
,Caiu o, Teco-Teco
mo, 9 (V.A.) - Quaa

�l_l realizava vôo de instru

ç50 sôbre a área de Macaé
sofreu um acidente o avião

'1'-19, n .. 0540, pertencente à
Escola de Aeronáutica dos

As do delegado
EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELE]TORAL: recebidos e processados, reunidos todos em um só pro-Af'onsos.

, 1. - Recorre o Partido Soci�l Democrático da apu- I cesso. '

A avião era pilotado pelo) ração, em geral, do pleito, realizado a 4 de junho de I 4: - Os fatos articulados inicialmente pelo recorren-

te.n.vav. José Pompeu dos ,I 1953, na la. Zona Eleitoral desta C. ircunscrição, para n

I
te mereceram a consideração dêsse Egrégio Tribunal que

Magalhães Brasil levando renovação da Câmara de Vereadores do Município de designou, de imediato, um dos seus juizes para apurar,
.

"A;
I.

t I TURVO, e de várias de suas seccões, em particular. . em inquérito, as graves irregularidades e fraudes atri-
come ·mecanlCO o sargeno· �

1 1 d 1 Z
r � ti D . I 2. - Recorre também da diplomação, na forma pre- buídas ao Dr. Juiz E eitora a a. ona .

.. oao e' eus Lisboa que ceituadá no Código Eleitoral, requerendo a anulação ge- 5. - O inquérito foi minuciosamente processado e

e� consequência_. faleceu, I r�l ?o pleito_: por ter o mesmo sido contaminado por vÍ-' as suas conclusões trazidas ao conhecimento do Tribu
sofrendo escoriaçoes leves o

'I
CIOS de coaçao e fraude.

..

nal, que aguarda o processamento dos recursos para pro-

ti.::n. Pompeu. o

'.
3. - ?s recursos parciais e o da diplomação foram I ferir a sua decisão.

-

razoes

avo
gio T. R. E.

.
,
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6. - Na 'oportunidade, .f'alou a douta Procurador-ia
Regional Eleitoral que concluiu pela decretação da nuli
dade de três (3) das vinte e seis (26) secções eleitorais
do pleito, baseando a sua conclusão no fato de não terem
sido interpostos recursos específicos a respeito da apura
cão da votacão de cada secção eleitoral.
,

7. - Admite, no entanto, a Procuradorra-que "os fa
tos apurados no inquérito se encadeiam de tal modo, qJ,W
é levada à conclusão de que

. '

a -apuração, senão a própria elei
ção se processou sob a mácula da'
fraude tão veementes, precisos e·

concordantes são os elementos co

lhidos pelo inquérito"-;- (fls. 310).
8., - E conclui que a Justiça l};Jeitoral está díante de

um caso grave.
9. - Todavia, intimida-se de -pleiteiar a anulação de

todo o pleito, por deixar-se impr.essionar mais pelos jul
gados dos Tribunais do que pela aplicação rigorosa e pre
cisa da lei, cujo espírito não conseguiu apreender.

10. -,- E, muito embora, em seu brilhante parecer,
confesse, textualmente, '

"que os fatos indiquem a conta

rriinação de TODA A VOTAÇÃO,
(fls, 311)

-.uçlo de hoje - - 8 pip
------..,.-----.-- -" - --

_()�()�)�l.._.<)�.

!, ,
__ IOmlis'antiJoDiá-1
to de S. Catarina

I
I.

Ano XL
I

í, N. 11.776 j
.(�l.._.<�

DIRETOR IRuben. de i
Arruda Ramol ,

IEftENTE tDomin,o' Firo i
d. Aquino: ,

Apôio aõ Ministro da Jusliça--
"

Os Novos Farmacêuticos D81à Ia
culdade d� Farm. e Odon tologia

.Ieixa-se prender ao frágil argumento de que, o sistema
de nulidades do Código Eleitoral exige que, para a anu

lação total do pleito, mistér fôra a existência de recursos _

Com o programa abaixo, -c lebrada pelo Revmdo. Pa- específicos contra a validade de cada secção eleitoral de

I
per si.

os Farmacêuticos, formados . dre Alvino .Bertoldo Braur. 11. --; Lamentamos que o nobre e culto Procurador
êste ano pela Faculdade de \" 20 horas - Solene cola- Regional tenha concluído tão restritamente o seu racio
Farmácia e Odontologia de ;Êio de gráu no "Clube Do- cínio, depois de um exame tão minucioso e honesto- dos
Santa Catarina, receberão ,.L de Agôsto". 'fatos apurados, e que êle n:iesmo reputou GRAVES e

diplomas em solenidade que Dia 13 _ Às 22 horas _ "cujas consequ�ncias podem ser' incaJculáveis pam o 1108-

so processo eleitoral" (fls. 311).
se efetuará às 20 horas de Baile de formatura, no Lira 12. - É que S. Excia. talvez não atentasse para o

amanhá, no "Club� Doze ele, I'ênis Clube. fato especial, único e ainda não versado pelos nossos Tri�
Agôsto": , bumais, e que o presente recurso denuncia:
, -' E patrono dessa turma l' 'I' A FRAUDE PRA'TICADA PR'f.:Dia 11 - As 8 horas - ,-

-ir. Eduardç Valente· Si
'

E POSTO PLEITO PELO PRó-
r,ões e paraninfo o Prof. dr _ PIÜO JUIZ ENCARREGADO
{ctulii10 Horn Ferro. Ree:c DE VELAR PELA· SEGURAN

ÇA, LISURA E HONESTIDADE;,erão diplomas, hoje, os se·
'DO PRONUNCIAMENTOELEI-guintês f'armacolandos: TORAL ENTREGUE À SUA

Tula-o DAS .ED. UIl. Aida Maria Machado dr GUARDA E À SUA HONORA-
U 11 lJ Veiga- Aurélia Maria de O, BILIDADE.

::'veira, Alceu Vieira Fa- 13. - O caso sub-judice, pela sua singularidade e

"l� les Carlos
-

Antônio p�lo� elementos colhidos, não pelo
_

recorrente mas pela
,- U , proprta JUSTIÇA ELEITORAL, nao pode s�r decidido
::r.mpus de Souza, Carlos por si milaridade, pois ,é novo, único, é vü'geYIJ e se cons
'esquetti, Dagoberto Wai- titui em grave atentado à honorabilidade e intangibili
.

01' Silva, Ladislau Kowals- dade da própria 'Justiça Eleitoral.

i, Lúcia Vilma Heck (Ir-
14. - Requer um exame enérgico, profundo, obje-

tivo, tendo .em vista a salvaguardá dos princípios car
diais da própria JU$l'IÇA que está_ acusada de preva
riéação.

o Clero aprova a campanha contra
-: as pUblicações imordis

IifO, 9 (V.A.) - O sr, I dade .� campanha que em- sr. Tancredo N�ves o se

Tancredo Neves, ministro
I
preeudeu aquela Secretaria guinte telegrama do are e

da Justiça, vem recebendo, de Estado contra as pulilí .. \ bispo de Belo Horizonte:

de todo o país, expressivas' cações obscenas. I ",)bservando' desassorn

manifestações de solidario- Entre outros, recebeu o' l rada atuação v. excia. na

r--A--' i repressâo às publicações
. :", ien- obscenas, tenho a satisfação

{e hipotecar irrestrita soli

.Iariedade de 1.300 mil hi

birantes desta Arquidioce ;0,

r.plaudindo sua firme dec o,

;50 de extirpar câncer cor-

Novos Bscharêts em
. elas Econômicas

..vlíssa em ação 'de Graça",
I ( Catedral Metropolitaná

No Palácio da Assembléia Aldo Câmara da Silva

Legislativa, ontem, às 20 Cecília Medeiros; .Evarísto

noras. colaram gráu os nc· Paulo Gouvêa, Hermano

vos bacharéis em Ciências Marinho Pereira, Hiedy de

Econômicas. sendo paranin- Assis Corrêa, Isaias Ulys
io o dr. Roberto Lacerda e � séa, Joaquim Carneiro Fi

patrono o sr. Genésio de Ml- ih), Jucélio Costa (orador),

rosivo das reservas mora-s

'-:1a n[lcionalidad�. Que Deus I VICKSBURG, Mississip ..

i taleca"
'

)
.
�)r.a ,eça . pi, 9 (U.P.) - Violento tu
'I'ambém telegrafaram a. fão causou a morte de pd::.

mmstro da Justiça o px.si- menos 30 pessoas nesta CI'.

-Iente do Sindicato dos PJ",·'-o
Ned Perrone Mund, Ney

.
Walmor Hübner, Osny -Ne

Os diplomandos são os se- fi ves, Yvany Lentz dos =.
guintes: ."

'

tos e Zalrp.ir da Luz Costa. -

randa L:D!>.

34

da.le, à ncite ,passada, ferin-.
I'� 'ei;írios de Jornais e �,'�f-- do outras 70 pessoas;
vist�s, de São Paulo, <;1'

;\ I t1;1.ã.(I cau;sru{)�ranl1:esEc'uRrdo Móntêiro é o p1'e, d
•

estragos na ci adp., Cente-
s>:1ellte da Confederaçi�o .

,. nas de i.)�.ssoas se achavan,

I
Calólica Arquidioce'sana do

ern C'onfe:tarias, cir.:emas (_ .

�:�c::.,JaneirO, sr. M6âc·ir
c .. ;a,- ,comerciais, !endo

prO'l fl'o -I'men' te',

���(·:��:.i�:��c:�i�:Uhàasb��;�-:�.. :'. 'o Temp�� d· n,\.�:Larlos, pOlS a Vl0- U. ,I'
'

d t f� ," .

cneIO o u ao al'I':1SULI r 1'0-'
_

ilcament" o centn óe Vi I' ...�k�.i\<', .

�'�;::ra�, d��:�d: ��l::� os aviões a I'ato o F-8, nes'la· cap·lt'B·1bos de energia elétrica. O '

',.ã Julíta) , Nelson Antunes
. \1' ::;rtins, Vera, SchJiit:;gé'1(��'

o aoberval Silva, (orad'1r) Comtimua na 5,a Pago

Ante-Ontem
ao Orçamento de 1954

EMENDA N. Tempo - Bom.

Temperatura - Estável.

Ventos - De Nordeste a

Desenvolvem 980 kml. horários 8 possuem 4
canhões e 1 bomba, pesada '.

Previsão do tempo até às

14 horas do dia 10.

-Ao Projeto de lei que Orça a Réceita e Fix� a Des

pesa para o exercício de 1954,
. Destaque-se da dotação 86-4-195 .. :. Cr$ 200.000,00

. Com essa importância de Cr$ 200.000,00, incluam-se
os seguintes auxílios:

.
,

1), Para (> Ginásio Sagrado Coração de Jesus
de Tubarão , . , . . . . . .. Cr$ 50.000,00

\ 2) Para o Hospital Nossà Senhora da íCon-
ceição, de Tubarão , ,. Cr$ 50.000,00

3) Para o Círculo Operário dos Ferroviários,
de Tubarão Cr$ 20.000,00

4). Para o Colégio São José, de Tubarão Cr$ 30.000,00
15) Para a Sociedade Musical Lira Tubaro-

nense, de Tubarão , . . . . . .. Cr$ 50;000,00

�utão arrasou também ou-

Sueste, frescos. tras zona� rurais da Loui-
Temperaturas - Ext:e- ,'1ana, Ar-kansas e Nfisslssip

mas de ontem: Máxima
I pi.24,0. Mínima 19,8,

:-ifepreSêíiiãõi;-'fo'ieiêiãí 'I' �iB:I::��:;':�:lf�:�;
sagem, rumo ao aeropôrto

Tradicional e conhecida firma de São Paulo da Base Aérea, procedente
operando no ramo de casimiras, e linhos por ata- , d C 't'b" de d' d.

'.

.

1 I e un 1 a OlS os
cado deseja nomear representante oca na praça ._'..
de FLORIANóPOLIS. Damos preferênc:a para II quatro aVlOes F-8, Jato, da trem de aterrissagem é es-

elemento
�

relacionado no meio dos alfaiates' e lojis-. ',i esquadrilha da FAB, co- camoteávJ e oferece segu-
Total . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 200.000,00 tas. Carta com referências para C�MÉHCIO �E I mandada pelo Major Ãvia-' rança à tôda prova:S. S., em 30 de Outubro de 1953. TECIDOS PRIMOR - Praça da Se, 184 - Sao dor Ruy Moreira Lima. I' O povo saiu à rua paraF1'ancisco de/Souza Neves P I

.

7 a P
au O. j; E Alh

_

b I
-

_

'Conümua na. ag.�� .,_ ._ _
Ir.

• sses apare os, que sao o servar as evo uçoes que,
o)---()...()....()....()�()....()....()...()...()...()...()---()-()....()--

.� .._"_._'_.-..����-_. _()...()__ ()_o.....()_()�o<.!
, Algtl.-ns brasileiros ilustres, no próximo .domingo, es--

A p
r e

t
o I assinalados méritos para com a Igreja, demos

tarão na Capital dct República, convoéados para emgol-I

ropOSI O
publicamente testemunho claro de nosso ,àprêço,

9'ante solenidade cívica, na qual o Chefe da Nação lhes, ' a ti, Nerêu de Oliveft_ra Ramos, Presidente da
entregará a comenda da 01·dem do Mérito Naval. i I Câmam dos Deputados da República dos Esta-.

- Confe1'indo-lhes essa alta honraria, a Marinha lhes, ,

dos Unidos do Bmsil, nomeamos, constituimos e

significa a maior homenagem do seu apreço e do seure-, p·oclam.amos Cavaleiro da Grande Cruz da Or-
conhecimento, por serviços ele prol, que lhe prestaram os I .' ,..__

RUBENS 'DE .�RRUPA_R�� ,
orlem do Pcepa São Silvestre. E te concedemos,

agmciados. � . , partia, devera merecer-lhe pelo menos o respetto, pOIS portanto, a faculdade de traze1', presa ao lado
Nós, os de Santa Catarina, temo�, a P7'opósito, a sa- I mesmo nesse g1·áu,. que é, aliás, �os mais ele�ados na hie- esque1'do do peito, a medalha de prata do má-

tisfação de registar a presença de dots dos nossos, entre rarquia honorífica, representarta prerrogattVa. raramen· ximo gráu, bem como usar todos' os privilégios
os que vão receber a dignificante mercê da gloriosa Ma- te concedida e pbr isso motivo de justa ufania para quem inhe7'entes

.

a esta dignidade..
1'inha de Guerra: os S7·S. Aderbal,R: da Silva, ex-Gover-I a rec:be�se. O escrevinhador _ofi,cial das intTu?ice's óficio- ��do e.m Roma, junto de S. Pedro, no dia 5
nador do Estado, ,e Wanderle,y Junt01', deputado. federal. sos nao tgnom que Sua Santtdade, o Papa Pw XII, glo- do mes. de Julho de 1953".
Se, de' úni lado, é 1i.at1�1'a'l '0 Júbilo cívico de a.mbos, pOl" lriosamenfe reinante, houve por bem conceder ao sr. Ne- Bem de vú"que os remoques da folha palaciana, por
eleva�os �o mé'1'ito �o título dignificador, de. outro, justo i rêu Ramos o tít�lo. máximo. daquela alta dignidad:, no- : SÔ?1:e incidirem em ângulo �ue se não presta a sátiras e

tambem e que parttLhemos das suas alegrtas, porque, meando-o; constttumdo-o e proclamando-o Cavaletro da crtttcas, e deve ter o respetto de todos, . ao largo das
conferida·la h?mens públicos, a distinção se comunica Ú-I' G:�ncle .Cm� �a Ordem. do Papa São_ Silvestr:. ,As�im, I coisa� .e dos j�izos p.olítico�, ainda aç��he.m descobeit?
nossa pequenma terra. altas, fOl nottCtado pela tmp1·ensa. O querer dtmmutr a t proposzto de censura a autortdades eclestasttCas, responsa·

Sàmente os "que 'lhe não' podem sentir a� alma, com dignidade e a reiteração' em meno's6abá-la, pâsto partida veis pela iniciattva de recomendar ao seu supremo chefe
"aquela teT'lmra compreensiva 'que nel.a vê ,a nossa pai- ; da Santa Sé, vem, ainda uma vez, evidencin/r, no autO?' o nome do nosso conterrâneo e os seus serviços à Igreja.
sagem multtifária" - 1'elegarão Q significado do episódio de'ssas alusões de motej.o e escárnio, o militante bolche- Sendo de mister pôr côbro ao desrespeito do jornal
ao descaso ��, .quiçá, ao re�o�e. N.ão est�mos, p07' aca- vi�t�, ac.oitado pelo Gov:rnador, qu,�' dessarte,. e por pe1'- ofi�ioso, qt:e já se espr�ia p�r terrenos' interditos, aqui Iso, lendo dtartamente, no o!fJao que devta penetrar-se mtttr tatS chufas grossetras, lhes da o seu apoto e apla�L- detxamos contra a sua msâma, o nosso protesto.
das responsabilidades de jornal do govêrno, o intúito. soo _. Se o govê1'no e a sua imprensa estimam o deboche Ie"!,id:nte de zombar e, ridicula_rizar a c?nsagradora d�s-I Ao p1'eclaro ag1''aciado sol�citamos o. te?r do, decreto at� em matérià de order:'" r�ligiosa, que o.�ontinuem, da-
ttnçao qy.e a Santa Se confertu ao emmente �r. Neren de S. S., o Papa, 'para que, dtVulgado, mdtque a gazeta qm por frente, com a mtetra responsabtltdade de ação:
Ramos, agraciando-o _c.om � �Grande Cruz de Sao �ilves-,I d? Governador? respeito que lhe deve merecer. Diz o conscie;tte, desejada e aplau�id�. I_/tre Papa? Sabe o foltculartO que vem desCfcredttando dtploma, em. lattm:

I
Nos, de nossa pm'te, perststtremos em ter, nas distin-

aquela foJha, que o �lust7'e p_1'eside�te da Câ""!"ara não é : ' . ':Atendendo de bo""!" grado às súplicas a nós ções aos noss?s homens públicos, motivos de intenso con-
I

Comendador. Se o fosse, o ütulo, Ja por pm·ttr de onde dtrtgtdas, para que,. a tt, em quem recomendam tentamento cwico. .

,_ �,__ .. ', .. , I

próprios de caça, ,desenvol-l.num
l-llrrir e fechar c1'cll ()�,

vem a velocidade, em vôo os duis _aviõe;; a jato reali

nor��l, de 980 �uilometros !.zaram, descendo, após, no

horanos, possumdo, cada campo de pouso da B�se
um, 4 canhões de 26 m. m., A érea onde várias pessoas
a1ém de 1 bomba pesada. O tarrihém estiveram.

/

Às 13 horas regressaram
a Curitiba, onde já haviam
::ido visitados por numero

!'lO público e, dalí; à Base
'Aérea de Santa Cruz. '

o RISODA. CIDADE .. ·

Os pla110s do Gover
nildo estão nessa pas
ta?

Planos? Que planos?
Aquí só tem promes
sas! !!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M-E D' I C O S· -, - I
ADVOG'ADOS 1':�iI�·i·ES·TADO

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

'_'-'

/ ADMINISTRAÇÃO

SIRedação e Oficinas, à rua

CANTIÇÃO 'I
CHEREM' ! W. MUSSI RO VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 160

I
e

- ADVOGADO - I Tel. 3022 - Cx. Postal, 139
- MÉ'DICO - I I r

CLíNICA DE CRIANÇAS I -CURSO NACIONAL DE
DR ANTÔNIO DIB

Caixa Posta 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A.

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS'
- Santa Catarina - RAMOS.

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE

CO�AÇÃO - FIGADO' - Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS -

ADVOCACIA
AQUINO.

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLtNICA_ Representantes:

Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS e Representações A. S. La-

SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- CONTABILIDADE ra, Ltda.

Consultório - Ru'a Tira- Rua 'I'íeadentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE
ADVOGADO:

_

. Rua Senador Dantas, 40

dentes, .9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos
Dr. Estêvam Fregapani

- 50 andar.

HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e Causas cíveis .e trabalhistas
Te!.: 22-5924

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento.' CONTABILISTA:
Janeiro,

horas Res.: Rua Santos Saraiva, I SULPOSCOPIA - HISTE- Acácio Garibaldi' S. Thiago
f

Reprejor Ltda.

'reI' Cou s 3415 Res 54 - -Estreit.o. IRO -, SALPINGOGRAFIA' Rua Felipe de Oliveira, n.
.. - . -, -,- . Assuntos fiscais em geral.

- 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL É.difício "IPASE"-50 andar
21 - 6° andar. '

-

--------.---- Radioterapiap or ondas 'l'el.: 32-9873 - São Paulo

DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO.WEN- curtas-Eletrocoagulação - ASSINATURAS. .

IPIRES- . DHAUSEN Raios Ultra-Violeta e Infra DR.' MÁRIO LAU- Na Capital

'-=- MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE Vermelho. RINDO
Ano Cr$ 170,00

, . H' 1 ADULTOS E CRIANÇAS Consu ltório : Rua Trajano, . Semestre Cr$ 90,00
Com pratica no ospíta
São Francisco de Assis e na Consultório - Rua

• Jpão n. 1, 1° .andar - Edifí:io do
.
_.l e No Interior

Santa Casa do Rio' de Pinto 10 - Tel: M. 769. MontepIO.· DR- CLÁUDIO ,Ano
o-s 200,00

Janeiro . Co�s�llt;s: Das 4 às 6

hO-I_ Horário,-: D�s 9 às 12 ho- --- Semestre Cr$ 110,00

roas.
las - DJ. MUSSI. BORGES Anúncios mediante con-

CLíNICA GERAL DE
·

ADULTOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves
I

Das 15 às 18_ho�"as - Dra. ADVOGADOS tráto.·

Jún ior, 45. Tel. 2.812. ',MUSSI. Fôro em geral, �ecursos. .Os originais, mesmo não

Consultório: Av. Getúlio
I Residência: Avenida Trom- perante o Supremo Tribunal publicados, não serão

devol_,Vargas, 2 - BIGUAÇ-O. . I

Horário: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS _;_ powsky, 84. Federal e Tribunal Federal v ido s. .

NARIZ E GARGANTA
I

A SA-N-T··'.tt"IELA."lde
Recursos. A direção não se respon-

tas-feiras, das 8,30 às' 11

1DR I• •
'. ESCRITóRIOS sabiliza pelos conceitos emi-

horas .: . Florianópolis - Edifício tidos nos artigos assinados. ---------------------

ReSidênciaT-I :J:..ux02�10tell DR. JÚLIO DOIN (Formado' pela Faculdade São Jorge, rua Trajano, 12

..-., apt.: 410 e.: 2 .

I Nacional de Medicina da - 10 andar - sala 1. ....n....()....(�(�o-e.;.a

VIEIRA Universldade do Brasil). Rio de Janeíro - Edifício

DR. WALMOR ZO-
I

Médico por concurso da As- Borba Gato, Avenida Antô- .�ar'maCl·aS
MER GARCIA'

ESPECIALISTA EM DOEN- sistência a Psicopatas do nio Carlos 207 - sala 1008. _j, ..
, ÇAS DOS OLHOS,OUVI- Distrito. Federal. de Planta-oDjplomado pela Faculdade DOS, NARIZ E GARGANTA Ex-interno do Hospital' Psi-

Nacional de Medicina da Ex-Assistente na Policlínica quiátrico e Manicômio Judi- DRr CLARNO
Universidade do Brasil Geral do- Rio de Janeiro, na ciário da Capital Federal. G'ALLETTI 5 - Sábado (tarde) -

Ex-Interno por concurso da Caixa de Apqsentadoría e I.

1
Ex-interno da Santa Casa de .

AD G Farmácia Moderna
-.
- Rua

Maternidade-Esco a Pensões da Leopoldina Ral-
- VO ADO - .

r- Misericórdia do Rio de .

(Serviço do Prof. Octávio lwaye no Hospital São João 'Janeiro.
Rua VItor Meirelles, 60. . João Pinto

Rõdrtgues Lima) Batista da Lagoa.
FONE: 2.468. 6 - Domingo (tarde) -

· Clínica Médica - Doenças FI
.

Ex-interno do Serviço de Curso no Departamento Na- Nervosas.
- orianópohs -

Farmácia Moderna - Rua
Cirurgia do Hospital cional de Saúde

I A P E T C d R· d
Consultório: Edifíéio,A- ...,..,..,_..,_�� João Pinto

· . . . . . o 10 e /
Consultas diàriamen te das mélia Neto � Sala 9. -2 Sáb d ( d)Janeiro 10 às 12 horas.

.

11
- a a o tal' e

Médico do Hospital de 3as. e 5as. feiras de 15 às
Residência: Rua, Bocaiuva, Informa"'ões' Farmác�a S�o. Antônio

Caridade a's 18 horas.
134. Y R J P t
Consultas : Das 15 às 18 UteleS;:'

ua oao ln o

DOENÇAS DE SENHORAS Atende no "Hospltal _de 13 D' (tard )horas.
- ommgo tar e

- PARTOS-qPERAÇÕES Caridade, de 8 às 10 horas. .Telefone :
<, O leitor encontrará, nes- Farmácia Sto. Antônio

Cons: Rua João Pinto n. 16, Consultório: Rua Vitor tI' f
-

d 1600' 1800
Consultório: 2.208. ' a ee una" ID ormaçoes que I R 'J

-

P' t'
as ,. as "Meireles, esquina com Sal- Rebdência: 3.305. necessita, diàriamente"' e de I ua' oao m o

horas. danha Marinho.
,

.

mediato':
.

-119 - Sábado (tarde)
Pela manhã atende Residência: Travessa DR. GUERREIRO DA JORNAIS Telefone Farmácia Catarinense
diàriamente no Hos� Urussanga 2. - O E t d 3022
pital de Caridade.

. FONSECA ' s a o ..•••...•. •. Rua Trajano
· Residência:

Apt. 102. '.'

IA.��zeta
..•.•

'

...•. 2.656 ':;0 - Domingo (tarde)

R JO-SE' ROSA'RIO E
.

u t d H it I
DlalIo da Tarde ••. 3.579 "" ,

<,

Rua: General Bittencourt D . .

specia IS a. o ospi a D"" da M hA \ 2 463 c armada Catarinense
d A Ih

iario a an .. , .

101 ARAU'JO' Mo erna
- parei agem A V d d . '].OI(i Rua TraJ'ano

n. . L
A

d di F d R
er a e ..

Telefone'. 2.692.
ampa a e en a -

e-I Imprensa
Oficial 26881?5 NATAT. Farmácia

\ fra.tor - :rerto�Eltro etc. HOSPITAIS
• '- ........._

-

DR. ARMANDO VA-I' CLíNICA MÉDICA Raio X, (radl?g,rafla da Ca-
De Caridade.

Noturna - Rua Trajano

Doenças de crianças beça) - Retirada de 9or� I (Provedor) • •. . . .. 2.314
26 - Sábado (tarde)

LÉRIO DE ASSIS (Tratamento de Bronquites �os fExtranhos do Pulmao e
(Portaria) 2.036 Farmácia Esperança - Rua

_ MÉDICO -

.

em adul�ti.s e c:ianças�. so �go. Nerêu Ramos :. 3.8311 Conselheiro Mafra

Dos Serviços de Clínica In-
I C011�snlto11�0: Vdlt�r Meire- Reccelta PI�r� uso dev?culods. Militar '. . .. 3.157 -27 - Domingo (tarde) _

fantil da Assistência Muni-. es, 0, -:- an a.r,

'I
onsu tono, - iscon e São Sebastião (Casa

cipal e Hospital de Caridade!
Horário : Das, 10,30 a� de Ouro Preto n. � - Altos de Saúde). 3.153 'L'C"armálchia Esperança

- Rua

CLíNICA MÉDICA DE 111,30 e das 2,30 as 3,30 hO-, da Casa Belo Horizonte). \faternidad D' t
.onse eiro Mafra

, R idênci To' I' S h
e ou or

CRIANÇAS E ADULTOS .

raso
. A'

•

, •
•

eSI en e ia - l.' e rpe c -

Carlos Corrêa ... 3.121 O serviço+noturno será

_ Alergia - r Residência: Avenida RIO mídt, 101 - Tel. 1.560. CHAMADAS UR- efetuado pela farmácias
Consultório: Rua Nunes Branco, 152 - Fone 2640.

DR. SAMUEL GENTES I Sto. Antônio, Moderna e

Machado, 7 - Consultas das Corpo de- Bombeiros 3.313 Noturna" situadas às ruas

10 às 12 e das 15 às 17 horas. DR. ANTÔNIO MO- FONSECA Serviço Luz (Recla- i
João Pinto e Trajano IResidência: Rua Marechal _ mações) ,........ 2.404

.

.
Guilherme, 5 - Fone: 3783. NIZ DE ARAGAO, CIRURGIÃO DENTISTA Polícia (Sala Comis- I

,

Consultório .
e Resídência: sário) • • . . . • . • .. 2.0381'

-----------

.---------- CIRURGIA TREUMATO- Rua Fernando Machado, 5. Polícia (Gab. Dele•

'<, •
LOGIA Clínica Geral - Cirurgia gado) ..•....•.• 2.59·j I R C IIT EOrtopedia Bucal Dentaduras - Pontes

Consultório: João Pinto, Móveis e fixas. COMPANHIAS DE
18. Raio X e Infra-vermelho. TRANSPORTE
Das 15 às 17 díàriamente. HORÁRIO: De segunda a Ali:REO
Menos aos Sábados sexta-feiea das 10 às 12. ho- TAC . .. 3.700

Res.: . Bocaiuva 135. ras, e das 14 às 18 horas. Cruzeirn do Sul 2.500
Fone: - 2.714. Das 8,30 às 12 horas aos Panaír :........... 3.553

sábados. varig 2.325
CLíNICA NOTURNA as Lóide Aéreo 2.402

quarta e s·exta-feiras 'das 19 R I 2.3';8
..

ea v

às 21 horas. " ;��,' . :'! d' 2.5nOl!l� "ican mavas v

fIOTÉlS

Indicador
. Profissional

\ )

Rio de

G. MES DE DEZEMBRO

DR I. LOBATO
FILHO

Agência
de

Doenças do aparelho respi
ratório

-

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

----�-----------

Pu blícidade

Cirurgia do Torax
Fomiado pela Faculdade
Nacional de Medicina, Tisio
logista e Tis-iocirurgião do

I
CIRURGIA GERAL

Hospital Nerêu Ramos Doenças de Senhoras

Curso de especialização pela Pl'octologia - Eletricidade

S. N. 'J.'. Ex-interno e Ex-as- Médica -

sistente àe Cirurgia do Prof. Consultório: Rua Vitor

Ugo Pinheiro Guima,rães Meireles 1,1. 18 - Telefon�:
(Rio),. 1.507.

Cons: Felipe Schmidt, 38 I Consultas: Às 11,30 horas

- Fone 3801. e à tarde das Ui horas em,
/ Atende em hora marcada. diante. ·i

Res: Rua São Jmge 30 - Residência: Rua Vigal i

..kiiií...wiMi..IiíIj....:Ii:i!l:
Fone 239q.. Ramos � Telefone 3.422. I

DR. NEWTON
<,

D'AVIL-A

o ESTADO

ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'rAMEN.
1'0 PARA INF'{'AJ\'IAÇõES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO cq.M HOHAS. MARCADAS.

DR•.GUERREIRO
CONSULTÓRIO - .vISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA' BELO HORIZONTE.
RESIDli:NCIA - FELIPE .SCHMIDT N. U3.

Neu&cios de·· Ocasião
A SUBRAL, com escritório no Edifício São

Jorge - Sala 4, oferece á venda:
Lotes de terreno, inclusivo unia magnífica Ca

sa de alvenaría, situados á rua Presidente Coutinho;
Duas casas de alvenaria- e uma de 'madeira

(construção recentej , situadas r rua Cel.Pedro De-
'

moro - Estreito;
_ Um conjunto de casas de 'madeira - Estreito;
Lotes de terreno situados na Vila Flórida -

Estreito, em prestações suaves e sem juros;
Dois lotes situados na Avenida Trompowsky,

medindo, cada um, 13 x 50.

...TeAl •
. .

. '.

OLHOS - OUVlD08 - RA.KIZ • 8.A1141.AJllYA

DR. GUERREIRO DA' FONSECA
.......................

Ree.lta •• Ocu'lo. - Eum. d. :ru1l40 d. olilo ...r,.

Clu.ifl....o da Prudo Arterial.
lIod.oa Apmlhac.m..
c.uütúltt - VIa.o.de •• Ouro Pre.... I_

\

-

Expresso ,São Jorge
- DIARIAMENTE -

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU .

--AGENqA -

- �ACIQUE '. - HOTEL -.

,Viagem com segurança
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SnL-BRASILEIBÔ»
Florianópolis -. ItaJaf - Joinviile - Curitiba

�""f��'<'
�

_

Age'"nCl"'a· B.ua Deodoro esquina',da
• Rua Tenente Silveira:

Viagens DIRÉT AS
flORIANÓPOLIS. -: RIO ÁS 3dS.
FPOLlS.-S. PAULO-RIO " .40'.
FPOllS.!. CURITIBI\-RIO AOS, SABS.

SERViÇOS �ÉR�OS .

rOI 171:'IDr'\ ... l"\I"\· C'I II

Lux 2.021

}fagestic 2.276

\fetropc] . . . . . . . .. 3.147 Caixa Postal, 45
La Porta , . .. 3.321 :t'!orianópolis
Cacique 3.449 Santa Catarina
Central ; . . . .. 2.69�

I
_

.

.
Elltrela ....•......

' ".371' CASA MISCELANIA dlstrl.
Idea] . 3.659 buidor:a das Rádios-R. C. A.
l�gTREITO 'i Victor, Válvula", e Discos. ,

_

Disque ... __ . . . • . . 06: Rua Conllelheiro MafrJl. I
/

/

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

Lavando com Sabão

\?irgem ESpeCialidade
., ·da

�

Cla.· WITZEL INDUSTRIAL-deluIUle. (marca. registrada,) .

economiza-se temp� e dinheiro
---==::---"'--::-------:---=--=---::-----

.__ - -_ ...__...._.�._,,-�._---._- -_..._._ ....
_----_._--_.------

\'
.

Perdeu-se uma caneta
PARKER 51 - contendo o

nome do proprietário Nery
de Medeiros Rejis. �uem a

encontrou 'é favor en'trega
la na· Delegacia O.P. e So
cial. Gratifica-se.

PERDEU-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BSTADQ D. Rita Tavares' Gouveia
Barreto

Notas Eva'ngelicas
.

Aos quinze anos de ida- dato de deputado às As

i de, consorciou-se com o seu sembléias Provinciais de

,

I'
primo, Dr. José Tavares da Pernambuco e Parahyba. "·A Eiblia e' o nosso zula r oooí ÃI I". npowm € a estrê a a a umiar

3 ovos inteiros �unha Melo, advogado int�- Ingressou.>: depois,. na ma- aqui na cerra para a viagem 0:3 caminhos áridos e pedre-

Farinha de rosca o quan-
ligente e trabalhador polí- gistratura - onde se distin- ao ('/l�: {: o cicerone até al- gosos ror nós palmilhados

to baste I tico, desempenhando, por guiu por sua proverbial ho- cançarmr.s a "pátria me- diàriamente".

'Walter tnimblick: 01h3r a luz do sol que bóia Gordura quente, para
diversas legislaturas, o man- nestidade. Faleceu quando lhor", !�. Bíblia não encerra

I

Já se .foi o tempo em nas aguas paradas dos la-. fritar. I
'ocupava o cargo de Juiz -de só ae <'id&ias", mas as pala- AU'fORJDADES ECLESI-

que os' gafanhôtos de' es- gos? D'. dR· t
Direito da Comarca de Ta-' vras di) Altíssimo, E,'a re- )$rICAS E À BIBLIA

guías pernas encerrÚhadas,. x x x MANEIRA DE FAZER: Ia o· esefVIS a quaretinga Jo, No;te, neste velação .direta de Deus 3.0 '

eram comidos com doura- Nem mesmo o proféta I
r:

Estado, Do seu consórcio homs-n, opontando-lhe o ca- Arcebispo Duarte Leopol.

dos fávos de'mél! tão santo do batismo, estan- 1. Tire as espinhas do pei-
PROGRAMA ��RA AS houve os seguintes filhos: minho da terra para o céu, do - Introduzir o Evans-e-

Vae distante aquela épo- caría, si voltasse, esse ódio xe, passe-o na máquina de-' COMEMORAÇOES DO Lavinia, Filadelfia, Francis- Qual � viajante enl país I:s--I lho em urna casa, é fazer en..-

ca da qual a .biblía diz ter que ferve e que transbórda! pois misture com o pão'em-I "DIA DO RESERVISTA" co, Mário, Rita, Hélio, Isau- tJ.:u,nho que desprezaria o
I
trar nosso Senhor Jesus

vivído, sempre· plantado A eczêrna crônica do mun- bebido no leite, e passe tu- ra, Mileto, José e Odette. guia? Qual o marinheiro
I
Cristo no seio da família: é

d t d
.

J dã t' d
.

d I Dia 14 - 2a. F.eira - Pa- V" índ b ] b
en ro o no or ao a e o, que resiste á terapeu- o por uma peneira. .

.

iuva am a em moça, pas- que ao ançar sua em arca- pôr uma família inteira em

meia canéla, o proféta Ba- tica de todo um inteiro al- 2. Faça, à parte, um re-
lestra na Rádio Guarujá sô- sou D. Rita a residir no seu ÇdÜ ao [par despreza a bús- comunhão com o Verbo de

tista, eternamente clamando fabeto das vitâminas do fogado, com a manteiga, ai bre "OLAVO BILAC e o engenho "SANTA RITA"; sola? Qual o capitão que Deus. Lêr o Evangelho, com

contra o pecado e a jogar bom senso, não tem cura! cebola, os tomates, e os' Serviço Militar obrigatório", e ora alí, ora na cidade de viajando em mares' perigo- ' espirito de fé e humildade

a. fria agua purificadora Só um milagre! temperos. Junte depois o
pelo sr. dr. Othon da Gama Goiana, onde também era' sos põe de lado a carta' quo é, pois, beber em sua fonta

nas cabeças caspentas dos O sabôr açucarado do mél peixe misturado com o pão
Lobo d'Eça, às 18,30 horas. proprietária, criou e educou' o oi ienta? Qual o alpinista a fôrça onipotente de De.is.

crentes arrependidos! das cousas virou sorvete e
e o môlho de tomates. A-

I Dia 15 - 3a. F�ira - Pa- sua numerosa prole, dando' que larga o cajado ao eSCR- Propagar o Evangelho no

P 'f
'--

b f h
. lostra na Rádio Guarujá sô - t d

.

t d 1 tanhas? F d B'
"

assaria orne, mesmo, o que so ra por aí, é o es-
crescente a arin a de tri-

a o os os ensmamen os a iar mon .an las. aca a 1- seio das famílias, concorrer
.

lt
'

t
' dei

- bre "Serviço Militar e os de- F' C
. \.- P id d b"

, :
1

SI vo asse a erra o mas- trago, a solércia e o cabo- go e. el!e engrossar um
-

e rrsta, OSSUI ora e ena o seu ínseparave co'n-I para que êle se torne um li-

cu lo santo que, depois de 'tinisriio que só os gafanhô- pouco.
veres do Reservista", pelo muitas virtudes, era o-traço panheir o, E' a Palavra da vro de leitura espiritual, um

môrto, enfeitou, numa ban- tos deixam ... !
. 3. Retire então do fogo,

10 Ten. Athayde Flôres, da' predominante de seu cará- Vida Tem uma mensagem r-ompanheiro indispensável,

deija, o capricho de uma junte as gemas e torne a
16a. C. R., às 18,10 horas. ter uma grande doçura : pnra tôdas as necessidades, é dar ao próximo a fôrça de

bailarina lasciva! levar ao fogo, para cosinhar
Dia 16- -:- 4a. Feira � mansidão. Formou três fi- Para os que estão em âními- Deus para o triunfo da V�"_'-

Mél que é bom, não exis- mais um pouco.
"DIA DO RESERVISTA". lhos entre os quais destaca- zade com Deus é a mensa- dade. Õs Evangelhos for-

t f hôt .

d 4 D d
' - 7,00 horas -. Abertu- D b d F

,.

1
-,..

-
.

e e ga an o o, COIta o, vi- . epois e pronta, dei-
mos o esem arga or ran- gern co reconci iaçao; para , mam o) livro mais precioso

ve levando banho de D.D.T. xe esfriar e então enrole
ra dos Centros de Apresen- cisco Tavares da Cunha Me- os de -ntes é o remédio mais que se possa compulsar. En- I

que não tem jeito! JS croquetes, no feitio,que, tação .instalados no 14° B. lo, magistrado de grande in- poderoso; para a alma fa- cerram a palavra de Deus,

E, no entanto, unicamen- desejar. Frite em gordura C., 16a. C. R. e Polícia Mi- teligênêia, real saber [urídi- rr.inta é o alimento que sa- -palavra que é luz, que {>

te. ele, _ o Batista, não o A FE' E O CORAÇÃO... quente. (APLA)
litar.

.

co e inatacável
, probidade, ti,,:áz. Para os sedentos é o verdade. que dirige os <HlS-

gafanhôto _, podería rea-
- 11,00 horas - Solení- que fez sua carreira pública manancial de águas cristali- ses dos que amam li vir tu-

lizar esse milagre difícil de Sempre cremos em algu- ANIVERSA'RIOS:
dade junto ao Busto de no Estado de Santa Catarí- nas. Para os- que estão em de, que civiliza os POV,)S,

.

d b d b i OLAVO BILAC, na Praça D b' d M' t
"

agra ar ara es e ju eus, ma coisa, em ora nos fa- .

na, e o esem arga or 1- cevas mostra-se tais raios que conduz à vida feliz e e-

que, ás margens do rio tão çamos de. céticos; fia reali- FIZERAM ANÓS .ONTEM'
"Olívio Amorim", falando leto Tavares da Cunha Bar- do s01. para os fracos e de- terna.

sagrado, vivem ás turras, dade, somos todos uns cré-

'

i na ocasião � General Co- reto, que também, naquele samparc.los é fôrça e abri- (Material para esta Se(,-

arregaçando mangas e arre- dulos. Se topamos com a in-
- Viuva Maria José de mandante da L D./5a. e o Estado, seguiu a mesma tri- go; para os desanimados ;; ção: a/c, do Rev. Waldemyr

ganhando dentes! gratidão, uma hora depois
Carvalho Moritz; Dr. Oswaldo Rodrigues Ca- lha do seu digno irmão. São perplexos é o cajado onde se Ayres:1e Oliveira - Cai::{a

Pois, tem lá razão, gen- já nos empenhamos em a-
- .srtas. Rômula e Ma� pral, 1° Tenente M�dico da ambos atualmente Desem- Postal, 111 - Nesta).

te, esse querer entornar, creditar que "esta" não é
ria Madalena Martins, fi- Reserva. bargadores aposentados' re-'

torcer oa quebrar aquele ígual' a "outra".
lhas do sr. João Passos sidentes na Capital Federal.

bucólico mistérib que ron-
- Tudo nos inspira c�nfian- Martins; I SOLEN�DADES NO Merece também ser lembra- I

da, em surdina, a Terra ça. Fiel é aquêle que subs-
_: Sra. Nicolina da Silva- QUARTEL DO 14° do neste registp, como jus-

Santa? pespertar com ala- titui o esquecido; honrado Veloso, esposa do sr. Aga- B. C. ta homenagem à sua' impe-

rídos de -metràlha, com, é o que persegue o canalha. pito Veloso, alto funcioná- recível memória, o quarto

b'd te. d j N
.

. rio do Patrimqn. io da União,' 8;00, horás ':.-" Hastea- filho do casar, Mário 1':,ava-'
. ZUI? l,!)S s�rcas.lcos, _

.

e unca nos aproveitamos -

b 1
-

d 1.: b dl-Srta. Zulmira Marga- mento dá Bandeira,' na pre- l'es de Gouveia Barreto,
a a� q�e,. nao. �strLUuem I

em as' ições e sempre
ou flgurmhas VIstosas, mas, tornamos a cair.

rida Sehaefer, filha do sr. sença de toda a Tropa e dos que, não se havendo forma'-

tIo h Eva,ldo /S�haefer, 'alto fun- Reservistas, presidido do do, assumiu, entretanto, a

que ensanguen am e ma- ornem' castiga sem

t
.

ddicionário da Consultoria Ju- canto do Hino �acional. chefia da família e respecti-
am sem pIe a e, aquela piedade a mulher infiel, a-

b 1 d 1,,·
I

1
ridica do Estado',

- 9,00 horas - PROVAS vo patrimônio, encargo do
em a a ora sono enCla 9ue I

tira-a para onge de sí e

d
.

f I
- Snr, José de Sena Pe- ESPORTIVAS. qua.l se desempen}.ou com

serve e eplta io a um ce- ogo põe sua fé em outra;
I reira,' Prova "OLAVO BILAC"

nário �nde viveu o doce e

I
se esta o engana, torna a

esquecIdo N a ? t
. I A f'

� Snr. Waldemar Pache-
-- Campeonato de Bola Mi-

az reno.. crer numa ercelra. e
� f

' ,.

d I N C O íitar, entre as Sub-unidades
Acham vocês que ficará, nunca morre e, embora nos co, unClOnarlO o . . .. ;

't b 't b . f d
- Snta. Cecy Nativida- do 14° B. C ..

mUI o om o . ara es e lU- açamos e céticos, sempre
deus grudados, a se desea- cremos!

:l.e Camissão, figura desta-· Prova' "MARECHAL

b 1
. (!adá do Magistério Catari- HERMES" - Partida de

e arem 'numa luta qu�' se I
Levamos. a fé em nossa

desenha com tamanha niti- alma e apressamo-nos em
nense e pessôa largamente

dês? colocá-la por, parte; temos
relacionada nos meios so-

Aquilo por lá deveria ser fé no amor, na vida, em
ciais desta cidade;

assim como um vastissimo nossos empregados .. '. Al-
I - Sr. Rui Celso Rosa.,

museu, sempre resguárdado guem nos está roubando a' ,

pelas vitimas do nosso bas- felicidade ou o pão de tdo
FAZEM ANOS, HOJE:

baque, celofane zelpso do ') �iat mas custamo� a acre

dOSSO respeito e somente ditá-lo. A confiança sempre

pisado pelas pa�tulas folga- perdoa a' traição e levanta

das do .nosso carinho! nosso otimismo; se nos fe,. �o; •

Por aH Rebeca não pou- r�m, curamos os ferimen-I
- Sra. Brasiliana Ro.sa;

sou cinematograficamente, tos, e outra vez oferecemos
- Snta. Verena Dlem,

de c�llltaro ao ômbro, jun- o coração!' I
filha do sr. Rud��fo Diem;

I
to á cistérna centenária, Cremos, porque somos

- Snta. Emlha Pessoa

d 't d
Xavier',

el an o suspiros casamen- crianças, porque somos a-

ieiros á senhà do sérvo de dultos, ou porque somos
- Sr . .(\ndréas Hubbe;

Abrahão tao ansioso? v�lhos! ... Mas o fato é que
- Srta. A_rlete Espindola

Ramiro;
Sr. José Celestino Par.icipação

NO LAR 'E NA SOCIEDADE
o Livro da Esperança

Da Minha Janela

Escola Prática de Comércio
Senna Pereira

as mais acentuadas provas
de dedicação, esforço e pro

bidade, honrando -de manei
ra brilb:mte a tra'dição pa
terna. D. Rita faleceu na a-Ivançada idade de 81 anos,
aos 4 dias do mês de abrillde 1934.

EXAMES DE ADMISSÃO
la E'POCA

'---- INSCRIÇÃO: 27 de novembro a 12 de dezembro
.

EXAMES: 14 e 15 de dezembro
Para inscrição e informações a Secretaria atenderá)

diàriamente das 17 às 19 horas.·
.

Sede' da Escola: GRUPO ESCOLAR·JOSE' BOITEUX
.

- ESTREITO -

Voley-Boll, entre Reservis
tas e Praças do 14° B. C ..

.

-:- "Schow" pelas praças
do 14° B. C ..

"

,

TradiCional firma do Rio, fabricante de artigos mi-
lItares, Bandeiras atacadistas e importadora de celuloi
de e outros produtos procura agente lfem relacionado
par'a Florianópolis, Cartas detalhes .para Caixa Postal
1194 - Rio de Janeiro.

É hoje sua única filha so- 1° SALÃO ANUAL DO C, E. l,

de

Vieira;
- Sr. Luiz

Almeida.

de

- 18,00 horas - Arria-
I

mento da Bandeira Nacio-
nal na presença de toda a

Tropa e dos Reservistas, no
14° B, C..

brevivente D. Rita Tavares

do Rêgo Barros, residente

(:'m Olinda. Deixou grande
.:lescendência composta de
nuitos netos, bisnetos e tri-

AVISO AO- PÚBLICO

D"aH, mesmó sem Ex,. cremos sempre! _.

printer, Jacob, o velho na- SILVA - (APLA)

CROQUETES ,DE PEIXE
Xavier

netos, entre os quais' con�
----- -----"-_

c.o e de sua exma, esposa
tam-se

.

vários médicos, ba,.

foi enriquecido com o nas-
charéis, oficiais do E�éreito,

cimento de um robusto ga-
l:egociantes. São seus netos

roto que, na pia batismal, I
residentes neste Estado, os

recebéu o nome de Paulo.
�rs" José de Barros Andra- ó'úras Arlinda e Erdlia Ta- Jrntônio Rozendo Tavares

O ESTADO apresenta -fe-
,de, funcionário' federal e "\lares de Barros Gouveia' e 1 de Barros Gouveia, negoci-

licitações.
.

Eustáquio Glicério de Bar- 3enhorinha Maria Lavínla ante, e os médicos Luiz Gon-
ros, Tabelião em Carpina l'avares de Barros Gouveia, zàga Tavares de Barros,
onde também é, vereador e e trinetas entre outras, as Luiz Gonzaga de Barros
às sras. Isabel de Barros h' h M

.

I "

TSén orm as ana nes a- Dias e.José de Barros Dias.

Dias, :M:aria do Carmo de, vare,;:, Pessoa de Melo, Mil-I �!ll" comemoração a tão

Dr. Hamilt�n P. Stocco Barros Nunes Machado'e ria Rita Tavares de Barros venerável data, sua família

e Sra. padicipam o nasci� Rita !av.ares de .Barros 1
e _C!. gar,oia Maria da Concei- fará celebrar missas em 0-

mento de seu filhinho Pau- G d S-
-

Douvela, casa as. ao suas �ao las de Amorim, estu- linda e Goiana".

lo, ocorrido na Maternida- hisnetas D. Alaíde Tavar�s! d:m:es. , '. '.. (Jornal do Comércio �

de Dr. Carlos C.!)rr.êa, em Pessoa de Melo e D. Mana 1 Sao tambem seus blsne-I Pernambuco-Recife -15 de

5 de Deiembro de 1953. Júse' nr'asA' f' . I .

LI monm, pro es- tos, aqui· residentes, os srs, .'\gôsto de 1953).

Atendendo a insistentes pedidos de várias pessoas de
Florianópolis e por deferência toda especial do Dr. Cláu
dio Valente Ferreira, grande amigo do eEI, o 1° SALÃO
ANUAL continuará aberto à visitação pública, a partir
do dia 9 do corrente na rua Arcipreste Paiva n. 7, ao la
do do edifício das Secretarias.

- Menina Eli Cardoso,
filha do sr. Walter Cardo-

A DIRETORIA

morador, não fez um longo
turismo pelo Egito tão dis

tante 'e misterioso? E, de

pois, não viveu a sonhar
com aquela escada de luz

que unía a terra' ao eéu?

Camêlos, amigos, de cor

cundas cabeludas, isso sim!

Jeeps é que não, .que aque

las paragens nãó se profa
nam com roncos de moto-

1'es que bebem gasolina!
Tamareiras abanando d�ce
mente o leque verde 'das
suas folhas! E carneiros

brancos perdidos na paisa
gem que ondúla no hori

sonte ... !

Onde ficam o encanto. e

o fascinante lirismo daque
las cidadinhas todas em

. poadas de branco que vêm

INGREDIENTES:
NASCIMENTO:
O lar do nosso presado a

migp Dr. Hamilton P. Stoc-
Uma boa quantidade de

peixe 1f2 quilo, no_

mo)
miní

\

3 colheres, de sopa, ·AVENTURAS oC), ZE-MUTRETA •••

manteiga
1 cebola grande, cortada

em rodelas
3 tomates ,grandes
Salsa, l()uro, pimenta e

sal, a gôsto
3 pãos pequen.os; embe-

bidos' em leite. IUm pouco de �ôlho de

tomates ' I
3 colheres de sopa de fa-

rinha de trigo I
3 gemas de oVQS I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

sta
opine /0 leitor e...

. Responde' ao nosso concurso
jovem P�Dlo da Costa Ramos,
Paulo da Costa Ramos, jugadamente? Resposta:

estudante do Colégio Cata- Não.

Taça- '�Marcilio Dias''':, � IFe�8rac�o Catá-fA�isjou-Se �om Zesê Mo
, EI� homenagem" a nossa rém, muito veloz, de �unho I rtnenS8 de "U .. ,relra o .presldente da CBD

o Marmha de Guerra, que co- I forte e segura_pontaqa. A- tebol '

'

memora a SEMANA DO 1 conteceu que Astrogildo te- Rio,9 (V.A.) -:- O sr. Ri- - salientou :_ dedico grau-

MARINHEIRO, a Federa-: ve -que viajar e o resultado Recebemos: vadávia Correia Mayer aVis-I de admiração - o sr., Riva-'
Florianópolis, 4 de de- t t t

,- .

dá C
.

M dicão de Esgrima instituiu a foi ter a equipe do Barriga ou-se on em com o

ecm-I
avia orreia eyer isser

�rova �'Semana_ do Mari- Verde reduzida aos Stock- -zembro de 1953. co Alfredo. (Zezé) Morei- - "E' grande a minha
, , Presado senhor: d FI

.

bilid drinense filho do diretor de 3?.,L Deverão os Govêr- nheiro" e '-o Comando do 5° ler de Souza, menos Fer- ra, ,o ummense, com responsar I I a e e maior

"O ESTADO", dr. Rubens nos do Estado, Município e Distrito Naval ofereceu a nando, atirador experimen-
Le�o ao conhecimento de quem trocou idéias relativa-I ainda se tornou com aque�

de Arruda Ramos; resolveu Diretoria da Federação A- taça "Marcilio Dias" já dis- tado, que se encontra no V.S.; a partir do dia 7 do mente ao preparo do sele-] la delegação que a mim foi

dar, também sua opinião ao tlética Catarinense congigar putada na arma de florete Rio. João Julio é demasia- corrente, 'a sec-retaria fun- cionado brasileiro pára o: feita no Congresso dos Pre

Concurso "Opine leitor e ... ", esforços para obterem o em 1951, quando o Barriga I
do novato na idade e nas

clonará no seguinte horá- Campeonato Mundial de: sidentes das Federações
instituido por esta folha: Estádio "Santa Catarina" Verde conquistou a primei- I armas; em vista disso, os

rio: Futebol. Deseja o presiden-
'
Brasileiras sinto o _pêso da-

Damos abaixo suas res- 'um dos mais. Soberbos Gi- ra vitória dêsse tr�féu. ,I afeiçoados ao nobre despor- 2a, 3a, 4a e 6a feira - das te da C.B.D. ouvir os três "quela responsabilidade, mail,
postas sôbre os três quesi- násios de esporte da Amé- Neste ano para disputa' to dividiram�se em cor-

8 às 12 horas 5a feira - das técnicos mais focalizados nem de leve pretendo estar

S b
�

I
- 9 às 11 e das 14 as 16 horas "di

-

do seleci d id d Ctos: rica do Sul? Resposta: o' na arma de Espada, o' Clube rentes pró Lira ou Doze; o -- para a ireçap o se eciona- esconsi eran o o 0118e-

1<>.-_ Devera', o Govêrno t nont d
.

t d D
'

t t: d "C f,." d d Sábado - das 9 as 11 horas do brasileiro. Resta ouvir o lho Técnico de Futebol, in-o meu pon o e VIS a eve- oze .que em se mos,r.a o
I' ,a.mpeolllssllno '. essa. e-

d E d 1 d r: Sirvo-me do ensejo para t'
.

FI" C to' sta o agir iso a amen- rão agir juntamente o y-O- o mais fraco em=esgrima, verra fechar a rala, serra o ecrnco iavio os a.

tepara a cobertura do Esta- vêrno, a F.A.C. e o sr. Pre- não dispunha de espadistas la�terninha. apresentar-lhe protestos de NÃO HÁ ,DESCONSIDE-
dio "Santa Catarina"? Res- feito, para cobrir o grandio- suficientes para constituir Domingo último apresen- e�evada estima ji considera- RAÇÃO

t N- tádi -s t C t
.

"I
.

D f t d t dl t
cao. - Fa,lando â �ossa reporta-pos a -

v
ao.

_ 'A-
so e,s a 10 a� a a arI�a uma equipe. esse a o e- aram-se para ISpU ar a'

,. , .

20 D G t b d . .

t B' "SEMANA DO M'A I HelIO Qumt - Secretário gem depois de confirmar- everao os over-': que em> rece I o os maio- correu que o mvic o arrr- prova - "

nos Ido Estado e Municípie res- -"ases'" do esporte

dai
ga Verde, num gesto ele-, RINHEIRO", o DOZE DE I _

que se havia entrevistado decisão final".'

concluirem o Estádio "San- cesta.
,
gante e fidalgo, cedeu ao I AGOSTO com Nelito, Léo, O' lel-tor b-

com Zezé Moreira "a quem

ta Catarina" operando con-
"

Doze, para disputa dessa
I � Maneca, o LIRA com A-I .

sa Ia•••
'- amistosa, espadista Nelito, rantes, Ruthes e Ledeni e o

...que no dia 9 de agosto fWI_H)i_Ito(l��N_o()iIn!hnõ_I!K""D4I_�_IH)_.c;-.

cBmp�ão individual dessa I BARRIGA cemo pai, o pri- de 1925, segundo : divulga U l'Z da Dat
-

o r ..

D,ef.-eleales O'a S-uissa as h I- a_:ma, em 1�52. A par�eciPa-1 mogênito e o caçula. : este jornal, de:rontara�, no I m., aça
. argeo lIa coo

" c n ..

çao de Nehto na equipe do ..Com surpresa geral, o campo da PraI� de Fora, a Siderado o lDelhor atleta sol
teíras brasilelras \Doze reforçou consideravel-I'Barriga

Verde se manteve quadro do Aval e�fr_entoul I' d 1'9'5!)mente aquele clube colocan- invicto. Após renhido ém-,
e venceu _um� equipe

for�1 amer cano e li
Rio,9 (V.A.) - Dirigen- B. D. Disse 'que os: campos do todos em íngualdade de bate, vigorosos duelos em

mada por }rIPulan�,es do
.., .

t
.

d ti I. -

fôf I' 1
di

- -,

t
' . I .

St kl d S cruzador Barroso por LOS ANGELES, 8 • U'I América do Norte Afrlca,es SUIÇOS a ver Iram que SUIÇOS sao o os, mo es e con içoes, IS o e, mn- os quais os oc er e ou- ,

..

"

.',

"

� .c ,» ,.'
h

'

b '1'
- I 1

.. -

d I
d

. . I d d brar: t 2 x 1 O Aval Jogou assimj P.) - O nadador argentino Asía, Austraha e Europa.
,as c uteiras rasi eiras sao I que

ne es - na opimao os, 1 guem po erra garantir se za se
'

es o rar�m man ,en-
, '.. -. ' , j

••
.. '"

deficientes para os campos suiços - as chuteiras brasí- I
ao Barriga Verde, ao Lira do invicta a bandeira do seu I· co�stItUIdo: Boo�, Zequmha I Pedro Galvan, espec��h"t... _'-----------,�

d 1 ' .

formou i lei
.,

f" t I D
. , . . I 1 b b' e Botaíogo; Ze Macaco

I
em nado de costas, fOI elei-

aque e pais, - 'ln ormou eiras serram me icien es. ou ao oze, iria .sorrrr a

VI-,
c u e,- agora so a su.a ex- _'

, ..'"
,

á C.B.D. o, sr. Jorge Pais Iníormou> ainda que a de-' tória.
----

c 1 u s i v a responsabilidade. Eles�ao e Berre�o� AClOh,
I t� o melhor ��leta sulam,:- Parficipação

Carva'lho. _secretá,rio da, .re- legação dõ U.ruguai é e.spe- 'II Após êsses fatos, acon.te- Pa.rahe,ns! Muito bem! Iss9 Zanzlba?r, Mamonlll, Frota ncano de 1953 , pela comb-
Gustavo Pereira Lentz e

-
'

- Ald são do Troféu Helms";
presentaçao dlplomatIca Irada em maIO, em ZUrIque, çeu queHonald Henry FItz- fOI mUIto melhor do que a

_

e o. Senhora tem o grato pra-
I -----}�

braslleira na Suiça. E� car-

I
devendo treinar - antes, em

I gerald, ,títular do Barriga glória efêmera do Ledeni, Essa comissão, integrada I
zer de participar a seus pa-

ta ateontem apraciado

pe-I,
Lisboa, com o Benfica, e em

I
Verde,_ p a r t i c i p a n,t e que após haver, cotucado

' �, glória conquistada. Em por consagrados peritos es- I:enteE e pessôas de suas re

lo Conselho Técnico de Fu- Paris, com o Reims, Ficarão; dos campeonatos de 1952 e por nós, batido tio Nelo, na
t
compénsação, mestre Mane-: portistàs dos Estados Uni- Ilações, o nascimento de sua

tebol, o sr. Pais' Carvalho os uruguaios concentrados 1953 viajou para Recife, outra vez, o:u seja: agora, ca,
- espetacularmente, ga-- dos, com a supervisão de! filha MARIA-INf:S,"'- 0-

fêz aquela revelação, sem
I
em Montreaux, cidade não

I

dqfalcando o seu Clube de voltou �b,;eu co/Uplexo, tre� nhm,� um assalto - ao Cap. 'autoridades esportivas d� I corrido no:dia 8 do corrente

dúvida importante, ao co- muito distante da capital um forte componente; subs- meu, e como havia dito a- Rui, fato que merece con�
I
todos os contin.entes, elege, I mi Maternidade Dr. Carlos

municar detalhes das in- helvética. I tituiram-no por Astrogildo; quele _veterano dos "inven- gratulações e aplausos. : todos os anos �s melhores
I
Corrêa.

formações pedidas pela C. um esgrimista novato, po- I cíveis", ele nem aproveitou FAIX� BBRANCA atletas da América, do Sn!, I Fpolis, 8�12-1953

tegrado de amigos. Estüll

ouvindo os três técnicos
mais indicados e, em segui
da, reunirei o Conselho
Técnico de Futebol para a

m � ao � o ue o eu re o� i ao �i- o u � � [a arin!u�e
,Ine�ávelmente, está a

I
O TEMPO �MEAÇOUO, ,

! patar a partida, enquanto espet�cular tÍ'iunfo dos de- hu'idor de sempre, atacando

presidencia da FCF de pa- . ESPETACULO ! O Clube A �a rios Renaux: 0_Améri:a, com su�s incur-
I

feIlsores de Brusque.
í
e de�endendo com maestria.

rabens da crônica esporti- I O tempo que se ápresen- , '" soes maIS vem urdIdas, a-I .

EuclIdes fez uma das suas

va da metropole, por ter
I
tava seguro após as cons-! VeDl'eu a o America por 4x3' meaçava seriamente a meta I MERECIDA Á VITORIA melhores partidas:, ongI

proporCionado aos cronistas, tantes chuvas de véspera, I
" de Mossiman. I DE CARLOS RENAUX' nando todas as jogadas de

da Guarujá e "Diario da ao meio-dia piorou conside-' Clima disciplinar- Bom,: brigando a' Mossimal)n a Aos 8 minutos, depois de sua vanguarda. Gaivota
Manhã", dé, "O Invict�" e ravelinente, al9gando o óti-I apesar das condições do I proticar dificeis defesas. uma série de passes entre O conjunto de Brusque, correu muito, deslocou-se
de "O Estado", a ventura mo gramado do tricolor gramado e do ardor com Impetuoso o quadro local, Zabot, Euclides, Cocada re- tém uma caracteristica im- com perfei_ção, màs não es

de assistir a uma das pele- brusquense, acarretando I que se empenharam os liti- revidada os ataques, e, aos cebeu e de fóra da área, pressionanfe: sem ser um teve feliz nas conclusões.

jas mais disputadas do cam- prognósticos, melhorando' gantes para a busca do tri- 10 minutos, mais unia vez chutou rasteiro e forte ven- quadro tecnicamente supe-

peonato estadual dêste ano por volta das 15 hor�s, pos- unfo. Otávio, aprov�itando-se de cendo ao guardião' MossÍ- dor �o adversário-, luta com

além, de possibilitar aos sibilitou uma renda das ma- Assistência numerosa, jo- uma falha de Zé Gaucho, mann. Reacionou o quad,1'0 I
denodo e seus defensores

/
jornalistas e radialistas' a is expressivas, cêrca de' gando por seus quadros de cbnseguiu 'burlar a vigilan- de Afonsinho, porém, seus empregam-se a fundo, com

, verificação da solidez das Ct.$ 28.360,00, e proporcio- maneira ostensiva, e, cUI-1
�ia' de Simões. A impressão ataques invalidavam�se di- lealdade para o sucesso de

entidades 'brusquenses, vi- nou á enorme assistêncià pand0 o juiz pelo, re:sultado que este tinh:_; diante .da ant� da segurança da defe- esquadrão a que pertencem.
sitando a majestosa séde do um espetáculo dos melho-I da. pugna.'-JIouv� uma a� I p�uca mar:aça� ex�rclda I sa do América,. onde Zé O quadro americano, mais

. Clube Esporti"l0 Paisandú e res.
. I m�aça de sururu que fOI sobre os dIanteIros trICOIO-1 Gaucho marcava e anula-, técnico, jogando del}tro de

constatando as magníficas ,fehzmente fracassou, tendo, res, era a de quee os rubros

I
va Otávio, o mais perigoso um padrã pre-estabelecido,

condicões, de seguranç!'l do DETALHES TÉCNICOS um 'dos populares, ati:ad.o I �stavam na eminencia de dianteiro do �ricolo:. ,
foi i!lferior, durante quasi

-Estádio do Carlos Renaux, DO ENCONTRO 'u�a garrafa contra o aroI- sofrer uma goleada., En- Numa das mvestIdas pe- todo o 1° tempo, e, parte do

com o seu alambrado, e, tro, sem maiores consequen� ,tretanto, defendendo-se e la dire,ita depois de um s";gundo, diante de faltas

con�ôrto, pelas acomodações Quadros - C.A Carlos cias. atacando, conseguiu o clu- trabalho de -Petruski, que dos seus defensores. Apro�
oferecidas pelas 'arquiban- I Renaux - Mossimarin, Al- be joinvilense equilibrar a havia mudado para meia

I
veitando melhor as oportu- V dcadas do clube fa "Pérola forishlho - Ivo, Teso�rinha TSMINOU EMPATADA partida e aos 31 minutos o esquerda; houve uma es- nidades oferecidas o

qua-I en e-seI do ltajaí - Mirim", Rece- :::- Bolonini
- Branco, Pe- A la FASE seu primeiro contraste, de crimage nas imediações da dro tricolor consolidou um- U •.

d'

k d R'Ad' -
I ,ma maquma e escr�-

�eu tamhém a equipe dos I tr.us i - Aderbal - Otá-,
... aut.oria e. ene, e. seen- meta de SImoes, tendo Es- sucesso extraordinario di- -

"NAU-
'

d' " -

I
ver, marca MANN

cronistas florianó�olitanos, I
VlO
-, E.snel e Joyne Logo nos prImeIrOS

mmu-I
sacIOnal vIrada, .depols e nel fIcado em condlçoes de ante de um contendor dos IDEA'L" f .

, I d f 1 d M '.' , em per elto esta-
da Rádio Araguaia e do jor- ,Amenca F.C., Simões tos de jogo constatou-se a uma e esa parcla e os- marcar, com potente pelo- maIS categorizados. d

d d C I .0.
'

nalista Ciro Gevaeid, as Mazico - Antoniriho, Vico j disposição comque o quadro sinian e um tiro, e oca- taço, que foi, '- entretanto VICO, EUCLIDES, /IVO,
I I

Tratar à Rua Presidente
manifestações de carinho e - Zé Gauçho _:-_ Ibrai� dê Afonsinho desejava a vi- da. Continuando a evoluir, desviado por Zé Gaucho MOSSIMAN, ESNEL E. Coutinho, 73 nesta Capi--

apreç9, fazendo com que as ,Cocada - Gaivota � Zabt tória lançqndo-se ao ataque com sentido-' de conjunto com a mão, tendo o juiz' OTA'VIO OS MELHORES
'

I h
tal.

impressões sôbre á progrés- - E�clides -j Renê '. _ ,'apro�eitando a inseg_:rrança mais aro�i�ioso que .0
I assinal�do pen.a maxI�a, Ambos os quadros de-Iso d? desporto em Brusque , JUIZ - Manoel da Palxao J

de Ze qaucho, que,�ao con- I seu adversa:-..ro: ao� :2 mI-I,que fOI convertIda pOI' lll- sempenhaI:am-se 'com entu-
_

ficassem gravadas. Na Séde' Tourinho /

I seguia de.!_er o atletIco' co- nutos,' por mtermedlO de termédio de Petruski. Ani- siasmo e a partida, foi. cor-
do Paisandú foi oferecida I Renda Cr$.28.360,00 mandante da vanguarda Zabot, o clube rubro em- maram-se os brusquense, e I rida do principio ao fim. GRATIFICA-SE

d F d T N 10 t h .a � t d t t'd I
A quem entregar "Negri-ao presidente a e eração ,entos - o �mp�, r�squense. ,,,*,rese.� an, o pa a a par I a. passaram a assediar o ulti- No quadro vencedor Ivo no

um 'lcocktail" no qual fo- Otavio (2), aos 5 e 10 mI- maIOr volume de Jogo, o
I

mo baluarte do América, segundo desdobrou-se para
nha", um cão perdigueiro,

ram ventilados assuntos de nutos, e, de Renê aos 32 e
I tricolor,. conseguiu

aos 5 mi- TRIUNFO DO CARLOS tendo Joyne, depois de �ma 'conseguir o sucesso, e Mos- preto. Que fugiU, à rua Con

maior importância para o Zabo_t aos 42 minutos. No: nutos de 'Por intermedio de 'RENAU� NA SEGUNDA defesa insegura de Simões, siman praticou defesas de �elheiro Mafra, 56.
,futebol catarinense,

.

pare-: segundo tempo, C�cada : Otávio, o seu �rimeiro tento 'FASE marc�do o tent� da vitóri�, I vu.lto: ?távio �utou d�sd� o
I

__

cendo que, brevemente, te- marcou aos 8, PetruskI, aos da tarde. Revldava o Ame- 39 mmutos de Jogo. MaIS prmClpIO e fOI o artIlheIro, ."

r�.w0s, a participação no 26, de pena máxima e Joy- rica, denotando mais senti- As evoluções dos primei- umas ótünàs oportunidades da tarde. Esnel o endiabra- I

F "

, f
_,"",,_...

c
...
a:fup�onato de nossa capi- ne, aos 39 encerrou a conta- :, do tátI,'co, a,meaç,ando, por I �os_ min"

utos

d,
o segundo foram perdiâa� pelos avan- do meia direita do tricolor Vlr.�ueCz�.

em ,er.
ÚtÍ, (las duas pl�estigiosas à: gem, marcado o ,temto da divers,as�v:e"gs._ Q ulti'll1o re- 1.,c()}1_firmaram a decisão do tes de ambos os times, ter- foi um espetáculo. No A- DuO reolot.de
gremiações de Brusque. I vitória. ! duto do Carlos Renaux, 0- clube de Otavio de desem- minando a partida com o. mérica, Vico foi o distri- (!;llv,'íra)-.....,............��

f7"c�!�;- �
•. ,..
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15. - C�m, efeito, n:to reclama um Partido contra o ' (depoimento de fls., 164);
.

-

\

I
45. - Ela se aplicará a tôda a apuração, que deverá

outro, nem con�ra os desmandos e. �s devíos �o Poiler I n) ter feito nova pressão na "testemunha JOÃO ser 'moralizada com a sua completa anulação.
16. - O gnto e a revolta se dtngem prectsamente KRAES DE CAMPOS, porque esta prestara de- 46. - É a verdade eleitoral e é a própria sôbr: vi-

courr«. o magistrado que a Justiça encarregou de ve1ar I poimento no inquérito; (fls. 226�; vência da JUSTIÇA ELEITORAL que o exigeTI}.
pela honestidade e que foi, para ignomínia da própria, c) terem as urnas das secções do distrito de PRAIA 47. - SALVAR A INTANGIBILIDADE DA JUS-

Justiça, o maculador e o fraudador da verdade eleitoral I GRANDE saído do Correio às 20,30 horas do TIÇA ELEITORAL PARA QUE ELA CONTINUE A

que lhe cumprm resguardar e manter impolutá. dia 4 de [unho p. p. e viajado para Araranguá, MERECER A CONFIANÇA DO POVO!
17. - Daí a nossa decepção 'e o nosso desapontamen- t

em um caminhão particular, em companhia de I . 48. - No-caso sub-judice houve fraude que viciou a'
to pela tímida conclusão da douta Procuradoria que, ten- pessoas estranhas, sem a fiscalização quer do vontade do eleitorado, donde a aplicação da regra do art.
do examinado cuidadosamente os fatos, apurados e se I Correio quer dos Partidos ou da Justiça Eleito- 124 do Cód. Eleitoral, ou' seja a decretação da nulidade
convencido da fraude praticada pelo Dr. Juiz Eleitoral ral, sendo entregues na Agêncía Postal - Ara- de tôda a votação e não apenas de três secções.
na condução do pleito e na apuração dos seus resultados, ranguá - somente às 23,30 horas do referido. 49. - Aqui, pedimos vênia para perguntar: POR-
pediu apenas a anulação de três das vinte e seis secções, dia, o que contraria expressamente a lei eleito- QUE APENAS TRÉS

-

SECçõES?
�

quando os motivos que o conduziram ao pedido são aplk' ral (fls. 30). I 50. - HOUVE VÍCIO ES�ECÍFICO CONTRA AS
cáveis ao pleito todo. 20. - Além desses fatos - todos graves e todos ''l.'RÊS? OU OS MOTIVOS QUE LEVARAM O DOUTO

18. _,,_.;., É fato inconteste que as provas colhidas e que comprometedores da votação inteira - há ainda a regis- PROCURADOR A PLEITEAR A ANULAÇÃO DELAS Rimoldi - em -

tanto impressionaram S. Excia. não se referem' especifi- trar fato que precisa ser devidamente apurado. I PREVALECEM E SE APLICAM ÀS DEMAIS? A CULPA DOS PAIS
camente à t�ês secções citadas. .. A _'

I É a ,;esposta dada pelo perito João Ferreir� Maciel, .. 51:., - C:e�o:... resp?nder certo,�dizendo que os mo-

: . 1?, - Sao pro,:as que se aphca� a todas a: secç�es aos quesitos.
"

. .

_ I tívos sao aplicáveis a to�as as secçoes.
, .

·mdtsttntamente, POtS os fatos denumcuuios e as mfraçoes, A LETRA DAS RESPOSTAS E 52. - Cremos tambem ser desnecessário extender-,
à lei, praticadas pelo Dr. Juiz Eleitoral são de duas or-

I DO DR. JUIZ O QUE PODE mos a nossa argumentação.
.

dens: '

.

',_ I SER PROVADO COM UM E�A- '53. - O �grégio Tribunal tem nos autos a prova ca-

l) - ANTERIORES A REALfuAÇAO DO PLEI- ME PERICIAL E GRAFOLOGI- ,lhida, não pelo recorrente, e, sim, por um dos. seus pró-
TO, como: I CO, QUE REQUEREREMOS; prios membros.

a) pressão e coação exercida pelo Dr. Juiz sôbre I CASO O TRIBUN1L O JUIf-I· 54. - A conclusão a que chegou o Relator é clara:
um subordinado seu, para aceitar candidatura \. GUE INDISPENSAVEL (fls. 37 AS ELEIÇÕES SE PROCESSARAM SOB A MACULA
por determinado Partido Político; (fls. 190); e 39)., ,�DA FRAlJDE, PRATICADA. POR UM JUIZ ELE1TO-

b) atividade político-partidária franca em favor de 21. - É mais uma-prova da insensatez e absoluta RAL CUJOS. PRECEDENTES DE FRAUDADOR SE
determinado Partido, com expressão, em tele- inidoneidade de S. Excia. para exercer as funções de Juiz ENCONTRAM DENUNCIADOS NOS AUTOS (fls.
grama não contestado dirigido pelo Dr. Juiz ao e mais urna evidência de sua pressão e coação sôbre os 295/298).
Governador do Estado (fls. 191); seus subordinados, em detrimento da lisura do pleito, 55. -, Só há um meio de fazer »olta» a confiança na

c) promessa de votação ao candidato seu subordi-
f

cujo resultado êle Juiz já antecipara no ex-candidato Justica Eleitoral: ANULAR O PLEITO - E
.

PUNIR O
nado, em tôdas as secções eleitorais. (fls. 190); 'João Kraes de Campos (fls. 190). _ JUIZ'! (art. 125, § 2° do Código Eleitoral).

d) violação, pelo Dr. Juiz, do art. 7,7, § 2° do CÓ- ! 22. - Verifica-se assim, que os fatos apurados são '-56. - É o que espera o recorrente, confiado em que
digo Eleitoral, ou seja ter deixado de examinar todos de culpa exclusiva do Dr. Juiz e, se foram"àpura- o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. de Santa Catari
e de lacrar as urnas na presença de delegados e

I dos e descobertos quando já haviam sido abertas quasi na, mas do que ninguem, queira salvaguardar não só o�
fiscais de Partidos;

.

,. I tôdas as urnas, não se deve concluir pela sua aplicação I postulados da verdade eleitoral e do voto secreto, como
e) ter tentado, criar um ambiente de insegurança e apenas às três secções restantes, pois foram j;nfraçõ�s e a honestidade da magistratura barriga-verde. .

'de confusão, com o pedido de fôrça policial, JUS-I violações pmticadas pelo' Dr. Juiz com o fito de influir 57. - E mais uma vez prevalecido, contra a fraude,
, tamente para amentrot�r o elei�o�ado e aum�n- I'

no resultado §leral do pleito.. .

'

.

_
terão a serenidade e o fulgor da

tar o seu poder de autoridade maxrma do pleito; 23. - Nao se trata de nulidade mherente 'a cada ,'- JUSTIÇA!
f) ter mandado reolizar, às suas expensas, em seu secção que, para ser conhecida pelo Tribunal, exija re- Florianópolis, de outubro de 1953. '

Gabinete de trabalho - local que escolheu; para curso 'específico.
,
.;' WILMAR DIAS

a guarda e depósito das urnas - consertos e I �4. L- São ATOS?E VONTADE, conscientemente Delegado do PSDjunto ao

construciio de um fundo falso no assoalho (AL- praticados pelo Dr. JUtZ, para ALTERAR O RESULTA- Egrégio T. R. E. de SC.
CAPfiO), exatamente sob a sua mesa, em lugar DO GERAL DA VOTAÇÃO.,

'

di{iCilment� visível, fundo êsse que permitia co- �5. - É VÍCIO PROCURADO.

municação com o exterior, através de porão de 26. - Não se pode classificá-los e analizá-los apenas

1,10 metros de altura, e de' gateiras por onde à luz do sistema de nulidades do Código Eleitoral.
passam fàcilmente pessoas; (inquérito, fls. 9� a 27. - Há, que ir nos textos da lei 'e, especialmente,
225). ao espírito da Constituição Federal que quer, antes' de

- mais nada, assegurar a maior honestidade '!la apuração
2) - POSTERIORES À REALIZAÇÃO DO PLEI-I dos resultados eleiiorais, corno garantia do �igilo do voto.

TO, como:
"

28. - A procura da verdade eleitoral e o combate às

a) ter depositado as urnas em seu gabinete de tm- fr�_!ldes de qualquer gênero são imperativos que a lei

batho, que mante've fechado à chaoé, longe da traçou categoricamente à JUSTIÇA ELEITORAL, tanto
fiscalização 'e vista dos delegados e fiscais de assim que determinou, no art. 153, § único do Código
Partidos, o que violou frontalmente o Código. Eleitoral, a obrigação para os _Tribunais investigarem a

Eleitoral, �m seu art. 90, § 2°;
,

. fraude, bastando aos recorrentes apenas indicar os meios

b) ter oferecido a chave do referido gabinete a um a ela conduc.entes.
,

,

dos delegados de Partido, precisamente o depu- 29. - O interêsse na lisura do pleito é, pela lei, mais
tado e advogado Lecian Slovinski; I

da: Justiça Eleitoral que das' partes interessadas. sumenta os glóbl,dOS aanguíneos e VITALIZA o sangue en-
Em virtude da grande

c) ter 'mandado impedir a entrada no Forum, pré-'] 30. - Daí o rigor no tratamento de um caso, corno c 'raqueoldo. E de goste delícíoao 't! pode ler usado em toda
,

f d d' d "alta de níquel, a EMPRE-
,dio. onde es�avam guarda�as as urnas, aos fis-I pres�nte, e� que. a rau e ema�a, o próprio agente a -" u idades
CalS e candidatos do Partido recorrente, mate- .Iustlça EleItoral., '-

. '

' ZA solicita, encarecida-

rializado êsse fato com a proibição sofrida pelo I
' ,

31. - �ão há como interpretar brandamente, pois o ' , I .nerite, a' 'cooperação de
Deputado Federal Dr. Joaquim Fiuza Ramos interêsse legal-é agir corri o 'máximo rigor, e, se -as pro- x x x x x x x x x O Prl'!,' C' eJi. 4 O "O di.,!.li .oeus distintos frequentado-
(notícia circunstanciada nos' autos)','

,
I

vas colhidas levam, como o aceitou o nobre Presidente x L E I A x
f 1 U U

I ! res, trazendo dinheiro t1'O-
d) ter altas horas da noite, entrado no Forum, le- do inquérito e o reconheceu o douto Procurador, à cer- x A x

vando bebida alcoólica que deu aos guardas po- teza de que a eleição se.processou sob a mácula da frau- NARIZ E SAÚDE cado pelo" que agradecem,
liciais e ao fiscál do Partido recorrente, fato êsse de, a Eeação da Justiça Eleitoral outra não pode ser," se-

x BIBLIAx, antecipadamente.
confessado por S. Excia., em carta junta aos a'!-"- i

não a �e fu.lmina1: � .vo�ação integral, justamente para x -o Livro da Esperança x As fossas nasais cOmUni-) ��
'tos (fls. 160); prevenir a intangibilidade do voto secreto. x (de 10 a 13 de x cam-se com a bôca, a gar- _

Vale ressaltar - para caracterizar a conduta do I 32. - .No caso, c?mo. já af�rmámos, houve vício pr�- x Dezembro) x ganta, os ouvidos, ;s cavi-l
Dr. Juiz e os seus excusos objetivos - o fato de-Icurado., p.OIS o Dr ', JUIZ, ao mves de ac.au.t.elar a apuraçao x x x \", X X X X X

.

I

d 1 t t tôd 1 b 1 d d d f d
.... dades ósseas da cabeca e, a-Ique, a lei eleitoral considera CRIME o uso de o p elo. co.n ra o a e qua quer pOSSI uiua e e rau e, .• AI g t

'

T ..,

f . t
'

d t
,.

d '
u a-se erreo a rua e-

bebidas alcoólicas determinando que o Juiz pu- se constdum no raudador untco, comprometendo, por raves a raqueta e os I " ,,

acão'
-

li d leit b A' '.
. 1

- ,nente SIlveIra no. 86, pro-
na severamente os infratores. . .

-

,
e por omIssao, a Isura o p eh,O. ronqUIos, com os pu moes., :. . , . .

e) te1' feito vedar completame_nte o gabinete - de- .33. - Houve exatameq�e o que o Superior TribJlnal
-

_ E fácil compreender, assim, pno p/escrItorlOs, represen:
,

pósito das ,urnas - e mantido iluminado o mes- EleItoral enten�eu como VICIO PROCURADO, quando Ve!.fldo de como pod�m propagar-se a
tações, depósitos, pequenas

mo para permitir :iv1'('! movimentação de pessoas re�entement.e, Julgou o recurso clas�e IV, n. 27/53, de
,

� ,- .

f-I I oficinas, etc.. Tratar com

(êle próprio) através do fundo falso no assoalho Mmas GeraIS (BOLETIM ELEITORAL

-,.
Setembro

I "8SameO"o
esses orgaos as m ecçoes' 0-

(. "t d fl ) . 1953 - fls. 48). .

"I calizadas no nariz.
'Leo IV!. Coutinho a mésm�

mquen o e s. ,
,. . . , . . Vende-se um.vestido de -.. rua no 84

f) ter faltado à verdade quando, por telegrama,. 34. -: A untca dtferença entre a �lI!0tese de�tdtda e, .

. Tenha todo o cuidado
. I

prestou as primeiras informações ao ,Egrégio a nos�a e que, naque�a, a_ f�aude cons1st1u em eV1tar que i casa�ento de faIl� (bom) .

f
-

-

d
-----------

,

Tribunal Regional Eleitoral; declarando que o elettor se pronunctasse lwremente, enquanto que, no enfeItado com c,etIm, aeom-
com as tn (?cçoes b na-I Comuol'"caça-o'

f d
.. - , .

d' l' I riz. Pro.cu,r.e. tratar-se,' '

"AS URNAS .FIÇAR�M PER- noss? caso,_a rau e conststm nao so e.m tmpe 1r a tvre 2_anhado da combinação:
-

MANENTEMENTE A, VISTA Imantfestaçao
da" vontade, como, espectalmente, em alte- E' -

f' d
logo de tntÇW, para que

" "O B 'd B '1 S/.

t' h f d 1 t d ., novo e nao OI, usa o. l
- .. anco o raSI A,

DOS INTERESSADOS FACILI-, rar, por ar tman as e ato rau u en o, a vonta e ]a ma-
A'

'

,.
e as nao atm]am outros .

TANDO AOS MESMOS MEIOS nifestada pelo eleitor. ' ,mteressada podera dI-
órgãos. _ SNES. I cO��lllca q�e na terça-feira

NO .SENTIDO DE PODEREM, 35.:- E de onde partiram êsses atos fr,audulentos? 'la n. 61.
Em 10-12-53 proxIma, dIa 8 de ?ezem-

EXERCER COMPLETA VIGI-, DO PRoPRIO DR. JUIZ!!!
'

dgir-se á Rua Bulcão Via-
.

bro, por ser feriado foren-
.

LÂNCIA" (telegrama de fls. 101) 1 36; -'- Não era possív:el partir do pressuposto de que - ---'-,-
'_

_''_'__'''_.''_ se, não dará expediente".
g) afirmação essa que êle mesmo . �esmentiu em o Dr. Juiz fôsse' frau�a� o pl�ito, depois d;le?ealizad�. AGE·NTES • 'p.'�.CAS SIFILITIC.A8.

seu depoimento· prestado no inquerito (fls. 139)

I
37. ,..- Se, para VIClOS onundos do/proprlO Dr. JUIZ, II d N '"

h) . ter faltãao à verdade quando, em seu depoimen- tivésseI_?os que manifesta; recu�so espec�fico para cada

Pr,e'CI'S- a'm se
,n Illr• ., oguelra

to de fls. 159, afirmou ter lacrado as urnas na apuraçao de urna, cheganamos a conclusao de que, para - I1l4IIcaçao c1lXlUa:r DO tr..

V dpresença de fiscais de �artidos; anular um pleito que s.eja viciado pe�o,�uiz, será pre:iso Firm� conceituada e ido-'! t....to da .um.. ,en a -sei) ter novamente faltado a verdade quando afir- fazer recursos preventIvos, desde o mIClO da apuraçao. ..

mou em seu depoimento de fls. 159" que as ur- 38. - Imaginemos o que não seria, no próximo plei- nea, operando em tecidos

nas ficaram permanentemente vigiadas por sen- to, se vingasse a doutrina esposada pelo n�bre e culto há 26 anos, admite pessoas

tinelas, quando ,o gabinete ficou fechado à cha- Dr. Procurado,r. .
relacionadas e de responsa-

ve por S Excia' 39. - Tenamos que fazer recursos preventIvos, 'con- b'l'd d d d C, f ...,
d 1 d J' Ad '

-

d • lIa e, para ven a e a-

j) ter faltado à verdade outra ve:<;, quan o a egou tra to os os UIzes e to as as apuraçoes, para no caso e. . .

ignorar os consertos e desconhecer o fundo' fal- haver f�aude do tipo �à que o Inquérito revelou,,, poder- I se�Iras: Gabardmes, �roPI
so que mandou fazer sob sua mesa ·de trabalho, mos pleItear a anulaçao total.

..
CaIS, Brms, Albenes, Lmhos,

pois êle mesmo afirma que várias p�,ssoas assis- .40. - E seríamos obr�gados a duvidar da honradez e etc., pelo Reemb�lso Postal.
tiram aos consertos (fls. 133) os quats foram pa- da hsura de todos os magIstrados para nos acautelarmos Mostruário gratis. Excelen
gos às suas expensas, isto é: de seu próprio bolso de um possível fraudador como sói ser o Dr. Juiz Elei-

te �omissão. ,,'

(recibo de fls. 142); - toraI da �a. Zona.
K) ter mais uma vez faltado à verdade, quando dis- 41. - É uma hipótese, que nos repugna e nos cons�

se em seu depoimento, que o alçapão lhe cau- trange P,rofundamente.. , Caixa Post!ll, 8.305 - Sã()
sa�a estranheza, pois' êle mesmo mandara fazer 42. - Seria uma injustiça aplicar-se um critério ex

os consertos não podendo, portanto, ignorá-los cepcional que lamentamos sinceramente admitir para um

(depoimentd de fls. 13"7/142); .", Juiz, à tôda a.magistratura eleit?ra,l.. ,

1) ter inutilizado preconcebidamente as cedulas, e 43. ---' EVIdentelrente, o raClOcmlO ha que ser outro.

os envelopes que as contjnham, de modo a. im- 44. - Se a fraude foi praticada preconcebidamente
pedir perícia e a recontagem dos votos; • - pelo Dz,:. Juiz e se o: ato: fr.audulentos se ligam à valida

m) ter ocultado as cédülas é os envelopes que lhe de de toda a apuraçao, nao Importa que a Slla descoberta

foram e"1tregues pelo senhor EUCLIDES ZIN haja sido feita no final da apuração.

o ESTADO.

A� . razões do delegado o egrégio T. R, E.do P.S.D. perante

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMAUA8
JHOMENS SEM ENERGIA.

...Não é sua culpa!

E. á fraqueza que o deixa cansadc, piltdo.
éom moleza no corpo. e olhos sem brilt.J

. A fraqueza atrua a vida porque rouba

as fôrçalJ para o tranalho.

VANADIOL

TECIDOS LASCO

.. I
....:��.�

ICine"ma1
I·•• iiI
As 5 - 7,30 -9,15 hs.

Jean GABIN: Blanchette
BRUNOY - em:

PAIXÃO ABRAZADORA
.

No programa:

Complemerito Nacional.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. atê 18 anos.

'As Bhs,
1°) Isa Pela - Adriano

No programa:

Complemento Nacional.

Preços: 6,2Q e 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.
Jean GABIN: Blanchette

BRUNOY - em:

PAIXÃO ABRAZADORA
No programa;

Complemento Nacional.

Preço 7,60 e 3,50
Imp. at é18 anos

OCUPADO

As 8 horas

Edmund O'Briem - em -

O FILHO PERDIDO
No programa:

Complementos
,

Nacional

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos .

ATENÇÃO:

TERREO

Uma motocicle, marca

Lúndapp com sid - CM' 4
I cilindros - -SOO c. C. - 38
H.P. - eixo éardan.
Otimo estado. Facilito

pagamento. Tratar a Av.

Hercilio Luz. 155-A Apto·

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

Paulo
BICICLETA

V d
'

• cen e.-se' Vende-se uma MONARK,
Um lote de terreno, próxi-. arco 28, em per·feito esta

mo do centro (rua calçada).
'

do, com farolete e bomba.
'

,Informações à Rua Deodoro. Vêr à rua Alves�e Bri-
I '

�

I 7, das 7 as 10 horas.
'

to, 19.

Vende-se
Britador com motor a ex

plosão.
Tratar na A Modd'·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��������==��==���====���������==��========�==����==�����--------------.--�

"

(A CASA, MAIS BARATEIRA DO ESTADO)

10) 'LINHO. PURO., qualidade 'superior, em todas as côres, cujo preço corrente é deCr$ 110,00 - R5,oQ o metro
.J

20) VESTIDo.S, em algodão bonito e c�res . firmes; desde Cr$,68,00
'

30) CRETo.NF: LINHo.L;' largura 2,20 metro Cr$ 53,00 .«;

4Q) BLUSINHAS bordadas, a Cr$ 33,00

5°) FINISSIMOS CÓNJU�To.S.SARAGOSSY, para cavalheiros (a roupa ideal
verão) Cr$ 585,00'

'

"

para

GU) FINISSIMo.S' TAILLRURS; corte de alta elegância: Cr$ 560,00
. �

7°)' To.ALHAS DEMESA, para o café matinal, lindíssimas a Cr$ 2.5,00
.

I.. I

8?) To.ALHAS DE Ro.STo., dúzia Cr$ 100,00
..

-.

'..,

-- FLORIANOPOLIS
-

,

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

_

0 i ri e Ina SI/ t!�i�MB�O c��o�,�!'tir�o!n�ite,iAprovado o plano de 8baslecimen�o
I ����:a;;RE��;: e,:�

,

A data de hoje recorda-no, ��::��;;�: ";;te:r:�i o s - de ca rne paral1954
i tor que hoje dedica grande' que.

' -0-
.110 MIL TONELADAS DE áto ministerial, os seguintes Paraná, bem como os mu-

I parte. de. seu. tempo, a .e_s- _ em 1634 a guarnição 10 DÊ DEZEMBRO CARNE SEM OSSO PARA,' períodos de matança para' .nícípíos de Santos, Santo
crever historias, especIal-I

' ' '" O DISTRITO FEDERAL as charqueadas e matadou- André, São Caetano e São
t

. - da Bateria de Restinga, na ' ,
men e para o CInema, nao

I'
'

A data de hoje recorda- FORNECIME!'JTO 0-. ros industriais que, não Bernardo, será permitida,
't d

.'
h Paraíba, morreu [untamen-

encon ran o quasi nen u-, ' BRIGATO'RIO DE LHAN- forneçam carne verde aos a industrialização na rela-

difi ld d d t
te com o seu comandante nos que:

OS d
.'

GRAHAM CREENE ma IICU a e ao a ap a- TEIR '

. centros e consumo: ção máxima de dois dían-
1 �')edro: Ferreira

.

de Barros,
_ em' 1572, o ReI' D. Se- E d d M G

i

d dFotografia: GEOR- as, ur,na vez que suas no- , sta o e ato rosso: teiros para cac a grupo e

1
., .. quando a defendia de um

a-I',b tíã C'' t t t
-

I d o d
'

GES PERINAL ve as, ja apresentam, erigi- :: as iao, por ar a-pa en e, RIO, (Agência Naciona ) e 1 e, novembro a 30 de cinco trazeiros, efetivamen-
1 f

. - ,. d taque holandes; . .

da E' d 1 I h 1 dDireção artística: - Vín- na mente, eiçoes típicas e. lá de I
assina a em vara, nomeou - O ministro a Agrícu tu- jun o, para os loca iza os te entregues nos centros de

.

- em 1706 no Pa acio e ". ..

cente Korda e James Sa- "cenarios" ou "scripts" ci- ,. Governador das Capitanias ra baixou portaria aprovan- no pantanal, e o período' de consumo.'
(\ nematograficos: Alcantara, em Portugal, do Nort� do Brasil, conti- do o Plano de Abasteci- 10 de março a 15 de' julho, PESO MORTOwyer .aleceu o Rei D. Pedro II, -

.' -

Musica: -:- Wiliam Al- Da reunião de CAROL nuando com séde a cidade menta' de Carnes para 1954, para o planalto; Estado de
.le Portugal., nascido em 28 .

,

Iwyn 'REED e GRAHAM GRE- .de Salvador; a Luiz de Brí- assinado .pelo diretor geral São Paulo, Minas Gerais e
te Abril de .1648; I

ELENCO: Bobby Hen- ENE, já resultou o excelen-
,.,.,

to e Almeida; I
do Departamento 'Nacional Goiais: de 10 de março a

- em 17/7, o Vice-rei co- . _

-,

rey Ralph Richardson, Mi! te O TERCEIRO HO�EM,. M I
-em 17-35, a Coloma do I da Produçao Animal e que 15 de julho, determinando

./ . mumcou a etro e, que �

d dr., .>;
chele Morgan, Sonia Dres- obra de alto padrão, no

'1 A
.: ! Sacramento, por ar em o VIgorara de 10 de' Janeírô ainda as cotas dee abate industrial' com o seguinte

, o Tenente-corone ntomo
, '. .: r '. '..

� dél, Jack Hawkins, Bernard gênero clássico-policial. ; Governador de Buenos Ai- do ano vmdouro, ficando para todos os estabeleci- peso morto, mínimo: no·
\ de Andrade passaria a cO-.

.

Lee e outros _ London O IDOLO CAlDO, filme. .'

.

res, foi tenasmente atacada; ao �esmo sujeito os estabe- mentos que operam no ra- período de 10 de janeiro_a
b d

' mandar o continente fron-I 1810 f
. .

I'dI'
,'.

Films (Korda) que a ar a um tema em
.

.l
'
- em ,01 msta a a a ecimentos industriais des- mo. 31 de agôsto, 210

. quilos;
1 d

.

lozi .Tteíro da Ilha de Santa Cata-" V'l d', P t AI
'

d
-

Produzido em 1948, antes que o a o 'pSICO OgICO e'
.' i 1 a e ar o egre, na en- tina o,s á matança, elabora- INDUSTRIALIZAÇAO DE no período de IOde setem-

.

f d t trina, que se encontrava en-.
tã C it

.

d S- 'p d
-

1 I- b d d b Ode O TERCEIR,O HOMEM, mais pro un amen e es u-
' .

ao api ama e ao e re çao, manipu ação, conserva- D ANTEIROS ro a 31 e ezem ro, 19
• rÓ» tão sob o 'dominio hespa- .

somente agora, -tivemos o dado, conta a história de ': . '. do RlO .Grande do Sul. çâo e guarda de carnes e quilos, ficando eestabeleci-
/ nhol:

prazer de conhecer esta brí- um garoto que por acaso,

I
>". - em 1825, foi apresen- Ierlvados nas regiões Sul, Nos estabelecimentos a- das as seguintes cotas glo-

vê, o que ele pensa ser um
"

- em .1830,' f,or Decret�"1 tado ao gOvêrn,o das Provin- Leste e Centro Oeste. batedores devidamente apa- bais anuais máximas dolhante realização do cine-. toram criadas a FregueZla.. . I .

ma inglêz, duas vezes assl- assassmato. 'Clas umdas do-RlO da Prata I relhados que abastecem - o suprimento de carne sem

Na, mesma ocasiao foge de Garopaba
_

e regulado o I ..im Manifesto e a respecti- P,ERI,ODOS DE
r
Distrito Federal e as capi- OSSO,' Distrito Federal, 110nada por CAROL REED, corte de madeiras em san-, d I

-

d dcineasta que' já se havia de casa, a noite (sequen- ,
.

'la ec araçao e guerra o _ MATANÇA I tais de São Paulo, Minas mil toneladas; São Paulo,
.

'f' t
,ta Catarma; B '1' Y' F f 101' 1 I d Sfirmado como um·dos gran-

era magm icamen e cons- .

,,' I rasu; .

oram ixados, pelo novo Gerais, Rio de Janeiro e mi tone a as; antos,
truid 1 d d .

- em 1891, em Páris, fO-j .

1868' f .

rvad
' bdes diretores do cinema. rui _!, ao a o e muitas .

- em ,01 aprova a
. _. __�

São Vicente ,Cu atão, Gua-
d raro realizados o funeraIs' ,.

conteporâneo ao
-

apresen-,
outras, entro da obra, que _

.' ',' '1! pela Assembléia Provincial rujá e outros 14.500 tonela-
,

1 b 1
. do ex-Imperador do BraSI .

. '..
_...

re
.

,

tar o CONDENADO (Odd em ra, pe o seu estilo de '

f lecíd
'

5 J
do RlO de .Janeiro o projeto -_-

"

pe
,. das; Santo André São Cae-

tili t "1 ". D. Pedro II, a eCI o em .

G A

'ii MIl � ..

IMan Out) um dos grandes u I Izar o ma era! plástico, A que autorizava o overno a

R
"A". 'A� tano e outros, 18.300 tone-

filmes de todos os tempos I' ndo caso, as ruas de Lon-I:: ::�:�t�n�ote;' ano,
em

e�prestar:Aa� bachare.l Je- e I;' (4'M,J!tJ'-I"4i/. ,

ladas; Belo Horizonte, ....
com JAl\1ES MASON. res, molhadas, as perse- .

'
sumo Antomo FerreIra de

5 &/{UI _

16.400 toneladas; Niteroi,
. -

f JAMES
- em- 1893, a vanguardá \l'd .

d f)'APara os que já o conhe- gUlçoes eitas a 1 mel a a quantIa· e .... 't (li ,_
/'-' \ . 9.200 toneladas; e Curitiba,

ciam atravéz das obras ci- M_.t\SON e JOSEPH COT-
da Divis�o Norte continua-

.12: 000$000 para estabelecer ({!, �. - �...,., . 8.300 toneladas.
.

f
va seu ataque a ltajaí, nes- i7 i"\ -

tadas, este THE FALLEN TEN, �m O CONDENADO uma oficina de máquinas de ...�
, Nos matadoras munici-

. te Estado, tendo os revolu-
IDOL, vem apenas confir� e O TERCEIRO HOMEM, Lscrever; pais ou outros estabeleci-

mar o que dele

se, pensava i'espect�vamente) se n d o da importância.
"

- ein 1879, na sede do

_: um indivíduo .inteligen- conduzIdo, de volta, pela Magistral desempenh.o a- "Jornal do Comércio", no

te e que fez cinema, conhe- pol,ícia.
.

presenta o garoto BOBBY Rio, foi' feita uma experiêri-
cendo cinema, ou seja, um Afim fie p.oder salvar o HENREY, juntamente com cia da luz elétrica de _:rabio
cineasta, no sentido exato mor�omo, seu gran�de ami- RALPH ,RICHARDSON, chkiff;
e específico da expressão. go, que na sua opinião ha- MICHELE MORGAN;.SO-

.

- ,em 1831, foi recolhido

Efetivamente, aquele ci- via empurrado a esposa pe'- NIA DRESDEL, todos, úO Arquivo Público do Im-

nema limpo, aquele estilo la escadá, mente para a põ-· excelentes. rério o padrão tipo do me-

f
. . - líCia, mas consegue 'êômpli- JACK HAWKINS, que ira usado no BrasI'I',ascmante que caracterIza-

ram O CONDENADO e O car, ainda mais, a situa- esteve excelente em SE-j -,em 1862, Biguaçu, nes-

TERCEIRO HOMEM, estão ção. GREDO DE ESTADO, apa� -te Estado, foi elevado a ca-
' .•

aqui presentes, de forma Depois de quasi conven- rece de forma discreta, em Il.tegOria de Freguezia;
� .

clara e indiscutível seja no cida da culpabilidade do um papel .curto, quasi sem - em 1916,�om expressi-
perfeito enquadramento

.

da I mordomo, a policia desco- oportunidade. ' vas solenidades,' foram efe-

película, seja
.

na grande bre, por mera' casualidade Na fotografia, CAROL: tuado no Brasil o sorteio

dose de "�uspense", sempre de, uma prova, em reali- REED, utilizou o trabalho' militar, de conformidade

presente, seja nos cortes in- dade falsa, que prova a de GEORGES' PERINAL, � com a Lei 1.860, de 4 de Ja

teligentes, ou demais deta-, inocência,
do suspeito. .outro fator positivo, de que' neiro de 1900 com o· Regu:"

lhes que. formam o copjun- Por saber tratar-se de, muito auxiliou na criação'llamento aprovado pelo De

to da vérdadeira linguagem

I'
uma prova falsa,: o. garoto, 'da atmosfera convincente

I

creta 6.947, de 8 de Maio de

cinematográfica., fala a verdade, mSlstente.- que, car:acteriza toda a
_

d-
i

1908;
.

A história' original e o
I
mente; entretanto, a POlí-1 bra.

'. I
çenal'iêí c]le THE FA:CL�N' cia, ironicamente, não lhe

.

' D. COSTA ! Anqré Nilo Tadasco

O IDOLO CAlDO

(The Fallen Idol)

Historia e cenário:

Direção e Produção:
CAROLREED

Os estabelecimentos que
abastecem os grandes cen

tros de consumo só pode
rão abater novilhos do tipo

mentos que. abastecem mer

cados não previstos os a

tes não deverão' ultrapassar
os realizados no ano de
1953.

ESTOCAGEM
Tendo em vista a recria

e engorda, a portaria do
ministro da Agricultura de-
terminou' as cotas de estó-
cagem mínima do produto,
que. cabel'ão aos matadou
ros frigoríficos que abaste
cem os' grandes centros de
eonsum8, destinados unica

fIlente ao suprimento do
período de 10 de agosto a.
31 de dezembro. :€sses.aba-

..

tes deverão ser efetuados
no período de 10 de feve-

Distribuidor

C. RAMOS S/A reiro a 15 de julho, prefe
rencialmente nos meses de

. Abril a junho.
Comercio - ,Tr.ansportes
R�a Joio Pinto, 9 Fpolt.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(

EMENDAS
ao Orçamento

.

de 1954
EMENDA N. 35

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

, Cr$ 200.000,00

Com essa importância incluam-se os seguintes au-

xílios: ,

I - Para auxílio à União Beneficente Re-
creativa Operária de Fpolis... Cr$ 20.000,00

II - Para auxílio a Escola Profissional Pe-
dro Bosco, de Florianópolis ... Cr$ 40.000,00

III - Para a construção do Pôsto de Saúde
de Ribeirão da Ilha Cr$ 140.000,00

Cr$ 200.000,00

S. S., em 30 de outubro de 1953.

(a) Ylmar de Almeida Corrêa,
EMENDA N. 36

Destaquem-se das dotações 24-4-153 e 77-3-110
.

as

seguintes importâncias:
24-4-153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 100 ..000,00
77-3-110 ' Cr$ 100.000,00

Total. Cr$ 200.000,00

'"'Com essà importância, incluam-se os seguintes au

xílios:
Ginásio Eugênio Luiz MUller Cr$ 50.000,00.
Escola Normal .São José - ltajaí Cr$. 50.000,00
Liga Operária Jesús, Maria e José-ltajaí Cr$ 20.000,00
Asilo Dom Bosco - ltajaí Cr$ 50.000,00
Salão Cristo Rei _..:. ltajaí c-s - 10.000,00'
Escola Paroquial � ltajaí Cr$ 10�000,00
Ação Social Católica de ltajaí ltajaí Cr$ 10.000,00

Cr$ 200.000,00

Sala das Sessões, em '30 de outubro de 1953.

(a) José Bahia SpÚtola Bittencourt.
EMENDA N. 37.

Destaque-se da dotação 24-4-193 Cr$ 100.000,óo
Idem, idem 69-0-010' Cr$ 100.000,00

. Total' , Cr$ 200.000,00

Com essa importância de Cr$ 200.000,00, incluam-se
os seguintes auxílios: .

I - Para ° Hospital Santo Antônio de lta-

iópolis : . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 50.000,00
II - Para ° Hospital e Maternidade S. Vi-

cente de Paulo, de Mafra Cr$ 80.000,00
III ...:_ Para a Sociedade Protetora dos Ope-

rários da.Mafra -. Cr$ 30.000,00
IV - Para a Escola de São José, de Ma-

, fra ',' . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 20.000,00
V - Para a União Beneficente dos Motoris-

-

tas de Mafra, Cr$ 20.000,00

Total Cr$ 200.000,00

S. S., em 30 de outubro de 1953.

(a) Protógenes Vieira.
EMENDA N. 38

Suprimam-se, nas dotações constantes do Código
Geral:
8-12-1, 8-12-3 e 8-12-4' (71- Serviços de Me-

troologia) , . . .. Cr$ 200.000,00

Com essa importância de Cr$ 200.000,00 (duzentos
mil cruzeiros) incluam-se Os seguintes auxílios:
1° - _ Para a Associação das Damas de Cari-

de de Curitibanos Cr$ 15.000,00.
2° - Para ° Hospital Frei Rogério, da So-

I cíedade Beneficente Frei Rogério, de
Curitibanos . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 20.000,00

3° - Para ° .Internato Santa Terezinha, de
Curitibanos .•. . . . . . . . .. Cr$ 15.000,00

4° - Para' ° Ginásio da União Pró-Ginásio
de Curitibanos . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 80.000,00

5° - Para ° Campo de Aviação de Curiti-"

banos .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 20.000,00
6° - Para ° Hospital N. S. de Fátima da Pa-

róquia de Lebom Régis, no município
de Curitibanos :.. Cr$ 50.000,00

\

....Cr$ 200:000,00
Sala das Sessões, em 30 de outubro de 1953.

(a) Walter Tenório Cavalcanti.
'

-

EMENDA N. 39

Destaque-se da dotação 24-4-153 a importância de
cem mil cruzeiros (Cr$ 100.000,00).
, Com essa importância de cem mil- cruzeiros .

(Cr$ 100.000,00), inclua-se o seguinte auxílio:
Para a Beneficência dos Professores de Santa Cata

rina - cem mil cruzeiros (Cr$ 100.000,00).
- S. S., em 30, de outubro de 1953 -.

(a)
.

Elpídio Barbosa.

EMENDA N. 40

Destaque-se da dotação 09-4-159 - a importância de

Cr$ 1.200,00, cuja importância será destinada a aumentar

de Cr$ 6.000,00 para Cr$ 7.200,00 a dotação 08-0-005.

S. S., em 31 de outubro de 1953. .

-
.

(a) Estuialet. Pires.
JUSTIFICAÇÃO,

,_ Pretende a presente emenda equiparar a representa
ção do Presidente do Poder Judiciário com a percebida "

pelo Presidente do Poder Lsgislativo.
.

EMENDA N., 41

, Destaque-se dotação 24-4-153 da proposta orçamen-
tária a quantia de Cr$ 15(1000,00;

. ., DIA 12 - SÁBADO

ICerâmica São
_

Caetano 110,00 hs, - ;:�d;.uraçao da Escola de Escrita e F.-

l'UOLOS PRENSl\t)OS, TELilAS, LADRI- 11,00 hs. - Inauguração do "PLAY-GROUND" da

É Vila dos oficiais.LHOS, RODAP S E MATERIAL REFRA·
15,00 hs. _ Visita aos Estabelecimentos Navais'

TARJO Franqueada ao público.
PRONTA ENTREGA -17,30 hs. - Homenagem do Curso de Expansão Cul-

tural à Semana da Marinha. Conferência

OSnY Gama a·C I-a •

no Clube" "12 de Agôsto" pelo acadêmico
Dr. Múcio Leão.
'Entrega dos prêmios aos vencedores' do

JERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal. Concurso "A' Marinha Brasileira e seu

Patrono".239 - FlorianópOlis 17,45 hs. - Palestra na Rádio Guarujá pelo Dr. João
DISTRIBUIDORES José de Souza' Cabral.

20,00 hs. - Rêtreta na Praça 15 de Novembro pela
Banda de música do 14° B. C.

21,00 hs. - Homenagem do. Bocaiuva Esporte Clube
à Marinha - Coroação da Rainha do C]u
be pelo Exmo. Sr. Comandante do 5° Dis
trito Naval - Baile oferecido ao pessoal
da Marinha.

Edital
\

REGISTRO DE IMóVEIS DA COMARCA DE
sxo JOSÉ'

Arnoldo Souza, Oficial do Registro d� Imóveis da
Comarca de São José, Estado de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

Faz saber aos que ao presente edital virem, ou dêle
conhecimento tiverem ou interessar possa que, de acôr
do com o -decreto-lei n. 5&, de 10 de dezembro de -1937,
regulamentado pelo decreto n. 3.079, de 15 de setembro
de 1938" a Imobiliária Continental Ltda. firma comer

cial, com sede à rua Henrique Boiteux, n. 138, no Sub
distrito do Estreito, comarca de Florianópolis, fez o de
pósito do memorial e demais, papéis e documentos rela
tivos a propriedade situada em Barreiros, neste municí
pio, de propriedade de José Araújo e sua mulher, que
vai ser vendida em lotes, a prestações, para. efeito de,
decorridos.30 dias da data da última publicação no Diá
rio Oficial do Estado, e Jornal "O Estado", e na ausên
cia de qualquer impugnação de terceiros ou dêste Ofí
cio, proceder-se ao competente registro de que -trata o

art. 2° § 1°; 'daquele decreto, Dado e passado nesta cida
de de São José, aos quatro dias do- mês de dezembro de
mil novecentos e cinquenta e três.

O Oficial: Amaldo Souza. -

-.-,.----�--�---__r--

Expresso Florianópolis
de -

ANDRADE & KOERICH

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

Com viagens diretas e permanentes
• Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro M.afra, 135 .

.

Fone: 2534 _. Caixa Postal, 435
-End. Telegr.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
,lvenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. TeJegr.: SANTIDRA

Agência: . ., SÃO PAULO
Rua Rio Boni1d n. 1247

.

Fone: 9-3l-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. Tulegr.: SANDRADE

.

-o--

(A(Jências no Rio de Ltmeiro e em Belo Horizonte com

tráfego mút'uo até São' Paulo com a Empl'êsa .de Trans
portes Minas Gerais S/A.)

15,00 hs. - ESPORTE "TACA ALMIRANTE

_

MARQUÊS 'I?� TAMÁNDARÉ". e,

•

locorrido
na Maternidade

LOCAL: Estádio da F. A. C. Dr. Carlos Corrêa.
Voleibol - Final - Vencedor 1° jogo x

Em 29 de novembro de
Vencedor 2° jogo.
Basquetebol - Final - Vencedor 1° jogo 1953._
x Vencedor 2° jogo' '.______--

17,45 hs. - Palestra na Rádio Guarujá- pelo Exmo. Sr.
Contra-Almirante Carlos da Silveira Car- OPERARIO

, neiro --=- 'Comandante do 5° Distrito Naval. I' VALDEMAR POSSAS
18,00 hs. - Recepçao na sede do Comando do 5° Dis-

trito Naval ao Exmo. Sr. Governador do
-

Estado - Autoridades civis e militares _
Conserta-se Fogões Eco.

Imprensa e convidados. nômico, serviço rapido e

18,00 hs. - Festa dançante na Escola de Aprendizes garantido em Residência"
Marinheiros para as guarnições e suas fa- Rua 3 de Maio -(Beco)..

mílias. '-
- ESTREITO. -

Semana �'a Marin�a
DI,ô 10 - QUINTA-FEIRA

17,45 hs. - Palestra na Rádio Guarujá pelo Capitão de
Corveta Frederico Gianini - Comandante
da Escola de Aprendizes Marinheiros de
Santa Catarina - "CISNE BRANCO" can
tàdc .pelos aprendizes da Escola de Apren
dizes Marinheiros.

20,00 hs. - Retr�ta na Praça 15 de Novembio pela Ban-'
da de música da Polícia Militar.
DIA 11 - SEXTA-FEIRA

14,00 hs. - Inauguração da Ponte da Escola de Apren-
-

dizes-Marinheiros. Visita à Escola de A-.

prendizes-Marinheiros - Destacamento
de- Fuzileiros Navais - Estaleiro do 5°
Distrito Naval, por autoridades civis,' mi-
litares e .convídados. . \

16,00 hs. - ESPORTE "TAÇA ÀLMIRANTE
MARQUÊS D� TAMANDARÊ". ,

.

LOCAL: campo da F. C. F.
Futeból - Final - Vencedor 1° jogo x

Vencedor 2° jogo.
L7,45 hs. - Palestra na Rádio Guarujá pelo Desem

bargador José da Rocha Ferreira .Bas
tos.

DIA 13 - DOMINGO.

j

".,.iIrI.u;r,.".,.,.UI. L· ••1.. :<, ••0'

4IIIIItJM
..��.,.._ rWClWU:PBOSUIlAI ./Com essa quantia inclua-se no Orçamento citado a

seguinte rubrica', onde couber:
,

"Para pagamento dos juros relativos' à lei que
emitiu apólice inalienável de Cr$ 3.000.000,00 em fa-

N
·

.

M.vor da Sociedade de Assistência aos Leprosos e De- aVIO,. olorfesa contra a Lepra (Cr$ 150.000,00". '

Sala das Sessões, em 4 de novembro de 1953.
(a) W-ilmm' Dias.

EMENDA N. 42 Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
_

Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo
Destaque-se das dotações constantes da proposta or-, neste último apenas para o movimento de passageiros. J

camentária para 1954.
r01-0-014 -:- Diária dos deputados Cr$ 250.000100 IITINERARI� DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

02-1-021 - Contratos
':.._," �

Cr$ 200.�00,00 NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953 I
Total '............... Cr$ 450.000,00. IDA ,VOLTA

j Com essa importância de Cr$ 45'O.OaO,OQ, inclua-se, de Fpolis. de Itajaí do Rio - de Santos

I
no orçamento da despesa para 1954, onde couber:

. ,

Para cumprimento da Lei n. 29, de 10 de novembro 12/12 14/12
de 1951, auxílio para o Ginásio Lagunense, com sede e 22/12 24/12
foro em Laguna, para remodelação e ampliação do seu

prédio, ipclusive para aquisição de equipamentos para
um laboratório de física e química experimental, tudo
na conformidade da referida Lei ... Cr$ 450.000,00 (qua
trocentos e cinquenta mil cruzeiros).

S. S., em 4 de novembro de 1953.
(a) lEno1'y Teixeira Pinto.

EMENDA, N. 43

Destaque-se dotação 02-2-082 a quantia de .

c-s 50.000,00..

Inclua-se:
_ Para auxílio à remodelacão da Igreja Matriz de Tan-

gará Cr$ 50.000,00.
� .

Sala das Sessões, em 4 de novembro de 1953.
(a) Enory Teixeira Pinto.

EMENDA N. 44

Destaque-se da dotação 01-0-001
.

(Subsídios dos
Deputados) a quantia de Cr$ 50.000,00.

Inclua-se: Para auxílio ao "Juventus" Futeból Clu-
be de Tangará - Cr$ 50.000,00.

.

- Sala das Sessões, em 4 de novembro de 1953.
(a) .Enory Teixeira Pinto.

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
,

- andar..
Para mais informações dirijam-seà., I ENTRADA FRANCA

E;_MPRÊSA NAqONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
.

Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

«Carl Hoepcke»
l

RAPIDEZ --CONFORTO - SEGURANÇA

·18/12
29/12

19/12
30/12

Horário de saída: de Fpolís., às 24 horas
d� Rio, às

-

7 horas

7

Atenção
CONSCRITOS DA

CLASSE DE-1935
-

Deverão comparecer ao_
Quartel do 14° B. C., afim
de tratar de assuntos de
seus interesses, os seguintes
conscritos:

Luiz Carlos de Mello, da
classe de 1935, filho de Ma

rino Mello e de Maria Sar

torati Mello.

J.:osé Vadir Kanitz, da
classe de 1935, filho de Elias
Kanitz e de Delayde Guí

marães Kanitz.

Pôr_ícipação
.

Odilon Bartolomeu Viei

ra e Solita de Souza Vieira,
participam aos parentes e

pessoas amigas, ° nasci

mente de seu filho sóLON"

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

Vende-se
NEGOCIO DE SECOS E

MOLHADOS

Por preços de ocasião,
vende-se um bem afregue
sádo sito defronte ao_porto.
do egreito. em predio _

r'e

cem-construido na rua 14

de Julho 595.
Ver e tratar no mesmo

local.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Morreu, na Confeitaria Chi-I ((Dia do Reservista))
\ qUinho, suvlnde aaedetas I Avisa-se que no corrente ano haverá apresentação
Pedro Laus, mais conhe- '11a Confeitaria Chiquinho, à para os reservistas' de la., 2a. e 3a. categoria, das classes .

.
.

b
cido pela alcunhá de Pedro rua Felipe Schmidt. de 1931 e 1932.

.

t
'

. duto d
.

rou
.

O
A apresentação deverá ser feita entre os dias 10 e

e,neoo ra.ram O pro ..

o
,

, Centenário, ante-ontem, às Ambos, como sempre,
. -.... 31 de Dezembro de 1953, no Quartel do 14a B. C., 16a.

d
17 horas, palestrava com AI- passavam alí horas e horas, C. R. M. ou Polícia Militar.

-

.

entregaade-e ao seu ono cebíades Dias, funcionário cada qual relatando fatos, Na 16a. C. R. M., a apresentação poderá ser feita

L
,. ._, I' d d

. O di d da. Crédito MIU'tUO Predial, rindo a bom rir, com a sé- díàriamente, dentro do expediente. ,

arapios um, casa de po en o conseguir, apezar s menores, ignos e -

I h' W
- --- rie de anedotas que surgi- N.o DIA DO RESERVISTA 16 de Dezembro, a apre-

aventureiros, sem dúvida - de deter suspeitos. onra ao mérito, agner

Dr N b t sentação será entre as 7,30 e 18 horas,
<, arrombaram, há dias, a por- Mas dois garôtos - alu- José da Silva, filho do' sr • or 8r O am, uma a uma. Os reservistas que faltarem à apresentação, estarão'

ta da residência do dr. A- ,lOS do Grupo Escolar "José Tomaz da Silva, da Estiva DGOemaOD .Mas, subíto, eis que Pe- incursos no art. 125, da Lei do Ser.viço Militar e como

dalberto Tolentino de Car- Boiteux", daquele distritt),; .Ylarítima e -Nilson, filho de �nconüa-se nesta Capital, l�ro Ldaus selntiu-se madI: ví- ta;� �uj.e!.o; .:0. e:�:r�?��:o.:d....ew_...�......",�....·�...t:"..:._••'W....."".._....,..."".."",._""=_._111". _

valho, no distrito do Estrei- f'ncontraram o produto do I Manoel Cândido Verás, una e co apso car IaC).

D RfI T G
.

b d b d 'E ti M'" cl-egado ontem, o sr. dr. Ro- vindo.a falecer, sem que I lia avares euveíato, fato que noticiámos à l·.oU o - um acor eon e tam e,n a s Iva arítirna, .

.

..
. ,

.

,

f d'
o d

. ./1
/

b 1 d G E "J
' bento N Danernann, Dire- fôsse po.ssh. ('1 atendê-lo c

Be�oca, em ace a queixa uma encera eira, em um 0-· am os a unos o . .' ose ,- I1 I 'd d d B."
A • ror da Divisão dos Orgãos Dr. Miguel Salles Caval- arre o

que foi registada pela PoU- ca nas proximi a es o oiteux, tiveram, com esse
"

.

, Regionais do Departamento ti
. h

.

d 1
':'a Civil. I campo do Figueirense F. C .. gesto, manifesto propositos can 1, que, a c ama o pe o rlIá precisamente um ,sé, .

D. Filadelfia Paulina .de
O sub-delegado daquêle E, sem pêrda de tempo, ÍJ- que bem definem o seu ca-

Nacional do SENAC. Comissário de Polícia dr. chIo - a 15 doAgôsto de' Gouveia Barreto e neta; pe-
distrito, que também teve' ram ao dr. Tolentino de t'éter e educação. Esse alto funcionário do Oscar Pereira, se achava no .1853 - nasceu no lendário 10 lado materno, do notá-

ciência da ocorrência, de-: Carvalho levar aqueles ob- SENAC está promovendo Ponto .Chíc, com amigos. engenho de PAU-AM'ARE-, vel pernambucano Manuel

"envolveu atividades, nada I �etos. TIM • 41 ....

viagem aos diversos órgãos Em face dêsse fato, o cor- LO, no município de Goía- Paulino de Gouveia Muniz
... do SENAC no Brasil, man- po da vítima foi removido na, neste Estado, a respeitá- Feijó, um dos chefes do par-

I Lendo contacto com .0S res- té dSI'- pa�a o.
necro ena a ,ec��... v:l Senhora. cuj��ome en-. tido .liberal na guerra d.OSpectívos diretores geraig, e taría da Segurança Pública CIma estas linhas, Descen-I praeiros, e de D. Margarida

Foi em São Bento, há 25 funclonários, no acerto de de onde, após autopsia, fu; dente de tradicional e hon- Coutinho da Cunha Rêgo.
mos atráz. A geada come- did t d t Ih 1 d

'
.

.

lt
'.

C I ' .

me 1 R"- en en es a me c-
i
aa o a sepu ura em c- rada família goianense, era Era sobrinha doBarão de

.ára à bôca da noite. Naque- rar o ensino comercial, qireiros. a mesma filha do Coronel Goiana.
la chácara, afastada da cida- ....�.....---�tII I
le uns bons vinte minutos, HojP, Colarão Orão os .Co.Qtado..

Manuel Velho Barreto e de. (Continua na 3a página)

odes se acomodaram cêdo, d d �3
ii 'ogo após a ceia. Oito emeia' .' rao OS e" ."

.

. Ia noite, se tanto. Frio e es-
. Os Contadorandos cola-.· às �� horas e,' às 20 horas, no.ruridão.jque Deus dava. Pe-

- ,

h'
I
r TA. C' b d

la madrugada um guape- a� grau, oje, com as' se-
I
.iru ems lU e, ato a co-

ca latim insistentemente e f!u·.nit:s solenidades: .' missa lação de gráu pelo paranin

.Iepois aquietou. Não era na-
na Catedral Metropolitana, l_Io dr. Osmar �unha.-

da, pensaram. Mas, às cin-.

'.0 e meia, quando o dono

da casa abriu o postigo, pa-

Dois Mendres-
, , .

�
"

...

Florianópolis, c;iuinta-feira, 10 de Dezembro de 1953

Já T rabal�an�o
-'a· draga EMAK no pô'rto
desta Capítal

enviada à

QUE MAIS VALE?

I Coníresso· Brasileiro de
Medicina Legal e. Criminologia
�I .

.

�g_1

o prol. Madeira Neles entre
.

os
relatores'

,,;:la draga para alargamen
.o JQ canal dêste pôrto.

Florianópolis, ta vêr o tempo, notou um

-mbrulho jogado no' canto

"

b) - Criminologia
,

Em São Bento, onde se ["HereditariEdade e tendên

!'am as cabeças dos seus mo- �néontrava, faleceu, ontem, cia criminal". Relator prof.
['adores. Enquanto crecia a-

:ercado do carinho de FIURÜI dr. J. Madeira "Neves; cor-,quela criança, que mãoE.. �os. ll�e são cflros� (i L()SSC "('lator�s, prof. dr. Roberb

perversas, atiraram na va-
sstIm�do conterranú{) sr. Lyra, prof. dr. Aloysio d8

['anda de gente desconheci- ')(merval Costa, (Chr:o) I Carvalho, prof. dr. J. Lem0s
la. Passaram�se 25 anos. A- -::Jto funcionário ,lposent�lal) drito.

.

-

,

,(seotã . de Formação de quela criança, hoje com essà 3,?- Depart�ménto R,e-glOnal c) - Infortunistica e Me-

Pai I 'Come r'Cll'al·S· ���:' ;:dcaa::is :oc:e ::: I ��:te �Os:��"�.S e TclegraJ0s :��i�l:m�o J:ra�:���era���
I O OS' .

clhos. Não fala, nem racio: I
O ext'tlto; que :1L:';�_llta- ,los incapacitados". Relator,

RECONHECIDA PELA DIRETORIA DE tina. Um monstro, de feiu- va de "'CIsto circulo :Ie ami- dr. Fernando Boccolin!.

; AERONAUTICA CIVIL ra, vive num canto, sem se 7<lde, na sociedaàc barrigh- Correlatores, dr. Waldomi-
.
A S�RVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO r:>0. �yL I ,n�vimentar, s�m andar, '''-de, era irmuo clJ' sr. ln- 1'0 de Oliveira, Joel Ruthe-

LTDA. comUnIca que se acham abertas as mscnçoes I �S l' 'd
-

'bA ! o Catarinense da Costa e nio de Paiva .. prof. dr. Leo-
o

.

E d -S 1
- ..

' em evar comI a a oca, . ,

p<lra o xame e e eçao ao curso aCIma." i..
'

. .esta Capital viv\m 'ld R'b' f d 0.-
São condições e documentos indispensáveis: : equer. E o bondoso pai a-

,por DL. OleIro, pro. r. �

a) _ Se),' brasileiro nato;'
o

dotivo, ora paralítico, im-'
k ngús f.rlOS. �ar Negrão de Lima.

b) - ter mais de I? anos e menos de 25, referidos nüssibilitado de trabalhar E
A. sua morte ';311S,)U ge- d) - Psicopatologia Fú-

êsses limItes ao dia 1° de Março do ano da de continuar no zêlo diário ralconsternação i-:'" soc.i.eda- 'cnse - "A simulação e-n

matrícula; de 'locai. da qual 1)' sr. De--· l'sicopatologia forense". Re-
lt

. - .

d'
A que votava ao infeliz enj,ei-ser so elro e nao serVIr e arrImo e pessoa

. "11er;al Costa er� elemeiJlc i;xtor, prof. dr.- A. C. Pache-
alguma; tado" suplic�u às autorida-

d) - ter bons antecedentes comprovados �ediante eles, um destino melhor. -:1.e::;télcadc. G� e Sllva; correlatores, dr.
atestado ou fôlha corrida fornecida por au- Foi-lhe indicado então a Co- O ESTADO aprec;eGta fi André Teixeira Lima, prof.
toridade competente; �xma família enlutada �jn- dr. C. Pitta Pinheiro, -prof.iônia de Santana, . hospital

e) - haver concluido, çom aproveitamento, o cur- �<::ras (')i,dólência3. dr. Hélio Gomes.
o sO--'secundário 10 e 2° cic;los. completos; para de�entes. Grandiosa

f) - estar .autorisado pelo pai, mãe viuva ou tutor obra dê 'assistêncÍa
.
social,

(menor de 21 anos); construidà pelo sr. Nerêu
g) - apresentar certidão de nascimento; Ramos. Centenas � centenas
h) - quitação com o serviço militar;

- de enfermos, das zonas colo-
i) -=- 3 retratos 3x4 cms. tirados de frente (cabeça

descoberta) ;

OBSERVAÇÕES:
a) - Os candidatos de 18 a 21 qnos incompletos,

que ainda não possuirem certificados de re

servista, deverão apresentar próva de alis
tamento militar .

AS INSCRIÇÕES ENCERRAM-SE IMPRE
TERIVELMENTE NO DIA 31 DE DE
ZEMBRO.

Os interessados deverão procUrar a Séde da
-

Sucursal. (ou Agência) -da Cruzeiro do Sul,
à rua Felipe· Schmidt N. 40 para ás devi-

dos esclareciplentos
.

A medida, tão logo rece

úh., foi de imediato consi

.:;erurla no terreno prático,
já !Oe én.contrando a serviço.
nest'= pôrto, a draga EMAK
1.l:t'sLr!_'o os serviços qUE

;e fiziam de urgente neces

'iiJ: ce.

Assim, àquele represÇ!n·
tante' do povo na Câmara

Municipal, justas as con

gratulações de quantos re

!onhecem o trabalho qUE'

vem êle levando a efeito na-
Há meses, o esforçado Ve

reador Antônio Paschoal -quele Legislativo, cumprin-:
c;c ma-'ldato cQnferido, de

Apostolo, integrante da ban-
maneira a merecer -todos o,

cada do Partido ,Social De- A'

, A encomlOs.
mocratico, na Camara MU-,'n:cipal, em bem fundamen- 8cnb:o em breve, o pôrto
tada indicação, propôs tele- de Florianópolis, mercê des

gl':1maS às altas autoridades _;as providências, estará

,�o País, encarecendo a ne- apto a dar passagem aos na

ces�;dade de urgentes pro- io� sem lhes oferecer pe

vid&rcias no sentido de ser ·culosi(lade.

I. P. A. S. E.
A DELEGACIA DO IPASE EM SANTA CA

TARINA SOLICITA O COMPARECIMENTO DE

MARIA MAGDALA SILVEIRA DA ROSA, COM
A MÁXIMA URGÊNCIA, AFIM-DE TRATAR AS.,.

SUNTO DE SEU INTERÊSSE.

c)

..

b)

e)

la varanda. A espôsa acu

Jiu ad seu chamado, e am

aos, .tiritando de' frio, car-

egaram
.

o estranho ach.ado

-té a .cosinha. E �a mêsa, já De 14 a 19 de dezembrO, los de Salles Filho, dr. El-

posta para o café, cautelo- :orrente, réalizà-s.e o I Con.! I,ídio Reali, dr. José Adria·

. ,alflente, abriram o volume gresso Brasileiro de Medi-Illo Marrey Júnior, prof.--d-:,

i.:!squesito. Uma criança, do cina Legal e Criminologia, Ernesto de Moraes Leme,

'exo masculino, fria � enré- da 'Sociedade de Medicina I :v1agnifico Reitor da'Univel:-5elada, surgiu do amontoa- Legal e Criminologia de São �idade de 8ão Paulo; con

lo de panos e papeis. Sem Paulo, cümemor<;\tivo do IV gressista convidado, dr. Ma

Jêrda de tempo, o ca�al de Centenário da Cidade d� IJuel Miguel Silva; !l1e.n1bro
:o1onos, iniciou uma bata- São Paulo. Honor,ário, prof. dr. Henri-

ha dramática, para fazer São: presidente de Han- :me Tanner d�. Abreu.
'obreviver aquêle pedaçi- ra dq Congresso, o prof. dr. Os temas oficiais são <lua·

.lho de gente, louro e frio. Lucas Nogueira Garcez, go- tro: :

Lutaram horas. Calados. vernador do Estado; vic�· . a) - Medicina Legal _.

fmprecando. Resando. E en- {residente �e Honra, o dr. As recente,:; aquisições ;la

Te lágrimas, de emoção e Jânio Quadros, prefeito da hematologia forense". Rela·

,d�dria o trapinho humanõ l-Capital; membros de HOB- fõr, prof. dr. Carlos da Silv::
I::> ,

começou a. tremer' depois, "0: sr. Francisco Mata:r:azzo

,nu�to depois, emitiu sons 30brinh�, dr. Antônio çal"'
quJ imitavam chôro. Muitas ""WiH'_"04llllk.>-.__

Sr. De'merval
Costa

nes.

Lacaz, corre]atores, prof. de'
Gualtér Adolfo Luiz, prof.
dl� Edgaid Altino de Araú

,ü, prof. dr. Celestino Pru-
. -

;e:adas cairam. novamente

,êbre aquela casa modesta,
ssbranquiçando-lhe o telha

do. Brancas
-

tambeffi
.

fica-

CONCURSO PARA TESOUREIRO-AUXILIAR

Instituto de AposentadO ria e Pen
sões dos lodustrlários

niais, têm 'sido internados

,.lí. Recuperados, voltam ao

seu lar.; Nerêu Ramos fazia PILdrões 1, J e K

:\ssim. 'Trabalhava para o
Comunico aos candidatos inscritos no concurso su-

l,'

.

d d Ih 'h . pra, q,ue a relação das notas das provas de Português,'
"e� povo, an 0- es OSpI- Legislação, Matemática e Contabilidade se encontra aii�
taiS, estradas, escolas .. Que. xada nesta Delegacia.

.

mais:vale para o �olono: um Os candidato� <_!ue qu}serem pedir vista e rerisão de

hospital ou um discursi!_1ho suas provas, poderao faze-lo dentro de quarenta e oito

decor�do? Vamos brincar, horas, a contar da data da presente publicação. .1
I

Florianópelis, 10 de dezembro de '1953. . Ide responder? TELMO VIEIRA RIBEIRO

..,..,..........'.__",.." ,.,___,--..._._.
.. BUM' Delegado

LOTERIA DO ESTADO DE S. CA'rARINA
HOJE:

Cr$ 200.000,00

Lajes, 2 de Dezembro de 1953.
�

Guilherme Tal. ,

Li a. ca�ta que o nobre Deputado Enedino l1i
beiro enviou ao Sr. Nerêu Ramos, em 14 de Setem
bro de 1946, 'recentemente estampada na coluna
FRECHANDO.

.

As cerebrinas afirmações de que eu ... "escre
via cartas ao sogro, de São Paulo, garantindo a vi
tória do Brigadeiro e estimulava a campa�ha ude
nista, em São Joaquim", revelam, desde aquela épo
ca, a irresistível inclinação do influente missivista
para as "histórias mal contadas" ou patrari'hosa.;;,

Lembra-me que os bole_tins de propaganda de
meu adversário, ao concorrer a uma 'das cadeiras
da ,Assembléia Legislativa, aludiam a cartas de re

comendação de candidatos de outros pártidos po-
líticos. /

Disseram-me que o autor dessa venenosa men

tira havia sido o preeminente. Deputado Enedino
Rib�iro, profundamente abespinhado por não ter

figurado na chapa de Deputados do P.S.D., em 1946,
mas eu não dei crédito a tais afirmações, porque,
por ingenuidade ou candura, 'supus fôsse uma das
mexeriquices à sôlta nos entreveros eleitorais.
,. Em 1945, submeti-me. ao Curso de Higiene le'
Saúde Pública, em São Paulo e enfrentei;. junta
mente com meu colega Firmino Cordeiro dos_San
tos, atual Chefe do '5° Distrito. Sanitário, duras re

fregas com a turma de cursistas do Nordeste, irre-
dutivelmente Brigadeirista.

'

Por outro lado, minha Senhora, de livre vonta

de, esérevia ao Pai para pedir-lhe que não abando
nasse o Sr. Nerêu Ramos, sob cujo Govêrno Esta
dual fôra, em 1953, Prefeito Municipal de São Joa
quim e pelo qual nutria velha amizade.

Méu sogro, sr. Antôrt'io Pereira Sobrinho
-que, por sem dúvida,/é um dos homens de mil da
/ terra de Manúel Joaquim Pinto - decidirá se eu

tive a fraqueza ou a dubiedade <;Te escrever-lhe
cartas pró candidatura do eminente Brigadeiro ou

se a incredível acusação teve por mira intrigar-me
com o Sr. Nerêu Ramos.

O único estímulo que dei à "campanha' udenis
ta, em São Joaquim", conforme afirma o ilustre
Deputado Enedirio Ribeiro, foi o de votar no nome'
de meu s'audoso amigo CeI.. Boanerges Pereira de

�edeiros para Deputado Estadual e creio que êle,
lImpo e digno como era, tivesse recíproca atitude.

. Ninguém poderá, por esse motivo, tachar-me
de bifronte oU traidor, se outros merecimentós não
me disfarçassem os inúmeros defeitos que tr"ago.

, Tenho granJle admiração aos que, sem estar
dalhaço, bazófia e juízo errado, vêm engrandecendo

.
a terra e11!, que nasci. -

\

a. mo, adm. or e obro o

JOAQUIM: PINTO DE ARRUDA
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Por hoje é so ...
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