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--:..:.._ Vidal Ramqs:,'

Reunir-se-á a 15 �o Corrente o Conlresso Nacional ����tS��:§}��i
- -

,

., ,I corrido sábado, dia 2 do flu-
RIO, 12 (V.-A.) - C0ü- na forma .prevista pela rá suas sessões no día 1!'í estão regressando a esta da proxima reunião extra-i

t Cánit 1 dR'
Constituição Federal o do coi-rente. Parlamenta- capital a fim de participar l ordinária. <

en e, na api a a epu-
,

, blica, do insigne catarinen-. xou como rastros luminosos
Congresso Nacional inida-' res de varios Estados já .

se, Cél. Vidal Ramos. Ao de sua vida, para prosse-

J'ur',,-IS' .. A. tornar conhecimento da do- guirém sua obra, filh.os va

lu Iorosa ocorrência, o Gover- lorosos como Celso Ramos,
no do Estado decretou luto Presidente em exercício do
oficial por três dias,' numa, PSD no Estado; Deputado

-LONDRES, 12:(U.P.) do Interior, do gabinete dei justa
'reverência de tôdos Federal Joaquim Ramos, e

Com a idade de 80 anos, Ia- coalizão de Lord Arquith, os eatarinenses àquele va- êsse gigante que é hoje uma
,

,

b'· Gh ,. d P U
leceu, ontem, 9 visconde em plena guerra, mas Q'- rão ilustre que tanto soube ·glória nacional, Nerêu Ra-

U'ma Em 'al,x�da' e, 18"8
.

or m' : Simon, jurista inglês de nnnciava no ano seguinte, amar sua terra, e dignífica-, mos, o catarinense austero,
� projeção "e ministro de ga- rara' discordar da política la nos altos postos que com cujo nome, no seio das mas-

-
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·

I' Y'
•

.

. binete durante as duas úl- cem respeito à convocação. tanto brilho ocupou. sas, e entre os próprios ad-

eae' -,que O' revls '8 100 ros'os fimasguerras.t Sir John sr. Simon será mais lembra- Filho dileto de Lages; a versários políticos mais cre-
,

'

-
i

: ' _.
rnon, ocupou as pastas do 'do, quando de-'sua partici- Rainha da Serra, por seus denciados, significa honra-

S·
,

I'
Exterior, do. Interior e foi paçâo no govêrno nacional invulgares ,dotes de infe- dês, dignidade, patriotismo,

e Im lia IcOS' 'chanceler ,40 Tesouro, sen- de 1930.'Foi mirtistrü.'â;. Ex- ligência, cultura, . patriotís- inteligência e cultura, uma

_ P
-

do mais tarde nomeado mi- 11::1 íon de 1931 'a 1935, -épo .ca mo e larga visão de tudo das grandes, reservas mo-

A ENTR�VISTA COM O J aldeia do cacique Urubue- com muita vivacidade. Fa- uistro da Justiça 'Lord que assistiu, à ascenção de que interessa a esta Santa rais da nacionalidade na

GRANDE CHEFE mm, Suapté, Tiptá. I zem ,-comentários entre si e chanceler.
. Hitle-r, ao crescente poderio Catarina, terr� que, segurr- hora que passa.

, ,

VIGOROSOS, SIMPÁTI- se portam como se já tives- Doente por,dú-as'seI'Ilanas, de Mussolini e ao início da do Laura Muller" até no Vidal Ramos, o veneran-

Por sugestão do cacique COS e ESPORTIVOS' sem tido demorado contao- Lord Simon se achava -no agrc:ssã; japonesa contra a nome
é

Santa, Vidal Ramos do ancião há 'anos afa�tado·)-..,
Urubuenan ficou delibera- Os xavantes <]_ue nos vi- to com a civilização. Entre Hospital Westminster. Ini- China. Nos dois anos sc- desde moço viu-se cercado da vida pública porque sua

do que uma comissão viria sitam, em numero de 8, as suas características fí- ciou-se com brilhQ.,-na�' car- guintes, foi novamente mi- duma auréola de simpatia, avançada Idade não mais

com o "hauptuá" Meireles são vigorosos, extremamen- sicas, o que mais ímpres- reira jur idica e h;,(40:anos, nistro do' Int�rior e depois prestigio, de "reconheclmen- permitia maiores atividades,
à presença do "grande che- . te simpáticos e esportivos. siona é a perfeição dos a abandonava parà« se con;- ossumin a chancelaria do to aos seus méritos de está: .

mesmo na velhice honrada,
fe civilizado", ao qual .re- Não estranharam a cidade dentes, vigorosos e muito sagrar inteiramente à polí- ·J.\_:;�Ul;O, até que Chamber- dista invulgar. ,vivendo tranquilamente,
latariam as atrocidades de mas se sentem fortemente certos: Eles dansam, can- rica. Durante quase metade lain se tornou primeiromi- Elevado à suprema go- seus últimos dias, jámais

-:
que se dizem vítimas.' Fi-I .mpressionados com o mo- .tam e pr-aticam esportes à dêste período. em diante, foi nistro.: em '1937. Simon ain- vernança do Estado, VidaI esqueceu Canoínhas, sólo

cou resolvido que a COmiS-j
vimento das ruas. O caci- 'sua maneira. ministro. O' seu . prhneiro .la se achava à testa do:; -Ramos, dispondo de min- ao qual d�dicava especial

são 'de xavantes seria com- que comentou, em, sua Iin- A disciplina é outra tra- cargo rnlnisterial, (i)CÚPOU-f) negócios financeiros, -qu�:'1' guados recursos que aflui- aféto, ao qual tantas,vezes
'-

posta de 8 homens -e che- gua:
,

'. I ç� marcante. Só fala o �a- ern' 1911- 5 anos depois de do rebentou a segunda am ao Tesouro, mesmo as- visitou já no começo do sé-

fiada pelo cacique Urubue-
_ --:- Parece que esta tudo c.que, em nome da 'COlUlS� ter ingressado no 'Parla- guerra' mundial. Apresen-

[Sim
--.administrou seu Esta- culo, viajando a cavalo a

nan, estando assim consti- perdido. Tudo confuso. Um são, e quando está. com a monto como liberal tou �Oi� orçamento:/ de, e- do com notaveI descortlnio través de picadas aberta�
tuida: da aldeia da' Lagoa, mundão ele gente sem palavra nenhum dos 'outros quando foi feito 'qssisté'nte 1'1ergencla do perlOdo dt' rasgando estradas - pelas, as selvas, e posteriormen-
Apoeaa e Urubue'n: ·,da al- fim... se aproxima.. de Procurador 0eral." Em guelTa, ambo� severameute matas que então' constitui- te, quando aqui já hªv-ia ci-

deia do cacique Juruna, São altos, elegantes, co- (De "O Globo", de 11 de 1915, foi nomeado mini3l.ro c1:iticados nalguns m&iosoo- am a maior parte de hós_so vHização . npscente mas a-
, ,- Harribouen e Aptiré; e da l11unicátivos e se expres.sam Janeiro� de 1954) ,< nw sendo pOlWO. sév..eros nu- territ.ório, ','a'efendéndo at,êendia-sé 'a' cha�a da. luta

�ilãui!. '" E-s,·tã a'· "P'et- r--";u'-�'.:f",bra'�-s'!,'l�
,';;;'"';' '�l',���:u���;�ã�:�;�11���;:rid�::[�:;:� e�'S��:;r;�ônt�stado,edOS'Faná� �.
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efetIvamente- úteis e'Tliâdia- . Como Governãdor. do Es-
•
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"
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'
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,

: ce

veis,_; éonstruindo ,os v�rda-' tado, foi. c� al�gria nO. co-
deiras . alicerces' ,sobre os r�ão que sancionou a L�

_______....
,

.

_, '_ .. _..

I CONGRESSO:DE
�

.I quais sed�fu, �ssentadasJ,: as que dava R Sánta Catarina

na dependênciaa,dos proprietários de veicllls S::::I� (V.Á.)�IS�::�: ::s �::de:� :���i:��IN:�;::
RIO, 12 (V.A.) - Rece-I impetrantes, representados taxa deve -ser paga em três o capital !nicial, que é, de 0 Congr.esso de Socíol�gia, O p0nto alto de_seu go- semos pela primeira vez,

beu ante-ontem o Tribunal I pelo advogado Avio Br�sil, contribúições anuais, de quatro biliões, deve 'ser su- a inaugurar-se a 15 do cor- vêrno, reconhecido não ape� mas que :wepetimos endos
Federal de Recursos o pri- i que � le.i _2.004,_ que cria.a quatro em quatro meses, d'e bsc�!to integr��n.�� pela. r:nte tr�tará'... no seu temá- nas p�los catarinep.ses mas s.ando- calorosqmente a idéa
meiro pedido de segurança ccmtnbUlçao,-nao, �az eXl- maneira a ser ,evitado_maior' Umao. Conclul pedmdo que 110, da sItuaçao atual da so-

por bra'sileiros clarivi4entes 'coils1gradora, qu� VIDAL
.contra a portaria do minis- gência quanto ao pagamen- sacrificio aos possuidores o ministro' da Fazenda sej� c}Qlogia nO Brasil, do ensi- de outros Estados, foi ,in- RAMOS E' O PATRONO
tI'O da Fazenda -sôbre a co� to eIll prazo exíguo, como (J de veículos. Declaram, ain- desde -logo u'otíficado para no da sociologia, pesquisa contestàvelmente o d� ins- DO NOSSO MUNICIPIO.
brança da taxa da Petró� do 'emplacaníento dos veí-I da,. os impetrantes, 'que- a não impedir" o emplacamen-, 30cial no Brasil,

.

questões trução pública. Nos.sa cidade, já do tem-

'brás aos proprietários de culos, e, assim, de acôrdo 1 Petrobrás, para constituir- to dos automóv.ei�.dos im- : ;mig�'átórias: ,antropolo.gia; Um povo analfabeto ,não po que era povoação e mais
veículos aut'omóveis. Na sua com o direito usual e os se, não está na de1!endência petrantes e, bem assim, pa- elc .. O Congl'esso d$vera' pode progredir; Sem ins-- tarde vila, homenageou-o e

longa petição sustentam os' principios legais que regem I das contrib�ições dos pro- ra receb,er a contribuição l'éunir as figuras' máx�mas trução de nada valem saú- 'mantém eterna essa consa-
as sociedades por ações, a prietários de veículos, pois em três parcelas iguais.

. I dessa ciência no país. , 'de, rodovias centrais elétri- I gração, i:tanrando uma de
FORTE AGUACEIRO

cas e outros monument�s nossas ruas principais com

DESABOU SÔBRE N
.

M 'd·t
A -.

d

O e I erra'neo
e .progresso.. . seu nome impoluto.

SÃOPAULO,
"

_

Assim_compreemiendo, ,Chorando agora o faleci-
. não poupou sacrifícios. Vi� mento de seu querido ami-
daI Ramos foi o' iniciádor -go, de, seu Patrooo ifnortal,

.

'"
o�. Co: o "dÓ uma g;gantesca obra

gO--l
Canoilihas desfolha sôbre. a

n·e.·rece/ra-(O: O,;s,.' trl1nU'lantes' � . ;P"m',eta �::�:::;��: �;�::��1:,sR:::�:
fi o !! o, U o tia 1 graças à qual Santa Cata,

o

ta.ido, 'através -do BARRI-o

PORTO AZZURRO' Ih b 1 •

d E t d U'd lV't te' t na costa ocí rina, por muitos decenios, GA�VERDE, à sua desola�
ocasionou grandes t_ranstor- _ ,

"i a

I
ta e eceu uma éi>ntroversia tlCa os s a os n! os, na

1
.Lon e rIS o, ., , . , . .

� d Elba, 12 (U.P.) _ Um nos Estados Unidos e Eu- mesma ocasião: dental da Itália 'sendo bal� ate 1950, pelas es�ahsticas da Fa�lha., -suas co.movIdasnos, esp'ecialme,nte, no trá- b a a BIt d 1- d ddos 15 cadaveres das viti- ropa. <

"
O avião em questão caiu dados todos os esforços para

assam r v o raSI , os en- con o enclas naSCI as o,
fego. Ainda às. 18 �oras a

más do desastre do "Come- .

Wilmot, contava 42 entre as ilhas de Elba e 'encontrar sobreviventes.
tando _uf�nosa. o trofé� de fundo_ d'alma, do ámago do

chuva caia com incrível ,que .

'

campea, líder mcontestavel, coracao.
violência, obrigando os tra-

ta" inglês a jato, que caiu anos, fez correspondência, INCONSTITUCIONAL A CR�AÇÃG DE. na obra de alfabetização
.,

b Ih d ao largo desta ilha, foi iden-" 'durante a segunda guerraa a ores mais despreve-
tificado como o de Chester

.
mundial. na Af6cá, Europa VÁRIOS,MUNICIPIOS EM PERNAMBUCO das massas.

nidos a permaneceremnos' . Vida} Ramos foi o giga�-
I d Wiimot, cO,rrespondente de ,ocI'dental e Orl',ente M'e'dl'o, RECIFE 12 (V A )' O' -zona eleitoral'· 'E alguns .

O RISODA CIDADEseus ocais e trabalho, da- , . .
- ..' . ,

d f d�' 1 d
�

te a i un lP.t:. a'S . uzes a
'

,

' ...

elo a impraticabilidade de guerra australiano,; cujo li- para os ��!,viços r,adiofôni- Tribünal Regional Eleitoral mumClplOS recém.cria�os,
transitar pelas vias públi- vro publicado recentemen- cos da Austrália e BBC de oC\lpou-se' em sua úlÚma contam com' m�nos, sendo

" I te. "A luta da Europa" es- bondres. Depois da' guerra, reunião dos municípios re-' que um dêle� póssui apenas
. no, outras realizações dei-

---�------- tornou-se correspondente cém-criados pela Asse�- 420' votps. x�u, e sobretudo soube go-O PREÇO DO CAFÉ CONTINÚA militar para o jornal dom in- bléia Legislativ-ª.,......procuran- O TEMPO
'

' ,

vernar sem ódios nem. ran-
TENDO ALTA gueiro de Londres, "The do e'nquadra' los dentro da-

Previsão do tempo até às cores, soube ser o amigo de
Preço, no B,rasil e" n"' mUll- Observer'( O seu livro "A Leg' 1

-

El't 1 O
. . ,,',

_,J iS açao el ora.
•
JUlZ 14 horas do' dia 13. todos, razão porque seu de- ,RIO 12 (V A) ü do E acrescentou' "O' nl"1' luta na Europa" de 700 pá- Angelo Jo d-'o levantou a, ".

-
.

, ., "
. r a Tempo - )nstável, com.,,' sa.parecimento

do rol, dos
v�ce-presidente da

ASSOCi:;:-, ca.do
está em ,f,a,

se de

,:t:,ecu-
ginas, nos 'dois primeiros p'reliminar da inconstitució- 'h 'd_ c uvas: e trovoa ,as. VIVOS ,ora comove nossa

çao 'Comercial, sr. Rui Go· peração e não sé pode di- meses teve uma saída de nalidade da medida da As- Temper.atura _ Entrará gente-'qué se descobre co-
mes Almeid.a,. que C . a'·'-' zer que J'á ,tenha atin,J.,'·ld'o 100 mil exemrllares. Já fOI' bl" f' C'

"

J
<

- '"
• _tJ sem ela, por erlr a ons- em declinio. movida ante a memória res-7 mentJ de dói� 'ii. o,.uatro

I
a ,seu "climax". Cunú as -traduzido em, vários 'idio- tituição do Estado a orga- V t

'

D
'

d t" .,

1 d b-

..

en os -,-,

"�� qua

ra,n e,,'
peItave e quem sou, e ser-

centavos no preço do 'cafe condições são favó",l';eis, 'mas. Trata-se de uma cora- nização municipal e a judi- Sul, com raj�d�s frescas. 'acima de tudo honrado, e

registrado "nos! � provavel que a tendercciá josa defesa da política in- ci�l., A Legi�la.ção E:eitoral , Temperaturas _- Extre-, condutor esclarecido da

Vi-IUnidos é con:-:e71 dos preços do c�ffr se)::! nin- glêsà durante a guerra e de eXl�e um mmlmo �e _1.000 I mas de ontem: Máxima da pública.
da elevaqão do da par� a alta",

,

uma criti.ca acerba à polí- eleItores p.ara, a cnaç,�o da
,

29,S. �.ílilma 23,J:" �_ I �enª9,º,r dª.ReP4.blic.a Yi�
������.. �����'"����

DIRETOR
�. Ruben. d.
A,rru�. ' Ramo.

IEr.ENTE
Domin,o. F.
..te Aquino�

- "

dal "Ràmos soube deixar na

Câmara Alta traços indele-·
veis de seu valor inconfun
dível.

"Chefe de uma famüia

tradicional, 'respéitada:' e
querida de todos os catari

nenses que sabem reconhe
cer o mérito onde o mérito

existe sem outro intento

Edição de hoje - -S paginas

vocado extraordinariamente

por um terço da Câmara,

que não o de bem servir sua

terra, -:- Vidal Ramos dei-

Faleceu FaQloso
l�glê8

S. 'PAULO, 12,(V.A.)
Depois 'de intensa canícula
na parte da ,manhã e boa

parte da tarde, o paulista-
no viu cair, cêrca das 17 ho-
l'as de onteIll, forte agua-

ceiro, sôbre a, cidade, que

instrução. Afora -esse aspec�
to' marcante -·de �eu govêr-

caso

.,..;. Veja isto, l,Idenilda!
Vocês viven'i' a elogia�
o 'Sécretário da Educa

ção perto desta crian-

. ça!J!''''''l''''�_''''''''

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M E D 'I C ·.0 S I'A. DVOGADOS f O ESTADO

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

CANTIÇÃo. i
CHEREM W'. MUSSI ROS VIEIRA IRedação e Oficinas, à, rua

Conselheiro Mafra, n. 160
- MÉDICO -

I e
- ADVOGADO ___) Tel. 3022 - Cx. Postal, 139

CLíNICA' �E CRIANÇAS CURSO NACJONAL DE
DR

.

AN'T'0-NIO DIB
Caixa Postal 150 - Itajaí Diretor: RUBENS A ..

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I
.,.. - Santa Catarina -

RAMOS.

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

CORAÇÃO - FICADO Colônia Sant'Ana. "::::'.:M:ÉDICOS - ..... AQUINO.
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e meu- CIRURGIA-CLíNICA ADVOCACIA Representantes:
Tratamento moderno da tais. GERAL·PARTOS· e Representações A. S. La-

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

Consultório - Rua Tira- Rua TÍtradentes' n. 9. cializado das DOENÇAS DE
.

Rua Senador Dantas, 40
. ADVOGÁDOr

dentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos - 5° andar.
HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e

Dr. Estêvam Fregapani Tel.: 22-5924
Das 9 às 11 e das 13 às 16 FQNE: 3415. tratamento.

Causas cíveis e trabalhistas
Janeiro.

- Rio de

horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- •.CONT�BIL"STA: • Reprejor Ltda,
Tel.: Cons. _ 3.415 _ Res. 5ii - Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA'

Aeâcío Gar�bal�1 S. ThIago Rua Felipe de Oliveira,

n.,_ 2.276 _ Florianópolis. TEL. - 6245. - METABOLISMO B-i\SAL' As.s�n.tos fiscaisvem geral.
21 - 60 andar,

-� R di t
..

d
Edifício "IPASE"-5° andar

.
-

DR
'

10 WEN
a lO erapiap 01' on as . 'l'el.: 32-9873 - São Paulo

DR. ROMEU BASTOS . � MAR - curtas-Eletrocoagulação - ASSINATURAS

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

CLíNICA "'IÉDICA DE Vermelho. A' C $ 1700-
_ MÉDICO _ n. RINDO

no . . . . . . . . r , U

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

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

P· t 10 TIM 769 Montepio. ' A r. li! 20000
Santa Casa do Rio de In o, - e. ..

Horário : Das 9 às 12 ho- DR· CLAUDIO Isno ·t"""" C.Jr: 110'00
Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- emes re .... r,� ,

CLíNICA GERAL DE raso ias - Dr. MUSSI. BORGES Anúncios mediante con-

ADULrOS E CRIANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra.
.

ADVOGADOS tráto,

, Consultór!o : Av. Getúlio Júnior, 45. Tel. 2.812. MUSSI. Fôro em geral, Recursos Os originais, mesmo não

V 2 BIGUAÇÚ
Residência: Avenida Trom- perante o Supremo Tribunal publicados, não serão

devol-Iargas, ,- . '"

,

Horário: Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS - powsky, 84. Federal e Tribunal Federal vides.

tas-feiras, das 8,30 às 11· NARIZ � GARGANTA I. DR. NEWTON Ide
Recursos. A direção não se respon- Um conjunto de casas de madeira - Estreito'

horas. I' ESCRITóRIOS sabiliza pelos conceitos emi-I Lotes de terreno situados na Vila Flórida ,�

Residência _ Lux Hotel I DR JÚLIO DOIN
D'ÁVILA Florianópolis - Edifício tidos nos artigos assinados: Estreito, em prestações suaves e sem juros;

� CIRURGIA GERAL '!São Jorge, rua Trajano, 12 Dois lotes situados na Avenida Trompowsky'
- apt.: no Tel.: .2021. .,. VIEIRA Doenças de Senhoras,

- �o andar -:- sala 1.. "

�)....(>e.<""'(""'o"" medindo; cada um, 13 x 50.
'

DR. WALMOR Zo- Proctologia - Eletricidade.. RIO de Janetro - EdJfICIO Uma vila de alvenaria na .rua Arací Vaz Callado; .

ESPECIALISTA EM DOEN-
.

Médica Borba Gato, Avenida Antô- farmacias Uma Casa de alvenaría na rua Fernando Machado'
MER GARCIA ÇAS DOS OLHOS, OUVI- -Consultório : Rua Vitor nio Carlos 207 - sala 1008. Oito casas de alvenaria na Avenida Mauro Ramos

D�plomado pela Faculdade DOS,NARIZEGARGANTA Meireles n. 18 - Telefone: ,de Ptantãc (cinco financiadas pela Caixa Econômica);...
Naéional de Medicina da Ex-Assistente na Policlínica 1.507. t

.

10 D' S t F
•.

Um terreno na Avenida Mauro Ramos, medindo
U. 'd d d B '1 À J DR CLARNO G Ia an 0- armacia 1320 x 2280'
mversr a e o rasi Geral do Rio de Janeiro, na Consultas: s 11,30 horas •. ., .' I' "

..
'

Ex-interno por concurso da Caixa de Aposentadoria e e à tarde das 15 horas em' GALLETTI d� Fe - Rua Felipe SCh-l' :Um magm�lco �erreno �o Sub-Distrito do Estreito,
Maternidade-Escola Pensões da Leopoldina Ral- diante. '

- ADVOGADO - rr.idt. " medindo 13 x ..,0, distante cíncoenta metros da praia.
'(Serviço do Pr�f.,Oct.ávio Iway e no Hospital São João' Residêncla: Rua Vâdal Rua Vitor Meirelles, 60. 2 Sábado (tarde) - Far-

Rodrigues Lima) Batista da Lagoa. Ramos - Telefone 3.422. FONE: 2.468.
Ex-interno do Serviço de C D t t Nurso no epar amen o a-

DR. G'UERREIRO DA.Cirurgia do Hospital cional de Saúde
.

I. A. P. E. T. C. do Rio d� Consultas diàriamente das FONSECA
...,..,._. ..-- ..._--.. .. ..-- 3 Domingo - Farmácia

Janeiro 10 'às 12 horas. Especíalista do Hospital lolor'maço-esl Mto.oderna � Ru.a João Pin-

Médico do Hospital de 3as. e 5as. feiras de 15 às Moderna Aparelhagem
Caridade '

18 has oras. Lâmpada d.e Fenda - Re-
UI

- 9 Sábado (tarde) - Far-
DOENÇAS DE SENHORAS At d Hosnit I d eis. en e no ospt a e f'rator - Vertometro etc.' mácia Santo. Antônio -

- PARTOS-OPERAçõES C Id d d 8' h
Cons: Rua João Pinto n. 16,

ar! a. e, e as 10 oras. Raio X, (radiografia da Ca- O leitor encontrará nes- Rua Joã P' t
_ •

I �onsultól'io: .

....Rua .Vitoe beça) _ Retirada de 'Cor-' ta coluna, Infnrmaçêes que ,

ao
.

in O.
, •

das 16,00 as 18,00 Meireles, e�qulDa com Sal- .pos �xtranl.l.jl!s d.o Pulnjji.o e Jleee88i�ldiàriamente' e dr.
10 Doml��o - Farmac:a

horas. danlia Marinho, Esófago, j ,"'" 'imedt1l .

� Santo. Antomb - Rua )Joao
.
Pela manhã atende R 'd�

.

T
' '. ..,! "

. ,

eSI encia : ravessa Receitapara U$,O de Oeu.ilos. JO,RN-L.í..S·' . Telefone Pinto.
'

diàriamente no Hos- U 2
Vi,

russanga .
- Consultório' Visconde O tEstado '

.... :..... 3.022 16 'Sábado (tarde)pital de Caridade. . A t 102
. .

Residência:
,p .

.. de Ouro Preto n. 2 - Altos

IA
Gazeta 2.656 Farmácia Catarinense

: ida Casa Belo Horizonte). Diário da Tarde 3.579
Rua: General Bittencourt DR. VIDAL, Residência' - Felipe Sch- Diário da ManhA .. , 2.463' Rua Trajano.

n. 101. CLíNICA DE CRJANÇAS midt, 101 - Tel. 1.560. A Verdade 2.0HI 17 Domingo - Farmácia

Telefone: 2.69.2. _ ,CONS:rLTÓRIO - �"eli-
SAMUEL I

Imprensa Oficial 2.688 Catarinense - Rua Traja-
_

.

-I pe Schmidt, 38. DR. HOSPITAIS

I' no.
.

DR. ARMANDO VA- CONSULTAS - Das4' FONSECA De Carid�de:
.

2314 23 Sábado (tarde) -

LÉRIO DE 'ASSIS às 6 horas.
.

CIRURGIÃO DENTISTA '1' (Prevedor)
.

.'
. . . ..

2.'0"6',' Farmácia Noturna - Rua
, ltóri R 'dA '. (Portaria) ..... ". ó)

_ MÉDICO _ RESID!NCIA _ Crispím .ionsu orio e eSI encra :
N

A

R ".8'''11' Trajano,
.. IR F d M h d 5

ereu amos. . . . .. u �

Dos Serviços de Clínica In· "Mira, 25. . uCal, ;ernaGn oI acC� o, .' Militar' •.......... 3.157 24 Domingo - Fannáeía I'fantil da Assistência Muni- mica era - irurgia SM S b tiA C
,.--

cipal e HosPital de Caridade FONE - 3.165. I Bl�cal. Den�aduras - Pontes a:e �a��e) o ( asa Noturna - Rua Trajano. '

CLINICA MÉDICA DE I Mo�e:ls ;_flx�s'f Ih Maternidade Doutor
3.153 30 Sábado (tarde) -

CRIANÇAS E 'ADULTOS DR. ANTÓNIO. MO-,' II'r,aO'Ro ÁRIeO .nD·ra-vermed
Q.

Carlos Corrêa ... 3.121 Farmácia Esperança - Rua
- AI�gia -

.

NI E Ã f
-: . e s�gun ah a CHAMADAS UR- Conselheiro Mafra.

Consultório: Rua Nunes
. Z D ARAG O sexta- eH'a da� 10 as 12 0-

GENTES
Machado 7 _ ConsultSls das .. ras, e das 14 as 18 horas.

C d B b i
31 Domingo - Farmácia ;;;,

, r. I n 830' 12 h orpo e om e ros li 313 E' R C
15 às 18 horas.

-

CIRURGIA TREUMATO- ,,,,as, as oras aos
Serviço ,Luz (Recla.

'.

I
sperança::.... ua onse-!

R'esidência: Rua Marechal· LOGIA' sabados. , .

maç- 8) 2.404
lheira Mafra. . I

Guilherm� 5 _ Fone: 3783. '()rtop,edia CLíNICA NOTURNA as polici:e(Sal�'C�;';i�:' O serviço noturno será I

Consultório: João Pinto" i�a;i\�r:��ta-feiras das 19
sário) • • . . . . . • .. 2.03l! efetuado pelas farmácias

18. P-olícia (Gab. Dele- Sant . A tA' M d
Das 15 às 17 diàriamen te.

o n omo, o erna- e

. Eado) . . .. . . .. .. 2.594
<

Noturna ·'tuada "

Menos aos Sábados ,SI S as ruas

Res.: Bocaiuva 135. João Pinto e Trajano.
COMPANHIAS DE

Fone: - 2.714. .

TRANSPORTE
AÉREO

TAC '

•..•.•••..... 3.700
. C-ruzeiro do Sul .... 2.500
Panair ......•..... 3.553

VariE '. 2.325
.

Lóide Aireo 2.402
Real .•...........

<

• 2.3J18
Scandinava8 ••.. ::.. 2.500
HOTtIS
Lux •...........•.

MareaUc .....•.•..

Metropol .

La Porta .

Cacique' .•...•.....
I Central .•..... ; ...

Estrela ••.........

Ideal
<

•••••••••••••

ESTREITO
'

.. _-

Indicador Proríssíonal

mácia Moderna - Rua João
- Florianópolis -

Pinto.

2'.021
2:276
3.147
3.3Z1
3.449
2."9�

I&.371
t..6ãS

'

DR· I. LOBATO
FILHO

Duenças do aparelho respi.
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA ERADIOS
COPIA DOS PULMõES ICITE

Cirurgia do Tora"
Formado pela Faculdade
Nacional de Medicina, Tisio
logista e Tisiocirurgião do

t
Hospital Ncrêu Ramos

Curso de especialização pela
S. N. 'I'. Ex-interno e Ex-as
sistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro GuimarãeR

(Rio).
.

, Cons:' Felipe Schmictt, 38
- Fone ,3801.

Agência
de

ubllcidade
•••• - •• lo' •• 08 .

Atende' em hora marcada.
Res: Rua São Jo.rge 80 -

Fone239� I

Caixa Postal. 45
.

j.'!orianõpolis
Santa Catarina

, t

Qi8que

'.
*

,U'LTR'A O O
TE,RAPIA,

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN.
TO PARA- IN.FLAMAÇbES: E DORES.�

TRATAlUENTO SE,M OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
E INFLAl\1AÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRAT,\l\1ENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
':;ONSULTOl:UO - VISCONJl8 DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA "BELO HORIZONTE.
RESID:eNCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

Negocios de Ocasião
A SUBRAL, com escritório no Edifício São

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

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

(construção recente), situadas á rua CeI. Pedro De
moro - Estreito;

OLHOS - OUVID08 - "AIlIZ • GAaGAPiT.
DR. GUERREIRO DÁ FONSECA

....1alI8ta .........
.

Ree.ft'•• , Oeulo. - Exam. de J'aa'o 4e Olho para
nlu.lft.�lo da PT...1o Arterial.

1I0deraa Aparelha••m.
c........riII - Via.o.d••• Ouro ""'''...

'--.

------------�--�--------��--�----��
. \ /'

'f!r' ,.,..
..

Pernla-Reslaurante· .

Salã� ?e bar e sorveteria, salão de refeições, cozi
nha, deposllo e casa ele 1 lC J adia, tendo uma área com
Len te para o mar para uma churrascaria.

Funcionando à mais de quatro anos à Rua 27 de
Maio 748. - Esj:reito,

Ac�itam-se propostas.

Viagem. com segurança
'e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS-DO

RAPIDO �(SUL-B,RASILÉIBO)
Florianópolis - ltajaf - JoinvHle - Curitiba

-

...... " f"IÓ!!' �

Agência: nua Deodoro e8quina�da
Rua Tenente Silveira:

........ '11:,.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nos que: . neea, como um dos promo-
- em 1636, a vanguarda l tores da insurreição de AS' 5; - 8hs.

do General Rojas, coman- 1824; ,Walter PIDGOON

dada pelo Capitão' Fran- - em 1844, 'nascec no Ann HARDING em:

cisco Rebêlo, apresentou-se Rio de -Iaaeiro .o Almirante lO HOMEM DECO

diante de Porto Calvo e Joaquim Antonío Cordovil NHECIDO

iniciou um tiroteio com os' Murity, falecerído na mes- No-Programa:
holandeses, comandados por ma cidade em '6 de janeiro .Comp. Nac.
Sckopp, tendo estes deixa- de 1915; Preços: 7,6() - 3,50
do a luta; - em 1879, segundo Rio Imp. até 18 anos.

- Em 1640, -travou-se a Branco, faleceu 'no Rio de I

zido no local, onde, por cer- segunda batalha naval en- Janeiro. O Tenente-gene-v
to, as principais famílias se 'tre a Armada luso-espa- ral Polidoro da Fonseca

reumrao, pugnando 'pelo nhola do Conde da Torre Quintanilha Jordão, Vis-:' As 8hs.
progresso do lugar. e a holandesa; conde de Santa Teresa, que Pier ANGELI -' Gene
Falou, tambem, o sr. An- - em 1750, foi assinado o-dá como nascido na mes- KOLLY em:

tonio Apostolo, agradecen- o Tratado de Madrid, .

fi- ma cidade em 2 de nqvem-' HOMEM, MULHER E
'do as referências feitas' à xando os limites entre ,?S bro de 1800, DIABQ
sua exma. esposa e a' de- ddminios de Portugual e _:._ em 1953, o Professor No programa:
ferência com que o honra- Espanha, na América; Alberto Einstein publicou Complemento Nac,

.

b. SNRA TEN LAUDELINO ram elegendo-o Presidente - em 1822, D. João VI, o texto de uma carta diri- P 62 3'"

'Xperlme.ntB 0]8'
.

CAL'DA'S
� reços: , 0- ,iJO

Il CJ I de Honra. por carta-de-lei, extinguiu gida ao Presidente Tru- Imp, até 14 anos.

Em meio. à grande ale- os tribunais criados no Bra- man, dos .Estados Unidos
,

._._

Transcorre, hoje, o ani-' gria reinante iniciou-se o sil, não sendo cumprida em. da América do Norte, im

versário nataÍício da exma. baile inaugural, sob os a- virtude da resolução de D. I pelido a "essa atitude" PQr

snra. d. Lacye Silva Cal•. cordes de uma magnifica Pedro ficar no Brasil, ini-: sua cons�iência. .

das, esposa do nosso con=, o�questra, prolongando-se ciando a Guerra da Inde-I: r'
terrâneo sr. Tenente Lau-' as danças até as 5 horas de pendência;

.

André Nilo Tadasco

delino Saraiva Caldas do domingo, na maior ordem
6 xícaras de pêras, pi- Exército Nacional.

'

I e harmonia.
cadas Pelas suas elevadas vir-! Ao povo do distrito de

das de sopa tudes, pela lhaneza do tra- Rio Vermelho as felicita

to, a distinta aniversarian-! ções de O ESTADO.
de " I �-----------------

te ver-,se-a cercada de ine-

O p ..

t· .. d' iquivocas provas de apreço reC8i O uf). a
de tributadas por quantos a

Os pés devem ser lava

dos, todos os dias, com á

gua e sabão e preferente
mente antes de deitar, E'

preciso enxugá-los, bem,
- Sr. Alcides de' Olivei- principalmente entre os de-

ra, cirurgião-dentista dos, porque a umidade fa-
Menina _Suely dos vorece o desenvolvimento

Santos Nunes, encanto .do de "friei:a�"- e bô�ha� er- .

I
lar do n�ss� conter.râneo radamente atribuidas ao á

,sr. Sub-tenente João Pedro cido úrico, mas,' na verda
Nunes e suá éxma, esposa de, devidas a um. parasita.
d. Ida Santos Nunes; _Lave os pés todos os

- Sr. Alcebiades Dias, dias e procure enxugá-
alto funcionário da Crédito los convenientemente. _}_

<,

Mutuo Predial;
.

SNES. participam aos parentes e pessôas de suas relações
.

-
-

_'
-

-'e "'e. "'"
.. "

.... '.� .

M S I S 1 ú contrato de casamento de' seus filhos Srta. MARIA � MIIp ,- I��f;��f��r��;:�:::� ��:������� I��c�tgR���::É::::
c= o S,. JOÃO

I.�:��;!!!�_�_�/AS. t

- Exma. snra. d. Osca- SENHORA noivos ,.�
ta bem. Adicione a mantei- rina Esteves Uchôa, esposa
ga e continue a bater, até do sr. Raymundo de Frei- participam às pessoas de
que a mistura pareça um tas Uchôa; suas relações o nascimento
creme gross<?,. bem unífor-' - Sr. Armando Fernan- de seu filho MAURO, ocor-
me. E�palhe sobre, as .

pê- des Guedes;
,

rido dia 3 do corrente.
raso - Sr. Jaime Gevaerd, Florianópolis, janeiro de

3. - Asse em forno mo- Sub-oficial Reformado da. 1954.
derado, até que as peras Marinha de Guerra; I
estejam macias e a superfi- - Exma. Snra. d. Jove- i --,---------

cie ligeiramente dourada.
-r

Iina M. Mayer, esposa do
sr. dr. JoãoRicardo Mayr;
- Menino Soveral, filho empregada, que saiba cosi;'

do sr. Soveral Berreto Ne
nhar. Tratar-à Rua Bulcão

to, Tesouro da Prefeitura
Viana (Praça da Bandeira)de Imaruí;

M
49.

- enina Lilá, filha do
sr. Juvenal. Silva;

Engalana-se, festivamen

te, nesta data, o lar do nos- CLUBE RECREATIVO "9
so presado conterrâneo e DE JANEIRO"
abalizado clinico dr. Joa-

quim Madeira Neves e sua Realizou-se, sabado, eon-
quarto com café 'pela ma-

.exma. esposa, com a come-,·
forme .havíamos noticiado, nhã. a rua Conselheiro Ma-

d Comercio - Transportea
moração do aniversário na-I no Distrito .e Rio Vf�e- ira n

-

93�:-
.

_

"

_ �ACIQUE HOTEL _ .

I . Rua Jol� Pinto. 8 Fpol18
.

talício do seu filhinho lho, .nêste Municipiq;-o baí- .......;-.:.'\_
.

..._;.;;.-....;:;,�. ...;..�y�.'."""' ---_...;_ �_� �._.;__'__,...-='.=LI=h;--._' --:- _

M������te Marcia reu-11�: �:e��;�lco;Oa ;l��ed: -

- •.• �.,���;��:/-AVENTU'RAS IDO
nirá, nesta opori;unidad�, s�a,Primeira Diretoria,. ten- _--=-'......--;------..........---:=====�__r_r_=::::I--;.-------;;;;pii--
na residencia de seus gem- do a frente, como Preslden-

tores, o seu grande núme- te de Honra, -o sr. Antonio

1'0 de amiguinhôs, em �ma Apostolo .

.festinha 'durante a qual se- No áto da inauguração
rá servida uma lauta mesa, usou da. palavra', uma se-.

de finos doces' e guaranás. nhorinha da soCiedade 10-

Ao distinto aniversarian- cal, en;t nome de seus mo

te aS felicitaçÕes de O ES- radares, enaltecendo a

TADO, extensivas aos dig� operação e a bondade da

exma. snrã. d. Maria Apos-

�O·BSTABQ
NO ,LAR .,�. NA SOCIEDADE

EVOCACAo
bava de prestar à localida-

.

de, incentivando a criação
e fundação do Clube Re-
creativo "9 de 'Janeiro".

,
Usou da palavra, em se

,

!

guida, ° sr. Baldissero Fi-

Eras de humor instavel, inconstante.
Das .lagrimas ao riso, tu passavas,'
Quase sempre. No leito, dç:>rmitavas, ,

Quando, no quarto, entrei Febricitante, I

Na rara biblioteca, a tua espera,

Fiquei alguns minutos, pois já era

Hora de irmos ao bosque de mãos dadas.

.lomeno, congratulando-se
com o Povo -daquele pro-

l'
,.

gressísta distrito pelo gran-
de melhoramento introdu-

Tu despertaste. Lépida, num instante,
Compuseste um bailado. Rodopiavas,

Erguendo o teu roupão. E me abraçavas,
Trêmula, comovida, soluçante.

. Sempre tu fôste - e quem duvidaria? .:_

Múltipla e 'unívoca. pasmado, eu via
Tuas lindas féiçõe� transfiguradas.

JOSE' S. ROCHA FILHO

PERAS DE FORNO

(Receita para 8 pessoas)

, INGREDIENTES:

3 colheres
de tapioca

1 colher das de sopa
suco de limão

1 colher das de chá

o "A'CIDO U�RICO" DOS
PES

casca ralada de limão
1 pitada de sal
1 colher das de chá

admiram.

O ESTADO prazeírosa
de mente apresenta felicita-

gengibre
1/2 xícara· de

·.grosso .

3/4 de xícara de farinha' FAZEM ANOS, HOJE:
(medir antes de

3/4 de xícara

.ções,
melado

peneirar)
. de açu-

cal'

,;'�/1/3 de xícara de manteí-

j-ga ou 'mar�·ina.· >

'

MANEIRA DE FAZER:

1. - Mistúre os 7 prímeí
ros ingr�dientes (pedaços,
de pêra, tapioca, casca ra

lada de. suco de limão, sal,
gengibre) : Arrume numa

fôrma de vidro que possa
ir -aó fórno.

.

2. - Misture o. açucar e

.a farinha. Peneire juntos.
Acrescente o melado e ba-

(APLA)
Precisa-se de uma boa

·EMPREGADA

ANIVBERSA'RIOS:

MENINO MA'RCIO

Atenção
Casa de familia, aluga-se

nos genito�es.
tolo pelos serviços que aca-

Hoje Passado C'ín.emas

I As 8hs.

-I
. Iza BARZIZZA em:

.: PEGANDO TOURO A

UNHA

no
'.13· DE JANEIRO I

-
_ em 1825', :foi fuzilado

.

em Recife o frade Joaquim
A. data de hoje, recorda-

I
do Amor Divino RebeloCa-

, .

l?ITZ

No programa:

Comp, Nac.
Preços: 7,60

Im!>.· até 14 anos

3,50

As 8hs.

Amedeo NAZZARI em;

DIAS FELIZES
Antonieta. MO�INEAU

em:

MEU 'DESTINO E'
PECAR

No Programai.
Cop. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 18 anos.

. xxx

ÀTENÇ'ÃO:
Em virtude da Grande

Falta de Níquel, a EMPRE
ZA solicita, encarecidamen
te, a' cooperação de seus

distintos frequentadores,
trazendo . ° DINHEIRO'
TROCADO, -pelo que agra
decem antecípadamente.

No programa:

Complemento Naciona

Preços: 3,50 - 2,00'
Imp. até 14 anos.

f3Lt)l?I�
EsfreUo .

Às 8hs.

-_._-----_._------------�

Sessão Popular
Johnn WAYNE .; Nan-

'.

Icy OLSON em:
.

AVENTURA PERIGOSA
. 'Partãcipacac

VVA. LUIZA D'AMBRO�

FAORO
HERMELINO PALMA

e

ELZA BATHKE PALMA

Participam o contrato de Participa o contrato. de

casamento de sua filha casamento de seu filho

MALBA, com o sr, Louren- LOURENÇO, com a srta.

co Faoro, Ma'lba B. Palma.
Oficial Administrativo

.

. \

Vencimentos de Cr$ 3.580,00 a Cr$ 7.080,00.
Inscricões abertas de 12· de .Janeiro a 10 de Feve

reiro próximo, na Escola Industrial ,de Florianópolis,
(D. O. de 27-11-53). .'

Prepare-se convenientemente para êste CONCUR
SO, 'estudando em pontos organizados rigorosamente

I dentro dos programas oficiais (D. O. de 30-9-53).
Coleção completa Cr$ 300,00. Porte aéreo mais

.Cr$ . .5>O;oo. Atendemos pelo Serviço, de Reembolso Postal .

.

Pedidos ao L N. C. A.; Praia de Botafogo, 526 -

RIO.
(Recorte e remeta-nos êste anúncio).

MALBA e LOURENÇO
, Confirmam
�

São .Ioaquim, 20_de setembro de 1953

Pitítiéipaçio
\

JOÃO ARCENO ALVES
NOEMIA ARCENO

ALyES

_-

Vva. -CARMELIA SA-

LOMÉ PEREIRA

Trindade, 24 de dezembro de 1953

P-articipação
ELPÍDIO BARBOSA ALCIDES ROLIM

BORBAe

ELADIA MAIA

BARBOSA
e

IZABEL G. BÇ>RBA
têm o prazer, de participar aos .parentes e pessôas

de suas relacões o contràto de casamento. de seus fi
lhos IRENE ELCí BARBOSA e·BRASIL BORBA.

,,' t.· (

Florianópolis, 31 de dezembro de 1953
Ponta Grossa, 31 de dezembro de 19.'53.

------'"

Expresso Sã� Jorge
� nJARIAMENTE - '

FLOUIANO ...OUS -- BLUMENAU
- AGENCIA -

.
.

Distribuidor

C, RAMOS S/A

ZE-MUTRETA ...
-

'.�,'':
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 13 de Janeiro de 1954 .--
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o ETAOO

/

,;,:-'·oa,
.

�
l'

'" E 8 P, or t i V {y">.
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�\líISTÓIÜA
.

DA-ESGRIMA DE

·SANTA Ct\TARINA
" M. Gomes

'Com VárIaS' pelejas 'Ol'cedores
os .potíguaras por /' Ante-ontem o "lucro 'Resoluções da Preeuiêncum

Campeonato 'Brasile'i"ro
'

de 5 x 3,. Ef-etoada..a prorroga- ,O .prirneiro grande passo 1 O capitão Américo S·�- do Bec'c com a venda de Nomear.. Diretores para
Futebol ·pros.3f guêu domin- ção, saiu venéedor .o Ri" estava extinto. Nele, além veira d'Avila, quando Te- jornais esportivos, deve LH integrarem' a Diretoria c-

go último. Grande do Norte por 3xO. do mestre se sobressae I �l'essou do Rio, onde f8. ultrapas8ado a casa do ;';i- leita em Assembléia G'"l'.1:r
Nesta Capital [ogaram Em Goiânia: Goiás '2 x Waldomiro -Símões de A�- ,0 Curso de Educação Fí'5,- lhão, como diz o Anbr.;o Ordinária realizada dia .,

eatarinenses e eapíchabas, -Amazoaas O. No �rimêu'c meida, a quem Jncontesta-I C�I na .Escola de Ed.
,
Fie. Cordeiro. Apesar. r:h Ire- 7-12-53 e cuja gestão será

. , " empatando por dois tentos, Jogo rsalísadoem Maúám ;.velmente a esgrima cata in_ do �xército, lá aprendeu a [Jezia SH en,orme, o Beck o biênio 1954-1955, os s'=�

sendo, assim, Ieliminada a vitória sorriu aos-amazo nense' ..muito deve: Foi mes- esgrima de sabre e prestou filho nã« deu o ar da sua guintes senhores:
Santa Catarína je clas.;if) nenses, por.3...a 2. Prorroga- tre dedicado e eficiente. bons srrviços aqui no áureo presença, Deixou tudo nas 1 ..0 Secretário
cado o Espírito Sa�to para !;ão: Goianos 1 x �O:

-

. pos primeiros alunos feitos período 1940-41. costas do Beck pai: • "en- Pinto de Andrade
enfrentar' os paranaenses,

. -Em- Fortaleza os .eesren- rfilelo. tenente' Rúi em San' a Coletando dados para ':I der os jornais e aguenta: 2.0 Secretário
Em Salv,ador I defronta-

.

ses venceram os,ma:r.mherl- .Catarina, I da turma do história, não poderiamos todas as cargas. Que filho Dias da Silva
rara-se as �eleções baiana- e. ses por 1 x . .0, -sendo�c1e_sne- Quarte,.é o único que pres .. · deixar de consignar aqui df'snatumdo!!!

paranaense, vencendo os: ceanáría a prorrogação, ta serwiços de relevância. êsses serviços desprendida

primeiros no tempo regu- isto terem v-encido ta.n- 'Leonel Pereira, O. po?u- e abnegadamente .presta- '- Mas também o Beck

Iamentar por 4 ,a� 1. Roalí .. bem o primeiro jogo . pOI
lar .Nelito, o primeiro civ.l dos á esgrima; e, portanto filho tinha razã i, pois to

zada . a prorrogação visto 2 x- O. aprocurar aprender' esgrima aos -desportos e á cultura do o mengo que entrava

terem os paranaenses trí- Em 'Porto Velho joga- ,,0 mais assiduo dos alunos, física do Estado o que equí- ali na agência ia logo per-
. unfado -no primeiro en- \ ram Território do Guaporé

.

o vencedor das primeir. -s .
vale à eugenia do povo guntando: - "Por acaso

contra em Curitiba tambem \,_ Território do ACre. não provas realizadas em Santa brasileiro. nu'�ve jogo onter.i?"

·ppr 4' x .1, {oram unais reli-
.'

tendo. ainda chegado ''.) re- Catarina, o primeiro civil xxx

7es,.a�� araucaríanos que sultado do jogo. No pri- que tenta manter e.ensinar Um recreio sadio e, r.e, - Quando o seu Evaldo

venceram'. pela' reontagern II eiro j�go: 2 x 2. esgrima, já revela, nesse alto valor educativo, uma . Mor.tz disse aquilo eu não

mínima,;-:eliminanho os la- tempo, que muito ainda u.a 'higienica atividade, um {;titl acreditei e pedi qUo
e repe-

/ pãzesda "Boa Terra". PRO'XIMAJRODADA fazer pelo fidalgo desporto divertimento, enfim, U',O tisse. Pois ele ac'i-i, por in':
"

Em João Pessôa [ogaram
dar armas. fj�algo.e saudável desporto, I crível.. que pareca, que o

paraibanos e, àlagoauos; Cuiabá _ Mata Grof'sc, cna raizes em Santa Ca�il- DeqJ.unha, o sob.�l'bo Dç-

vencendo os primbiros por x,Território do Rio Bran-' O tenente GIlberto d<)

I
rina, graça.s aos esforços f' I qu,inha,' Ó professo1: De-

,6 a 2 no tempo -T.gulamen� <:0.
t Silva aprendeu no quartel fi boa v,9ntade dêsses h�:" quinha, o rei da r-e1ota, não

tal' e 1 x O.na- prorrogação.· '_Em 'Belo Horizonte _

i enquanto a primeira turma mens que a êle deram grano deve ir pa�a o sel.'cionado

... ,

Em' Aracajú Hogaram." Min.as Gerais �x Estad) de
I
se formava lá fÓj:a, e qHa�l- des parcelas de um esforço brasileiro!!! E sabenl por�

Pérnambucanos e Sergipa: ftio.
,

' I de a escol� se transferl"1 sincero e expontâneo. Mui- que? Por que - acha seu

"
�

nos, vencendo novamente· ..Em"Macapá _ Amapá 'C para a Inspetoria, êle já ti· tos dêles, estamos certos, H- Moritz - que o ZAZt' Me-

os pernambucanos, desta Pará." I parece treinãndo e ensinall-_ carão perpetuados, mais reira deve fazer uma defe·

ft'ita pelo-"escOl'e dê 3 x 2. Em C\'ritiba _ Paraná! do, junto com Nelito. Da por êsse débito de gratidão sa sólida e jorte!!!
turma de oficiais é o úuic<l Que lhes f.ica a

-

dever; o h- xxx
x Espirito Santo. '

Em r:J.ecI·fe:_ p. que vai perm�necer muito turo, do que por muitas (la- � Se o seu Mnr]t:� fôss::-
ernd.m-

. buco x Par-aiba. tempo. Prestou grandes tras coisas que tenha'':l o técnico eu lhe sugeria es-

Em .Coiania _ Goiaz x H=rviços á esgr_ima ·e parti.- [pito. O esfôrço dad:> á e.�-
.

ta defesa, que é a: mais

vencedor Guaporé-A.: .....t' cipou das maiores compe;i- grima será . compensa?a forte e sólida pO:;:3�vel:,
Em Natlill _ Rio Gl'andf_ ções. Leva para a e,sgrima dignamente. Quem boa se- Joe Louis, Rocky Mar-

uma irmã e quatrtl irmão,;; mente pla�tou, bons fru

Gení, Mário, Rodolfo, 01'- tos cólherá. Os que fizer:ul

- i.

!

k CAMPEONATO*ft-ASItiEIRO DE
FUTEBOL

."

l-- ,

No primeiro-embate,
Recife, a contageql foi
4 à 1.

' ,

-em

de

Em T,el'ezina o Piauí t1!
unfou bób.re-o Rio' Gr�nde
",

do Norte por 3. x O" Na

primeira peIe'jà ·foram v�n- do Nort:! x Ceará.

CARICllABAS 2 k €ATARINENSES 2
,

·
. �'.>J .,' (conclusão) o'_

>\ - •

ALTOS ,E BArxo�·
." .,._,

sn' considerada satis�ató-
r'..à Como seus auxilia-rP.'s
ft:ncionaram Tourinho . e

Dtão.
Nos visitantes, tôc:los da

retaguarda sé' empenhar.am
bem, destacándo�se. o. gua1.'
(lião, . Ac:lail, o. médio FOll-

1.1J�a e o zag1:leiro -Hé1io. O
ve�ho J. Pedro, apesar. ,da . ESPIRITO SANTO

id".de, .ainda é um :,valL!r Ad�il,. Geeê e Hélio; Fon

posWvo. No ataque, Ra-· t:ma, J. Pedro e Hélio;, Zé
la"'! e Tom foram . .os qu� Lu.iz," Janduí, Rafael, Tom

melhor se conduziram. Os e, LoIa.
Testantes esforçados. SANTA 0A'PARINA

No- bando local, temc)s a ,1\11 �siman" A'fltoninho e

�aHentar o trabalho do za· ho; Gerson-, Bráulio e Pe

gUt'.iro Ivo, sem dúvida o, qllinha; 'Petriski, Isnel,
f"!��hor homem no gr.atr.a ..; G,a i vota! Teix�irinha el
-do. Calmo,.' lutador, pred .. �aul.

\

OS QUADROS

I

so,
_

{oi um -esteio eompleto
do cnge catarinense. 'E co

ir.c marcador e apoiador
r":'l1deu. cem por -cento." O A partida preliminar es,.
'- --

, _,\

SUlU'dião M;os!?iman -a�enas ,teve a cargo dos e5q�3-
falhou no primeiro te:ito drões do' Figueirerlse e

c:l�s visitantes. Nõ mais es- G\laraní, levando a melhor
t'ev(;'_ seguro. Antoninho- te- o. alvi-negro per 3..a Ó, go!s
VH algumas falhas, uma das de Fernando, ·Ar.aújo e Bi

qua!� resultou no segupd.c bi.

gd dos contrários. Todavia,., .es quadros foram êsteJ:
. Í"i um gigante na cancha.' _

. FIGUEIRENSE - Wal·
A linha média foi o pOtlto dir (Asdrubal), Bona e

�(lto
.

da equipe. Gerso.1, 1:' i j�ha; ,Laudares, Ceça. e

Bráulio e Pequinha brilha- Bibi; ZÓ, Fernando, FaU'3-
. \ " .

u'm intensamente, .prilld .. to, Julinho e Araujo.
.

L'] ql,le cumpriu estupe'1da' GUARANI - Jaime H"
r�domance, r�velando·5e' �Carlinho· e "Eras�o; .Aníbal,
{l'li mécÍio de explendido Fausto e' Papicc,; Sadi, J:ü
fll.��o. No_ataque, como iá -:�e I, Nelson, Vitor e Sil-'

ci.;ssemos, Teixeirinha e vio.

f: ..ml foram os únicos q' H! Nos últimqs minutos fo!.
C'om:eguiram. agradar. expulso do� gramado o za

gueiro Trilha, p ,r jogo vIu- .

!ej'�to,

PRELIMINAR

ARBITRAGEM

.É';:delino Ribeiro de Je- . RENDA

su�, carioca, foi, o dirig�J),- Nâo foi fornecida a l:en·
. ,

te da. pugna, tevl:! falh':ls da, do jogo, mas calculam'ls
sem dluir no resultado da (FOI' ultrapassad.o a casa, (l,l,s
porfia. Sua atuação pogll ,::N.mil cruzeiros..

l'

, ....

ttrubuselV8ndo FEDERAÇÃO ATLÉTICA' CATARINENSE

7E' DO MENGO .. Nota-Oficial n. 45�53
1.0 Tesoureiro

Lange :

2.0 Tesoureiro - 'Prof.

N'ildo Valmor SeU
Orador Dr. João Batista

Bonnassis .

-

Floríanópclis, .

29 de De-
zembro de 1953.

NíV�'JI
(ass.) - Osmar Cunha,

- Presidente
Raul . (ass.) - Nívio Pinto de

.

Andrade, Secretário.

MARINHO NÃO ESTA' INUTILIZADO
PARA O FUTEBOL �.

Divulga matutino E segundo o médico do Flu-um

carioca que o avante Ma- minense, dr. Pses Barrer.i,
.'

rinho que saiu do gramado Marinho vem melhoran lo '

seriamente com .rndido no de forma extraordinária. já
embate :lamE'Jly(� x ��un�í-I podendo .retorr.�r aos

..
tr«

riense, .nao es! 'l.-lllubhZRIjO LOS €111 Junho co corronte

para a prática do futebol, ano.

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

lVIÉXICO 4 X
EE. DU. n

'ZATOPEK
O BRASIL

DEIXOU_

xxx

Em jogo eliminatório do Já deixou São Paulo', i:u:
Campeonato do Mundo,' mo á sua p8tria, Q Checo,>

disputado domingo na Ci- lovaco Emil Zatopek, o {a-
dade do México, o se12cirJ- 1::uloso 'campeão e recordis�
nado mexicano abateu o ta mundial que há pouco

d,os Estados Unidos por ...
,
laureou-se na Corrida' In-

4 x O. \ ·ternacional de São Silve,-
ire.

DECISÃO DA CO
RÔA DOS PESOS
LEVES

\

:�er, numa roda, q'l � o 111aiOl

armnjo deste an) foi o pe
nalty do Saulziiú')!-

C\an0 e Dempse�r; Katô
Helio Gracie e Kimul'n.

xxx
./

Hoje, no Paca�bú, �m
Quando o sr. -O;)ni

M 1 Ih"
l

'H'1' O'·.. São {Paulo; os_Ap'ugilis�cl3''''
1 € o esco' eu o Ü'ÚO 1111- - .

Pedro Galasso e Nelson de,
r,er para técnico, o tio Jai- ....

d· "S f'
Oliveira travarão sens�-

:n.ed ls50el:, -.
e rJl'

fat.l'edD danaI luta pela posse ,lo
te o UUplO �;3t['. u o '

_'

..

,

M't t
cinturao de campeão' bra3i-perdido! .

Ul a .gargan:1, .' .

.

.

b Ih
-. .JeIro de pes') leve.

mUlto aru (o. � maiS na-
. __

'

_

da!" Mas a culpd nã.o foi..•.PLACA8 SIFILlTICA8.'
do ��lio ... Foi rnes�o dI)

I Elixir de NoouelraEsplnto Santo. .. II-i......-
'
__I1�__ .

...
'.

.

�.�U.�
dI" pergr t....t. d••um.. . \

lando e �mérico. ExL'a'H'- esgrima, disseminaram um:.! xxx

ail1'ária '9ontribuiçij;o. Dos :esc.ola' de hom tom, . Ilo!')ce '- D-O-U-T-O-H �J.·I-L

irmãos, -Américo, o mais éavalhejrismo ;e fidalga �-O-N, nós já sabemos que

jovem, tenta ensinar esgrt� conduta, nobreza, fidalgui<:> uma vez Meng), ser..pre
ma aos seus cole.gas no In,,: e cavalheirismo deverá t�:· IMengo, mas a sua carteira

tituto dê Educação quand" para
-

com êles o futuro, iá está prevenida pa"Zt o .d1Ur
aH fazif p seu, ,curso.; qli� os embates d; I?res-.!�l-, 13scão? Querelll01J avisJ

Bruno S.chelmper: tenhJ te raramente pérmite ãic;-' prévfÇl para fazer a no:,;sa

implantar a esgrima �m tinguir o b'rilho e o colo:i. dieta!
r

Itajaí, chegandó mesma �

I
dó 'das ações 'que nele' �c ./ xxx

fundar uma escola. .
desenrolam. Ou�i um 'politico

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

J

Um
:produto digno
do mundo

� 41

Aprt."ntando o Novo Modêlo "120"

A q\l,Udade' do DUPLICADOR GESTETNER - modêlo

120. se, .taz notar em todos 'os s'�rviços que êle

reaUza: Desenhado com Q objetivo de reunir, numa só
II máquiná. eficiência e pr�steza. à altura das cres
c:entes exigências dos trabalhos de escritório - e a

-'Imosa tradição GESTET�ER, o Duplicador .. 120

'. produz cópias perfeitas, oferece grande simplicidade
.no seu_ manejo. apr�senta uma aparência sóbria

.,-.lelante e é protegido por uma garllnUa que inclue
_

vi.ih mecânica mensal por '12 meses. Peça uma

"(' demonstração, sem qualquer compromiSSO de sua par

'-:.)', po 'momento que lhe seja mais conveniente

,
.,

..

s. I. casa PRDIT
. !\UA 6A QUITAND .... 46·1' AND•• T�, �.lm

, .

'l,

, .......

'.,_ ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



U ESTADO
----------------
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Florianópolis, Quarta-feira, 13 de Janeiro- -de 1954 5

PALHOÇA, 10, (Do cor- S: Excia. Revdma. será":

respondente). Conforme acompanhado, ao deixar e�·
éra esperado chegou a es- 't�1 cidade, pelas aut .ridades
ta cidade em visita pasto- e outras pessôas de elevado

1ral, no dia 5 do fluente, S. destaque social. demons
Excia. Revdma.-D. Joaquim trando assim a coru idera- iDomingues de Oliveira, es- ção respeitosa e mui� afe-'
timado Arcebispo de Flo-,' t�osa que os pal�oc,enses Irianópolis, acompanhado de I 4e honram em sentir aque- ,

outros ilustres
, sacerdotes'.jle que, como Bispo Dioce- ������Ao chegar S. Excia. à �ra� I

sano de nosso Estado, hou
ca "15 de Novembro", on-: ve por bem elevar .a nossa

Ide se en�ontrava já recons- � então Vila aos fóros de Pa-
I

truida a antiga Capela ,de róquia (1920), tendo como

, N. S. do Parto, aí aguarda- Padroeiro o glorioso Se
vam a chegada do virtuoso nhor Bom Jesús de Naza-

Principe da Igreja, além de
I
r-é. IIaltas autoridades, comerei-

I
antes, industriais e lavra
dores, enorme multidão,
falando então, em nome da

Palhoça e das Irmandades

presentes, o sr. Dr. Ivo Síl
veíra de Sousa, digno De

putado Estadual, que pro
duziu agradavel discurso
-de boas vindas aos distintos

MEDICINA -"

J
Presidente: Dr.

A,'rW,ino IW. Gaetner
------------�---------��

;_.. Secretária: Dr. Romão

Dr. Alvaro de Carvalho Trauczynski

Despede-se dos seus clientes e amigos e comunica I , COMISSÃO DE Ique tendo seguido para o Rio de Janeiro onde permas. ODONTOLOGIA' .

necerá durante o ano de '1954, fazendo' Cursos de

ES-I P"d t C .. vn
I

pecializagão •. está .ao ioteÍiJ)_,dispôr, NO Etuei3ermitt:m�ós' ,resl en.��",.p�":�'q J;P�.,�:,-:
seus limitados prestimoso '

- " Jensen"
• ".

' I'Endereço: Rua Anchieta, 16 - apart. 1104. Leme Secretário: C. Dta. Hugo
- Rio - Tel. 37-0528, Hawerroth

Pal�oça em festas

visitantes.

(

f�

Seguiu-se com a palavra,
movido pelo entusiasmo, o

dr. Wilmar Philippi, secre

tário do Governo Munici

pal, que disse da alegria
que que experimentavam
-os palhocenses recebendo,
mais uma vês a visita hon
rosa do Chefe da Igrei-a
em nosso Estado e saudou-o I mmEmmmU9mJ!lmlmJlJIlI!Jem nome do Municipio.
Depois de S. Excia.

Revdma. revestir-se na Ca

pela, foi organizado um

grande prestito ao estrugir
de girandolas e foguetes e

ao som de repiques dos si
nos das Igrejas.
Precedido de alas das

irmandades: - Filhas de
- Marfa - Mães cristãs -

Ordem Terceira de São
Francisco - Marianos -

Apostolado da Oração e

Santa Cruzada, com seus

estandartes e sob a dire

ção db vigário Frei Silvano
- O.f.m. via-se S. Excia.
Revdma. sob o paliun, cujas
varas foram empunhadas
�elo sr. dr. José Martins

I

Guedes Pinto, Juiz de Di-'

reito da Comarca; dr. Ruy
ter Nascimento Ferreira,
Promotor Público; Major
Ary Wagner, Prefeito Mu

nicipal; Caetano Silveira
de Sousa; Vereador; Te- '

,

nente Sil�i� Rosa, D�leg�- IPerdeu .•e J
do de Polícia; dr. Wílmàr

Philippi, advogado; Hélio Por motivo de mudança
de Oliveira, Esc'rivão do um Bar Café Restaurante

Crime e Ernani Lucchi, bem 'instalado com boa

Juiz' de Pàz. freguesia, o melhor ponto
do Mercado Municipal de IItajaí.

'

,

Tratar no mesmo com

Edú Veríssimo.

"OBJETO __ACHADO

- Encontra-se na aju
dância do 14° B. C., à dis-

posição de sua legítima do
na, uma bolsa preta, encon
trada no Jardim Oliveira
Bello pelo cabo Nilson Pe-

dro Rasar, pertencente' a

esta Unidade do Exé�ciio,
de Cr$ 205,00 (duzentos e

cinco cruzeiros)."
Virgínia Cordeiro de

Mello- CeI. Comandante

,As 18 horas chegava o

enorme préstito à Praça
"Sete' de Setembro", orna
mentada e embandeirada
com esméro, a qual tornou-

3e pequena �ara acomodar Vende-seo POv.O. E amda sob o es-I. A ESSO STANDARD DO
poucar de girandolas, S.

.

E
.

R d' -f BRASIL INC., deseja ven-
xcia, ev ma. ez a sua

t' d I M tri der o seu armazem desta
en ra a so ene na a rrz

d S h B J ' d N cidade, situado .à Praca dos
o en or . esus e a- �

,

Recifes.zàré, de onde se fez o a-
Aceita proposta 'por esgradecímento ao povo ,da

Palhoça, pela recepção que
éra feita ao sr. Arcebispo

- Metropolitano. 'No dia se

guinte, após a missa, io
ram administrados os sa-

-

cramentos do c;isma a ele- .c'vado número de pessôas,
dentre as quais crianças e Precisa-se, com o míni-

adultos. ,m9' de 3 quartos, sala gran-
Na próxima semana o de, sala de jantar" quintal

Revd��. Sr. Arcebispo e _e jardim, podendo ser po�

sua ilustre comitiva segui- contrato qe 3 -anos.

rão para os �rraiais de co-l �luguel até Cr$ 3.500,00.
'va-Funda, Barra e Alto A tratar no Cabo Sub-

I . , J
-

p. tAririú e Guarda do Cuba- marmo, a rua oao lU o

tão. 26, êom a gerencia.

r

VIVER! MORRER "Sociedade, iI�f I.
Oeoende do f.ngu�. o sangue é • vtfl. dlco- OdOltO,loOlilo1 i

, TonHiqu,e�se �om S��GlJ�� Jl8 ,;1\ larDl8C81-1,NOL "que contem excefenJes ""'.
R· d'el�,mentos tôn�cos, taíscomo:

' tlca ·de -10 O t(Fosforo, CálcIO, Vaaadato e

's I
'

Arseniato de Sódio, etc. 'O "

Alves do Nascimento " .I- Sem mais com os protes-
I -CO...liI

tos da mais elevada estima
I

e distinto apreço, subscre- -----------------------

vemo-no! cordialmente I Costureiras e Auxihares de
Dr. ALFREDO-CINIEL-

,LÓ - Presidente ',I Costura
_' C. Dta. J:AIME DORI-
.

.

.....-

GATTI _::.. Secretário,

AGRADECIMENTO

MARIA JACINTO, D<::>S SANTOS, depois de
longa enfermidade e .de ter sido submetida a urna

delicada intervenção clrurgica, vem, de público, ex
pressar seus agradecimentos ao ilustre cirurgião
dr. ROLDÃO CONSONI, pelos elevados conheci
mentes profissionais e' espírito devotado ao nobre ....._,

apostolado, em cuja missão, abnegadamente se vêm

conduzindo, não medindo esforços .em atenuar os

sofrimentos físicos de seus semelhantes.
Externa também, seus profundos agradecimen

tos às Irmãs LILIA e JOCELINA-e à Enfermeira,

ODOLINA, pela maneira solicita e caridosa com que
sempre a trataram, com devoção e pondo à prova
a grandeza de suas missões:

Que Deus, na sua infinita bondade, sirva-se em

abençoar e proporcionar, com os meus melhores
agradecimentos, muita saúde e' felicidades, aqueles

, que me trataram e me restituiram ao seio carinhoso
de minha família.

'

Recebemos' e agradece-
mos:

A "SOCIEDADE ME'-

DICO-ODONTOLO'GICA
E FARMACEUTICA DE

RIO-DO-SUL" participa,
com a maxima satisfação,
que em Assembléia Geral

Ordinária, realizada em, 22
de novembro do corrente

ano, foi eleita, por aclama

ção, sua Diretoria e desig
nadas suas Comissões para
o biênio de 1953 a 1955, sen
do empossadas com um á

gape de confraternização
no dia 5 do fluente.
Presidente: Dr. Alfredo

Ciniello

I Vice-Presidente:
Emílio Odebrecht

I Secretárío; C. Dta. Jai

me Dorigatti
Vice Secret'": C. Dta.

Francisco Dorigatti
Tesoureiro: C-. Dta. Afon

so Marcos Reutêr
, Vice TesourO:: Dr. P�dro
Pimpão de, Azevedo
Orador Oficial: Dr. Nel

son Cominése da Rocha
Bibliotecário: Dr. CIo::

vis H. von Hartenthal

Farm.

COMISSÃO DE

JOSE' MEDEIROS VIEIRA
,.,.

e

GIOCONDA CORDOVA V�EIRA
participam, aos seus parentes e amigos, o

nascimento de sua filha
GIOCONDA

ocorrido a 30 de dezembro, na Maternidade'
do Hospital Santa Isabel, na Cidade de Blu-

COMISSÃO - DE

FARMA'CIA

menau.

Itajaí, janeiro de 1954.

Presidente: Farm.
lherme Gemballa
Secretário: Farm.

Gui-
'

I
Paulo

Navio-Motor «Carl Hoeocke»

.�- \----------�-----

proximidades da -Vila do
5° Distrito Naval "Pedra
Grande" medindo 10x26.

Informações: Rua Bo

caiuva, 225.

Negócio, á vista. Preço
Cr$ 28.000,00.

crlto, que deverão ser en- '

viadas 'para a mesma Com

panhià, Caixa Postal 139,
Itajai.

PROGRAMA DE FESTAS PARA

Dia 16 - ;:::-��RÉE ;_ início. Precisa-se
22 horas.

·

ASA

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
-

J'iagC!lS entre FLORIANOFOLIS e RIO D� JANEIRO'
, Escalas intermediárias em .Itajaí e Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros.

ITINERÁRIO DO
....
NM. "CARL HOEPCKE"

"Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE
REIRO de 1954:

\

IDA VOLTA
, Fpolis ltajaí Rio Santos:

\

14/1 16/1 ,21/1 22/1
25/1 27/1 1/2 2/�
5/2 7/2 12/� ',13/2
16/2 18/2 23/2 24/2
27/2

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

I ,

Para mais informações dirijam-se à
EMPRF.:SA NACIONAL _DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua: Deodoro - 'Caixa,Postal n. 92 -:- Telefone: 2.212

Lira Tenis Clube
o MÊS

-

Dia 24 - Domingo - SOIRÉE - início
21 horas.

Dia 30 ...:.:.:. Sábado - SOIRÉE - p.nE�" �

CARNAVALESCA
J •

22 boras.

.�, .

InICIO

Oficina Mecânica São

Cristóvão, rua 24 de Maio,
no Estreito, precisa de um

meio-oficial. Tem que ser

competente, ; senão é favor
não apresentar-se. Também
necessita um 'aprendiz- de
14 ª 16 anos. Preferível

aprendiz de uma viuva, ou

de uma senhora só.
Precisa uma empregada

I
para tomar conta de uma'

menina, sem importância
de côr.

"

'

!

� .'_ '{

isto é verdade

o Aleijadinho, o célebre
escultor Antônio Fran

cisco Lisboa, esculpiu
muitas de suas famo-

sas figuras apenas
cem os' cotos dat,

meroS. '

,
J

é o cigarro que mais

se' ruma no Brasil.Cigêrrros

preferência
., ��'r
nacional

\ UM PRODUTO SOUZA CRUZ

Precisam-se' Costureiras e auxiliares de costura
com bastante prática-em confecções de crianças.

Servico permanente.,"

'Irataf à rua Saldanha Marinho, 127.
----------------�-------------------------

...TtAl .
, . ._

•

Com êste '10.1011' V.S.
Ab .. i ..ã umA conto. qUI
lhe ..ender.i juró com·
pens�doll' e

leva...;. po!.I'O, SUO!. I'esidên.
I cio. um lindo e útil prese.'lt.. :

um-BELÍSSIMO eOFREde AÇO eROMADO.

N'�O'AGRicbLÂ
R...c.o cr'UJlah!!!,: '6.... n.ORIANÓPO!.IS - SA�;"'C:ATARINA ....

...............__ ....... w.= ...� ......._., . .tJi�� 1iI"III-,..... ....-. ... .._,_..,

Humanidades.·,Drl.-- 91
�

.

.

»:,:" :. .. • �
.

.

'

CURSO :':BOSCO
,

,

(Reg. no Deoartcmémto ele Educação)
MATRÍCULA: Durante o mês de janeiro, na Li

vraria -Lídei: - Rua' Tenente Silveira.
INFORMAÇÕES: Telefone: 3.661.

.............�..�� ....

'II" BAHCndeC,�fbITO POPULAR�'
I'

I' '� AGRICOLA I I

.. ,: "
_

Rv.o:D'�, 16 ..,

f'LORIANOPOLIS - 5rn,e�,J�rin6,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 13 de Janeiro de 1954•

E d i ta I

CLASSIFICAÇÃO

Comos resultados acima,
a colocação dos concorren

tes passou li ser a seguinte
por pontos' perdidos:

1.0 - São Paulo 6

2.0 - Palmeiras 8

3.0 - Corinthians 16

4.0 :_ Guarani' 19

5.0
, Portuguesa

Desportos 21

6.0 _: Santos f' XV

Piracicaba 23

7.0 - Ponte Preta 24
8.0 - Comercial 26
9.0 - Linense 27

10.0 - XV de Jaú 2:3

11.0 -:- Ipiranga e

tuguesa santistà 32

12.0 - Juventus 33

13:0 - Nacional 41

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

O' ESTADO

Por motivo de viagem

Fazendas, armarinho, crivos, rendas, bordados" eu- vende-se uma casa de se

feites, roupas para homens senhoras e crianças, perfu- cos e molhados à Rua Ma

maria, louças e artigos para presentes.
. I jor Costa n. '136 por preço

Rua Tenente Silveira Edificio S. Cataruu:
d

.- d'e ocasiao ten o a mesma
Florumopolu: - S. Caun-uui.

"'"

C.ASA LEILA
DE

Enl' Luz de Moura

!I!I....2P._1 Para mais' informações dirijam-se à
EMPRl!:SA NACIONAL DE :-lAVEGACÃO HOEPCKE
Rua: Deodoro -=- Caixa Postal n. 9_? o_: Telefone: 2,212

I

__--I I--.--------,,_,,;__..--�
$fSOUBO j:aiMIiIi,iiiIIMii,A:TE��_çÃO

� !

e-«

falta

,C�:=E:N::�nt:�,�L:::,�::S :�::OL \partidas e seus respectivos
resultados reali�ados do- Sába�o - �ão Paul� x I

JUIZO DE DIREITO DA 4a. VARA DA COMARCA mirgo pelo certame paulís- Guaram. Domingo� Por
DE FLORIÁNÓPOLIS

, ta (!e futebol. tuguesa Santista 'x Linense,
EDITAL DE CITAÇÃO COM· O PRAZO DE TRINTA

, (-30) DIAS Portuguesa ,d� Desportos Ponte Preta x Linense,

O Doutor MANOEL B.4_RBOSA DE LACERDA, 4 x Corintians 3, Palmei. Ponte Preta "X Juventus,
Juiz dle Direito, da 4a.cVara da Comarca de Florumô- las �� x Guarani 1, S<íú XV de Piracicaba x Co

polis, Capital do Estado de Santa Catarina, na forma "l 'aulc 2' x Juventus Ú. II mercial, Coríntians x Pal-
da léi, etc.

.

_ J: :n,nga 4 x Linense 1., meiras, Ipiranga x Santos e

?
FAZ SABER aos que Q presente edital de citação '

com o prazo de trinta (36) dias virem ou dêle conheci- Cc-rnercial 2 x Santos 1, I Portuguesa de Desportos
mento tiverem ql�e, por parte de IZIDORIO JOSE' XV de Piracicaba 1 x Na.' x XV de Jaú.

JEREMIAS DOS SANTOS e sua mulher MARIA ClI i.al 1 e XV de Jaú 2 x I
FRANCELINA DOS SANTOS, �a ação de usucapião Ponte Preta O .

em que requereram perante êste 'Juizo, lhe foi dirigida
a petição do üeôr seguinte: - Exmo. Sr. Dr. Juiz de
Direito da 4a. Vara. Izidorio José Jeremias dos Santos,
brasileiro, lavrador e sua mulher Maria 'Francelina dos
Santos, residentes e domiciliados na localidade de Pan
tano do Sul, distrito de Ribeirão da Ilha, *sta Comar-

ca, por seu bastante procurador, o advogado 'ingra assi
nado, inscrito na Ordem" dos Advogàdos do Brasil, sec

câc de Santa Catarina, com escritório à Praca 15 de No
�embro 23 sobrado, nesta Capital" vêm .expôr e final
mente requerer à V. Excia., o seguinte: Os suplicantes
sem interrupção, nem oposição, o terreno em seguida
descrito e"cpino não possuam nem tenham titulo de
posse ;e domiriio, querein; perante V. Excia. regularizar
os seus direitos sôbre o referido imóvel, pela ação de
usucapião, com fundamr ntn nó art. 550 do Código Civa
e segundo o processo estabelecido pelo art. 454 e seguin-

. i�s do Ced. de Processo Civil. O terreno em referência
acha-se localizado no distrito de Ribeirãõ da Ilha, nêste

�� MuniCípio, tem a forma de quadrilatero e a .área de '

..

,600.000 metros quadrados, com as seguintes confronta.

cões: frente ao Oeste nas vertentes do Morro da Tapé
ra, numa extensão de 300 metros, em terras da proprie
tários ignorados; fundos ao Leste, tambe� numa linha
de 300 metros, com proprietários também ignorados, ex
tremando ao Norte, numa linha de 2.000 metros com

tt�rras de Etelvina Nunes, brasileira, viuva lavradora e

ao sul com terras ocupadas por Anastacio Tomé, brasi
leiro, solteiro, lavrador e com' proprietários ignorados,
tambem numa linha de 2.000 metros. Pelo exposto; res
peitosamente requerem a V. Excia, a designação de
.dia, hora e lugar, para a justificação exigida pelo art.
451 do Cod. Proc, Civil, na qual deverão .ser inquiridas
as testemunhas abaixo arroladas+que comparecerão in-,
dependentemente de citação. Requerem, outrossim, de
pois de feita a justificação, a citação pesssoal dos atuais
confrontantes conhecidos, Etelvina Nunes e Anastacio
Tomé, bem como do Representante do Ministério PÚ
blico e, por editais de 30 dias, dos interessados e, con

frontantes ausentes ou desconhecidos, todos para acom

panhar os têrmos da lll(·,:,pntp. ação de usucapião, depois
. da terminação -dos prazos dos editais, nos termos do
art, 455 do Cod. Proc. Civil, por � meio da qual deverá
ser; reconhecido 'e declarado o dominio dos' Suplicantes
sôbre ? aludido terreno, ficando citados, ainda; para no

prazo legal sentença, sob as penas d alei. Dá-se a esta
o valor de Cr$ 2.100,00, para efeito' de pagamento da
taxa judiciária. Protesta-se provar o alegado com os de

, poj�rí'entos-'pessoáis de interessados e -de testemunhas e
'

"',r�stôriài:>Têrmotem -que 'E. 'a. Mercê;' (Sôbre>esta�l- Casa para,pilhas 'estaduais no valor de ;'Cr$ 5;50; inclusive a res-
.

pectiva tàxa de S. P/ Estadual, devidamente inutiliza-

I Human!-dades ar',
�

91das): Florianópolis, '22 de outubro de 1�53. [assinado] ,

.
_ a ugar :

," ,

...
- <

Alvaro Millen da Silveira. RóI de testemunhas: _ João' O _C�tI? de I�adla�ao .

Belarmino da Silva, brasileiro, casado, aposentado, re-I
Me�fãl A�o.r e Luz realiza Aluga-se uma casa de

sidente e domiciliado em Pantano do Sul. Manoel Fran- �soes Es?teIl�s, todas �s-se- material (Nova) sita ii rua.
cisco Vieira, brasileiro, casado, lavrador, residente e gundas feiras, 'as 20,30 a rua

.

Pedro Denrôro 1�12, (Can
dcmieilíado em Pantana do Sul. Em a dita petição foi Conselheiro Mafra, 33 - 2°

to - Estreito},
proferido o despacho do teôr seguinte: -:- Rec. Hoje. A. andar.

, , .

à conclusão. Fpolis., 3-11-1953.' (assinado) Manoel Bar. I; ENTRADA FRANCA
tosa de Lacerda. Subindo os autos à conclusão, recebe- I

ram dseguinte despacho: Designe o sr. Escrivão 'dia e

hora para a [tistificação a justificação, ciente o Doutor

Pr,omotor Público. Fpolis. ' 6 de novembro_de 19,53. (as
smado) Manoel Barbosa de La-cerda. SENTENÇA ._.

Vi8tos, etc. Julgo por sentença a justificação de fls. e

fls. em que são justificantes Isidorio José Jeremias dos
Santos e sua mulher Maria Francelina dos Santos, afim
dé: qUe surta os seus devidos e legais efeitos. Citem-se"
)::.01' mandado, o -Sr. Diretor do Serviço do Patrimônio
du União e o Dr. 4.0 Promotor Públicp, na qualidade de'
Representante do Ministério Público' e da fazenda do
Estadp, para contestarem a ação, querendo" .no prazo
legd. Citêm-se, por edital, com prazo de 30' (trinta)
dias, os interessados incertos bem comQ' os confi��'

,.

§.
> dq :i-móv�l, ci.�ação essa que deverá ser feita Jla

"

"
.:

midade �é'om o art ..: 455 § 10 do Cod. de Próc.esso::'C"'���
'Custas àfinal. P. R. I. Florianópolis, '1 de dezemb},&�ae:
J 953.� (assinado) _

Manoel Barbosa de-' Lacerda. J.lÍlz-:.dà
40.. Vara: E, para tfu,e chegue, ao conhecimento de to

d.Os, mandou expedir -o presente edít�fque. será afixado
i10 l\lgar de costume e publicado mi:;'i�l1i�<.1� lei. Dado
e passado nesta cidade de Florianópolis;�::io's nove (9)
de dezembro do ano de mil novecentós e cincoenta ê

trê� (1953) Eu, Vinicius Gonzaga, Escrivão, o subscre.
vi. (assinado),Manoel Barbosa de Lacerda. Juiz de Di- "

,reito da 4a. Vara. Confere ,cóin ° original. O Escrivão.
Vinicius Gonzâga.

Curso'� de ·Oralá'ri·a e Retóricà
de Mario Ferreiras dos Santos - Agora ao alcance
de todos - 2a. edição. Cr$ 120,00 -. Do mesmo

autor: "TÉCNICA DO DISCURSO MODERNO"
- �r$ 151},00. Obra eminentemente prátic,a do dis
curso para qualquer ocasião. '

"FILOSOFIA E COSMOVISÃO" _:_
.

,

,Cr$.17;O,op .J "PSICOLOGIA" ,.:_ Cr$ . 150,00
''LÓG1CA;'E DIALÉCT�CA.". - Cr$ .150,00; _,�

"ANÁLISE DIALÉCTICA DO'MARXISMO"}
- Cr$ 10/0;00 - "CURSO DE INTEGRAÇ.Ã.O

' ,

PESSOAL" (Curso ministrado á pessoas nervosas)
/ Agora em livro. .::_ Cr$ 150,00.

Todas as obras são magnificamente -apresenta
das. Pedidos por reembolso, em nome do autor:

nüâ _;. São· Carlos do 1, 485 '7:""'.' apto.
SÃO PA

----------

Ven,de�Sé
'DROENTti

Havia-Motor ,�(Carl
aproveitem ver e tratar na'

Ho.eocke» .

mesma com o proprJetári?

comodo para família até 6

pessôas aluguel favorável

I -

RAPIDEZ' - CONFORTO - SEGURANÇA

liagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEmO
Escalas intermediárias em Itajaí e Santos,' sendo

leste último apenas para 0- movimento de passageiros.

ITINERARIO DO NM. "CARL HOEPCKE"
, '

' '.

,! Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE-I
REIRO de 1954:'

IDA

ne

F'polis
VOLTA

Itajaí Rio Santos

16/1 21/1 22/1
27/1 1/2" 2/2

�

7/2 12/2 13/2
18/2 23/2 2412 '

ORGAHISADO
E_

. EDITADO
PO� 14/1

25/1'
5/2
16/2
27(2

fLOH!AJ�OPOUS_.SP.NTA CATARINA

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

Vin{]ens U J..H.hl li �
FLORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3as,
fFOLlS.-$. PAULO--RIO " 40'.

. .

•

CURSO /BOSCO

Tratar na Rua

Marinh-o 123.

(Reg. no Departamento de Educação)
S ld h

MATRÍCULA: Durante o mês de [aneíro.. na Li-
a an o

vraria Líder _: Rua Tenente Silveira.
j INFORMAÇÕES: Telefonê: 3.661.

SÃO PAULO
RIO?

�
rC'c...._�

,-
'

Por motivo de mudança
um Bar Café Restaurante
bem i�stalado com boa

freguesia, o melhor ponto
-do Mercado Municipal de

\

ltajaí.
. Tratar' no mesmo com

Edú Veríssimo.

Precisa-se
..

'�
Oficina

-

JVIecâni�·· <siio
.

- j

Cristóvão, rua 24 de Maio,
no Estreito, precisa de um

meio-oficial. Tem que ser
,

'

competente, senão é favor

,hão apresentar-se. Também
necessita um aprendiz de
14,a 16 anos. Preferível
aprendiz de' uma viuva ou

de uma senhora só.
,

.Precisa uma empregada
para tomar

'

conta de uma

menina, sem Importância
de côr.

ECONOMIA absoluta
.

Grande ·CONFORTO
CONFORTO cabsolutc)

, �

·1

Grande ECONOMIA

AQUE�EDOR
, , '.

;.: ELÉTRICO

,

- Capacidade' 3OUTROS
" -�.

-:

AQUECEDOS- EUTR.ICO CENTR.AL

, ,

éapacidade:
100 lI- 1.000 litros

.. Constwido' infeiramente de
cobre.

"

"

'fo�:(���"',
_: 1:M�RSAo�' CHUVEIRO
� ---����

"

� -.', o'. ,AqueCilJlentO ultra rápido .

• '

'

Játo abundante na tempe·
ra(ura �desejada.

'Fabricados nos lipoa
horizQI1rQI e vertical.

·0 MISTUil.AQOR o;.KO, de reg,u"

'Jogem inst,antanea, - permite a'
- ";"l"cLoi-escala 'de graduações de

: TEMPERÂTURA.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de -material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência' do tipo tubular., inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por: lJR/Y\OSTATO,

..... ,que proporx;iona grande eCONOM.lA.
.'--"---_''_

..

�
GARANTe O QUE FABRICA

:�. -;.:.

-��� '"C�' RÁ�IOS' Í1'�.Co·mércio 8, 'aênclas
----,-----" ua. Joã.o Pintol '.-_fACln,�-St�. Ceterina

.... _ .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADU Florianópolis, Quarta-feira, 13 de Janeiro de 1954
----�----------;----�--------------�------------

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

E O I T A LIParficipaçào
JUIZO DE DIREITO DA "i'ão 'in?,pendentemente

. dei .

ADIL REBELO
COMARCA DE BIGUAÇÚ citação: Francisco Roberto, e

brasileiro, casado, comer- ELLY GARCIA REBELO

ciante, residente em Bigua-, têm o prazer' de comuni

çu; João Abrahão Salum, car a seus parentes e ami

brasileiro, naturalizado, ca- gos o nascimento do seu fi

s;dfJ, cocerciante, residen- lho ADIL REBELO JÚ�

te � domiciliado em Bígua- NIOR, ocorrido em 1° do

çu, e João Pereira, brasi

leiro, casado, lavrador, re

sidente em Alto Bíguaçu,
Mun, e· Comarca de Bigua-:
çu. 4° - Requerem, outros-
sim, depois. de feita a [usti-
ficação, a citação pessoal

Faz saber aos que o pre- dos confrontantes, bem co

sente edital virem ou dele mo do representante do Mi

conhecimento tiverem que, nistério Público e do Servi

por parte de JOÃO FRAN- ço do Patrimonio da União,
CISCO DE SOUZA, por por edital os interessados

seu advogado, Dr. Walter incertos e desconhecidos,
I

Jorge José, lhe foi dirigida todos para acompanharem I
a petição. do. teôr seguinte: ,os termos da presente ação, ....
� Exmo, Sr.' Dr. Juiz de d eusocapião por meio da i
Direito da, Comarca de Bi- qual deverá ser reconheci

guacu. João Érancisco de do e declarado o dominio

Souza, brasileir�, Iavrador, do Suplicante sobre o alu

c�sad� com 'D .. ;C,ecma Arp- dido terreno, ficando citado

brosinf de Souza,' ambos ainda, para no prazo legal
residentes e domícílíados apresentarem contestação e

em Alto Biguaçu, Munící-]' para seguirem a causa até

pio 'e 'Comarca' de Bíguaçu, final sentença sob as penas

por seu advogado e procu- da lei. Da-se a presente o

rad�r abaixo assinado, ins- valor de Cr$ 2.100,00, para

crito na O.A.B .. Secção de efeitos fiscais. Protesta-se

Santa Catarina, sob o nO' por todos os generos de pro-

579, e com escritório a rua va admitidos em direito.

Trajan6 n? 1 Ed. Montepio Termos em que pede deferi- RES DE CANARIÓS JERONIMO C()ELHO. 14 _ Caixa
4,° andar, vem mui .respeito- mento, Biguaçu, 17 de a- . CONVOc'AÇÃO .

-; ', 239 .:......:.. F1orianópo&
samente, expor e requerer gosto de 1953: (Assinado) �

V E
.

t 1° Walter Jorge José. Estava De ordem do Sr. Presi- DtsTRIBmDORES
a . xa. o segum e: - , Fone: 847 (Linha Paralela)'
_ Os requerentes ha mais selado com estampilhas es- dente, levo ao conhêci- j

_- ..__�___

'

End. TeJegr.: SAN'íl'IDRA

.

-uê3'fr anos, -sem internupção- t<!-diiais �2.br-àe_ c;;,r I- ...mento de todos os Snrs. j _
Agência: . - SÃO PAULO

ou oposição de quem q':ler 3,50, devidamenté .. inutili- �s�"'Clãâõ'S-----�que no dia 14 Empre'-a Florl·anopols S- -. II Rua' Rio Bpni10 :n. 1247
-o-

que seja, estão- na posse zadas',Em a dita petição foi do mês corrente ..tq�ta:-
I

. ai. • N· " r

mansa e pacifica de uma exa�'ado o se�uinte l��pa- feira) haverá uma reunião r-- -� 'r.O"______'mllJelstiloc,go a TraDs�port8 .' -Fone: -9�-:3l-96 - Atende Rápido RIOMAR

área de terra de fórma ir- cho. - R. hoje A. Designe I para serem tratados assun- III I--U·� V .

. ,

regular, sito no logar Alto' o Sr. Escrivão dia e hora tos de suma importância. ..
---.' 1

.' End. Tulegr.: SANDRADE

para a audiencia de [ustifi-
.

Local _ Séde do Clube
A Diretoria agradece de publico a to ��

aqll�l�-t.. '....
.

Bíguaçu, Municipio de Bí-
I que com �la cooperaram durante o ano de 1953. Es- (Âgenc�-'tl.Q__Rio _

de Ja11.eiro e em Belo Horizonte com
.

t cação, ciente o Dr. Promo- 15 de Novembro (ex De .

I S P f' M
..

I 'I tori d
. ---...

guaçu, com a se�um e eon-
., _

- -

,p;cla �nente ao r.. re eito umeipa " a nspe oria e t'l'â.fego mút'lfo'a�o com a E'TI'IIPrêsa de Trans-

fi�n:{Jlções: �,Ao _Su!._ ... tor Público. BigUaç�, ..... _

mocrata).. gentilmente ce-l'Irans!to, aos .srs. gerentes d: bancos, as c�sas. de Pe-· portes Minas.�S/A.) ..

356,25 mts. com terras de 24-,8-53. (Ass.) -O. Dutr.a -cli'dõ- pêlã' sua' 't;li:gua drre- ças e -8C6Sg0l'lOS) aos-cseus cli�n!es, e em, �;ª��*,lª! a
. • ,"", '

. ----..,_-.._-
--�"",,_ ._

Francisco Roberto da Sil- Procedida a justificação foi toria
.

.. cada um de seus empregados.
.

. ., -, ",' .

I
.

Esperá contar com o mesmo "àpoio e cooperação, no
va; do ponto Sul, lado leste esta julgada por sentença

8-1-954. ano de 1954, para o bem do Transporte Coletivo" em

segue uma li�ha em díre- \ do teôr seguinte: - Vistos, Fpolis.,
nossa cidade.

'
"

-: < "

cão Norte, com 273,90 �e-
etc .. Julgo por sentença a

.
. I ,

-, Hélio Cidade _ .s:

tros, confrontando com ter- presente justificação, em Florianópolis, Dezembro de. ,1954.
,

t J
- Pelovsecfetárto .

ALDO ROCHA -=- Diretor Presidente
ras de imigrantes, seguindo que .

e requer ene oao

daí, já na porte Norte, para Francisco de Souza, para

oeste, uma linha com 17,25 que produza os seus juridi
cos e legais efeitos. Façam
se as citações requeridas
na inicial: a dos confinan

tes do imóvel e Dr. Promo-
. tor Público, por mandado;
a do Delegado do Serviço
do Patrimonio da Uníão.]
por precatória, que deverá
ser expedida ao Juizo de
Direito da 4a Comarca da

I
I'

� Cerâmicà São Caetano
I
I
i

.._�-� 'o'ASSOCIAÇÃO' CATÀRI-: sn y.NENSE DOS CRIADO-
"

EDITAL DE CITAÇÃO
COM O PRAZO DE TRIN

TA (30) DIAS

o DOUTOR OSMUNDO

VIEIRA DUTRA, JUIZ DE

DIREITO DA COMARCA
DE BIGUAÇU, 'ESTADO

DE SANTA CATARINA,
NA FORMA DA LEI,

ETC ..

j\yI

metros, e subindo novamen

te uma linha em direção
Norte 82,25 metros, que
confronta com a Estrada de

Bíguaçu, Ao Norte com 439

metros, 'confrontando com

terras de João Batista, Jb
sé André e Pedro Junk. Do

ponto Norte, desce uma li

nha,' lado oeste com 159'

metros, que confronta com Capital; a dos interessados

terras de viúva Nau; deste incertos, na fórma do art.

455, paragrafo 1°, do .CÓ

digo de Proéesso· Civil.
Custas afinal, Biguaçu, ..

15-9-53. (Ass.) O.

Dutra.,E para que chegue ao co

nhecimento dos ínteressa-]
dos passa o presente edital
com o prazo de trinta dias,

I

publicado e afixado na fór- '

ma da lei. Dada e passado I·

nesta Cidade de Biguaçu, �
aos dezessete dias do mês
de setembro do ano de mil :

ponto segue uma pequena

linha, Oeste leste, com 33

metros, bubindo para Nor

te uma linha 92,60 até en-

-:contrar outra linha orizon

tal Oeste leste" que tem a

distancia de 67 metros e

confronta-se com terras de
herdeiros de André de Tal.

O referido terreno tem

uma UI'Qa área total de ...

135.189,50 mts, quadrado.
2° - Como e suplicante

.

por si e seus antecessores
novecentos e cinquenta e

possuem. o aludido terreno tres. Eu Orlando ROJ;não de

há mais cj.e 'trinta anos, I
Faria, Escrivão, a fiz dati

mansa e pacificamente" sem ,lografar e 'subscrevi.

oposição ou embargo de �s-' Biguaçu, 17 de de setem.

hro de' 1953.
pecie algumn, querem ago-

ra legitimar sua posse, nos (Assinado) OSMUNDO

termos do art. 550 do Códi- VIEIRA DUTRA Juiz

go 'Civill para que 3° - Re

querem digne-se' V. Exa.

ordenar a designação de

dia e hora e local afim-de

que tenha lugar a justifica
ção preliminar exigida pelo
art. 455 do Código de Pro- Vende-se uma cadeira de

de Direito.

Vende-se
-

cesso Civil, em a qual de- dentista, com 2 pistões, mo
verão ser inçuiridas as tes-, toro etc.

ternunhas, que· comparece- Tratar com Amaurí Bot-
,

.

. ".�.

corrente, na Maternidade
"Dr. Carlos Corrêa".

I

Fpolís., janeiro de 1954.

.lo PAULO
RIO?

"
....

" "

"

. '.�.
";1

�.

7

. \

\..
"

/

TIJOLOS PRENSA110S, TELHAS, LADRI·
LHOS, RODAPÉS E;MATERIAL REFRA·

TARJO
PRONTA ENTREGA

Fone: 2534 - - Caixa Postal, 43�
End. Telegl'.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
.4venida 7 de Setembro 3320/24

Fio riilDópoli_s
'de

ANDRADE & KOERICH

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

Com viagens diretas e permanentes
Matriz:

.

- FLORIANóPOLIS'
nua' Conselheiro _Mafra, 135GamaaCia •.

,I',

Postal,

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Terrenos na VUa �Iorida
. , {Estréíío)

•

Oportunidade especial .para aquisição, com. grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução .

Prívillgiada localização, nas' PROXIMIDADES DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.

OS TBRRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFERECER' AS MESMAS VANTA-
GENS. "

Peça hoje mesmo 'infonpações a

IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA
.

LTDA: (SUBRAI..)
,Edifício São Jorge, Sala 4 - Foner 2.1-9-2.

1-.·

�Hamilton 'l'E$pezim
I. '.,.

- A Casa Crediolar, de FARIA & Cia. LTDA., estabe
lecida à rua Deodoro, esq. Vidal Ramos, avisa à sua dis
tinta freguesia" que o Sr. Hamilton Espezim, deixou
suas funções de cobrador da mesma, não estando mais
'portanto, autorizado a receber qualquer importância
em nom� da firma.

Avisa ainda que não se responsabiliza' por paga
mentos que venham a ser feitos ao mesmo a partir des

I ta data, bem como por qualq�er ato praticado pelo ci-

I dadão,
em que entre em jogo o nome da firma.

Outrossim convida o referido Cidadão a comparecer
,rios escritórios da firma, afim ,de 'pre:S'tài:' contas de sua

divida, que monta aprox;imadamente; em ,Cr$ 12.000,00
(doze mil cruzeiros).

Florianópolis, 9 de JaneÜro de. '1954
�, ..

.

FAUlA' &' CrA. LTDA.

.�
-.....---

....' ....

Últimos 10jes, na' praia da Saudade, en1 Coqueiros,
lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

I'
15 metros dé frente, area Je 400 metros quadrados, ser-
vidos de agua encanada e luz. .

OLa Informações no local com o sr. Gilberto Gheur .

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



'TIM GEN. OC'l�ACILIO TEnRA UUURAHY Ir I P
. I

•

:
•

Conforme anu';ciamo, em a nossa edição de ontem,
res es

.

rega a· Revolução �
Sobre I

.

bl I CORRESPONDÉNCIA Iregr�SSDu.a esta �apital, procedente da Capital Fede- Contra o GoveArno
O e erno pro

-

ela
ral, a bordo do navio "Carl-Hoepcke", aqui aportado on-

•

I'
' tem, o exmo, sr. Gen. Octacilío Terra Ururahy; Coman-

'

,

d d I f
- Dizem e noticí

.

S
_

,

_, Gigli ' (Urussanga). Sim. . ante. a n antaria .Dívisionária da 5a. Divisão de In- "

'Iam que o
I

• e nao existe o "partido

d d
E t d daí E d

,. fantaria, com Quartel General nesta cI·dade.' partido comunista;' deci- comunista", como se fala
,

- a carne ver e parratmidoos,.osQuaelr·iameunv,al'i·cl,OaS_' SE" 1 d l"f ri' ,

'.
xcia, vem acompan ta o de sua exma. espôsa cau maru estar-se clara- nele? !

d. Idah?8 Bravo Ururahy e de suas gentis filhas srtas. mente ,partidário, pela for-' Se não existe este parti-
mente que o Governador to- �nah, Neyde, Heloisa, Maria-Helena e Vanda-Maria e I
masse 'providências para Jovens Fernando, Octacilio-;-Roberto e Rubens.

ça, no sentido de ser der- do, claro, não existem seus

melhoria das estradas. Mas '

Acompanharam il exma. família a Professora
rubado o Govê:no institui-: representantes no Senado,

Municipal do Distrito Federal, exma, snra. Maria da
do pelo Povo e para o Povo, na Camara, nas Assem

Con:eição Q�intas Alves e a exma. snra. Enedina Ma- na pessôa do sr. Getúlio. bléias e nas 'Camaras de
galhaes, consideradas como pessoas da ilustre família. V I'

O E&TADO apresenta a s. excia. e exma. família
argas... Vereadores. " e como notí-

os .melhores votos de boas vindas à nossa Capital com

' ciam tais representações?
feliz estada. '

' Fazem até transcrição do' A culpa é do próprio Po-
"d to" I
o(:u�en o "com a de-

I vo, pelos seus poderes cons-

claraçao de estar dividido títuídos, eomplascentes de
em quatro -partes - país: mais com elementos, que ã
rrco onde o povo morre, de todo transe' procuram em

fome, pois as riquezas es-' panar o progresso e a- paz
tão sob controle de mono-.' daqueles que trabalham
póli

. 'di'lOS amemcanos - e- ; honradamente, pelo pro-
monstra que o atual govêr-

'

gresso deste Brasil que,
no "é um instrumento ser-: queiram ou não os fami-'
vil dos imperialistas ame- gerados seguidores da ban-

'_.

ricanos" - dita medidas a' deira da foice e do marte

sere� -tomadas imediata- lo, os vandalos seguazes do
mente por um governo de-' "cavaleiro ,da esperanca"
rnocrátieo de libertação na- há-de ser sempre a Pátria
cional (sic), defendendo a

I
de um Povo Livre e Sobe

inevitabilidade duma revo- rano, embóra isto lhe custe

lução agrária e anti-impe- os maiores sacrifícios .

i'ia��ta - e, concitaç�o .

à I .

Vamos moralizar, que já
Nação numa frente umca : e tempo, a nossa Nacíona-
de luta para a "derrubada I lidade.
do atual Govêrno".

'

I Vamos deixar, uma vez

"E os foment.adores de
I
por todas, de fazer menção

greves, desrespeítadores de a "partido comunista" a"se

lare� e 'de honras, os ne- nador comunista", a "depu
Iandos e sacrílegos, os que tado comunista", a "verea
mancham a História do dor comunista", a "comu
Brasil com crimes hedion- nistas",
dos, propalam a sua "cantí- 'À Imprensa (corri "I"
lena" mística, procurando maiúsculo) cabe esta tare-
incutir suas ideias, ou me- Ia.

'

lhor, transmitir as que fo- Vamos pugnar por um

ram�����* j��pes Btasi �O!�I11__
Bra

russas., 'I
si! dosB_J;asileiros, por um

,

Mas, e' a 'culpa de quem Brasil yerdadeira e consci-

é? entemente democrático!

DUPLA CHANTAGEM

Incapazes de defender b ,govêrno dos.�escãnda
los que o arrebentam, os pistoleirôs da folt(la {-asada
valem-se, desavergonhadamente, da mentira. Esca-

pes de todo· o pudor, inventam frases que teríamos
escrito e, depois" se atiram à chantagem de explo-
rá-las. Em matér,ia de ética jornalista, o' órgão ofi-
cial já superou o existencialismo. O descaramento
ali nas colunas do afilhado da Imprensa Oficial é
virtude que o govêrno recm�pensa polpudamente:
quanto menos vergonha, mais mérito.

�Há tempos inventaram, ciniçamente, que escre

veramos aqui o seguinte: "Onele' se viu um gover
nador d.ar tanta atenção à calonas".

Se reptarmos o Diário da Manhã a provar em

que edição isso foi escrito, os pobres, diabos, já
condenados pela Justi-ça como caluniadores, fogem
ao desafio e não têm coragem de sustentar o que
escrevem.

Nem podem �ustentar, porque a frase é cria

ção deles. E' patra:o.h,a que o governador' manda in

ventar, para fazer chantagem com os colonos, dos
quais se intitula o maior amig.o. Tudo o que tem si
do feito, em Santa Catarina, a favor dos agriculto
res ; .dos colonos,

_

é obra federal, do govêrno do sr.

Getuho Vargas. Na verdade, o Presidente Vargas
pelo Ministério da Agricultura tem dado orden�
para que a0o? colonos e agriculto�es, sejam fornecidas

má9uinas, jeeps, arados, tratores, grades de disco,
sementes. Quando isso é feito, o sr. Bornhausen se

mete para tirar partido da assistência que o Pr�si
dente Vargas dá aos trabalhadores rurais.
Enfeita-se de. penas de pavão e quando visita as

zonas favorecidas pelo Presidente Varg'as, ainda
manda o dep. Waldemar Rupp como aconteceu em

Capirrzal, atacar o govêrno federal e dizer aos co

lonos que se não fôsse o benemérito S1·. B01'nhausen,

Encontra-se na ajudância pertencente a esta Unidade
eles nada teriam a não ser os discm'sos demagógi
cos/ do Pai dos Pob1'es!

'do 14° B. C., à disposição do Exe'rcito contendo a im
'. '

-

Air.da, ,ontem, .o próprio jornalzinho rosado
de s,ua legítima dona, uma portância de Cr$ 205,00 publicou, à la. págipa, uma. ordem do Servico de

bôlsa preta, encontrada no (duzentos e cinco cruzei- Expansão do Trigo, dr. Itagiba Barçante, mandando
Jardim Oliveira Bello pelo ros). fornecer máquinas aos éolOI�os. Essas máquinas fo-

'd'
. cabo Nilson Pedro Rasar,

ram adquiridas e estão sendo distribllidas por 01'-

um ra la pequeno) camIsaS, dem do Presidente Vargas.
ternos, sapatos" t;nala de O sr. Bornhausen, nelas, é chupim eleitoral. E

couro e demais objetos de Quem Com Ferro" Fe'r"e o scu jornal vive a fazer chantagem com os colonos,

uso. � �.
' .

"
-

,
• ./ li fazendo-os crer que não é o Presidente Vargas

No encalço 'do "amigo do,
quem lhes fornece esses instrumentos de trabalho!

I
Para completar a farsa, OI> gazeteiros' criam frases

alheio" Jjá se encontram .os CONSTITUCION, Chi- denados por crime de hi- estultas e no-ias atribuem! Reptados a mostrarem

investigadores.
_

le, 12 (U. P.) - ,Dois a�-I plice homicidio. onde escrevemos tais frases, murcham as felpudas
,--0- sassinos foram executauos ASSALTARAM O orelhas, põem o rabo entre as pernas e saem de fi-

Au�sto Barbosa d� Fon: por Um pelotão milita�', na BANCO I ninho, finginçlo-se de envergonhados! 'I.'al governo,
tal jornal: ambos vivem da mentira.

seca, funcionário da Procu-I manhã c:fu 9 do corrente. A PISA, 12 (U. P.) - A

\' Se o sr. Irineu Bornhausen quer merecer o tí-

radoria d� República, quei- dupla execução, cOlsa rala polícia disparou �Olltra tulo de amigo dos colonos, que os favoreça dando-

xóu-se na D. R. P. de quasi : �esta, localidade, foi �ssis- dois malfeitores, matr.r.d� I
lhes 'estradas que não atolem e não lhes causem

haver sido apunhalado pelo tIda apenas por pouco" um e deixando ferido ,o prejuizos enormes, como está acontecendo no mo-

motorist.a José Freitas, qu� ,I espectadores destacando-se outro, r.uma estrula. va·' mento. O nosso colono não é otário que não veja
I isso: a amizade do governador é só no papel e nas

só não o feriu em virtude uma mulher, loland'l Mon· rias hora� depois de ter 51-,'
I

' exp�orações dos benefíciQs (�O govêrno do·Presi-

da interferência do motoris-' talva, que é juiz di·;trit�l do assaltado um banco na: dente Vargas.
'

ta Turíbio" Botelho. I de Constitucion. O: execu- localidade de San Giulia� i
, Do gov�rno do Estado só promessa, mentira de

Foi aberto o competente tados foram Rudelmo Gun- ,no, nas l-'roximiãilde!i' de!>{a jornal-e buraco nas estradas ...

�inquérito.
I
zales ,e

.

Bravo ç�c1ad,�� �_"""",._�_""""",,_.,,;G�,UILH.EIlME TA�:- ...__

CARTA FECHADA,

PrefeitoIlmo Sr. Dr. <lassem, com a continuação
do fornecimento.

Como V.S. sabe, talvês

por ouvir dizer, porque não
costuma sindicar o que vai

pelas favelas dos pobres, os
que não tem dinheiro pa
ra comprar carne verde,
sem osso, adquirem miúdos
e outras partes comestiveis

�o boi, como coração, assa

do, fígado, matambre, ca

beça, rabada etc., etc., ex

céto a língua que é prato
dos abastados.

Um casl novo- fUI
. episódio anligo

de Florianópo-Municipal
liso
Escrevo-lhe esta, daqui"

do meu velho barracão de

madeira, coberto de folhas

de zinco, situado nas "Ter
ras do Governo", do Morro

do Bóde, caminho de José

Mendes, pará exclusivo co

nhecimento de, V.S. e dos
leitores de O ESTADO.

Sou um pobre jornaleiro,
idoso, pai de 8 filhos, ga
nhando de jôrna, quando
faz bom tempo, de 8 a 12

cometeram um erro gravís
simo e

.

cairam imediata
mente é� desgraça. Fala
ram que nos govêrnos pas
sados também chovia, mas

reparavam logo as estradas.
Aí o Governad�r Bornhau
sen queimou-se, dizendo
lhes (azêdamente) que an

dassem de carro de bois.
Claro que sairam dando

pulos. Com -uma
-

-... .. ,-"---'

recepçao

I'
'---- .. -, _,

:��::���i,�:ap��:).ve:::: ���::������::!�;:�� ':',=����

ne� vagas. Se n_ão' fosse ?:JO InVIIIe'carinho das Irmas da Ma
I

)

Acaso, sabe V.S. quanto
cruzeiros diarios, porque, estão custando agora, com

apezar da carestia da vida,
os tempos estão demasia-
damente ruíns para a gente
ganhar o pirão de cada dia,

manter os preços anteriores

€'m benefício da bolsa
.

do
com farinha grossa a 5 cru-

os novos fornecedores, sur
gidos com o proposito de

sôbre

ternídade, não sei o que se

ria do garotinho. E' comple
tamente cégo e seu nome é
Ivo. E_' o ídolo da Materni
dade. Pelo Natal comoveu

toda gente, cantando Noite
Feliz. Continúa (na sua in

fância triste) rindo, e brín-
A magnífica revista Ca- menta apagou s t d

cando. Emquanto espera o

- e em o a a

'1
reta do Rio, na sua edição cidade a nova iluminacã

aUXI ia do Govêrno, da LBA
1 çao

ele dezembro último, publi- ainda há pouco t f
e outras pedras no_seu tor-

- pos � a un-

tuoso caminho. Mui nobre
ca interessante reportagem cionar... E a ata em que

'a sua idéia. Lute por ela,
sôbre Joinville. Dessa pu- se registrava a inauguração
blicação -destacamos o tre- da lu'z elétrí -Icinvil

eom cuidado, para não fe-
rca em omvu-

Anteriormente, no tempo cho' final: 1 f' .
-

d b .

mesmo preço, que era ven- rir melíndres. Grato pela
e 01 assma a so a antiga

, d·, sr, Eliseu di Bernardí I d
vida-a mesma quando' for- lembrança.

-, uz e querozene ... E' ver-
e outros Joinville, agora sofrendo d d

necedores o Sr. Eliseu di. Taborda (?). O Pôsto de falta de
a e que daí a uma hora

B di
energia elétrica, volto f .

ernar 1 e outros.

I
Puericultura do Estreito t orta-nos ]

u a uncionar o novo

Língua - 15,00 ' ranspor a-nos a lembrança .

't .
'

V. S" cavalheiro que é, está prontinho da silva. Não . '.
"

.

SIS ema, para maior brilho
Assado - 15,00, do pitoresco - episódio da d b t

.

não quís contradizer os que e verdade que tenha sido . _ • A

o anque e comemor .IVO.

tal cousa afirmaram, embo-
Coração - 8,00

'

.

d U.
mauguraçao da 'Empresa Mas por d ..��.!---

Fígado (quilo) 12.c.o lI:aug�ra O. ns dízem que de Fôrça e Luz", naquele .,' /�;r1�'Ça, quando
ra tenha consciência, plena Matambre _ 12 00 )

nao ha pessoal. Outros afír- recuado 1 �}Jml. ,< ;---.c �sava precisamente 'o

de não haver, em, absoluto, C eb 20' marp que irá funcionar nas • -,.)--'-<��" c- ...:rt.l'O de

rsr.
Domingos Rodrigues Na-

Ihda eça - ,00 , . _ s �i: ot-"� • •

me ora o a situação, e FJ b d 8 �esperas
das elelc.o�d.. _,..- ,..':i7U�. va um dos pIOneIros da

.

I
.a a a - ,00. - ------------- L1 1

'

-

'

mUlto p.€ o contrario, sbb Pt' _' ub.ljP. � �s _ ../1> ai?'au- A primeira cerimônia 'foi "Emprêsa Luz e Fôrca" de

d'
- oreços a UJuR,. _' � � -p: d

� ,

l�ersos pontos de vista, LiD.<!?"�C-.ri� dOJ '.
-. '�-: �rque o p�vo o na sede- da Usina, à rua do novo a iluminação se apa-

pelOrado, ,pois a situ�cão do. eT01a ,Ol'..?�-20 Estr�Ito nao se mO�Imenta Me,io; e teve início às 19 ho- "'ou. Aí o povo J'á decepcio-
_,...-
_�

.. _''''bua ,00 .. ,.' . d'
t., '

�1?�6.f'�""��sl<1r�?0 � dOjJJL ·�-:::\f..�ado _:_ 20,00
e eXIge o InICIO lm� lato ras e 15 minutos, quando o nado, prorrompeu em vio-

? ah!dl(l,o_�rlS�g.clção aq for- CNaSão _ 10,00
�as atividades de tão útil Bispo ,D. João Becke;r pro- lenta-váia, o que, entretan-

necimento atual de carne,
departamento? Vamos colÍ- cedeu a6 benzimento das �o, não arrefeceu, a elo-

Figado (quilo) 12,00 versar com o nosso corres-

.

•

:rvI�tambre _ 12,00 máquinas. A seguir o Vice- q_uência dos oradores come-

, pon�ente, lá do outro lado, gov�,rnador, sr. A1.don Ba- t'
.

contl'-
Cabeça _ 30,00.- _

IJ mora IVOS, os 9uals
_

sôbre o assunto. O que fôr, tista, em nome do Governa- mlaram a celebrar as mara-
Habaâa - 10,00. soará. O. ,K. ? d

'

A fI '

01', fez uncionar o comu- "ilhas da luz elétrica de que

bl d
Lisandro (C�pitla). The- tador, acendendo' toda �

I
tedos g'uardavam tão fresca

O pro em�, a carne, co- mis (Laguna) e A. F. (Ca- I

mo V.S. vê, Sr. Dr. Prefei- iluminação da cidade, sob, memória. .. Até às 22 ho-

f 1 d
pital): Calma, pessoal! a J'ubil,os�' cu"iosidade da

I

ras rolou o banquete e
to, não oi reso _vi o Fatis-·

..

íaioriamente. O pobN, que
Mais umas xaropadas des- massa popular acumulada

I
transbordaram dos festivos

sas, vocês matarão, irreme- . d
_

d d f'
,

ii tarde e mesm,o pela 'ma- nas lme iaçoes o e i lcio. s;;;Iões do Consell?-o para as

,dià!velmente o

llhi, comprava carne "po- � .segun.da parte da

ceri-I
ruas em trevas as 'vozes que

pular" a 6..00; nos 'tempos
. .. BUM mama serIa no Conselho saudavam a esquiva eletri-

de Eliseu di Bernardi e

--

NA 'POLICIA, Muni'cipal, para onde se en- cidade inaugurada em Jo-

').!l.í'os, que abatiam gado caminharam as autoridades inville ... E foi somente ao

Fara o consumo pub�ico, já O sr. Charles Edgard Mo- e o povo. Lá devia ser la- despontar da
-

madrugada,
níio a podem adquirir e ritz, em nome da Firma vrada e assinada a ata da P?r volta de uma hora,

laramente, senão pelo do- João Moritz S. A., apresen- inauguração histórica e, co- quando já ninguém poderia

bro do preço, e .os, miúdos tou queixa na D. R. P., con: mo" formalidade preliminar, i'dmirá-Ia, que voltou á luz

"ml1darl;lm" de preço, n.ui- tra. Jeronimo Martins, que seria acionada"a chave que elétrica. Funcionou então

'b €nibora não fosse eS'5e o rouba 5 metros 4e lenha ligaria a iluminação externa' firme, conquanto 'inutilmen

f.eu desejo. V. S. t;llvês por cada viagem que faz e interna do edifício. Pois te para a. população ador

,s:úba do .que s,e está pas, .. ,
conduzindo-a em seu ,barco. bem, exatamente nesse mo- . mecicla na decepção ...

'Sando; sabe que a carn� de O barqueiro foi intimado a
- ---------------__;------;:.

1a a 16 cruzeiros ao quilo, ,comparecer aquela D. R.

carne para o consuma, já não é pàra todos, e por 5a. para prestar esclarecimen-

,verificou V.S. s� tgm sido b 1
_ te- .. o, estamos certos, nao os.

(,stará d(! pleno acordo com

o� t:Jogios que a impr�llsa
e t) radio lhe andam fa
z·mdo. .. E' se os tolera, é

[.orque é cortez;' não qUer

q .I€', essa gente o tenha por
mal' agradecid&.
Rr,solva V.S., em dafini

t1\'0 o problema da carne, e

nôs aqui estaremos para
Ih.. fazer a' devida justiça.I

túrr.bem aos antigos forne- Por enquanto, tanto V. S.

('edores, o direito de mistu- (:ümo nós, haveremos �ecl)�

rar carne de todos os tipos llb reI', embora muito l'e

ou aumentar o preço das se:'.'�'damente, não haw.. r

2a. e 3a., não teria a nossa ra1.80 para musicas e 'io

pop'] lação passado pelos guc,tes.
dissabores e sofrimentos Os pobres estão gemell

pCI que passou,' cóm a falta do :'iob o peso excorchs.m:e

de carne verde por mais <1<..s novos preços e não f:

de um mês. Bastaria que cam bem cantarmos, quan
desaparecesse a carne de 6 do aJguem'chora .•.
cruzeiros, como está acon- Seu velho e �liÍig') corre'
tecendo agora, para que os lig:cnario - João Manod,
antigos fornecedores não ca\;'fogador N. 49, do servi

tivessem prej-uizo, e- concar- ç J de rrranspartes Aél'ecs.'

zeiros ao quilo.
Ha dias, Sr. Dr. Prefeito,

ouvi no radio do meu visi

.nho, e lí, depois, nos jor
nais de nossa Capital, 'uma
porção de elogios a V. S.

por haver resolvido o im-

(:0":0, e, principalmente,
da pobreza, os miúdos ací-

.na mencionados?
Veja V.S. os preços atu

ais c os confrontem com os

-ilnte!'iores.

Preços dos miúdos, ven-.

d.dos no Matadouro do Es-
portante problema do for�

treíto:
necimento de carne verde
á nossa população, pelo

'peiorou muito e muito!

No tempo em que Elis,,:u
di Bernardi' e outros eram

fornecedores, existiam, por
obrigação contratual, di�
versos tipos de Carne Ver

de, entre estes o POPU

LAR, cons,tante de carne

do peito, costelas, percoço
e outras, que eram vendi
das ao pobre, pelo preço de
6 cruzeiros ao quilo; hoje
custam 11, 12, 13 e 14 cru-

zeiros, qusmdo, não são v4m.,.

elidas de mistura com a de
1a, a 16 cruzeiros ao quilo.
Vossa senhoria quer ver

a qualidade da carne qUe
é vendida a ,16 cruzeiros,
mande uma criança a qual-
quer açougue comprar um

quilo de carne de la! ...

Qaanto à quantidáde' de

Obje'o Achado à Disposi
ção da Dona,

não se encontra nem um

simples osso para, sopa?
Estamos cert9s de que, se

a Prefeitura tivesse dado

abatidas rêies suficientes

para atender à população?
Que significa a existência

d� filas' à porta de diver

ws açougues? Porque, es

tes vendem á tarde toda a

-0-

Astrogildo Souza Nunes,
funcionário do IPASE,

que,ixou-se na D. R. P. de

que numa pensão da·�ua
General Bittencourt, onde

reside" foram-lhe roúbados
carne e na manhã seguinte

,/
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