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A fiscalização de gêneros fato de haverem juntado as

allntícíos apreendeu, nêste duas mercadorias no navio

______•___,-___
_ ..•. J ��� pôrto, oitenta mil quilos de que transportou. Não é a

Ed1çlo de toj. & � 8, II í;t.
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SAO FI�.ANCISCO 17 - to ao cargo de Prefeito, no
(O Estado) Em memorável I

próximo pleito de 10 de ja
convepção, ante-ontem, o neiro. Nome escolhido re

Partido Social.Democrático I caiu descendente ilustre e

sufragou o nome do dr. An- tradicional família francis
tania C,arlos Guerreiro de quense e teve 'ótima reper
Carvalho. para seu candida-I. cussão, por se tratar jovem

esclarecido conterraneo que
muito poderá fazer por sua

terra. Sua campanha eleito
ral será imediatamente ini-I!I .

I ciada. '.

,

��I�Ruben. de
. Arruela Ramo. "

.ERENTE I.Domin.o. F.
d. Aquinoj

- .
�.....(� -_

Serão instalados . depois de I

os prefeitos e ve'readores
tação pessedísta, como ficou municipio em virtude de,

Em memorável sesão da exaustivamente exylicado centra ela, se haver ma

Assembléia, ante-ontem à r

na discussão do projeto, nifcstado as Camaras de
noite, foram criados 15 no- discordou da cr-iação desse Tubarão e dé Orleans.

Transcorre, hoje, a data, d-;;��niv���atalício do
sr. General de Brigada OCTACILIO TERRA URURA
HY, Comandante da Infantaria Divisionária da 5a. Divi
são de Infantaria, com Quartel General nesta Capital.

Nascido no Rio de Janeiro, em 18 de Dezembro de
1900, s. excia. verificou praça em 30 de. Abril de 1918,
sendo declarado Aspirante a Oficial, na Arma de Enge
nharia, em 18 de Janeiro de 1921, sendo promovido, a 2°
Tenente em 11 de Maio de 1921, alo Tenente em 7 de
Sétembro de 1922, a Capitão em 27 de .Março de 1926
contando antiguidade de 17 de Setembro de 1924, efetí- .

vado em 8 de Dezembro de 1927 contando antiguidade
de 13 de Janeiro de 1925, a Major em 26 de Dezembro de
1935 por merecimento, a' Tenente Coronel em 5 de Mar
;o-de 1940 por merecimento, a Coronel em·25 de Dezem
bro de 1944, por merecimento e a General de' Brigada.

S. Excia. possue os Cursos de Engenharia pelo re

.�ulamerlto de 1919, o de Aperfeiçoamento e Transmis
ões pelo de 1920 e o de Estado Maior, categoria A.

Possue a Medalha Militar de Ouro, por c-ontar mais
:le 30 anos de relevantes servicos e é Oficial da Ordem
lo Mérito Militar.

.'

:.J více-presidente, Foi ve- <, I
. .

.

reador e vice-presidente da -

Tendo chegado a esta Capital a 17 ele Novembro, as
.umíu, nó dia imediato, 'o Comando da Infantaria Divi-

.

Câmara Municipal de Cabo sionária. A partir de então vem grangeando a estima e

Frio, deputado' à Assem- I consideração, não só de seus comandados como de todo
bléía Legislativa Fluminen- ) elemento civil, Pjla lhaneza do trato, pelas elevadas
se e, atualmente, é deputa- lualidades de caráter que o destacam, revelando-se ofi-

, • do federal, eleito pelo P. S.
iial de cultura excepcional e que bem ,representa 'o va-

Todos esses municipios ....
.... !oroso quadro de oficiais generais de nosso Exército.

foram ap.rovados por un.a- NO DOMINGO U'L'TIMO POR O-CASI 7"0' DO EN'CE'R'R'AMEN D. Na Câmara preside a A S. Excia., que se encontra em Curitiba,. onde co-

nimidade de votos exceto o.

. • , .t1'.
-

-:omissão da Saúde. E'. -nandará o Destacamento militar' na grande parada de
TO DOS FESTEJOS DA SEMANA'DA MARINHA, Q. PRESI- b h-

de Braço do Norte, que nãc �. mem ro da Comissão Exe- iman a, como,parte integrante dos festejos comemora-

DENTE GETÚLIO VARGAS, EM B.RILHANTE SOLENIDADE ti d' PSD flumí �ivos do primeiro centenário do vizinho Estado as mais
contou com o apoio da

b.an'j
cu iva o . . . ummense. .

t
.,.

f li
. .' .

CÍVICA,. CONDECORA O DR. NERÊU RAMOS COM A GRÃ se. Tem publicado trabalho :mcet.as e en usiásticas e icitações., extensivas à exma.

cada do P.S.D. A represen- - amília. com votos de muita saúde, de quantos mourejam
CRUZ DA ORDEM DO MÊRITO NAVAL. de natureza cientifica. cm O ESTADO.'

.

.

O)._()-..<)._.()...()....o__()__()__()__()�()....()__()....()....()��� ,.,().....C)..-C)_.I_C) _()......()�._.__"--_

A Constituição Federal, no seu art. 31, n. V, letra

o 8 I' �
rente às dificuldades dos proletários diante do esfolante

Tb, veda à União, aos Estados e aos Municípios, lançar .

. A .

aumento do custo de �ida, nestes últimos três anos, S; 0-. empo
impôsto sôbre instituições de ed�cação � de as�istência I .

U r�u·es m� Ie - oso E:a.. não. quís ver n�sses armazens do SESI uma. provi- Previ�ão do tempo até às
soeíal, desde que suas rendas sejam aplicadas integral- dência digna dos maiores louvores, dessas que se mscre- 14 horas d di 18
mente no país para os devi�os fins. . A' •

vem no rol das salvadoras. ��r�ue aquele serviço não est.á T .:_ la
..

Sendü o SESI uma entIdade. de asslstenclU -SOCIal - I
. cabresteado pôr S.' Exa. e dIrlgldo por algum dos seus ml- I empo Instavel, pas-

Ser�iço Social da Ind�sfria - cümü .a�é do tít�dü .consta- I
lagrüsos geren�es: co��ç.üu de re�eber, desde o iníci�,. não I

sando bom com nebulosida-
taraü os menos perspIcazes em matena de prImelraS le-. I RUBENS DE ARRUDA RAMOS :tpenas o' seu mJüstlflcavel desmteresse, mas !J plOr: a de.

tras, e; além disso,' havendo sidü criado _pelü pr'óprio po. i, "

sua sabotagem. Esses armazens foram, cientificados da TemperaÚlra .:_ E l' ._

der públic.o,. manifesta se apresenta a sua intributabili- n. 9.403, art. 5°, § único), alguns destes entenderam de exigência de impostos indevidos e até mesmo um caso de
I' _

m IgeL

d II .

I
.

t
.

t'd A
. ,

lt I
. ·1···· , . ra e evaçao

da e.
. , eg-IS ar, cünceSSlVamen 'e, nesse sen 1 .o. sSIm e que, n.o vu osa mu ta, superlOr � cem mI CrUzeIros, Ja se ve'rI- .'

.

. Dian�e da �xpr�ssa imunidade tributária" sOlenizad,a i Hiü Gra�lde do Sul,. !leIa lei n
.. 228, �e julho de 1948, .o ficou, em Brusque. E .enqua.nto os seus ag�ntes fiscais Ventos - De No.r:te a

pela sua mclusao na Carta-Magna: poder-�e�a, num 'pa�s i 8ES� f .oI declarado �sento de tl'lbutaça.o,. n.os seus bens e ,�x�cu!�m essas or�ens qu� vls�m a fechar taIS ,ar,?azens, I
Leste, moderados.

super-l'egulamentado como .o Brasll, . admIbr outros dl. servlç.os. No Parana; a nosso ver acertadamente, o g.o- a Imprensa 'palaclana abra sobre .os responsavelS pelo Temperaturas _ Extre-
pIomas .legais, posto que excusados· e redundantes, que: vêrn.o cuidou desnecessári.o um' pronunciamentü sôbre a SESI a baba repulsiva das suas tão constantes quanto pu1-

I
mas d t . M" 236'

.

h 'f" I I' E d
. , , "

t d' 'd d t .

d I" / I
e on em. aXlma .

ven am rab Icar aque a rega Ia, nos sta os e MUlllCI- materla, -p.or lSSO .que a .ou 'orga e lmunl a e es ava no verlza as ca. umas.
' .

.

M' .

'

pi03. Inadmissível, sem dúvida, qualquer texto legal que ,�orpü da Constituição Federal. Em São Paulo, muito em- Para 'coagir. o miliünáriü governante a respeitar a .

llllma 18,5.

procure anular ?U �isci�linár de .forma menos a;mpla �!o ?�r� a garantia tenha sid�.&empre respeitada, sem :es- Const�tuiç�o e.evitar .o oneroso ajuizalJlen�o. de �uc�ss�v�s' O'RISODA
vantagens constItuclOnals, acertadamente oferecldas as ülçoes, c.orre na Assemble18, no m.omento, um prüJeto /lue_stües flscals, por parte de uma benemerIta mstltUlçao CIDADE···

_

"

instituições de assistência social. Equivaleria issü a uma lque reafirma a intributabilidade do SESI. Outros vári.os ,]e assistência s.ocial, a 4-ssembléia Legislativa, pela sua!
interpretação,

.

já inconcebível, de dispositivü cristaUnQ Estadüs, de que temos notícias" porfiam igualmente na bancada de oposiçã.o e cüm o apoio dos petebistas, apro-
I

nü seu sentido, e por isso,. agressiva a.o.velho brocard.o ju- 3bediência à Carta de 18 de setembro, de jelt.o a indica- vou uma lei declarando a isenção tributária do' SESI. I

rídico do in daris non. fit interpr.etatio. E, mais, seria I
rem que, n.o Brasil, os $stados estã.o dando exemplar cum- Pois bem. S. Exa., .o nababo do Paláci.o, cujo caderno de

uma interpretação em direitü condenada, por que restri-
.

primento à dispénsa de impostos por parte do SESI. al'mazem .o Tesouro paga, acaba de vetar essa lei. Nas r.a

tiva, e como tal, no caso, de tod.o inace�tável e &em a mí-I A d.olorosa exceção está em nossa p.obre e amargu- '�ões desse veto transpareCe a sua mentalidade de capita
nima consistência, jurídica.

.

.

'-,.' I·r�da Santa Cat.arina,. -sôbre o desast�ado e desa.stroso go- .lista �eacionár!o. e escravo.crat.�, recuado da ep.oca _:.d.e
.

. No que respeIta ao SESI ocorre maIs que, na proprla ; verno do sr. IrIneu Bornhausen. O rlCO banqueiro do Va- .::onqUlstas S.oClalS e de sohdanedade humana em que VI

lei que o instituiu com.o Serviço Social � decreto-lei n .. Ile do Itajaí é infenso a obras assistenciais. Elas somente 'vemos, subjugado pelo egoismo e apegado- a.o seu dinhei
. 9�403, d� 25 de julho de 1946 -:- fico� expressa essa j.s��- i? interessam se diretamente �he. pr.opiciarem lucJ'os pólí- ro com.o Harpagon, o avarentü .de �oliere. Só assiI_U se >�
çaü. de lmpostos, que em se·gUlda fOl sole,nemente ratlfl- I t.lcos. O SESI, no Estad.o, esta dlstendendo uma vasta ca- concebe que S. Exa., no seu veto, dlga qu� uma leI em '-_r-I
cada pela Constituição, de forma ainda mais precisa, mais I

deia de realizações em benefício d.os .operários. O sr. Bor-' favor do .operado cünstitua injustifi,cável favoritismo, I r:; ':' ••• -
exata e mais rigorosa. E' que,. enquanto a lei ordinária nhaus_en, gros bonnet da indústria,. devêra ser dos pl'Ímei- IT(Ue desatenda a um imperativo de' justiça social e que

I
.

aludia a isenções, regalias, privHégips ou vantagens, a 11'03 a aplaudir e apoiar, com a sua dupla condição de go- seja vista como privilégio' anti-democrático. Essas con- I UDENILDA Quando é,
l,ei Magna instituia a imunidade tributária dos serviços

.

.-ernador e. de patrão, tôdas as beneméritas iniciativas do I cepções bUrg�leZ�S e asneirentas, cheias de veladü rancor Volnei, que vocEl vai
wciais. '.. .

SESI barl'lga-verde. Estamos assistindo, todavia, a .sua ,pela classe. operária,. explicam pórque S. E,!a. investe dar 'I'l'a' d' l
I

. . d d l' S I �

t
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.

'd d
. .

C
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• 1S uma aque as

Pürque, a el antenor man a a ap leal' ao ESI, de- ,açao con Tana e e .os enSlva agresslvl a e a tudo quan-I
contra a propl'la onstJtUlçao para arrancai' das magras .'

terminasse que as anteriores is�nções e regalias lhe fos- to êsse serviço 'social vem realizando em prol dos traba- holsas d.os- trabalhadores mais e mais dinheiro para os
festmhas existencialis-

sem estendidas pelos Estados e Municípios (Decreto-lei lhadol'cs. O caso dos armazena é típico e crüel. Indife. 'palácios lUuavilhosos do seu govel'nicho desmoràlizado. tas, lá na sua casa?
I

vos municípios em. Santa

Catarina. As novas comu-
I

nas são as seguintes: Her-

val do Oeste, desmembrado
de Joaçaba, Sombrio; des
membrado de Araranguá,
Presidente Getúlio, des

membrado de Ibirama, Sea
ra, desmembrado de Con

cordia, PapClnduva, des-T
me;nbrado de Canoinhas,
Rio Negrinho, desmenbra
do de São Bento, Brnço do

N01·te, desmenbrado de Tti'- _.

barão, Xanxerê, Xaxim, fDiomisio Cerqueira, Mon-

. dai, São Miguel d'Oeste,:
Siio Carlos, Palmitos e Ita- I

y:'Ímnga, desmembrados de!
Chapecó. I

A lei, ante-ontem votada,
estabelece os limites de ca-

da um dos nossos munici

pios e, no seu art. 4° e § I
1° determina o seguinte:

IArt. 4° - Os municípios,
. criados por -esta lei, serão j .

instalados dentro do Pl'ázo.
de trinta dias, após a diplo
mação do Prefeito e Vereá

dores eleitos, no dia e ho

ra que forem designados
...pelo Governador do Esta

do.

§ 1° ..:_ Enquanto não fôr

instalado o município, con

tinuará êste sob a adminis

tração do municipio de que
é originário a sua séde é a
contabilídade de sua Re-

.

ceita e Despesa será
em .separado.

feita

NOMEADO O PRI
MEIRO lVIINISTRO
DA SAÚDE

RIO, 17 (V. A.)
pre-sidente da República as

sinou ontem decreto nome

ando o dr. Miguel Couto
Filho para exercer o cargo
de ministro de Estado da
Saúde.
- O .prof'essor Miguel

I Couto Filho é médico pela
Faculdade de Medicina do

! Rio de Janeiro; professor,
( por concurso, ,da cadeira de
, Doenças Tropicais e Infec-

l
cionadas da mesma Facul
dade; chefe do Serviço de

�ardiologia da 7a Enferma
rra da Santa Casa de Mise
ricórdia e chefe de Clinica
da 17a e 18a Enfermarias
do Hospital São Francisco
de Assis, do Rio -de Janeiro.

Representou o, Brasil no
7° e 8° Congressos Pan-A
merícanos de Medicina, rea
lizados, respectivamente, em
Havana e Buenos Aires, no
segundo dos quais foi eleí-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador
-

'

-Profissional
�_. .> iM E D I C OS,

.

I
A D V o � ADOS I

MÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA I DR. JOSE MEDEI- i A�MINI��RAÇÃ�
_ 'SS ' OS iRedação e Oficinas, a rua

CANTIÇAO i
CHEREM " W. MU I R VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 160

,_

- MÉDICO -

I e
- ADVOGADO - 'I'el, 3022 - Cx. Postal, 139

CLINICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
IDR. ,ANTÔNIO' DIB

Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A.

A D U L TOS
'

, DOENÇAS MEN'TAIS - Santa Catarina - RAMOS. E

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

CORAÇÃO �. Fl(�,ADO Colônia Sant'Ana. -.M.ÉDICOS -

A O
AQUINO._

RINS _ INTESTINOS Doenças nervosas e men-- CIRURGIA-CLíNICA DV CACIA 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'ieadentes n. 9. ciarizado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos
ADVOGADO:

- 50 andar.

HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e
Dr. Estêvam Fregapani Tel.: 22-5924

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

horas Res.: Rua Santos Saraiva, ISULPOSCOPIA
- HISTE-

CONTABILISTA:
Reprejor Ltda.

T I C 3 415 R 34 - Estreito. RO _ SALPINGOGRAFIA
Acácio Garibaldi S. Thiago

e .: ons. -. - es. A
.

I
Rua Felipe de Oliveira, n.

_ 2.276 _ Ftorianôpolis. 'fEL ..

- 6245. '_ METABOLISMO BASAL
ssuntos fiscais em gera.

Edifício "IPASE"-50 andar
21 - 6° andar.

'..

---- Radioterapíap or ondas 'l'el.: 32-9873 - São Paulo
DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN- curtas-Eletrocoagulação - ASSINATURAS

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

_ MÉDICO _ CLíNICA MÉDICA DE 'Verl}lelho. • RINDO
Ano' : Cr$ 170,00

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultõrlo : Rua Trajano, Semestre Cr$ 90,00

São Francisco de Assis e na Consultório _:_ Rua João n. 1, l° andar - Edifício do e No 'Interior

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Têl. M. 769'. Montepio. DR. CLÁUDIO IAno
o-s 200,00

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

CLíNICA GERAL DE raso
tas - Dr. MIJSSI. BORGES Anúncios mediante con-

ADULTOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Pra; ADVOGADOS tráto.

Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45. 'I'el, 2.812. ,MUSSI. Fõro em geral, Recursos Os originais, mesmo não

Vargas, 2 _ BIGUAÇtt. IResidêl!,cia: Avenida '.I,'rom- perante o Supremo Tribunal, publicados, não serão

devol-1Horário: .Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS - powsky, 84. Federal e Tribunal Federal vídos. ,

tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E G�RGANTA
I o •• _--- , Ide Recursos.

. I A direção não se respon-

horas. jDR. A. SANTAELA I ESCRITóRIOS - sabiliza pelos-conceitos emi-lR idênci L H t 1
- Florianópolis - Edifício tidos nos artigos assinados.

esi encia - ux o e

I DR. JÚLIO DOIN (Formado pela Faculdade
j
São Jorge, rua Trajano, 12

- apt.: 410 Te!.: 2021.

I VIEIRA Nacional de Medicina da - 1° andar - sala 1.
-

Universidade do Brasil). Rio de Janeiro - Edifício
DR. WALMOR ZO- Médico por concurso da As- Borba Gato, Avenida Antô-

MER GARCIA
ESPECIALISTA EM DOEN- sistência a Psicopatas do nio Carlos 207 - sala 1008.

D' I d I F ld
ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Distrito Federal.

.p orna o pe a aeu ade DOS NARIZ E GARG
Nacional de Medicina da -

'
'. . A.�!A Ex-interno) do Hospital Psi- ---------

_
Uníverstdadqdo Brasil Ex-AssI�te�te na Poh�hDlCa- quiátrico e Manicômio Judi- DR. CLARNO G. MES DE DEZEMBRO ;

Ex-interno por concurso da ,Ge�al do RIO de Janell'o: na ciário da Capital Federal. GALLETTI 5 - Sábado (tarde)
Maternidade-Escola Calx: de Aposent�dorIa e Ex-interno da Santa Casa de Farmácia Moderna - Rua

Pensoes da Leo.poldl!,a R�l- Misericórdia do Rio de
- ADVOGADO -

(Serviço do Prof. Octávio lway e no Hospital São João Janeiro.
_

Rua Vitor Meirelles, 60. João Pinto

Rodrigues Lima) B L
- FONE 2468

.
atista da agoa. Clínica Médica _ Doencas

: .. 6 - Domingo (tarde) - ','
Ex-interno do Serviço de C D ..»: N "FI

. , I'
urso no epartamento a- 'Nervosas.

- OrIanopo IS -

Farmácia Moderna - Rua
Cirurgia do .Hospítal .

I d S âd
I A PIO' T C d

�

R' d clOna.� .

au e Consultório: Edifício A- ,..,."._.......... - ................_-_::._-__ Toão Pinto
. . ."'" '. . o lO e C lt d t d

Janeiro ,onsu as iarramen e as· mélia Neto - Sala 9.
10 as 12 horas. -� idê

.

R B
. I

j2 - Sábado (tarde)
Médico Cdaori!c:::itaI de 3as. e 5as. feiras de 15 às �le:l.

encia : ua ocaiuva, Informações Farmácia Sto. Antônio

DOENÇAS DE SENHORAS
às 18 horas. Consultas: Das 15 às 18 U.e••s

- Rua João Pinto '

Atende no Hospital de horas. ia - Domingo (tarde)
- PARTOS-OPERAÇõES Caridade, de 8 às 10 horas. O I i
Cons: Rua João Pinto n. 16, Telefone: e tor encontrará, nes- Farmácia Sto. Antônio

-

Consultôrto e- Rua Vitor '

-

das 16,,00 às 18,00
Consultório: 2.208. ta coluna" informações que R J

-

P' t
Meireles, esquina com Sal- lt -d'A' t 'd ua oao 111 o

.heras. danha Marinho.
' . Residência: 3.305. necessi ai\: 1 l!1aQlen e e f'

119 S âb d (- d)
Pela manhã atende

------,
-- imet'l.iato:

o' - a a o tal' e

1l.esidê�cia: Travessa DR. VIDAL . JORNAIS Telefone Farmácia Catarinense
díàríamente no Hos- Urussanga 2., - .' lO Estado 3.022' Rua "I'rajanc
pítal de Caridade. A t 102 I' E CRIANÇAS

IResidência:
p. .. CLINICA.D

, .". !.��zeta ........ ,,, �.656 20 - Domingo (tarde) ,.--

, .

DR' JOSE' ROSA'R-lO I CON_
SULTORIO - E eh- Dlárío da Tarde .;. 3.579

F
,.

C
.

Rua: General Bítteneourt •
_

.

e Schmidt 38. Diário da ManhA 2.463 armacI� atarmense

n. 101. ARAÚJO I P CONSULTAS _ Das 4 A Verdade ..... � 2.01(1 Rua Traiano
.

Telefone': 2.692. I, Imprensa Oficial 2.688125 NATAL - Farmácia
as 6 horas.

. .

HOSPITAIS Noturna _ Rua Trajano .

RESIDtNCIA - Crisphn De Caridade: 26 S'b d ( d)� , - a a o tar e -

Mira, 25. I (Provedor) •.•...• 2.814
F

'

.

(P rt ') 2 O armácia Esperança - Rua
FONE _ 3.165. o arla . . • . • . . . • 36

Nerêu Ramo!t· 1.831 Conselheiro Mafra

DR. GUERREIRO DA �ilitar .:
3.157' 2'1 - Domingo (tarde). -

FONSECA
Sao Seb�shão (Casa Farmácia Esperança - Rua
de Saude) 3.153 C Ih

.Màternidade Doutor
onse eira Mafra

Carlos Cõirêa ...

-

3.121 O servico noturno será,'

CHAMADAS UR- efetuado ;ela farmá�ias I
GENTES Sto. Antônio, "Moderna e

Corpo de Bombeiros 3.313 Noturna, situadas às ruas!
Serviço Luz (Recla- I 'I

2.'404
J_9ão Pinto e Trajano.

.

, I'mações) .........
Policia (Sala Comis-
sário) .. . . .. .. .. 2.03F

Polícia (Gab. Dele-
gado) . . . • . . . . .. 2.594

O ESTADO

I CLíNICA MÉDICA
DR. ARMANDO VA- .' Doenças de críanças
LÉRIO DE ASSIS

I
(Tratamento de Bronquites

_ MÉ'DICO _
em adultos e crianças).

Dos Serviços de Clínica In-I
Consultôrio : Vitor Meir�

fantil da Assistência Muni- 1 les, 18 - 10 andar,

cipal e Hospital de Caridade I'
Horáêio : Das 10,30 às

CUNICA M�DICA DE 11,30 e d!s 2,30 às 3,30 ho-

CRIANÇAS E ADULTOS raso
." . _,

Especialista do Hospital

.--:- Al�rgia - .

Residência: Avenida R�o I ,Moderna Aparelhagem

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

Machado, 7 _:_ Consultas das 'frator - Vertometro etc.

10 às 12 e das 15 às 17 horas, DR. ANT
-

NIO MO.I Raio X, (radi�g,rafia da Ca-

Residência: Rua Marechal -
O - beça) - Retirada de Cor-

Guilherme, 5 .; Fone: 3783. NIZ DE AftAGÃO pos Extranhos do Pulmão (

Esofago.
------ -_- - CIRUR.GIA TREUMATO- Receita para uso de Oculos

LOGIA Consultório - Visconde
de Oúr� Preto n, 2 � Altos

Pinto, da Casa Belo Horizonte).
- Residência - Felipe Sch

midt, 101 -_Te!. 1.560.

DR· I. LOBATO
FILHO

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos -aos Sábados

Res.: Bocaiuva 135. .

Fone: - 2.714.

Rio de

ULTRA-SONO
'TERAPIA

Ortopedia
Consultório: João

18.

o MAIS MODERNO E EFIOIENTE TRA'fAMEN·
'[,0 PARA INFLAMA.ÇOES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPEUAÇAO DAS

SINUSITES
INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO Ce�l HORAS M�\RCADAS.

DR.'GUERREIRO
CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA' BELO HOiUZONTE.
RESID�NCIA .fELIPE SCHMIDT N. na.

'-_.

Doenças do' aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFiA E RADIOS-
COPIA DOS PULMõES

Form��:rg�:I:o�::ldade -'DR:-NEWTON--
Naciónal de Medicina, Tisio- D'AVILA'
logista e Tisiocirurgião do

I
CIRURGIA GERAL

Hospital Nerêu Ramos Doenças de Senhoras
Curso de especialização pela Proctol&gia - Eletricidade
S. N. T. Ex-internoie Ex-as- Médica
sistente de Cirurgia do Prof. Consultório: Rua Vitor

Ugo Pinheiro Guimarães Meireles n. 18 - Telefone:

(Rio). 1.507.
Cons: Felipe Schmidt, 38 Consultas: Às 11,30 horas

- Fone 3801.
'

e à tarde das Hí horas em

Atende em hora marcada. diante.
Res: Rua São Jorge 30 - Residência: Rua Vidal

Fone 2395. '. Ramos _:_ Telefon.e 3.422.

'DR� SAMUEL
FONSECA

CIRURGIÃO DENTISTA
Consultório e Residência:
Rua Fernando. Machado, 5.
.. Clínica Geral - Cirurgia
Bucal Dentaduras - Pontes
:\fóveis e fixas.
Raio X e Infra-vermelho.

HOjtÁRIO: De segunda a

.::exta-fei,ra -:Oas 10 às 12 ho

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

sábados.
"

CLíNICA NOTURNA as

quarta e s·exta-feiras dàs 19

às 21 horas.

Negocios d� Ocasião
A SUBRAL, com escritório no Edifício São

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

sa de alvenaríà, situados á rua Presidente Coutinho;
Duas casas de alvenaria 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 Flérida -

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

medindo, cada um, 13 x 50.

;�-;�;-�I :.::::::::---------------�--""'---.--------------=---'=�::

de Ptantão I

a c IIECOMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC - 3.700
Cruzeiro do Sul 2.500
Panair •.....•..••. 3.553

Vari& 2.325
Lóide Aéreo : . .. 2.402
Real ..•...••...... 2.358
Scandinav8s ••..... 2.500 .

HOTtlS
Lux •.........•...

Ma&estJc ..... ' ..•.

Metropol , •........

L. Porta .

Cacique .

Central ; ; .

Estrela .•..•......

Ideal �.. , .

ESTREITO
Disque .... , ....•.

'Agência
de

Pu· blicidade2.021
2.276
3.147
1.321

Caixa Postal, 45

Florianópolis
3.449 Santa,Catarina

!:�,�� .1 CASA MISCELAN-I'Ã'dlstri .

3.659 buldora dos Rádios R. C. A, !

I _VIctor, VáJvJlJa" e Discos: ;

06, Rua Conselheiro Mafra.

•

Com êst. va,lov> ti. S,
b.bri..Â UlTlb. ContA que,
lhe renderÂ jUf'Ó com·

pens�oV'
e

- Ilv6r.í. p61'6 SU6 residin·

,
eie, um lindo e útil presente:

umBELISS/MO eOFREde A(?O eROMADO.
.

APMCUI",!! hOje o NOVO

NCO
>

.•

GRICOLA
.

�c7�,16
..... FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARJI'IA __-.::.l".�"

'1,pLB08 - OUVJ1)()8 - ftAalZ • GA.iwAJIf" ..

DR. GUERREIRO DA FONSECA
. .....1alIMa.. ........ .

-

RecGfta d. Oeulo. - Eum. d. l'u.40 d. 01110 PAra

Glu.1fteaçlo ela Pr.."o Arterial .

Mod.raa . Aparelba�em.
C....Jt6rt. - vI••á.de II. OUl'f> Pr..... I..

Expresso São Jorge
.

- DIARIAMENTE � .

FLORIANÓPOLIS -- BLUMENAU
- �GENCIA -

- �ACIQUE HOTEL -

I\.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira:

Viagem com. segur�nça
e rapidez.

so NOS CONFORTAVEIS !dICRO-ONIBUS· DO

RAPIDO {(SDt-BBASILEIRO»)
Florianópolis - Itaj� � Joinville - Curitiba

Perdeu-se uma caneta'
PARKER 51 - contendo o

nome do proprietário Nery
de lV!edeiros Rejis. Quem a

encontrou é favor entrega
la na -DelegaCia O.P. e So
cial. Gratifica-se.

PER,OEU-SE

I,

Lavando com Sabão

\i)irge<m� Especialidade
da Cla. iiTZIL INDOSTRIIL-Jolnvllle. (marca ,regis'lrada)

economiza-se' tempo·, e dinheiro
\

, •• 4.".J-.. -IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E· NA SOCIEDADE

Assembleja ,Legislativa
I CONGRATULAÇÕES. MAIS UM VETO RE

JEITADO. CONTINUOU A DISCUSSÃO DA
NOVA DIVISÃO TERRITORIAL I Complemento Nacional

. Preços: 7,00 - 3,50
As 5 -8 horas I Imp. até 1 4anos

.

A MARCA DO GORILA I --

-

No programa: .

"

!jl PJ i I nJComplemento Nac. "�"_.__._�,Ii__"_íi_""_" "

Preços: 7,60 - 3,50 As 8,30 horas
Censura: 10 anos. A MARCA DO GORILA

'1_.IIr'.
No Programa:

ANIVERSARIOS

No programa:
.

,Complemento N-acional.

Preços: 6,20 - 3,50
IrrÍp. até 1 4anos

Lísbôa. " ,

No programa: _ , As 8 horas,
Complemento Nacional HEROIS DAS MONT.A�

Preços: 6,20 ___, 3,50. NHAS

Imp. até 14 anos O SEGGREDO D1\S
CARTAS

\

ADAGA DE SALOMÃO

Lisbôa e d. Maria Ortíga

MENINO CARLOS
BERTO

RO-

Com intensa alegria de corrente, naquala capital
seus dignos genitores vê onde residia, aos 82� anos

transcorrer, hoje, o seu se- 'de idade, vitima de colapso
gundo aniversário natalício, ! cardíaco, mas cercada de

o galante � robusto meni- 'lodos os cuidados médicos,
no CARLOS ROBERTO, bem como de seus filhos,

No programa:

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

---------

encanto do Jar do distinto noras, genro 'e netos, que

casal Carlos Nàzareno Fia-I ali se encontravam.

lho e exma, esposa. d. EH Exemplo de mãe virtuosa

D. Fialho. e amantíssima, inteiramen-
Nesta comemoração c a- te dedicada aos afazeres do

níversártante fará realizar, lar, D. Luiza que perdera
na residencia de ,seus geni- seu marido Edelmiro OIa

tores uma festinha intima vo, em 1930, um filho me-

ECITAL.
SENAI

SNRA. MEDEIROS FILHO máquinas da Marinha Mer

cante, casado com D. Olga

.

nor Aloisio, em 1902 e um

maior,' Braulfo em 1934,
deixa ainda os seguintes fi
lhos: Edelmiro,' chefe de

IJ.a qual oferecerá aos seus

inumeros amiguinhos lauta
mesa de doces finos e guara-
nás.

,
.

ros, esposa do sr. Des. Jo-
,

,

ão da Silva Medeiros Filho,
membro aposentado do T_r�
bunal de Justiça e Provedor
da Irmandade do Senhor
Jesus dos Passos e Hospi

(
tal de Caridade.

que:
'- em 1688, uma Carta

Régia proibiu a fundação de Edllal
CASA MISCELANIA dlstri.
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvula" � DtI'l('OIl.
Rua COll8elheiro Mllfr.

Dama virtuosa" coração
boníssimo,�elemento desta
cado da 'sociedade catari-

-

nense, a distinta aniversá

riante, em sendo descenden
te de família tradicional, é

- muitas serão, por certo,
as homenagens que lhe se

rão prestadas.
FAZEM ANOS, HOJE:

Participação
AURELIANO STUART

E SENHORA
, FRANCISCO CAMPOS

..,

SOBRINHO E SENHORA

-Menino Alvaro Ar

mando, filho do sr. Mário

'�

tem o prazer de participar aos parentes ,e pessoas

de suas relações, u. contrato de casamerite de seus

IRON é OSCARINA

Florianópolis, 11-12-53.

sô povo de Santo Amaro.
-, Substituiu o, .Dep.. Souza
Cabral manifestando-se fa-

da Rosa;

vorável ao novo município
de Santo Amaro. Entende o

orador que, o ponto de vista
espczado pela Comissão [0-

oe a competência para a cri
ação das novas unidad-es.
Reportando-se ao discur-

30 do Dep. Barros Lemos
falou o Dep. Protógenes Vi
eira autor do parecer sobre
o município de Slriópolís: .

O Presidente encerrou a

sessão, convocando outra
para às 2Q horas em caráter
extraordinário.

- Menino Rubens P.

Prates, filho. do sr. Alvaro AVENTLÍRÃS DO ZE-MUTRET-A •••Prates;
Sr. Alexandre Coelho,

de Sá, funcionário público
federal, aposentado, e chefe
de conhecidíssima familia

tubaronense, em cuja socie

dade é pessoa de alto rele

vo, além de muito estimado

por' quantos lhe reconh.e
cem méritos e lhaneza de

trato;
- Sr. Pedro Moacir -da

Rosa;
- Sr. Antonio Machado.

,<

CA'SA Di:::.

PGNHOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 18 de Dezembro de 1953
_-- -'----------_

Dois intermunicipais promissores
o FORTE TIME DO HERCrLIO LUZ, TRI-CAMPEÃO DA LIGA TUBARONENSE, ES�ARA' ENTRE NO'S AMANHÃ,IDEVENDO
COTEJAR COM.O BOCAIUVA, À TARDE DO MESMO DIA· DOMINGO O ALVI-RUBRO VOLTARA' AO ESTA'DIO DA F.C.F.

. PARA DAR COMBATE AO PELOTÃO DO AVAl' SU PERCAMPEÃO'DA CAPITAL . -

,

Espo-rtivo"
���.�"oc,,�,,�,,�"������"Q4"�"�"RQ��"" ••".".�.� � ".�.�.�••••����••�.�.�.M.".�._ �I

"O ..E s t· a d 0-

Desta capitalsomente Adolfinhn e· Saul
.

Consoante determinação I dará
combate aos capicha-.Convocados pelo Técnico Hélio Olinger os mo nao fOI lemb:�do varlO� lIas Renaux, onde ficarão I ville, Brusque, Blumenau,

de Futebol, o campeonato, bas.
I jogadores que reforçarão a equipe do I Carlos nome� co�o Braho que foi conc,e�tra�os os jogadores. :Tubarão, havendo possibili

de Futebol, o campeão cata- São os seguintes os con- i

R C t B ·1·
-

d F
a maior figura do certame Vários Jogos disputará a dade de realizar exibições

,rinense de 53 representará vocados: ,

enaux p�ra O
.

ampeona O rasr eIr� e. u- de profissionais da Capital; equipe nesta Capital, Join� noutras cidades."
'

\_
o Est-ad. ono campeonato Do 'Carlos Renaux _ Mo- tebol- Esquecidos os nomes de Brauho, VICO, Vico e Gaivota, do Améri- --'-----�--
Brasileiro. Este privilégio simann, Afonsinho, Ivo Te- Simoni, Gaivota, Valério e Wanderley - Vá- ca; Valério, do Paula Ra- CAMPEONATO B,RASILEIRO DE REMO
caberá ao esquadrão do soura, Boloninl, Branco Pe- rios jogos antes de intervir no certame mos; Wanderley, do Grêmio RIO, {7 (V. A) - A Fe- mente da C.B.D., o Conse-
Clube Atlético . Carlos Re- truski, Esnel, Otávio, Ader- Araranguaense e Simoni deração Aquática Pernam- lho Técnico de Remo vai
naux, de Brusque, que con- bal e Jayne. Do Paysandú --Julinho nho. do Caxias. bucana telegrafou à C.B.D., examinar, antes de confír-s
seguiu o ,tittllo sem derro- Do Avaí: - Adolfinho e e Darcy. Dq Caxias - Teixei�inha. Os exercic�os terão por :ledindo confirmar seu pe- mar a inscriçâo, quais as

ta ou empate. Saul. Do América Antoní- Não compreendemos co- local o estádio do C. A. Car- dido de inscrição para o pr�as realizadas em tipos
Ante-ôntem o tecnico

/

Campeonato Brasileiro de I de barcos internacionais.
(»).....()._.()... ()....()._.()�(,)-GiIiI!Io ' : .-.()_()�()...campeão Hélio Olínger con-

.

\
.

Remo, marcado para o dia RIO, 17 (V.A) - A Fe-
vocou todos os seus pupilos, C. A. CARLOS RENApX, CAMPEÃO OPINE LEITOR E ... " 17 de janeiro próximo na ,deração Desportiva Espiri-
além de outros elementos ESTADUAL DE 1953 lagoa Rodrigo de Freitas, tossantense solicitou inseri-
que formarão a equipe que Responde à enquete de "O Estado" a leitora ":lois, segundo seus relató- ção para disputar o Cam-

SEM TECNICO O ,(Conclusãó da nossa reportagem de ontem) Leda Maria cios, organizou os campeo- peonato Brasileiro de Re-

A V A 1','
os JOGADORES E O nesta peleja agradado mais; natos regionais. I mo.JUIZ Aderbal, jogou com desen- Leda Maria, residente no esporte da América do Sul? De acôrdo com o Regula-

voltura, constituindo-se �ub-distrito do Estreito, é I Resposta: Acho que, para o

Evidentem�nte, o ,quadro um perigo para'a meta'de uma entusiasta fervorosa do b,em estar e maior comodi-
do ontem com -o sr. Dirceu d b k t-b II C d' d d dcampeão, confirmou suas Simões, e deixando muito esporte o as e - a. 0- a e os simpatisantes o

Gomes, diretor esportivo do d "t "
t d

'

bliqualidades de conjunto bem longe a sua atuação da 1a rperan o com a enque e espor e os po eres pu ICOS

armado, atuando um padrão partida; Otávio, o atlético. lançada por esta folha sob e a F.AC. devem se esfor

de objetividade, sem demo- centro-avante, foi o perigo- ) titulo "Opine leitor e ... ", çar o máximo para cobrir o Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
sem preparador técnico, vis-

ras 'na entrega da pelota, so Íníiltrador de sempre, Leda Maria envia-nos
-

a ginásio "Santa Catarina". Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo
to ter �sni Gonçalves [Ni- escudados sempre no prin- -Dos vencidos' Simões e sua opinião: Sendo êle um' dos maiores .�ste último apenas para o movimento de passage�ros.zeta deixado as fileiras do 1) D

'

G
A

b b da Amé
querido clube que não con-

cipio que manda em pri-. Mazico jogaram mal, não
,

� ev.er� o overno e mais so er os a .méri-
ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

meiro lugar da defesa. .
ltndo Antoninho reproduzi- do Estado agir Isoladamente ca do Sul, falta o comple- NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

Passes esticados. diantei-I
h suas atuações anteriores I,' para a cobertura do 'Estádío I menta que é a .cobertura. I

ros velozes cabeceadores Oa linha média Vico trahi'-t
"Santa �Catarina'\? Respos"i Gostamos das respostas ] '_ IDA VOLTA

, , ,

.

'
'. t· N- � d' L d 'M'

. d! le JFpolis. de ltajaí do R'o d S tmanobrando a pelota com lhou multo, sendo o me- a. ao " e e a aria uma as I t - e an 08
renovacão de seu contrato. -' 2) D

- - A •

I'l' desembaraço e chutando 'hor; Ibrahin enquanto fo5-1
- everao os g.ov.er.

-

tantas� que leva em c.onsi- 18/12 19/12Nenhum nome ainda estâ d d M -

com pontaria á meta. o- trio eve senhor de seus nervos nos o Esta o e umcipio deraçao o esporte illalS-PO-1 22/12 24/12 29/12 30/12f'11 cogitação para prende- I
.

E tádí "S I I
_

f-

final cumpriu destacada a- Ião comprometeu; Zé Gau- cone urrem o stacno an- pu ar entre o e emento' e-I
o "w::.r d,eixado por Nízeta.. '

t C t
. ". d . .

t C it I I H rÓ, d Id d F I' ,

24 htuacão e foi na tarde de ::ho trabalhou até o fim, óij- a a arma , operan o con- mmmo nes a api a., orario � sal a: e po lS., as oras
Vamos aguardar os accn- do�i�go passado o ponto judou muito ao ataque, po, [ugadamente? - Resposta: E ficamos por aqui tor-l I

do Rio, às 7 horas
tecímentos, . :. I Para mais informações dirijam-se à

'

alto da equipe. Mossimann, rém, foi infeliz em certa- Não. ce.ndo para.que a dlstln�a! EMPR1l!SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

I cabeceador emérito, 'tendo, jogadas. Na dianteira. Renê 3) - Deverão os gover- leitora consiga um dos pre- Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212'
inclusive, armado jogadas I foi' o melhor, ameaçan 1,1} nos do Estado, Municipio e mias que serão instituidos I -- ' _..:_ --

para seus companheiros. constantemente o arco -Ie Diretoria da F.A.C. conju- pelas firmas Casa Perrone,
I

Petruski, fugindo á marca- Mosimann. Cocada secur.- gar esforços para obterem Joalheria Müller, Casa
I

ção, mudando de posição, I dou-o, apesar de veteraw. o apôio, mais uma vez, do Hoepecke e Transporte Aé-
I

fez uma partida das melho- Gaivota, perdeu-se nos seus povo catarinense, no senti- reos Catarinense e cujos'
res ( e foi a nosso ver, com deslocamentos e, esteve elo do tornar o Estadio sõrteio dar-se-á no dia 30

Otávio, os .melhores da li- longe da: atuaçãoda prime) '''Santa Catarina" um dos do corrente em nossa re-

nha avançada. ra partida; Gastão perdeu mais soberbos ginásios de dação.
Afonsinho e Ivo, cumpri- boas oportunidades para

ram performance das mais marcar, nada fazendo diarí-

elogiaveis. O trio médio" te da marcação de Tesoura: G-oo'I,·nua'm' aO',·ma-dos OS' Irel·nos' das � uu'a' rn,-ço-esteve em Bolonini a' sua' Euclides, não repetiu .0 de-

principal figura, seguido de sempenho da la partida.

�:�o::�:::::::,d::n:: ,. que inlervirão no Campeonalo Brasileiro
perar pelo apito, conduziu- No próximo mês de ja-I tico barriga-verde no con-I Out-rigges a 4 remos sem

.�e com acêrto,' demonstran- neiro, na Lagoa Rodrigo de :eito do esporte nacional, patrão: Antonio Assini, vo-
do ,"onhecimento perfeitl) freitas, o Brasil inteiro vi- .;omo já fizeram várias ve- ga; Waldemar Annuseck,
das regras do "association", )rará com a disputa do zes. . sota voga'; Edgar Annuseck, -�
punindo com energia as jo- �ampeonato Brasileiro de C<?m os resultados das sota' prôa e Helmuth Lut-"-

gadas menos leais, assina- aemo entre as Tepresenta� I eliminatórias levadas a efei- zemberger, proa (América
lando com propriedade os ;ões de Santa Catarina, Rio I to, domingo último, na baía de Blumenau).
impedimentos, tendo sido 3ninde do Sul, São Paulo, sul, credenciaram-se para Out-riggers a 8 remos -

bem secundado peÍos juiz<:.s Bahia, Pernanibuco, Espíri- representar a Federação' A- Moacir Iguatemy da Sil-
de linha da F.C.F. to Santo e Distrito Federal. quática de Santa Catarina veira, patrão; Hamilton
Resumindo podemos di- O certame â julgar pel� as seguinte§ guarnições: Cordeiro, voga; Francisco

zer que o quadro campeã,') .1úmero de concorrent�s, Single-skiff: Manoel Sil- Schmidt, sota voga; João'
fez jús ao titulo porque L)rOmete, desta vez, um êxi- veira (MARTINELLI). Arthur Vasconcelos, con-,
foi o mais regular, com de- to invulgar devendo ser re- Out-riggers a 2 remos tra voga; Kalil Boabaid,
fesa mais segura e ataque nhidíssimo, páreo pot

.

pá- com patrão: Alvaro Elpo 1° Centro; Edson Westphal,
mais positivo" enquanto o r�o. (Aldo Luz), patrão; Nel�o_n 2° Centro; José Bonifácio
esquadrão rubro, foi irre- Santa Catarina desta vez

i
_

,.,� ..... Pirath; voga e Kurt Kupka; 'de Azevedo Vieira, contra
guIar, tendo perdido algu- estàrá representada .em to- Edson Westphal, que prôa (ambos do Riachuelo). prôa; Antônio Boabaid, Co
mas partidas no campeon''\- dos os páreos, ali,mentando_ concorrerá em 'duas Double-skiff: Edgar Ger- ta prôa e Sadí Berber, prôa
to, e, salvou-se de uma der- todos quantos aqui nasce- mer e Heinz Staimann (A- (Aldo Luz).
rota frente ao Avaí, na ram a mais retumbante vi- provas mérica, de Blumenau). A eliminatória de out-ri-
segunda pártida, quandJ f. tóriá da história do remo Out-riggers a 4. remos gers a 2 remos sem timo-,
quadro de Adolfinho 'mos- barriga-verde. Os nossos tras preferem o exercício com patrão: Moacir Igua- neiro será disputada ama-·
trou qualidade tecnicas ffit!- bravos repte�entantes, jo- ás últimas horas da tarde, temy da Silveira, patrão; nhã, pela maphã entre as
Jhores que o clube joinvi- vens e cheios de esperança, quer na baía sul ou ou na Hamiltotl Cordeiro, voga; duplas Altino Regis' - Nel
lense. ensaiam diáriamente sob as baía norte. Todos estão en- Francisco Schmidt, sota vo- son Pirath, do Riachuel� e

�?S campeões e vice-cam- ordens do técniéo Adolfo tusiasmados e confiantes em ga; Edson Westphal, sota Luiz Rovaris Arlindo
peões estaduais as congra-'l Cordeiro. .Algumas das que saberão elevar bem prôa e Sadí Berber, prôa Schmidt, do Aldo Luz.

�

tulações de" O ESTADO" guariüções madrugam, ou-I alto o nome do esporte náu_-_",,(A_ld_o_L_u_z)!-. -'- ""-_

perto por Tesoura. que
principalmente no segundo
tempo foi uma "barreira ás

pretensões dos rubros.
Branco, jogou melhor que
na la partida. Na linha

dianteira, Esnel, jogando a

trazado, não brilhou como

na la, tendo feito o traba-
I

'

lho de urdir as jogadas com

de,sembaraço; Joyne foi o

I mais discreto dos avantes
...MiiliiiilMi..........IIiiII.. tricolores, tendo, entretanto

,/

A reportagem de "O Es-
tado Esportovo" conversan-

Avai, veio a Saber que..,

grêmio tri-campeão está

cordou com as pretenções
do veterano técnico quei \ +

exígru quantia elevada' pela

Nizeta, que acaba de
, deixar a direção técni
.

ca do tri-campeão
._-----�--- -

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

Na,vio-Motor «Carl Hoepcke»
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

18ANCO
de CRf�ITO POPULAR

I'
·

� AGRíCOLA
.

I •

�'��16 ""

FLORIANÓPOLIS - 5ro..e<!lo.rln�

WALDOMIRO MONTEIRO NO SUL-AME
RICANODE ATLETISMO
Segundo noticias vindas disputará o Campeonato

do Rio, nada menos de 150 Sul-Americano de Atletis
mo. Entre

.

os convocados Waldomiro Monteiro, ora

figura o atléta Catarinense 'defendendo as cores do Clu
atlétas convocou a, C.B.D. be de Regatéis Flamengo,
para os treinos para, a for- pelo qual se tornou este a�o.
mação da delegação que bi-campeão carioca.

I

ESMAGADORAS VITORIAS DOS CLUBES
GAUCHOS NO EXTERIOR

Grêmio e Cruzeiro, am

'bos de p�'rto Alegre, estão

fazendo bela Campanha no

exterio� O primeiro ex

treou vencendo na cidade
"

hi!!iiii!ii!!i'!""-----"""",dp lV,[é,xiç:o P9r 4 ,� O fren-:-
;;':",:

te ao Nexaca. Os cruzeiris

tas, em nova exibição em

Israel levaram a melhor sô ..

bre o time do H�poel, lider
do certame daquele país,
por 5 x J}, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6reve 6eral na I
lodúsfria da
Itália
ROMA, 16 (U.P.) - Os

sindicatos comunistas e não

comunistas paralisaram, ho
je, a indústria da Itália em

.

uma greve de 24' horas,
grande e calma, mas eficaz.

A greve ordenada pelos
sindicatos atingiu' seis mi

lhÕes de operários. Os poli
ciais que estavam em pron
'tidão ficaram' estupefatos
ante a ausência de quais
quer atos de violência de

que se desenvolveu a gre

ve,

.
A greve geral finalizará

. amanhã,· as seis horas da

manhã, e foi apoiada pelos
grandes sindicatos do país.
Acredita-se que não há pos
sibilidade de ser consegui
da uma vantagem imediata-Ijá que não há grandes pro
babilidades de operários e

patrões chegarem a um a-
.

côrdq,

Frequez.. em serei
Vlnbo Creolotado

(Silveira)

aranha
satisfeHo com o
Congresso
RIO, 16 (V.A.) __;, A re-

portagem indagou do minis-
.

.

tro da Fazenda o que sabia
sôbre as versões segundo, as
quais o sr. Getúlio Vargas
nãõ sancionaria o o�çamen�
to da República,

-

tendo em

vista o deficit com que foi

elaborado. O sr. Osvaldo
Aranha excusou-se de falar
a respeito, pois somente

quarta-feira despachará com
o sr, Getúlio Vargas. Disse
o ministro da Fazenda:

_:_ "De minha parte, ,es

tou muito satisfeito com o

Congresso, com a presteza
e eficiência com que elabo-

)
rou as leis para o comércio

exterior.
r

I-N G L E S A
1ft ;'i'�Ii' II!]
, O N I C A A P ,E R I T ,I V A

NAS CONVALESCENÇAS
------�----------

,

,E
.__.. .

curiosa

a listória dêste moço de 50 anos_
que está há 27 anos conosco

Quando um 'amigo faz anos, ou faz por merecer

um presente de Raymundo Perdigão, o presente
não falha: um bonito exemplar de "Os Sertões"; de

Euclides da Cunha. Perdigão mesmo explica êsse

curioso costume: uE a minha maneira de divulgar
entre os amigos essa olJra que 'considero a maior da

nossa literatura" .

{Mas Perdigão não é um literato, como pode estar

parecendo, Seu gênero de atividade é bem diferente.

O curioso presenteador passa à maior parte do seu

dia entre 96 operários,' 13 companheiros de escri

tório ... e mais de quarenta milhões de litros de

produtos de petróleo. :ele. é o superintendente do

Depósito Esso da Ilha do Governador, no Rio de

Janeiro. É o responsável pela guarda e distribuição
dos combustí�eis que abastecem dezenas de postos
revendedores nos Estados do Rio de Janeiro, Espí
rito Santo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

A responsabilidade de Perdigão não é pequena.

:ele administra' um valioso patrimônio da- Com

panhia a que pertence, um material
.

que' re

presenta um investimento de aproximadamente
Cr$ 100.000.000,00, com seus 10 gigantescos tanques
de gasolina e querosene, galpões, escritórios e um

maquinismo complicado. E todos os subordinados

"se afinam" bem com êle ...

Enquanto não compra sua granja, Perdigão vai tratando
de sua bem cuidada horta... um de seus orgulhos,

'1550

Perdigão não f�i sempre um superintendente. Há #

· 27 anos, quando entrou. para a Esso Standard, êle
era Caixa da Seção de Lubrificante, De lá para cá,
Perdigão veio progredindo,

.

procurai.do sempre um

conhecimento - novo para juntar à sua t xperíêncía.
O segrêdo do seu sucesso

é

-que êle sempre procur I

habilitar-se, detnodo a ficar acima das'responsabi
lidades que lhe são dadas.

Um Moço de Pouco Mais de 50 Anos .. ,- Maranhen·
se educado em Manáus, Perdigão recorda com s-ud -

de seus tempos de remador/do velho "Ruder Clube"
-

. .

e também da velha turma do Flamengo de 1922.

Pai extremoso, Perdigão é um fã de sua, duas

filhas, Lise e Lúcia, que agora terminam o ginásio.
· "Erioú certo de que cumpri p meu dts:ino, e minha

;jamília é a minha fortuna", diz. Um d.a, quando se

aposentar,
•

Perdigão comprará uma pequena gl anja
para criação de aves. Mas continuará com seus pas

satempos prediletos, seus cães, sua oficina de carpín
teiro,.suas fotografias ... E seus amigos continuarão
li receber "Os Sertões".

Êste é um entre o s quase mil valorosos colabora
dores que trabalham para a Esso Standard do Brasil

· há mais de 10 anos.

Todos êsses homens e mulberes que bá tão lon

gos anos são funcíonárlos Esso dão à sua Organizaçã9
à. certeza de poder servir cada vez melhor ao -de-
senvolvímento do país. .'

STANDARD DO BRASIL

As 19 horas, termina o seu dia de trabalho.
O resto do tempo é para a família, Lise,

Lúcia e d Lídia.

Qu:mdo há rarefus mais difíceis, Perdigão
aparece sempre, solucionando os casos mais

complicados de serviços.

*

___
--

--

Eao contribui para 0_ pr0t;re..o do Bradl

•

-'

Ií

--�-------_._------- --------�.- --- _-----_._----------------

IRecorde de Traba!� :Condenada
. .

I RIO, 16 (V���������an���:���
desap8 recidosábado' ::::: :�:e :��:d:'�::: I:;:!�t;:/,:�:�,t!�:;:�l�;

intenso labor em toda a his- :

indicações, 22 pareceres,
tória da Câmara' Federal, num total de 1.887 proposi
que realizou 246 sessões, ções foram apresentados. A
sendo 73 extraordinárias. Câmara remeteu ao Senado
Até ontem, dia 14, haviam 4�1 projetos de lei e enviou

sido pronunciados 558 dis- à sanção 65. Houve a apre-.
H· f -

de 5' emendascursos. 0Je, oram pronun- sentaçao go" se ter exibido semi nua paI, que, no seu entender,
.
ciados cêrca de outros 100 constitucionais .. O presiden- no último carnaval 'numa estarreceriam os mestres da
discu-rsos, batendo todos os I te da. República remeteu à

camioneta. Advertida pela arte lírica alí reverencia-
recordes. Desde a instala- Câmara 190 mensagens com d(. os.
cão da Câmara já foram co- projetos de lei é 6 para ra-
�

- -

, Ihidos pela taquigrafia cêr- tificação de tratados.
ca de 6 'mil discursos. Du- '�.

Ain�a' NãO localizado
í-
RIO, 16 (V.A.) - Infor- TURA DE ILHA GRANDE PP-DZY, desaparecido sá-

ma o ministério da Aero- RIO, 16 (V.A.) - O cor- bado, quando voava de Vi

náutica que foram suspen- po de uma mulher foi avis- tória para o Rio. Acredita
sas as observações aéreas tado boiando à altura da se que o avião tenha caido

para localização do apare- Ilha Grande, presumindo-se no mar nas imediações de

lho desaparecido sábado que seja de alguma passa- Niterói.

quando voava de Vitória pa- geira que viajasse no avião
ra o Rio. Acrescenta que to-

das as áreas prováveis onde
(

a aeronave poderia ter cai-,
do ou pousado foram varri

das por aparelhos 'do Ser

viço de Busca e Salvamen

to, adiantando que as pes

quisas serão reiniciadas lo

go que surja novo indicio.
O aparelho foi visto à últi-

A DIRETORIA do Clube Recreativo "6 de Janei-
.

ma vez s�brevoando a área ro" convida aos srs. associados e distintas famílias para
Araruama-Saquarema-Ma- a soireé programada para o-noite de 19 do corrente, com
ricá, no Estado Rio, sendo início às 22 horas, quando-será dado o grito de carnaval

más as condições atmosfé-i, de 1954.
-

Por oportuno faz (lembrar que as senhoritas, extra-
nhas às famílias de associados, só terão ingresso me

diante a apresentação ,da "carteira-ingresso" ou convi
te" expedidos pela Secretaria do Clube.

-r

a-

O 8,VlaO

,..'
J

ricas.

O CORPO DE UMA MU-
"-

LHER BOIANDO A AL-

Oonvite
CLUBE RECREATIVO -"6 DE JANEIRO"

Clube 15 de Outubro·df I !:,::p::��!:a;�!::, e
-

� ;, I
pessôas de suas relações o

Rua Ãlvaro de Carvalho. contrato de casamento de
Programa do mês de dezembro.

C t
I sua filha EUNICE, com o

Dia - 19. Soirée promovida pela Sociedade a a- '
.

rinense dé Estatistica.
. sr. Evaldo Sebastião da Luz

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

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

Iamilias.

ESTREITO

carnavalpor partictpar do
iii '.' ,

\'j«semt-OU8>..

RIO, 16 (V.A.) :- O juiz polícia, desacatou-a, fugín-'
da 9a. vara'criminal conde- do, sendo logo depois prêsa
nou "Luz' del Fuego" a 6. -e autuada no-distrito poli
meses de prisão, com o be
nefício de "Sursis", visto
ser primária. A ação decor
r� do ato de "Luz dê'l Fue- valescos no Teatro Munici-

cial. Na sentença, do juiz, é
condenada pela sua indu-
mentária nos bailes cama-

Participação
Fernando da Silva Milles Germano José da Luz

e.

Laura Azevedo da Luz

participam aos parentes
e pessõas de suas relações
o contrato de casamento de
seu filho EVALDO, com a

srta. Eunice da Silva Milles

Eunice e Evaldo
confirmam,

Florianópolis, 12 de Dezembro de 1953
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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18 « -i t a I E'dital ; *fsonm��I ' .
,

JUIZO DE DIREITO DA prazo de 30 días.ros intere:-IIrontantes, residentes nas; JUIZO DE DIREITO DA l-;,I�quer-se, outrossim, expe- COM1).RCA DE SÃO JOSÉ )adús incertos e dasconhecl-vizinhanças do 'imóvel, bem I

COMARCA DE SÃO JOSÉ li<;i!o de carta precatória à
ias, e o Domínio da União,como o Dr. Promotor PjÍ-

ia. Vara da Comarca de Flo-
Edital com o prazo de trinta 'la pessoa de representanteO Doutor José Pedro Men- blico, o Diretor do Serviço Edital com o prazo de trinta i·janópolis, para citação do

(30) dias no Estado, por ofício, a,des de Almeida, Juiz de do Patrimonio da União,'
(30) dias 5(>: viço do Patrimônio da

Jquem, igualmente, por de-Direito da Comarca de São por ofício, e, por editais, Un:ã;, caso não seja sufici-
O dr. José Pedro Mendes terminação de v../excia. seJosé, Estado de Santa Ca- com o prazo: de trintas dias, O dr. José Pedro Mendes '''ll!� ofício de v. -excia., ao

de Almeida, Juiz de Direito dará ciência desta ação, atarina, na forma da lei, etc. os interessados incertos, pa- de Almeida, Juiz de Direito i da-ido Serviço, para os de-
da Comarca de São __José, fim de que, dentro do prazoFaço saber aos que o pre- ra, no prazo legal, se o qui- da Comarcá de São José,

.

líd()s fins de direito. Pro-
Estado de Santa, Catarina, legal, a contar da citação, esente edital virem, que, por zerem, contestarem a pre- Estado de Santa Catarina, testa-se por todo o gênero
na forma da lei etc. 30b pena de revelia.. apre-parte de Maria -8acarela; sente ação de usucapião na

na forma da lei etc. Je �'fOVétS em dir�ilo permi-
sentem, querendo.ja contes-por seu bastante procura- qual se pede seja declara-

tidas, c.é'poimento pessoal Faço saber aos que o pre- tação que tiverem; VI - ,

� fill'iltl.fMr.'ldor, o dr. Roberto Lacerda, do o domínio da peticiorra-
Faço saber aos que o pre- Ios contestantes, testemu-

sente edital virem, que por �ue'não s�ndo contestada a
I � ;'me foi apresentada a peti- ria, sobre o aludido imó-

sente edital 'virem, que por [lhas, pericia e "istoria:, parte de José Vicente de acâo deve ser desde logo I .

.

.

d -'
. 'd I dO' Centro de Irradiação

ção do teôr seguinte: Peti- vel. prosseguin o-se como
'parte de Manoel Fermiano :;artas e c mais que

necessa-, Medeiros me foi, apresenta- reconhecido e ec ara o,
M tal "A '

L ti I"
'f I t

b .

,. en mor e uz rea iza
ção: "Maria Sacarela, bra- de direito, ate ina sen en-

ele Melo me foi apresentada 00 for, na forma e s.o· as
da a petição do teor seguin- por sentença, o dommIO do

sessões Esotéricas, todas as se-
sileira, viuva, domestica, re- ça. Para os efeitos

,

legais
a �etição do teor seguinte: penas da lei. Para efeito �e te: Petição: Exmo. sr. dr. cutor sôbre as terras des- gundas feiras, às' 20,30 à rua

sidente e domiciliada no lu- dá a presente o valor de
.ilçada, dá-sé à presente o, Juiz de Direito de São José, eritas. Dã-se à causa o valor Conselheiro Mafra, 33 _ 20gar Serraria, Municipio de í Cr$ 3.000,00. Pede Defeni-, Exmo. sr. dr. Juiz de Direi- valor de Cr$ 2.100,00, com

Por seu assiste�te Judiciá- de dois mil e cem cruzeiros, andar.São José, por seu advogado, I mento. 'São José -l3 de No-
to de São José. Manoel Fer- ,cópia para os autos suple-] rio abaixo assinado, vem para efeito de alçada. Pro- I ENTRADA FRANCAvem pela presente, à eleva- vembro de 1953. (as) Ro-
miano de Melo, brasileiro, .nentares. Neste'l ter.mos,

'I José Vicente de Medeiros, testa-se por todo' o gêneroda a�toridade de Vossa Ex- berto -Lacerda.' Na petição casado, lavrador, residente pede deferimento. São Jo·
brasileiro, lavrador, casado, de provas admissíveis, in-

..

'

, _celencia, promover uma foi exarado a sentença se-
(' domiciliado em Picadas do sé, 23 ele setembro ele 195'3.

domiciliado em Cubatão, clusive depoimento pessoalação de usocapião; -

com guinte: Vist�s, etc. Julgo Norte, município de São Jo- (as.) Paulo F�lipe, Assis- J distrito de São Pedro de AI- los interessados, vistorias,fundamento 'nas seguintes por sentença a justificação sé, por seu Assistente Judí- tente Judiciário. R_oI das tes"1 cântara, município e Co- _)erícias, indicação de novasrazões: 1. A suplicante! h.a

I
de flJ' e fls. para que a

ciário infra-assinado, advo- tz-munhas: 1) Joao Gual-
marca de São José, expor e testemunhas, etc.. Nestesmais de trinta anos, ínin- mesma produza os seus de-

�ado inscrito na O. A. B. berto de Oliveira, brasileiro,
, requerer a v- .excia. a se- 'ermos, A. esta, com os interruptamento; sem oposi- vidos e legais efeitos. Cite-

-3ecção de Santa Catarina casado, lavrador, com 67 a-'
guinte: Que desde o ano de clusos documentos, Pede decão de quem quer-que seja, se o Orgão do Ministério

�'ob o n. 479, com escritório rIOS de idade, residente eu; 1936, há portanto, 17 .anos, fer��nto. São José, 9 deé possuidora de um t�rreno Publico e os atuais confron-
à rua Uruguai, 15, fone Picadas; 2) Francisco Jose

possui por aquisição, sem .iovembro de 1953. (as.)com uma área de 1.055 m2, tantes do imóvel, e suas
<)_175, em Florianópolis Pereira, brasileiro, casado,

:3ocumentação, feita a Fran- Paulo Felipe, Assistente Jumais ou menos, situado no mulheres, se casados forem. (doc. 1) -quer propor uma lavrador, com 49 anos de
.cisco Will, uma gleba de diciário. Rol -de testemuJugar Serraria, Município Cite-se os interessados in-

scão de usocapião nos ter- .dade, residente em Pica-
terras no lugar- Cubatão, nhas: 1 -,-- Agostinho Camíde São José, com as seguin- certos e não sabidos por �- mos do artigo quatrocentos das; 3) Waldemiro Bruno
distrito de São Pedro de AI- ln dos Passos, lavrador, .cates confrontações: ao norte ditais a se�em publicados

e cínquenta e quatro (454) "aa Cunha, brasileiro, casa-
cântara, nesta Comarca, sado, brasileiro; , residenteIimita com terras de Apo- pos jornais "Diario Ofici-

e 'seguintes do C. P. C., na Io, lavrador, com 67 anos
com a área aproximada de em Cubatão, distrito de Sãolonio Teófilo Bouret, ao sul al" "Estado" da cidade de

qual provará: Que o autor, de idade, residente em Pi-
quarenta e cinco mil, tre- Pedro de Alcântara; 2 _com Pedro Machado, à fren-] FlorianópoÍis. Prazo do -e-

há mais de trinta anos resi- cadas, Despacho Vistos,
lentos e setenta e' cinco .. José Ventura Júnior, lavra-

I
_'r.:loí"l....l)o)

te com Jacinta do Amaral dital - 30 dias. Por Oficio, de no prédio supra referi- etc. Julgo For sentença a
(45.375) metros quadrados, ,\,1', casado, brasileiro, resi-

, ��'-2:;���"
e aos fundos com terras de cjentifique-se o Domjnio do, ou seja, num terreno ru- justificação d� fls. e fls. pa- tendo 25 braças de frente a [ente em Cubatão, distrito. �marinha. 2� Com

-

a suplí- da União, na pessoa de seu
ral, sito em Picadas do Nor- ra que produza seus de�idos

fundos, com estas confron- :le São Pedro de Alcântara.cante possua como seu alu- representante tambem na
te, de forma triangular, que e legais efeitos. Cite-se, por tações: frente, a oeste, em rodos maiores e comparecedido tereno, tal como se a- cidade de Florianópolis, pa- coube por herança à esposa' mandado, o Órgão do Mi-

terras de João José Lohn, rão independente de intimacha descrito acima, ha mais ri:., no prãzo de dez dias
do peticionário,- onde êste nistério Público e os atuais

fundos, a leste, em ditas do ?ão. 3 _ Francis(!o Camilode trinta anos, mansa e pa- contestar a inicial, queren- construiu uma casa para sua' confrontantes do imóvel, e
requerente e de ambos os dos Passos, lavrador, casa- do formulado na inicial decificamente, sem oposição do. São José, 2 de dezembro

residência: Que dito terre-' suas- mulheres, se casados
lados ainda com terras do do, brasileiro, residente. em fJs� 2, 'querendo. Intime-se.ou embargos, de especie al- -de -1953. (as) José Pedro

no faz frente, a oeste, com
I Ioren�. Publique-se edib�,

reque�'ente; II _ Que Fran- Cubatão, distrito de São Pe- São José, 2 de dezembro deguma, quer legitimar sua Mendes' de Almeida - Juiz
a Estrada de Forquilh.a�, on-' com o prazo de trinta (30) cisco Will, por sua vez já dro de Alcântara. Despa- 1953. (as.) -!-osé Pedro Menposse, nos termos do art. de Direito. Em virtude do
de med-,; 83 metros, sendo aí � �l�as nos jornais "Diário 0-

possuia dita gleba há mais cho: Vistos, etc. Julgo, por des de Almeida, Juiz de Di- _550, do Código Civil. 3. Nes-I que mandei expedir pre:-
::. base dó triângulo, fl,mdos, "ficial do Estado", por uma de vinte (20) anos, como sentença, a justificação de reito. Em virtude do qued 1

,) f a I A "O
mandei expedir o presente

sas condições, requer a I sente e ita que sera a IX
.

-

d leste, com terras de Fran- vez é por tres vezes no

3erança.-de seus pais; III _ LIs. e fls. para que a mesmaVossa Exce1encia que, na I do, no lugar de costume e
dsco Teodoro da Silva, on-, Estado", da cidade de FIo -. Que a posse dêsse terreno produza os seus devidos e l'cHtal que 'será a(ixado 110for�a do art. 455 e seguin- publicado, por 'tres vezes de mede 91 �etros e que é· rianópolis, para citação dos

tem sido exercida, primeiro legais �feitos. Cite-se o Ór- lugar de costume e publicates do Código de Processo �o Diario Oficial do Estado
11m dos lados do triângulo, I int�ressàd..o� �ncertos é nã.o -por Francisco Will e depois �ão do MinIstério ,Público e do no "Diário Oficial do'EsCivil, se proceda, em dai e por três' ve�es no jornal ce um lado, ao sul, conver- c.:abldos. OfICIe-se ao SeN1-

pelo peticionário, mansa e os atuais confrontantes do tc,do" e no jorl}al "O Estahora e lugar designados, "O Estado", para conheci-
gem os' dois lados já referi-I ço do Patrimônio da União, )3cificamente, sem interrup: imóvel, e suas mulheres se do", para conhecimento doscom ciência prévia do Mi- mento dos interessados. Da- dos do triângulo, ao norte também na cidade de F:lo- ção, contestação ou oposi- ('asados forem, por manda- interessados. Dado e passanistério Público e do Do- do e passado nesta c�dade confronta com terras de rianópolis, dando-se ciência

ção de alguem, e .com a in- do. Cite-se, por eêlital e com do �esta cidade de São Jominio da União li justifica- de São José, aos dezesete
Benjamim Gualbel:to de 0- ao J11Psmo do requerido na

tenção de dono _ �nimus '.) prazo de trinta (30) dias, ;é, aos i8 dias do mês deção "initio litis" �om o de- dias do mês de. dezembro liveir.a, _(;nde mede 63 me:- inicial e para contestar o domini':_ qúe se manifesta os interessados incertos e dezembro de mil novecenpoimento das testemunhas: ele- mil, novecentos e cin-:
tros, q'_te é mais ou menos' pedido no prazo de dez (10)

por atas constantes de ex- r.ão sabidos. Publique-se tos e cinquenta e três. Sã�PATRICIO CAMILO DA quenta e três. Eu, A�noldo a altura do citado triângulo, dias, querendo. Intime-se
ploração agrícola e feitura coitais uma vez no "Diário José, 18 de dezembro deSILVA, brasileiro, casado, Souza, Escrivão a_fiz dati-

cuja área é aproximada- Silo José, 23 de novembro
de benfeitorias no local; IV Oficial" do Estado e três 1953. (as.) José Pedro Menr,esidente e domiciliado em lografar e subscrevo. São mente d� 2.614m2; Que êsse de 1953, (as.) José Pedro
_ Que, assim, se acha per;' (30) vezes no jornál "O Es- des de Almeida, Juiz de DiSerraria Municipio de SãO' José, 17 de dezembro de

terreno supra inscrito sem- Mendes de Almeida, Juiz
"E'itamente configurado, com tado", da cidade de Floria- reito. Confere com o origiJosé; JOÃO BENTO DQS 1953. (as) José Pedro Men-

ore esteve na posse do A4- dp-Direito. Em virtude do
Lodos os requisitos legais, e l-\ópolis. Por ofício, cientifi�, na!. Eu, Arnoldo Souza, EsSANTOS, b!asileiro, viuv�, des de Almeida -·Juiz de tor e d€ suai espôsa, por. que mandei expedir apre·
; favor, o usocapião extra- lUe-se o Domínio da União crivão o fiz dactilografar ed d· '1' d D' -t C-' f' com o ori d dA t d't I a' afl'xa

d 'sl!bscrevo. São José, .18 de
resi ente e omlcI la o em IreI o. on ere -

mais e trinta anos, que e- sen e e 1 a que ser -

wdinário definido no art. na pessoa e seu represen-Serra:ifl' São José: SEVE-, ginal. Eu, Amoldo Souza, le sempre usaram como o c.o no lugar d costume e pu- j50 do Código Civil; V -I tante, em Florianópolis, pa- dezembro de 1953. José PeRINO DE AQUINES, bra- Escriyão a fiz extrair a pre- possuiram com ânimo de blicado no "Diário Oficial
�ue, pretendendo legitim�r ra, no prazo _de dez dias dro Mendes de Almeida,sileiro, casado, residente.e sente copia. proprietários, nele constru- ,�o Estado" e no jornal "O
a sua posse de fato, o supli- � (10) dias, contestar o pedi- Juiz de Direito. .domiciliado em Serraria, _São José, 17 de dezembro' indo sua morada e cultivan- 'Estado", para conheciment0
,:::ante, .n� forma dos arts. I .

.Municipio de São José; to-, de 1953: do produtivamente; Que c!os interessados. Dado e 1-4' 456 do Cód de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS-d - <J usqu� � ,
.

.

1 TRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL, DO PARANA
dos lavradores; após o qUe

I
José Pedro Mendes e

essa pO'i.se s·empre foi man- passado nesta cidad�de São ?roc. CIVIl, requer a v.;
E SANTA CATARINi\

jugem ,Vossa Excelencia a Almeida
sa € pilcífica, sem qualquer .Tosé, aos oito dias do mês

�xcia. a designação de dia, .justificação, mandando ci-' Juiz de Direito. oposição de quem quer que de dezembro de mil nove- ilOra e lugar, para que, com·

80' Isa's de Estud'o para ope'-
tal' pessoalmente os con-

seja; Que, por tal razão, ('€ntos c cinquenta e trê�'.
::iS testemunhas abaixo ar-

quer o Autor propor a pre- Sfio J(osé, 8 de dezembro de roladas, se proceda a justi- •

d·
.

d t
IIsente açào de usocapi�o con- 1%3. (as.) José Pedro lVIen-

íicação do alegado, áPÓS' o rarlos a 10 Us riatra a União Federal e con- :hs de Almeida, Juiz de Di.- qual deverão ser pessoal
tra -terceiros interessados, a- r'2itc. Confere com o origl- mente citados os atuais conc�so existentes, afim de que, nal Eu, Arnoldo Souza, Es- frontantes e interessados
julgada a ação, ser expedida cl:iviÃo o fiz dactilografar e

certos, e suas mulheres, se
e· compettnte carta de sen- subsC1"E'vo. São José, 8 de casados forem, bem como o

tença a fim de ser transcrita dezembro de 1953. José Pe- órgão do Ministéri.o Público
no n:gistro de imóveis, pa- cro Mendes de' Almeida, e, ainda, éditalmente, com o
ra 1.0dos os fins de direito. Juiz de Direito.

------�-------------

Edita�
EDITAL COM O PRAZO
DE TRINTAS DIAS.

Expresso flori806polis
de

. ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em gelaI entre Florianópolis,
Curiti"Qa e Sao Paulo .

Com vial�ens diretas e perman!:ntes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS'

,

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 _. Caixa Postal, 435
, Enel. Telegl'.: 'SANDRADE
Agência: - CURITIBA

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Te1egr.: SANTIDRA

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

_

Fó'ne:' 9-3 t-96 - Atende Rápido-RIOMAR
End. Tdegr:: SANDRADE

-0-

(Agências no Río de Ja?l,eiro e em Belo �orizonte CO�ltTáfcgo mM'o"') até São Paulo com a Emnr.f!S(!_ d,e Trall"
portes.Minlls Gerais S/A.)

Levo ao· conhecimeJ;lto dos Srs. Industriasde Santa
Catarina que se encontram abertas até o dia 24 do mês
corrente as incricões de candidatos aos seguintes cur

sos de aperfeiço�mento mantidos pela Divisão de Bol
sas do Departamento Nacional do SENA.I: '

a) FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMEN!'O P/CON
TRAMESTRES DE FIAÇÃO EM ALGODAO

b) CURSO DE AJUDANTE DE TECELAGEM
c) APERFEIÇOAMENTO DE CONTRAMESTRES

DE TECELAGEM. .

� O candidato deverá ser apresentado por Firma quite

p�IrI' cOJ com.o SENAI, ter idade entre 21 e 35 anos, ser reser-

$
�ista e dispor de cinco-fotografias 3 x 4. -

'Aos aprovados nos exames'de seleção será paga

A
uma bolsa de Cr$ 1.500,00 (Um mil e quin�entos cru-

l/f zeiros) por mês, bem como as despesas- de viagem e ha-

'/� - lJIJIIAIffE TODO IIIA bita��. exame< de ,eleção ,erão reaHzado, na I" quin-"'" "OS \IA!)/:JOS
'

zena de janeiro p. v.ind�uro e e:?barq�e dos aprovadosI " .

para o Rio de Janeiro, 0l!de sera? realizados QS cursos,

M D�'/.�,;-t da�-��á i�:e;:s:J�:es:�a�e ;:::e�i��;' pe�a !nspetoria .

de
�

,

� '" -

,
. Ensino do SENAI, em FlonanopolIs a Rua Fehpe� � d -: �� '!i',

I Séhinidt nO 34, até 24 do mês em curso.
'/' �, �

FLAUSINO MENDES-::;....:......:::;;;.. ,•• w �-�
Diretor Regional

I�t(' posto, requer a vossa

exs,e]pncia que, justificado (l

àJegaJo, seja expedido mano

c1"do de citação dos eon

l."onümtes conhecidos, o dr.
Pl'clT1otor Público, para il

c0mpanharem a ação até fi

nal, peria de revelia; se ex

reçam editais de citação pe
lo p:'azo legal de 30, dias,,3
v{'zes em jornal da Capital
e :una vez no "Diárip Ofi:
CId] do Estado", êste por re

qui:,ição judicial à Secreta
r:a ·.Je Estado competente,

o ESTADO

SÃO PAULO
RIO?

�

'.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 18 de Dezembro de 1953
---'-----------------_._-----.----�_.__ . -_

,

Lei Patriótica
80'1. de Impôsto

/

sôbre brInque
dos imprópriOs. explos·llos 8

.

. pO,blica�õ8s nocivas
,

PORTO ALEGRE, 16 (V, I em quadrinhos ou, não, em

A.) - O sr. Governador do que o humorismo se -alicer-
Estado sancionou a seguin
te lei, votada pela Assem

bléia:
.
Art. 1° - W fixado em

ce em situações equívocas,
em que o sexo é o motivo

central; -.

e) publicações imorais

,

t

�O% o impôsto sôbre ven- de toda a espécie, notada

das e consignações a incidir mente revistas que expla
na primeira operação tribu- rem o nu, humoristicas

.

ou

tária no Estado, seja venda, não,

consignação ou transíerên- Art. 2° - Dentro de trino

cia dos seguintes artigos: ta dias, a contar da publica-
1

a) brinquedos' de qual- ção desta lei, o Poder Exe-

quer espécie, imitando' ar- cutivo expedira regulamen-
mas de guerra; to para sua fiel execução.

, \

Ib) fogos de artificio ex-

plosivos, como bombas, bus- Art. 3° - Aos contribuin-I'capés e congêneres; -, tes que infringirem. o dis-

c) revistas e publrcações posto nesta lei ou em seu

de histórias, em quadrinhos regulamento, serão àplica
ou não, que versem 'sôbre das multas de mil a 'dez mil

super-homens, e em que o cruzeiros. ' I
crime ou violência sejam .0 Art. 4° - Revogam-se as

I

traço predominante; disposições em eontrário.]
d) revistas e publica- esta lei entrará em vigor na

ções de histórias imorais, I data de sua publicação".
O)....o-().....()-()-()�()- : .-.(l.-.O__()...

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

(l) REGULADOR VIEIIU)
"

; 4 mulher evitar' do",., I\ LI ViA AS CóLICAS UTERH�A�
I _

r:mpl'ega·�e com vantagem pa�. Ieoiubatef ali Flores Brancas. Cóli-
cas Uterinas, Menstruaes e ap"l o
.'

parto, e. Dores no� ovirio••
, ,,1 poderoso calmante "e RelUl••

-,

.

- dor por, excelência.

;;o,LUXO SEDATlNA, pel!l tUa eom

"il'uvada' etieacla � 'receitada pOI
médicos ilustrei.

FLUXO SEDATINA encootn...... em
toda parte.

" Missa de 7" Dia
ADALGISA SCHUTEL DA SILVA

,

.

Os filhos, genros e netos de sua saudosa é pranteada
mãe, sogra e avó dona ADALGISA_ SCHUTEL DA SIL
VA.

Convidam os parentes e as pessoas-de suas relações,
de amizade para assístirém à missa de 7° dia que man- -,

dam rezar, por alma da extinta, no dia 19 (sábado), às

7,30 horas, na igreja de São Francisco e, antecipadamen
te, agradecem a todos os que comparecerem a êsse ato

religioso, assim como, sensibilizados, agradecem a todos
os que acompanharam até a sua última morada.

7 '

•

>05 olhos do

PROGRAMA DOS FESTEJOS
DO IV CrNTENÁRIO DA CIDADE

Além da grande Exposição do

IV Centen6rio e I Feira Internacional,
Importantes certames de caráter

cultural e artístico serão realizados:

Manifestações musicais
Concertos CIo Orquestra Sinfônica do "

IV Centen6rio. Apresentação. de conjuntos
musicais de' São Paulo e' de. soli�tas

ti. [.n�me. Criação e apresentação de um

côro Infantil nacional. Composição
d. P.ças especiais para o IV Centen6rio.

Bailados

Apresentação de um conjunto
de bailados do IV Centen6rio.

Manifestações teatrais
Exibição de conjuntos estrangeiros,

espacialmente da It6lia,- França, Portugal e
'Grã-Bretanha. Aprese�tação de peças que

'

demonstrem a evolução do teatro no Brasil.

Exposições de ,aráter cultural

Artes plásticas
Granda exposição retr.,spediva de arte

brasileira. Expostçõo Internacional

de Arte-Moderna. II Bienal de São Paulo.

"

em 1954

Outras Exposições' no decorrer de 1954, saliéntando••• _. :,

a inauguração Jo culto nó
nova· Catedral de São pJúlo 8 �

I Conçresso Mariano l�iacio��1.

Certam"s �;portl�ól "

Campeonáto mundial de.�Ia;ào���stli.:�'
Campeonato americàno .de ciclismo

Campeonato súl-crnerlccno d! .nctcçõc,
atletismo, esgrima e remo. Torneios

brasileiros e inte�nacionais de box.: Torneios"'
internacionais de' futebol, automobilismo,
tiro, ciêlismo, tenis, palo, equitação etc.

Torneios universit6rios.,

DivertimentoS' p�pularel
Participação poplJlar em tôdas as

manifestações musicais, de bollcdos, teatrais,
esportivas etc. Representàc;ões folclóricas

de v6rias regiões 'do pais. Festas.
de �arna,val e outras

de caráter tipica e popular.

OBRAS DO
.

PARQUE IBIRAPUER�

Paldclo dOI Estado.

"I.sle pavilhão, com 2 pavimentos
e 12.800 mts2 de área, o,

'estadas da União apresentarão,
seu potencial eccnõmlco,

induftrial e cultural.

Exposição de História de .Sõo Paulo,
no quadro da História do Bra,il.

/ Exposições Internacionais de
/ Filatelja e Numism5tica.
/
/
/
/
/ Grandes festas folclóricas nacionais.
/
/ Exibição de arte folclórica e arte popular.
/

/.,
/
/

41-
/

Folclore

Exibição de conjuntos folclóricos.

Publiccção da
"Biblioteca do, IV Centenário"

Congressos tulturals e Científicos
Serão realizados 21 congressos ..

Internacionais, 9 congressos Panamericonos,
4 congressos Sul-Americanos e

15 congressos Brasileiros.
. .

Comemorações religiosas
A participação do Igreja Católica nas

c.omemorações do IV CentenÓrio,
compreenderá varies solenidades religiosas

'i

COMiSSÃO DO IYCENTENÁRIO DE SÃO PAULO

•

o -BRASIL'!ESTEJARA eO.M sAo PAULO QUAIRO SÉCULOS ÓE 'VIDA, TRABALHO E PROGRESSO SOCIAL
.-

ESTAMOS A SUA ESPEIU\

I TRANSPORTES AÉREOS CATÀRINENSE

['1
_.-

--M--�f-'-'-!PREFERENC� N::1:::�:o DO AUMENTO [x� oraçãO e.· á' . é.
Mónslruoso crime perprelado 'per um

DE CAPITAL

Dom J'ai-me' ,Proles'la ,C·onlra"
. Estando a Diretoria da TRANSPORTE ,AE'REO'

curandeiro que cumpría «dtvlna missão» CATA�INENSE �/A. autorizada � p:oceder o aumento -.··.Ulll·'�m·a .' Hor a"'. . ,_ . '.
.

.
de capital da SOCIedade, de dez milhões de cruzeiros

CARAZINHO, 16 (V.A.) foi apljcado n�m rapaz, ten� des Amaro, que se encontra (Cr$ 10.000.000,00) para vinte milhões de cruzeiros .

_ Em Unha Carolina, dís-. do aste ,sofrido' ferimentos 'foragido, estando a polícia I (Cr$ 20.000:000,00), pela forma sugerida no parecer do RIO, 16 (V.A.) - Do Pa- í "Ultima
\ Hora" destá capi-

trito de Colorado, neste mu- no crâneo, ! no seu rastro. Os crentes Conse�h� �lsc�l � aprovada pela Assembléia Geral EX_I lácio São Joaquim recebe- I tal, da audiência concedida

nicípio, o curandeiro Eucli- O delegado de polí-cia 10-
.

usavam paus, facas, foices e tfraor�mana, re�llZada em 5 de _ Outubro de 1953,

con-,
mos ontem a seguinte nota: . ao sr; Danton Coelho.

, -I' ,arme ata arquivada na Junta. Comercial do Estado e' "O E'
.. c I A .A. .'

des Amaro chefiava uma cal sr. Olivio Otto toman- machados para a pratica bli d D'" Ofi 1 d E t d do I
minentissímo sr. ar-t: audiência foi pedida

, 'I' pu . ica a no l�rlO reia o s a o, estan o mtegra-, "

seita religiosa com ,a finali- do conhecimento-d�� �ato_s, "s�i gene:i�" de eSp'antar �s lizado o capit�l �rimi.tiv.o, ficam os senhores acionistas, I d:al, d. JaIme de Bar�os em carat�r .pessoal. O fotó

dade de expulsar os maus. promoveu uma diligência maus espirítos. Apopulaçao pelo _presente edital, intimados a exercerem o seu di- I Camara, leva, por nosso m- grafo se infiltrou sem auto-

:- espíritos que se apossassem
I no reduto d�s "fanáticos", local acompanha' presa de. reito de preferencia na proporç�� do número que possue- termédio, ?o conhecimento _rizáção. Nó dia em que a

d· t E l·�. A' I f t
.

d
. -

d
. . .

t
A d l'

rem (1:1). O prazo para exerciCIO desse direito foi fixa- público que houve eviden Câmara .Federal se pronun-os cren es. uc llAeS, ma,;.
i
e e uan o a pnsao e selS. VIVO m eresse o esenro ar do pela assembléia em trinta (30) di t d d _ .' _ "

-

d.
. '" .

d d N-
.., d' I d

'

d'd d d'
as, con a os a pu te exploracao e ma fe na a

.

f'" I t Ab
ro lZla-se enVIa 0, e

i'
ao consegulU, porem, el- as me 1 as a ota as pe� blicação _ do presente edital, podendo o acionista ce- _".... .

- ClOU o ICla men e so re o

Deus" para uma "divina" tar a mão no "santo" Eucli- , las autoridades policiais. der a sua preferencia a outro acionista ou a terceiros. presentaçao, pelo 'Jornal' rumoroso caso' que envolve

inissão na terra.
.

No ató da subscrição deverá cada �ciOJ;üsta realizar a I.()� .

'.

_ esse jornal, S. Eminência le�
d'

.

t
..

d
. , ·_04lK>O_()_()_O,

,
-

I
eClma par e, no mmlmo, o valor nominal de cada acão

Entre �s vitimas do �a.' . subscr�ta. Findo o P;�zo de t:in�a (30) dias as �ções �ão Coqueiro Praie
cumbeiro, surgem, agora, subSCrItas no exerClClO do dIreIto de preferencla dos a- .'

um. rapaz de 22 anos com CURITilS4 rCUCIIAIIA PAOSEBAAS
cionistas serão subscritas por terceiros. Clube

um pé 'decepad�, e um me- _'--- Florianópolis, 15 dé Dezembro de 1953
CONSELHO DE'LIB-.:IDA

E C I·
Luiz Fiuza Lima .'

wu �

nino de 11 anOs com ponta- 'T- A L Diretor-Superintefldente TIVO ..

das de faca pelo corpo. A- CONVOCAÇÃO
1"\Fi......-.-.'\h .. "-_-.'_-'-:"--.' .·_·.-....-_·.-_·_-_·_·;.-.-_·_,.,_..",.._..-,..-.....-.fIJtJt

(CEnviado'de Deus» ...

lém disso, citam-se outros ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM
crimes do curandeiro, ent�e De acôrdo com o' que deliberou a Assembléia Geral>

-

os quais o caso de um jo- realizada em data de 6 de dezembro do corrente �no,
vem que te.ve. as. nadegas I

acha-se à. venda o prédio à Rua Tenente Silveira n. 65,
.

- "

. nesta capItal. .

p�rfura�:�s e outro quase As propostas deverão ser apresentadas até às 10 h.o-Idegolad�',���a rn,o,ça que re- ras do d�a 27 ,do co�re..?te, mês, �m envelope lacrado na

cebeu uma lJ}�shf.icl,ada num SecretarIa da Assoclaçao a.Avemda Mauro Ramos, onde,
braço' é umár}b:Yêrll"A,e 24 serão abertas r.':a presença dos interessados.

anos, que levou uma:-'sénf! Preço b�se ;Ie Cr$ 150.000,00 sem qualquer despesa
.

'

para.,a Assoclaçao.de pauladas .para que o F'l"" l' 7. d d
..

b d 1953t OrIanopo IS, ' e ezem ro e .

"mau espírito" fosse expul-
'

\
.

OSNY ORTIGA
soo Idêntico "tratamento" ""' P:residente

vanta Q seu mais veemente

protesto contra a' tentativa

de envolvê-lo numa situa-

ção inçompatível com a sua

,d.ignidade dé representante
,da Igreja.

.

De o�ciem do Senhor Pre-

sidente convoco o Conse-

lho Deliberativo d�ste Clu- C
'

be para uma reunião a. r�a� I" a�a R�ra'
lizar-se em sua séde social, ,,)' II '

no-dia 19 de IDezembro, ás .
r uéar

15 horas, afim de tratar dos ,AIuga--se
.

uma' casa de
assuntos pr�vistos no art. I materia� (Nova) sita à rua

"9 1 t "F" "G" d E p' d D'
,

h

.., , e ras e 0{3 s- i e ro emoro 1612, (C�n-
tatutos.

-

i to - Estreito).
Raulino Horn Ferro I . Tratar na Rua Saldanho

1� Secr�tário " Marinho 123. .

Escola Prática de Comê'rcio
Senna Perei'ra·
EXAMES DE ADMISSÃO,:'
,la E'POCA, : -

INSCRICÃO: 27 de novembro a 12 'de dezembro
EXAlVIES: 14 e 15 de dezembr6

<

_:.� ;
Para inscrição e informàcões a-Secreiarr� atenderá

diàriamente das ,17 às ·19 ho;as. -.: .'

'j Sede da Escola: G�_=r��T�ii��AR JO����fOITEUX

,I
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Irin8u·'Bornhausen vetou uma
sómente os 'favorecia

•

.
I

0·:·8r•
.

lei 'que
Não só' o Govêrno Fede- os seus esforços máximos

I
Entre essas entidades gue

I
tado, onde dia a dia, mais ciais, no terreno médico, 0- postos, para esclarecer de-. favoritismo! S. Exa., acha

ral, através da Legislação para dar aos nossos traba- .multiplicam providências se impõe à confiança das dontologico e de ensino, o finitivamente o assunto,
'

que vender géneros alimen

Trabalhista, mas- outras vá- 'lhadores e às suas famílias, em beneficio dos operários,
!
classes trabalhadoras indus- SESI iniciou a instalação: sem margem. para essa co- tícios por preços menores e

rias' entidades criadas por um teor de vida compatível' o Serviço Social da Indus-
I
triais, pela eficiência da sua d.e arm,azens para os .operá- ; brança absurda e ile�l, foi mais vantajosos aos operá

lei, dispendem, no Brasil, com a dignidade humana. tria - SESI - tem atua-' atuação. Depois de organí- nos. Ja os tem, em franca apresentado à Assembléía I
rios é favoritismo injustifi-

ção destacada em nosso Es-
;

zar várias" obras assisten- ativida.de �m vári�s centr�s: um projeto de lei estabele-! cável e que desatende a um

Ce'lsO Ram-o"s- de maior pop�laçao opera- cendo expressamente essa imperativo de justiça social
ria e industrial, como em isenção de impostos e taxas. e fiscal!

I Criciuma, Lauro Müller, As bancadas da oposição _:_ A Assembléia, ontem,
No discurso com que agradeceu consagradora home-

. Brusque e Joinville. P.S.D. e deputados Oswal- rejeitou êsse veto ilegal,
nagem que recentemente lhe foi prestada, o preclaro Pre- Esses armazens visam a do Cabral e Francisco Ne- desumano e impiedoso do
sidente' (la. Câmara F'ederal aludiu à divisa de Barthou:

.

d
.

d d d- . ven er ao operarra o as ves - e mais os eputados sr. Irineu Bornhausen, pa-
"Em política, como em tudo, a suprema habilidade é ser .

dú t
. A d C' M d

.

_, .n us nas os géneros e assio e eiros, Braz Al- ·ra qUi> em Santa Catarinaleal e honesto". ..... .

Quem quer que, no momento, quisesse surpreender, Florianópolis, Sexta-feira, 18 de Dezembro de 1953 primeira necessidade por ves e Octacílio Nascimento, os armazens dos operários
mesmo 'num instantâneo, a vigorosa personalidade de preços muito mais reduzidos aprovaram essa lei em be-

. possam vender mais barato,
Celso Ramos, para descobrir o segredo do seu êxito na lu- assembl�·I·a Legl·slatl·va· 10 que nos mais barateiros nefício do operário. Os de- I sem impostos, como aconte-
ta polítlca e na vida profisstonal, de imediato apont.aria .

t E d t d d U D N
.

f /comercian es. ssa ven a, pê! a os a ... oram ce no Rio Grande do Sul
essa suprema habilidade sua, de ser leal e honesto em

'

tudo.-
_

Sessão de 17-12-53. O agmdecimento do dep. nessas condições e diante contra e exigiram o impos- no Paraná e nos demais Es-

Cabendo-lhe, pela confança córreligionária, o encar- Presidência - Volney C. Kuerten do enorme- custo da vida, to.' tados, cujos governadores,
go de, como �residente em exercício, _ dirigir em caráter de Oliveira.

O dep. Frederico Kuer- representa, sem dúvida, o Aprovada a lei, o sr. Iri-
I CO!1: lei ou. sem lei esta ...

r t
..

t tídá d E Secretaria - Lenoír V. . '

'I' SESI B h 1;;:como que pe manen e, a maior corren e par I arra o s- ten, profundamente emóclO- maior aUXIlO que o
.

neu orn a�sen acana de dual, deram ordem para
tad - Iancada a' si

-

ident I h t Ferreira e Elpídio Barbosa. _..

o, ,

.

opo içao por um ac a e e erogeneo nado, agradeceu, na sessao -est p rá '0 porque tá 1 I d
.

la f
agrupamento de facções po-

...•...••.....

M--·
..... -....v-w.

de ontem, a todos quantos, :1 a ao o e c ri
': . _ de

ve a- a, a egan o que e
- que tais impostos não os-

TI· justamente na aquisiçao e· estabelece um injustificavel sem cobrados.líticas, o ilustre coestadua- nesta Assembléia, contribui- I

d d t f '. .. Q zeneros alimenticios é que --.-.----'----,no vem an o a essa are a
-

... "ram para que Braço do �or- �

I O'l'ERT \ DO ESd 1 reco o trabalhador aplica os seus: J 1 dil. 4 TADO DE S. CATARINAum esempen 10 que o -

'te conseguisse a sua eman-

Imenda à admiração, sem re- AUStNCIA � cipação política e adminis- salários quase, integr�is. A Ex traoao de Oolemservas, da nossa gente e, so- trativa. Fornecendo lhe o armazeln-

. . I 4.179 - Cr$ 200.000,00 - TUBARÃObretudo, do glorioso Partido Decididamente S. Exa. PulveTizando intrigas t u
Social Democrático. Quando Terminada estava a bata.

por preço mm o menor q e 8.751 - Cr$ 15.000,00 - TUBARÃO
o." adversa'rios vitoriosos parou com Florianópolis. E .

d
o das praças, o SESI pro- 1.739 - Cr$ 10.000,00 - PORTO UNIÃO

-

_ . lha pela, criação e novo��

contavam como fatal a. dis- nao esconde a sua alel'g�a municípios. Quinze novas cura dar ao operário o di- 8.251 - Cr$ 5.000,00 - TUBARÃO

persão pessedista e como fá- pelo Estado. Ontem seguiu unidades da Federação, fo- reit� de economizar um
5.654 - Cr$ . 2.000,00 - .rOINVILE

cil o envolvimento dos seus
para Curitiba (de avião, ne- 'ram ontem criadas por esta pouco do seu salário, para

colégios eleitorais, mesmo
ca de estrada). Depois voa- Assembléia. aplicar em outras necessi-

através da acâo coercitiva, O d E ti 1 t P'- , 'R' d
' ep. s rva e Ires, na .

d d E
.

d dádas Perseguições, ameaças e ra ate o 10, on e passara -

d t
.,

tri a es, ,am a, a ao ope-.
� sessao e on em, velO a n· .

promessas blandiciosas do as festas de Natal e Ano- buna e inicíalmente congra- rárict o direito que todo o

poder executivo, usado como' Novo. Longe de sua gente, tulou-se com seus pares por chefe de familia que traba
ínstrumente político, coube bem distante do povo que o tão auspicioso resultado. lha deve ter:, o de alírnen-
ao admirável cbefe.oposício- E t t t f t aindaelegeu. Isso; depois de ter . n re an o um a o I

tar-se, .e à. mulher e aos fi--" ..

..,......,.w.,. ml�', nista o comando da resístên- t ente de todos- -

di' b f' es ava na m .

f
.

cia heroica e triunfante. Dando de si o que mais tinha, do veta o uma ei que ene

l-I E outra coisa não era, senão lhos, melhor e mais arta-

fôrça combativa" de desinteresse pessoal, de propósitos ciaria o operariado. Que ba-
as sórdidas intrigas do Diá- mente. Sendo essa a finali

honestos. sadios e leais, armou-se de serena, mas enér- ratearia o custo de vida da rio da Manhã, que, com dade dos armazens do SESI,
gica habilidade e levou o seu partido ao rumo exato, que gente do batente. Mas S. mentiras descabidas, procu- . eles' não visam ter lucro,
o aglutinou e lhe deu consistência monolitica. Estabele- . tibilizar a ban IExa. é assim mesmo. Impe- rou incompa I I

id
-

ganhar dinheirq. Não fa-
cidas a permanência, jl pujança e a coesão partidárias, (; cada do seu parti o com é.

• �_

chefe esclarecido e amigo assentou as bases do movímen- dernido para com os humil-
opimao pública do' Estado zem comerem, porque sao

to de oposição ao govêrno, que se iniciava faltando às les e .cheio de salamaleques tachando-a contrária à cria retores de assistencia ao

mais solenes promessas e aos mais furmais compromissos para com os poderosos. A, ção de quà1quer municípic Jroletáúo. E, não sendo _co-
éom o povo e com ri próprio Estado. A disciplina e a bra-

pós 'o_veto (que eneurtaria A sessão de ante-ontem ,nércio, não devem pagar
vura dos comandados corresponderam aos toques do co' provou exatamente o cGn
mando. E as vitórias vão-s� sucedendo, na defesa dos mais mais e mais o orçamento do

trário. mposto, pois.: obra de assis-

caros anseios coletivos e dos mais'alt-os interesses públi- proletariado). S. Exa. vai
Eminentemente mu�icipa ::êricia social não paga im

cos que a oposição vem sustentan,do, em guarda vigilante, descançar. Vai a boates e nó lista, pretendia o seu parti "posto.
para que não sucumpam as :gloriosas tradições política:: reveillon de 31, receberá (a do, a criação de novos mu Tão 10gÓ {oram instala
e morais da gleba barriga"verde. Os rápidos entrevero;:� .-, , .

)' d' n1'C1'P1'os, mas"" sempre den jocaSIao e prOpICIa a con e- y os os primeiros 'armazen:;
eleitorais com que. se experimentaram as forças opostas no..

tro do préeeitó constitucio
Estado, vieram evidenciar .que somente pela· negação das coração hípica. Em cerimô-

1
do SESI, o seu sUCesso foi

franquias democráticas e pela fraude, provada e julgada, nia simples. Ambiente à naE assim foi feito. Con- espetacul'ar: os. operários,
os detentores do poder lograra� contra.fazer-o veredito

i
meia-luz. Mestre Téci, todo- maioria absoluta no plen� viram as enormes vanta

popular. e_ a consagradora prova de confiança nas forçag
I mesuras, pede'

silêncio. Co rio..9 PSD' permitiu a cria. gens que eles lhes traziam ..

de op�sIçao. .' mo por encanto surge no ção de 14 dêles. E se n.ão foi 3: de todos os centros 'ope-T�o .. bem, �uanto exc,elem em Celso Ramos as quah. I . '. ao lado de Braço do Nort(
dades de pohtIco" excelem as do homem de trabalho, ze- gnll a estonteante pll1-Up- é porque êle não veio acom

loso e' honrado, a quem a classe industrial confiou a dire. girl Loló (revelação de panhado da indicação d .

ção do seu órgão máximo - a F(ederação das Indústl'ias 1953) despida de jockey, Câmara Municipal, absolu·,
de Santa Catarina. Nessa qualidad�, compete-lhe ainda

com vistosas perneiras cólo- tamente indispensável, par.
movimentar o Serviço Social da Indústria_ E do que o A't':: f

.

dridas e boné idem, condu- que ele osse cna o.
Sesi vem realizando, silenciosa, mas obstinadamente,'nos.. Estava assim, por fátos,
principais centrns operários do Estado, falam o interêsse, zmdo uma Jaqueta. Com um

1
.

d' d::-..
. , , pu venza a maIS uma a:'

o entusiasmo e o apoio da classe trabalhadora por essa�\ ,megafone, o ll1cansavel Teo, sórdidas intrigas do Diári(
realizações assistenciais que, sob a orientação devotada (i em pronúncia rigorosamen-I da Manhã.
criteriosa de Celso Ramos. têm sido, livres dé entraves te britânica éstertora: "La-, Mas, não sabemos porque.
burocrátcos, uma fôrça poderosa e operante a, congregar ,', -

o dep. Mascarenhas ainde
1 t h' d d

_

t b I d
. dies and" gentleman! One

os elemen os umanos a pro uçao, es a e ecen o ma}OI não estava convencido. J:
harmonia e compreensão entre os órgãos patronais e os moment, please!" E depois, faz o seu costumeiro estar·

,

trab_plha10res. A,inda recentemente, ouvido pela imprensa, carioquíssiinamente: �ICal- dalhaço .da tribuna da Ca-
o ilustre Diretor do Departamento Regional do Sesi, com '1' S E Dma pessoa. . xa. Q r. sa.
a visão segura do r�alizador infatigável; traçou as bases
da grande e pàtriótieâ cruzada anti-tuberculose que vai
iniciar no Estado, em .defesa da classe operária e que,
sem dúvida, ficará àssinalada vitoriosamente como uma

prova de superior esforço de um homem, a quem entre
garam a, oportunidade de ser útil aos seus semelhantes,
desfavorecidos de situação econômica.

�

Para traçar o esboço da figura de Celso Ramos bas
tariam estas observações, colhidas em tôrno das su�s ati-

-" vidades de político e de inPustrial - líder em ambas e a

ambas servindo com desambição e devotamento, com ex

traordinária capacidade
.

de ideal,' de inteligência e de
trabalho, vale dizer, com aquela habilidade de ser" em

tudo, léal e honesto.
Os que privam da sua intimidade, do seu proverbial Exa.: Cachaça não é água ...

cavalheirismo, da sua bondade desestudada, da sua hon- Emquanto o povo sofre e o

rosa estima, sabem que êste perfil, mesmo l'igeiro e in- modesto operariado é cor-
completo, vai ferir-lhe a modéstia a que se habituou, no

t d· .',.
.

IJrOpósito sempre l'eiterado de fugir e atalhar manifes-
a o na sua propna carne,

tações de apr�ço e homenag�lls. . co� os vetos atrabiliários e

Assillal�ndo-Ihe o dia de �o�e � �ata na.talícia lim�- I des�lmanos .

do governanté
tam-se, por ISSO, os. seus corr�hgJOnarlOS, amIgos e adml- : capItalista e cruel. Do nosso
radnres a abraçá-lo jribilosamente" com votos de felici- I

cantinho ,mandaremos a .S.
dade que tant.o merece, no seio amantissimo da sua que-

I

E ',...
Erida família. i

xa. um: ate Jane�ro xce-

O ESTADO, prazerosamente, leva-lhe também os
lência e divirta-se a -valer ...

seus mais sincero§: (lo cordiais cumprimentos. I' ... BUM
�-�--

'5ar impostos, o sr� !rineu
80rnhausen mandou cobrá
los. O arrriazem de BrUlSque,
por isso' foi multado em a

pertas Cr$ 117.000,oo!
Porque o govêrno exige

esses impostos? Para obri
gar os armazens a cobrar
mais. caro as vendas aos

operários! Porque multá
los? Pa-ra que eles fechem

,'ários choveram pedidos' ao
3ESI para instalar esses àr-
:nazens.

Mas, desde o primeirc
nomento, o govêrno do Sr.

,1'111eU Bornhausen - ca·

;_)italista que sempre perdeu:
IS eleições nas suas

fábri-I�as porque nunca fez nada

,)elos seus operá�ios, - co-

meçou a ver com maus

J1hos esses armazens, que
cão grandes beneficios tra

úam aos trabalhadores. EOrdem do Dia
Màis um veto rejeitado!
Discussão e votação do

Veto à Lei n. L008 :_ Con·
cede isenção de impostos E

taxas ao Serviço Social di
Indústria;
Rejeitado por 22 contra

12 e 3 em branco.
2a. Discussão 'e votação

do
_ Projeto de Lei n. 59-52

- Concede uma subvenção
anuàl de Cr$ 20.000,00 em

favor do Grupo Escolar
"Imaculãda Conceição", de

Lajes. Aprovado.
2a. Discussão _e votação

do Projeto de Lei n. 227-52
- Cria grupo escolar, na

Vila de Ipumirim, no muni

cípio de Concórdia. Aprova
do.

Bornhausen vai nesse mo

mento solene, receber a

mais alta condecóração a

que jámais fêz' jús." L�ó,
transbordante de comoçao,

desde o começo, o govêrno
;ratou de boicotá-los; 'Con-
tra eles mandou ·fosse exer-l
�ida severa fiscalização. E.,
�mborâ esse serviço social
não possa e nem deva pa-

atravessa a pista em passos
de minueto- e deposita no

cólo augusto <lo homenagea
do, a bela prebenda... Em

surdina, a orquestra executa

a melodia prefer..kla dé S.

2a. Discussão e votação
do Proje.to de Lei n. 70-53
- Concede isenção de tri
butos às entidades religio
sas. Aprovado.

Declaração à Praça
A Indústria e Comércio de Madeiras Catarlnense

Ltda., firma com sede nesta capital, torna público que,
tendo constituído advogado e promovendo uma acão de
prestação de contas contra seu ex-Gerente Geral, Milton
da Cunha Vieira, não se responsabiliza por títulos mali
cíosos (notas promissórias ou outros), ante-datados 'ou
não, que possam aparecer na praça, como chegou ao co-

nhecimento.da declarante, .

.,

, Esta .declaração é feita por lhe constar, com segu
rança, que certo individuo.r cujo nome se resguarda, POr
ora, anda a oferecer negócios, descontos ou pagamentos
com notas 'promissórias emitidas por aquele ex-Gerente
;:;eral, que abandonou a direção da emprêsa sem prévia
prestação de contas.

. .

Florianópolis, 17 de dezembro de 1953.
Indústria e Comércio de Madeiras Catarinense Ltâa.
Odilon Maia Ma1·tins - Sódo-Gerente.

.

.Tabelionato H. LUZ FILHO - Rua Deodoro, n. 5.
Reconheço a firma supra Odilon .Maia Martins.
Florianópolis, 17 de dezembro de 1953.
Em testo HL. da verdade.
RERCILIO LUZ.

'--jJ'
'

-- ,

.�
. Alí, bem �llí na estrada da Agronômica, -atrás

do maravilhoso Palácio em que o sr. Irineu Bornhau
sen está enterrandó milhões de cruzeiros, estavam
atolados, ontem, os onibus da Trindade, do Saco
Grande (cheio), do Corrego Grande, a camioneta
do Hospital Nerêu Ramós, os caminhões n. 9 e 12 da
Prefeitura, o carro de chapa n. 1.2337 e outros veí
culos. Uma considerável multitlão resolveu auxiliar

.

nosso pôbre govêrno e meteu �s ombros nos carros'
atolados, tirando-os das crateras.

Enquanto isso um caminhão, pejado de marmo

res e cristais, de azulejos e tape�es' descarregava a
sua preciosa carga no suntuoso palácio encAntado da
Agronômica.

. Enquanto 'is�o, S.' Exa., o governador, acompa
nhado 'de numerosa caravana, toma 'um avião e vai
divertir-se nas festas de Curitiba!

E Sé dissermos que tudo isso é mais do que de
boche, são capazes de protestar e garantir que somos
comunistas!

.

\

mas portas! Embora a pró
pria lei que instituiu o ISESI já adiante que ele
está isento e imune .de im-

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