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OS·(�'S'rs. lereu Ramo's Wande,rley, Junior, I ���:��e��e14-1�!�ei �ol- ��oal��!i�:� �:��e�e�r�j::�'I��r;��� �Oo!����!O������a�:
laço de Oliveira. que foi concedida pelo ple- Aparteando o Dep. Estivalet
Secretários - Lenoir V, nário.·O Dep.. Paulo Mar- Pires demonstra que os no-

'.Joaqula,m '. Ramo's e Aderbal R. da SI·lva,' Ferreira e Elpídio Barbosa. ques e Coelho de Souza de- vos municípios ficarão qua-
Expediente - Ata da clararam ao Plenário.que os se todos sob a orientação da

sessão anterior aprovada' líderes das bancadas do P. U. D. N .. Surgem debates

RIO,14 (V.A.) - Foram €státua de Tamandaré, na Frnandes, Carlos Américo 1.:r,c,nio de Souza e'. o por'.. sem retificações. T. B. e U. D. N. respectiva- acalorados e 'diz o orador

encerrados ontem as COi'li€- Praia do Botafogo. O Pl'e.:..i, I Brasil, Joaquim Mary Ca- te:nJ Manuel' Gonçalves I Como único orador na mente que é questão aberta que as novas unidades se-

morações 'da Semana da ,lente Getúlio Vargas e I) valcanti, Paulo Tacia, Luiz i-: t
'

I
hora do. expediente falou' o a votação do projeto de Re- riam enteadas e os prefeitos

· .n o.
. Dep. Fernando Osvaldo solução 5-53. quê as dirigissem, padras-

1\.... Iarinha, com' a tradicional mais antigo dos ·adidos na- da M·oura Brasil e-Helde : ·\ ....ós a entrega das co d 01 b d 3' 14 f
.

d
.

._ .L. :-' u e-, iveira sô re a necessi a- Por 2 votos contra 01 tos as mesmas.

5�lenidade cívica, junto à' vais estrangeiros, coloca- Morais Rego, o primeiro "e- corações, a tropa desfiloa ! de de se ampliar o auxilio rejeitado o Projeto. O Dep. Fernando Olivei-

i- do Rodrigues e Antônio 'G�:- cam palmas de flores ao pé nente Doroteu Alfredo ds em continência, retirand ...._1 financeiro aos agricultores Pediram a palavra para ra aparteando que S. Excia.

da estátua, ontem com a C'ú::.ta, o auxiliar adminis- se em seguida o .chefe do
' de Ca�Qinh�s, isto tra:á me- leclara�ão.de voto.os Depu- faz juizo, usou dos prefei-.

·
"

.

'

.
Ilhar situação aos agriculto- tados Cássio Medeiros e Es- tos que ficassem adminis-

';;:uarda de honra de pelo- trativo Augusto Pinto de aoverno sendo dada p '1'e'
"

' LI
.

res que, ainda recentemen- tivalet Pires. ,trando os,novQs municipios.
tões da Escola Naval. D.��, Oliveira, o desenhista J035 Iln-ta a cerimônia.

.

te, foram prejudicados em Foram aprovados, unani- No mesmo sentido fala o

I suas culturas, pelas chuvas, -nernente, os Projetos 199-53 Dep: Tenório Cavalcanti sô
Continúa comentando a si- e 218-53 - aumento ao fun- bre o Projeto de Chapecó

I tuação dos_ agricultores, cionalisn{o. trazido a baila 'pelo Dep.
,.cujos interesses são as ve- Discussão e votação do Paulo Marques.
I zes preteridos. O, auxílio �)l'ojeto de Lei que fixa di- Continuando o Dep. Te-
financeiro é tão importante, visão administrativa e [udi- nório Cavalcanti destroe a

quanto é a assistência em -iária do Estado. argumentação do Dep. -Coe-
sementes, adubos e máqui- O Presidente suspendeu a lho de Souza que se .mostra
nas. sessão por 10 minutos, a- tendencioso

I

em sua inter-'
A la. matéria .da Ordem ;ua,rdando nesse espaço de pretação do Projeto.

do Dia foi votação secreta .empo que fosse encaminha- O Dep. Estívalet Pires pe-
dr._Nerêu Ramos, presíden- do ato governamental às e· [o à Mesa a matéria que de a palavra para impugnar
te da Câmara dos Deputa-I E

.

,

1
. -'.. mendas apresentadas a Pro- oi apreciada pela Comis- a questão de ordem levan-

(lOS; o marechal João Batis
nquanto, nestes u timos .com as gerais, a 3 de outll-Iposta Orçamentária, cuja ·ão Especial de Estudos da tada.

'

,tempos, os deputados ude-! bro, o que, sem dúvida, é discussão havia sido eneer- Divisão Territorial. I Assim se expressa -o' líder
ta Mascarenhas de Morats E I I

nistas, e seus apêndices pas- medida acertadissimá, me- rada em sessão anterior.. Reaberta a sessão ocupou I
do P. S. D.: não há como

o almirante Alfredo Cario,

1
V 37 D 'b D C Ih d

.

'f"
.

seavam juntamente com o nos para o Palácio. Os 1'8-
otaram srs. eputa- l tri una o ep. oe o e [ustí icar a ínconstituciona-

Soares Dutra; no grau r;,,' ro
.

d t -t d U D N _

dos. A apuração r.ecebeu c 30uza, citá inicialmente o llidade que baseou a questão
uoverna ar e o presidente presen an es a na

rà de Andrade, viuva do Grande-Oficial os ministros . _ .. ',' .:
'"

seguinte resultado: 20 votos andamento do assunto' em de ordem do Dep. Coelho de

n\sso saudoso conterrâneo vicente Ráo, Nero Mouro"
da Assembléia, os do R. Si. Comissão, e mars o inefável contra o veto, 12 pela rejei- ro,Jtros,Esta�os, �io �rande S!)Uza. A própria Constitui-

sr. Patricio Caldeira de An-.r os generais Alvaro Fiuza de
D" na Comissão de Divisão dep, �aul� ....1\f.arques; s"ltir' çQ� e 5, \rotos.. em branco. i dJ, �111 e Mm�s.GJl'als.. ' çao .do. Estado em seu �rt.

Ten;torial trabalhavam �tê ·pl'e docil as ordens do E1fe- F'OI aSl;nm reJe}tado o veto i l)lZ que, a dIVIsa0 ternto- 21, mClSO 12, leh:a B, e ar�
Castro e ju.arez Távora! ' 0:0 t'd d

.

I t" rt t f" t, eh::.::> horas da noite para cuf o
-' .

'g"
.

d e man 1 as as emen as ao na carre ara maIOres ren· uumen o su IClen e para
brigadei_ros Armando Trolll-

IV, �ao con:e um o

Projeto' de Lei que Orça a
I
(lus federais para -o EstadG destruir a questão levantá-

c.i!!cluir ó projeto da cria- obstruir oS trabalhos da Cc-
clª", atualmente .

residente powsky, Eduardo G-omes, Receita: e 'Fixa a Despesa (om aparecimento de novos da. Além disso, sendo a ler
É Ç,,10 de novos municípios. A- missão. de Divisão Territo· para 1954. ',' l11uniciplos.

-

Orgânica uma lei ordinária,
,__:em Niterói. ra, ainda a Ajalmar Vieira Mascare, '

� [,['r-sentado o projeto à Co· rial, embrabeceram e se re- Votação do Projeto de I Afirma o Dep, Co.elho de! pode 'ser, revogada por. lei.

extinta, irmã dos nossos nhas, os almirantes Jl.lvenal RIS d I dm;f:o:ão, os deputados ude- tiraram. De fora, manda:· eso ução 5-,5.3 - quadro I
ouza que, p.ar ocuP,aç,ã.o e a mesma natu.reza. C.on-conterrâneos sr.' Dalmiro ,J.reenhalgh Ferreira Lim8 d A bl O D E d I t t d d D E t 1 t P

n;sta! ficaram irr:itados, por. ram um bilhetinho ao depu. a ssem ela.. ep. s- ,l1r em po 1 Ico-par 1 ana a c ue o ep. s Iva e Ires

C.aldeira de Andrada, f1,ln- e Ernesto de Araújo, o e.a, .

" , I
'

'

• (impugnando a questão le-

cionário dos Correios e Te- baixador Orlando Guerrei- ;��:lt�s:st:::�::o'�em�:l�:� �:::�I:��:et�l�b::d;�,:tl��. Trabalh.ando' de .Band1do pV.��::d�c����a�ã�rr�pêar�O��'legrafosj dr. Fernandino ,'o de Castro e o dr. Mário Iva-a criar, os' municipio!" rada. Mas o representante, gal.,
Caldeira de Andrada, resi- Rittencourt Sampaio, n0 . O D W'l D" d-

que, 'legalmente, podiam ,.,cr perrepista 'não foi no golpe I . Apla�din�o comentário ?os.�ó, ao pretendi- e�. 1 mar las, pe .edente em Curitiba; sr. Jo- grau de Comendag"or O�'
1 ' r. ,1�mago'gI'co e obs'trutor. do paliama no qnadro de funcIOn.anos da Assem- esclareclment,os ao PreSI-

crJ<lC os, isto e, que satista- "

sé Caldeira de Andrada, deputados Vander1ei Júni'::p . b16ia, o Diário da Manhã, orgão ·do govêrno, dente sôbre o andamento da

.-funcionário dos Correios e Joaquim Ramos,' <> de.
ziam as exigências de rerHk Permaneceu no seu pôsto, estampou, na sua edição de 14 de outubro, o matéria, afim de que se p'ti-
e plJpulação e contavam com declarando que, embora' artigo abaixo, no qual apoiava justamente. o desse, analisando as preten-

e Telegrafos�. n,esta cidade; <embargador Milton Barce I d'
.

.

. -

u,; indispensáveis decisões ':!om restrições, votaria o' ponto de vista da bancada de oposição. sões a Comissão de Rio
exma. snra. d. Helena Cal- Jos, os brigadeiros Alvar·_ I "T'

. r.-, 'h
- .

d'
'

• :I"s respectivas' Câmaras projeto. :E:sse, aliás, era o' ese sensata é a que esposa O ESTADO, L�egrm o, nao a preJu Icar

deira da Silva, esposa do Heckshel, Raimundo Vas-
lVhmicipais. De resto, 1ll1� dever dos fujões udenistas, de 11 na secção "FRECHANDO", sôbre os fun- em seus prôpósitos. .

sr. Errtani Born' da . Silva; concelos de Aboim, Antôni,) cionários da Assembléia Legislativi;l:' Que os O Dep. Estivalet Pj.res ocu·
adian�aria ou adhmtará' os quais, enquanto lií no in- 't 'b d' dfisc�l do Impos�o do Con- Azevedo deCastro Lirr'p, servidores do Poder Legislativo precisam sair

IPCl � rI una. Iscutin o o

, criar novas, comunas �m terior 'vivem a declarar que da situac,ão de instabilidade e de tumulto, nin- ProJeto. Começa S. Excia.
sumo, '.atualment'e na Pa- Inácio de Loiola Daber, 0'3 f d- atender ,à lei? Não houve: 330 a favor da criação dos guém, de rudimentar senso, negará. E' mister a irlllan ,o: que não foi uni
raíbà;' S.ta., ,.Almira Caldei� illmirantes Edgar Santo:., d b 'I d 1 1 t b . ,

" > em absoluto, má vontade do :1o'vos lllunicipi()s e que essa ar ase �o i a. ao atua. . quadro, ree�ttutur�ndo ongo e ene r�so m,:erno,
ra de Andràda; e, sr. Lau- Ro"a, FQrnando Almeida da

P. S. D. côntni .êste ou a, medida de.ve ser apressada, os respectIvos mtegrantes. A melh.ona da sItua- (l tempo de,corndo ate qúe
ro Caldeirá de' Andrada; Silva, Paulo 'Mário lld ;. "

_' ção dos, atuais ocupantes é uma 'providência afin�l fosse o assunto abor:-
funcionário do I.P.A.S.E., Cunha Rodrigues, Alfredo

quele �Istnto que _nao, pode [qui no;; trabalhos legislati- que desperta simpatias e, presumivelmente, se _- dado pelo Plenário. Foi um,
.

SI' d
-

S'l P 1

I
emanCIpar-se. O que n.ouve vos se ausentam da Corb.is- I,. colocado ):lesses têrmos, u.m projeto de resolu- lLJngo e florido verão duran-

agencia. desta" cidade. a Ol�e a. 1 V3 e. �l;,U foi que eles não conseguI- são, depois : de pretender ção, logrará, talvez, aprovação por unanimida- te o qual, dernagógicamente,
Deixou 'os seguintes fi- Mar�ms MeIra,. o mI�m�t·o ram o ato indispensável das )bstruir e sabotar os proje- de. E os pontos deveriam ser: 1°) - conter afirmaram perante o povo

lhos: Lize-Ma:ria" Suene, Agl.mal1:J Bouhtreau ]! ra-l C'" M'" .
tos, S" esses proJ'etos c.on-

dentro do' atual quadro os servidores do Le- que, a bancada que lidera
,

amaras unlClpms, sem () - .

l' 20)
..

f t
' . ,-

dNara, Sumara, Talita' e ifOSO, o coronel Orlando df,
l' d . d

gIS atIvo; - premiar, nos postos de che ia, p.ra con rarIa, a cnaçao e

'. ". qua, am a que cna os, E'O- �em medidas políticas, essas I, os atuais servidores', 30) _ nivelar, dentro de l1cvas unidades.. HOJ'e pode-Eder. '
,

Fonseca Rangel Sobrmho e
'f '

fti'
. ',. J

' .

rerlam a a mente o recur, medidas são salutares, pO,'- cada carreira, os respectivos ocupantes e pres- mos, pr0var perante o povo
Educadora de reaIS merl- os-drs. CamIlo Raul Prates,

d
'

... .

d' que todas de sentido e con- crever avanços automá.ticos t.rienais, ,em. n,úmero de Santa Catarina, J'ámais
·1:O.',s" a extinta exerceu, por Aristo de Viana, Gustavo Sd?

üs mumclpl,.,oS. preJu llhca- 'e,údo democrático. " de oito. E'.. p:>r demais evidente que o quadro, I cOl'rc.sponderam .
à verdade

, .

,

'

,'. os -- recurso- esse que. es f10.•,ngos an,os;. o sagrado' Ma- Harroso, Aderbal Ramos <1a'
I'

. _
em vigor, aprovado pela Resolução n. 20, de Illql1t'JaS a irmações. .

,

, .

d'd P f S'l J' R'b
'.

P
,anu ana a cnaçao. I 1951 t d

'

'd d d' I'
,

gisterIO, ten o SI o' ro es- _ 1 va, ase 1 elro ortu- .

E t d
"

, a en e as neceSSI a es o serVIço e os - -

·
xce p um, os emaIS servidores nêle lotados merecem ser melhora- O RISO DA CIDADE···,sora do Grupo Escolar' da gal c :Ot'dro. da Co.sta 11,;'go: PO,r' ,sôbre isso,' Ó proj.31:0, , "

t'
.

t- d, umClplOS, a e serem,ms a- dos, pois deram provas sobejas de eficiência. Le-
visinha cidade de ,são jos&. no grau de Oficial, o almi,- sabiamente, nãoquís'que os lados já rigorosamente au- var para o plenário um quadro muito numeroso

�ra '�i�da: esposa' mod�lar, ,rente Henrique A,lbel:t;) novos municipios fosse!'l tbnom('�:, continuarão sob e que propicie claros a serem preenchidos com

l\1:ãe est��rrto!,a e Fillla a- Carlos Júnior, os capit5e3 instalados sem a sua sobe, ,administração udenista ou gente de fora, mesmo debaixo do criterio da

n1antissima. de 'mar e guerra Otávio dfl rania plena: daI porque de- !!overnista-trabalhista, Mas,
mais escrupulosa seleção, é fazer periclitar'uma

I
' \ J justa aspiração dos atuais servidores e, tornar

i Se\! sepultamento' reali- Si veira Carneiro e Eduar- terminou que continuassem <lO serem instalados, serão impossivel � aceitação por' parte das bancadas.
z�lU-se naquele mesmo d�a, :[0 Beze'nil' Fontenele. o sôbre a. administração.� do,� � lüunicipios de verdade, so- Reflitam enquànto é tempo e tratem de melho-
às 17horasj' após ofícios re- ·oronel Joaquim Fran�is(:;J municipios 'de origem, até he'rànos e' autonomos. rar a situação dos que Já estão dentro de pá-
ligiosos dirigidos pelo, Re,v. de Çastro Júnior, o capitão �rem instalados já com os' , drões razoáveis e exequíveis! Um "quadro. re-
Jonas Holanda' de Oliveira de fraga1.l dr. Geraldo Bar- seUs -prefeitos e Câmal'as Nada mais natural que à cheiado de lugares altamente remunerados, pa-
auxiliado pelo Rev. Abél :1'OSO, �- maestro Ei�az�r' dI" eleitos pela vontade popu, (�ovêrno os queira nascidos

ra tentação .de estr�nhos, será a maior injustiça
.., ,', - que já se. praticou cüntra os atuais ocupantes�

de 'Siquef,ra ;F1.lrtádo. Carvalho e os drs. Miguel, la:..Essa detern;-i�ação, sem I �em independênc�a, escra- porque tal quadro não será,. nunca poderia ser

Gr�nde éra o número de Fmnch;r: Neto, André �\). duv.�da democratIca, de<:ep. ;;os dos seus _caprIchos e ad- aprovadg. Quem disser o contrário, est'àrá traba-

llessôas que foi levar n',ero e Nelson Moura B:"a-· cionau os interesses pala- n'dnistrados eleitoralmente lhando de bandido contra os zelosos servidores

seus S'entimentos à ,familia si-l do j\maral; e no grau de cianos _e udenistas, que ,já até a data da' instalação:'
. do Poder Legislativo e assanhando inutilmente

,

C "
"

't- 1· contav'am" com' as nom' 'eaco-es' - alguns pe,s,c,'àdores de ágtias turvas, sempre à
enl t d S b f,

.

t VI'- a\'�C1IC'j'(', os' caI:'I a:es'( e ,.,.. ., 1 'm nao se'rI'au a a. o o ere ro \., na- os aSSI -cata de' ..alguma beirad;:t... Para que os a,tuais
am"se 'muitas corôas de mar�' guerra Luiz,Te:xeil'a dos pr�feitos, dos deleg�do3 l'ossível, em face do faccio- funcionários sejam melhorados, não é necessá-
flores naturai.s·.

'

l\1artin:Valdemar de Fi� de polícia; etc.·... para as E';smo do sr. Irineu Bor- riC? o ingresso de uma enxurrada de novatos ... "

O :E:STADO apresenta a() .;:ueire10 Costa, Eurico PE, prOXlmas eleições. Pé�OS nhausen, que se não cÇ,lnfór- '(Diário da Manhã, de 14-10-53, ultima página)
sr. João Séna, bem como a niche, os éapitães de fra#.hta 'prazos do projeto, tudo'.in- Iha �m ser miI!oria e quer I

-

.
N.�, - Todos os deputados da U.D.N.,

ontem, votararri a favor do inventário do sr;

t�s os da família _enluta- O.,n ar :\lmeida de Azeve, dica que essas eleições S�- governar como se contasse .

'Volnei,.j.sto�é, da mai07' imjustiça, como disse o

da, sentidas condolências. ma e Silva, os des. Aníbal, rão efetuadas' juntamente com a mais coesa maioria., I "Diário".'
-

INa Assembléiá
.

Rejeítade O veto ao or�amento _ Caiu
o quadro, «p,anamá" -_ Aprovado�,� os

projetos de aumento aos funcionários
-�Discutída a divisâo territorial - Notas

PROFa' EZILDA
CALDEIRADE
SENA

V�timá de pertinaz enfer

midade faleceu ante-ontem,
em sua residência, à Rua

.Joínvile 'nr. 35, nesta cida

de, a exma. snra.'Prof. d.

EZILDA CALDEIRA DE

cursou, na' ocasião, o aca

dêmico Gustavo Barroso,

Seguiu-se a entrega das NA COMISSÃO DE DIVISÃO
TERRITORIALinsígnias aos novos agracia

,10s com a Ordem do Mérito

SENA; esposa do nosso pre

sado conterrâneo sr. João

Acelino de Sena, Fiscal da
Faz�nda do Estado:

: '. .
/' ,

A extmta pertencia a

tradicional familia catarí

-nense, sendo filha da exma.

d. Gillette Barros Caldei-

Naval, que são os seguin
tes: no grau de Grã-Cruz o

.

dr. João Café Filho, vL!�·

presidente' da República, \'

Os udenistas correm, mas o dep. Schnei-
der fica. Os novos' municípios, nascerão

autónomos, soberanos e democráticos.

drade, irmão do Prot Dr:
Laérció Caldeira de Andra-

O nei'sso casório tá difi-
cil! O meu quadro,' Ila
As�embléia foi para o

be!eléo. Vou tentar o

quadro do Collin!
,

Na Secr�taria da Via

ção?
Não! No Caxias Futibol

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M E'O I C o 5 I

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

ROS EIR I Redação e Oficinas, à rua

.. CANTIÇ1\O I
CHEREM W. MUSSI VI A Conselheiro Mafra, n. 160

- MÉDICO _:_ e
- ADVOGADO - Tel. 3022 - Cx. Postal, 139

CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE . - <, Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A.

A D U L TOS DOENÇAS, MENTAIS �R. ANTONIO DIB - Santa Catarina - RAMOS.

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

CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana.
.

- MÉDICOS - AQUINO.
RINS - INTESTINO;::; Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA Representantes:
Tratamento moderno da tais. GERAL-'PARTOS e Representações A. S. La-

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

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'hradentes n. 9. cializado das DOENÇASDE " Rua. Senador Dantas, 40
C

-

I
ADVOGADO:

dentes,. 9. onsu tas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos
D E

A

F
.

- 50 andar.
, r. stevam regapam_

HORÁRIO: noras. métodos de díagnôstlços e Tel.: 22-5924 - Rio de
Causas cíveis e trabalhistas

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

horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA ..:___ HISTE- Reprejor Ltda,
. Acácio Garibaldi S. Thiago

Tel.: Cons. - 3.415,- Res. 54 - Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA Rua Felipe de Oliveira, n.
TEL

Assuntos fiscais em geral.
- 2.276 - Florianópolis. <. - 6245. - METABOLISMO BASAL Edifício "IPASE"-50 andar

21 - 60 andar. I
DR. ROMEU BASTOS DR. MA'RIO WEN-

Radioterapiap or ondas .

--- 'l'el. : 32-9873 - São Paulo

curtas-Eletrocoagulação - ASSINATURAS

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

..

_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE Vermelho.
RINDO

Ano .... ','" Cr$ _170,00,

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultórío : Rua Trajano, Semestre .... Cr$ 90,00'
São Franci'sco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, 10 andar - Edifício do e No Interior I

Santa Casa do Rio de, Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio. DR- CLAUDIO

I
Ano Cr$ 200,00

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horário: Das 9 às 12 ho- Semestre Cr$ 110,00.

CLíNICA GERAL DE raso ras - Dr. MUSSL BORGES Anúncios mediante con-IADULTOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. ADVOGADOS "tráto,

Consultórío : Av. Getúlio Júnior, 45. Tel. 2.812. I MUSSL Fôro em geral,� Recursos Os originais, mesmo· não

Vargas, 2 _ BIGUAÇl!. IResidência: Avenida Trom-

perante.o
Supremo Tribunal publicados, não serão devo1- "

Horário: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS -

I powsky, 84. . Federal e 'I'riburral Federal vidox.

tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA I. �-,

r:
----."�

Id!l
Recursos. A direção não se respon-

horas. IDR. A.. SANTAELA ESCRITóRIOS sabiliza pelos conceitos emi-I
dê L H I

,_

. . Florianópolis -
- Edifício tidos nos artigos assinados. ---------...-------.....,,_-�-

, Resi encia - ux ote
I DR. JÚLIO DOIN (Formado pela. Faculdade São Jorge, rua Trajano, 12 . I.

- apt.: 410 Te}.: 2021.
I VIEIRA

.

Nacional de Medicina da - 10 andar - sala 1. --()�(�(�()---(� r ,... ------.-,;".__

DR. WALMOR ZO-'
Universidade do Brasil). Rio de Janeí.ro - Edifício I· UAMédico por concurso da As- Borba Gato, Avenida Antô- J:earmaCl·aS Q �� G

MER GARCIA ESPECIALISTA EM DOEN- sistência a Psicopatas do nio Carlos 207 - sala 1008. 1 _' I \)'-
.....

" ÇAS DOS OLHOS, OUVI- DistritoFederal.' d PI t In�pll}mado pela Faculdade. DOS, NARIZ E GARGANTA e an ao '�'
N

.

1 d M d" d Ex-interna do Hospital Psi- '

$100 :1····
....

aciona e e rema a Ex-Assistente na Policlínica DR CLARNO G MES DE DEZ
.,

G 00
. . , .

U· 'd d d B '1 quíátrico e Manicômio Judi-. .' EMBRO, II' ""
,

:. ..' ••
'

••
mversr a e o rasi Geral do Rio de Janeiro, na f

E
.

t d ciário da Capital Federal. GALLETT-I 5 ---".
-

Sábado (tarde) - ..• .• •

x-in erno por concurso a Caixa de Aposentadería e
'

. Ex-interno da Santa Casade F
'

Mdi· ":I:.[�_••IMaternídade-Escola Pensões da: Leopoldina Ral-
- ADVOGADO -

armacia o erna - Rua ...

(8
•

d P f'O tá
• Misericórdia do Rio de

ervrço o 1'0. C aVIO lwaye no Hospital São João Rua Vitor Meirelles, 60. João Pinto
R id

.

L') Janeiro.
o rrgues una Batista daLagoa.. FONE: 2.468. 6 - Domingo (tarde)

Ex-interno do Serviço de Curso no Departamento Na-
Clínica Médica - Doenças - Florianópolis -

.

Nervosas. Farmácia Moderna ---- Rua
Cirurgia do Hospital cional de Saúde

I A P E T C do Rl'O' de Consultório: Edifício A- '--........ ...___,..___................. João Pinto I. ; . . . . Consultas diàriamente das
Janeiro 'h

- mélia Neto - Sala 9.
.

-, 12 - Sábado (tarde)10 as 12 oras, o idê
.

R B' I f I·Médico do Hospital de 3a�. e 5as. feiras de 15 às '''le3s41• encia : ua ocaiuva, n orma�O-e8 Farmácia Sto, Antônío i-c-

Caridade ' 'Y
às 18 horas. Consultas.' Das 15 a's 18 U

-
- Rua Joã6 Pinto

DOENÇAS DE SENHORAS A d Hosnít 1 d 'eisten e no ospi a e horas. ) J. 13 - Domingo (tarde)
- PARTOS-OPERAÇõES C 'd d d 8' 10 har! a e,· e as oras. 'I'elefone : O leitor encontrarã, nes- Farmácia Sto. Antônio.Cons: Rua João Pinto n. 16, C I

,. R Vit,
.....

/

onsu tõrío : ua 1 or Consultório: 2.208. ' ta coluna" informações nue
das 16,,00. às 18,00 M' I

. SI'! Rua João Pinto
horas.

erre es, esquina com a -

Residência: 3.305. necessita, diàriamente e de
danha Marinho. tmedíato: 19 - Sábado (tarde)

Pela manhã atende .

Residência : Travessa DR.. VIDAL JORNAIS Telefone Farmácia Catarinense
Urussanga 2. -

. O Estado .•• ,...... 3.022 Ru� Trajano _

Apt. 102. ,,cLíNICA DE CRIANÇAS A. Gazeta ........•. 2.656 20 _ Domingo (tarde)
,

A I CONSULTóRIO ---- )j'eli- Diário da Tarde ..• 3.579
JOSE ROS ,RIO, pe Schmidt, 38.

,

Diário da ManhA... 2.463 Farmácia Catarinense

ARAÚJO A Verdade ').01(1 Rua Tra]ano
'CONSULTAS ---- -Das 4 .: .:-

-

às 6 horas. . I kÓ�;�;�?SfIClal 2.688 I
25 NATAL ---- Farmácia

, Noturna ---- Rua Trajano
RESID�NCIA - Críspim De Caridade: .

26 -- Sábado (tarde) --

'Mira, 25. ,\ ',1 (Provedor) 2.314 .

-<

(P t ') 2.036 Farmácia Esperança - Rua
, FONE _ 3.165. o� arra .

Nereu Ramos 3.831 Conselheiro Mafra

DR. GUERREIRO DA �ilitar .:;
3.157 27 - Domingo (tarde) --

FONSECA
Sao Seb�stIao (Casa Farmácia Esperança - Rua
de Saude) 3.153

Maternidade Douter Conselheiro Mafra

Carlos Corrêa ••• 3.121 O serviço noturno
-

será
CHAMADAS DR- efetuado pela farmácias I
GENTES I Sto. Antônio, Moderna e

Corpo de Bombeiros 3.313 Noturna, situadas às ruas
I

Serviço Luz (Recla- I' I

2.404
João Pinto. e Trajano. II

'

mações) .....• : ..
Policia (Sala Comis-
sário) 2.03P

Polícia (Gab. Dele-
gado) 2.59·j

O ESTADO,

Telefone: 2.692.

diàriamente no Hos

pital de Caridade.
, Residência:
Rua: General Bittencourt DR.

n. 101.

CLíNICA MÉDICA

Doenças de crianças
LÉRIO DE ASSIS

!
(Tratamento de Bronquites

_ MÉDICO _
em adultos e crianças).

Dos Serviços de Clínica In-· Consultório: Vitor Meire

fantH da Assistência Mun(. les, 18 - la andar.

cipal e Hospital de Caridade! Horário: Das 10,30 às

CLÍNICA MÉDICA DE .

11,30 e das 2,30 às 3,30 ho-

CRIANÇAS E ÁDULTOS raso
. A '. .". Espeeíalísta do Hospital

_ Alergia _

Residênela : Avenida . RIO I Moderna Aparelhagem .

Consultório: Rua Nunes Branco, 152 - Fone 2640. Lâmpada de Fenda - Re-

Machado 7 _ Consultas das
' frator - Vertometro etc.

10 às 12 � das 15 às 17 hcras., -aR- ANT � NIO MO- I Raio X, (radi�g,rafia da Ca-

Residência: Rua Marechal . O. .

beça) - Retirada de Cor-

:,1 Guilherme, 5 _ Fone: -3783. NIZ DE ARAGÃO pos Extranhos do Pulmão e

Esofago.
-

_ CIRURGIA TREUMATO- Receita para uso de Oculõs,
\ LOGIA Consultório _c_ Visconde

de Ouro Preto n. 2 - Altos

Pinto, da CasaBelo Horizonte).
Residência - Felipe Sch

midt, 101_- Te!. 1.560.

DR. ARMANDO VA-l

leiTEDR- .I. LOBATO
FILHO

Ortopedia
Consultório: João

18.
COMPANHIAS DE

. TRANSPORTE
AÉREO

TAC 3.700
.
Cruzeiro do Sul 2.500

I Panair ....•...•..•. 3.553
Varig 2.325
Lóide A�reo . . . .. 2.402
Real

,

, •.. ;... 2.358
Scandinavas •.•...• 2.500
HOTÉlS
·Lux .....•...•.•..

Magestlc ........•.

Metropol .

La Porta .

Cacique .

Central
'

...•.

Estrela .••........

Ideal .

ESTREITO

Pu blícidade

Doenças do aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PUJ_,MOES

Cirurgia do Torax DR. NEWTON CIRURlHÃO DE�TISTA
Formado pela Faculdade Consultóri-o e, Residência;
Nacional de Medicina, Tisio- D'AvILA Rua Fernando Machado, 5.

legista 7 Tis.joc�rurgião ·do
I

CIRURGIA GERAL Clínica Geral - Cirurgia
Hospital Nereu Ramos Doenças' de Senhoras Bucal Dentaduras - Pontes

éurso de especializaçãq pela Proctologia - Eletricidade Móveis e fixas.
...,

S. N. 7. Ex-interno e Ex-as:- .Médica Raio X e Infra-vermelho.

sistente de Cirurgia do Prof. Consultório: Rua Vitor HORÁRIO' De segunda a

Ugo Pinheiro Guimarães Meireles n. 18 - Telefone: i:exta-fei,ra das 10 às 12 ho-

(Rio). 1.507. ) ras, e das 14 às 18 horas.

Cons: Fe.Iipe Schmidt, 38 Consultas: Às 11,30 hora,s Da.s 8,30 às 12, hora.s aos

- Fone 3801. .
e à tarde das li horas em sábados. ,

Atende em hora maréada. diante. CLíNICA NOTURNA as

Res: Rua São Jorge 30 - Residência: Rua Vida1 q�arta e sexta-feiras das 19

Fone 2395. I Ramos - Telefone 3.422. às 21 horas.
.

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados,

Res.: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

Agência
,de

DR. SAMUEL
FONSECA

ULTRA SONO
TER·AP,IA

O MAIS MODERNO E' EFICIENTE TRA'fAMEN.
ro PARA INFLAMAÇõES E DORES.

TRATAMEN� SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MÁRCADAS.

DR. GUERREIRO
CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. ..

RESIDÉNCI1\ --:- FELIpE SCHMIDT N. 113.

Negocios . üe Ocasião·
A SUBRAL, com escritório no Edifício São

Jorge - Sala 4, oferece á venda:
.

Lotes de terreno, inclusivo -uma magnífica Ca
sa de alvenaria, situados á rua 'Presidente Coutinho;

Duas casas de alvenaría e uma de madeira
(construção recente), situadas á rua CeI. 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.

'

r

•

Com êste v�loV' �S.
ab..i..iÍ. uma conta. que
lhe ..enderá. jurO com·

pens�o..
'

. e

����5��SE�.� lev61".i. p6"� sU6 ..esidln-
, .'

ciclo um lindo � útil presenta)
umBEUSS/MO eOFREde J4CO eROMADO,

'A-Procure hOje o NOVO

NCO - GRicOJ..:A
_�c7�,16

-

...._-_ FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA __...,::;:"-.;=.." •

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

OLHOS - oníDoe - ftAIUZ • 8A118.AJn'A

DR. GUERREIRO DA FONSECA
-: .. � ..
lêülta •• Oculo. - Eume II. I'ululo d. Olho )HlH

1J�.ffl••o da Pr••alo ArHr1aL .

-"
.

Jloderaa Aparelha••m.
�llIt� - Vluoad. ,. Ouro Pr.-. I. .

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

-

Expresso São Jorge
---- DIARIAMENT�

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU
- AGENCIA --

- �ACIQUE HOTEL -

2.021
2.276
3.147 I Caixa Postal, 45
3.321 }.-'!orianópolis
3.4�9 Santa Catarina
2.69� ... _._ .. '.__ '"

".371 CASA MISCELANIA dlstri.
3.659 buldou dos Rádios R. C. A.

.

I Victor, Vilvulall e Dfaeoe. 1 ......: ___

06, Rua Conselheiro MafrL

Viagem com segurança ".'

- e r�pidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIOO {(SUL-BRASILEIRO))
..

. Florianópolis - It�jaf - Joinv1lle - Curitiba
�JI�'�"I!:>'. ' - .- ".

Age""nCl"a'
.

'. aua Deodoro e!iquinà�4�',.'
• Rua Tenente Silveira: ..

'

Disque

Lavando com Sabão .

\?irgem Especialidade
da 'ela. "ITZEL INDUSTRIIL-J8Inville. (marca regisírada)

ecoDom,iza�se jempo e dinheiro
------------------------------------------------��

PERDEU-SE
Perdeu-se uma caneta

PARKER 5'1 -- contendo o

nome dó proprietário NerY
de Medeiros Rejis. Quem a

encontrou é favor entrega
la na Delegacia O.P. e 50-

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

cial. Gratifica-se.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

(I�.Ifl) .

.�
NO LAR_.."E NA SOCIEDADE

Ultima Moda

'/

:\

\'

ANIVERSARIOS:

cia.

FAZEM ANOS, HOJE:,

Osvaldo Eloi de �O'_'O'_'O""'O�()_o·

: EXIJA
Bit-jI tencourt da Silveira;

---' Sta. Sulamita Perei-Ira;
- Snr. Max Müller;

A data de hoje recorda-

15 DE DEZEMBRO
- Sn1'.

i
01'

.

; iveira

I ;;_ Snra. Filomena

esta marca na ou-

rela, -para com

prar o melhor

linho fabrica-
Snr. João Batista Ri- do no Brasil.

bas

3

I \ \

Afê logo,' belezlnhtJ�
.

te espero na éozlnha'

J_J_f&
..

nos que:

-;- em 1646, o então Mes

tre de Campo Francisco

Revêlo, comandante das

forças baianas em observa

ção na margem direita do

São Francisco, destroçou
Snra. Maria Farias

completamente o Capitão

I' �iniz, es�o�a do Sr. Otho-
Samuel Lambert, que o fo-

niel S. Diniz;
ra atacar com 500 holande-

I - Snr. Aristides Fernan-
ses, em Urambu;

: des de Souza, coletor fede-
_ em 1647, o General! ral em Campos Novos; I Siegemundt von Schkoppe

I
- Snra. Maria de Lour-

\ .evacuou a Ilha de Itapari-
des Torres.

ca, seguindo para Recife
NASCIMENTO:

que estava sendo bombar-

I
Em Tubarão, onde reside,

DALVY S/A, deada;
o sr, Jarbes Garcia, nosso

Matriz: Rio _ C. P. 1850'
-:- em 1650, em Salinas, Ipresado colega-de-impren- lNDUSTRIALIZAÇAO - S. Paulo

nas margens do Beberibe,
sa, yiu enriquecido o seu l2OO02

os Capitães Antonio Ferrei-
I

�:me od::�:m::�:' :i;os;Ü A Itosa
�:!:C�:��etoe d�:r:::::� !

I do corrente, de sua filha e r um corpo holandes e du-
que na pia batismal, rece-

rante a perseguição Gomes
lUm vestido prático para berá o nome de IARA. I Barreto foi morto'

tarde em seda ou algodão ENLACE PAMPLONA - Considerávelmente au-
_ em 1:808 o Fortim de'

\
,

I ,\, I'xadrez, todo debruado de ' YANKEE mentada e melhorada, esta, Aprouague, na G-u i a na,
preto. Gola. esportiva, for- Na cidade de Rio do Sul" circulando �LTEROSA, , Franceza, foi atacado e' to-'

V fei 'lt' I
l' d'

-

I Imando um decote em' ,e realizou-se sexta- eI�a u. 1- com �ma exce ente e içao mado pelo Comandante Yeo
,abotoado na frente com 3 ma, o enlace matrImomal, especial de Nat�l que vale

i (íngles) e o Capitão-tenen-'
botões Saia rodada, com do sr. Roland Yankee, alto, por um verdadelro'pr�sente 'te Luiz da Cunha Morei- �dois grandes bolsos na fren- funcionário do Banco do

I
de Festas aos seus leitores

ra, mais tarde Almirante e
.

te, abotoados também com Brasil e filho da exma
". de todo o país. Visconde de Cabo Frio;' Itrês botões cada um. Cinto, viuva Marta Yankee, resi-
í Êsse número especial de

_ em 1836, foi s�spenso,'combinando com a bolsa. dente em São Paulo, com a ALTEROSA, a exemplo I das funções de Tutor do
gentilissima senhorita Dil- do que tem acontecido nos

Imperador D. Pedro II e
va Maria Pam�lona, �ro-I anos anteriores, co�firma I das Princesas, arrancado
fessora normah�ta e dI�e�a I

a alta classe d� . bnlh�nte I
do Poço de São Cristovão'SRA. ANTONIO SALUM filha do industrial sr. Júlio

I
magazine brasileiro, situ- � remetido preso para a

Pamplona e de sua exma. ando-o entre as publicações I Ilha de- Paquetá, José Bo-Vê ,transcorrer, no dia de espôsa, d. Verônica

cardo-I mais modérna� e �ais atra-I nifácio, como suspeito de ' '

1l hoje, a passagem de mais so Pamplona. entes do Brasil. CIrculando I conspirar centra o Gover- Agradec' 1-mento'uma data natalicia a exma. Ao novó casal enviamos agora quinzenalmente, AL::- i'mi' �" _,
_ ;"_, '.

�nia., d, Maria Jorge S�lum, votos de felicidades. I TEROSA dedica as suas
'

em 1842, nasceu nes- Tei110s o grato' dever de sensibilisados agradecermos
esposa" do nosso amigo sr.'

.

du�s edições de' dezembro
ta então Desterro, hoje Flo- 10 Dr. Le:'I:el: Rodrigues, Dh�etob:' do IloFsp�tal NêIG'eu �a-"

'-
d

.

mos ao médico Dr. Percy BoI' a, ao ar mac., ercmoA tA" SIdo àlto co '

comemoraçoes a maior . , li J 'C didode", _

n omo a um, -

I
as

'. i rianopo IS, ose an l/Silva como também as bondosas irmãs, deste modelarmércio desta Praça e ele-. I data- da cristandade, mOÍl-' Lacerda Coutinho, vindoja ' estabelecimento hospitalar, pela maneira pronta e pre-.

mento destacado no esporte i I vo pelo qual,. segun?o .

ela
I
falecer em 2 de Novem- : ciosa com que se houveram no tratamento de mal súbito

catarinense. I I mesma anuncia, sera ainda bro de 1900; , I de que fui acometido.
Dama muito relacionada oferecido aos seus leítores.J _ em 1861, faleceu Fran-

I Pela dedicação e desvelo demonstrado, a nossa eter-
�d d'l 1 d g dentro de mais duas sema-

.

CI'SCO de Paula' Brito, livrei-
I na gratidão.

.

na socie a e ocai, .on e 0-

, 1 di
_

I AntOnIO Franscisco da Costa e Família,za de 'um vasto circulo de
,

nas, outra notave e Iça0 ro e impressor, animador
� ,_ .-"- ,

amizades, a distinta ani- ""
� aspecial, tão brilhante como

no Rio de Janeiro dos pri- I .,vers;riante receberá inu- r/) a �scôva ,,'
a que vem ue ser lançada meiros ensaios, de muitos

I
marca de Biguaçú, ho�e,

meras homenagens de

apre-j �z . Teknlc:�fenfe �'� agora, também �dicada ao dos nossos escritores e poé- ,

próspero mumcipio, a cuja :

,

. �/í' pene, a /,!-'� 1 .

d J
I frente se encontra, comoço, às quais, respeitosa-

...�I///j/II!!I!I!///I/I/I/JJ/lll11tf1///!/III" � Nata. tas Nascera no RIO e a-, .

mente, O ESTADO se asso-
-- "'IIJ""""'!:____ Convém registrar, para neiro em 2 de Dezembro � Prefeito) um Sargento-ré-

satisfação de quantos tive- de 1809; I s�r�is�a do Exército Bra-

ram ocasião de ler a novela
-em 1864, a Brigada sileiro;

Compareceu à Policia, Vi- Amor Triunfante, o gran-. de Voluntários de Cavala- _ em 1869, em Iguaçú-centina Manoel Joaquina, de' sucesso literário de AL-
ria Brasileira, comanda pe� Guá no Paraguai, o Major� menina Zára LUzia M. queixando-se que foi agre- TEROSA, que sua autora, lo intrépido General Neto, Francisco Antonio Martins

da Costa, filhinha, do sr. dida a tamanco por sua vi- América Duval, inicia nês-
reuniu-se aos sitiantes de surpreendeu e' dispersou o

Adalberto Costa;
I
zinh_a Maria, cujo pai é co-

se número especial outro Paissandú; acompamento do Coronél
- sr. Oswaldo Pio ,A.I- nhecido por "Carioca", o

I trabalho
do gênero, denomi-I .:.::__ em 1864, como de São Caneta, que ficou prisio-meida de Oliveira;' qual ameaçou-a de morte I nado " O 'preço do Peca-. Miguel, foi instalada a Co- neiro com: mais de 40 sol-'

- Snra. Vanda Claudio caso fosse à fonte lavar rou- I

do". que está fadado aob-·
dados, juntamente com dois,

pas.
I

ter êxito invulgar, pois tra-,," interêsse dos' leitores du-Rigueirá;
. d� seus estandartes. Os bra-

- Sr; Aôr Seixas Ribei-
.

- Maria da Glória Tei- ta-se de outra empolgante
�
rante todo o seu desenvol-

sileiros constavam de 60
ro; xeira, foi à Polida queixar-

I

novela, capaz de prender o , vimento.
homens de Cavalaria da

-Sra. Eula A. Medeiros, se de que foi agredida à

I Guarda Nacional,' I
.

( O Centro de Irradiaçãcresidente em Blumenáu; vassoura pelo dono do Ho-

C
· l'IftI

O IMental "Amor e Luz" realiza- Sr. Roberto Lapagesse tel Cacique, no qual é ca- Omun I·eaça. - em 1896, foi fundada
I

sessões Esotéricas, todas as se-Filho: 'mareira, e em seguida pos-
a Academia Brasileira de

I

gundas "feiras, às 20,30 à rua
'

'f d h 1 ôb Devendo-me ausentar
\
durante u.m .

per iodo de. cer- 'Conselheiro Mafra 3? 20
. - Sra. Irma Re,go, espo-! t,a para ora o ,ote, so re

'd Letras; I ' C>-
C�' de um mês, comunico que assumira a gerenhcla Ja andar.sa do sr. Daniel Rego. uma torrente de palavras
Surcusal da CRUZEIRO DO SUL, o Snr. Art ur .

'f II ENTRADA FRANCA
.

=-Snta. Orlandina Gar-
J de. b:i�o calão, �elo pro- Matte Filho.

.

_ em 1923, foi paci ica-
,

.
-...

I príetárío e sua esposa. \ Aproveito o ensejo para augurar a todos amigos e do o Rio Grande do Sul.' ,,_,.--,,-

rre�uezes, os mais sinceros votos de BOAS FESTAS Uma revolta tivéra inicio a do, Dr. Borges de Medei-
e um FELIZ ANO NOVO.

JAIRO PEREIRA 125 de Jan'eiro quando da ros

Gerent-e - Sucursal- I
posse no Governo do Esta- André Nilo Tadasco

"'�' ' , ''',�

o/a(J� ...

proteja comida e doces nos armários

e nas prateleiras contra a invasão
� .

.

das formigas... espalhe NEOCID EM

êsses insetos!

PÓ e não reparta o que, é'seu com

NEOCID EM PÓ nêo tem ·cheir:o.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA ...

De ordem da Mesa -Administrativa da Irma?dade
do Senhor Jesus dos Passos e !l0sp�tal de Canda�e,

. previno aos interessados que ate o. dia 26.deste mes,

às 12 horas, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua

-Secretária, proposta, em cartas fech,a�as, para o forne

cimentor de todos os artigos necessarIOslhao Jeu co�su
mo, durante o semestre de Janeiro a Ju o' o prOXlmo

ano de 1954. "

Consistório, 11 de dezembro de 1953.
JOSE' TOLENTINO DE SOUZA

* Adjunto do Secretário

, ta m b é m c o n-t r a b a r a t es , pu I 9 a s e t r a ç as

Na Polícia

Irmandade do Senhor Jesus
dos Passos . e Hospital

de Caridade

,
'

,

o MELHOR JURO -

, .

5,%
,

.r

.� .- -
_'_.

DEP8SITOS POPULARES

BANCO, AGRíCOLA
RUA' lRAJÀNO��i6\��;j"

.- ';::-,. "

fLORIAN6poús
.

'..
"

x x x x x x x x x

x LEIA x

x A x

x BIBLIA
.

x

x O Livro da Esperança x
x x x x x x x x x

ORGAHISADO
E._

EDITADO
PO�

7XJllÁLiel(j�g(14J1[g
gElXAg?{[TTO
F1..CRrANÓPOIJ5_SANTA CATIiRINA

EDITAL DE FORNECIMENTO

•
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Florianópolis, Terça-feira, 15 de Dezembro de 1953.
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ANTE-ONTEM, EM JOINVILLE, DECIDINDO A HEGEMÔNIÁ DO FOOT-BA�L BARRIGA-VERDE DE 53, REALIZOU-SENO
VO EMBATE ENTRE OS ESQUADRÕES DO CLUBE ATLE'TICO CA.RLOS RENAlJX, DE BRUSQUE E. AIVIE'RICA FUTEBOL

CLUBE, LOCAL, O DUELO FOI ELETRI ZANTE E SENSACIONAL, TERMINOU FAVORA'VEL AO "VOVO" PELO- ESCORE
DE 3 X 2, QUE ASSIlVI CONQUISTOU INVI CTO O CETRO MA'XIl\10 E A HONRA DE REPRf:SENTi\R SANTA CATARINA, NO
PRO'XIMO CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL. PARABENS, POIS, AOS NOVOS €AlVíPEÕES lVIOSOMANN, AFONSI

'N'HO, IVO' TESOURA BOLONINI, BRAN CO, PETRUSKI, ADERBAL, OTA'VIO, IS NE�J E JOINE, AU"fENT(COS "ASES" DO
,

ESPORTFt-REI EM SANTA CATARINA!

í'O"\t

..:-. E/spor
77 777••••.•••7••••77••�.,•••••II••7•••••_�_IIi()_�....�,.....04I_0()4_�_'O-..���

t i vo"
Vitoria fàcil do Ava

Q

I, pelo scorede 5a�
IMPOTENTE o GREMIO ESPORTIVO ARARANGUAEN,SE PA-RA

. EVITAR O· .REVÉS__
._ AMORI'M (4) ,BRAULio E' L.UIS' OS MA.R"

CADORES--RE;APARECEU AUSPICIOSAMENiE BROG'N'OLI \

/

Não foi dos bons o en- '.sião • É,ognoli te, operado
I
sem esperanças de um ',e-: tuou com alto, e baiXOS,. ·1

do e. Danda; Manara, Brá- GRÊ!MIO - Bubi,

JUli.ãO]
Luiz, B�anco, Wanderley e

contro disputado ante-on-j uma defesa de vulto, surgiu

I'
sultado melhor. A, peleja I,,:" OS QUADROS lio e Jair; Duarte, Amorim, e Oscar; Pachá Juarez e Agachado,

, tem. nesta Capital entre
I
o empate, Foul de Oscar em aproxima-se do seu final.! AVAI' - Brognoli, Gui- Bolão, Rodrigues e Sahl. Aldo; Romário (Xangai),

Avai e Grêmio Esportivo Rodrigues. Falta contra os Brálio, inegavelmente. o
I

.

"

.

Araranguaense,
.

gremistas, pr�ximo á área melhor centro-médio do E�- i
/

,

-----------.-- .------.

�;::ê:E?:;::iiad::�:;: ��:ga::::::�::::::bOl:h�:� ::��rf!:�:�:;�::,::��!: G,a f'c Iia n a- ,J.1( re ça-o 'te'c'.n.I·.ca .Jo· ·.f·I'� U�DI·'r··e'n s'e ..
desa do prélio intermunici- 3° tento - ,Avaí, aos 25 O caréca conseguiu, entre U U-lIpa'l. -

.

'1
minutos - Ataque dos a- aplausos do público, o goal

Fracassando no jogo aqui vaia�o:t. Amorim atraza pa- mais 'lindo da tarde. Ter- Ao que conseguimos apu-I pinhosas funções de orien- Z0 de sua carreira de jC'�? sido das mais acertadas,
. realizado pelo Campeonato ra Jair que passa por um mina o jogo: Avaí 5 x Grê- rar o zagueiro Garcia

aea-I
tador técnico das equipes, dor. pois o veterano "pJa�l'"

Estadual de 53, quando per- adversário ,e devolve ao mio 2. ta de �er investido nas e�- do Figueirense, sem prejlli.-.· � escolha não podia ter desde que- aqui chegou viu-
deu para o mesmo Avai por insider-éight que sem hesi- . A P-R E S E N TA ç Ã'p

._.�_. ..
.

do de S�o Paulo tem :lado)
__

3 a 1, quiz o conjunto Cam- tal' atira violen:tamenfe' INDIVr::Ç)UAL, I
- "

.rnagnifieas provas ,de 'co?
peão da Liga Atlética Re- marcando o goal do .desem- No Avaí: Brognolí esteve

O·_
.

..

C h'·
'

I
I

t
.nhecer profundamente a

gião Mineira mostrar aosç pate -, Avaí 2 x Grêmio L· estupendo nas intervenções'.
'

sm�r, 'UO !à .,malS Um8. Y·.e··l. rp.e 'el �O. arte do.foot-balla ponto de
florianopolitânos que o qua- _Com mais algumas jogadas 8rilhou COl,110 nunca, ponti-,U \I ... figurar-entre os melhores
dro quando atua dentro das desinteressantes, .salvo uma ficando na defesa. Guida e I OI

d t d F a' c
elo Estado €m ;ua posição.

suas reais possibilidades intervenção difícil de Brog-' Danda formaram uma 1JÔO preS I en 'e'
.

a Elemento de con�'.E�.Ç:t
vende bem caro a derrota. noli, o primeiro período é rarelha. Manara não deu ft • _. . dá diretoria do

. alvi-,'l���l o,
Domingo fomos ao estádio encerrado." tréguas, ao extrema contrá- A -frente dos destinos da .

tlética Catarinense e Os- O ESTADO" que :'sémj;rt graças à sua dedícação e

da, Praia de Fóra conhecer 4° tento - Avaí aos 14 rio, Marcou e apoiou muito gloriosa Federação Atlétic� I mar Cunha foi reéleito,: nu- esteve ao lado dos bons es- amor ao clube, certos �<;�a
a_ verdadeira fôrça do con-I :ninutos - Logo no início bem. Brálio, um �rack e Catarinense o grande des-� ma eloquente pro�a da c,ont! portistas no ensejo di:'st� mos que Garcia saberá ÇO!1-

'junto de Araranguá, Nova do 2° half-tim� Duarte

chU-11
não será.prec�so dizer mais portista d�. Osmar ��nha fiança.nele depositada pelos pequena nota cumpr imenta duzir o 'lFuracão" c'Hn m

decepção, somos forçados a l ta e a bola atinge o !,iaves- nada. 'iIair, excelente: J0- tem realizado o. suficiente
i esportIstas. que realmente o dr. Osmar Cunha F seus teligencia e energia "�té a

-confessar. Vimos o mesmo são, Prossegue o jogo. Foue gou dentro das suas cara;:!-' para merecer o titulo de! fazem esporte nesta aben- dignos e esforçados auxilia- vitória final,
Grêmio, fàlhando aqui e alí, de Julião em Rodrigues.j teristicas. Saul, embora )o-! grande benemérito dos es-l çoada terra. Mais uma vez res, augurando-lhes novas Felicitamos a diretoria do.
sem forças para evitar a

I
�e�tro . da. área do penaity, I g.a��o aquem .das suas pos-I,port:s de,S. ,Cata�ina. ,Luta- ,

Osmar �u�ha provou qu� é ,'\jtórias no cenário esporti- querido clube pela .f�tf; e;:,-

marcha dei escore que a- 'I'rila o apito Penalty acusa sibilidades, fOI um elemen-, dor ínf'atigavel mtelIgente. um administrador na verda-
.

vo barriga-verde. colha,'
.

ting�u a cinco a dois, o árbitro. Amorim encarr'e- to útil. Amorim:\ "abafou" I' arrojado nos emprendimen- I! deira acepção do vocp.bulo. :
.

.'
,. I

A jugar pela dilatação do g2-se da' cobrança, fazendo- ,o atacante, que, além ,de -tos que tanto vem benefi- Ele sabe que sem tn.balho;, -----...,.....----..........---------.
----

placard os leitores vão pen- a magnificamente.
-

Avaí 3 lutador ardoroso correndo: ciando a coletividade espor-' em pról dos esportes ,é im- O SELECIONADO BRASILEIRO ATUARA'
sar que o tri-campeão· da x Grêmio 1. durante os novent.a �in�-I tiva não só da Cªpital como I portante e la�ça-se á_ luta I .

EM VA'RIOS ESTADOS
"

-: Capital efetuou uma parti- 5° tento - Avaí, aos· 26 tos, revelou-se um, artIlheI-I' de todo o Estado, destaciln- sem desfaleCImento con-
'RIO 23 (V A) O

'

d
..

' "

1 .

d 'do "
.

. ..' , ..
� sr. e maIOr ImportancIa e que�da de galfl. Nada disso. minutos - Brogno i é uma ro experImentado. Marcou o-se o Esta 10 Santa Ca- ; qUlstando em todos os Clr-

C S·- - 1_ ,1 I
f

b
., -

d .

d
-

d'" L
.

11 1 " ') �anor Imoes, memo'�'o (J.O possam, o erecer compen-Tambem a<!'usamos falhas arrelra as pretençoes os quasI to os os tentos 'o tanpa no argo Genera
j.
cu os a SImpatIa e a admi- 1 C 11 T'

.

d CqD i-f' .
.

.'

no bando comandado por visitantes.' Viva e brilhante seu quadro, podendo ser Osório e outras iniciativas. nistração popular.' _

onse 10 eCnICO a oh saçao mancelra. Isto LraJ a

.
. I . .'. .' , e representante da Federa- igualmente 'beneficios de

Bolão. Esteve num dia feliz _defesa opera o Jovem guar-. conslderadd o melhor Joga- de vulto, Os,mar Cunha po-
------.,,-.-. " ,

çãci Mineira junto a Matel" ordem financeira à �n;,:'la
clião que fa:!!. o seu reapal'e- dor na ,cancha. BoÍão, 3em- de orgulhar-se de ser con-

clme'nto já restabelecido de 'pre esforçado, correspon-
.

siderado o mais dinâmico e
. ,- cedida a imprensa eS'l)CCia-

grave contusão sofrida l,lá
.

deu. ..Duarte e Rodrig'J�s, operoso de quantos maio- _

lizada desta capital, fri$ólZvários meses. Brálio chuta:
t

ainda não bem ambientados' rais já possuiram as nossas,
.

, I que, as entidades df�...em'
bola na trave. Confusão com o. quadro, procuraram entidades esportivas.

.

I conhec.er a força maxi-ma
diante da meta gremista, acertar. I'. Na última semana hou- •• do futebol bradleiro, tiran-Amorim bem colocado, apo-I, tl"v� eleição na Federação

..

A-
do-se Rio e 'São Paulo. r",r jogar em Belem Recife

.dera-se do balão e fulmina: No Grêmio: BtÍbi, um
......------'---.------:=.- , ' . ,

essa razão sugeriu o 5r: Ca- Salvador Curitiba, l'i)rt.>·

I grande arqueiro. Todavia NENSE OS VITORIOSOSVASCO E FLUMI' '. Dor Simões, qu� quando da Alegre e Belo Horizonte,6° tento - Grêmio, aos. domingo não teve ,ocaslUO
, DA PRIMEIRA »ODADA organização do roteiro, em ·j·odos·centros avánça,1hs .lo35 minutos -Bolão e ?I'l- de demonstrar suas classe. / ...-LI!

, I Na terde da sabatina,' por 4 a 1. Domingo, .com- abril, inclua apresentélção (.sporte nacional e que b�mchá trocam ponta-peso In-' Foi traido em quatro dos·
.

'Os inaugurando o· turno' decisi-: ..pletando a rodada o Flumi-j .da. equipe pelos Estados, pe.,.-. ;" merecem... a_ l,lonta de.'. se..l.'emtervem o árbitro que apon- cinco tentos dos locais.. '
'

vo do Cam"'eonato Carioca nense deu combate ao J\mé- lo, menos' para as capitait>, ,-visitados:. pela :s�,le.ção - na-ta a ambos o caminho . da' gigantescos Julião e Oscar J:' ,

"".".. / I
'

Je Futebol, jogaram Vas.co rica, conseguindo VEllcer (;ionarcd�' fut�bof
< cerca. As duas equipes jo· regulares. Na linha média

,da Gal_1}a e Bangú, triunfan- pela contagem de 2 x O.
l° tento - Grêmio, aos 'Sam agora com 10 elemen- pontificou Juarez, sendo I.

O
. do o' grêmio cruzmaltino16 min,utos - Numa éal'ga tos.

.

arco avaiano passa esforçados seus companh�i-
'

contra a cidadela de Brog- por m�mentos dificeis. QUl- ros de ·linh.a. O meia Wan

noli, Quido atrapalha os do salva um tento' certo, 1 derl�y salientou no, ':o:t1ze" I - -
-

movimentos do arqueiro quando já estava vencido ') visitante. pelo seu' 'ótirao VALDEMAR TIAGO MAIS UMA VEZ

que avançara para a def�sa, guardião lócal. Julião chu- train e potência nos arre-.·
-

.' yIT�,RIOSO.
.

, . I
dando ocasião a que Bran- ta e a bola vai à cabeça de m,ates. Branco, perigoso e Promovida l'lelo,;ornal � I

tre, venCIda pelo atleta b�U-1
co veloz e oportunista al- Julião que atira. a visão do oportunista pouco poude Gazeta Esportiva, de- Sao menauense Waldemar Thla-:"i
cançasse a pelota envianc1o- arq�eiro. Luiz, na corrida fazer. Os restantes regula- Paulo e com o apoio ceII_l go de Sousa, do Grêmio

a sem nenhuma dificuldade faz um esfôrço d�sesperado res. I por cento da Federação A- Esportivo Olímpico. Assim,!
e consegue mandar a peIo- I tlética Catarin�nse, efétuou- pela quarta vez o excelente

ta ás redes. Avaí 4 x Grê- O ARBITRO l se na manhã de domingo fundista representará o nos- :
mio 2.

!
nesta Capital; a Preliminar so Estado na Co�rida Inter- :

'7° tento - Avaí, aos 39 Dirigiu o encontro o sr.
- da Corrida de São Silves- nacional�de 31 do corrente

minutos - Joga o Grêmio Manoel Tourinho que a- na rapital bandeirante.
/

o alvi-celeste.
em recente entrevista cem-

HISTORIA DOS SETE
TENTOS

de nacional, qu.e' se '111.':'1 a

braços com grand,es ôé'spe-:
sas, podendo assim equili
brar um pouco ,os seu e; gas
tos. Desta forma, a seu ver,
a. equipe da CBD, deverr. -

. Os cinco tentos foram

produtos de shoots de fóra
la área e de uma penalida
de máxima bem marcada

pelo a�bitro.
Mas o Avaí jogou melhor

'o mereceu vence�, embora
tal contagem não refletisse
com fidelidade 'o, desfeeho

da pugna.

.t-..,_vaí 4 x 'Grêmio 1.

>.
---�---'-':'-'__----''''_--------

para Q arco vasio: Grêmio

1 x A,vaí O.

2° tento - Avaí, aos\ 21

minutos - Após ter Saul

perdido uma grande oca-

•
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l1li ;

sancionara
-e -erçamentu �a Un.âo I

, RIO, 13 (V.A.) .r+: O pre-! to,
de maneira a conseguir

sidente
.

da Republica sesol- o equilibrio que julga ne- •

veu, contimuuulo na sua po- cessário.

'lítica de alheamento dos .. Aliás, a alegação do de

assuntos que maior interês- ficit de dois bilhões é mui

se pam a nação, 'l}]ío sancio- to discutivel, havendo rnes- '

:nar' nem vetar o projeto do mo deinuado« e senad�res I

Orçamento. Geral !Ia Repu- que sustentam
_
a improde-

, blico:, sob a alegação de que dência do argumento.
há um dificit de dois bi- Séja, porém como [õ»,
lhões de cruzeiros, de que mais uma vez caberá ao sr.

não quer assumir a respon- Café' Filho suprir a inefi
bilidade. Devia, ,portanto,' ciência do sr. G'etúlio Var

vetar parcialmento o proje- gas .

.0 Sangue é a
,

ELIXIR 914
Vida

\
INOFENSIVO AV ORGAN!Sl\I(·
AGRADAVEL COMO ül\f Ur.OH

REUMATISMO I SIFILIS"
Tome, o popular depurativo composto df

Hermofeníl e plantas medicinais de alt.
valor depurativo. Apnovado pelo D. N. S
)t). como medicação auxiliar no tratamer

\o' d aSifilis e Reumatismo ds mevms

origem..

J- A, Importação, de' Produtos
.'

Farmacêutico-s
RIO,12 (V.A.) - A Su- mesmo tempo, ao cambio

perinténdência da Moeda e I negro dos produtos' farrná
do Crédito, considerando o cêuticos. Essas informações
seu caráter de urgência, a- foram prestadas a reporta
provou o trabalho apresen- gem pelo sr. Edgard Valen-

,

tado pelo Ministério da Saú- te, assistente técnico do Mi

de sôbre a revisão das cate- nistério da Saúde.

gõrias..relacionadas com

a',importação de �atérias pri-
---------

.

mas e, dos ;p�Qd�t�s acab�-I
':

. dós necessarlOS a regularí
,,'

..

:z�çi\� do mercado 'farmacêu-
.' tico.'

, .

Com essa medida, espera
o Ministério da Saúde aca-

Rádio de bateria. de 6 volts'
ou. ccrr�nte de 110/220 volts
AC - 5 vályulas - Ondas cur
tas e longas - Adaptação para
teca-discos. Mod. B5A5

c-s 4.450,00

Magnifico console com alto-falante de 12 polega
das de ímã permanente. 8 válvulas, transformador
universal e ainda o aperfeiçoamento da Mícro

Sintonía.ique torna a seleção de estações 50 vêzes
mais exata. Mod. BC84 Cr$ 6.900,00

;�

Janeiro.

30 ·Ib- �oJDCltlnam Suas Cerâmica São' Caetano I
.

.!DI oes parta Disput'as
II., R<'e'-A�'''''--_---�--'M-e"�-e��\"''_/l��_,'�'=�;''_s'.I.amlgos'- e pareiJ e LONDRES,12 (U.P.) :_

'r r, _ .� .

RIO,12 (V.A.) - Trinta A rádio de Belgrado anun- \ I IJOLOS PRENSl\tJ(}�, TELtL.L\S, LADRI-
milhões de crueziros, corres ciou hoje que a Iugoeslávia

I LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

p5pondentes a metade da he- e Albânia .' assinaram acor- ! TARJO ( \

5
IL . /'-' \':1

rança do sr. José Tertuliano dos para pôr término a su�s
J " ��� �(0-

Fernandes, falecído nesta disputas' fronteiriças, A e-
PRONTA ENTREGA

Capital, vão ser distribuí- missora disse que os acor- OS'ny .Gama. .�
..
e I-a •dos entre os amigos, paran- dos dispõem o restabeleci- ex.

tes e afilhados que deixou: mento de 'grupos d� demar-

êle não tinha filhos. ; cação e a prevenção e solu-I JERONIMO COELHO 14 _ C
.

Postal,
Também a viúva (d. Ves-' ção de possiveis incidentes � 239 ._ FI

�.
Ó !is

8JX8

cia Xavier Fernandes) re-I futuros.
, I I .

orian po

ceberá, além dos trintas mi-' Foi assinado um protoco- DISTRIBUIDORES

lhões inteiros de sua mea- lo separado para regulari-]

,NOVOS APARELHOS

Esta é a nova criação RCA

VICTOR ... um lindo rádio �
em matéria plástíca, decora- --

�
ao com alegres ,�
motivos infantis, �;.� ..

_,
..

Uma pequena
maravilha para o

quarto de seus fi
lhos.Mod. BX511

Cr$·_1.l50,OO '

INGLESA
[fi ;Ii'�'i' III]

AS CRIANÇAS IRAo, ADORAR!

bar com a crise e propiciar 'Ô N J C A • A P E R I T I V A
a aquisição pelo público de'

NAS CONVALESCENÇASremédios por preços mais
'; ,

acessíveis, pondo termo, ao

,10, .Milhões
'.

para o Museu de arte Moderna I

RIO� 12 (V.A.) - O Tii- trata a Lei n. 2.0�3, de 15

bunal de Contas da União, de outubro ultimo, .para

depois de ouvido o Ministé- conc�ssão do Auxiliá desti-

J1,MeIdeA .

,�@ RCA VICTOR "O Conquistador": ondas cur
tas e longns -·5 válvulas -

Transformador - Móvel de
matéria plástica. Mod. B·52

C�'$ 2.150,00

rio da Fazenda quanto aos

recursos de que dispõe o

Tesouro para fazer face à

despesa, resolveu, em ses

são de ontem, responder a
firmativamênte à consulta
do Ministério da Educação
sôbre a legalidade da aber

tura do crédito especíal de
Cr$ 10.000,000,00, .

de que

nado ao início da constru

ção da sede do' Mtl?eu ,àe
Arte Moderna do Rio de

__b.. ...

Uma festa permanente em seu lar

Golpe no

'Libano
Damasco, 12 (U.P.)

A imprensa, anunciando ho

je de manhã, a prisão em

Beirute do Coronel Ghasi,
comandante do centro de

instrução militar, e do te

nente-coronel Labaki, co-
.. ção, mais seis milhões que

mentava sob grandes man- I f I Id Ih t
-

o a eci o e acrescen ou

chettes" as informações a I
-

t
r

t
,

como presen e pos umo.
respeito do que chamava de

U 1
t d f t

' bma par e a or una ca e-

"uma tentativa de golpe de
't bé

..

. "P bli
ra, ,am em, a -igrejas e es-

estado no Líbano". u r-
Ico as.

zar o uso conjunto da água
nos dois pontos fronteiriços
em' litigio e par!'l a devolu

ção do gado que se desvie

da fronteira, em qualquer
dos dois países. Os acordos

-------,
---- a'ssinalaram a conclusão de

ciais do exêrcito libanes, é
casado com uma 'fràncesa e

três semanas de negocia
ções que foram' realizadas

fervoroso partidário da i-
. alternadamente em cidades

déia de' um Líbano fenicio
e maronita. Ele é conhecido

Participação
CARLOS PASSONI

,

,

OTAVIO MELIM
e

) MARIA LUIZA DA

COSTA, MELIM

e

ALZIRA BARREIROS

PASSONI
cando embora o comunica

do oficial e as declarações
do presidente do Conselho

libanês, Sr. Abdallah Yafi,
e do ministro da Justiça,

- Sr. Bechier Acuar, afirman-

têm o prazer de partici
par aos parentes e pessôas

fronteiriças da Iugoslávia,
de

-

suas relações que con
Albânia. Desde que o presi-

do que se trata únicamente pelas suas idéias extremis- . tataram o casamento de sua
dente Tito rompeu com a

de medidas disciplinares a tas, anti-muçulmanas e an-
'

filha
Rússia e seus satelites, en-.

respeito dos dois oficiais, o.s ti-arábicas e acredita que os ELEONORA
tre õs quais figura a Albâ-

J•ornais SlrIOS acreditavam mulçumanos deveriam. no-. '. com o senhor
nia, em 1948, haviam se re-

t t t· d g lp de vamente tomar o caminho . . CARLOS PASSONI JRnuma en a rva e o e

d
.

I
' b d'

, gistrado numerosos inclden-:
.

estado que imputavam' ao a cederarr
a

Ja,ra
e e que tes de fronteira entre O'S

\
.

.
"libanísmo extremista e à proce eram. a no tempo doi

, Florianópolis, 12 de
A I OIS palses.

ambição do coronel Ghasi". do mandato trances êle ha- ,. _

.

__

O jornal "aI Faihaa" de- via preparado uma marcha .• PLACAS SIFILITICAB.

clarava notadamente" "'0 ��ro�ita ....
sôbre

.

Beirute, i Ellllr�d.,.NogD8ira
coronel Ghazi, que figura Imitando a marcha de Mus- lI_teqlo �1aUlar DO tr..
entre os mais antigos ofi- solini sôbre Roma'. t....t. d• .un...

têm o prazer de partici
par aos parentes e pessoas Ide suas relações que seu �

filho ICARLOS
contratou casamento com a

senhorita
ELEONORA DA COSTA

MELIM

Dezembro de 1953

,

�--�:

7 válvulas. 6 faixas de ondas
curtas internacionais,. alto--. ,

falante dotado de ímã per
manente. Com o moderno

aperfeíçoamento da Micro-
Sintonia e o sistema tonal

Garganta de Ouro.·Mod. B-74
Cr$ 4.700,00

3 faixas sintonizadoras -

. Transformador universal - 8

.váívulas. Dotado do moderno
aperfeiçoamento da Micro
Sintonia, pela primeira vez

em rádios de mesa:-Mod. B·84
Cr$ 5.2UO,OO,

.

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
RUl! João Pinto, 9 Fpolls

,ELEONORA E CARLOS
CURITIBA

Noivos r
•

•

-

fONU.. UN fllll Coi.. 1'.""'"5d 1,

flUGIIA"", PROSEBlIl'lI p� \-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

Noyo salario minimol
.

Com as instruções que.o .10 menos, a suas necessida-
,

Ministro do Trabalho, sr. , des de alimentação, habita
João Guolart, acaba óe ção e vestuário, concorren
dar ao Serviço de Estatisca do para um melhor bem es

da Previdência e Trabalho tar social e um nivel de vi

atingiram uma fasse ativa da mais razoável."
os estudos preliminares que
se vinham coordenando pa
ra a revisão dosalário - mi

nimo do trahalhador.

Entre outros tópicos das

declarações do Ministro do

Trabalho, s-ão dignos de re-

o sr. João Goulart deter- gisto seu prognóstico, no

minou o' levantamente de sentido de que o futurá rea

um Plano Básico de reajus- justamento entrará em vi

tamento dos niveis mini- gor, possivelmente, em

mos de salario em todo ,o principias de 1954; a pro-
xima reunião, no Rio, de I

Janeiro, de todos os presi- I
dentes das Comissões de

Salário Minimo, porlê con-

país, plano que repousará
na organização de um es

quema no qual as comis

sões de Salário Minimo Re-

gional encontrarão todos os vocados, para que sejam a

-elementos necessários a uma bordados em conjunto, corn

reestruturacão dos niveis os técnicos do SEPT, os pla
• nos básicos de estudo do no-justos de salário minimo.

Em declarações que pres- vo salário mínimo, reunião

Itau á imprensa, sobre a im- que terá lugar provavel
portante medida economi- men�e este mês, e s�� afir� ,
co-social, acentuou o Míns- maç�o de_que a revIs,ao em I
tro Goulart que tal provi-. marcha nao provocara n�vo Idencia foi motivada pelas 1 aumento .do custo de VIda,
reiteradas solicitações

.

dos ":e�do em vista que os sa- i
trabalhadores de todo,o ter-Il:nos

atualmente �agos es-,
ritorio nacional, acrescen- tao aquém dos orçamentos I
tand�: "Realço, tambem, individuais e domésticos" I

que as Comissões de Salá- I e que, o que se procurava, ,
rio Minimo sã� integrados �ra reajustar os atuais salá-l
por vogais eleitos pelas en- rios ao custo de vida, a pon- I

tidades empregadores. I to de evitar maior numero!Esses representantes

patro-I,
de

dI,'SSidiO,
s coletivos.

nais vêm' reconh.ecendo a
. , __

:i:c:;��::::�:��,a7!:,Missa de 1· aniversario! A<iRADECIMENTO
I

do disso prova evidente os I '

Iinúmeros acôrdos espon- AME'LIA LIMA ABRAHAM Pelas nobres e fidalgas atenções devotadas, pelo
tâneos, realizados sob sua

I falecimento de nosso filho E'rico, distinguidas, tais

Os filhos e demais parentes da saudosa e prantea- atenções pelo nobre povo de 'Palhoça; distinção espe-
orientação".

, I da Da. Bica, convidam as pessoas amigas para assisti- cial do Pastor Evangélico e nosso agradecimento tam- ,I
Esclareceu t��bem. que rem a missa que, por alma d� exti�ta, será celebrada bém à Empresa 'Continent�l que dispôs seus onibus pa-I

os -trabalhos ja realizados no dia 17 de dezembro (quinta-feira) no Alta�, do ra o acompanhamento do fer�tro . A to�os .em geral que I
pelo SEPT, que serão" um Sagrado Coração de Jesus da Catedral Metropolitana,

i demonstl'ar�m seu pesar,
.

vimos d.e _publIco
b 'd'

'

. às 7 horas �,nossa profunda e .;recon�ecIdas gratidão.
su SI 10 p�ra ,�reaJusta-, I Agradecem a todos que comparêrem a êsse ato' -,

-,'. -
�

NICOLAU SCHEIDT e
,menta previsto, tiveram co-

I de caridade cristã. EDUVIGER SGEHIDT
mo ponto de partida o r.tudo dos elemento� fu�da
mentais da conjuntura eco

nômica de cada região e

sub-região geo-econômica
brasileira. Destacou que
"o reajustamente do salá-'
rio miníma fará com que o

trabalhador conte com mais

recursos para atender, pe-

/ OESPt\CHE SJAS'

SÃO PAULO
RIO?

�

_ J

Exames de admissão aos
Ginasíos 18ANCO

de C:�ÉIlITO POPULAR

It . , AGRíCOLA '

.

I I·
� .

.

���,16. ".'

fLomANóPOLIS - 51'0.. E'õl6.rlno..
.

Preparam-se candidatos.
Início das aulas a 16 do corrente.

Rua Fernando Machado, 32.
/

\

5°) FINISSIMOS CONJUNTOS SARAGOSSY, para cavalheiros (a roupa ideal para
verãq) Cr$ 585,00·

.

.

-

,

.

6U) FINISSIMOS T�ILLEURS;. corte de alta elegância: Cr$ 560,00

7°) TOALHAS DE MESA, para � café matinal, lindíssimas a?Cr$ 25,00

8°) TOALHAS DE ,ROSTO, dúzia Cr$ 100,00

"

'-'---
-

(A CASA MAIS BARATEIRA PO ESTADO)

10) LINHO PURO, qualidade superior, em todas as côres, cujo preço corrente é-de Cr$- 110,00 _. R5,oo o metro

20) VESTIDOS, em algodão bonito e côres firmes; desde Cr$ 68,00
) \

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

4°) BLUSINHAS bordadas, a Cr$ 33,00

1II0DELA.
m>fRAJANO 33

I
As 5 - 7,15 - 8,45 horas

I' S:ZSSÃO DAS MOÇAS
.

Glen Ford - Ruth Ro
I man .;_ Denise Darcel

o FELIZARDO
N Cl programa:

Complemento Nacional.

Preços: 3,50 - 2,00 - 1,50
. Censura: LIVRE '

r
I A� 8 horas

1 SESSÃO DAS MOÇAS

I O FELIZARDO
No programa:

! Complemento Nacional.
! Preços: 3,50 - 2,00 - 1,50
\

I Imp. até 14 anos

,
-

:tJ!:li [I'!
I As '8 horas

,

John Barrymore Jr.
Corinne Calvet - em

I FLOR DE SANGUE

'I'
No programa:

Complemento Nacional
Censura: - Livre.

I Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos

As 7 - 9 horas
SESSÃO DAS MOÇAS
CONTRABANDO EM

SHANGUAY
. No programa:
Complemento Nacional.

Preços: 3,50 - 2;00 --'- 1,50

\

f3Lf)I2I�
EsfreUo

As 8 horas
Kirk Douglas Patrice

Wymoré - Eve Miller v-e-

FLORESTAMALDITA

No Programa:
Complemento Nacional

Preço 7,00 3,50
Censura até 14 anos

"

-�

.: r;

.

,

," .

.,.

-- FLORIANOPOLIS
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o General Comandante da Guarnição Militar de
Florianópolis tem a honra de convidar as Autoridades
Civis, Militares e Eclesiásticas, Chefes de Repartições
Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Diretores de

pítal avançado, caso neces- Estabelecimentos de Ensino Primário, Secundário e' su-,sário. perior, Associações Culturais, Imprensa Falada e Escri-
"

Em regime de prontidão, ta, Entidades Esportivas Náuticas e Terrestres, Oficiais
da Reserva e Reservistas e o Povo em geral, para ,assi�-Iencontram-se no Galeão ou- tirem a solenidade comemorativa do "DIA DO RESER-

tro avião C-47, e uma es- VISTA", no próximo dia 16 de Dezembro, às 11 horas,
quadra de pára-quedistas, e no Jardim "Olívio Amorim", à Avenida Hercílín Luz,
em Recife, outro B-17. junto ao Busto de OLAVO BILAC, ° insigne Patrono

do Reservista.RIO,12 (V.A.) .,..... Ontem
foi localizado o C-47 na re-

,De acôrdo com o que deliberou a Assembléia Geral Irealizada em data de 6 de dezembro dó corrente ano,

Iacha-se à. venda o prédio à Rua Tenente Silveira n. 65, 'Com viagens direta� e permanentes
nesta capital, .

Matriz' _ FLORIANÓPOLIS
As propostas deverão ser: apresentadas até às 10 ho-

.

Rua Conseiheiro Mafra, 135
ras do dia 27 do corrente mes, em envelope lacrado na I Fone: 2534 __ Caixa Postal, 435
Secretaria da Associação à Ave�:lÍda .Mauro Ramos, onde

I End. Teleg:·.: SANDRADE
+serão abertas na presença dos mteressados., Agência: _ CURITIBA

Preço base de Cr$ 150.000,00 sem qualquer despesa Avenida 7 de Setembro 3320/24
para a Associação. '. •

I Fone: 847 (Linha Paralela)
Flori;ebópolis, 7 de dezembro de 1953. End. Te]egr.: SANTIDRA

OSNY <?RTIGA Agência: ._ SÃO PAULO
Presidente Rua Rio Bonito n. 1247

Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. TI!legr.: SAN))RADE

-o-

(Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com

t'ráfego mút'Llo até São Paulo com a Emprê�a de Trans
portes Minas Gerais·S/!!.)

.

�1�������aH�aH�aH����.

Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí e Santos, sendo

Ineste último apenas para o movimento de passageiros.

ITINERARIO DO NÀVIO MOTOR CARL HOEPCKE :
< NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

'

) ,

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

Localizado 'O C-47
do' Correio ,Aéreo Nacional

RIO, 12' (V.A.) - O aZ,ião
C-47, n. 2.026, do Correio
Aéreo Nacional, desapare

/' ceu; durante o vôo de Belo
Horizonte para Barreiras.
! O avião decolou de Belo

Horizonte, às 9h14m. tendo
sobrevoado Pirapora, tts

10h37, em vôo por instru

mento, conforme mensagem
de posição transmitida para
o Centro de Controle da
Area. As 12h55m. o coman

dante do avião transmitiu

mensagem' informando que

es�ava com os aparelhos de

rádio-orientação em panne,
e às 18h40m. transmitiu sua

última mensagem, infor
mando que se encontrava a

oito minutos de um campo
de pouso;

/'l.. trípulaçãç
2.926, é a seguinte:
avo Gabriel Ataide; tenente
avo Alvaro Luís de Souza

Gomes; sargento_...mecânico,
,r Honório, sargento rádio;
Vanderlei,. levando, ainda,
como tripulante oaspirante •

Brito. Tão logo teve conhe
cimento da mensagem trans-

!

mitida às 12h55m. o Servi-!
ço de Busca e Salvamento'
acionou os seus meios, to

mando as seguintes medi-
das: a) deslocou um avião

U
• -

,B-17, pertence�te ao Servi-! 0180 rancess-
ço de 'Busca e salvamentol '

da 2a Zona Aérea, de Reei- PARIS, 12 (U.P.) - O

, fe, para á região do Rio ssel sr. Albert Sarraut, com 81

Francisco, que será sObre-j anos de idade, foi reeleito
voada toda a noite, em bus- para a presidência da União
ca de sinais luminosos; b) I Francesa. Recebeu ele 143
deslocou um avião C-47, do dos 174 votos totais. A As
Rio para Belo Horizonte, de I smbléia da União Francesa

onde, aoamanhecer, inicia-

p,coorde.na
á política daFran

rá as ºperaçõe� de busca, ça com a dos territórios de
na área em, que;provilvêr- ultfam:re es!aaos"'a.ssoCl-a-
'mente, o avião "Catalina", dos, '

I �

I

do Serviço de Busca e Sal
vamento da la. Zona Aérea,
do Belém para Barreiras,
onde funcionará como hos-

gião do Rio São Francisco,
estando todos os passageiros
e tripulação a salvo.

_.

\

Clube 15 de Outubro
Rua Alvaro de Carvalho.
Programa do mês de dezembro.
Dia' - 19. Soirée promovida pela Sociedade Cata

rinense de Estatistica.
.

.

Dia -' 25. Matinada Infantil.
Dia 31 - Retumbante Soirée "Noite de Confrater

.nízação" em Homenagem aos Srs. ,associados e exmas.

familias.

-�-E. 0"1 TA �
ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM

Navio-Motor «Carl Hoepcke»
RAPIDEz - CONFORTO - SEGURANÇA

IDA
de Fpolis. de Itajai

, VOLTA
do Rio _;__ de Santos'

22/12
18/12
29/12

19/12
30/1224/12

\

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

Para mais informações dirijam-se à '

---

EMPR1!:SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO ,HOEPCKE
R�a: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

lO

((ma do Reservista)) ,
,

,

CONVITE

xxx

PROGRAMA PARA AS
,

COMEMORAÇÕES DO
"DIA DO RESERVISTA"
Dia.16 - 4a. Feira -

"DIA DO RESERVISTA".
- 7,00 horas - Abertu

ra dos Centros de Apresen
tação .instalados no 14° B.

C., 16a. G. R. e Polícia Mi-

mento da Bandeira, na pre
sença de toda a Tropa e dos'

Reservistas, presidido do
canto do Hino Nacional.
- 9,00 horas - PROVAS

ESPORTIVAS.
Prova "OLAVO BIL4,C"

- Campeonato de Bola'Mi-I
Iitar, entre as Sub-unidades IIdo 14° B. C ..

1-

Um teste para chefes de família

1 Seus filhos estão v_acinados contra a varíola?

2 Você acompanha os estudos de seus filhos?
3 Você lembra sempre Iodos os aniversários
[espõsa, filhos, casamento)?

SIM NÃO

-

-

Reserva.

4 Você participa com frequência das brinca·
deiras de seus filhos? •

5 Você sabe qual é o pêso de cada um de,
seus filhos?

litar.
-,- 11,00 horas - Soleni

dade junto ao 'Busto de
OLAVO BILAC, na Praça
"Olívio Amorim", falando
na ocasião o General Co
mandante da r. D./5a. e o

Dr. Oswaldo Rodrigues Ca

bral, 1° Tenente Médico da

Prova' "MARECHAL
HERMES" - Partida dê

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

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

6 Você os leva a uma revisão médica e den
tária, pelo meTIas duâs vêzes por ano?

7 Você compra regularmente aparelhos domês
ticos e adornos para o lar?

8 Você faz de boa vontade as compras que
sua espõsa lhe pede?

9 Você convida sua espôsa muitas vêzes para
ir ao cineiJla ou passear?

10 Você já assegurou o futuro dos seus?

Se você responder Sim às 9 �rimeiras perguntas, e Não à 10a:
_ ainda nã,o estará cumprindo completamente o seu dever!

Não basta' suprir às necessidades presentes-da familia. A vida é ch_!lia
de imprevistos - e pode ser ,que, de uma hora para outra, sua espôsa
e seus filhos se encontrem no mais cómpleto desamparo. É sua obriga.
ção evitar que isso aconteça; é sua obrigação garantir aos seus, para
sempre, a tranquilidade que desfrutam agora. Faça-o logo, através de
um seguro de vida. Um agente da Sul America lhe indicará, sem' com
promisso. qual o plano de seguro de vida mais adequado a seu caso.

r
--- - -,- - - - - - - - - - .. - - - ••

I
' À Sul Am�rica, Companhia, Nãcional de Seg�ro. .

de Vida, Caixa 'Postal 971, Rio de JaneiroSul Ameriea
Companhia Nacional' d. "surol

d. Vida
'

Fundada Im 1895

}

Mês Ano

- 8,00 horas -

- 18,00 horas - Arria
rnento da Bandeira Nacio
nal na presença: de toda a

Tropa 'e dos Reservistas, no
Hastea- , 14° 'f3. C ..

çasado ? Tem filhos?

SOLENIDADES NO

QUART�L DO 14°
B. C.

, Avisa-se que no corrente ano haverá apresentação �
para os reservistas de la., 2a. e 3a. categoria, das classes
de 1931 e 1932.

/ I IA apresentação deverá ser feita entre os dias 10 e
/.31 de Dezembro de 1953, no Quartel do 14: B. C., 16a.

C. R. M. ou Polícia Militar.
.

Na 16a. C. R. M. a apresentação poderá ser feita
diàriamente, dentro do expediente. .

No DI,&DO RESERVISTA 16 de Dezembro, a apre
sentação será entre as 7,30 e 18 noras.

Os reservistas que faltarem 'à apresentáção, estarão
incursos no art. 125, da Lei do Serviço Milltar e como

tal, sujeitos ao pagamento de Multa.
.'.-- N.' Bairro

Bscoia Prática de Comércio
Senna Pereira

/'

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' BOITEÚX
- ESTREITO-

�-.�_._..........-----. _......._..._._....,.",.
- .,.'--.-.- - -�",!'" ....,

Florianópolis
de

ANDRADE & KOERICH

Expresso

Transporte de cargas e;r;' gemI entre Florianópolis,
, Curitiba e São Paulo

Petróleo Na Am8zonia
, ,

�

Rio, 12 (V.Ai.) - Circu-,' nota, declarou o seguinte: zer os competentes testes".
laram noticias hoje pela tpa- "Nossos técnicos, depois de Concluindo, disse: "f>. pre
nhã que os técnicos do Con- I terem perfurado uma cama- sença desses veementes in

selho Nacional -de Petróleo dade salgema, encontraram dicios de petróleo vem co

haviam descoberto nas mar- outra de arenito, contendo roar õs esforços que vimos

gens do rio Madeira, na ·10- '. vestígios de petróleo. Os fazendo há cerca de três a

calidade de Nova· Olinda, trabalhos prosseguem e nos para a descoberta do
um poço petrolífero. A pro- quando atingirmos maior precioso "ouro negro" na

pósito, procurado pela im- profundidade poderemos fa- ,
bacia amazoriica.

,
. "P'··

prensa, o engenheiro Plínio
- Cantanhede, ao confirmar a .

! Participação
VIUVA ANGELINA VIEIRA BRIKI

. participa a seus parentes e pessôas amigas,
vado de sua filha Mariam com o sr. Eduardo
Rutkosky'

Palmas, Paraná 8 de Dezembro de 1953

o noi

Jorge

.

EDUARDO NICOLA1U RUTKOSKY
e

MARIA DO CARMO RUTKOSKY"

participam a seus parentes e amigos o noivado de
seu filho Eduardo Jorge .

com a srta. Marian Vieira
Briski.

' .'

\

Florianópolis, Sta. Catarina, 8 de Dezembro de 1953
- MARIAM e EDUARDO -

confirmam

Participação
OSVALDO\ MACHADO PAULO

E SENHORA
BLASI

têm o prazer de participar aos parentes e pessôas
de suas relações o contrato de casamento de seus fi
lhoS-

LUIZA HELENA e PAULO HENRIQUE
Florianópolis, Campos Novos 8-12-53.

I
_.

I/
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A Defe a de Eliseu Di Bernardi
\ -

'

"A ExpressâojTubarão wNão a Aceito 'PoisNão Me Cabe"-
A�e?dendo à solici�açao te: correspondem à ,verdade g�nizado, poude. sempre ser- g�do, em pé, que já então I pírito �úblico e c?�peração bate de _gado destinado à,' e turbar um julgllmento �e:.
lefomca do sr. Elíseu Di dos fatos, daí porque, espe- VIr os -consumidores com atingia a Cr$ 3.050,00 a N- I a- autoridade municipal, população, ' reno e honesto a" -respeíto \

Bernardi, a nossa reporta- ro recompô-los, honesta e comprovada eficiência, man- nidade solicitamos a

cO-I Resolvido o problema, Acresce que as rêzes fô- dos fatos". '.

gem compareceu, ontem,' imparcialmente, de sórte tendo preços nunca supe-. missão Estaâoal de Abaste- com a assinatura de um ram mortas, presente o pes-I yar o contrário' é a venda
em sua residência, afim de 'que à população possa [ul- riores aos vigorantes nos' cimento e Preços,

.

revisão contrato entre a Prefeitura soaI do matadouro, sem que, obrigatória de carne por
ouvir a· versão do referido gar-me, como aos demais demais centros do Estado

I do tabelamento até então e os novos marchantes, as- até então, houvesse qual- atacado, aos retalhistas ao

marchante, relativamente'marchantes, com inteiro co- ou do País, ao contrário, fixado alegando e aprovando segurado estava o forneci- quer coação" preço de Cr$ 10,30 o' qui-
aos fatos ocorridos no últí- nhecimento de. causa. sempre mais baratos. que tal tabelamento ocasio- mento de carne ao mercado - E os alvarás de venda 10.
mo sábado e amplamente Antes de' historiar os fa- Daí poder, lhes posso a- nava prejuizos aos mar- municipal, restando aos de- não foram cassados? O Dr. Prefeito Municipál
divulgados nos periódicos tos ocorridos sábado, pela fiançar,' que, a eipressão chantes, sendo certo que é' mais marchantes o eomér- :_ "O senhor abordou outro pode informar, se durante,
de domingo. _

.

manhã, resumirei os ante- "tubarão" não a aceito, decorrência da mercância, cio em seus açougues parti- ponto do assunto, a que o período em que a Prefl(i-:-,
,A porta de sua residência' cedentes do denominado pois não me cabe. Trabalho um lucro razoável.

"

culares". iria chegar mais andante, tura atuou como marehan-
esclareceu-nós o sr. Eliseu "caso da carne". há quarenta e seis anos no A COAP, ÚNICA autori- - Quer dizer quet o con- Aborda-lo-eí agora, então, te, teve ou não prejuízo'
Di Bernardi: Como é sabido, há longos ramo, e se fôra ela uma cor- dade competente para a so- trato não assegura monopó- fazendo suá vontade. com- a venda da carne,' ao
_ "Pedi a vinda dos senho- anos venho abastecendo a nucópia deveria estar vi- lução do assunto, índefí- lio ao marchante que o fír- -"Na forma da lei munici- perço referido. �

.

res à minliá casa, na inten- população florianópolitana vendo de rendas, e não tra- riu a pretensão dos mar- ma? paI, o alvará é concedido A- , Eliminada aquela �bri
ção de usar o mais elemen-. de carne, cumprindo sem-, balhando,

como faço, diu- chantes, os quais desobri-
.

"Absolutamente. Fui con� NUALMENTE, aos comer- gação, os' bois ,por mm a-:

tar direito: O DE DEFESA. pre criteriosa e honesta- turnamente. I gados pela inexistência de tratante durante dezenas ciantes.
'

batidos e vendidos. ii popu-
As notas publicadas nos I mente, os contratos firma-, É J Ih d _

'

contrato.... deixaram de aba- de anos e nunca monopoli- Não regula a lei li forma -lação em açougues d� mi-·

jornais de domingo, redigi- dos com as autoridades com- m.u o o ano �m cur
ter reses destinadas à ven- 'zei o abastecimento da Ca- de ser o alvará cassado: Po- 'I nha propriedade, ao preço,

das com elementos unilate-Ipetentes. �o, texrrou/ pr:zo
o con-

da aos retalhistas; já que, pital. Basta dizer que o ofí- der-se- ia' alegar.por inter- fixado pela COAP, ísto é,
ralmente fornecidos, não Mantendo um serviço or- rha °t

Irma °Cen �es_os Ematr- conforme' asseguramos, o cio dirijido às autoridades I pretação generosa, que tal Cr$ 6,00 para a carne po-
. . c an es e a ormssao s a- f' d' t t f' f' d - .

ificar'
.

C $ 13 00
'

d 1 d Ab teci t 'preço, ixa o ocasionava compe en es, 01 Irma o

"
cassaçao que [ustí icaria pe- pular; r, , para a car-

oa e as ecimen os e .,' '. h tI'
- '.

.

d di C $ 16'00'
P 1 h 'preJUlZOS. por cinco marc an es. o nao cumprimento e IS- ne com osso e r ,

reços no qua os marc an-
C·

.

d' d D te
.

, ..,. -

1" lati
.

.-

,'t
'

t d' t d
na o o Impasse, o r. e res o, como e comezi- posiçoes egais, re ativas ao. para a carne sem osso, nao

,.
es aba,ca IS as fo carne -

Prefeito Municipal resolve nho, o exercício, de qual- "1 comércio autorizado, ih- Ii ocasionaria prejuízos, .. pela
se o rigam a ornecer a .

L
'

t
.

ti id d f" 1 f' A, devid t 1
-

d
.

t
'

d"
. .ntervrr no assun o, pas- quer. a IVl a e pro ISSlOna

I
rmgencia essa evi amen e

I:
e íminaçâo e,

111 erme ia-.

I carne. aos açougueiros ....,..

sando a requisitar bois de é livre, só limitado, em con- comprovada em processo rios." '.,'
.

i retal�Istas ,do produto - o ninha propriedade, o que díções excepcionais previs-
I regHlar.' - Porque não foi pro-

'I ref�nd� $qli�;�to, �f pre- apezar de ferir frontalmen- tas em lei." 'I Desde' ,que não houve in- posta tal solução para as-

_ __ '.

.

--,-

.
ço e. r ,.' o qUI o. te o direito de propriedade E continuando: . fração alguma, por minha! sunto? -

'

Florianópolis, Terça-feira, 15 de Dezembro de 1953 I, DeVIdo a alta do preço do assegurado pela Constitui-' -"Mas, como dizia, restava parte, d�' qualquer lei �)U I" - Fiz sentir essa situação
ção Federal, não impediu I

aos demais marchantes, o regulamento municipal, a ao dr. Prefeito Municipal,
que"êu, visando os superio- comércio em 'seus açougues suspensão da matança a insistindo, entretanto, aque
res interesses da população, particulares. que não estava '; obrigado.> la autoridade na vçnda de
aceitasse ditas requisições, _ Deliberei, então abater não autorizaria; como não carne aos retalhistas ao

numa demonstração de es- rêzes adquiridas ao sr.. autoriza, em 'absoluto, .

a preço de Cr$ 10,30 o que,
,

'

. ( Teofilo Schutz após a as-
.

medida arbitrária tomada.' como é natural, não poude
, ,Sem'ana da M a'r I-nha " TIM, sinatura do cont�ato firma-I -,'

Qual o .n::otivo q�e ge,- ! concordar, poi� a ning�,em.

' ... G do entre a Prefeitura e os rou a sua prlsãof . é dado eomer'crar com' :pre-
�

A BANDA E"ÃiESTRA- novos marchantes, dest�-, � ".E' <:utra inver�ade da juizQ".' ,

.

.'

c

-Com a recepção, domingo tacílio Terra Ururahy, Co- petições esportivas que se nando a carne a forneci- publícaçãó de domingo. i Mas, as suas perguntas
último, oferecida . pelo sr.'mandante da 5a. I. D., Pre- realizam nessa Semana, en-I DAS mentes que tenho contrata- Não fui preso.. Compare- : desviaram-me dó curso.Ini-
Almirante Carlos da Silvei- : sl,den!e da Asserhbléia L,e- tr� a Pol�cia Militar, Vo Di�- A banda de música par- dos c,om as fôrças armadas, cí à DOPS, atendendo con- cial de considerações que
ra Carneiro ilustre Coman- gislativa, Deputados Wll- tríto, 14 B, C. e Base Ae- l1U daqui, rumo a Concór .. asilos, hospitais e, o exce- vite do .Ilustre Delegado 'vinha despendendo,
dante do VO Distrito Naval mar Dias, Coelho de Souza, � rea. Para ficar de posse' de- d'.a, com a missão exclusiva dente, �os meus freguêses CeI Trogilo. Melo e inqu{r�-i Devo frizar, ai�da uma

e sua brilhante oficialidade,
, Olívio Nóbrega, Bulcão finitiva de uma dessas cor- �. , dos açougues. do esclareCI pontos relatI- vez,· q1,le colaboreI com ,a,
V J

-

J 'd S
I -

't
' rte tuar, à chegada do Sr, A d't t 1 t't 'h d I 1às autoridades e represen-' iana, oao ose e ouza poraçoes, orna�se necessa- cre 1 ava que a aI u- vog...·a min a con uta no Prefeitura Municipa', vi-

tantes da imprensa local, na
I

Cabral; Vereadores Antô- rio que sejam seus jogado- .t>eornhausen no recinto do:: de viria ao encontro dos de- sábado transacto. .

Isando os ,superiores interes-
sede daquele Distrito, �n- ! nio P. Apostolo e Mário res vencedores três vezes 8xposição de Trigo. Azar de sejos da população, como Prestado o depoimento ses da população e o fiz, -

cerraram-se, com chave de: Couto; Desembargadores. �onsecutivas ou com inter- unbes, Sr. Bornhausen, che, do dr. Prefeito Municipal, 'êetirei-me livremente, já,' c,onscientemente de que a

ouro as comemorações dês- / Ferreirá Bastos, Osmundo rupção, durante cinco anos. ban<l
-

O já que a livre _concorrência r.J.ue não tendo. praticado .I intervenção do dr. Prefeito,
te a�o, no transcurso da,l Wanderley da Nóbrega, AI-=- Este ano, coube' à Base Aé- gou, mélS a a, nao.

asseguraria carne abun- crime algum, não poderia em assuntos econômiços
"Seman'l da Marinha". I ves Pedrosa, Guilhol1cPerei- ('ea, recebendo o troféu das t.OI'IZ0nte visual era pres- dante no mercado e"nos açou ser ,recolhido à prisão era, como é, em face ,�das
Reun�ão da alta sociedade ra de Mello, Flávio Tavares :nãos da sra. Maria K. Bor- ��L utado incessantemente. E gues e solucionaria, em de- A propósito devo escla- leis atuais, ilegal, . arbitrá':'

desta Capital, da qual par- da ,Cunha Mello, Arno Ho- nhausen, o respectivo Co- l'aàa. Telegramas,-rádiós, o finitivo, o assunto. recer que no depoimento ria e abusiva."
ticiparam as.mais destaca-I esc�l: CeI: ,Pedra P�r',es" da mandante Major Av. Rober- IY"bo em busca da banda., En.tr.etanto, o dr. Prefeit.o -;)re.stado àq\,e!a digna au: - Como o senhor tenc�?r
das personalIdades do mun- P.olIcIa MI1�tar e oÍlc�alIda- ,�o, Brandini, após o �r. �l- Che_g_ad 'hQra da' aUll"- MJlmclpal, �� conh�cI:. tondade polICIal, respondI � res,?lveL..O ªss!ln�o, Ja

.dfir')Vifi.u••S.<ili"'�·:,;h:o.-hn'm::tlt'<: I rlrel&;'C'c;&.�·'Ptfl:�'''L.--d.e,� <lrn'eh'ot:;l"àWf ''êm-1f�eirãs j'ã-,;ao, �reCEm tuWo SE'l1' pess_'__"l
��

t b'C' pau, lTnda-;vergunt'aasslm for- que o mteresse pubhco;es-
d d f d 1\1' •

'
- • , '

oa men e em arga a mu a a'. t'
. A ?convi a os, oi, as mais

11ajOr
Fortunato Gominho, ,1alav:ras, feIto alusao ao fa- ClU�lca. Tarde da noite; N',- matanca _ o que é uma ile- ....::. À d

a e�, Jogo.. ., ,.

destacadas notas do carnet ,Majur Av. Roberto Brandi- to. "

I
-.; , l'd d .

d .. .

ven a que o sr. - A JustIça dlra a ulh-
social que a imprensa regis- ni, Major Ruy Portinho de A taça TAM:ANDARÉ de \élO� surgI� a banda. CUlpa ga 1 a e, a�reen. e ,a carne Ir2a faze: em s��s açougues, ma palavra.
ta. A�bi�nte aristocrático, ,I Morais, CC-Frederico Gia- ; 949 a 1952 '1 e:as maraVtlhosas estradas, . 'dsegun�a IlegalIdade -=- e nao traria preJUIzos? Determinei provide,ncias..

, passou pe os .

, 1m a aplIca multa por in- � "T' C t "d
"

. -, . '" ,�-
'

onde 'confraternizaram au- I nini, Secretários d'Estado, 'luarteis' 49 venceu o VO 'que, segundo a caboclada vasão ,. . .
Ive, en ao, opor um a- no, sentido de, ser unpetra-

toridades e convidados com IBayer Filho, Fernando F. de )istrito 'Nav�l' e 50 a Po- eôíZíc.. cheias de buracos con; 1"1
a

- proprIO mumCI- -1e de, mais u,ma vez, âeil", :da� medjdá judiçial; i', ofiae
oficiais das Fôrças Arma- Melo, Luiz de Souza', Vice- 'ícia Militar e'm '5'1 '140 B l �., .

A
pa '.. ;xar claro o' que deliberada- 'esperà 'ver assegtlrado "'ff1eu

, , .:I '(lea pm Clma. . . conte- - Não houve então aba-' t te f d'd .. A

'

éas da Nação, sediadas ne5-1
Consul R. Perose; Dr. Mú- ::::. e em 52 Vo Distrito Na- �e clandestino e invasão à

men e se m con un 1 o, dIreIto de mercancia, bem
te Capital, durante esplên- ('�o Leão; Jorn. Nerêu Cor- iaI. E, ago�a, Base Aérea.' :e, também, que o sr. BJr,

.

d d d
para lançar, a op�n�ão pú.bli- como o'princípio salutár da

cido coquetel oferecido, o rêa', Barão Von Weine- NOTA DESTACADA rhausen foi e chegou, mas., proprle a e o Municípal? O que da preJUlZO e ISSO livre concorrência. .

I
....,.." Absolutamente. Em' de- t d P fVo Distrito Naval, mais ghein; sr. Charles E. Mo-, Nota de realce, sem du'vi- (1;:. 2.vião! A bandá, coitadJ, A

. -e� .rep o o r. re eito Mtí- Em DEUS e na JUSTI-corrEmeia d,e lei municipal" m 1 COAP ÇA duma vez, ensejou a todos ritz; dr. Telmo Vieira

Ribei-l
da, a execução, ao piano �('i de' onI·.b,usI. b

CIpa ou a. a pro- ,�e minha 'terra, está a
, o a, ate deve ser realizado, t h

'

�

1
�

verdadeira festa que se ro,' Irmão Anselmo,' srs. E- oela exma. sra. GUI'lhon Pe- b
ca con ra a mm a pessoa so uçao. do 'assunto.

'

, x x o rigatóriamente, no Mata-
transformou em parada de manuel Campos, drl' Fer- 'eira de Melo, que foi a- douro Municipal, o que se F'

�

Q'
.

'. ; "
.

,

,,__ ',' '.

elegância e bom gôsto. nando Mendes Filho, sr. A-1Itlaudidissima, do Hino Na- Numa solenidade escolal',
"

'.,

O·
'

: 1"
A todos não faltaram, como dolfo Rodrigues Amorim, :�onal Brasileiro. ,

(m Tijucas, domingo úlL i���r��n��o����: sf��c:�= '

. �eG · a.,,n'.,"," ,.'. ,. ,(..�.:"',j,,,.,;.'.•.,."sempre, as atenções dispen- Edgar da Cunha Cidade, dr.' Com essa festa de alto mo, esteve presente o sr. tregue ao consumo da popu-
I �

__ ,_,sadas pela ilustre oficialida- Paulo Tavares' da Cunha ,cunho social, terminaram Governador. Após o tL'2ns- lação. Como corolário dessa
de do Distrifo Naval;: que Melo, sr. Carlos da Costa .)S comemorações da "Sema- obrigatorI'edade re'ssalta,1 'd d d p' J d d bordamento da efetividade,cumu ou os COP.VI. a os e erelra, sr. ósé A. e Fa- 11a a Marinha", em nossq desde logo, a liberdade de
tôdas as gentilezas. E, nesse ria, sr. Fernando Faria, sr. Capital., )nde pais e filhos se abl'a"

matança ,por quem o' dese-
ambiente, também demo-· Z€dar Perfeito da Silva, dr. .;avam, formou-se uma 'roda jar.

,.

crático',;:os bt\tlvo1; marinhei- Alvaro de Càrvalho, sr. Os- JOÃO BATISTA <,m tôrno de S. �xa" Tudo Mas, ainda que inexis-
roS' de Taniandare' conclUI' - waldo Machado 'e out DIBAS

.
.

I., ,
.

ras [\, ia muito bem, quando aI, tisse eí nesse sentido, o dr.
ram o programa de come- pessoas cujos nomes nos es- ,_/ P f

.

Está em festas, hoje, o .lar guem falou .nas estrada::;: re eito,Municipal, em nota
morações nessa semana de 7 caparam. Também presen-... )ficial publicada. em .0' J'or-13 d d b d d' d do nosso prezado patrício, U 'IA' d t

.

a e ezem ro, e Ica ates, exmas. sras. e gentis se- m SI enclO
.

e mor e, �e- 'lal" A GAZETA" de 12 de
à gloriosa Marinha do Bra- nhorinhas, 'da sociedade 10- sr. CeI. Antônio de Lara Ri- 10u os circunstantes. Como Nbvembro, punha o máta-

g� PRESENTES
cal.

. bas, ex-Comandante
r

Ger:.al que impulsionados por uma douro à disposição' 'daque-ENTREGA DA TAÇA da Polícia Militar e de sua mola secreta, ninguem pi-Ju, ies negociantes do produtoA nossa reportagem ano· "TAMANDARÉ"
exma. espô.sa d. Carmell'a que desejassem realizar a-

.
tou a preserí'ça, nessa reu- _

O VO Distríto instituiu, esperando o estouro. Barba·
nião elegante I, das seguintes desde 49, a taça "Almiran- Ramos Ribas, pela passa- l'idade, (pensavám todos! DIPLOMANDAS
pessoas: Governador Irineu te ::'VIarquês de T'amandaré", gem de mais um aniversário falar nisso ,na presença do De Córte e CosturaBornhausen e s.ra.; 9.aI. Oc- para ser oférecida nas com- natalício do', SEm fi-lho, João sr, Bornhausen! Mas 'o '-'m

.....
_

"... As 15 horas de ontem, re-
Batista, estudahtE;l. (:)araçante silêncio foi· feito ceberam s�us diplomas as',Aos seus 'amiguinhos e co- em pedaços,segundos depois �I alunas que concluiram o
legas que o são em grande (pareciam séculos), pelo Curso Particular de Corte

qú�ero, João.Batistaofere- próprio Go�ernador. Par: e Costura "Rápido", sob a

c:ra' Iaut� Il1esa de doces e . e�tl!-pefação _geral, foram direção da Profa: Olga Mar-,
fmas bebIdas, em comemo- I pronunciadas as seguintes garida Carneiro seguindo
ração à grata efeméride. I

palavras: "COMO VÃO AS se, após, exposição de traba
,
Cumprimentos de O ES- COISAS, DENTRO DE lhos, Parani�fou e�sa t�r-

TADO. DOIS ANOS NINGUEM ma, a exma. sra. d. Maria K.
,PODERA VIAJÁR' DE' Bornhausen. ,Outras home
FLORIANÓPOLIS A TI-- nagens - Governador do
JUCAS 'É Só O QUÉ PuS- Estado; Diretora de-Educa-

tinta dama era muito esti- P
,-

d t
.

t" S
.

reVlsao o empo a e as O GARANTIR'? Lera1u ção e Inspetor Escolar.
mes, casada com o sr. Dió- mada.-. 14 h d d' 15 boras o la . em? Pois isso..foi dito (ela- As djplomandas são: 'Ar-
genes Gomes, alto funcioná-'· E'ra' ainda a dama faleci- Tempo -::- Instável., sUJ'ei- 10 e b.om,som) perante fi'-. I

'

I
- ine Ferreira ,de Oliveil'a,

ri� _fed�ralj da senhora A- da ,a parente mais próxima, to a chuvas e trovoadas. guras representativas da 10- Catherine Carneiro, Eládia f'lalde SIlva Machado, casa-I reSIdente ,no Brasil, do. ve- Temperatura - 'Entrará calidad d �

d
"

, e, que ro eavam ._> Wanderley, Elise Goett- i
a com o sr: Sisino Macha-

I netavel São Vicente Maria em declinio.
-

I' Exa:. Agora estamos certos mann, Eugeny Isolina, dos II'do, ·residentes em Santos;) Strainbii, cánonisaÇlb du- Ventos -:- Do quadránte :lUe o helicóptero vai sair Santo J d'th CA N'] ,

O
.

Id' S h 1
.

I
'

. ,s, U 1 amara, 1 -

,- ,�\Ta o c ute da SIlva, I' rante.o Ano Santo de 1950. j Sul, frescos.
.

mesmo E crêmos que cus-- za N .

t 11 S
I

,
. .

',I' A '1' .,'
'

'

,

. , " aSClmen o, ,va ouza,.

tele�a.flsta .'

�m,. _{omvI e, ;
1 ustre famIlIa enluta- Temperatura� - Extre-; tcado pelo Ministério da

I Maria M t:ld A M _

I
-

S h I d S'l '" d "O E t d "

I"
a 1 e mante, a
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Ito Encerramento da

VVA. ADALGISA. SCH_DTEL DA SILVA

Faleceu, ao amanhecer de, e D. Alice Schutel da Sil
domingo,-à: Exmà. Sra: Vva: I va, solteira, residente nesta

Adalgisa Sehutel da Silva, Capital.'
com 77 anos, dama perten
cente à tradicional familia

O seu sepultamento se

deu rio mesmo dia, às de
zeseis horas, com, a assis
tencia dos filhos, netos e

casada com p sr. João Ma-: parentes,. bem ��mo de fa
tias da Silva, ja _falecido hà milias amigas da sociedade,Omuitos anos ,e mãi da Se- de nossa terra, onde a dis
nhora Marieta da Silva Go-

de nossa terra.

A veneranda extinta éra
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O ��efeIt,o Pa,!l� Fontes' anda .leli�} A seman.�
... fOI-Ihe obma, Propos 'um aumentÓ"a'O funcioriafis�
em, bases justas e corretas: amn�nt�, todo�, em igual
dade de percentagens, dandó gradafívarnênte mais
para quem recebe menos. Sem atos odiosamente
discriminatórios! Sem' ,póliticagEms

.

mi!'sql.Íi�has!
Essa decisão o axalta 'tanto quantd dirriinllE{'ti ':s-éii t
colega do Palácio; Acertando assim' o'ipreÍeÍto 'vê'-jf?
que isso de oposição sistemática é, c o nv e.i s a'
fiada!
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Ainda no caso da carne verde o' PrefeIto t'afu-'
bém' acertou. E merec,eu aplausos de todos, iíiclUsi�
ve os nossos. A estas horas estará conven�ido dé
q�e ess� opos�ção não é como o jornaleco pala:cianCl'
�IZ: Qt.Ie sabe combater, mas também s8be fazer jus
tIça. E que, quando elogia um adversário irredúti
v�l como o Prefeito, não o, faz com o intúito de in
trIgar, na, esper;mça of�nsiva d,e que.êsse,ddv,ersário, .

mas tarde, venh� a ser útil. O Prefeito, quantas
vezes acertar, tera o, nosso apQio. E sempre ,que'
err�l', a nossa críti�a, ta4to,mais vee�ênte. QUáôt6:
maIOr o erro. That lS'demócracy! 'e, ,",' � .
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No dia 13 de outubro abordamo�: �qÓilo'C caso
do q,uadro àe funcionários da A�sembléia. No dia,
segull1te� o Diário da �?-!"hã. élogiav;�al;)értaO� ��ãloii
rasamente a nossa opIOlao.
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Agora; ja' mudou "õutra
vez. O jornalzinho funde idéias cómo' S�· ". fossem:'
me,tai,s, Observem os leitores o que, el� eSGreveu,.a,
respeIto e v,ai publicad9 .noutro lo�àl. .b �qÚe dt��e'..
mos e o que o Diário escreveu fdi jtrst'arnénle o que
as bancadas o p o s i c i o n i s t a-s fizeram. Essas
bancadàs combatem justamente o que o jornal com
bateu. Mas o jornal já vir_9u. Porqu�? E:xplique\.�\
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A Assembléia, por unanimid9d�, aprpvou on
tem o aumento reestruturado do funCionalismo. 'En
tre corrigí-Io e pão sacrificflt por mais, tempo os Bar- .

nabés, a' oposição deciditr. "Os pequerto�" contentam
s: com 'pouco, no se� sofrimentô,. É' os<:'afilhados es
tao fel�zes. '. E 'o Diário Ofic{al d� 'Manhã está tris
te. Acabou�se a sua demagogia::.
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