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RIO, i7 (V.A) - Nos vimento e as viaturas da

I
Espera-se a todo o mo- RIO,17 (V.A) ."..:... Re?h, .res.é oadvóg�dôs;·,ficoti"aêCi" "'. :;-'�

primeiros minutos de hoje, Marinha, do Exército e da menta que a greve seja so-
zou-se na ABi;��reuniãú dído i>

>

s�gui�t�: o, que 'i�;;st
motoristas, trocadores e a- o�er�náu:i=a, , colocaram:e Ilucionada. A�ora mesmo a dos chefes de familia, cujos feito apelo ao prefeito e alJ

pontadores de, onibus do a disposição da =população, COFAP esta convocando filhos não obtiveram matri- secretário de Educação n,

Distrito Federal, entraram que, assim ainda, embora' uma sessão extraordinária cuIas nas escolas públicas .sentido de, que, mesmo du
, em greve geral, desorgani- com grandes atrasos, conse- para estudar e provável- da capital da República. plicando as turmas, foss,

zando quase completamen- guiu locomover-se, prejudi- mente aprovar o aumento. Presidiu a reunião o se- garantida a matrícula da
te a vida da Capital da �e- eando+grandemente o fun-, dos preços das passagens de nadoriMozart Lago. Desta- crianças que procurassen

:

pública. Aqueles trabalha- clo�am:nto do cóm�rci�,_dã,'modo qu� as e�Pl'�sas pos cou-se, de inicio que o mo- as escolas. Em caso de re

dores vêm, há tempos, plei- Indústria e das repartições sam, então, pagar a melho vimento não visava hosti- sultado negativo, é que en

rbll
, .

d 1" 1teando melhoria de salários pu icas, : na ,oe S3 arios (e seus em- lizar as diretoras das esco- tão será promovida um..

que, todavia, só será dada
!
pregados. las" embora reconhecesse ação cominatória para o ci-

depois da COFAP autori-
---------

que ,muitas delas deixavam goroso cumprimento da le-

zar o aumento do preço das EM JO I-NV I LLE de cumprir rigorosamente gislação sôbre o ensino pri-
,

N
A R' as instruções baixadas pelo mário nas escolas, Segundo

-O sr. ereu a,mos" �:�re:!:::r:;o:�:�:�!:: �� �es�:�!On:�:��:d:uma:I�
N

"

d
'

que participaram vereado- de matriculas, devem ser
O próximo omm- 'I

'

paciência e depois de agita b
. \, eabertas as,' inscrições para_,

-

go Joinville tece era a ::':"::," 00 dr.' Arlur
-

dissima assembléia entrou a que, além do mais, o govêr-
, visita do eminente ca -

h b
'

em "parede". Para que se B ..
' no veru a a sa er o número

tenha idéia da significação tarinense, dr. .Nerêu efDarues ao Je crianças que não obtive.
dessa greve basta acentuar Ramos, presidente da !dr. NBrêo Ballos
que odiál'iamente um milhão Câmara dos Deputa-]
e duzentas mil pessoas uti- dos e do Partido Social

!

lizam transportes por meio Democrático em San- I
de onibus. I, t C tari O 'JUNto'r.!

. ,a a arlna. I �d,,-,_.
Felizmente, os carros lO,-�' u I' terá P ., I-1)0 nrco era tesuva

trçõcs não aderiram ao 1110- 't
' ... ,{

1

,

passagens. ;
I

Ante as delongas e as pro-
'

_ telações da COFAP o pes
soal dos onibus perdeu a

REELEITO PELA 4a V:gZ =f'�RESID�NCIA DA
'CÂMARA FEDERAL, NERtU RAMOS SAUDA

,

oA BOA GENTE BARRIGA VERDE
(CHARGE DE FONTOUNA REY)'am matrícula.

tRIO, 17 (V.A.) - Por

i motivo da sua reeleição pa-
I

ra a presidência da Câmara

de Deputados o sr. Nerêu,

�::�:l�:ec��:�U;ojeB�;n:� .:

'para l·nqul·e6'aça"""oA d (j'
des o seguinte, telegrama: _"', �

mparo ,O
11

averno a pro· "Receba o eminente e pre- RIO,17 (V.A.) - O mio, _ "Não vejo motivo ab- da confusão e da indecisão

duça-O aç'ucareíra O'ordestl"na la,colhid,a n.o, �ro!!res'
sadíssimo amigo as minhas listro Tancredo N_:ves; pre-j solutarnente n;nhum para que, se verificam nos parti

"
_

� .ordiais felicitações pela sua, .entemente em Sao Pauto, qualquer inquietação. O dos paulistas disse o sr.

RIO, 17 (V:A.) - O sr, reiras do nordeste, as dívi- sista mumcipio que, merecidissima reeleição pa- 'alando à reportage:n. da--Il>aís está ;i�en,do <! agi�a�ão Tancredo Neves <).ue "a con

Osvaldo Aranha reuniu on-. :las contraídas pelas mes- 'no último pleito eleito- ra o alto pôsto de presiden- pele Estado a-prepósito da Ie uma epoca pré-eleito- fusão" é mais retórica do

tem, à tarde, para um en- mas e a colocaç�o de' seu .ral, lhe deu' signiíica-. te da Câmara que tanto tem .tuação -do país, afirmou. o ral;-a qual, longe de ser que real. ,J

contro que, "se prolongou produto' básico na� pra�as tiva: votação : pará. - '3 ,flPiq0"'dignificar".
-

_ �egliínte::'
-

u'ina inco�V�p.iênciá� é: até A época pré-eleitoral 'se

das 16 às 20 horas, Q mínís-; do sul.
\.,' o {�undidatüraÍ;�.ae,te�'te_' .' "_ .. ; .. ��r... :

o,

o",
/

�,.., _.
o

.. ú�,�a\},Ú;�r.'.�iIlJo���?e Ç?�'l.' caeacteríza. pela busca de
tro da Agricultura e---- o sr, Ndada 'ficou dd�cididto" de- sentante do 'E�i�do r;,' IrrstruçOtS - 'ati '- lt'quldaça-o soliJação -da ê3"rde1n:' estabe- composiçqes, nomes e cim-

:'::��:n;: �:uz�a�:nt�� :reena;u�le:nt�� �::::s ;�� Congresso., 'da '-dívida
#t

federal com os
j

::i:r:t�c:'e objetivação ge-1 �:!a:�::s��::;a:e:t:t�:��
Brasil. blicos prosseguir dentro dos Diversas homena-

• , • Na democracIa, a luta pe-, fusão".
A reunião, que s� re�li- próximos dias, sendo inten-Igcns estão programa· mUntelplOS

.

los P,ostos eletivos: é cOlldi-
zou no gabinete do presi- ção do ministro dá Fazenda das para a l'ec�pção c

. _ -e ção-íúnda!llental, senão pri- Será hospede da
dente do Banco, girou em pôr a i�prensa a par das' estada' do_ pr�cl a r II aIO,lJ <,,:.A.) - Reves- corpos, dire�ores e chefes mária da permanência e do C�la Brao"B 8torno de assuntos afetos à conclusoes a que, chegar.em. �

'''1h I'
'

1
'" t1u-se de solenidade 'a posse de reparticões e estabeleci- aperfeiçoamento do -regi- U iJ,

'

�
-'

"

. - ',-, ere na Lerra Jom",l-!
-

"',. I
"

� "

bproduçao agrícola naclOnal" '

I
o

� ��
. I, do general �o ExercIto 'An- H1entos mIlItares, - coman- ,me". o'isse ',.ainda .0 'minis-I. raieI �,-ma-B'..' . O Tem'po" len�e· Caravanas' U.f� "

. I �, ...

"

'. • U
obJetIvando preferencla no

,
,(

"

.

, ; gelo Mendes de MoraIS, no da.nte e ofIcIaIs �uperlOres tro da .Justiça que encon.,.

estudo das medidas para a

I
'Previsão do tempõ até às Jllro!'er�s- C dll'lgent�s I cargo de Inspetor Geral do: da Policia Militar do Distri- tra em todos os lideres po- LONDRES, 17 (U. P.)

proteção à produção açuca- 14 horas do dia 18. pessedlstas dos mum- Exército, para o qual fofhá to 'Federal, delegações de :ticos, em todos os homens
_ A rainha-mãe Elizabeth

�ei�a do nordeste, que, nos, _ Tempo - Instável, com c:�pjos vi�in�os ocorre- I pouco nom:ad.o pelo gov�r�" tôdas as �arreiras func�on�is de - resp�nsabilidade, nos será hospede, por, três dias,
, ultlmos anos, vem sofrendo

I
chuvas. lao ,a JOlllvdle ness .., no da Repubbca. O ato fOi da PrefeItura do DIStrItO chefes militares e no presi· do presidente Eisenhower,

séria concorrência de S. 1 Temperatura - Estável. ocasião, afim de ser�m
I
presídido pelo ministro da Federal, diretores de jor- dente da República" o me-

na Casa Branca, por oca

Paulo. Inicialmente foi dis-
I

Ventos "- Sueste a Nor- ,

t d 1" }uerra, general Zenóbio da

I
nais, numerosos congressis- lhor desejo de garantir a sião de sua visita aos Esta-

�
I lJUS a as as pre lml-, '

cutida a questao da super- deste, frescos.
, 'd 1

'�osta, com'a presença de tas, membros d� Justiça continuidade democrática, dos Unidos, no proximo
d

- .
I

T t
'

E nares a campan liJ , d dpro uçao açucareIra _ no empera uras -. xtre-
, ,

,(mo,:; os generais em servi-llVIilitar, vereadores,. juizes,
o.
cumprin o a evi ente von- outono"':";_ anunciaram hoje

,país. A seguir abordou-se a I
mas de ontem: Máxima !:JohtIca do correr! tt' <;0 e os de passagem por es- deinentos da socied�de ca-I

tade do nosso pov�". '

as autoridades itiglesas. A
situação das usinas açuca- 27,0. Mínima 24,2. lno.

""...
1 lJ capitnl, comandantes de ll'ioc� e jornalistas. ' Interpelado a propósito rainha-mãe chegará a No,\ao

,. ... ',

, -
. ,

' Iorque em fins de outubro
•• � • � � � � .. � •••••••••••••--.' + � .�

"

• � !t' 6, o� , _6.� " .' •• '

I
'

••"••• f." �
•• .- •• .- .-.............................•,.... � + : � �fi••fi ,.... � ,..- ..,....•...,.... �, para assistir a um banque-

Sob o título, acima, o Jornal do ComérCiO ,do Rio, 4 Ses�a-o Ordl·nárl·a "o Congr'Bsso no p.1emorã�ei:preito que lhe' foi rendido pelos oelemen. , te da União de Lingua In-

em sua -E!dicão de 13 do corrente, publica o seguinte: u JI tos mais representativos da nossa vida política, social e glesa" no Hotel Waldorf

O Congresso Nacional inaugura segunda-feira o� R I t M·
-

do econômi�a. , "
.

Astoria. A rainha-mãe fi-
'trabalhos da última sessão ordinária da legislatura e a 8 eV80 B Issao

_

' Na verdade, conforme salientou o. brilhante jorna. cará na Caca Branca de
atuaVA Câmara e o Senado, que não souberam ou não Poder Legl·slal-Ivo lista que em nome 'da crÔnica política e parla�entar se

14
a 6 de novembro.

puderam aproveitar a rEcente sessão extraordináriapa-' congratulou com o país pela reeleição do Sr. Nerêu Ra-
ra uni esfôrço útil, ao país, voltam a reunir-se para o mos, "em hora de apreens&es como a que, vivemos, quan-
desempenho ,das suas.atividades normais e no cumpri- lintransigentemente às pressões demagógicas e ao inte· do nenhum de nós, em sã consciência, se, atreveria a O RISODA CIDADE...

mento de seu deveI' constitucional.
,

' ICEsses dos que se constituem em instrumentos de cli- prognosticar um futuro -próximo de tr-anqQ.ilidade e

Desde logo cabe observar que se não são de grande enteIas eleitorais ou pretendem conquistar as suas pre- prosperidade para a República, tais são as revelações Iimportância e complexidade as tarefas que devem reali� I' rerências por meio de manejos profundamente lesivos que cotidianamente' vem estarrecer a Nação e abalar a

zar, não menor é a sua responsabilidade em face da 'I :,10 país. con'fiança do povo nós seus' dirigentes, é bom,que venha
grave situação -em que o Brasil se encontra. Há pro-

I

Vimos, ao findar a sessão ordinária de 1953, como inserir-se um acontecimento propício, em momento as

blemas que precisam ser enfrentaftos t:! cuja solução não' foi bastante a atitude mais desassombrada e corajosa' sinalado com pedra branca, ainda mais realçada pelo
poderá mais ser postergada. Quer os de ordem social e que, €m relação ,a determinados problemas surgidos por c,ontrast� das olJ.tras". O nosso confrade Sr. Pruçlente de

econômica, tão agravados pelos desacertos em que vem fôrça da evolução dos aconteci,mentos pplíticos; assumi- Morais r,teto definiu, ne.ssas palanas: a sensação de con.

incidindo os nossos dirigentes, quer os de ordém políti- ram a Câmara e o Senado, p�ra que ;;e criasse um amo fôrto e os sQntiínentos' de cónfiança despertádos pelo
ca, que hoje assumern feição nevr'algica e presaga, en-' biente púüs' favorável ao Congr,esso," entre manifesta. gesto da quase totalidade dos 'deputados entregando
volvem, sob múltiplos aspectos, interesses verdadeira- ções 'que v�li�m por um estímulo' saHitar e entre

as',
mais uma

ve,z
a direção da"Câmara ao homepl que tanto

mente vitais para a nossa pátria.
' t quais se destacou, pelo sua grande expressão, a que se tém s�ído ,,hotirá;la;__' : "

,

Soou a hora- em que decisões de máximas relevân- tradu,ziu na homenagem, ao parlaínento na pesso� d<? DeV,emos )a-zer vótGS para qúe s'ejam" desmentidos
cia tem de ser tomadas, com a cooperação direta do Po- emin�nte' Sr. Nerêu�Ramos. ;E' mister que êste anei não os vaticínios pessimistas emitidos acêrca do rendimen

der Legislativo, para afastar ,o Brasil, se ainda fôr pos- seja perdido o terreno assim' conquistado e que o Po- to e da, sabe.doria dãs 'deliberaçqes parlamentares nes

sivel, dos rumos perigosos que vem marcando a atua- I
der Le'gislativo atnd-a mais se consolide no aprêço da te ano em que o povo brasileiro terá de' eleger os seus

ção daqueles que não têm sabido corresponder às es- opinião pública, sobretudo porque s� assim estará ,à novos representantes nas Câmaras 'Legislativas. E' bem
peranças e � Fconflanç� do I?ovo bras!leiro e cujos erros I altura do magno �apel de mais poderosa e :esistentü certo que o Congresso vai funcionar sob a influência,

Ie desatinos la conduzIram a formaçao de um clima de fulcro da democracIa, segundo as palavras lapIdares da sempre perniciosa, de fôrças que exploram a demago-
intranquilidade e de apreensões. ,oraçãó em 'que o Sr. Nerêu .Ramos agradeceu a sua re- gia em -favor �as suas insaciáveis ambições. E por isso

.

Nunca serão demasiadas nem impertinentes as ad- eleição para a presidência da Câmara, aeontecimento rnesmo é imptescindível que prevaleça, como reação, f
vertências aos -responsáveis ,pela direção dos trabalhos: cujà' sigiüficaçãb não é necessário 'encarecer de tal sor· que não deve ser' refreiada nem sopitada, a vontade

legislativos, seja como integrantes das comissões execu- ,te representa valiosa garantia de que ã tarefa patrióti- de preservar e salvaguardar a sua ,-autoridade e o se�

'Uvas da Câmara e do Senado; seja como lideres de ban- ,ca a que se devotou êsse ilustre brasileiro �esde o iní- conceito, de revigorá-los atra,vés de um esforço inaba�
cadas, seja ainda como COil'lpO_l1entes dos seus' principais cio da legislatura em curso, ao ascender ao alto posto lável em benefício do Brasil e' da derp.ocracia, de rep.e
orgãos técnicos para que, êste ano mais de;> que nunca,

_

a que acaba de ser reconduzido e que vài exerce-r pela lir, sem vacilações, a ação, insidiosa dos que se obstinam t

concentrem as suas energias, sob a inspiração d? �m -pa-, quarta vez, con�i�uará:a .ser ral�za�a com aquele, mes· em manobras e concluiosrq\Je, se-coroados de êxito, a- !
triotismo h.lcido e vigilante-; na defesa do prestIglO e da mo elevado eSpIl'lto pubWw e dlgmdade e compostura carretariam e desvirtuamento e mesmo a destruição das- Iautol'idade das instituiçõ�s parlamentares, resistindo I Jxempl,ares já tão justamente ressaltados e exaltadoé: instit_uições I�Y:relJlent� .escolhidas pelo,povo brasileiro.

_,.

Não Há Motivo

UDE�ILDA - Livro 'bo-
bo! Isso tudo
ser resumido assil'l:

quando é para a U.D.

N_. - SIM; quando é'

para o P.S:D. - NÃ0�

poderia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



<� E/U I C o s/' ",',! ADV�GADOSl\1ÁRIO DI!; LLl-Rl\10 I ;' DR! ALFREDO ,.DRA.,WLADYSLAVA'; DR. JOSÉ MEDEI-
CANTIÇÃO i' /CHEREM I"� \V. MUSSI 'ROS VIEIRA
- M1WICO -

I'
'

e -- ADVOGADO -

CLiNICA DE ORIA-NÇÁS cVRSO NACIONAL IDE
DR ,ANTÔNIO � DIB Caixa Pbstal 150 - Itajaí

A D U L TOS ' DOENÇAS MENTAIS

I
\..

- S'ânta Catarina _
Doenças Internas Ex-diretor do 'Hospital . :""MI1SSl

'

""

CORAÇÃO - fIGAiDO -t-r- Colônia Sant'Ana. ,"' -':l\lÉ:ôIi:;o,� -

z:

,Ai!VQ'CACIARINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CmURGIA-CLíNICA
e'I'ratámento modernmda tais. GERAI:-PARTOS

SIFILIS Impotência Sexual.' Serviço completo 'e espe- CONTABILIDADE.
Consultório - Rua 'I'[ra- Rua 'I'iradentes n. 9. cia lizado das DOENÇASIDE AilVOGADO:

lentes, 9. ' Consultas das 15 às

191 SENHORAS, com modernos, Dr. Estêvam Fregapani
HORÁ:RIO: horas» , métodos de diagnósticos e Causas cíveis e 'trabalhistas

Das 9 às 11 e das 13 às 16 F.ONF.: 3415. tratamento. -CONTABIL(STA:
,

horas' IRes.: Rua Santos Saraiva, !SULPOSC0PIA - HI8.TE- Acácio Garíbaldí S. Thiago
Tel.: 'Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA. Assuntos fiscais em geral.
- 2.276 - Florianópolis. l' 'rEL. - 6245.

"

- ME.TABOySMO BASAL Edifício "IPASE"-5° andar
'---,--

, ----::-, , Radioterapiap 01' ondas - -,--

DR.J;tOMEU B�ST0S IDR. MARIO WEN-
Icurtas.E1iltroCoagulação _ DR. MÁRIO LAU-

PIRES DHAUSEN Raios Ultra Yioleta e Iafra
.

RINDO
'- MÉDICO - CLíNICA MÉDICA DE I Vermelho. ,

e
c, 'ti,,' H 1'1) ADULTOS E CRIANÇAS. Consultório : kua Trajano, I
om !pr�, ca .no osp a

,
. . •. o. 1 "_ Edif'l

.'

d DR CLA'UDIOf�· F' ""',' nde A sis-e na
I Consultório _. Rua João.' n. 1, 1 une ar I ICIO o .

""ao eaucrsco ., s

1'\1'"'.'� Sa 'ta Casa do 'Rio de I Pinto, 10 - Te!. M. 769. H ol1te�!�: '

," BORGES
.. : "J�neil'o ' I Consultas: Dás 4 às 6 hocl. po.r:,H',lO.: D�s�9 as,12 ho-

ADVOGADOS
CLíl'pCA GERAL DE ras

.. , .
,Iasl- ?�:n MUSS,1. "

Fôro em geral, Recursos
ADUnTOS E CRIANÇAS I, h,esldencla: Rua Esteves I ,Das la as 1� horas - Dl a.

perante o Su premo Tribunal
�Consàltório: :Av. Getúl,iõ J úníor, 45. Te). 2.812.

, i MU��AI. . Federal e Tribunal Federal
Vargas 2 - BIGUAÇÚ. i " IReslClencla: Avenida Trom-

de Recursos,
HoráJ,i,o: -Se�ullldas e Quin- ,OLHOS .....: OUVIDOS -

t
powsky, 84,

F:SCRITóRIOS
tas-feiras, das 8,30 às 11; NARIZ E GARGANTA

DR. NEWTON, Florianópolis - Edifício
horas. I

, I D'AVILA
,São .Jorge, rua Trajano, 12

R idênci L 'Hotel - '-loandar-salar:-
_ ,€s; .e���aTe}' u:021oe I' DR. JÚLIO �OIN

j
CIRURGIA GERAL ! Rio de Janelro -'Edifícioap .. .. .

I VIEIRA ,Ooenças
.

de Senho�a� -, B�Jrba Gato, Avenida Ant�.
QR 'W,ALMOR ZO-I' � ;""

.

,\ Prectelogía -,. Eletl'lClda�e 1110 Carlos 207 - sala 1008.
•

,

ESPECIALISTA EM DOEN- MédIca '

I ,--,-

MER �GARGIA ' -çÃS' nõs OLHOS,OUVI1, Consultórioj R�la '" �itor DR. CLARNO� G.
D�lomado, pela Faculdade DOS, �ARIZ E GARGANTA,' M,eireles n: 28 ..l:. Te�ef9pe: I GALLETTI'Nacional de Medicina na Ex�As,!stente na PoliclínicJ,( 3397." , '_,

" �
"

, , ',"', I _ ADVúGADO �Universidade do Brasil (jeràl,� �i_o de Ja.eiro; n$ C9ns!l1}as�'.;Das 15 horas Rua Vitor Meírelles, 60.Ex.i�terno por c�ncurso"da C�j�� [d�j.�p<!.s�nt�dor�a fi. ,e�,..d���}f. ,;;:':,.-',:, .t: FONE: 2.468.
, Maternidade-Escola Pensões, da �I;:eopol�hna -R�I.- .:IJeii.�del'l,cla :,.�",Rl�a : V�aal _ Florianópolis.'�(Serviço' do Prof. Octãvio Iway ti': no H�pital São .wãó ..turnos � Tele'fone;3.422. ,

" Rodrigues Lima) A,�,&:tistá: da .I.�oa. �:',
Ex-Interno' do Servlçu de Curso no Departamento' Na- ·DR. SAMUEL
Cirurgia do 'Hospital: 'cional de Saúde FONSECAI. A. P. E. T. C. do RiO' de Consultas diàriamente das ,CiRURGIÃO 'DENTISTA lnlormal"o-es midt.

Janeiro 10' 12 h '

_
'" ,

"

20 Sábado (tarde), -',

'

as o-ras. .lonsultório e Residência:l\'le'dl·Cc. do Hospl'tal de 3 5 f' d 15 a's U 'eis F" M d R Hora'ri'o de sal'da·. de "!i'PO]l'S., a's' 24 horas
'

as, e as. eiras e Rua Fernando Machado, 5. .,' ,

'

• armaCla o erna - "ua _

Caridade às 18 horas.
" -. '

Clínica Geral _ Cirurgia João Pinto. do Rio, às'17 horas
DOENÇAS DE SENHORAS A�ende no. ,Hospital de

,Bucal D:entaduras,- Pontes O leitor encontrad, nel- .21 Domingo _ Fa:r:mácia
Para mais informações ,dirijam�se à

- PARTOS-OPERAÇõES Candade,de 8 as 10 horas. "

� .. '
. I' fixas ' ." ,.,

�
EMPR1i:SA NACIONAL DE, NAVEGAeAO HOEPCKE(' ''D J

�

PI'nto n 16 'I ,. R V"t
'uove se.

, ta coluna In(ol'ma"o"'s que Mo'derna- _ Rua JGão Pin,- "", '._:.. ,.:9.n,5: nua oao .. Co�su tono: "na 1 or
R" X e Infra-vernielho. ", .. �

• " "

,

das �6,OO às 18,00 }Ieil'eles, e�qllhill com Sal-
. .1:I��ÁIÜÓ': De.' s'êglinda 'a neces�it•• �ria�ente, e d. �. ,; , "t RU:a: Deoc:1o;.'ó· '7 Caixa Postal n. 92 �\Teletone: 2,212

:--:: LÁ ., ho_!.a.�; " �t'''' <:lanha .M�n�ho.,: exta-Íl�ira 'das 10 às 12 ho-
imed.iato:" '

,

27 Sábado (tarde);;, ) ':' ?'�P.ela man�ã f atende Resldenc,lll: Travessa
'us, e da,s 14 a's 18 horas. i'

'; �,'{{ ,r+�, djàriltmente/no Hos� Urussanga 2. - ,

D"s 8,"l.O a' s 12 bo,ras a'os JORN�IS Teleton.' Farmác�a Sa�tõAntônio -

, ; Jo" ,t '.

I 'd C 'd d " � Rua Joao Pmto
.' o �ct;::� �� pIta' e arl a e. Apt. 102.

, 'b d
'

O Estado .........• 3.022
'

, •

""

'<!�R'esiâência: '8 a OS.
A Gazeta .••..•..•• 2.658 28 Domingo - Farmácia

; _
_:"!<R�a: General Bittenc.tlUrt DR. VIDAL DR. D1B CREREM, '-Diário da Tarde ... S.57!' Santo Antônio -'- Rua João

":; '-�·:!-1'
,

CLíNICA, DE CRIANQAS I ADVOGADO Diário da ManhA
'

.. , 2.463 PI·nto.."" '0-., 01. c"

, '="�r"'I'elefonê� 2.692. ,

"

CONSULTóRIO - Neli-, Causas cíveis, comerciais, A Verdade......... �2"·06818(11 O serviço noturno será
j- "',':O, :�� ,'" ')'

_, 'pe Schmidt, 38. b l'h' Imprensa ,Õficial • I
f

'" '

I criminais e tra a Ista8. HOSPITAIS- : efetuado pelas armacias',.,"DR1: ARM "NDO' V�A- CONSULTAS - Das 4 Consultas populares IM d S' t A' tA
. FlorianópOliS - Itaja! =- Joinv1lle - 'Curitiba-, "�,,,�, �'" � "

"

'

Dê C.ridade: o erna,- an o n omo e
�" ,:\c:.;',utRIOi Q_E ASSIS

I
qS 6 horas. Rua Nunes Machado, 17 (Provedor) .••.... 2.314 Notuí"na, situadas às ruas

Age'" 'n�c;"tl:�a:'�:" 'iua Deodoro 6S.qui.na da" ",,;/'.2,;,. MÉDICO �-
' Residência: Tenente Sil- (esq. Tiradentes) - sobra- (Portaria) ...•.... 2.036 João Pinto e Trajano. ,'_ Rua Tenente SIlveIra- ';j:���(Sel"vi��s ,de' ,Clinica ln.' veira, 130 do'- sala 3. Nerêu Ramm•....•. !.831

A b I
-

,

f t�I' ';;J 'A 'BtA • M'
•

MI"II'tar . • . . . • . . . .. 3.,157 presente ta e a nao po-
" I!n I '51a: :s�J "enC:I.a � um- FONE _ 3.165. I

..... --._----..... �__ ' _cipal e HospiiallIe Caridade l-D-R-.-H....,..E-N-R-I-Q-U-E-P-R-IS-CO Slo Sebastilo (Casa derá ser alterada sem pré-
C S

-

V t d P ICLíNICA' MÉDICA. DE '
--

'. I PARAISO de Saúde) .:.... 3.153 via autorização dêste De- ,urso ao, í.Cf D e, e ao aCRIANÇAS E ADUI.TOS DR· ANTONIO MO- , MÉDICO
Maternidade Doutor

-.121
partamento. Curso primário _ Equiparado aos grupos esciJb •

.....,. Alergia - Carlos Corrê.. ... i)

res _ Diretora: EUDORA SCHAEFER �

MEYER _',Consult,o'rl·o'·. R,ua Nunes NIZ DE ARAGAO Operaco-es Doenças C'RAMADAS UR- 'I I -ma ·1
-" .'

-

, ,

""O a PII r a - abertura das aulas: 4 'de março ,- início da matricu-Mac'hadó, 7 - Consultas das de Senhoras - Clínica de GENTES OU
la: 10 de fevereiro, das 9 às 11 _ Rua: Visconde de15R:i��n��;��ua Mal'e�hlll CIRURGoltr',tOo�p!d:iaUMATO- 'A���::. de Especialisaç�� �:::�od�U�0(�;:!:�82

�

...3401341" M4adtrYc�!tl�!r'a8 lo�r'o �:._to,_' 1_2"3"�" ..",..,..,,,,,
'

Guilherme, 5 - Fone:3783:'.. mações) ...•.....• �,�" ,.

Consultório: João Pinto,� no Hospital dor. Servidort's Policia (Safa C6mls- CJrsos: Primário e Aô,:, III I I. ."18. do Estado sário) • . •. . . . . .. 1.038 missão.Das 15 às 17 diàriameJite., (,SeI'vi�o do Prof. -Ma!'Í&- Policia' (Gib. Dele- d d OMenQs' aQS Sábados -

2."9'
Rua Viscon e e tiro

:10 de Andrade)
, jfado) • .. .. • .. .. u ..

Res. : .Bocaiuva 135. COMPANHIAS DE Preto, 75.
Fone: - 2;714. Cl)nsulrt1s -- Pela manhã TRANSPORTB

no Hospital de Caridade. AÉREO
.\' Tarde, das 15,30hs. - TAC •....•••.....

Fill diante no 'consult5r:,o, Cl'uzelro do Sul ....

n Rua Nunes Mach.ado 1.7, Panair .•....•... ,'

E..,ql1,na de Tiradentes. Te:. V;arijf ., ',' .

Lóide A4reo ..•.....

Chéfe do Servico de Ouvidos - Nariz e Garganta
do Hospital de Florianópolis

A clínica está montada com os mais modernos
Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
ULTRASON [Tratamento das Sinusites sem operação)
NEBULISAÇÃO (Tratamento, auxiliar das sinusites e

inflamações dó Nariz e Garganta)
lONIS'AÇÃO' MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
Cabeca e Inflamacões da Garganta e Olhos. E"Il muitos

"Representantese c�sos são evitadas as operações das Amigdalas
Representações A. S. La· uLTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites

ra, Ltda, e inflamacões dos Ouvidos)Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)-
- [.0 andar.

. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
Tel.: 22-5924 RIO �e I

-

(OCULOS),Janeiro.
- J -JAMPADA de FE�DA (Verificação e diagnostico de

Reprejor Ltda,
. lesões, dos Olhos)

\
'-....Rua Felipe de Uliveira. n. '

INFRA VERMELHO
�1 - 6° andar, Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
'l'el.: 32-'l872 - São Paulo Pulmão e EsófagoASSINÀTURAS Ccmeultôrio: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

Na Capital Belo Horizonte
Ano .. , Cr$ 170,00 I?esidência _ Felipe, Schmidt, 113. Telefone 2.365
�em,�stl'e Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no, Hospital - A tarde

No Interior
• das 2 horas em diante' no Consultório

Ano Cr$ 200,00 '

Semestre " " Cr$ 110,00 1 ' "

t,�:-":;::�:.;:'::��: '::�.Naviu-Motor :�Cárl � .. Hoew:ke»
publicados, não serão devol-, ' )�� ::� J-

vides. HAPlDBZ ., C0NFDUTOa-' SEGURANÇA
A direção não se respon- -Tagens entre FI:.OIUANOFOLIS' e' RIO DE JANEIRO

sabiliza pelos conceitos emi- 'Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se
tidos nos artigos aSiina'dos. :lastião, Ilha Beta, Ubatuba, sendo nestes quatro últi

mos apenas para movimento de passageiros.
As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não

p1·ej'udica.1'ão o horário de chegada no RIO (Ida.) e'
,

(SANTOS (Volja)
ITINERÁRIO

2 Florianópolis, Quinta-feira, 18 de Março de 1954
-�-----------

í

•

----'------._,----�-----

O

ADMINISTRAÇÃO
I Redação e Oficinas, à rue

Conselheiro Mafra, n. 160
TeI. 3022 - Cx. Postal, 139
Diretor: RUBENS A.

RAMOS.
Gerente: DOMINGOS_F, DE

AQUINO;-

7 Domingo - Farmácia

Esperança - Rua/' Conso

lheiro Mafra.
13 Sábado (tarde)

Farmácia da Fé - Rua Fe·1Jipe Schmidt.
14 Domingo - Farmácia

da Fé -- Rua Felipe Sch

rarmacias
de Plantão

3.700
2.500
3.553
2.32'5
2.402
2.33'8
�.50()

, pR- "I. LCBATO
, "\.", "FILHO
Dljença�',ao ãp'ai'e1ho respi

ratório '

TUBERéubOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA rrós P·ULM(rES

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade
N ae- :onal de Me'dicina, Tisio�
logista e Tisiocirurgião do

I
Hospital Nerêu Ramos

Curso de espccializaçãe pela
S. N. T. Ex-inter'lo e Ex-as
si3te�te de Cirurgia do Prof.

,UgO Pinheiro Guimarães
,

,(Rio).
, 'Cuns: l"elipe Schmidt. 38 I
_:_ Fone 3801.

Ate{.lde em ,hol'a r.larr·sda.
Res: Rua São Jorge �lO -

Fone"2395. I

Real •••.••.•... -; ..

Porta Scandinavaa •......

\ HOTm
Lux .•............ 2,021
Marestlc .. ,.. . . . •. 2.27�6
'Metropol .......•. 3.147
La Forta .........

'

1.321

Cccique
�

.....•.... , 1.449
Centra� .. " ....... v.�\
Estrela ,. ".... .!.371
Ideal .. , ' . . . . .. �.t59

��=;II�"�.�I.= ESTREITO
i msque .......••.•

Aghcia'
,de

'�

:�,766. '

Reslt1ência - \La
Hotel.

Vi[!fWnS DIRÉTAS
FlORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3ê-,
fPOllS.-5, PAULO ,-RIO "

4, ..

fPOLl�.:_ CURITIBti--RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
r r;, ! 1"7 [" 11'\....... .....'" It' I II

p·ubliidao
Cain Post�l. 45

l-'lori.n,ópolil
Santa eataria.

o ESTADO
---------'-------- -

CLÍNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
I GARGANTA.
J - d�-

DR.�GUER

.Tabela de saídas previstas para o mês de Março:

IDA

Fpolis ltajaí

../

,'1

18/3
27/3 29/3

Rio
VOLTA

Santos

23/3
3/4

24/3
4/4

I

Viagem com I �s�gurilnça,

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS M.ICRO-ONIBUS DO

,81P100 «SUL-B,BISILBI,BO;)í

,CURITIIIA

FONU .. 'Uu "" c.ru ,.,.� 4,
r�""4"4, PROSIUIUI ,,:_, '� .� �

•

Curso «São
Diretora: Professora MARIA MADALENA DE

. MOURA FERRO'
Curso c01:respondente aos, Grupos Escolares
Prepara alunos para os exames de admissão aos

- Ginásios. �
Professora dos 10 e 2° anos - Sra. Alaíde Sardá

Amorim.
,

Professora dos 3°, 4° anos e Curso Médio - Sra.
\olaria Madalena de Moura Ferro.

A matrícula acha-se aberta do dia lO, de fevereiro
em diante de 9 às 11,30 à rua Saldanha Marinho, 34;
todos os dias úteis.

Início das aulas. Dia 4' de março.
Telefone - 3.737.

-

<:

; "Lavando "com�'Sabão

,,�Ç)ã,Jri:>�'em' EShe,C,-,iâHdad'e:V: ;f' . ",p-i>Í>.?�11fr,�,'Lia oIa.��, "DL J-IBD.Sl'Il,IL-JolovIUé'. (lDarca reglltrada) [:'P�C·!A:lDl')E ng("-

':8éoD,omiZa-se. jeJDPO e d:iDb�iro,'
__:1'

-"''0.",-'''��'-'�':�;''''''

_..;;_,-----'-�\" .....,,�-� .. - '�.�---,-_"- - .._ ...._-.- '- :::"----'-�-- ....---

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

CASA com seis quartos,
sala de' jantar e copa.
Tratar à Rua Almirante

Alvim, 7 das 14 às 15 horas

CASA MISCELANIA distri.

�idora _dos Rádios R.C.A.'

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Consf'lheiro Mafra.,

), "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
I

,:;���:::-���-:�:::-���__�
__�__-.__��__-:F�IO�I�'i�a�n�óEP�O�li!S,�Q�u�i�n�t�a-�f�e�ir�a�,_1�8�d�e�M�ar�ç�0�d�e�1�9�5!4 �__� ���� ��_

��e IBTABe ��I V����;��E 'r Eu Era ��-CQN:TRi--
NO LA� .';.'A SOCIEDADE ,:�::i;:e���Jif_�':a��e:'�i.r;:n��!;:': �.l� i f-�_:. m

DIFERENTES I

T,atar na ma Olavo Bila. n. 130, no Estreito. (e:;!i WJ'�.
INoticias da Marinba .

.s: iff�(
I As inscrições para a pró- bem servi-la servindo à (dei 8' Il h'" b I ��'{:'.'�\r':'" espantava até a 11'e-

.
,

eixar m as em ran- �...
...

. li; "( guezia ... Hoje não,

xm�a. t�rma que terá o cu1'- Marinha de' Guerra pelo co)
"

..

, './ .,' .... -, !) bom humor aqui é

so �mcI=do em, Set�mbro I
prazo de seis (6) anos.. FULANO DE TA:L (no- Wi!::::. I:::::::::;

.

�iI
,::t��:�ifr���e:�:

estao a ertas ate o dia 31 j O jovem ao se alistar na me do '

1 "::<"f:::::,.. {'e - "Sal de Fructa"

d M di' I
responsave: pai, ...... "

E
e arço o corrente ano. Marinha de Guerra do Bra- mãe jui t t).

\:!. �. no ao levantar e ao

O· -

'

I
' IZ ou U 01' " resi- :!..

'; / deítar. - Com boa di-
s candidatns deverão

l'
sil adquire para sí as s'e- dente a' rua

.

I 'no \
gestão, livre de pri..

apresentar os seguintes do- guintes vantazens: bai d
, , são de ventre, das

t
",. arrro e

, pelo pre- f' t
cumen os' A .

'

_ requen es enxaqua-e
.

.

- prrmora a sua edu- sente documento,' autoriza cas, sou outra! Não se-

a) requerimento do ean- cac
..
ão intelectual" moral, cí- o fill ( 'I

.

"d tr "

. .

. seu 1 10 ou tutelado)
la o con a, tome Eno

dídato [vide modêlo abaí- vica e físiea, absorvendo F I d
" antiácido, laxante e estomacal:

)
, u ano, e tal (nome do

xo ainda moço, conhecimentos did t ) l "Sal de Fructa"
b) autorização, do res- h b

can 1 a o , a matricular-se
e á itos salutares.' na Escola de Aprendizes 'r EN'Oponsável (vidle' modêlo a-

'

Marinheiros e assentar pra- ,
x baixo) - Amplia seus horizon-

x
/' ça no Corpo Pessoal Subal- i ...__-- _

ANIVERSÁRIOS:

"!
se aSSOCI'am

c) certidão do registro tes e seu poder de percep-
' I

.

,

-�__;:;=:==.'-==-..=:..__::=_

prazerosamen-
terno da Armada, de aeôr-

civil do nascimento ção de coisas, 'pois vai via- I
MENINO JOSE' CARLOS

te, ,

d) certificado de' alista- jar muito por mar e conhe- � com a legislação vi�en- V,ende- se,.Preceito do Ola
CARDOSO FAZEM �NOS, HOJE:

mcnto militar cer, na mais, estrita das hi- Local e data
e) atestado de vacina póteses, o seu país.

Duas casas d� made-ira EM VEZ DE óCULOS

I
Sr. Orlando Torres' Assinatu'ra do responsá, n.i fJ' d J C

.

E 1 f
' f) duas (2) fotografias, - Ganha a sua estabili-

. m a rua �:(Ul"<! a,

�ga a.na-..se, �stivamen: - Sr. Professor Hercilio d
vel (isento de sêlo) mii.ha Meira.

'

te, no dia de hoje, o lar Margarida,'
tamanho 3 x 4 ade em face ao serviço mi- (FIRMA' -RECONHE'CI-

Para se corrigirem os de-

O . d Iit d
T: atar na Casa "i>, CA- feit d

.

do nosso presado conterrâ- _ Sr. Capitão Paulo Sa-
s ocumentos serão en- 1 ar e po e com isso, bas- DA) I'JTAL".

'

elos a VIsta, nem sempre

neo sr. Francisco da Silva mí, da Polícia Militar; ·t:egues na Escola ou 'pode-I tando apenas querer, tor-
é necessário o uso de õcu-

Cardoso, alto funcionário _ Sr. Silvio Barbosa
rao ser remetidos pelo Cor- nar-se um profissional na

los. A sífilis, a tuberculose

do Cabo Submarino, na Born;
reio pelos candidatos que

sua Marinha de Guerra, e
e outras moléstias, bem co-

::7�:�:�::�ão ::ta�:i� ud:
"

�l�:. �:��:: �:ii�o�iaz_ �!;o�:�idirem em Flória-; ;:;::r;::o�s ss:g�:::!�:ua� II·[I·�·U·�',� ,r',m'
-

ô".-O'
-,

�
:�aa�i��:��:;�;:n�:s,v���

galante menino José Car- za;
Para esta Turma o candi- dJos, ocupando sucessiva.,

cavidades ósseas da face

los. _ Sr. Aloisio Berto da
dato deve ter nascido entré mente os seus postos:

etc., podem causar diminuí-

Silveira;
2 de Fevereiro de 1935 e Grumete e mediante se-

ção da vista e doencas dos

Nesta oportunidade o a- _ Sr. Vanderley Berto
t9 de Fevereiro de 1938. .

leção apurada
olhos. Só o especialista com

niversariants reunirá 'seu da. Silveira;
A fim de evitar perda de MN de 2a. Classe Rui Stockler de Souza mais 'fácil e focá-los. Já \

o concurso do clínico e dos

V�lStO circulo" de .amiguí- _ Sta. Elza C. Pereira;
tempo e gastos inúteis, de- MN de la. Classe I ;.. , exames de laboratório, 'es-,

. nao acontece o mesmo com

nhos, na residência de _ Snra. Santina Pittí-
ve o candidato estar ciente Cabo

I
Vamos .focar agora os

I
os bolonistas a quem co.

tara habilitado a indicar

seus genitores, em torno de aliati, esposa -do sr. Antí,
1e ,que a Marinha exige a 30. Sargento t t

"

t d h
as medidas convenientes a

� re� an es. esgrimis as a e� n e,c.emos d.epois e com os

lauta rnesa da. .fino doces e nio SI'lvI'O PI'ttI'gJI'atI" alt.ura mínima de 1,56mts. 20. Sargento quipe par a
cada caso.

I I' .

naense qu.e ,a.quo11
quais conVIvem.os por fôr-

. guaranás, comemorando as-.
- Sta. Neiza n"e�en .....",J }e_oso. pêso mínim_o de_4_9 9_UI' _ 10. Sargento t d d

Se .'I'"otar que sua vista

I
-'

es eve ísputan o o 'torneIO ça da diferença da modali-

'sim" 'condignamente, o ani- ,mais;�.,_._.." ., _ . _ 'A' .,., _ -2"';' T- ",'" t'
.....
--1\, n ",H· l)' dad d

' não .está boa procure

.

d t lí
. M' M" fílhi

pos a mscrrçao; o ean- "'- 0," -MeE �. , !):laos. n'lo��� � .-;:, �

.<:. 1�_ ·llil!.ft ...�gor�iya.....9..ue pra

vcrsarro e seu na a ICIO. - emna, rriam, 1 1-
did f': '10. Tenente Jovens e cheios desaúde, queremos, e.nce'rrar êstes'r'

C?1UJjstà

A h d 'J
-

d
1 ato ara, em epoca opor-

os. inumeros compri- nM
a

h' °d
sr. oao e Deus

tuna, o exame intelectual e' Capitão-Tenente os irmãos Moreira têm. comentários dirigidos aos

11',€·n.1os os de O ESTADO ac a O. C
-

d
. ,

o exame de saúde na Es- apitao- e-Corveta imensas possibilidades na nossos irmãos
_

de armas, �
, cola em Florianópolis, para esgrima. Se agora, ainda sem tentar _focat a figura

loque
será com antecedên- MODELOS DO, REQUE· novatos, já apresentam jo- simpática do Chefe da em-

H
·

p cI . cia avisado. \.- RIMENTO :qO CANDIDA- go aproveitável, quanto baixada, o Tenente Fran-

. �Je no·, assa o O 'exame intelectual cons- TO E AUTORIZAÇÃO DO mais se tiverem de se faze- cisco Perine.

18 DE MARÇO procuradores do Povo, fo- tará de três (3) partes:
RESPONSÁVEL rem esgrimistas e se sub- O Ten. CeI. Perine, 10

ram os jesuitas do Mara- la. Matemática rudimen- r • meterem aos 'rigores de Tenet;lte em. 1943, foi, nêssf

I- A data de hoje recorda- nhão intimados e 'embarca- tal' a) REQUERIMENTO d) treinamento. Eles não estã( pôsto, oficial bem mais mo,

nos que: rem para o Reino; 2a. Português elementar Candidato (F;EITO PELO i longe das possibilidades d( derno que o autor destas

- em 1632,.. o Conde de - em 1711, na casa em 3a. Nivel mental e apti- PRóPRIO PUNHO)
,

competições internacionais, linh:'ls, 10 Tenente em 1938.
, I

Bagnuolli, comandando um I que habitava no Rio de dão para o Serviço Naval. Senhor Comandante ,d:i Esgrimistas com grande A circunstância de ser hoje

destacamento de 300 de Janeiro, foi assassinado o
'" Escola de Aprendizes Ma, chance, con.:5tituem tam- Tenente, Coronel e Chefe

seus napolitanos, partiu do Capitão Jean François Du NOTAS EXPLICATI- rinheiros de Santa Cata.ri- bem ni�ivo de justificadas do Estado Maior da sua

Arraial do Bom Jesús, por_ Clero, cujo assassino 'mis- VAS na. esperan'�s da Corporaçã(. Corporação, diz bem 'do

ordem de Matias de Albu- terioso jámais se conheceu (Deixe 8'linhas em bran- à qual servem, uma vez I valor do oficial que tive�

querque, indo levantar jun- e sendo o fato atribuido as O ensino, o fard?mento, co) que aliam as excelentes mos a oporl�nidade de hos

to ao Cabo de Santo Agos- galanterias do francez; u alojamento, enfim tudo, FULANO DE TAL (no- qualidades de atletas, as de I pedal' entre nós por algur.

tinho a Fortaleza de Nossa - em 1745, JOl:lna. Go- que diz respeito à manu-I me do candidato), residen- :�ma sólida e fina educação dias.
"

SfI_lh�ra de N�zareth;' mes de Gusmão, a .beneme- tenção do Aprendiz é gra- te à rua.; ... no..... , bair-, social e uma cultura que

- em 1635, pela primei- rita fundadora da capela túito e êle recebe ainda um 1'0 de .... devidamente i;lU- está ao nível do' elevado' .

§)pmos ttstemunhas pes-' i

ra vez, um corpo avançado do Menino Deus, ratifica, sôldo mensal de Cr$ 40,00 rizado. por seu (pai, mãe, padrão em q\}e se encontra soais do elevado conceito (

de Matias de Albuquerque nesta então vÚa a profissão para as suas pequenas des- Juiz ou tutor), conforme a atualmente a oficialidade simpatia que goza o Ten.

repeliu os holandeses, no I que fizera na irmandade da pesas. declaração que a .êste jun- ,da milícia paranaense. Hei- CeI. Perine ent're a oficia,

Engenho de Palma; Orqem terceira de São O curso, cuja duração' é' ta, desejando matricular-se tor, 50 anista de medicina, lidade da sua Milícia, con- I

- em 1548, chegou ao Francisco, em Paranaguá. de seis (6) mêses, > consta, nessa Escola para fim espe- tem mais ao seu cargo a ceito e simpatia a ,qual nos

porto de Recife Ulna frota - em 1818, por decretos além da parte- profissional, daI de servir a Marinha de redação diária de vários associámos sinceramente.

hobndesa sob o comando desta !data foi creada a Co- de ensin� propedêutico, e- Guerra, requer sua inscri- programas radiofônicos na Condecorado com a ME-

do Almirante Witte Corne- lonia Nova Ericeira, na en- quivale�te, mais ou menos, ção. P.R.B2 de Curitiba. Clari- DALH� DE ,MÉRITO, ME-

liszoon de Witte e compos- seada das' Garoupas; 'e se :ao de administração ao gi- Nestes Têrmos mundo, que no ano findo DALHA MILITAR, ME- BAR E SORVETER)]:A

ta de nove grandes na_'. aprova a creação de um násio. P. deferiment.o concluiu o curso' graduan- DALHA DA PAZ e ME- AMERICANA

vios; I hospital nas Caldas do Uma vez concluido o cur- Local e data do-se aspirante _é aluno do DALHA COMEMORATI- Vende-se o Bar e Sorve-

- em 1682, por carta pa- Cubatão; so, o Aprendiz tem, a obri- Assinatura do candidato" CUl1S0 de Ed\lcação Física VA DE 1932, o Ten. CeI. teria Americana sito à Rua

tente, foi nomead.o Gover-I em 1878, no-1l.io de gação de assentar praça no

.

(isento de sêlo) p�rte�ce.nté a Úriiv�;sidade Perine, soldado e cavalhei- Saldanha Marinho n. 13,

nador e Capitão-general do Janeiro e vitima da febre Corpo do :Pessoal Subalter- b) Autorização do Res- do Paraná. '. ro, deixou 'em Santa Cata- Edifício Machado. Tratar

Estado do Brasil, Antonio
I

amarEla, faleceu o Prof�s- no da Armada e o faz como ponsav.el Esses
<

C?� esgrimi�tas que rina, graças ao seu trato a- DO local com o sr. Umberto

clt; Souza de Menezes, alcu-
I

SOl'
' C h a r I 'e s- Frederick Grumete, após Juramento, Exmo. Sr. Diretor Geral, entre nós' es�iver��.. "Pelo fável, liberal o afetivo, inú-I Machado, o qual explicará

nhado o Braço de Prata; I Hartt,- sábio geológo ame- à Bandeira do Brasil, de, do. Pessoal da Marinha 'contacto . mais estreito e, meros amigos. I
r, motivo da venda.

� em 1684, por parte de ricano.

3

Eu que sou magro pálido, mirrado,
Feio, esquisito, lúgubre, fatal,
Amo a ti que és um tipo delicado,
Pequenino, elegante, espiritual.

Gosta� da luz, do som, dêste noivado,
De flores 'e de sol meridional'

'

Eu, da noite, do tédio, do pec�do,
De tudo quanto é negro e sepulcral.

.

Guardas no olhar a essência da alegria;
Eu, nos meus olhos tristes e pequenos
Trago a ansiedade da neurastenia,

'

E vivemos assim bem desiguais;
Tu cada dia me querendo menos,
Eu cada dia te querendo mais ...

OLEGARIO MARIANO

x

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAX IMO

EM �CORTEZIA
E �FICIENClA

AVENTURAS 00Manuel Beckman e demais André, Nilo Tadasco ZE.,MUTRETA •••

C,asa a Beira Mar
_'-.--'--WJt��Z1

Vende-se aprasivel vivenda situada-a }{ua Bocaiuva
L. 43, nesta Cidade. Mais informações, com o SenhOl:
Alcibiades Dias. rua Alvaro de Carvalho, n. 19.

PROCURA-SE

ARRUM:ADEIR4
para pequena família. Ordenado Cr$ 300,00.

Exige-se referências.
,

Rua Nerêu Ramos, n. 21.
'(1' •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I DERROTA DO CAXIAS FRENTE 1\:0

'a Dnel'ra C�A. CARLOS RENAUX: 5 X :3

. ,II
'

o magnífico estádio do rccntos
.....

enervantes -co,m a

Clube Atlético Carlos Re- j.rátíca do jogo bruto, o
�)4II"(}"'1II .

.

.

"

I naux, em Brusque, ap�,nh.ou. fi! ,e ,�cac�on�u a contusã,o
.

NÉDE l?ARA O I
uma grande e entusIasÍlca. de vários Jogadores de am-

AVAl'
assistência na ta�'de de dO-I bos cs lados, send� quatro
!üingJ) quando se realizou co Caxias.

A VISITA DOSPAR1\NAENSES'
Avião da Varig levará de volta os Oficiais dà Po

lícia Militar' do Paraná que constituiram a luzida ca

ravana desportiva que, dando-nos o prazer da sua vi

sita, aqui vieram. disputar os' torneios CMT. BRENNO

PERNETITA, .de esgrirria, e CMT. PEDRA PIRES, dé
bolão.'

�

. \

De como transcorreu a estada da luzida' caravana
.mensageira do abraço de confraternização da Polícia
Militar paran�se, ternos dado, diariamente, nesta pá- J

gina, ligeir..s . notícias que temos catado apressadamen
te. Agora que eles vão, façamos um ligeiro balanço:

Quarta-feirél, presentes na sala d'armas o Cmt.
oficialidade da nossa Polícia, Presidente da FESC, -gran.,..
de núme�ro de sel'lh(}r�S:: e senhoritas, atestavam, ante os
paranaeases, a cOIil&ideração que lhes merecia <is visitan
tes e o conceito em que tinham a esgrima. Nesse ambi
ente, fino e seleto, iniciom-se o torneio com a rodada
de florete que os paranaemses venceram galhardaménte
abrindo assim a contagem do torrieiQ,

Quinta-feira, na cancha do Barriga Verde, abriu-se
o torneio de bolão, ás 16 horas. Ao cair da noite..Jinha,!:
se feito. a primeira rodada vencida pelo Oficiais catari..
nenses. As 20 horas, na sala d'armas, prosseguIu a es

grima com a rodada de espada que o Barriga' Verde
após renhida disputa" uma vez que ambas as equipes
militares ofel'eeeram eacarnicada resistência e só foram
batidas após disputàdíssima Peleja. '.

Sexta-feira, na lancha da Capitania dos Portos, que
o seu ilusti.·e

r

Comandante mui gentilmente colocou a

disposição dos nossos visitantes, os oficiais de lá e da- co.

qui, realizaram um belo passeio navegando .'Pela' baia VITÓRIA MA.IÚ.SCULA DO OSNI INGRESSOUnorte até a ilha de Anhato-Mirim,' onde os paranaenses
tomaram contacto diréto com a história Catarinense. A BARREIRENSE NO ATLÉTICO
noite, no Barriga Verde, a tertúlia de sexta-feira, éon-

O dianteiro Osni, umasagrada em homenagem aos fidalgos hóspeóes, realiioll- O C'
'

dI'
. ...--.

'd" d
. ampo' o plranga na neira expressiva, desta fei- das maiores esperanças clti)se com escolhJ os numeros e arte.

1/ . , • ','
-Sábado, os visitantes, graças a gentileza do depu- J

Vila Operaria de Saco dos ta pelo escore de 6 x 3, o "soccer" ilhéu, acaba de in-
tado Balsini, tiveram a oportunidade de velejarem e Limões, foi palco, domingo' que bem atesta o poderio. gr�ssar no Clube Atlétic�

I S r
mais uma vez apreeíaram a magestosa beleza que �e último, de um bom prélio da jovem agremiação. Mai-,I Catarinense. '

'

" V ..
descortina aos olhares dos q�e ,navega� �a nos�a j>aIa. futebolÍstico em que foram I caram para o vencedor': O valente e/ ardoroso I(ContInua na prOXlma edlçao) ., -

degladiantes os p.e�otões �o. Nilton (3), Badóca e Amir "player" que se constituiu
VOtTOtJ A' "ATIvIDADE O GUARDIÃO Barreirense e da Juventu-' (2). Para o vencido golea- na revelação do Clube Atlé-I De ordem do Sr. Presidente da S. C. GRANADEI-

ADOLFINHO de Católica, em segunda I
r�tm Zézinho (2) e Rodri- tico Guaraní nas duas últi- ROS D� ILHA, convoco os se�hores' associados da re-

Ac:iolfinho, o veterano

ar-I
S' "I l>(Jnvocação por' nã!> �artida da "melhor de gues. t mas temporadas, agora sob ferida Sociedade, bem como os membros da Comissão de

I
Trabalho, para a sessão de Assembléia Geral, a realizra-queira do Avaí e que foi di�

•
.)or de tempo para 0<; Três", em disputa da taça a orientação técnica do te-

se no próxirllO dia 21; às .9 horas, na Cavern� dos Grana-cl:ll',mte muito tempo titu- trein:-:s, . "Indústrias Stein". E, assim, com uma vitó- nente Bilbao, estamos cer- deiros, à Avenida Mauro Ramos, tendo por finalidade a
.

lar do "scratch catarinen· Fon.'os ver Adolflnho No primeiro encontro da! ria maiusc.ula, brindou o tos de que fará figura con-. ele{ção da nova Diretoria, que regerá os desti,nos da So-
se" acaba de retornar aus trc.inar ante-ontem e con- série, realizado em Barrei- 3arreirense' a grande assis- vincente no próximo �cam- ciedade no período 1954-1955.

I I
.

f
.

Florianópolis, 15 de março de 1954 .
.

trf·.� os do alvi-azul, após fEF�;I:nos que gostamos dt>. ros, os oc�is venceram lênc.ia presente. ,que 'não peonatos pro issionalista.
.

I Manoel B. Feijó - �o Secretáriouma 11.Hsência de quatro sua ptuação. Pelo visto vai. muito bem pela contagem' regateou aplausos á, co�du- Sua presença, hoje, fren- _ _
.. _ .. _ .. _,

meses. Como se sabe, a hav�r n�,vo duelo e�tre A ,;:le 5 x �. E do��ngo, atua- ta da va�ente agrem:a?ão t� ao �vaí, parece difícil, VENDE-SE"m.:tl'E'vilha do arco" foI dobnl.lo ,e Brognolh pela ando nos dommlOs do ad-I de BarreIros, sem duvIda "iStO o Jovem craque num

�o:.: elementos convoca- cohquista da posição no

ar'l
versário o clube presidido

I
uma das mais categorizadas

I
dos últimos exercícios do I

f'
�9r '�SoCtHivMoIdDeT!?rç� mdaior vende-se o Bar e Ccn-

" • I
• elÍana.., sItua o à Rua Geronimo Coelhopara o selecionads, co d� pop,ular grenll� "az- por Enb de Castro Gan-I do futebol: Na..:_zeano de trlÇ!olor .ter I?ido basta:1te

I1r. 18, nesta Capital.por�m, declinado dê zuna. Quem vencera? dra voltou a vencer de ma-�, Santa Catanna, contundido. Tral't1 no mesmo] l' 1 ,;.., h
.

d' d'..... . oca a qua quer . ora o la,

. Falando' á nossa reporta-- *-<�)....o....",_..(�(>4i.<�HIIJ8o<�)�
gem o. sr. Dirceu Gomes
revelou ser. pensamento d(i)
alvi-celestes contratá-lo, (}

Luz, Aristides i que não será difícil, visto

o player ter "passe", livre.
Adiantou-nos o esforçado De ordem do Senhor Presidente da Sociedade Car-

mentor avaiano que prova-
I navalesca TENENTES DO DIABO, 'convoco' os senho

velmente Néde �ntegrará a, res associados da referida Socieq.ade, como também os

equipe no encontro de ho- senhores membros da Comissão <:!e Trabalhos, para a

je á noite frente ao Atléti-' r,essão de Assembléia Geral, a ralizar-se no próximo
. dia 21, às 9,30 horas, no Galpão dos Tenentes, à Rua

Felipe Schmidt, tendo por finalidade- a aprovação do
parecer do Cbnselho Fiscal e a eleição da nova Direto
ria, que regerá os deSTInos. da Sociedade no período
1954-1955.

Sam . GatarinaVirá ii D
Dirceu Gomes não descansa, O dirigente mais di

nâmico e trabalhador que conhecemos nos quatro Can
.

tos da Capital, parece movido por dezenas de molas.
Ele quer é ação e a frente do Departamento de Fute
bol do Avaí vem realizando um trabalho digno dos

.

"

mais valorosos encômios.
Agora Ceceu anuncia a vinda a Santa Catarina do

Madureira Atlético Clube, do Rio, em mais um "tour-
de-force" do simpático esportista. , \

I' A estréia do forte "onze" carioca está marcada pa
ra o dia 28 do corrente, em tToinville, possivelmente
frente ao América -. Em seguida o Madureira enfrenta- I

rá o Caxias no .mesmo local; Avaí nesta Capital: Se

leção de Tubarão, em Tubarão possivelmente e Clube
Atlético Carlos Renaux, em Brusque. .

A notícia da próxima vinda do categorizado grêmio
zuanabarino desde já está: despertando o maior interes
=e e o mais vivo entusiasmo. por parte do público sem
pne exigente em revelação a boas partidas �e futebol,

Aguardemos!
Recebemos e agradecemos o seguinte ofício:
"Henrique Lage, 27 de fevereiro de 1954.'
Ilmo. Sr. Redator Esportivo de "O ESTADO"

Fkn-ianópolís.
.

-----_:,-----�---,-----,----�

Transterida para a próxima sema
na a temp�,ada do Caixias

o desportista Dirceu Go- »xpôs os moti�o$ d� ímpos- dos 'em Avirtude do �o�o vio-l (I� dias 25 e 26 do corr.en
mes, o popular Ceceu, di- s�ilidade de sua �ll1da a lento posto em prática pe-I t.e, ,no q�� concordaram

.retor do' Departamento de esta capital para os choques 10s defensores do Clube. A- f�Vai e Atlético.
Futebol.do Avaí, r?,cebeu, de hoje com o .Ava! e sá- tlético Carlos Renaux, do-I Portanto, esperemo.

s mais

�nt.em, um telegrama de "bado com o Caxias.
.

mingo último, na cidade de urna seE1ana pela presel}ça
.Ioinville, rel�etido pela' di-' Segundo *eleg-.r�ma, «lo Bruaque, o que "IIe� forçar I

nesta Capital da forte e

rdoria do C�xias; 110 qual Caxias, �ádo� J�, seus valo- c clube caxiense a' tráns-! técnica equipe .orientada

(: famoso clube alvi-negro l'E'S se encontram lesiona- ferir os citados .jogos para � por Chiquinho!

.

IMBITUBA ATLÉTICO CLUBE

Tenho o prazer de comunicar a V. S. que, em data
de 3 do corrente, em 'reunião ordinária do Conselho
Deliberativo, foi eleita e empossada a Diretoria que de
verá reger os destinos desta sociedade, no período de 'I
.Ie Fevereiro de 1954 a 7 de Fevereiro de 1956, e que
.icou assim constituída:

. .

Presidente de, Honra - Dr. Octavio Ribeiro
Castro

Presidente - Luiz Fernando de Cruz Sêcco
Vice-Presidente __;_ Gilberto Brandão Solendade
Secretário �ral _:_ Osmar FlorentIno Machado
1.0 Secretár�.- Mauro dt' Souza Vieira
2.0 SecretáriO' - Moacyr Orige
Tesoureiro Geral - Walter Amadei Silva
1.0 Tesoureiro � Ney Gonçalves Porto' �

2.0 Tesoureiro - Mario Jorge de Carvalho Ferreira
Diretor de Esportes - Alárico Jeremias da Luz
Comissão Fiscal -,- José Pereira de Souza, Moacyr

Orige e Protásie N. Santos

I Suplente - Alárico· Jeremias da
Coelho e Rene A. Pires

I
Sirvo-me do' ensejo pªra apresentar a V. S. nOssos

pi'otestos de eleva?a estima e distinta consideração.I. Cordialmente
. .

. Osmar FlO1'entino Machado - Secretário Geral

o encontro entre os cam-
( lJé'ão do Estado e a equipe Ver-r-eu após estar per-

de Caxias, de Joinville.
I
dendo por 3 x 1 o conjun-

O cotejo entre os dois tu cue realizou uma das
..artes e aguerridos esqua- :-l:<; melhores exibições 'do
::il'ÕE'S transcorreu movi- ar.o. Apesar de vencido, o

nentado e sensacional mas Caxias conduziu-se' bem. o

l;.ombém teve os seus mo- escore acusou 5 x 3.

U R U BUS -E'R V A N D O-
ZE' DO MENGO

O Jose Brigido, do tado. Será uma' dureza ou

"Diário de .·Notic�as", do I má dureza? Os tr�cadilhos
Rio, começa- assim o se1j n....;'o p-1�rrr.- A-equipe ,q.�
comentário sôbre o jogo de I Rio prestará?

'

.

d" '1
.

E h
�

ommgo u timo: nc eu-se x x x

o Maracanã, domingo, para -Saulzinho, vocé já de-
uma pelada internacional, cidiu? Volte; Saulzinho.
em que a aglomeração do Nem que seja para entrar
Brasil ganhou do ajunta- em campo e sair, com o pé
'rnento do Chile, por lxO. direito ...

, ,
�

/

xxx xxx

- Hoje não haverá Avai - E agora, como diz . o

x Caxias, mas Avaí e Atlé- repórter Esso, a última no

tico. Nós sabemos que o tícia: Zé do Mengo voltou
Atlético é o quadro queri- para o -batente, no Colégio
do do Exército, entre nós. Catarinense.· Não poderá,
Ninguem melhor do que 'por isso, estar aqui todos
êle para representar Ca- � os dias, senão os professo-

presença do atacante gau-

,' h N 'd f' xias. . . res acabarão pondo nos
. c o e e, que ormou na,

,

I· dá
.

d
x x x seus boletins notas rnagnt-

eqUlPded seclun arra, ten o
_ O Madureira, do Rio, 1,1icas, como diz ó Zézé Mo-,

agra a 01> enamente sua '.
'

vem fazer uns Jogos no Es- reira ...

,.

A novidade no treino dede
ante-ontem do .Avaí, foi a

conduta.

S: c. ((Tenentes
�

do Diabo»
Convocação

Floriánópolis, 16 de Março de 1954
MANOEL GOMES - 10 Secretário

Granadeiros
COllvocavão

da Ilha

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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' '.' JUIZO DE' DIREITO DA COMARCA DE BI-
A 'MÃE DE UM \ HERóI galinhas, cavalos e bur- ,

. .

GUAÇU'
DA F.E.B. :OS, vacas e bois, passeiam

A

pela rua geral e princlpais
A mãe exemplar de um ruas transversais, a qual-

dos pracinhas, heróis da quer hora do dia, calma- O Doutor 'Abelm'do da Costa A1·Q.11tes, Juiz de Di

guerra, honrou há dias, -nente, sem que ninguém reito da Comarca de Biquoçu, Estado de Santa Catari
Artistas queridos do público Brasileiro que propo'r?

JS incomodem, sem risco na, 1l,a jórma da Lei, etc ..
"

F
clonam um espetáculo com ARTE, ALEGRIA e EN-

.le serem atropelados, pois, az saber aos que o presente edttal virem ou dele
CANTAMENTO!

.

Gama, Juiz de Direito da
di ig eiculos

' conhecimento tiverem que, por parte de LAURINDA .

I

)S que In em v 1 MARtA J
.

d d O ld
ZÉZINHO BRASIL _ O Embaixador do Acordeon

I
Comarca de Tijucas, do

. ,DE ESUS, por seu a voga o Dr. s,::_a o Pe- . .

.
.

notorisados, usam sempre, reira Baixo, lhe foi dirigida a petição do teôr seguinte:
... e o cartaz consagr_:do. do Radio Brasileiro: Estado de Santa Catarina,

Ie cautela, diminuindo a Exnio. Sr. Dr. Juiz de-Direito da Comarca de Biguaçu, AS IRMAS CASTRO, na forma da lei, etc, ..

velocidade do carro, quan- Laurinda Maria de Jesús, bzasilelra, solteira, domésti- As criadoras de BEIJINHO DOCE, FAZ UM ANO, I Faz saber aos que o pre-

3.0 encontram qualquer a': ca, residente e domiciliada na..localidade de- Inferninho, NOITES DO PARAGUAY, CIRIEMA,· ·PRIMEIRO . sénte edital virem ou dele
. . . IMunicípio -de Biguaçu, per seu advogado infra assina- AMOR e muitas outras gravações CONTINENTAL! I

. ,

"....

alma\ ern mero d� .cammho,
I
do, inscrito na OAB, secção de Santa Catarina, vem, Apresentação por LUIZ JATOBA'.

' -

I conhecimento tiverem, ex-

.)U consoa�i2 a �ll"la: quan- respe�t�same�t�, com fundament? nos artigos, 550 e 552 pedido nos autos número

Io "ha bOI na lmha". do Código Civil e segundo as regras dos artigos 454 e SABADO _. DI� 20!'� [setenta
e um de Ação Exe-

Na rua Araci Vaz Cala- seguintes do Código do Processo Civil, propor a presente Finalmente nesta capitaL.;
�

cutiva movida por Senator

lo contámos ha dias uns' a�ão de us�capião, provando mediante. prévia justifica- A RAINHA DO RADIO. . . Batistotti contra a Firma

'. .,' • 1 çao, o segumte: 1) Que possue, por SI e por seus her- "MARL�TE"
qumze caprinos, as cabrío- deiros, ha mais de trinta anos, pacifica, interruptamente

�l" "Indústrias reunidas Rosa

cia no sub distrito 'do Es- ladas, de um lado para ou- 'e sem oposição, um terreno de fôrma regular na 10caH-
-".
-.
- e '-'-o-., S, A. "que se processa pe-

Iro daquela Y;'l pública. : dade Inferninho, Município de Biguaçu, medindo 600 LUIZ DELFINO \ rante êste Juizo e cantórlc
,

Em outra rua, onde exis- ll1etr?s .ao Norte, �nde confronta com' t�rras de quem Apresta�tando um grande e selécíonado .espetáculo do Escrivão que êste 8U1)S-'
.

de direíto, 35 metros ao Oeste, onde confronta com o Ipara seus milhares de fansl ..- "'. .!,. .

.

-.

te verde gra�mea, de.p�- ,mórro do Pa_:rão; 600 metros ao Sul, onde confronta com I __

o

UNICO ESPETÁCULO _._._ '. i creve, �ue ate�dendo ao

rou-se-nos dlv�rsos asmi- j terras de Joao Monorato Ferreira e 35 metros,ao L7ste",
.

I
que <los referidos autos

110S, em louca disparada, onde confronta com terras de Estevam Laurmdo: 2) consta, . por despacho pro'·'

Entre os muares que an- Que a suplicante semp�e�usou o citado terreno para la-
' : ferido aos treze de março

dam à solta, fazendo trope- vd�us.rga; 3)d' Nesthas condlçoe� ret�f�er!- V" E.xa. se digne I de 1954; autorizou a venda
.

•

1 nar la e ora para a JUs 1 lcaçao previa, com cien-

t M· d 7· d'
• . - ,. .,

lias, pelas ruas do Sub-dis- cía. do representante do Ministério Público, ouvindo-se
. . I.SS!a(.'�'. e '.. .1a

em leilão público, do imo-

trito, vê-se um de. côr es-, as testemunhas abaixo arroladas, -que comparecerão .in-
,

iii- vel abaixó descrito, com

nominação, pois, à parede 'rranquiçada o qual não di- dependentemente de intimação. Requer, ainda, que fei- sua respectiva avaliação,

da nossa casá, colocámos 'ere dos' demais 'pelos seus
ta a justificação; �a posse e julgada a .mesma, se digne MIGUEL TERTSCHITSCH pertencente á "executada,
V. Exa. mandar citar os confrontantes conhecidos e por

Valentim Tertschitsch. e família Vva. Aninha Soa-

ha dois anos, por nossa nopinados corcóvos; relin- edital com o prazo de trinta dias, os interessados ausen-
.es e filhos externam sua gratidão à todas as pesoas que será levado a público

conta e risco, depois de in- -ha e inete as patàs a tor- tes e desconhecidos para acompanharem os termos do. :lue enviaram condolências, corôas e ramalhetes de -I pregão de vendá e arrema

frutíferos apêlos, uma pla- to e a di�,eito, com grande processo até final, sob pena de revelia,' contestando, se fl?res por o�asião do falecimento de Miguel Tertschitsch. i tação, a quem mais der e

ca com o nome do pracinha oerígo para os transeuntes, tiverem o que 'alegar, dentro do prazo da lei, julgan- Aprovel�am p ens�jo para convidar as pessoas ami- : maior la�co .. ofer�cer no

lo-se, afinal procedente a ação e expedindo-se o compe gas para a missa de 7° dia a realizar-se sexta-feira às 7,15 I d' 9 d �b'( .'
heroi. J que vem comprovar á 'ente mandado para a transcrição no Registro de imó- horas, na ca�la do Ginásio Catarinense, antecipando I ,la

e a 1'1 p. vmdouro,

E' uma placa diferente evidencia, que a côr do pê- zeis da sentença que atribuir á suplicante o. domínio �e4s agr�de�lI�entos a todos que' comparecerem. a êsse i,as 10 horas, no local eIll: ..

, da-s-demais, porque de ma- lo não tem absolutamente 10 referido terreno. Protesta-se pelo depoimento pes-
ato de fe cristã,

-,
-

c.
v," . I que se realizam a� vendas.-

deíra e fundo preto e não nfluencia alguma com re- .oal dê. quem '�]ueira 'contestar. a ação, p0t.,�n.quifição ��.
'.; 'J .�

,
" "':I; '., '·1 em- hasta,..p.úb.liEa·-,ll,etepní[

. . estemunhas, Juntada de documentos, perrcra e por to- _;_':_!_.....::i- -;-_::1--',,,/ .

.: -:-.� .._--';: -', - nadas ,Á te J
.' .,

�

azu,l, mas O. fato. é que to- lação ao instinto inferior I "C s por es e UlZO a por
ios os meios de prova permitidos em ai�eito. Dá-se á .'

<' ". ,.
"

-

dõ_S .podem: Íer )'facilmente: dos anim'ais; o mesmo
-

a- )resente o valor de dois mil � cem c:uzeiro.s (C4 . . .. :..' �A:ORADE''('('IMI"'E'KfO'�::, ,ta do (dlflClO cl�· Pl'efeitu-

RUA ARNOLDO CANDI- contecendo ao homem ,com UOO,oo). Testemunhas: Jose JoaqUlm de' Carvalho "',,_' '.', '. "

.

1'a Ml�nicit>al eles,ta Cidade.

DO RAULINO, tal era o ['elação ao racioc[nio, essa João_ Honorato Ferreira, Francisco Jacinto. Biguàcu '4
-"

Descr�ção e avaliação do

nome desse nosso bravo faculdade superior' que lhe :Ie janeiro de 1954. (Ass.) Oswaldo Pereira Baixo': Se- I imóvel que sel'á levaelo a

lado com Cr$ 3,50 estaduais, inutilizadas.' Em dita pe- de
. ;

conternlneo', cabo do '14'0 � inerente, bem como aos tição foi dado o seguinte despacho: A. Como requer,
Moacyr Moraes Lima e Família agradecem às' leilão: _. "Um terreno, si-

B. C. e componente da ,:lotes de espirito e nobreza designari�o-se�p��:r e hora
-

para justificação, ciente o Dr.
;nanifestacões de pesar e f},pi'es recebIdas por ocasião tuado no lugar Timbezinho,

F'tl'B I d t' P t P ',i-,l}' ,'O' 81
:Io faleci�en10 de sua' querida filh .. l MARIA LTJIZ'A 'd' . d- S

D , rporto g oriosamente e sen lmentos... r!?mo.Qf�...�u�W.2t.�,·�g.u.a..ç.u., - -54. Ass.). Abelardo da :
.

� " lstrIto ,e ão João Batis-

C A J -a- -{corrido a 11 p. findo.
"

'nos campos de batalha, da ImI?õe�se. a ne�essidad� f�_�!c!i�.����:o:���to. Prç,cediq� a.j�§tit�cação, .... - Agradecem .01.:ltrossim.a� D ..-M;O',�Fs:7C '�í, . ·ta,,_,��sta C<?In_ar_ca, ,.éPHl
It l' 1

.

t I
-

S b d' t'
01 eljtél·"''hU.�aHa·''W''r.:;semeHCa do iror segumte' Vistos I "1

' , r. .",t. "
av-a caFltI

1') 45 .l, f
a la. . a 1118 a açao n� u - IS 1'1-, etc. Julgo ·�põr,.�éntenca a j�stificacão de fI

.

d 'd' ,e o ze 0,-- dedicação e pela maneira suli'.'ila.e des;r:;,te- i � metros L,e rentes,

Não tivessemos tomado tal to, de um curral do Con-, pela Aúfo'ra Laur'l'nda' Marl'a de J�esus
s. pro UZl ta j"'essada com que sempre acompanhou quando de sua 'por 1.100 ditos de fundos'

.

-

"

" para que sur a, f 'f'd d
. ,

pr'ovidencia, a pobre mãe celho, onde sejam recolhi-, os �e,-:s devidos.� e legais'. efeitos. Cite-se os confinantes
per �az en er�1 a e..

"
'" , i fazendo frentes, ao Norte,

do pracinha, talvês não

a-I
dos os animais que andam do lmov�l,'�em C?�O.O Dr. �romotor Pú,?lico, mediante obrigad��na Dlamantma FreItas (Tea) o n03'l0 multo

,�om terras do espólio;' fún-

('('editasse, haverem presta- à solta, impressionando mal mandadd�' PIara ClenCla dos lllteressados mcertos, expe- A todos'
- It;os, ao Sul, eóm terras de

".

.

.' _! ça-se e !ta, na forma do art. 455 § lOdo Cod. de Proc.
a nossa gratidão. I ... ,

c.o a �emo:la de se.u que- a todos que observa� tao Civil. Custas afin�l. Biguaçu,. 25-1-54. (Ass.) Abelar- I
AlVim; extrema a Leste

ndo fIlho, tao merecida ho- �amentav�l anorIl).ahda,de, Ido da �osta Arant�s, Juiz de Direito. Para chegar ao
-------. com terras dos herdeiros de

menagem. . . lllco�pahvel com. �s foros. conheCimento dos. mteressad�s, passa. o presen�e edital 'I Joaqu.
iin Leonardo de Oli-

de Cidade de que Ja gosa o

I;om
o prazo. de trmta (30) dias, publI.cado e aflx.ado na O·r. MI·uue·1 N"u'.nes, t.··e·.,r.le:lra

.

veira e a Oeste' com terras

RUA ANTONIETA DE 3ub-distl'ito. orm� �� leI. Ptadd� e Pdassa�o ndes�.a C�dade de Blguaçu, I� I." dos herdeiros de José Col-
. 'lOS vm e e se e las o mes e Janeiro do ano demil.

'

BARROS I

Conespondente n�)Vecentos e cinquenta e quatro. Eu, Pio Romão· de Fa- ...� ��:.,_ I "
leoni, avaliado por seis mil

.

na, Escrevente Juramentado, no impedimento ocasio-
CLíNICA GERAL . e trezentos cruteii·os Cr$

E por falarmos em colo- nal .do �scrivão, o datilografei e subscreví. Biguaçu, 27 Cl'" .;p��ra �o estômago e duodeno 6.300,00) ".' E para que che-

cação .de placas nas
--

..

de JaneIro de 1954, (Ass.) A.belardo da Costa Arantes
mica e lca, oenças do aparelho digestivo, úlce- d

.

h'
ruas

�NpnEG D"
- Juiz de Direito. Confére com o original afixado no

ras do estomago e duodeno e allergia-dermatologica. I
",ue ao con ecunento de to-

"sem nome" do Sub-distri- � 1\ A A lugar de costume. O Escrev�nte, Pio Ro�ão de Fà1'ia. .

Dr. Migue! Nunes, recem-chegado do Rio de Ja-
dos e ninguem possa ale-

.to, n�o podemos deixar de

i'
��lr?, atende a rua Victor Meirelles, nO 18, 1° a:ld. gar ignorância, mandou

lell1bral' a quenl de dl'l'el'to, Empregada doméstica -- ------------- �larlamente das 9 ás 11 horas. ;. I
-

d' 'd' l' �.-

lACRO E FR CO Ch"· expe Ir e Ita que sera' a-

. precisa-se de dl,las, na VI- \ .� . S . A S amad�s a I!ft.lalquer hora do' dja ou da noite no· '".
que '1 m p o r t :l P t e rua _ loteI Cacique, á rua Felipe Schmidt.

Ílxado na sede deste JUIZO,

tJ'ansversal à C')ro:lel, Pe- LA NAVAL (Pedra Gran- .

V A N A D I O L no lugar do costume, e, por

dro Demoro, por feliz su- ele), casa n. 8, .

I' E indicado nos éasos de fraque r:� �:,�c:�
------- cópia publicada uma (1)

gestão do' vereador Dr. Os- za, palidez, .magreza é fastio, porque .

A
-

d.
. vês. no jornal "O ESTA-

mar Cunha, recebeu a ele- em sua fórmula entram substancia!
.

. gra eClmento DO", de Fl,o,rianópolis. Da-'

nominação de Antonieta de

EMPREGADa
tai's como Vanadato de sódio, {.lci· d rl t 'd d
una, GilL-erofosfatos, pepsina. n02 S" T P

.

-

,.' I
0_ e pas�aro nes a CI a e

Barros, insigl1:e mulher de
.

.' . erglO . ereIra e famd.la. agradece.mas', de TiJ'ucas, aos quinze dias
. de cola, etc., de ação pronta e'ef1c&J

côr, que, como o imortal Frecisa-se de una que nos casos de. fraqueza e neuraste- pes�ôas que os auxiliaram, enviaram telegrá"-" ??" mês d'e março de mil

Cruz e Souza, seu .ilustre sHil)ü cosinhar.
'

nias. Vanadiol é indicado para ha mas e acompanharam o sepultamento. de srut :�?v:��entos e cincoeFlta' e

irmão de raça, que tam-
',f ;'atai' à Rua Feliciano

J mens, mulheres, crianças� sendo fór· (ilha DALMIRA, faleCida a 4 do corrente. .:;.- qu��ô. Eu, (a) 'Gercy dos

bem deu o glorioso nome a J. mula conhecida pelos grandes mê. .

A' E
,- .

d 1
:\;t'nes Pires -:- n. 14.

"

dlcos e estA ·Ucenciado pela Saudp Publica. Florianópolis, 11 de Março de 1954
. nJ�,' SCl'lV�o, o ati 0-

uma das ruas do Estreito, . grafeI,.confel'l e subscreví.

h: �xpoente da cultura em
.

'\
.

' � COMPRA �I:' (a) Clovis Ayres Gama _

sua terra natal e mestra 'YIAJ� CONTO'QTAV€lM€NTt: I '-":L J,uiz de Direito. Está ,con-

��n��:;:: qd:eu::;ã:e:;Cg�ãU� �O�trc O �Ul 'DO�IL E VENVE..SE' fo,me o odginal af>xado na

- LO OU A" -nA rA� I· - I sede dêste Juizo, no lugal;

.

��::::o:a:�:v�:::r.ns:to::
I

. �_,,_

t,lL· � V,.

/- lo�;:;::a,�;����IR��� I �e ::��;: e �:�r�/ qual
da atividade publica.

�
""'_.d"

. �>.
';

Fone '2088 _ Rua Arau- Data supra. O Escrivão:

Façamos votos no senti-.,
jó Figueredo, �. I Gercy dos Anjos.

do de que, s�ja, qUãnto an-I
tes, colocada na referida

a nossa humilde resídencía,
com a sua insigne, dígnifi
cante presença.
Viél'a da Capital da Re

publica, onde fôra a cha

mado do Ministerio da

Guerra pois o ilustre titular
da referida pasta, desejava
prestar-lhe justa homena

gem, . dando-lhe uma casa

de moradia, em a nossa

Capital, onde ela reside. -

Sendo sabedora da existn-

treito, de uma rua com o

nome de seu querido e sau

doso filho, indicaram-lhe a

em que residimos; daí o

fato de ter chegado até ao

nosso humilde "chateau".
E teve a satisfação de

constatar que, de fato, a

rua possue tão' honrosa de-

\-

\
rua, a tão necessaria placa,
com o nome da

.

saudosa .

educadora e brilhante pen-I
Isadora.

ANIMAJS A SOLTA

Não sabemos de outro

lugar neste país, onde os

animais domesticos gosem
-de tanta liberdade com� no

adiantado Sub-distrito do

Estreito, futura cidade de
Hercílio Luz.

. Cabras e cabritos, porcos

O"
•

,-
-.

�
,

Ayres

. ,

EDITAL DE CITAÇÃO COM -o PRAZO :D�'-
�

.

. TRINTA (30) DIAS
�

...,'

TR AI· ··C';·:·:i"E· 'R··:······.

."�- ·-4.·�;-: .:--
. �:

.

.
',- ��: _.,";,

.

; '�', - ; r·'
-

..
� ,

.

,
.

}'-.' ...,
.

, ,
CÁMARA DE �TIJUCAS .'

J.UIZÓ DE DIREITO DA.

Edital de leilão,' com o pra-
R I T Z - 2 "SHOWS�' �SPETACULARES.

DIA 19 - 6a. FEIRA -.
zo de vinte dias.

O Doutor Clovis

Vende-se ou perm·uj.,.,se
.

Vende-se �m "Cadillac", 1950, completamente equi
" .__pado, em perfeIto estado, com rádio de 8 valvulas.

Aceita-se �roca por casa ou - terreno.
Tratar com o Capitão Médico Dr. Carlos Fernan

. eles Ei_n�elsing, no periodo da manhã no Hospital da
Guarlllçao, e no da tarde, em sua residencia à Rua
Bocaiúva 1)0 210.

,
.

'. VEN'OE-SE .

Um lote situado na Vila de Fátima distrito 'do Es
ll:E'ito; próximo à ·rua Pedro Demoro, 'contendo 426,25
m2, com 18,44 m. de frente e 27,40 de fundos.

.

Tratar 'Com' W. SANTOS."
Distrito do Estreito _. Rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

\ , '

6 Florianópolis, Quinta-f.eira, 18 ·die.'_Março . de --1954

,F�abr�iCa·de Rtn.as e alr�"s uCarlos Hoep&kel.a�4�METROPOLE·
Hlepcke S.A. .

-

-

- Cllértio e -Indústria
_. I Compaubla Nacloual de Seguros

Senhor!E�:o�?s�;� DA DIRETO�IA RELATóRIO DA DIRETORIA 'de Acidentes do Trabalho i �

Atendendo aos oisposítívos legais, subm.tem�s à Senhores ac�onis.!-as. ,'. -' .
- '9m LI·qDI"da�a-o -·11"�."""---

sua apreciação o balanço geral, a conta de lucros e per- . T�1)lo� a satisfação de submeter a apreciaçao de V�; .

" " II .W • :&J
das e demais documentos referentes ao exercício de !l953'ISS. o balanço geral� a con�a de, lucros e perdas e demais Publicação em obser�ancia ao art? 150 do Decreto-, .. W;

.F'lorianópolis, 31 de dezembro de 1953. docun;�ntos e papeis relativos as operaçoes efetuadas no lei n? 2.063 de 7 de Março de 1940..
.

.

Rudolfo Scheidemantel diretor-presidente. exercicio de 1953. .'. - CRESC,IÚMA I As 5 � 8hs.

Adolf� HeckmannJ' qir�tor-gerente. Florianôpolis, 31 de dezembro de 195'3.
.

DR. HENRIQUE CHENAUD: Despacho: Atendi- Richadd BESEHART

Acelon VálicJ de Sóusa� diretor-gerente. Acelon Dário. de Sousa, �iretor-presidente. do, como credor quirografário, pela importancia de Cary MERRILL ení:

BALA.'NÇO- GJ�HAL ENCERRADO EM 31 DE '; Rudolfo Sche�demantel, diretor-gerente, cincoentà cruzeiros de honorarios médicos, por servi:" I "DECISÃO ANTES DO

DEZEMBRO, DE 1953
.

, , '. Rodolfo Weickert, diretor-gere.nte.· ços autorisados e comprovados, conforme documento a- I
. M N'HECER

ATIVO BALAN.ÇO GERAL"EM 31 DE DEZEMBRO DE 1953 !presentado.. .

.
A A

Imóbilizado ATl�O'i.·'
. l Em 19 de Setembro de 1953 No programa:

In1óv�i�'. . . . . . . . . . . . . . . . 4.581.466,50 Imobilizado'

'J'
Archimedes Pires Moniz de Cm'valho Atual. Atlantída, Nac.

'I'errenós e Casas de Mo- . Propriedades '. ': ; 21.920.907,80 . Liquidante P 7 6 3 r:
_ reços: ,o � ,;)0

.

',��dia' �
/

114.000,00 4,695.466,50
I Embarcações .. ,:.:: .. .:': 25.267.498,60 47.188.406,40 CRESCIÚMA \,', " I FARMAC�A SA��AIO. I?,espacho: .

At�ndido c�-
Imp. até 14 anos.

Estável' ,

Disponível· . :,-' .'

mo credor quirografário pela importancia de hum mil

Máquinas, &'Motores 7A57.790,40 Caixa: em moeda corrente ....

.

duzentos e cinco cruzeiros, de medicamentos fornecidos,

Móveis & Utensílios 60.742,00 7.518.532,�o e em Bancos .. �,' ..... /'....
.. . . . 7,121,885,10 devidamente autorisado e comprovado.

__..__--'"...__� Realizável. a
. curtõ e

r

.

Em 29 de Setembro de 1953

DisPO,ri;.í.vel
� ';1 '

. lon,go"pra:io Arclumedes Pires Moniz de Carvalho As 8 hs.

Caixa' '
.. .: .... ; .'..... '.. 38.796.10 .Devedores "�;/"" '.',." :. 44.880.115,20 Liquidante :;lan

v

LAFREL (O, Mn-

Realizável a . curto e "

" Mercadorias '.;: '
.... '; .. '. . 50.829.4;93,80 IBICARÉ .

.e-:

gro)
1 \..' I !';

, Matéria Prima
'

. : .. .i.' ... ,:. 1.168.519,10 FARMA:CIA ITAPUÍ: Despacho: Atendido como
ongo/l'razo, " ._

.
_ -,.,,,, No programa:

MerÇ!_àÍilo,rias'" ': '. '; .• _ : /_ 2,_294.872,4� 'parf�i��ç,ões,.':'J30l;'uS de credor quirografário, pela importancia ide duzentos e
(G do)

Devedores. . ... ;:: : '15:521.975,40 i u�5t� e Apó 'ices .:

.

2.322.�71,10, quarenta e quatro cruzeiros de honorarios médicos, por (.i ,OI' o e'TI:

Contas a.Receber '.:.: ,; ..
v, �83.829,3'Q. ,'Diversa:s>,êontas ,

.... :. ;', 263.639,80 99.463.939,00 serviços prestados devidamente autorisados e compro- -TOUREIROS

obfigações dê Guerra :.. 108.500.00 '1'
,.

.Ó> :,
.

I vados I No programa:

Fund,.,o.,.'.,'Lei .»,1.A. 7.,4.� a. 'Resti- r
','

Conta de comP.,ensação "

.

Em 29 de Setembro de 1953 N
,. <:>. ç<: N

. ,!' .', Ad'
" ''Í( ticias aa ",,·ema,na. de

.. tu, !t,,' " '.' ',_<' "

. > : ,«,
c 332.483,80 18.341.660,90' ções Càucio�a as" :. . 100.000,00 Archi'l'l'l.edes Pires M011iz de Cm'valho

_

�.'
.

. , f'n �os:, 6.2t.l _'. -8;50
"

", .

'..

� •

,
.

1 Liquidante' ,

30.594.455,90
I Cr$ 153.874.230,50 FLORIANÓPOLIS .l Imp, ate 14 anos. \

____
I

',' .PACSIVO·,G,: I FARMACIA SANTO AGOSTINHO: Despacho:', .
. -' ,

� Atendido como credor quirografário pela importancia-. 'g�E�u I E1Não' ex�g.ív�(. .. ' : d� oitoce�tos e oito cruz:iros, por medicamentos forne-
.

)"00
A

Capital
"

: .' ' =, 'r:: .;'. . 46.000.000,'00 cidos devidamente autorísado e comprovado. l ,�i_:!,__.
Reserva : .. 'i :..... 33.073.662,40 I Em 19 de Setembro de 1953

_, .. ,
..

Fundo íiara,' �lepr;;!ciaçãl>, Archimede« Pires Moniz de Carvalho As 8hs.

4.060.77�00
t .;:��:v�i::':.,� ..•e.�l���� 2.620.576,80

'"

CRESCIÚMA,
Liquidante

. ".
_ i M��.:�i�: �:E���A��

'.

'1'
Fundo=para eontas, duví- I. DR. JOSE DE PATTA: Despacho: Atendido como POMPEIA CIDADE

�

.

dosas '," .:'; -: ..... ,. . 4.400.000,00 '. .

credor quirografário pela rmportancia de Cr$ 1.755,00 '

.,

. Lu,c�os suspensos. "

.'- �',: 4.118,00 86.098.357,20 por serviços médicos outorisados e comprovados. MALDITA
.

Em 19 de Setembro de 1953 ]'\Ia programa:
.

Exigível a cm'to e lon- Archimed'es PÜ'es Môniz de Carvalho ('ine J'Jmal. Nac.

go pra.zo .

,. Liquidante, P 3 5
'

,Credores .... : ;...... 63.714.381,00 IBICARÉ '1 .

reços: ,7;00 -

, o

,

Diversas contas . . 1.201.492,30 1 FARMACIA S. FRANCISCO:' Despacho,: Incluida Irpp, atá 14� afiüS.

�6.847.246,20 _Dividendo .... : .. .. .. .. 2.760.000,00 67.675.�73,3'o como credora quirografária pela importancia de Cr$ ..

.

I
" 1449,00, 'por fornecimento auto:r:isado e c�mprovado. ,:w!! â1 =>� "]Conta de' compensação

-

Em 7 de Outubro de 1953 Jw.l � � {� !':..!_
Caução da diretoria .. '. . . . . . . . . . . . . . . . 100 ..000,00

-,

Archi.ínedes Pires Moniz de Carvalho I
.

,

3.747.209,'70;
I Liquidante \

As 8 1 '3},�.
.

I
Cr$ 153.874.230,50- JüAçABA

.

Richadd BESEHART

3V.594.455.f.o i
ARNO VIER. - DR: Despacho: Atendido como Cary MERRILL em:

Florianópolis, 31 de dezembro de 1953.
, c.redor ':luirografári� p�la ,in:por�ancia de Cr$ 530;0?, "DECISÃO ANTES DO.

Acelon Dário. de Sousâ, diret&-prt:isídente. nonoranos por serVIços profIsslOn;�lls

prestad.QS
e

auton-I
.-

Rudolfo
'

Schei�e:ma11.tel, . diretor�g'eiente. sados. . AMANHECER

Rqdolfo Weickert, diretor-gerente.
.

'Em 19 de Setembro de 1953
- No programa:

4.060.772,00 Heitor de Sotlza Lima, Gua:r:da-livroi1, reg. Archim,edes Pires Moniz de Carvalho. Atual. Atlantida. Nac.
, I. no C. R. C., sob n. 0039. " Liquidante 1

Florianópolis, 31 de dezembro de 1953. I
I

P�RECER DO CONSELHO FISCAL FLORIANÓPOLIS I
Rudolfu 5üheidemantel, diretor-presidente. Os abmxo:-assinados, membros do Conselho Fiscal da DR. JOAQUIM MADEIRA NEVES: Despacho:

'

_

. Adolfo Beck'tl1ann, diretor-gerente. "Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria", te'ndo pro- Deixa de ser atendido, em face de ter sido apresentada
AcelO'l� Dá:";() de Sousa, diretor-gerente. cedid� ao exame dos livros, balanço, inventário e demais fóra do praso previsto em lei.

Álvaro de Lima Veiga, contadol', (Regs. documentos, especialmente, dos negócios e operações so- Em 9 de Outubro de 1953

.

48.430 na D. E. C:, 0.067 no C: R. C.).' ciais, referentes ao exercício de mil novecentos e cin- Arc:himedes Pires ,Moniz de Carvaiho

.,'
PAR:ECER DO CONf?ELHO 'FISCAL'

" I quenta
e três, declara� tel) achado tud? em perfeita or: Liquidante

Os abaixo-assinados membros do Conselho Fiscal da dem, clareza e r�ularldade, pelo que sao de parecer se- FLORIANóPOLIS

"Fábrica de Rendas e Bordados Hoepcke S. A.", tendo i jarrr aprovados p�los sennores acionistas, o balanço, con- PEDRO AUGUSTO CARNEIRO DA' CUNHA:

procedido ao exame ,dos _livros, balanço, invenU,rio e cle- I tas e ato� p:ati�ados pela Dir�toria da So�iedade.
'

Despacho; - Incluido como credor quirografário pela
::nais documentos, especialmente qoS negóci0s e opera- FlorlanOp9b!), 6 de fevereiro de 1954. importancia de Cr$ 272,60, saldo apurado no encontro

cões sociais, referentes ao exercício de mil novecentos e
Joã,o Batista Bonnassis de contas da "METROPOLES" - ACIDENTES DO

�inquenta e três, declaram ter achado h.do Hll perfldta Adolfo Beckm(lnn TRABALHO e "METROPOLE" - SEGURoS GE-

ordeu( clareza e l'egularidad�, pelo que são de parecer
' �ctttro Ltti,z; Linhares ,,:'<, RAIS, en{rosamento, em tempo autorisado.

. sejam aprovados pelos senhores acionistas, o balaneo. ..
' Em 9 de Outubro de 1953

contas e ato}; praticados Pela Diretoria da Sociedade.
' ,

-------- ----....__- 'A1'chimedes Pi1'es Moniz de Ca.rvalho

FlorianÓ��r��o�:{�!�:;:i!�
19M. MEtROPOLE-Cdmpanbia Naclo� L_i_q_U_id_a_n_te_·_- .,

_

Heitor de Sousa Lima , .'al de SeGuros Oerals
em Ltquldàoão .

'

Publicação em observància ao, art!>. 150 do Decreto-
lei nO 2.063 de 7 de Março�de 1940.

/
.

FLORIANÓPOLIS
PROSPERQ HERMOGENES LAPAGÉSSE: Despa
cho: - Atendido como credor com privilégio geral pela
importancia de Cr$ 5.694,90, saldo apurado nos docu
rnimtos existentes.

Em 9 de Outubro de 1953 .

Archimedes Pi1'es Moniz de Carvalho
Liquidante

o J:S'fADO

•

Oliver HARDY ('

..;:;":,.....

: "qtffit�s' de �
�o����sação

De:v�d���s."��,, C/Cobran-,

ç'c·;-;,·:';:;-. '," '-'," .'; ....

Baneor dg':-Brasil S. "A.,
,cj;c�uçã,i >;.; .' '

.

Ações' Ç-a.(idoiiadas. -::. '
�.

J����afS;�()•. -

Capital., .. ;: ; . . . ..• 18:000000,00,.
Contá' de Rê'serva '5.872.9:19,90
Fundo /de DeprecülCão de

Máquinas .... � .....
. Fundo, para Devedores

Duvidosos ... ; .....

Ltféros: SuspensO?

122.747,00

3.908.025,00
30.000,00

1.336.198,�o '

"1.556.üOO,oO
82.108,30

i Exigível a curto e lon-
go prazo·

Credores , .

Cont�s de compensação
Títulos em Cobrança � .

Títulos Cqucionados .

Credor€s 'em C/Caução ..

12'2.747,JÓ
3.908.025,00

30.000,00
)'n ços: 7,1,) - '3,50
Imp, até 14 anos.'

As .8h'l.

Tonny CURTISS - Pi

per Lj\URIE em: \

O FILHO DE ALI -

BABA'
Richard DONNING em:

PERFIDIA SELVAGE�
No programa:
O Esporte na Tela, Nac .

Mce,cânicos
PRECISA-SE :NO ÉSTALEIRO ARATACA.

TELEFONES - 2.266 ou 2�212.

.?rt(;cs: 6,2' . - 3,50
Imp. até 14 anos.

E.MPREGADA '

.
. .

:solla.xd 1·PRECISA-SE DE UMA QUE SAIBA COSINHÁR.
TRATAR - À RUA ARTISTA BITTENCOURT

N° 28.
.

.
,

�at\�� 4ssiltIJ�t\l
POLVI LHO"'�s

ANTISSÉPTICO
h GRANADO e.

rIfe' .• �o..
. 'II8s Suores \t\\:

I

--,

Atenção
Precisa-se de uma moça 'com prática' em serviços

de Contabilidade e Dactilografia;' ás interessadas quei
ram dirigir-se a ENARCO, Santos Dumont, 15.

Vende-,eTransportes a� Ca-tarineose
ASSBMBLÉIA GERAL ORDINARIA ·Expor.a,ção doi Ex.erior

ORDEM DO DIA

,
-

LEILõES DE FRAN�OS FRANCESES
Já foram iniciados. Temos ótimas cotacões - Az�i

te, Azeitonas, Bacalhau, Cereais. Condime�tos Conser
vas, Aperitivos, Champagnes, Cog'nac Licores' Vinhos, ., ,

etc" etc;..
'

OFERECEMOS EXLUSIVIbADE A IlVIPORTADOR
Arame farpado, liso, etc.; Metais ferrosos e não

ierrósos e,pl lingotes, chapas, Tubos vergalhões, etc.;
Breu (J;té�ina de pinho), Aguarás, Barilha, Litoponio,
soda cáustic!a, Parafina, etc.; Matérias. plásticas para
moldagem, injeçiig, flompressão, extrusão,. etc.; Celu
lóide, LU,éite. etc.; R. D. L. L�NGE - C .. P. 1396 -
RIO Df- - �Telg. LANGECELLERIN.

.. Jaime Camara nO 2
------_-------------�--

Vende-se uma me!)a elas

t�ca, 6 (seis) cacleiras ufu
balcão e uma cristaleira.

Preços módicos.

Ver e tratar na Rua D.

\
São convidados os senhores acionistas desta socie

dade para a assembléia geral.ordinária, a reàlizar';'se na

séde social, à rua Felipe Schmidt, n. 14, nesta cidade de
FJ0.l'i,!nópolis, no dia 30 de março .de 1954, às' 15 horas,
p,�ra deliberarem j>ôbre a ,!?eguinte

Qualquér procedência,. produto o'u artigo e\U qualquer
-

ramo. I?formes a. pedido

AVISO AOS ACIONISTAS

� • PLACAS SIFILITICA8.

PAI'.f -�_ �OJ !!L�����I!!.
. �'$. t...t. d••mu•.

�-,II'"� Tooo'�-\"lCASA
/, '" . nos IIAf)�JOS I

Vende-se uma com 3

I �\

ft'
.. �. "i

q,uartos, sala de jàntar, co-,

•Dz�'
zmha e quarto de banho,

P· d
.

h d _'"' �

,;; �
�.� �. _

em terreno 10x30, com en-
reclza-se e uma cozm eira e e' uma moça

I
� .� � -

para cuidar de criança. .... �

� .»
-...

� � � trada para automóvel.
'- Paga-se muito bem. ..:;;;;__1_..., _�,�_,.,..,.!. �.'7 .,u _'U" ai. Informações:- Rua MonM,

!:l'ratar à Rua, Tiradentes, '7 u(Sebrado)�-",··.,"-,_I - senhor Topps, n. 11. .

1 - Leitura, discussão e �provação do balanço,
conta de Lucros e Perdas, relatório da Dire-

: toria e parecer do GOI!selho Fiscal.
'

2 - Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes,
3 - Outros assuntas de in!erêsse social.

Florianópolis, 10 de março de 1954.
J. D. Fen'eim Lima, Presidente.

\

Acham-se à disposIção q.os senhores acionistas, nn

séde social desta Sociedade, �"rua Felipe Schrrüdt, n. 14.
os documentos a que se ,refere _o art. 99, do decréto-Iei
n, 2,627, de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, 10'de março de 1954
J, 'D, 'Ferreira Lima, Presidente.

EMPR�GADAS
.l!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7Florianópolis, Quinta'-feira, 18 de Mal'Co de 1954
----,'-- --_._._-----------

Clube·1t·de Agosta IE I T ..-�_ ;,

JUIZO.DE DIREIT-O-; DA tíficação-exigida pelo �iti�oi f .: { :"
_.

COMARCA DE TIJUCAS i51 do Código de Proce��o' _.:

.. Civil, na qual deverão ser

Edital de citação, -..
com o inquiridas as, -"té�temUrih�s

prazo de trinta dias, de in- Francisco Leonardo de Oli>
teressados ausentes e des- veira funcionário I-úblico
conhecidos. aposentado, - Lindolfo
O Doutor Glovis Ayres Marcelino Pereira,. comer ..

Gama, Juiz de Direito da ciante, e Constantmo Pe

Comarca de Tijucas, do Es- reira, lavrador, - o primei
tado de Santa Catarina, na ro residente e domiciliado
forma da lei, etc. . . cm São João Batista, desta
FAZ SABER a todos Comarca; - o segundo re

ouantos interessar possa o sidente e domiciliado nesta'

presente edital de citação, Cidade e o terceiro residen
com o prazo de trinta dias. te e domiciliado nc Centro
virem ou dele conhecimen- do Moura, desta Comarca,
to tiverem, que por parte � os quais cornparecerão :

de Atíllo Sdregotti.: Artur em Juizo independentemen
Sdrego.tl, Luiz Machado e te de citacâo. Requerem
ss/ mulheres, lhe foi diri- mais que, depois de procí
gída a petição' do teor se- da a justificação, sejam fei

guinte: - "Exmo. Sr. Dr, tas as citações pessoais dos]
Juiz de Direito da Comar- atuais confrontantes Ben-I
ca. AtÍlio Sdregotti, Artur jamim Duarte da Silva e

Sdregottí, Luiz Machado E: Francisco Duarte, i esiden

respectivamente, suas mu- tes em São João Batista, I

lheres Leonida Parreira desta Comarca (devendo
Sdregotti, Maria Pereira tambem.. serem citados por ISdregotti e .Dorvallna S- edital os sucessores de Leo-,dregotti Machado, - todos nardo de Oliveira Filho,
brasileiros, operártos, -,-I que residem em lugar igno-Iaqueles residentes e domi-, rado), bem como o repre-,
ciliados em Brusque e es- scntante do Ministério Pú
-tes residentes e domícilia- blieo e por editais de. trín
dos em Blumenau, dêste' ta dias dós interessados in- j

I I . IEstado, - por seu procu- co TtOS e desconhecidos para

Iradar infra-assinado que-: fI( r.mpanharem a presente
r�m mover a presente ação

I'
ação, - por meio da qual j

de usucapião em que pro- deverá ser reconhecido o

varão: - I' - Que são declarado o domínio dos fu-Iposseiros, há mais de trin- plicantes sobre o aludido --'- .. _ --- ,

�::�3�i��i;�OU:::t1�� ;��;':C:::::::;:;:m�:=:� �lUg�m� alvena- �J,erfJnos �a Vilalf lorida
de São João Batista, desta ração e para seguirem a ria sita à rua 14 de Julho.

. l·Estr,eilo)Comarca, com duzentos e causa até final sentença n. 595, no pôrto marítimo
MAGNIFICOS �OTES, COM- FINANCIAME"NH) A

vinte (220) metros de fren- Dá-se à presente o valor de Estreito, com uma sala LONGO PRAZO SEM JUROS
tes e dois mil e duzentos di. de Cr$ 2.500,00 os feitos 1e- de visita, sala de jantar, Oportunidade especial para aquisição, com grande
tos de fundos - ousejam 'f;().j:;:. Protesta-se provar CI varanda, ampla casinha, facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
quat;oJentos e. oitenta" e' ;ã)�gàdõ"ê-óIi1-' -ôepoili1t!ntóS' ·ÔÓ1! ;4tHtrtàs"'-:lFt.frn�q-uarto' Lugar. �.lto, �_sau'dável � toda facilidade de condução.

.
.

d .' d' .

. " _

, - Priviligiada localização, nas PROXIMIDADiES DO ES-quatro mil (484.000) me- te testemunhas, ccumen- pára empregada no sotao, TADIO DO FIGUEIRENSE dI' �
.

. .' •
, asseguran o va Ol'lzaçaot.ros quadrados, - fazendo tos' E vistorias, se necessário. sanitária completa com chu- imediata. '

'.

frentes, atualmente, em ter- o assistente que esta subs- veh-o, água e luz com abun- OS TERR:E::NOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
ras de Benjamim Duarte creve tem sua residência á dâncía. NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-
da Silva e fundos, ao Norte, HuI:. Coronel Bucbele,' nO A tratar no mesmo local. Peça hoje mesmo ínformações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE- em terras dos proprietários 4. onde recebe citação. Nes- '. . LTDA.'.(SUBRAL)SIA POR GAS�S (Foregger}. do Moura; extremando a tes termos p. deferimento. Escritório; Edifício São Jorge, Sala 4 - Fene: 2-1-9-2.

Leste em terras <los suces- Sobre Cr$ 3,50 de estampi- r , --- - --- - _.

sares de Leonardo de ou. lhas estaduais, inclusive a Ven�'e·-·se ._ExP,e)s-�,�O.. JJ·I�)�r-i-iln6polisveira Filho e a Oeste em di- Taxa de Saúde, lia-se: - D
d

.

.

tas de Frarlcisco Duarte. Tijucas, 15 de Janeirode:7 e .

fI - Que dita posse perten- 1�54. (a) José Gallotti P.e:
cia ao pai e sogro, respec- xcto". Em cita petlção (foi

rivamente, dos suplicantes, exarado o seguinte despa
Antonio Sdergotti, que já ('ho: - "A., designe-se data
vinha ocupando-a há mais para a justificação, ciente
de trinta (30) anos e, fale- e Dr. Promotor, Em, 25-1-

54. (a) Glovis A:yres Ga
ma - Juiz.' de. pirtüto,"
Feita a justific<;\ção fOI exa
rado o seguinte 'de�pacho:

I cido. _

êste, os: sup�icante3
CASAS A' VENDA: i contmuaram a ocupa-la co-

No bairro N. S. de Fátima, Rua Pedro Demor9, Ma}; ; mo sua, nas mesmas condi

Schram, 24 de Maio, Bom Abrigo, Coqueiros, Barreiros ções, insto é, pacífica, con

e Palhoça. tinua e ininterruptamente,
em ato contínuo á morte do

LOTES. E TERRENOS A' VENDA:/
Barreiros, Rua' Pedro Demoro, Bairro N. S� de Fá- l'eferido Antonio Sdregotti, do-se ol,ltrossim o Domínio

tima, Bom Abrigo, São José, Palhoça, Rúa Tereza Cris� - o qual ao falecer (h3 da União por seu repre
tina, �osé <;andido d� &ilva e Avenida Santa Catarina I vinte anos) lhes. hansferi- sentante em Florianópolis,

Automovel marca. FORD 49- - 2 po:tas. 110 H.P:1, ra, virtualmente, a posse da mediante pllecatória, Tiju-
c/ 28.000 :Kl. rodado -r- Pneus novos :- Maquma perfel- .

d't
. ,

1 242 4 () Cl
ta _.. c! rádio. Tambe:r:n aceita-se troca por casa ou ter- I 1. o lmove para que os su- cas, - -5. a. ovis

reIiÓ.
.

: phcantes o desfruta,<:se como Ayres Gama". Epara que

'Preço - 120.000,00, seu, aconselhando· mesmo chegue ao conhecimento de
PEQUENA FAZENDA /

que os suplicantes o lanças- todos e ninguem possa ale-
Vende-se uma, situada entrE: Serraria e Forquilha

no Município de São José;-bem, instalada, numa área
de 231.410 metros2. Imóveis: 2 casas de madeira 1 re

sidencial e 1 destinada á instala�ão de Engenho de Fa
rinha QU tafona; possue também, um est;i!mlo para 12

reses; área já cultivada com 1.500 a 2.000 pés de bana
na, parte com aipim e mandióca, amedoim etc. Gado va

cúm e cavalar - 1 parelha de animais novos com uma

carroça; 14 reses, sendo 5 vacas leiteiras, 5 novilhas, 2
.

bois carreiras, 1 reprodutor Holandes e 1 novilho Zebú.
(Preço de ocasião - Cr$ 150.000,00).

ALUGAM-SE:
CASAS, APARTAMENTOS E QUARTOS COM

OU SEM REFEIÇÕES
.

- Seguros contra incêndio de casas, de automóveis,
de ônibus de transporte coletivo, caminhões de- carga,
carga em trânsito ou armazenada etc.

ATENÇÃO:
V. S, deseja comprar, v�nder ou alugar: casas,

....terrenos, ponto para .ca_sas comerciais, ãrmazéns, loja
ou seu móvel?

Qudra dirigir-se ao Escritório da Imohiliária e

Agenciamento CANTO, das 8 às 22 horas, que será

<prontamente atendidti, sem compil'omisso, pelos diriien
tes dessa Organização, que visa 'h,em servir o distThta
público de Florbnópolis.

CONSELHO DELIBERATIVO

Convocação

De ordem do Sr. Presidente deste Conselho, con

voco os senhores conselheiros para uma reunião extra
ordinária a ralizar-se dia 18 do corrente, ás 19,30 ho

ras, a fim de tomarem conhecimentos e deliberarem sô
bre assunto de interêsse do Cluhe.

Consoante o art. 106, letra b - § 3°, dos Estatutos,
o livro de presença será encerrado vinte minutos

. após,
caso não haja número legal em primeira convocação,

Florianópolis, 9 de março de 1954
M. Gonçalves - Secretário C. D.

-----------------�---------

Lir'a Tenis Clube
FESTIVAL DE MARLENE E LUIZ DELFINO'

Grande Shaw da "MAIOR" da Rádio Nacional pela
primeira vez nesta Capital, diretamente para o "Clllbe
da Colina".

Apresentação da Orquestra do Lira com l,OVO re-

pertório de músicas do momento. .

Reservas de Mesas na Relojoaria "Müller",
Cr$ 150,00 - Ingressos avulsos Cr$ 25,00,
NOTA: Exclusivamente para Associados,

\

Maleruldade_ Dr. Carlos
-, Correa

(DA ASSOCIAÇÃ0 InMÃO .JOAQUIM)

Dbstetricu: Ginecologia Cirurgia

Completa assistência �
menta clínicos e operações
sação em apartamentos-.de
classe.

gravidês e ao parto, trata
de senhoras, com hospítali
luxo e quartos de la e 2a

MODERNÁ APARELHAGÊM DE RAIOS X, mar
ca Phillíps, para'exames radiológicos em geral (coração,
pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,
etc.) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) e RÁDIO-PELVI
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).

Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,
eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.

BERCARIO e ESTUFA para recernnascidos prema-

Duros.
�

" .'
'

�. -,-

I .

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATóRIO

(exames de sangue, urma, escarro, fezes, secreções, etc.,
e provas biológicas para diagnóstico precóce da gravi
dês). Exame de material para o diagnóstíco do câncer fe

minino, pela citologia, biópsia, e eólposcop.a,

Ó GABINETE 'DE RA:OS X E O LABORATÓRIO
ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO PE
RIODO DE 8 ás 11 e lA ás 107 horas,

Imobiliária e Agenciament9
Canto-I. A. C.

RUA CEL. PÉDRO DEMORO, 1.663
ESREITO - FLpRIANO'POLIS

"Façam-se as citações re

queridas na iniCial, citan-

se, em seus nome, na Cole· gar ignorância, mandou ex

toria' Esladual para paga- pedir o pr�sente edital qúe
menta do respectivo impo;; será, afixado:na sede dêste
to. III -, Que há· oho anos JuizQ, no lugar do cos_tume
os suplicantes transferi- e, por cópia, publicada na

l'tllU sua residência para {arma da lei. Dado e passa
Brusque e Blumel'au, res- do nesta cidade de ,Tijucas,
pectivamente, mas deixa- :1OS. vinte e cinco dias do
ram no referido im6vel usu- mês de fevereiro do. ano de

capiando, arrendatários que .mil novecentos e cinquenta
'sempre respeitaram a posse e quatro. Eu, (a) Gercy
dos suplicantes aH' a pr9- .'\njos, Escrivão, o dalito
sente data; pagando-Ihe,s' a

.

grafei, cO�1ferí e subscreví.

competente renda, IV - (a) Clovis Ayres Gama -

QU,e; em vista do exposto, Juiz de' Direito, Es� con

os suplicantes quei:em le- forme o original afi�ado na

gitimar a sua posse nos te�'- ·;ede dêste Juizo, no lugar
mos do art. 550 do Código ác. costume,

.

sobre o qual
:Civil,.E pàra o dii:> fim re- me reporto e dou fé. Data

q�erem _

'a �e�ign�çãO. ..

do I mpra. ? Escrivão. Gercy
dIa, lugar ,e ho�& para _a �us· dos AnJos.

.

�----_._------ -----

For motivo de transferên- ANDRADE & KOERICH
. I

cia de 'residência para ou- <

'-ia cidade, vende-se um Transporte de 'cargas ,�m' geral entre Florianópolis,
. , . C�tritib(];. e São Paulo

tn\) estofado em obmo es- Com vial{ens dlretas e permanentes
tado, um quarto de 50ltei- Matriz:, --:; FI,ORIA�ÓPOLIS
,'(1, uma_me�a �edonda, ulua Rua Conselheiro Mflfr�, p5' -.�.
C,sc)·'ivaninha, e um armário I

Fone: 2534 -- CaIxa Postal, 430
,o. '}'.

.

I

' .

1
,'" End, TelégJl'.: SAN:DRADE

p:.I.,� lVIQS.. . . .
.-

< '

Agência: _ CURITIBA
.Tl<�'�� _à r?a Tên.ente Sil- 1venida 7 de Setembro 8320/24

'GI�jra, 130, Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr,: SANTIDRA

Agência: :_ SÃO PAULO
Rua Rio Bonit?�'n: 1247 1 ' ._

�#ende .•.• ' t.�I;;t"'�-3l�96·- 'At�nápido ":rUOMARcy�
. ,.., I .End, _T.4!legr.: SAN1>RADE

< ' ,

no terreo do Salão Grêmio (Agêiíêip;s -iia Rio de Jar>'firo e em, .Belo Horizonte com

II R Bl trâfe'gn '1ytú!,uo at2 São Paulo cprn. a_Emprêsa de Truns·
. na ua

. umenau) .�. . ,_ ,

.

�'

"portes Minllls Gerais 'S/A.)Um armangem e Bar. I "
r/

Ótima fregueeia bôa casa ---

.

. -_-- ; _----f,...._-.-�· -- -_.__

. [tajaí. I:�ANDA9:E DO SEN$:OR .JESUS DOS ,pAse,osTratar no mesmo. ·,.i ...... : ;', í> ; -:'; E'
.

".
.

'

:

Motivo de �oença com

.' '.
- >, HOSP-ITAl1 DE CART.DA:DE

Tratar ria Casa "A 'Capi-'
'".

irge�lCia. ,
.

RECEBIMENTO DE ANUIDADE
Pr�vino áos-Irmãos que do dia 15 do corrente ao

dia 2 de abril estarei corri o Irmão Tf':,;ou:ceiro na Secre
taria desta irmandade e no dia 4 na Sacristia da Cate
dral das 9 às 12 horas-pai-a o recehimento de anuidade.

Consistório, 12 de março de 1954.
'

José Tolentino �e Souza - Secretário
.

'Preço.: Cr$ 90,OUO,00,

Vende-·s.
Duas casas df madeira

10 fim da ,rua Laura Cami
.lha Meira. ---------_.

Geladeira Norge ã Venda
M ' f'

. Por motivo de tràns�erên(';a vende-se com Ul"g!'l�-

ecanogra O" cia uma g€la�eira Norge 'americána com 8 pés 3/4 com
'. ..'!j,'lIl' pouco uso; uma. Eletrola IPhi�lips com radio de 11 valA Escola de Esç,pt!J.'ê' F� \Tulas, toca díscós Webster ultimo tipo cmr. 3 rotarões

�enda necessita de um Me- e long-playng em in,óvel moderno estilo im'eira; �1õ.ta
:anógrafo. ; coleção de discos, em. perfeito estado; um<. cepa l'Ustica
Procurar o Tenr-nte Bar- e 1 aparelho de jantar inglês "Old Britain Cdstels" com

42 peças.coso, no edifício da Escol.;l, Os interessados devem pl'ocurar à Avenida Riu
ao Estreito, . Branco n. 100.

tal",

'i' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'l;,

/

m e esa
i�OS . interassls �e Tu�ar_ão Flo"a�óp��,. Qu;�ta-feITa, 18 de M�ç��� 1954

P!�o�p!!!i�t�!rld��:, f.t���!�'�!eo�!!�p! limpam-se Pririlairo
nussao Permanente da As- dentre os quais as defíciên- dera correr pela verba 24- .

scrnbléia Legislativa. cias escolares estão na cris- 4-153.,..",. "AUXILIOS SUB- Com ri propósito de diminuirem a dolorosa
Senhores Deputados! ta. Agora, focalizando êste

I VENÇÕÉS< E CONTRI- impressão da fraude que dirigiram e comanda:'
Tantas vêzes e enfática- aspecto, pedimos e-espera-

j
BUIÇÕES", cuja dotação ram no Turvo, �s aulicos da imprensa palacia-

mente se tem apregoado a o q '1 t
' J '

t"
, d na aludem, agora" a pseudos contratos que te-

.

m ,s ue os nossos 1 us re,s I' orçamen
aria e e .

_ riam sido feitos, naquele município, entre a
importância e necessidade pares, os Senhores Deputa- ' Cr$ 1.700.000,00;� Prefeitura e cabos eleitorais.
da cooperação, entre si; dos dos membros desta Comís- Senhor Presidente, SOlici-�1 O Juiz Eleitoral, na ocasião, já teria pro-
Poderes que integram o Go- são, que é a' 'Assembléia em tamos, pois, que ouvida- es- movido a responsabilfzação dos supostos

'

auto-

miniatura, � concordem co- ta Comissão, sejam os itens' res. Mas, ao que parece, parou com o processo,
. I .quando percebeu que essa cortina de fumaça

nosco e aprovem a seguinte acima, em ofício, enviados

I_

.

era por demais singela para despistar a Irau-
indicação, a ser endereçada ao Senhor Governador do de verdadeira, na qual estava lrremerdíavel-
ao Senhor Governador do Estado, encarecendo-o da ' mente comprometido.
�stado: necessidade. I Uma cópia' fotostática de um desses con-

10,) -: Seja concedido, a Deput'ado Francisco Neves tratos apareceram nos jornais governistas. E de-
,

,

I la se notou, a olho nú, o grosseiro embuste.
Paróquia do Capivarí ��.

N' d t d'
Se, no entanto os juristas do govêrno en-

município de Tubarão - OVO' e eu'a o 'I tendem fazer" prova com fotoscopias desacom-
um auxílio de ...........' .

;
,',.

- ., panhadas do .original, porque não se .atiram ao

.... $ 150000 ( ,O Jonuifda Serra comen- processo?\_,r .' ,00
:
-- cento e

cíncoenta mil cruzeiros},' ta: Demagogia pelá .Imprensa não resolve. As-

: "Correu 'célere na cidade, sumam a responsahiltdade de denuncias regu-
destinado à construção de lares. Colham provas contra os acusados. Pro-

E I d 1 á a notícia do afastamento do
'Ima sco a, o cic o prim - cessem-nos. Mas, não venham com fotografias
rio, junto à Paróquia daque- Capitão Piraguahy da Dele- sem valor algum, fabricadas para fins excusos.

la, iocalidade, para atender' gacia de. Policia. Fotocopia sem original é papel sujo, jnrtdíca-
,) excesso da população es-' Autoridade que, se soube mente imprestável.

d
' Nesse melancólico e 'degradante episódio

colar. con uzir e que não se pre�- de' Turvo, aos udenistas não cumpre acusar:

20) .:.... Que o terreno em
tou a instrumento de perse- defender-se é que lhes é a obrigação.

cima do qual será edificada �ições, está claro que .não Quem está sob tremenda acusação, çomo

a escola já está destinado »odería durar. -eles, não tem autoridade moral para fornnilar:
'tT t D I d denúncias. Lavem-se, primeiro, da pecha de

Pela '-referida pa_l'o,;q·uia e" vem um ou 1'0 e ega o.
. fruandadores e de corruptores..

pertence a Mitra, porém se- �ntretanto, apesar de não

rá doado ao Estado; labermos como se conduzi-

30) _ Que' o Govêrno.do rá o novo titular, queremãs -

�stado �"Secretaria de E- idiantar que não cheiroul,Part-ido' Sneial
TINS B:�UTO", superlotado ducação, Saúde e Assistên- bem a ninguém essa "mu-

cia Social- procure se en· lança" em vésperas de

elei-j Pô-lo, d' && Ills'lamento 'Ilelt'oraltender com zeloso � ínfàti- ções. 11 U fi
zável vigário da l�andade " Aguardemos os aconteci-
=- , ,

"

para as,' providências' Iní- nentos",
-----------__.___

ciais.
B I'd

'

,4°)' - Que a i_mpôrtância
; efioer· O exame

Pesse .selene d8,�sa�Dlddd8 m�D�
\

'

, lil ,de': dali o ;'

do Gal. M_en- QI'adros'
'

das de 'Morais' ' RIO, 17 (�.A) - P: im�
prensa de Suo Paulo infor-
ma que o jornalista Saine

Neto denunciado pelo pre- Nos dfa� 1> e "I do correu-
' T-oh��tin� da Silva,

\

vêrno do Estado!
De nossa parte, nem sa

bemos que alguem pense e

proclame de modo diverso.
A obra de govêrno é traba
lho 'de todos!
Funciona, no Capivarí,

dentro do município de Tu
barão, onde a Companhia
Siderúrgica Nacional tem
seus fornos, o GEUPO ES,;.
eOLÁR "TERESA MAR- Demeerátíe«
de alunos, visto a ausência
de outro estabelecimento. �

Localidade densamente
"

\Na �éde do 'Partido, à rua Arcipreste'
""..;'Paiva, n. 5 (sobrado), os correligionários

encontrarão, das 9 às 12 e das 14 às 17

horas" pessoa encarregada do alistamen

tQ eleitoral.

povoada, com mais de 900
Iamílias e cêrca de 1.200
crianças em idade' escolar, o
que, por si só, mostra a gra
vidade do problema. Cente
nas dessas crianças não en

contram lugares nos bancos
do Grupo Escolar -"Teresa
Martins Brito" e aguardam,
sem saber ,de quem, uma'
providência não demorada, RIO, 17 (V;A) -- O di
que não as furte ao apren- retor das Rendas Internas
-dizado das Letras. feito Jânio Quadros por. cri-

, . dirigiu aos delegados fiscais
me de injuria e de, calúnia,A Paróquia do Capívarí, dos Estados a seguinte eir- . ,

como a de muitos outros lu- -. "

'

compareceu a JUIZO, f�z sua
.

I
cuIar.' "ri'

-

d'g:lres não é indiferente ao '. I qua 1 lcaçao e pe lU prazo
, '

, "Comumco-vos que, no d f O d'problemá. Está pois dispos.
"

,

'

para a e esa. ntem, la
" '

nrocesso n. 199.944-53, em N
. .

d' t t u
t h d

. 1:- ein que se venceu o prazo o pnmelro la ra o -se
a e empen a a em manter

que as examinou a forma
o jornàlista denunciado, pe� lo preenchimento de qua

a Escola Paroquial, désde de liquidação do débito- da lo seu advogado João Eibei- tro vagas existentes para as
que possa contar com um União para com os municí� .

f Ih d
prédio adequado. ro de Carvalho, apresentou quaIS oram esco i os oS

pios proveniente da parte d f
'

f 1 d
'

aI r o'
,.

Se, na frase de Littré, "a sua e esa e ina izan o, pe- ,v orosos corr� 101Onar1OS
restante de cota do impôs- d D J

-

C t 'N t D
educação é o grande campo

' i!l ao juiz, entre outras r. oao os a e o, r.

to de renda relativa ao e--. 'd d d I
M" 'T' .'

C 'lh-

de batalha", ou como diz COIsas, exame e sani a, I ano elxmra ar1'1 o,
xercício de 1948, 'o sr. mi- 1 f DO' , M d' R'

Angiulli: "No_ campo edu- menta no pre eito e .exame .1'. SUl ae e elros e-

. "

nistro da Fazenda determi- los livros da prefeitura.' glS e sr. farmacêutico OsnycatIvo e que s� trava a luta
nou, por despacho de 2 de

suprell�a d:=t: civilização",
nenhUlh _soldado da pá,tria,
e assim q. são todos os pa
triotas, poderá ensarilh.ar'as
armas quat\do a batalha' a.
penas vae é,m meio!

. _pagamento de dividas de e-
Senhor Preside�te e Se. xercícios fíndos, cuja vigên�nhores Deputados! ,- cia terminará em 31 de de-
As' Constituições' moder-'

nas, surgidas do ap(Ss-guer-
1'a, ao lado dos problemas
econômiêos e -de

-

�ssJstência
social, colo.cam, em' pé de
igualdade, a matéria educa
cional. E a Carta Catarinen
se, como ,tal, não deixa a

mEnor dúvidà. No exercício
, ,,'. - /

de nosso mandato, bastas
vêzes temos falado do Ca-

Diretório do P .S.O-. 'de Lages'
No dia 7 houve a eleição

pára o preenchimento da

vaga de Vice-Presidente do

te -esteve reunido, em sua

sede; o Diretório do Partido

'Social DemocráÚco, s�b 'a
Presidência do, sr. Vidal Ra-,
mos Júnior.

Diretório, tendo a escolha
recaído no prestigioso com

panheiro José de COl'dova
Passos Varella.

.

Encerramento
da X Confe-
A •

renela
I

CARACAS, 17 (U.P.) -
Possivelmente e a conferên

.:!ia inter-americana termi

nará seus trabálhos a 20· de

Acidenle Falai
em São Joaquim

fevereiro, prOXlmo findo,
fôsse. a divida em causa li

quidada à conta do crédito

especial aberto pelo decreto

,n. 32.421, de '12-2-53,- para
_ Sáb�dó

-

último, em

SãO'
filho ho.• lem do casal. O março'A U� funcionário �a

J. .

t luto que cobr'l'u a "lust""''' conferenCIa declarou, hOJe,
oaqulm, COln o mOVlmen o _

�.",. ,

, . . f '1' Pld
.

I
que se estuda a possibilida-de velculos ongmado pela .aml la a ma; as maIs .

.

zembr.o dêste ano. 3a. Exposição Agro-Pecua- numerosas e tradicionais de �e �nçerramen:o da con-

A .

b d d' 'f' d 1
I
, . ,. f' t'lh d ferenCla na refenda data,

" SSlm, ca en o a ca a rla, verl Icou-se o oroso ao mumClplO, Ol par 1 .a o ' '
,

d 'I
.. já que "agora é e,vidente

um os municipios contem- e fatal acidente,. que en-i' por toda 'a fanií ia sanjoa-
pladós, naquele ano, a im- tristeceu toda a cidade, ! quinense, que se reunIu que será impossivel termi.

tA •

d C ot 8 472
. I d d 1 d nar os tra�lhos, no dia 21,por anCla . e r.,. ,00, ,�mpanando o brilhantismo j,:m t<yno os eSQ a os �

recomendo vossas provi- da Festa do Trabalho. Um' pai� do jovem Inácio, para co�o ::r�:c���:useo Pi:�::�dências no sentido <!e que jeep, em condições __ ainda l:lInfOlitá-Ios no rude golpe. �ra .

P f't M' D d 3 E mante que será possiv�l efe-as re el uras unicipais não, esclarecidás .

aqui na o programa a a. x-

dêsse Estado, sejam instruí- Capital, atropelou o, menor ,�.osiçãol Os pontos festivos tua: o encerram�nt� a 29,
das e or�entadas' sôbre as r;Iácio ;�alma Neto, 'ocasio- foram. imediatamente

can-I
se. e que as comlssoes ter·

petições que devem apre- nahdo-Ihe a morte. Filho eelados. minarão seus t�abalhos na

sentar, bem como esclareci- do ,casal. ,çaetanto Palma _ o. ESTADO apresenta I quarta ou quinta-feira -da

das quanto .ao prazo de vi- Jurema Hugen Palma, o a" homenagens do seu pe� semana próxima. Os dias

gência do aludido decreto menor vitimado cont�va lar, à família, enlútada. (estantes serão consagrados
Perdeu�se, um ISQUEI- 32421" l'

à organização, dos' docu.
, .

n. .' ! 3 anos e era o único T

RO MARCA- CIBA, DOU- .

�-_ _,..._---:;:r.:.----__---___;_
mentos para sua aprovação

RADQ, COM AS INICIAIS L • ,,d E d I
LUX HOTEL final nas sessões plenárias.

"D. F, A" O referid� obje- -,�" o,te, 'I,.! a. �,.
. sta O (Restaurante) "

to pertence ao nosso Geren-- .

te, Sr. Domingos Fernan
des ' d'Aquino.

_ GRATIFICA-S_E A PES
,SOA QUE O DEVOLVER:

_-

PERDEU-SE

CR$
HOJE: - " , I

-

., I
200.000,00 I

-',I{OJE -,
':':'..

Ma�arrOlíada à

!"';�;:�':'"

Iccerd desejo mergal Áar.
em DguaS brasil,eiras

- f' .

I
i
I

< mo, L7_-. (V.A.) In- �Jrofessor Piccard, revel��
,

"formam de São Paulo que!' oue o sábio sulco alimenta'

lC'_?l'ofessor 'Frederico Mar-I (i proposito de, realizar
,

co, que, em sua recente vi- i.uersões na costa brasilei-

I sita à Europa teve oportu- eu desde que encontre a

. nidade de descer ao fundo pôio financeiro para a súa

I do oceano na ba�isfera do_e_'x_p_e_r_i_ê_n_c_ia_. _

.Vetada .a realízaçâe de uma

concentração preteslaate
(SNA) - O govêno co- missão para que se reali-

, munista da Alemanha 0- I'
zasse uma grande concen.'

riental não concedeu per-
I
tração de leigos protestan
tes, que deveria ser efetua

_____

.

da em julho próximo na

Zona Soviética.
_'_-.r_

iAs vlelêncías
,políticas na
Uulombia

O Primeiro Ministro, co'
'munista, sr. Otto Gro

tewohl, informou 'ao dr.
Reinold von 'I'hadden-Trie

glaff, presidente do 'movi,

"Dia dnmento chamado

EOGOTA', 17 (U. P.) .Igreja Evangélica Alemã",
que "diante da insegura
situação política na Ale
manha Oriental" não seria

possível .conceder licença
para realizar a concentra-'

eâo em Leipzig, o lugar

-- O presidente Gustavo

:Iojr.s Pinilla declarou hoje
cue o povo colombiano e

I cs, �o�ç,as armadas não r:
mlLt: r: que a Colombia

,
.

�

.' volte a ser sacrificada e

impedirão que a violência desejado,
partidária se desencadeie A atitude 'do Premie!'
novamente no país. Num Grotewohl foi considerada
discurso pronunciado 'Por nos círculos reliogiosos co

ocasião de sua. chegada ,à mo afronta à Igreja e à
cidade de Socorro no De-I' Causa da reunificação

-

da

partamento de, Santender Alemanha.
.lo S:u1, o presidente disse i A Comissão Executiva

(pe os
<
partidos políticos do referido movimento pro-

F!2vem cingir suas doutri- testante espera reunir-se
11 '15 às conveniências de em Fulda, Alemanha Oci-

poucos audazes que, dental, para consideraruns a
\muitas vezes, fazem uso

da clandestinidade para
caluniar ou abusar da li-

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

berdade' de imprensa".

situação anômala, e, provà
velmente, escolher um ou

tro local para a concentra

ção.

I
\

--...,

o st. 'Governador do Estado, num elogiável
gesto de. coragem, fesolveu .ir a São Joaquim de
automóvel, enfrentando as suas eshadas. (S1WS,
dele, g9,vernador).

.

O trecho Floriãnópolis-Bom Retiro, às -vespe
ras, ficou coalhado de trabalhadores, que remedia
ram o trafego, tapando tima imundicie,de buracos.

Mas, muito embora S. Exa. já goze até da fa
•

ma de 'milagreiro, não foi possível fazer em poucos
.

dias o que tres anos destruiram. E. S. Exa. experi
mentou também as delícias dos atoleiros, lá mais
adiante.

,
S. Exa. viu, in loco, os buraeos. E o seu carro

também teve que e,ntrar neles. E, como os outros
carros, foi desfeitiado pelos tatús. Buraco não res

�eita ninguem. E' o .car.ro palaciano, com seus-ilus
tres passageiros, esteve sojeito a ser puxado à for
ça animal, demc>cráticamente, como qualquer carri-
nho estTadeiro da oposição.

'

De regresso, S. Exa. rumo� para Lages, onde
Ja o 'aguardavá o telegrama que aqui deixaJ;'a redi
gido, chamando-o com tO'gência!

S. Exa., à vista desse telegrãma, teve que vol
tar de avião!

Esse telegrama salvou-o do trecho Lages-Bom
Retiro, que não foi· arrumado para a sua passagem
e está daquele jeitinho .. ."

Lá de cima, olhando-o, S. Exa., recostado na

poltrona da Cruzlliro (avião especial) se arrepiava
todo e repetia -- Livra! Lim'a!
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