe-
I
que fornecera tambem... os, Arquibancada - 20,00

Em Jaraguá do Sul me- -justificável conceito em to- -' A provávelIormaçâo america- cer momentos antes do jO-1 "bandeirinhas". / Meia Arquibancada -
dirão fôrças Baependí, cam- do o Estado estarão empe- na"":::Arbitro da L.J.D·; na di- I

go,
.

15,00
peão local e Clube Atlético 1 nhadas num du�lo 'impor- reção do prélio _ Prelimi- PRELIMINAR Geral";"" 15,00
Carlos Renaux, agremiação tantíssimo, buscando fugir P E

.

J
'

Quanto ao América, - no- Iris e' Postal Telegráfico Meia Geral - 10,00

I
nar -. reços - m ta- .'

brusquense que' pela se; á eliminação. Tanto. Avai I raguá
" ticias chegadas da "Man- farão a partida preliminar. '

._' .'

. do, Sul: Carlos ' � I PALADINO 5 Xgunda vez levantou o Cam- I como América tudo

,farãO I
. chester" catarinense, dizem O jogo que dará termino '

peonato da Liga Blilmenau-,I para-chegar ás finais, Renaux
.

X Baependí que o conjunto será o mes� ao Campeonato Amadorista
.

AMÉRICA 4
ense. N� primeiro cotejo,! Apresenta-se, como favo- I

' .., mo que goleou o Avaí, ou estava marcado para a no i- Defrontaram-se,. sábado
realizado e� 'Brusque, ven-I rito o' "team" americano, a conseguimos sobre a consti- do grêmio �zul e br:nco o Reja:., Simõe�, Antonin�o' e I If_ de quinta-feira- última, último, à tarde, no grama

ceu o Carlos Renaux por julgar pela goleada que .in- ! tuição da equipe. Nenem tenha considerado fora de .. Mazico; VlCO, Cocada e. tendo os dois clubes acor- do do Abrigo de Menores,
7 x 2.

.'

fligiu ao seu opositor, do- I talvez venHa a atuar embó- cogitações por dois meses. r Ibrain; Carriço,' Gaivota, dado em transferi-lo para a as equipes do Paladino, da-
- mingo último, em JOinville.lí"a o Departamento médico Fala-se também na possibi- � Zabot, Euclides e Gastão. I I tarde de hoje. quele estabelecimento e do

A outra peleja terá por
Porém, no chão avaiano II"

',.', / América, da Praia de Fóra.
palco o estádio da rua Bo- : -

d
_

dif
· ...()....,�O�)�"'_.()4IIIDo(>..-<)....(��o....()....(�o...,.:·:' ....()....o....()....()....()....()__.(O O 'prélio agradou em

caiuva e serão protagonis-
as COIsas po erao ser 1 e-,

,

. .

..
.

.

,

t O d d d' '" cheio, a quantos' lá aflui-'
taa os esquadrõea du Amé- �eo�ã:s'lut:r;:mc::afi�:a :INA MANHA DE 'HOJE A PARTE FINAL ramv quer pela técníca.uao-

�!�:i. ��:!�V!�: �i�:::� inteligê�cia, esperan�o ��r " do Camp'"eonete Ci.adl-no de .6 nensmo
vimentação e equilíbrío de

concretizadas as -aspiraçoes
/

,

� I I forças.
da "torcida", levando a me- O Carr:peonato Citadino A's 8 horas - 110 metros mêsso do dardo masculino e Para o contrôle do certa-

O prélio teve início pre-

lhor sôb�e o poderoso con- de Atletismo, iniciado ôn- com barreiras - declaton -feminino e declatpn me a F.A.C. designou as
cisamente ás 15,30 horas,

junto de' Antoninho, que se tem, terá. ,prosseguimento A's 8,20 horas --:- 10.000 A's 10 horas - 3.000 me- seguintes autoridades: notando-se .certos 'ataques
encontra embalado e dis- I' hoje, devendo levar ao es- metros tros, 1.500 metros e decla- A'rbitro Geral: Capitão

bem organisados de ambos
'Logo . mais será efetuado \ 1 dposto a reprisar o feito dê tádio do 14° Batalhão de' A's' 8,30 horas -;- Arre- ton." Paulo Mendonça

os ac os.

o tão esperado encontro. I P- , domingo. .1 Caçadores, um bom públi- mês.sp..do disco. masculino" e A's 10,30 hora.s - 400,' Diretor de Provas .de orem, a equipes do 11'-
Pelo interêsse que a partida _

R
.

OS QUADROS I co entusiasta do esporte ba- Ieminino e declaton metros com barreiras mas- Pista: Prof. Osvaldo Meira
mao ogerio notado a pou-

vem despertando, espera-se A; 9 h S lt li
, I' 'D' d P

ca .altura dos rapazes ame-
uma das maiores multidões Várias ensaios realizou o

se.
.

,s oras - a o com '. cumo. fretar e· .rovas de

'naquela velha praça de es- Avaí durante a semana.
O programa está! assim I

Vara masculino e declaton ,I A's l1\horas - Revesa-' Campo: Dr. Paulo Otto ricano, fazia jogo pelo alto

Q to
á f

-,
d organizado: /

I A's 9,30 horas - Arre-; ment-i 4 x 400 metros. . Scheidemantel envo�vendo constantemente
_,__

portes da: Praia de Fóra. uan o a ormaçao o con-, i'·.o reduto final americano.

.

t té t '. - Juiz de Partida: Ttte.Assi.m 9 estádio terá uma jun o, a e .Q momen o em I _o......o.....o....()....o o....o....o�o....o�.b.....o •
o....o....o co

"

onde pontilhavam C.omo\ Lassance o

::eIT:a:e�c:��:::,. :;:::r::'�:=:� i
�OQUÊY CLUDE SANJa CATaRINI n"��:::��;a:r!�;r�::. :::i.:a��i�:.E.l�a::�

iGuio Luiz
.

. meiro tempo terminou com

a vantagem parcial do A-'

brigo por 2 .� O goals de
Airton' e Paulo. Veio' a se-'

peões em suas I regiões, com,
a diferença de que' os ru

bros são também bi-cam:
peões do Estado.

A RONDA DO PASSADO PROGRAMA OFICIAL DA REjUNIÃO A REALlZXR-SE EM 29-11-53

5 Dourado
6 Prateado Marron

Ant(lI�inho CalrIos C. M. Filho
l Borneão, Altino Silveira
A. Seemann

" José Damosa
Juca, ,.

João Guilherme
Lúcio > Pedro Vidal

N. Beloi-de S'gto. Fto-ri-anó '.
'( .

Cons,ternou profunda::' I
da Rita Maria: Nos dias de

,úente os meios náuticos da . treinos como nas disputas
Capital o passamento, q'uin- eletrizantes dos Campeona
ta-feira última, do benqtiis- tos, lá estava ê1e, ''incenti-'

.

to 'e5p�rtista \ Fior�vante vando á mocidade. alvi-ce-f)
Chierighini. Como um dos leste á conquista de louros

,
. "ases" mais brilltantes do Brilhantes. Seus' filhos

.

Ar- .

Fpolis esporte d() remo no· passa- na Ido, Âdolfo e Fioravante,
Iderp do, Fioravante obteve para se dedicam ao· esporte dos
I,dem .

I
Idem ? Clube Náutico Riachuelo fortes, colhendo vitórias

Gaspar as maiores glórias, -lá pelos dignas dos maiores elogios,
,mos de 1918'e 1928. sendo que, o primeiro guar-

I

Atingido' pela pa,ralisia, da com orgulho uma meda.,.
nem por.' isso deixou êle qe lha de campeão catarinen
ó_,er util ao glorioso grêmio I ,e.

4a• Cl\RRE.IRA-Às 15,40 hs.-600 mts.-Dotações-CÍ"$ 1.000,00, 200,,00, 100,00
FALECEU FlORAVANTE_ ·CHIERIGHINI

Marc)ll
Juca

Ântóninho' Naro Felício

Fpolis.
Idem
Idem
Idem CABANO CONTRATADO PELO
Idem IMBITUBA· ATLÉTICO CLUBE
Idem I

. Noti�ia5 .�in�as de Tmb�-I dos de diversos I?o�tos. �o'iu.ha dao CIenCIa do �agn�-I Estado _e deJ Parana e RIO
fICO trabalho que vem de-' Grande do Sul estão .

para
. • . I .

Fpolis. �env�,l�endo o coach �rie�-l "er cOI1tra��d�s. O maIs. reIdem
.

wl 1: ehx Magno na dIreçao cente aqUlsIçao do 1mbltu.·
Idem I do p];:�ntel'do Imbituba . A- ba foi �,atacante ga,ucho
��:: I tlético CI�be, tudo fazend� Cubano ql_!e defendia as co·

Idem c-rer que para o ,certame de res do Canto do Rio, de
:54 ; simpático grêmio' do Niterói e cujo contrato

.

já( .

ar Gilberto Brandão Sole- deu entrada na F. C. F.
c1ade se apresentará com Parabens, pois, aos

..
dii\-i..i

uma equipe que vai dar o gentes imbitubense�
'que Úla;: tiárias cr'aks

,

,

Mimosa 46 ,
I

52150
,

50 J'

50 I46

Amarela
Azul
Azul Claro

.1�1
2-2

3
4

Ciúme
Rosa
Verde

Boneco
Ciclista

. .

IMgQ,ªTAN'1',ª: - A Diretoria avi�a ao povo em ge.ral que ina�gu'
rarA dia 29 a sua prime irá ar'qúibaricadá e a-Averii,da com 30 metr.os
de larguia, qUi: dará acesso ao Hipod,romo da Ressacada.

I ,

I-;Toão. I?nácio
, G. VIeJ,l'a
Germano Bernardes
PE'dro Vi'dal
Cid Silva

Havrrá ônibus especial - ponto de partida _:_ MIRA,MAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



mens tornam-se humanos,
E os vendedores' das fei- tornando-se bons ...

ras livres, mi sua ,maioria E' h- as crIanças son am ...

comerciantes, estabelecidos sonham com um velhinho
d 1 no Estreito ou na capital, b b b

'

'Ie a guns generos expqstos " de ar as, rancas, um ve-,
à venda em a ultima feira continuam, a tirar proveito lhinho bondoso que lhes
e alguns por nós obtidos em de uma movação leva1r a vem colocar no, sapatinho I

Por engano de paginação,

I
casas comerciais do Estrei- efeito, mais para beneficiar

uma lembrança querida,
foram incluidas em a nossa to: ,ao povo, do que para, lu-

um presente de Natal. Suas )

última .corespondencia, no- Na feira, livre: • Xarque cros excessivos a quem inocentes cabecinh.as en-

ticias que não eram do 'Es- verde, pesado, em' rol�nhos 'quer que seja. chem-se de ingênuas mara-
,

treito! o leitor inteligente de um quilo de 900 gramas: vilhas. " e, despreocupá-
logo percebeu e considerou 25,00 ---'- Xarque tipo Rio DIALOGO A' PORTA DE damente, fazem mil suposi-
o atropêlo. . . Grande, 26,00 - Açucar de JIM1- CASA ções sôbr� os presentes que

-x-X-x- Itajaí, moido, 5,00 - Tou- - Você 'está de acordo o lendário velhinho lhes

NOVA, CASA RADIO- cinho 22,00 - F�ijão 4;50 com a mudança da Ponte trará.

TECNICA Farínha de mandioca 3,50 Hercílio Luz para a barra Você" 'prez,ada Amiga,
� Cafés Oto e Amélia 28,00 da Lagôa? você que é mãe, vai dar

,

A' rua CeI. Pedro Deme- �O,OO - Arroz 11,00 - Ba- - Ah! não; absolúta- presentes a seus filhos. Sei

ro, bem no Canto do Estrei- tata Inglesa 4,50 - Carne mente. Não podem fazer que está em luta com o

to, vem' de, ser: inaugurada de porco salgada, verde, tal cousa. A ponte perten- delicado problema da esco-
-

nova casa para venda, e, 23,00 - Linguiça de mistu- ce ao Estreíto. lha. Permita-me pois, que

concertos de aparelhos ele- ra 25,00 - dita de Blume-I
-' Pois é o que vai acon- a auxilie, dando-lhe uma O QUE FFICOU EVIDEN- truturaçâo dos dispensários Como, coroamento das so

tricos, sobretudo radios e, nau 30,00 - Banha 24,00 tecer, meu amigo, se o Es- benéfica sugestão:
,

CIADO NO VI CONGRES-I de modo a.poderem cum-, lenidades de encerramento,
enrolamento de dínamos e - Farinha de milho 4,00. I treito separar-se da Capi- Dê livros para seus fi-I SO NACIONAL DE TU- prir a sua tarefa, criação I foi lançada a pedra funda

motores. Em diversas casas co-
I
tal. Já está assentado que lhos! Sim, livros que .con- BERCULOSE REALISA- do Instituto Nacional de I mental de um hospital-sa-

O novo' estabelecimento mer.ciais, a dinheiro ou a perdererpos a ponte... tenham bonitas, histórias DO EM CURITIBA' - Vacinação pelo BCG, cria-I natório de 400 leitos, que

_ que se denomina CASA 30 dias, por caderno; -Não é possível! sôbre o Natal. As crianças, CONCLUSÕES APROVA- çâo ,
da Escola Nacional de I será construido com os

EUREKA, �ncontra�,se sob Xarque do Rio Grande, - E' o que lhe estou Idi_ minha Amiga, quando lêem DA:;:! EM PLENA'RIO Tisiologia, e aumento dos I fundos da Campanha Na

a geren�ia' e direção técnica ,. seco, mais leve 26,00 - A- JI zendo meu caro.
-

E o �e- Uma, história, palpitante, O PRO'XIMO CONGRES- leitos em todo o país.. I cional Contra a Tu�erculo
do habilíssimo e concêitua- . çucar ltajaí 5,00 - 'I'oucí-: lhor meio de evitar essa q�e as faz sonhar .com coi-- SO NO RIO DE JANEIRO, Foi aprovado unaneme- se na cidade de Londrina.

_

do profissional de radio I nha, 24,00
- Feij�ó 4,00 - �calé;mid�de, 'é irnpédi�mos a sas maravilhosas.o gravam- RI,O, {Agência Nacional) mente um voto de louvor Em Curitiba, no próximo

Sr. Otomar Bohm, que, co- Farinha de mandioca 4,00 separaçao. Olhe: assine o na eternamente na memó- - O VI Congresso, Nacio- à ação do Governo Fede- mês mais um sanatório será

mo se sabe, é perito na pro- e 4,50 - Cafés Otto e Anté- seu nome .aqui, nesta lista, ria. E amanhã, quando o nal de Tuberculose, que se ral pelo esfôrço desenvolvi- inaugurado,' o de São Car-

, fissão radiotecnica. 'lia 28)00 e 30,00 -, Arroz protestando contra o pro- seu filho' fôr homem, quan- realizou em Curitiba con- do, através da Campanha los, com capacidade' para

Foi providencia muito 1a 12,00 - Batata inglesa, jeto do Deputado Neves, e do a sua filha fôr mãe co- comitante�ente 'com o' I Nacional contra a' Tuber- cem' leitos e 'que será' um
acertada a instalação de

i 4,00 - Carne de porco,. assim evitaremos que nos mo você�' quando Q tempo Congresso Nacional de Do- culose,: no sentido de dotar dos mais modernos do Bra-

uma Casa de Radio e Ele- salgada, enxuta 24,00 tirem a ponte. . . houver destruido muita enças Toráxicas encerrou o país' de número suficien- sil.

tricidade no Canto, pois a Linguiça de mistura' 20,00 E o homem inexperiente coisa, êles ainda se lembra- os seus trabalhos solene- te de leitos. Mas Q Brasil Em Julho de 1954, será

futura Cidade de 'Hercílio - dita de Blumenau 30,,00 e branco, garatujou na lis-l rão, nítidamente, de seu
I
mente na Capita!, Pararia- ainda precisa de mais hos- realizado no Rio' de Janei

Luz, já' está tão grande, qu�
- Farinha de milho 4,00. tá o nome, que

-

antes de presente e terão' para vo- ense. pitais e sanatórios pára le- ro o VII Congresso Nacio-

as oficinas de concertos de Urge a -promoção do ta- 1930, servia até para votar cê um pensamento de, amor O Congresso foi presidi- var a bom termo a luta nal de Tuberculose simulta-
radíos existentes" não são belamento dos generos nos nas "enleções"! e de carinho. do pelo Dr. João Ernani contra a peste branca, que neamente com o II Con-

bastantes para atender a,o feiras livres em beneficio . Assinou, não porque �e- Sim, prezada desconheci- Béttega e secretariado pelo atravessa presentemente gresso Nacional de Doenças
publico. É, sobretudo, mais do públic.�, que está sendo ja antiantonomista, pois tem da, está resolvido o seu Dr. Giocondo Vilanova Ar- uma fase promissor<l;'

. do Tórax .

.. um estabelecimento a / au- ludibiado, pois, na e!,peran- filhos e sabe por experien- problema. Você, no próxi- I tigas. Participaram ainda

mental' o comercio, do 'E�- ça de nelas adquirir gene- eia propria, que ao atigirern mo Natal, vai da� livros, da-eaesa diretora o' Dr. M,

treito, pois em a nova ra- ros por baixo preço, acaba a maioridade, os filhos se para seus filhos. J. Pereira Filho, diretor do
díotecnica tambem lião en- pagando, muitas vezes, mais emancipam, (é a lei natural Conheço muitos livreis Serviço Nacional de Tuber-I
centrados a venda muitos do que pagaria a 30 dias da evolução) ,_mas pela ra- que contêm maravilhosas culose,

.

Professor Aramis
I

artigos de eletricidade, in- de prazo, nos a!:mazens. .zão muito' justa de o Es- histórias sôbre o Natal, ins- Athayde, secretário de Sau-

clusiy.e radios.e valvulas, Infelizmente, até
.

agora treito não ficar sem a Pon- trutivos, empolgantes e de
I
de do Estado do Paraná e

.

-x-X-x- a Coap, ou quem de direi- te Hercílio Luz, e ter de sadio fundo moral. Dentre
I os doutores José, Rosem Y

FEIRA LIVRE to, não se preocuparam com ir a capital, quando preci- êles: O BURRINHO . DE berg e Reginaldo Fernan-

Lamentavelmente, o povo assunto de tanta ímportan-. so, a nado ou de canôa!... NOSSA SENHORA _: Ides. '

. da cidade do Estreito, está cia. Correspondente I NOITE FELIZ - P,AS-, ? conclave de tisiologis-
se desinteressando pelas SEIO A CASA DE PA-, tas evidenciou a queda es-

Feiras Livres do largo da

I
.

.

,
.

PAI NOEL - CONTOS

I
petacular da mortalidade

Igreja Matriz de N .S. de

f I
DE NATAL"":::'" UMA. HIS- por tuberculose no Brasil,

Fátima.
, IS'segu're, 'se.u u uro TO'RlA VERDADEIRA _: nesses últimos ados. Simul- _..

. Já não se observa alí, a N VIAGEM DE SÃO NICO-' taneamerite, esta-se forman-
grande aglopleração de po-

. Estudando para os Concursos de: LAU .:_ HISTO'RIA DA -do em nosso país uma no-

vo das primeiras feiras, dFICIAL ADMINISTRATIVO ARVORE DE NATAL e va concepção sôbre as alte-

quando as mesmas eram De todos os Minis/térios. Inscrições a serem abertas PEDRITO, O' ANJO DA rações histo-pato1ógicas dos

d muito brev,emente. .

RUA OLVERA t"d I d f dnovida e." . eCI os' esa os em ace, o
" - BANCO DO BRASIL '

'Isso, nós o prognostica- ' -

I' Nas páginas dêstes livros, uso dos novos espe,cíficosFuturo certo e promissor. Concurso que se rea Iz/a
mos, dada' a i'u�xistenciá de

I
duas a mais vezes porf ano.

.

belissimamente ilustrados, contra a tuberculose� ,

UlJla tal?ela dê preços p1;lra. - ESCRITURÁRIO as crianças viverão momen- �EJiltretanto, verificou-se
,

a venda dos generos de pri-! Con'curso fácil, sempre aberto nos �Ministérios, tos inesquecíve�s, como ines- uma, incidência cada vez

1 . Autarquais e Institutos. ' 1
'

.

meira necessidade
.

ali ex-
_ FISCAL DE CONSUMO queclVe será o seu presen- ,maior do cancer do pulmão,

postos, cujos preços n�o po- Prepáre-se desde já para êste importantíssimo con-
te. Elas' sempre se reéorda- tendo ó Congresso de :00-

dePl, absolutamente serem curso, que em\ breve será, aberto em todo Brasil, rão de 'você, 'com saudades, enças Toráxicas recomen-
....__

iguais, neme tampouco su-
I com milhares' de vagas, afim de estancar a evasão do Natal em que os' ganha- dado que se realizem con.,;

perlores' ao do ' comercio".,
de rertdas. , ramo - tínuos .cadastros do torax
NÃO DEIXE PARA AMANHÃ O INICIO DE

.

I
'

,visto que
.

os expositores SEU PRERARO
I Estes livros são realmen- para.a descoberta precoce

das feiras livres, não pagam I Preço
-

das coleções completas de pontos, orga-
te baratos, custam de vinte

I
dos casos, qUe podem ser

impostos, justamente para

I
nizados por professores eméritos, 'de acôrdo com os a trinta cruzeiros cada. Vo: debel�dos por processo ci-

d Progra,masoficiais:' A de e' I
"

. ::�
que possam ven er os ge- .

ce v, pOIS, comprar a - rurglCo. : ,..--:ji!,
-

b'
,

I
- Ofc. Admin., Fisc. Consumo e Banco

guns, entre os OL'tO que-cI',-
. CONC:r:_';;,".;,'u,,".S.':',O-�Sne�,os a.' preços m<l;is aratos

d B '1 C $
�

_

...
o raSI . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . r 300,00 N

- ", '-do.

do que, 11) das vendas e ar- E"
.

$ tei, e com êles pr.esentear a 'sessaQ,',:" e encerra-
-- scrItuarIO '- ' Cr

_ 200,00 ' "

ma�ens. , Reembolso Postal. Porte aéreo, mais Cr$ 50,00. os seus filhos na noite, do mento, o sedr�tário do Con-

A titulo de curiosida- Pedidos ao LN.C.A. - Praia do Botafogo, 526 Natal que se aproxima. E
I

aresso leu �&:_;:'chnclusões e�
-- .RIO -- que ao lado deles você te- moções do çortdave, entr�'

• .a

.� �
• \

nha um FELIZ NATAL. se :,ihclu�m a es-I�� � >\ .,._

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

I Falando
I Mães

arligos de ,Lou,ça, ;Por�elana.

e de Presenles
I Luiz Homero de Almeida

(Copyright Edine) .

,

Aproxima-se o Natal, a

maior festa da cristandade,
essa data diviná q�e irma

na ,os homens pelos laços
da amizade fraterna, que I'
envolve de ternura os co

rações afugentando o ódio
�

e destruindo as !'lmarguras'lNesse dia, nesse santo dia,
em que as lembran'ças di
vinas pairam sôbre a ter-

'

ra, a imagem tão meiga de
Jesus Nazareno habita' em
tôdas as consciências. O

vento
I
do amor sopra a fo-

.gueira da bondade e. os ho-

> I

,
\

Representante de fábrica do interior do Es,tado de São, Pa�lo, de objetos
de adorno de porcelana, com amplos conhecimentos da praça de São Paulo,
Santos e Campinas, aceita representaçãô para éstas zonas, na base de co

missão, dos artigos acima.

Garantindo mo�imentQ e dando inlcrmacões financeiras dos 'clientes.
Dá _d� si referências bancárias, da firma·9,ue representa 'E!' comerciais.

Cartas para CARLITO PRESTES, Rua Martíníco P�ado: 114.
Telefone - 51:-6279 - SÃO PAULO.

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

- Notícias· do Estre'ito
UM. PASTEL COMO

OUTROS:. �

,

Ç;;;�'����
. �--

Práticol

I

Completa proteção do

,fio da .lâmina! Dispo
sitipo' especial parCl
as lâminas uSClda.!

• ZAZ ... e eis uma lâmina GILLETTE'
AZUL pronta para ser usada!

.
,�

• O novo MUNIDOR' evita o trabalho
MUNIDOA

• Com uma simples pressão -do pol�-
DE LÂMINAS �

Gillette AZUL

de retirar o envoltório da lâmina!

gai, a. lâmina deslisa suavemente.

Econômico I,

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

A Tuberculose
Já ,1mo Mala Tanto no Brasil

(um curso que pode lhe proporcionar maiores ven

cimeptos com menor esfôrço, em carreira segura)
peçam informáções ao

I.N.C.A. Praia çle Botafogo, 526 - RIO.

de, apres��tamos aos leito

res, a relação dos preços

J
Basta saber' ler e escrever ';

r para
a um futuro brilhante, diplomando-se,
POR CORRESPONDENCIA no

CURSO GINASIAL
(Art. 91 - do Decreto Lei 4.244)

I

aspirar

ou em

CONTABILIDADE

Cerâmica São' Caetano
TIJOLOS PRENSA)JOS, TELHAS, LADRl.
LHO�,'RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARIO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama aela.
JERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal,

239 - Florianópolis
OTSTRffiUTnORES

18AHCO
de CRf�ITO

POPULAKI:

, AGRíCOLA . I I
'v

Rv.o; �ta�, 16
... ,

.

. rlORlA�OPOLIS - 5tó.,C'óIArlno..
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o RSTADO
Florianópolis, Domingo, 29 de Novembro de 1953

6

lE O I T'A• 4 i t a II E d i t a I L.I��!�f�!!����
COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. : dis Lunardelli, tem' o pra

zer de participarem aos seus

, .

'

!EDITAL

SÃO PAULO
RIO?

�

J'UIZO DE DIREITO,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-

EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE T:&]:NTA EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA rina, na, forma da lei,_etc.
\ (30) DIAS

.

(30) DIAS '

, '. .

_

O CIDADÃO JOÃO CANDIDO DA SILVA, JUIZ DE
- Faço saber �os,qu� o prese?te ed1f,al. VIrem, que receberá o nome de

O CIDADAO JOÃO CANDIDO DA SILVA, JUIZ DE PAZ NO EXERCÍCIO DO CARGO DE JUIZ DE DI_-,por parte de Jose Gama' Lobo Fllho me foi apresentado Cléa-Maria'
'

PAZ NO EXERCÍCIO DO CARGO DE JUIZ DE DI-IREI1'O DA' COMARCA DE BIGUAÇÚ ESTADO DE a petição do teôrv seguinte: Petição: - José Gama Lo

REITO--I>A COMARCA DE BIGUAÇU, ESTADO DE SANTA CATARINA NA FORMA DA'LEI ETC.. bo Filho, marítimo, aposentadot e sua mulher Maria

SANTA CATARINA NA FORMA DA LEI, ETC.. Faz saber aos que o presente edital vir�m ou dele Joaquina �obo, d?n;é.stica, ambos brasil_:iros, ::esidentes
conhecimento tiverem que por parte de IRMÃO MEN- 'em Serraria, Município e Comarca. de Sao .Jose, �or s�u

Faz saber aos que o presente edital virem ou dele DES & CIA, por' seu advogado Dr. Acácio Zélnio da bastante procurador, o advogado m�ra-asslI�ado inscrito

conhecimento tiverem que, por parte de JOSE' MA- Silva lhe foi dirigida a petição do teôr seguinte:
na O�dem dos Advogados do. Brasil, secçao de Santa

NOEL MARQUES FILHO, por seu assistente judiciá- Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da.Comarca de Biguaçu. Catarma, com e��nt?t.lO. a P;aça 15 de n?vembro ' 23',

rio, Dr. Osmar de Souza Nunes, 'lhe foi dirigida a peti- Irmãos Mendes & Cia estabelecidos nesta cidade à rua sobrado, em F'Iorianópolis, vem expor e finalmente re

ção do teôr seguinte: Exmo. Sr. Dr. �uiz de Direito da Major Livramento, p��tendendo adquiris. o domínio de qu_erer a V. �xcia, o seguinte: Os su?lica�tes vêm pos

Comarca de Biguaçu, José Manoel Marques filho, bra- um terreno com fundamento qos arts. 550 e 552 do CÓ- sumdo, por s.l.e Seus anteces�ores, há !llals de 30 �n�s,
sileiro, casado, lavrador residente no lagar Tres Riachos, digo Civil por seu advogado infra assinado expõe'e afi- mansa e pacificamente, sem mterrupçao nem oposiçao,

Município e Comarca, por seu assistente, judiciário nal requer a V. exa., o seguinte: 1- Possueo Suplicante,
o terreno em seguida d�s�rito e como não p6ssuam nem

abaixo afirmado, vem, com fundamentos nos ,artigos um terreno situado na sede do município, cujas confron- tenham. de posse e do_nll�lO, qu;rem, peran�e V
..E�cia.,

550 do Código Civil. e de conformid.ade com o pr9c�s�o I tações e dimensões são: frente, que faz a Leste em 78m., .regularizar os seus ?!reItos sobre o referido imóvel,
estabelecido no_s artigos 45�_e segumte do C.P. Civil, com o caminho do Morro; fundos confrontando com quem

pela aç?o. de uso-capiao, com fundamento �o art. 550 do

promover a açao de usocapiao, propondo-se provar me- de direito' Norte com terras de Francisco Peres da sn.: Cod, Clvll.e segundo o processo estabelecido pelo art.

diante prévia justificação, o seguinte: 1 - Que o SU-, va elTIl'370 m.: e no Sul confronta com as de herdeiros 454 e -seguintes do Cod. de Processo, Civil. O terreno

'plican,te possue por si e por seus sucessores, ha mais de 'da família T��res, também' em 370 m.; sendo a área to-I
em �e�e�ência acha-se locali:ado �m Serraria, neste

trita _(30) anos, mansa, pacifica, e ininterruptamente, tal de 28.860 m2 .. 2 _ Este terreno, foi comprado pela
. MUlll�I�lO e Co�arca de São Jose, tem -a forma de

sem oposição ou embargos de quem quer que seja, em requerente, em 1948, do sr. João Antônio Zimmermann, I qua�nlatero e.a are� de 418 m�,ttos quadrados, com as

terreno situado no logar Três Riachos, Municipio e Co- conhecido pela alcunha de João Caixeiro o qual possuia segu�nt�s c?nfr?!ltaçoes: fren�� a estrada geral� (velha)
,

marca de Big�açu; 2 :- Que o referido terreno' confron- '

as ditas terras há mais de, 25 anos. 3 :- Tanto a posse da . Flon�nopohs-Bl?uaçu numa lmha de 19 metros, fundos

ta pela maneira seguinte: frente !la estrada _geral,. o�de ,A. como do seu antecessor, foi mansa, pacífica, sem opa-I t�mbem numa lmha de 19 .metros com terrenos de ma

mede 103 metros; fundos em terras de quem de direito: I sição nem interrupção, tendo ambos os possuidores usa-
r.nha ocu�ados pelos Suplicantes, extre�ando 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 22 metros ,com terras de Pedro Bene

do em .terra� de .Basilicia Rita de Souza, cuja linha me- : bre a aludida terra, pretende a A adquirir o domínio da dito Machad�, brasil��ro, jorn.aleiro. e . a� sul c0U; �er
de a distancia de 500 metros; e de outro lado com ter- mesma com fundamento nos arts. acima mencionados eras d,e J:uvelma. Cacilia Martms, brasileira, domestica,
ras

.

de Cir,i,aco C�rlos da .Silva, até 95 metros lineares, de conformidade com o art. 454 e seguintes do Código I taI?bem
numa lmha de 22 metros:. Pelo e�posto� res-

Aabrindo daí em diante m�l� 49 metro�, onde passa a es: do Processo Civil. Assim, requer a V. Exa., se digne ou- ,p�Itosamente requerem a. V..�XCl�. a �e:lgnaçaO de ten Il!a""o
tremar com terras de OhVlO. Augustmho de Faria ate vir, com ciência do dr. Promotor Público da Comarca, Idla, hora e lugar, para a J.u�hflCaçao eXIgIda_pelo a.rf. . . �
405 metros; 3 - Que o Suplicante possue no terreno a-

I as testemunh.as adiante arroladas, as quais comparecerão 45� ?o Cod, do Processo ClvII, na qual deverao ser in- CONSCRITOS VA

cim� ,descrito, benf�itbrias, tais co.m_o lavouras, arvores·,em Juízo independentemente de intimação, sendo feitas qUIn�as�s testemunhas ab�ixo_ arroladas que com�a- CLASSE DE 1935

Irutifiras, etc .. 4,- Nestas condições- requer a V. a justificação "ab-inítio", para, após julgada por V. Exa., rece�ao independente .d� cl_!açao. �eq,:terem outrossim, Deverão comparecer ao

Excia. se digne designar dia e hora para a justificação' serem citados pessoalmente os confrontantes o dr. Pro- dep.Ols de feita a JUStlflCaç?o, a citação pessoal dos a-

previa, ciente o Dr: Promotor Público, ouvindo-se as motor-Público, e os interessados incertos por editais em
tuaIS eonfront?ntes c��hecldo�, Pedro Benedito Ma- Quartel do 14° B. C., afim

testemunhas do ról abaixo, as quais comparecerão in- trinta dias, publicados uma vez no Diário Oficial do Es-
chado e Juvel�n� <?�clha, �artms, bem como do repre- de tratar de assuntos' de

dependetemente de intimação, dispensando-se a citação tado e três em um jornal de Florianópolis para contes- sent�nte do Ministério. Público e, Pqr editais de 30 dias, seus interesses, os seguintes
do Serviço de Patrimônio da União em face de [urispru- tarem, querendo, a presente, dentro' do prazo legal sob d?s interessados e confrontantes �usentes ou desconhe- conscritos:
dência do S.T.F. Requer ainda que, feita a justificação pena de justificada a posse, ser expedido o mandado au- cIdos,_ todos para ?_compan�arem os t�rm�s da presen-

de posse a julgada a .mesI}1a por sentença, se digne V. torizando a transcrição no cartório competente. Dando a
te aça� �e usocapiao, depois da terminação dos prazos

Luiz Carl�s d� Mello, da

Excia. mandar citar, por edital, com o prazo de trinta presente, o valor de Cr$ 2.100,00, P. deferimento, Bi� dos editais, nos termos d? art. 455 do Cod. Proc. Civil, classe de 19.:>5, filho de Ma

(30) dias, os interessados ausentes e desco�he.cidos, pa- giiaçu, 10 de.julho de 1953. (Ass.) Acácio Zélnio da Sil- ,por m;l? da qual �evera se:- reconh.eci�o e declarad� I
úno Mello e de Maria Sar

ra acompanh.arem os termos de cofesso ate fmal, sob va. Selado cóm estampilhas estaduais no varar de ....

o domu:lO dos �uphcantes sobre o aludldo terreno, Íl- torati Mello.

pena derrevelia, e para apresentarem a defesa, se tive- Cr$ 3,50, inutilizadas. Relação de testemunhas: pomin-
'cando cIt�dos, amda, pa�a no prazo legal, apresentarem . José Vadir' Kanitz, da

rem o que alegar, dentro do prazo..da lei, sendo a ação gos Pedro Nunes, Romão Francisco de Faria e' João C. contestaçao e. para s�gUIrem a causa ate final senten-:! '. .

afinal· julga�a _

procedente d.o plano, b;� ass,im a com- ,Zimmermann, residentes nesta ,cid�de. Em a dita petição ça, sob as penas d.a leI. Da-se a esta o valor de. C�$. ;.'." (.as�e de 1935, fIlho de Ehas

petente cert�dao �ara o reglstro no OfIClO �ompetente e foi exarado o seg1,linte despacho: R. hoje. A Designe o �.100,00, para efeItos de pagaml:fnto da ta�a JudIclarla. Kan�tz e. d� Delayde Gui

para os devldos fms. Protesta-se pelo depOlmento pes- sr. Escrivão dia a hora para a justificação fazendo-se as Protestª:se provar o alegado com o depOlmento. pes- maraes Kamtz.

soaI de quem queira contestar a ação sob pena de con- necessárias notificações. Biguaçu, 3-7-53. '(Ass.) O. Du-
soaI de mteressados e d: te�temunhas e vistorias. Ter-

fesso, por inquirição de testemunhas juntada posterior tra. Procedida a justificação foi esta: julgada por senten-
mos em que_E. R. Merce. Sao José, 20 de outubro de V cIde documentos,. ci�torias, �e�icias e por �odos os meios ça do teor seguinte: Vistos, etc. Julgo por sentença a
1953. l�s). AI6'aro 1':1ullen da Silveir�. Rolde te�te- en e-se'

d; prova em dlreIto p:rmltIdo. Para efeItos, de .alçada I presente justificação, para que produza os seus jurídicos Jllunhas. -: � ) Jose Manoel ?e AogUIar, b�as. solt�!lro, .

I
\

da-se a presente o valor de Cr$ 2.100,000 Rol de teste- e legais efeitos. Citem-se, por mandado, oS confrontantes pesc�dor, res�d�nte em Serrana. 2) Sev;ermo Jose de Uma motocIC e, marca

munhas: 1°) João Acácio Cidrão, casado, funcionário conhecidos e residentes na Comarca de origem e por edi- Aq�mo, braslleIro, cas?do, lavrador, residente em Ser- Lúndapp com ,sid - ca,r 4

publico federal. 2°), João Manoel· de Souza, casado, la- tais com o prazo de 30 dias, publicados uma vez no "Diá- :-an?. De�pacho: ....,.. VIStOS, etc. Julgo por sentença 'a cilindros - 800 C. C. - �8
vrador. Nêste termos. Pede Deferimento. (Ass.) Bigua- rio Oficial'" do Estado os interessados incertos, publican_IJusb.flCaça.o retr� para que produza os seus devidos e H.P. _ eixo cardan. '

çu, 19 de setembro de 1953. (Ass.) Osmar de Souza Nu- do-se também, ditos editais, por três vezes,' em um dos legais efeItos. Fmdo o prazo legal, expeça-se mandado". . .

nes. �m dita pe�ição foi exarad.o _o se�uinte despacho:' diários desta CapitaL Cite-se, outrossim, o dr. Promot9r pa�a citação �os _conf!on�antes do im?vel; publique-�e' Otlmo estado.
.

FacIhto
,

R. hOJe, A. Deslgne o Sr. EscrlVao dla e hora para a Público. Custas na forma da lei. P. R. L. De Florianópo- edItal para cItaçao dos mteressados mcert9s, uma vez I pagamento.
Tratar a Av.

a.u.diên_cia d� justificação, fazendo\.se as necessárias �o-, lis para Bigua�u, aos 3.0 �e outubro de 1953. (Ass.) Adão no "�iário Ofi�ial do Esta�o" e p�r três vezes �o jor- Hercilio Luz, 155-A Apto

tIflCaçoes. Blguaçu, 19-9-53. (Ass.) O. Dutra. ProcedIda Bel'nardes, JUIz de DIreIto da la. Vara. E para chegar �al, O Estado
'. que

se .edIta .l?a CIdade de Flonanopo- 4.

a justificação foi esta julgada por senten.ça do teôr se-
I
ao conhecimento dos interessados passa o presente edi- hs; P�a�o ,d? edl,tal.30 dlas. CIte-se outr�s�im, o orgão

g.u.inte� V)stos, etc.,Julgo por sente�ça a presente jus-I tal com o p.razo de trinta dias, publicado e afixado na' d_:> Mmlsten� �ubhco e._expeça-se p:-ec�tor�a para cita

tIfIcaçao, eem que e requerente Jose Manoel Marques ,forma 9a lel. Dado e passado nesta Cidade de Biguaçu, ç:o do �ommlO da Un,lao, em FlorlanopolIs. Reg. Int.

Filho, para que produza os seus juridicos e legais efei- aos sete dias do mês de novembro do ano de mil l1J)ve- Sao Jose 5 d� nove�bro de .19�3. (as) José Pedro Men

tos. Citem-se os confinantes do imóvel e o Dr. Promo- centos e cinquenta e três. Eu, Orlando Romão de Faria, des de. Almel�a" JUIZ de Dlre�to. Em virtude do que

tor Público, �or mandado. A citação dos interessados Escrivão, a fiz dactilografar e subscreví. Biguaçu, 7 de mandel expedlr o presente edItal que será afixado no

incertos deverá ser feita na forma es�abelecida pelo novembro de 1952.- (Ass.) João Cândido da Silva, Juiz lugar de costume e _publicado no Diário Oficial - do

art. 455, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil. Bi- em exercício. Confere com o original afixado no lugar Estado, para c?nheC'iment� dos ,�nteres�.ad})s. (Dado e

guaçu, 3-11-53. (Ass.)·p. Dutra. E para chegar ao co- de costume. O Escrjvão: Orlando Romão de Faria. pa"ssado ne.sta cldade d� Sao Jose, aos vmte dias do

nhecimento dos interessados, p'assa o presente edital --------'----.---- mes de novembro de mll novecentos e cinquenta e três.

com o prazo de trinta (30) dias, publicado e afixado na ,.
.

' São José, 20 de novembro de 1953. (as) José Pedro

forma da lei Dádo e passado nesta Cidade de Biguaçu,�. 0 1 T A L M�r:des de Almeida, Juiz de Direito. Confere com o

aos séte dias dó mês de novembro de mil novecentos

e,·
'ongmal. Eu Arnaldo Souza, Escrivão o fiz datilografar .()�()�():--()�()�()!

cinquenta _e três. Eu, Orlando Romão de Faria, Escriyão, JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
I e sub�crevo., '

o fiz datilografar e subscreví.
'

I
- Sao, Jose, 20 de novembro de 1953. Ve!.'ido de

Biguaçu, 7 de novembro de 1953. EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA Jose Pedro Mendes de Almeida - Juiz de Direito.

(Ass.) João Candido ,da Silva - Juiz em exercícío. (30) DIAS casamenjo
CONFERE COM O ORIGINAL AFIXADO NO O CIDADÃO JOÃO CANDIDO DA 'SILVA JUIZ DE

LOGAR DE COSTUME: PAZ NO EXERCÍCIO DO CARGO DE JUiZ DE DI- I intimação, procedendo-se a justificação 'ab initio" e,

.

o Escrivão, Orlando Romão de Faria. REITO DA COMARCA DE BIGUAÇU,' ESTADO DE julgada esta se procede de acordo com o disposto' no

SANTA CATARINA ,NA'FORMA 'DA LEI, ETC. 'lart. 455 do C.P.C. e seus parágrafps, sendo após, de enfeitado com cetim, acom-

Faz saber aos que Q presente edital virem ou dele conformidade com o art. 45G do mesmo Código, julga- panhado da combinação:
conhecimento tiverem que, por porte de ANTONIO da por V. Exa., a preserlte ação procedente, a fim ele

-

E' novo e não foi usado.
DEOLINDO AMANCIO, 'por seu advogadÇJ Dr. Acácio: adquirir g Suplicante, o 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 o valm; de Cr$ .... .. "R' B I

_ V' .

.

te E' S J' d D' 't d C d '1000 '

d t" t P d f' t rlglr-se a ua. u caD- la-

gUln : - xmo. r. UIZ e lrel o a omarca e . ,00, e com os ocumen os Jun os, . e erImen o. I '

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

I
na n. 61.

do, lavrador, residente � domiciliado no lugar Fundos, da Silva. Estava selada com es!ampilhas estaduais no'- -------.

nês.te Mu�ícíp�o, por seu procura_dor e advogado i�fra i
valôr de Cr� 3,50, inutil�za�as. ,Relação, d.as teste:n';l-' Fr.quez•• em gerei

assmado, mscnto na o.-,:.� .

.' Secçao d� Santa Catarma, nhas: - Joao J.YIa�o�1 Sllvelra. 2 - Am.ldlO Antomo Vlnbo Creosotadopara torta com cobridor Sra. sob nO 512, e co� escrItprIo. �:sta Cl�ade, q�erendo I Gou�art. 3 - �dahcl? _Ven�eslau de Fanas-: (Ass.) A
I

. .

promover uma. açao de �soeaplao, expoe e no fm�l re-,'
Z. SIlva. E� dIta petlça,o f<:I exa.rado o segumte despa- , (Silveira) .

Dra. guer a V. Excla., o segumte: . 1 - Possue o Suphcante cho: R. hOJe. A. a conclusao. Blguaçu, 29-9-53� (Ass.) ;
.

_

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

V cI
.

Ma- com 9,90 m. de frente com 550m. de fundos, fazendo IchO: Desig�e. o �r. Escrivão dia, e hora para a audiên- en e-se
frente a Leste com o caminho do Peixoto, fundos a cia de JustlflCaçao, fazendo-se as necessárias intima-

de toalha banho e r�sto, Sra. Oest: com herdeiro� de Gustavo �ma_ncio por, um tra- I�ões: . Big_uaçu,. 30-9-5�. (Ass.) O. Dutra
.. Procedida, a

NEGOCIO DE SECOS E

vessao; Norte com Manoel 8era'fIm e Sul com Julio iJusüflcaçao fOI esta Julgada por sentença do teôr se- MOLHADOS

Mineiro; - 2° - com 20.9Dm. de frente por 330m. de guinte� Vistos, etc. Julgo por sent�nça a pres.ente jus- Por preços de ocaSlao,
fundos, fazendo fundos a Oeste no caminho do Peixo- tificaçao, em que é requerente Antônio Deolindo A- '

vende-se um bem afregue-
deiros to, frente a Leste com a estrada dos Fundos, Norte com mancio, a fim de que produza os seus jurídicos e le-

7° prêmio 1 jôgo americano bordado à .mão, Sra. ArtU� Goulart e Sul c_om Júlio Mineiro. 2 - Tem o gais efeitos. Citem-se os confinantês do imóvel e o Dr.
sado sito defronte ao porto

Alba Bello r:querent�, sôbre. �stes terreno� _a posse mar;,sa, pací- I, Prom?tor Público, por mandado. Os incertos deverão do estreito. em predio re-

8° prêmio: 1 toalha copa maotino tiroles, Sra. Eny flCa, sem mterrupçao nem oposlçao e com o animo de ser cItados na fC!rma estabelecida' pelo art. 455, pará- cem-construido na rua 14

Kúnzer.
'

dono, ha mais de trinta anos, por si e seus lmtece1:iso- 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. ,(Ass.) O. Dutra. E para chegar ao Ver e tratar no

Alves I cionadas. terras, ha doze anos de João Manoel Silveira conhecimento dos interessados, passaI o presente edi-
mesmo

10° prêmio: I 1 bêrço com bêbê, Sra. Ondir'la o qual as possuia ha mais de vinte anos. 3 - O Supli� tal com o prazo de trita (30) dias, publicado e afixado
local.

Macúco. 'cante ocupa os terrenos com plantações, tendo cons- na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de Bi-

Premios de consolação originais trabalh.os a mão, truido Casa sôbre. as ditas terras. - Não possuindo tí- guaçu, ao;" seis dias do mês de novembro de mil, nove
ofertados pelas senhoras Evalá Fontoura e Cecy Luz. 1 tulos sôbre os imóveis, quer adquirir o,, domínio das centos e cinquenta e três. Eu, Orlando Romão d.e Faria,

As prendas estão expostas nas luxosas vitrines da mesmas, com. fundamento nos artígos 550 e ey52 do Có- Escrivão, o fiz datilografar e subscrevi.

Casa Paraiso. . 'I digo Civil e de acôrdo com o art. 454 do Cód�go do I Biguaçu 6 de novembro de 1953.
Os càrtões podem ser adquiridos com as senhoras' Processo CiviL Assim, requer a V. Exa., se, digne ouvir

I (Ass.) Joãó Candido da Silva - Júiz ém exercício.

componentes do grupo que tr�balh.a para este fim ao' os depoimentos das testemunhãs abaixo arroladas, f\s Confére. com o original afixado no loga't-de costume.

preço do cr$ '20,00. ., :., 'fluais compal'eecerão. em ,Juizo independentemente d�' (' �scrivão,'Orlando Romão d_e Fariª.

. o nascimento de sua filhi

nha, que, na pia batismal

Pôrto Alegre, 1° de No

vembro de 1953.

�---'<��)4
,

·A C.I T. i-, AG8N:��A DE v

_

PUBLICIDADE "
I �E;�TAS t
I IADlO _o JORNAl. I

Vende-se um vestido de

casamento de faile (bom)

Clube, Doze de Agosto
Bingo' Social em benefício do Natal da Sociedal!le

Amparo aos Inválidos (cegos e alejados) Dia 25 de
Novembro.

1° prêmio: 1 prato
Magda Silva Kunzer,

2° prêmio 1 par quadrinhos pintados à mão.

Wladislauca Messi. , �
3° prêmio: Jôgo para,refrêsco, rústico. Sra.

ria Frazono Gallotti.
4° prêmio: Jôgo

Dóra Araujo.
5° premio: 1 alcapur rústico, Sra. Ida' Ferreira.
6° prêmio: 1 boneca húngara, Sra. Risoleta

.
Me-

Vencle-se
Um lote de terreno, p;óxi

mo do centro (rua calçada).
Informações à Rua Deodoro

.1,,' d.� 7 às 10 horas.

I

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 29 de Novembro de .19�
� .,

I

I
I
,

I

M_aillot de elastex da mais Iafamada marca NEPTUNIA
"

'

" Cr$ 380,00' ,

,}
I

Capinhas colegial desde I

Cr$ 140,00

Calções de banho, de
shantung c-s 87,00

, .

"

Tailleur Sport de Alta elegância, com: Saia com prega
atras; mangas japonesas} com punhos virados, bolsos

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

\ ' '

Cretone Linhol largo 2,29 metro Cr$ 53;00

,
.

'\

TAILLEURS DE LlNHb: A Modelar apresenta êste an�
.

'. .

um sortimento caprichosamente
, .'

lind� e uma seleção de alto
bom gosto!'

•

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

"

. I

a Cr$ '29,00 . . ,

a' Cr$ 33,00

1

Finíssima calça para linho Cr$ 250,OQ
Calças de brim para trabalho Cr$ 5'7,00
Calças meio linho bem boas Cr$ 125,00 ,

"

i

i
1
l
1
1
1
1

t
Garantido :

por 10 anos 1
PR(.BEL e��'."- �

'e PROEl ,� � !
. DIVino !

I. M. Rog. n. o 99,353 1
_ ....... �.·'N' .......... .>f ... .,.,.õ.. ,...>I_�.Ir ... r ...���"u�� ........... --

-

...... ,. .... r--"....-.:.._ .• 'c ............... If..., ....., ........ ih.....,,_,.-""' .... ! . .....,

I 1
i !

COLCHÃO DE MOLAS

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

J

\

,
,

P,e�os Que Sã. Um Verdadeiro
Brinde 08', "Fim tle, A DO

da 'A MODELAR
I ,

,

Camisa de seda Sport
c-s 89,00

Elegante terno de finissimo
,
tropical, corte e acabamento

_..,. perfeito:

Pura lã c-s 950,00
Meia' tã Cr$ 455,00

,

Ternos de casimira de meia
lã ótimo acabamento

Cr$ 225,,00

Finissimos ternos (conjun
tos) de verão SARAGOSSY

C�'$ 585,00

Sofá cama para casal PROBEL c-s 3.900,00

Jogo de cretone bordado Casal Cr$ ,165,00

SÃO AlJGUNS DOS MILHARES DE ARTIGOS DA
- A M0t>ELAR-

A CASA MAIS SORTIDA
A CASA MAIS BARATEIRA DO ESTADO!

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

Saias desde Cr$ 43,00

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

vestidos de praia '

. vestidos de passeio

vestidos de toillete

Uma variedade belíssima!

• I

Poltrona cama Cr$ 1.200,00

ALGU-"A� OFERTAS ESPECIAIS DE ARTIGOS PARA
O LAR:

Píníssíma marquisete, ,l�rg. t,:to".,:- .. ,... Cr$ 25,00
Nylon de algodão, lindas' cores para janelas Cr$ 32,00

I
Toalhas para cópa duzía

:

•....... " ,... Cr$ 89,00
�retone Linhol, 2,20 �etl'o .' "... Cr$ 53,00
Colcha de casal supemnr a , .', .. Cr$ 114,00
Toalhas de rosto felpudas a ,.,...... Cr$ 15,(J0
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 � , c-s 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 , , . .. Cr$ 25,00
Ternos de brim para, mocinhos , ,' Cr$ 89,00
Calças ótimas .. ,

'

,
.. , .' Cr$ 35,00

Camisinhas listadas " , . . . . . .. Cr$ 20,00
Camisfnhas de Jersei desde ., ..

'

.. : , .. , Cr$ 43,00
Blusões Sporte a ,., Cr$ 47,00
Terninhos com bluslnhas a , ,.,........ Cr$ 55,01}

Etc. Etc. Etc,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:0 Mundo Em Sete DiasI ", Acy Cabral Teive um litro de leite. Foram

,.....1 presos, em Porto Alegre,

••••!llii!!!i!!!!!!!J I A semana começou bem. dois perigosos estelíonata-

lo domingo foi calmo e ílu- rios internacionais. O go

d 1'953
- minado. - O Botafogo mar- vernador declarou à repor.'

_�
.,- :__ cou 3 a 1 contra <O Flumi- tagem do "Correio do Po-

EMENO'48
.nense. - Em Joínvile, uma vo" que é favorável ao ,es-

RIO, 28 (V.A.) _ Está' recentes iniciativas do go- I da menos tIe cem oradores gaivótâ pousou na sõrte do quema do Governador Etel-

reunida nesta capital a Fe- vêrno quanto os lJcros ex- fize-ram uso da palavra con-
. Avaí. O AmérTca jogando vino Lins.

deração das Associações Co- traordinários e o fundo de tra '-' projeto da taxação dos mal venceu de 6 a 1. - Em I . -x-

merciais do Brasil, em me- eletrificacão. lucros, dizendo alguns que r �arrulhos (São Paulo) rea- 1 O Ministro Joseph Laniel

sa redonda, para discutir as Na reu�üão de ontem, na-
I
de ve haver moralização dos I Iiza ram-se as eleições para exigiu um vóto de conf ían-

_____________----.---.------
I

costumes, em lugar de can- - _. Prefeito. - O Presidente I

ça da Assembléia Nacional.

O
.

Jo"�o' ·Of'jC ial 'íNTRI.ffiGA ao Orçamento d\e 1954 ���!�f�::�:od2�::�'"��: :o;::!i��::F;;d:a ::���:�
'-

'mou que Vargas governa a ano atingirá a Importancia

d·
.'

I EMENDA N° 13 Nação com espirito público de 10. milhões de cruzeiros.

Os p?'oblenws que SU1'gem no inte�ior não coinct- U enls ,a Destaque-se da verba 24-l!l-153, a quantia de Cr$ e ólhos fitos no bem estar 1,-. Transcorreu o Dia de"

dem com os das cidades catarinenses. . O sr. Atílio Martinhago, 5Ô.000,00 - cincoenta mil cruzeiros, e inclúa-se no 01'- de seus concidadãos.
.

Santa Catarina. -'Real�ou.

E' isso um fenômeno cremos que comum em tod� chefete udenista em Urubi- çamento do 'Estado nova dotação, assim discriminada:
.

....,..x- se a procissão da padroeira

o Brasil. 'cí, e ex-presidente do dire- Cr$ A Rainha Elizabeth mi- do nosso Estado. Foi

Nos centros urbanos, hoje em dia, luta-se com a tório da U. D. N. naquele ?ara o Hospital Santa Izabel, de Blumenau 50.000,00.' ciou sua viagem de 6 mêses inaugurada a exposição dos

escasse:z de oioeres, a custo adquiridos em filas niartiri- distrito, de regresso desta Sala das Sessões, 26 de outubro de 1953 pelos. países da comunidade trabalhos da Escola Peofis-

zantes; luia=se com a expioraçiio dos aluguéis de mom- Capital, entendeu de in·a· (a) Cássio Medeiros britanica. 7 Foi aprovada, sional Feminina.

dia;. com o racionamento da energia elétrica; com a ina- diar que aqui se estava pro- .

EMENDA N° 14 p�r �nanimidade, pela Co- -x-

bundâiLCia de água, muitas »êzes, e com a deficiência cessando.)tum acôrdo políti· Destaque-se da verba 24-4-153 a quantia de Cr$ rmssao Parlamentar do Se- O "Dia Nacional de' Ação

de higiene e ass�stência, base�Ada saúde do povo. I
co e�, t?rno da criação do I �O.OOO,oo - vinte mil cmzeiros:_ e in�lúa-�e �o. Orça- i nado, ? parec�r s?bre a .au- de Graças" foi solenemen,te

As populaçoes da hint-erlandia, por seu turno, pro- mumctptO de Urubtct, entre mento do Estado uma nova dotação, aSSIm discriminada: i tonomía do Distrtto Fede- comemorado em todo o pais

cU1'�m solução para vitais urgências: a estrada em di- : �lementos da U. D
..
N. e o l. A •

c-s Ira!: -, Che�ou ao Rio,
A 01- O. Presidente Vargas foi

reçao dos centros de consumo;' a ponte, o pontilhão, a iiustre deputado Agnpa Ea- Para o Hospital Santo AntOnIO, de Blumenau 20.000,00,·1 ,�lansadan,ttc.o portugues convidado pelo governo bo-

escola; em suma, escoamento fácil da produção aqro- Ii ria. _ '

. Sala das Sessões, 26 de outubro de 1953 S.anta :
Maria". - O Cru- liviano par� inaugurar a

pecuária e um pouco. de alfabetização para a meninada A intriga visava a atirar (a) Cássio Medeiros zeiro de Porto Alégre go- Estrada de' Ferro. de Co-

misuia. contra o P. S. D. vários po- EMENDA N° 15 leou o Lausane por 5 a 2. rurríbá a Santa Cruz. - A

A estrada é, porém, aspiração geral, de uns e de líticos e elementos de real Destaque-se da verba nr. 24·4-1953, a quantia de -,x- Russia mostrou 'interessE

outros, quer nas. açlomeraçôes citadinas, que?' nos vila. valor de Urubicí, como o dr. Cr$ 20.000,00 - vinte mil cruzeiros, e inclúa-se no 01'- O Ministro Aranha decla- numa reunião dos, 4 grandes

rejos despersos por aí além. .

• Edmundo Ribeiro Rodri· çamento do Estado a seguinte nova dotação: rou que, nenhum país per- 'chanceleres.

Erri época não distante, Santa Catarina, se não atin- . g'lles.·
\ Para o Ginásio Ruy Barbosa, na cidade de Timbó Cr$ deu como o Brasil, no co-

,
A capital japonesa foi sa-

.

gira o .ideal da prosperidp.de na rodovia e no ensino pú-I Devidamente autorizados, 20.000,00.. mercio exterior. Grave cisão cudída .por grande abalo

bUco, foi sem dúvida um dos Estados mais [eiizes, pois informamos que do rcôrdc Sala das Sessões, 26 de outubro de 1953 ocorreu no gabinete do pre- sismico. Não houve danos.'

foi' o mais bem servido pelns poderes competentes.. O propalado pelo sr. Atíli(i, (a) Cássio Medeiros' mier Laniel, da França. - - O encouraçado "Minas

aspecto atual é, simplesmente, melancolico e regressivo. ninguem cogitoü, não pas· EMENDA N° 16 Foi marcada a convencão Gerais" foi. vendido por 9

O Governador .niio crê, supomos, na conservação sando tudo de fantasia, i�· Destaque-se da verba 14-4-153, a quantia de Cr$ do PTB paulista, para,' os milhões, 711 mil crueziros.

rodoviária nem nos milagres da instrução, têcnicamen- triga e exploração. 20.0,00,00 - vinte mil cruzeiros, e inclúa-se no Orça- dias' 5 e 6 de Dezembro. - - Foi rejeitada pela comís-

te. organizada. E logo êle, que tanto se comprometeu
mento do Estado, onde couber a seguinte nova dotação: Aderiram à homenagem que são de .Segurança Nacional

em fortes. promessas olvissareiras! logo êle, que deve à TIM Para o Instituto São. Batista Vianey, da cidade de Lages os jornalistas vão prestar o projéto do Sr. Barros 'Caro

preferência do seu povo, a eleição de 1950, que guapa-
'

• II • Cr$ 20.000,00 ao ·Sr. Nerêu Ramos, o ex- valho que concedia autono-

mente o colocou. à testa da governança estadual! Logo Sala das Sessões, 26 de outubro de 1953 presidente Dutra, o Mare- mia para ra cidade de Reei-

êle., que devia ter sensibilidade profunda e brios exci- (a) Cássio Medeiros I
chal Mascarenhas de Mo- fe. - Anunciou ·0 matutino

todos pelo papel de alta confiança, que lhe foi entregue MADA��:i.xgIE E O EMENDA N° 17 raes, os generais Carobert "O-ESTADO" que aviões a

pelas urnas generosas!
I Destaque-se da verba 24-4-153, a quantia de Cr$ I Pereira da Costa, Nilson de jato sobrevoarão a nossa

Sim, o Governador endividado 'e enterrado até os A
í.OOO,oo - cinco mil cruzeiros, e inclúa-se no Orcarnen- Mello..._Juarez Tavora e o capital no próximo dia 4.

, gare Saint Lazáre, em
• ...

olhos em débitos não solvidos para com a grei ·catari. d
o do Estado nova dotação, assim discriminada: Min istro Renato

GUilhObél.[
-x-

?aris, regorgitava apezar a , •

nense� ,êle, o ��vernador gigantesc� do

!3Ôl.O
da Vitória, fria manhã de inverno. Uma ��ra a Congregação Santa Marta, na Cidade �e São José � O bis�o de M�ura de��-

.

O "Dia. da Infamia" mo·

onde Ja, se adtVmhava a grandeza ptramtdal do Solar da :nultidão heterogênea se
�r$ 5.000,00 flOU o cOlonel Balcelos FelO bvou varIas comemorações

Agronômica! O candidato, juramentado, no espontâneo acotovelava na velha termi-
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1953 <leclarando: "Não tomare· n,ésta capital. Houve missa..

compromisso de fugir ao seu Partido, para' que a Co- nável ferroviária da' Cida- (a) Cássio Medeiros roas conhecimento das suas as 16 horas,' na Catedral. -

munhão ganhasse um governante à altura' das necessi. de-Luz. Os matutinos anun-
EMENDA N� 18 :lsneiras". - Os ca,riocas Ronaldo -Lupo esteve no

dades e tendências gerais! Êle, o cidadão sui generis, ciavam a chega._da de Mme. Destaque-se da verba ,86-4-195, a quantia de Cr$ passaram a pagar 4,50 por (Hospital Nerêu Ramos cano

acha. agora preferível e mais fácil satisfazer apenas mi- Curie, que regressava de 100.000',00 - cem mil cruzeiros, .e inclúa-se no Orça-. Ô I
tándo 'para os doentes da.

nimas aspirações dos núcleos isolàdos ,do interior: estra· vitoriosa tournée científica,
nento do Estado nova dotação, assim discriminada: "orou m ea: quêle nosocômio.

dinhas fraflmentárias, pontilhões, escolinhas, pistinhas atravéz vários países da Eu-
'ara as obras da Escola São Jo'sé, no bairro de ,Garcia, NOVO ONIBUS

·'-x-

d f t' b l t d 'd d C $ 150 000 :\1unicípio de Blumenau Cr$ 100.000,00. .

.

e
.
u e o, pos os e sau e e r . ,00. . .

ropa. Onde brilhára. Onde
As suas viagens, 'portanto, se multiplicam. E' o ho· fôra recebida, em sessões

Sala das Sessões, 26 de outubro de 1953 A Emprêsa Florianópolis E o sábado chegou. - Os

mem do distrito, do burgo, da colôniá e do p01)oado. Nas especiais, nas' mais afama. ta) Cássio Medeiros fez inaugurar, ,ontem, na li- avaia:nos estão concentra·

cidades, os eleitores esclarecidos pela Imprensa, pela das associações médicas, Ui.....
•

I
nha Praça 15-Agronômica, dos. Os Botafoguenses tam·

Assernbléi�, pela� Câmaras, não lhe dqo créditQ nem es- com a presença de reis, até. m" ncenclo moderno e confort�vel ôn�- �em. ,A "imensa, to_rcida do

peranças. á se esconceituou, morrendo, como o peixe A Sorbonne movimentou- !Jus F-8, com capaCIdade pa- Mengo ·estara ajudando a-

pela bôca. Há um desast1'e a_d,ministrativo, que se avo· 'e enviando uma delega- d t. ê
Ira 43 passageiros, em pé. .reabilitação do Vasco, no

ltt:ma, s:m �iscussão, no q,u�nquênio ini�iado no últi�o I �ã� de sábios ao desembar- qoe SS rUlo tr s mil casas I" Com Aêste, as�ende a 31 a Mara�anã. Enquan,t� isso, a.
dta de Janetro _de 1951. Pratteamen.te, tres ano� de:corre'!Ciue. Era o regre::;so déY�ló- PUSA1'\f, Coréia, 28 (U.P.) _ Um incêndio devas-'I �rota desses veICulos a ser- embaIxada do AmerIca vem

ram de negaçao do Poder ExecuttVo. O Governo, de- I ria universal ao laboratório tador, avivado p�lo vento, que não póde ser dominado ;iço do povo da Capital que, : c�egando .com o galo mas·
.

monstrada, tem só a sua incapacidade. No cérebro do 'do mundo' 'Paris Aquela durante mais de seis horas, abriu um caminho de des- assim, conta com coletivos cote. �, fIquemos por aqui
Governante flamejam duas aspirações sintomátit'as: multidão �ompact� condu- truiç&o de' mais de um quilômetro e meio, antes de io- confortáveis, novos e mo-

.

rezando para São Cristo·

c?nstruçõe� dde r-eg.al,� nababesco e vitória política. Eis: zindo flôres, já se 'compri- calizar-se ao chegar à zona portuária desta cidade con-
dernos. vão ...

at a menta, i. ade:la escola prática da �i�a"; e. ela per· ! mia, desde cêdo. E entre ri- gestionada com refugiados. Quando as chamas chegaram
ceb, e. a poltttea, ,nao como, o,b.ra de beneftew .s,octal demo· J

sos e mots d'esprt't, olhos' A

t 'h b nrb
� � d I

ao por o, a ora, os o eiros acharam que já podiam
cratw!lme�,te. posto e� prattCa; mas, como Jogo e van- voltados para os luzidios tri- dominá-las. . ,

tagens egOtsttCas, proJetadas no plan? de arremessar vo' lhos, a mole humana espe· Milhares de cor
.

d d .'

tantes menos atentos, em massa elettoral, contra os fu- rava i paciente Ela vai h 1 e?nos, tIra os e _:;eus �ares pelas
turos e conscientes sufrágios dos pleitos gerais do Es- l

rp. "1
c ,amas, se

A
ançaram as ruas do coraçao da CIdade, leva-

t d
' 1'0 tar, OUVIa-se em mI hares i dos pelo panico. Nos primeiros momentos não se sabia

a 0'0 t b
_.

\l .,

t
-

d h
� de bôcas._ Realmente. O que número de pessoas feridas havia pois a população

u ra mano ra nao sa vara as pre ensoes o sen ar t 1 f
.

t di", _ . -

,. .

G d S t· l'
. rem parou e e a 01 raga a .ICOU tao aterronzada e tao desordenada que foi impos

overna oro e a gen e cmr na espar1'e a, ptor para a
. d b b' I.' 1 d

' _, ,.

-

te b b
.

b l l
num mar e a raças, so

I
SIve eterrrllnar nao somente os fendos que houve mas

nossa gen ,e em 0111. para quem a em e ecar pe a
Ullla procela de aplausos e também os morto

'

segunda vez. h d fIA UI l' _

S. .

, Pld I E' d
.

c uva e ores. u ante, a

I
Uma estaca0 de trem· onde se pncontrava instalado

- e a segun a vez. emats.
. lfd-

;
h -

. 1 :� I d
_' ,'. '.

BARREIROS FILHO
mu I ao e?CamI? ou se, o qua::te -genera a,�ecçao do .e?,:relto dos Estados Uni·

__________________._ .carregando o seu Idolo, ruo dos, situada na CoreIa, um edIfIclO. do consulado norte-

I tat I de·'·
.

mo ao boulevard salpicado americano, o edificio da Rádio Pusan, onde estava a re-

OS I U O OS OmerClarlOS de neve. Agora a estação partição de guerra psicológica do exérCito norte-ameri-

�Iu�dava q�asi deserta. Do c�n,o,. os edifício,s �os jornais, o edifício do Capitólio pro-

lIoDcurso de 'I·scal ultImo vaga0 desce uma se· "'IsorlO da RepublIca da Coréia, várias casas de comér.
U ,.. _ nh.ora grisalha, q�e é. cum· cio e aproximadamente 3.000 residencias e 'outras casas

.

1 - �orno publIco que, pela Resoluçao n. 1.366-53, pnmentada por O1tO sIsudm lnenores foram destruidos pelo incêndio.
rOl det;rmmada a realização de concurso paTa a carreira cavalheiros, dignos e sábio� O incêndio propagou-se alimentado, por ventos de
em epIgrafe., I representantes da Sorbon· :)0 'quilometros por hora, através' do bairro comercial da

2 - O concurso se�a, regul�d� pelas �esoluções' ne. Sim, Mme. Curi: era cidade, até os molhes do maior pôrto militar que os Es-

1.2?2 e 1.290 e obedecera as condlçoes determmadas no saudada pela delega,çao da tados Unidos tem no estrangeiro. 1
EdI�al de abe;tura, �ublicado no _?iário Oficia� �a União, : ma�s. famosa instituição, c.i. A confusão é tão grande. que serão precisas várIas'
documentos �sses. a!lxados no Posto de Inscnçao. entlfICa do mundo. A glorta horas para se determinar se houve mortos e o número

3 - As mscrIçoes permanecerão abertas no período' universal era recebida por, exato das vitimas.
de 1° a 21 de dezembro, e sàmente poderão ser requeri-I oito pessôas! A saída, a,inda -.,...--�-------

das na Delegacia do IAPI e� Florianópolis.- Edifício é.vistaram a multidão carre· EM- DEZEMBROIPASE - 2° andar - das 12 as 17 horas, e, aos sábados, I gando o seu ídolo: Mistan.
das 9 às 11 horas.' guett. a estrêla da revista

Florianópolis, 28 de novembro de 1953.
'

pican:te- de Paris ... Ela via· ! -------.;_-------
Telmo Vieira Ribeiro jára no mesmo trem de �

, •.""'"�

belegado Mme, Curie!
. :Ê:ste conhecido episódio,

(

NO RIO
A Federação d9 Comércio Combate o Protejo

Sôbre Lucros Extraordinários
....-.

. .,

Florianópolis, Domingo, 29 de Novembro

.'

NOTA DA PREFEITURA

"O Prefeito Munit:ipal comunica que a partii
d� hoje, haverá carne para a população se abaste
cer, no Mercado Municipal, e no' Mercado do Es
treito.

Para êsse fim foi requisitado· o gádo bovino dos
marchantes.

A Prefeitura assumiu a responsabilidade do
fornecimento da· carne verde, até que a COAP so

lucione o problema definitivamente.
Florianópolis, em '24 de novembro de 1953.
PAULO FONTES - Prefeito Municipal"

Quando eu li essa nota fiquei satisfeito e man

dei elogiar o Prefeito .

No dia seguinte, fui ao Mercado conferir aquele
haverá carne para a população. E fiquei desolado .

A carne havia para menos de um terço da popula
çã0. No outro dia não houve para ninguem. No ou
tro, outra vez houve para l.\m terço. No outro, para
ninguem. NQ outro, para um terço. Que rosário,.
para o Povo�

Retiro os elogios ao Prefeito. Chegà de solu
ções udenistas!!!

. VARGAS - ,ESTENSOR·O,

OFERECIME�TO

"SUL AMÉRICA"
mutatis mutand�s, vem se

repetindo, no nosso Estado RIO, 28 (V.A.) - Des-Itro, que deverá ter lugar
com as entradas triunfais do pachos de La Paz anunciam em Santa Cruz de la Sierra
sr. Bornhausen nas cidades o encontro entre os presi- II não foi fixada até o momen�
do oéste. Quando serenam dentes Paz ·Estensoro e Ge- to, sabendo-se porém que

"V,·SO \80 publ·I�O, lo,s �plausos da gran.d� muI· túlio Vargas entre os dias I�la deverá coincidir com a

N bdao, restam a comItIva go· 14 e 20 de dezembro. Pro-
I mauguração

da estrada de
vE:rnamental e as autorida- curando-se confirmação na ferro. '

,

\ des locais! A turba-multa" embaixada daquele país a-I '

'

A Sucursal da "SUL AMÉRICA", Cia. Nacional de ululante, (como em Paris)' migo, apurou·se ali que o "'Q'�'_"(--p(-d,....Seguros de Vida, nesta Capital, avisa aos seus distintos não viera buscar o sr. Bor· embaixador Nestor Cevallos' uem er eu r ISegurados e ao público em geral.que, a partir de 1° de 'nhausen. Carregava e aplau. Tovar fez entrega, há dois I
•

dezemb?'Q p. vindouro e enquanto perdurar o horário na-I dia quadros de futeból. dias, do convite oficial do Encontra-se em poder,do·�
cional de verão, ou seja, até 28 de fevereiro de 1954, su-1 Concluindo, diga-se

de pas· presidente Estensoro ao pre· Império das Toalhas, à Vis-I
primirá o expedü;�nte dos dias de sábado. sagem: Mme. Curie' era .sidente Getúlio Vargas para

I
conde de Ouro Preto, nesta IInforma, outrossim, que o expediente diário de 2as. I Mme. Curie! Sabem lá o a visita à Bolívia, tendo o Capital, à disposição do seu

às 6as. feiras se prolongará até às 17 horas e 40 minutos.
I' que

é isso!!! che�e do govêrno brasileiro. verdaaeiro dono, um capu-

_ ,/,'
. . A GER�NCIA, , ... ,� ." BUM aC'i�tado .. A ,data do, encon� cho de capa de senhor.a.

, � � .

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

"Indivíduo de maus bafes, com a cara'maroa

da de lanhos e cicatrizes, doze vezes condenado e

com vinte e um prC!cessos em andamento por cri
mes de' sangue; como canivetaços; facadas, navalha-
das, tiros e um estrangtllamento, oferece seus

'préstimos para comprar carne verde no Mercado
mediante módica gratificação":'

,

GUILY R,._...._._•.�.... _..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


