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A explosão de ante-onlem, à noite, no Sapé, duranle exercitius:�:militares
.DETALHES SôBRE ri LAMENTAVEL ACIDENTE EM r jornal, na .noíte d�,

ante_on'-'l
O FATO

_

mo êste, são co�u�!> aos que

I,' ) t,Ift1������illr. t .

QUE' o 20 TENENTE MARCIO REMOR E O SOLDADO: tem, as 23,�oras, Ja entrava O 140 Bàtalhão de Caça- exercem � profIs,sao
das ar-,

',A."\!l,'?$t.i�t,e,,�iJ't,, a�lf,�,�f��j""�DEMAR PEDRO MARTINS, SAíRAM GRAVEMENTE I para o prélio.
_

dores, sob 0, ?omando dv :nas, �a árdua tarefa, de 1 �l'i.seJ� �e I?al,ester, "� tari:le
.,

FERIDOS - AINDA NÃO FoRA DE PERIGO' A VIDA Ontem, pela manha, a Ten. CeL Vieira da Rosa. instru irem a 'nossa Mocida- 4�; ontem, d.Qnll_tt�., :rl1e,Jl':R
DAQUELE OFICIAL - OUTRAS NOTAS I!OSSa reportagem .se pôs a brioso oficial do Exército de, preparando-a para a de- m""N-ieir,a.da .B.u..��,• .iLuJ!�-� .

Em nossa edição de on- talhão de Caçadores, a' 'Nacional, procedia, em Sa- �esa da Pátria, tanto assím Comandante do 140' Batâ-J'
tem noticiámos, elll...primei- explodiu uma mina, o que ca�po, colhendo elementos, pé, como é já de tradição, que duas companhias real i- lhão de Caçadores .

.�·a mão, a lamentável ocor- resultou sair grávemente fe- �als detalhados, p��a, en-. exercícios em minas e arma- zariam o mesmo exercício O ilustre oficial, aborda
rêncía verificada às primei- rido O' 20' Tenente Márcio t�o, esclare;er o pub �CO"1 em dilhas, nestes, últimos dias. ontem, só não O' fazendo por do pela nossa reportagem,
ras horas da ,noite do dia Remor e, ligeiramente, 2 torno de tao lamentave 0- Todos os atos, superin- interferência do sr, Coman- declarou - após confírmar

precedente, em Sapé, no vi- soldados. corrêncía, sem dúvida algu- tendidos por oficiais com- dante, que suspendeu a íns- a exatidão do notícíárío que

zinhO' município de São Jo- Dêsse fato, dêmos noti- ma mais uma que a fatali- petentes, técnicamente pre- trução. publicámos ontem sôbre e

sé, quando em exercícios re- cias ligeiras, face ao- adián- dade engendrou e consu- parados, e com material na- FERIDOS lamentável acidente - que

gulamentares ali o 140' Ba- tado da hora; quando êste mou. cional, seguiam o seu curso Em consequência do gra- não foi a explosão conse-

.� norm�. ve aciden� o 20' Tenen� quênc� do ma�ri� mas só

Corno fazem semanalmen- Márcio Remor, solteiro, ele- se. póde atribuí-la à fatali

te, . seguiram ante-ontem; mentô' destacado do' esporte dade ! Sempre os exercícios

pela manhã, para a região local, oficial que mais .se em minas e armadilhas, co
do "Sapé", no vizinho dis- destacou nos serviços de so- mo os de ante-ontem foram

trito de Estreito, as Compa- corres das vitimas da catás- realizados com perfeita se

nhias do 140' B. C., afim da trofe do Cambirela, há 3 a- gurança e êxito, não se ve

executarem jornada comple- -nos, com um aparêlho dar ríficando absolutamente fa

ta, vivendo no terreno urrn FAB, foi jogado violenta- to algum que se possa res

situação de campanha. mente à distância, em estado pansahilizar o material na

Assim se encontravam em grave, enquanto dois solda- cíonal empregado, como cau-'

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
exercícios, naquela região, dos, de nomes Adernar Pe- sa da explosão ver'ificada.
as 2a Companhia, sob o co- droMartins sofreu perf'u- INQUÉRITO

Proprietário e D. Gerente; SIDNEI NOCETI
.

-

d
.

dimando do 1° Tenente Pauh raçao a vista íreíta, teu- O inquérito, que será) de
Diretor: RUBENS DE ARRUDA RAMOS d

'

d
/ Mendonça, Companhia de o, arn a aquêle oficial, carâtar técnico, foi aberto

.. --.-----.-'----- ._ Canhões Anti-Carros sob o completamente esfacelada a afim de ser esclarecida .a

�no X_XXV..

} L'_·").:o._r..!a,_il,�_P_Ol.i�,_==S._áb._a.. _d_o_., .. _7.,_d__e A_bril_d:_1_9_5;.1._-I·�._T:-.. �1,.�2 comando do 1° Tenente Luiz mão direita e amputação do causa exata que originou o

.. _' o
_ =

_ _..

'-
_

Fel ippe da ..
· Gama Lobo polegar da mão esquerda. O acidente, com consequências

d'Eça, Companhia de Petre- s-oldado Ademar Pedro Mar- tão lamentáveis, em que um.

../ O TEMPO chos Pesado-s sob o coman- tins sofreu perfuração da brilhante oficial do 140' B.

Previsão
..
do tempo até 14 d� do Capitão Ivan D�ntic.� I vista �ireitá e ferimentos

I C., o 20' Tenente :Márcio Re-

horas do dia 7. Lmhares, e, Companhia de I generalizados na face, � ,o mor, sofreu ferimentos "de
Tempo - Em geral íns- Comando e Serviços, sob o 1 de nome Oswaldo Bráulío caráter gravissimos e um

tável. comando do I? Tenente João I Fernandes escoriações tarn- dos soldados teve perfurada
Témpératura - Sofrerá Florentino Meira de Vas- bém na face. uma das vistas. t

declinio. cancelos, tôdas com os seu'! O 2° Tenente Márcio Re- .

Ventos - Do quadrante quadros e a turma de Cons- mor, socorr-ido de imediato, DADOS SôBRE AS

Encontram-se, nesta Capital, onde vêm tomar parte sul, frescos. '...:. critos incorporados efi' 25 por um dos enfermeiros da- VITIMAS
dos trabalhos da Assembléia Legislativa do Estado, como Temperaturas _ Extre- de setembro de 1950, prestes quela Corporação foi, após, 20 Tenente de Infantaria

representantes eleitos pelo Partido Social Democrático, mas de ontem: Máxima 25,8. a terminar o Período de Ins- pelo dr. Percy Borba, junta- MARCIO AGOSTINHO RE

es srs, Deputados Waldemar Grubba, de Jaraguá do Sul, Mínima 16,3," trução com o qual se torna- mente com o soldado Ade- MOR, do Quadro Ordiná-

Olívio Nóbrega, de São Francisco d.o�U-l, dr. Lecian Slo- ,:0.._.... ..........._.......'\1 rão mobil izâyeis. . mar Pedro Martins, trans- rio, solteiro, nascido em La-

Yinsk� de Araranguá, Protôgenes Vieira, de Mafra, dr. Lá estiveram também os portado para o Hospital de guna a $ de agôsto de 1927,

Ribas Ramos, de Lajes, dr. Walter Cavalcanti, Curitiba- O Brasil ,de Oficiais do Estado Maior di) Cai-idade. praça de 1° de março de

nos, dr. Antônio Gomes de Almeida, de Capinzal, dr. Batalhão, verificando a mar- , Alí, aquêle oficial foi ope- 1945, Aspirante a Oficial de

Bahia Espíndola, de Itajaí, Oscar Da Nová, de Joaçaba, pleno acerdo _

. cha dos exercícios, os ql.Hl.�S rado pelos drs. Roldão Con- 17 de dezembro de 1948 e 2°

Siqueira Bello, de Caçador, dr. João Estivalet Pires, de V-- estavam sendo executados soni, Newton d'Avíla, ROSá'l
Tenente de 25 de jun.!l.o de

Concórdia, dr. Fernando de Oliveira, de Canoinhas, dr. WASH-INGTON _ O Mi- com pleno êxito e de con- rio Araújo ..

e Joaquim Ma, 1949, fflho de João Remor e

J.osé Gallotti Peixoto, de Tijucas e dr. Lenoir Vargas nistro das Relacões Exte- f'ormídade com o programa deira Neves, êste último es. Noemia Ulysséa Remo!'.

Ferreira. de Chapecõ. riores do- "Brasil· João Ne- previsto, pecialista em olhos que em. Soldado n. 77.8 A'DEMAR

..
� "O ESTADO" apresenta aos ilustres-"iegisladores -n� Ve!l-:'Üíf F tour� visitou,

.

No f!!1�L da"" 'jqrna<ia ao, pregou os seus conbecimen. P E D· n O MARrr:INS, da

suas saudBçõ,,_' 'p_fjdÓ...ib.:i ,'A"; vot'll"' .II' feliz... --; . <;.> "'"'/'
" ,.' ';$i-c"� -:-

• !'lu J'inl�iat::i.'e""'· 'é:ÍÍiiÚ'1ckio nota� t��, p�'a o ,tl,'atam,ento da� C�AC, fn�o de Pedro .Antô-
em ilossa Capital, ao mesmo tempo'que se põe à nlSposl· stailos m QS" a ,-'"

'
.. "'''.- . .

'<'--"'o'�" """n.
", In-!O.�Ma!:tms e Henrlqueta

son, <> Ed."'8_rd G." Millp.�J r., horàs;
.

deú-se entao o a- 'AV -� -

�
.ção de todos. ./

'" Y\..." esperança na recuper�çào , d�ste Estado, mumcrpl'

.....................- " -.-- - ..;... Assistente de Secretário de mellt�vel acidente a que1.n?s da visão das vistas. I Blguaç-u,
onde nasceu em.29

h Estado para os Assuntos refel'lmo� em nossa ec Iça0 . ,

d 1931 lt ro

v- d L t M
_ O ESTADO DO TEN. de JaneI� e

,.'
so el ,

.

,l-Sita o r., aer e 1 nn OZ Inter-Americanos, declaran- de ontem, podendo. agora,
REMOR I

condutor de boleIa. _

cIo aos J'ol-:llall'stas 'que esta- . melhor informados, noticiá- ld "'5"- OSVALDO,

J
O estado de saúde do Ten. So ado n. , i)

,

O Trl'b�unal de uS'tt-1'8 vam de pleno acôl'do'. lo com precisão,
ln"

•

R t e BRÁULlO FERNANDES,
V Acrescentou que a dele- A EXPLOSÃO l�.larClO emor mau eve-s

f'lh' d B' r
,

J.

f
. .

d grave até ao meio dia de 011-' da "CCAC, I o. e rau 10

da Ordem dos Advogados,. gação brasileira não tinha O aCidente OI motIva o
_ d' t' Pedro Fernandes e Juvên-

, _ I . t' 1 � d tem nao haven o, a e en"

Secção do Paraná. mtençao algpma de 8pre� pe a 1 epen ma exp osao e
_

'

1 : I cia Cardoso Fernandes, na-
'. .

b'd . I PETARDO TNT d 66 tao esperanças de sa va- o. . ,

S. eXCla. que fOI rece 1 o sentar quaIsquer propostas um ,e,
,

. d t d tural dêste Estado, mumCl-

pelo Presidente daquela al- durante a reunião dos Mi- gramas, que seria colocado

I
Mas, ,a tal' e, o seu es a o

pio de Laguna onde nasceu

Ferreira Bastos, visitou,--on'- ta Côrte, -sr. des, Edgar Pe- II' nistros do Exterior. no terreno para simbolisal' apresen tau. a,lgu�as tme- em 3 de junh�' de 1931, la-
. I d
..'.

'. �

't t1 lho1'as senSlVelS nao es an-

tem, o Tribunal Regional dren'a, e pe os e�als JUl- Inquirldo por u_!!l repo�- uma mma, "como �UI a::; o -

� '. 'de eri o. vrador, solteiro.
.

Eleitoral, o sr. dr.. Laerte zes do T. R. E., ah se de- ter sôbre q..ual sena a atI- tras o foram. Ac:dentes co- do, amd.a; !OIa � �.NV"'"""""""""",,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,.,,_;-'JV'wI''''-
Munhoz, ilustre Presidente morou em cordial palestra. I

�ud� do .B�'asil com rel�ção I·-
...··--:-..-·-............-:................·d�··......,......_.erra O rIso da cidade.

____
- w.-.-J ��!I::tOeSI��� d�u����a����;� mlnenCI8 e nova UU .

�o;�)-o -o o�:�vr.·'r;T�,;·O t d d d L
.

ClaS caso tal sohcltaçao
• o -

::'::::'"" �,

. es a o o r .. aureano foss� apresentada ao govêr- Reacão de Truman às revelações de Sam Rayburn
o

: o o
o :'}:',1".

no brasileiro, disse ele:'
do q�e nnnca. O presidente

o :) :t:tl
cer à igreja para'-assistir a !��:e���;:o::::a�.>ã� �:,l� W�SH��e����� 6T����� r�plicou que_o- p.erigo é tão •.,.c�.... :.inovena que um grupo de se-

_ t I t
.

a 1'11 grande como nunca. Disse le dA
I com as Naçoes. Umdas, tal can e osamen e apoIOu -

1
. '.':." ·:�....•. c.�.nhoras· de nossa socieda( e , - "'t I 'PSI' que o país ep..carou ta pos- �como tem repetl.damente de- Sll1uacao teI a pe o PI �-, :., .....:está re.zando pelo seu 'resta- J -

R 'b'l'd' d ndo os russos .

clarado o PreSIdente Var- dente da Câmara, Sam ay- SI Il a e qua .'

belecimento,
'bI' bum, de que se estão con- estabeleceram o· bloqueio

Esperam os médicos do S. gas,em seus discursos pu 1-
em torno de Be;rlim. quando

cos". centrando tropas russas n.a .

N. C. que essas melhoras se Mandchuria, e disse que há as tropas britâpicas se 1'e-

acelerem com a ação da no- t' d Grécia e dos
.............................�- N ·i grande perigo de uma Ter- 'Iraram a'. ,

va dose de Krebiozen, �ani- ?eira Guen'a Mundial. po�tos de perigo no Oi:'ien-
festando a espe.ranc.a de que Campos Novos .

t
" qLlal'lclo a re

- -o presidente
.

não qUlz e ,proxlmo, e
-

.

'o dr. Laureano fique: com- ..

.

comentar ,diretamente em pública da Coréia foi ataca- !

pletamente cur:::do. terá teJefo"Das sua conferência com os jor- dã pelos comunistas no mês
...........-_a........,...,_._._._..._".•••-.-_..\ U d

.

hnalistas a declaração de e ]un o.

A lo'z do Morro
c. NOVOS, 6 (Do Cor-

Rayburn à Câmara, mas O GAROTO: - Mamãe?!
respondente) ....:...... Este muni-

disse que o presidente da 1)•••

1
á caindo ráio. Estamos

d A
- cípio muito em bl'�ve será d'd '

O otao melhorado com uma esta,ção �â:1a::r�al�: homem que fa� Registro de rádio p.e� ��E � Vá dorrri��, meu
S

'

1'" d h' telefônica e respectiva rêde f Ih 'A b b e essa t
era Iga a oJe, nova- Mostrou-se obstinado a A Diretoria Regional dos I o. \Õt,ue

_

o agem ,,'
t 1 d C '1 M com ligação para todo o mu- O

. -

a"UI
men ,e a uz a I'UZ c o 01'- discutir a situação em al- Correios e Telégrafos de s raIOS nao caem lt •

IA t- nicípio e Estado, graças à O GAROTO Mas:
1'0 c o ....n ao.

gum sentido, declinando tô- Santa Catarina, avisa aos ....
.

.
.

_

- •

G
.

t
" iniciativa e inteligência do d f

raças ao �n eresse e au- d-a'" as per!!untas sôbre a senhores possuidores de re- quan o cam um ralO, em. e-
'I' d' I

.

operoso Prefeito CeI. Gas-'" - I·' b leIte
XI 10 os exmos. S1'S, Tlneu

parino Zorzzi. declaracão de Rayburn, li- ceptol'es de rádio-recepção, I verel:o, �ca ou-se o ....
Bornhausen, governador do mitand�-se a sua fase de de aeôrdo com a determina- DepOIS cam outro e se ac.a-
E t d P 1 F tes pre A providência encontrou 1 f' b olar DepOISs a o e au o on ,

-

que o presidente da Câma- cão do ,Diretor Gera lca ou a sopa esc. •

f't M "p 1 Pent'ten simpatia de tôda a poptl1a- .' .

t f
.

se a luz
el o umcI ai, a -

ra é um homem que diz a prorrogado o prazo para o caIU ou ro, e (}l- .' .•.
ciária restaurou a ilumina- ção, estando ,o Comércio, a

verdade, registro sem multa destes Por c�usa de u� ralO, ou�

cão da Cruz do Morro do Indústria e pal'ticul�s 1 b'} t d f lt li aO'ua i\.
J

SubscI'evellclo uma I' Os J'omalistas pergunta- aparelhos até 30 c e a 1'1. 1'0 la, a:! :;
...

'"
Antão. A partir de hOJ'e,' o lsta, " . h tao nao acha a:.

l'am entã-o sôbre se o· perigo A partir de 10 de maIO se- sen ora, en ,
, .

símbolo do cristianismo vol- cujo montante, p�ra êsse lt 't
� grave? Ta camdOJ

'1' C
.

fim, conta J'á com 30 mil de uma Terceira Guerra rão l�egistrados com a mu a SI.uaçao .'

�:rá a 1 ummar n�ssa aI;ll- cruzeiros. ' Mundial é atualmente maior j de Cr$ 25,00. ralO outra vez ...

RIO, 6 (U. P.) - Ontem

ii, noite, foi aplicada no· dr.

'Napoleão Rodrigues Laure

'.ano a segunda ampola de

Krebiozen. Como da vez al1"

terior, o centesimo de mili-o

'gramo do medi�.amento foi

:dissolvido em oleo, minei'al,
e injetado via intramuscu

iar. Agora, durante trinta

dias, o jbvem médico parai
bano ficará em observação,
oe de acôrdo com as reações
.ol'ganicas que apresent.ar,
.decidirão os seus

\ médi�os
·assistentes sôbre a conveni
-êl1cia de serem utilizadas as

�uas ampolas restant.es.
Nas ultimas vinte e qua

tro horas, as melhoras ex

llel'imentadas pelo dr. Lau
Teano foram verdadeira
mente impréssionalltes. A

lém da cessação das dores

.e da febre que o vinham
castigando ultimamente,

.passaram, também, a indis

posição e a tonteira que
sentia. Ontem alimentou-se
bem, dormiu regularmente,
� pôde, inclüsive, compare-

Pres'ente, ntsta capital,
A Bancada do P.S.O.

Acompanhado dos srs. dr.

.Aderbal R. da Silva e de

sembargador José Rocha

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Sábado. 7 de abril de 1951

-

JUIZO DE DIREITO ,DA pelo .teiro dos ouditó.l'io$.
I COMARC� DE TIJUCAS I ou q.uem suas :rezes . fIzer.:�Edital de praça, com o pra- no dia 10 de maio p. vmdou

I zo de trinta dias. I 1'0, ás: 10 horas, no local ena

O Doutor Clovis Ayres que se rea,liz�m as ven.das;.
Gama, Juiz de Direito ,\:la' em hasta,pubhca. det�rml�a
Comarca de Tijucas, do Es- das por .êstes Ju izo, a porta
tado de Santa Catarina, na do edi�ício da �I�ef�lttlra.,
forma da lei, etc. Municipal. Descrição e a:-
Faz Saber aos qu� o pre- valiação do imóvel que sera__

sente edital virem ou dele, levado á praça: "Um terre-

conhecimento tiverem expe-! no sito nos Morretes, M. de:

dido nos autos de arrola- I Tijucas,
com fO�,40 metros

_j menta dos bens que ficaram, de frente e 590 dIWS de fun-·

I por morte de Manoel Joa-I dos e tl., área de 60':000 me=

,) quim Sales, que se preces- I
tros quadrados;

_

fazendo
sa perante êste Juizo e car-I frentes IW 'I'ravessão Gfiral-

I
tório do escrivão que êste

I
do Campo e ;fun?os no TI'a--- '

I subscreve que, atendendo ao I
vessão do 'I'imbé ; extre�a.-

: que dos autos consta, por

"
ao �orte c/Donato. Sera_,fI�..

I despacho proferi.do. aos trín- Per?ll'a. e.
ao' Sul co� Joa()-·

ta dias do mês de março do Jose Miguel, no valor de ...
,

'ano de mil novecentos e C.r� 750,00 (s�:ecen�,os e-

I incoenta e um, autorizou a cíncoenta c,rnzen:ú&). E p�-:--i-�emra 'ertr'":mrsta' p:upnca,�(1O ra que che.�ue ao conhec.i-;

I imóvel aliaixo descríto, com mento dos, interessados e';'

sua respectiva avaliação, ninguem possa alegar igno
pertencente ao espólio do rância, mandou expedir o

,"de cujus" supra menciona- presente edital que será a
do, que será levado a públí- fixado na sede dêste Juizo;
co pregão de venda e arre- no lugar do costume e, por
matação a quem mais der cópia, publicado uma (l)
e maior lanço oferecer aci- vêz no jornal "O ESTADOw
ma da respectíva avaliação, de Florianópolis. Dado ec

passado nesta cidade de Ti-

ED ITAL jucas: aos trinta e um dias- '

.
do mes de marçorJo ano da'

O Suplente de JUl? do mil novecentos e cíncoenta,
_ ! Trabalho Pr��id�1te da I e u.m. Eu, Gercy dos Anjoss-

Empregado para escritóriO j���:�l!e �eonc�t�l?�:;:P�I�!� �:;'!;�� SUbSCI����IO��;:,;
•

• v • •

usando das atribuições q�e Clovis Ayres Gama - Juiz.Importante Companhia Amêricana precisa de fun- lhe foram delegadas pero de Direito. Está conforme-cionário com prática de serviços' de escritório e q-ue sai- Excelentíssimo Senhor Juiz o original, sobre o qual me:ba escrever perfeitamente à máquina. Candidatos quei- Presidente do Egrégio 'I'ri- reporto e dou fé.ram escrever, de próprio punho, para "BILLING CLERI{/', bunal Regional do Trabalho
n�ste jornal, citando: N?me, idade, end�rê�, estado C!-I da 4à Região, determina que
vil, empregos ocupados e ordenado desejado. Iddade ma- no dia dezesseis (16) de a
xima 25 anos. Sigilo absoluto. "bril corrente, s'ejam realiza-

das pelos Sipdicatos de Em-
pregados com sedes nesta __. "-d" --. -a-

Capital, as eleições para es

colha elo Vogal e do respec
tivo Suplente a serem desig
nados para a Junta de Con-

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA ciliação e Julgamento desta
2a. CONVOCAÇÃO , Comarca. Às eleições deve- FRAQUEZA E ESGOTA-

São convidados oS' senhores acionistas á compare- rão obedecer às instruçÇíes MENTO no velho e moç<>,.
cerem à assembléia geral ordinária, a realizar-se no dia constantes da Portaria nO perturbações funcionais
11 de 'abril do corrente ano, às 17 horas, na séde 'social" SCM-338 de, 3( de julho de masculinas e femininas,.
à rua Felipe Schmidt, n. 14 em Florianópolis, afim de 1940, observadas as disposi- medo infundado vista e me-o
deliberarem sôbre a seguinte: '_ ções prescritas nos artigos moria fracas, mania de sl}i-

Ordem do dia 661 e 662 da Consolidação cidio, tiques nervosos (ca-
1°) Apresentação, discussão e aprovação do balan- das Leis do Trabalho. As coetes), frieza, desaparecem"

ço, conta de "Lucros e Perdas", relatório da diretoria e respectivas listas tríplices, com um só vidro das Gotas>
parecer do conselho fiscal referente ao exercício findo e atas deverão dar entrada Mendelinas. Adotadas nos,
de 195{).'" na Secretaria desta Junta à hospitais e receitadas'-dia-·

2°) Eleição do conselho fiscal. rua Artista Bittencourt, nO riamente ,por centenas de'
3°) Diversos assuntos de interêsse social. 8, impreterivelmente; até o médicos ilustres,

•

Mendeli-
Sendo esta a segunda convocação se deliberará, diá dezenove (19) de abril I naS-. firmou-se como o mais,

'qualquer que seja a soma de capital representado pelos do corrente imo.
.

completo e categorizado re-
acionistas que comparecereI1l. Florianópolis, 4 de ;:tbril, vigorante do sistema nel'VO-

Florianópolis, 5 de abril de 1951. de 1951. "

,

, I so e das energias vitais.f

Luiz Fiuza Lima _:_ Diretor-Superinten'dente. Henrique Stodiesk, SU-I Sem conh'a-indicação. Nas
(Sociedade. Cooperativa de Responsabilidade Limitada) plente de Juiz Presidente. . drogarias e farmácias •

Fogões• JUIZO DE DIREITO DA
CQMARCA DE BIGUAÇU
Edital de citação com o

prazo de trinta (30), dias-
. O doutor José B. Salgado

de Oliveira, juiz de direito
da comarca de Biguaçu, Es
tado de Santa Catarina, na
forma da lei, etc.
Faz saber aos que o pre

sente edital virem ou dêle
conhecimento tiverem que
por parte de Ana Precina de
Jesús, por seu assistente ju
diciário, dr. Carlos Lourei-
1'0 da Luz, lhe foi dirigida a

peticão do teor' -seg'uinte:
Exmo. sr. dr. Juiz de direito
da comarca de Biguaçu. Ana
Precina de Jesüs, casada,
brasileíra, natural dêstes Es
tado, não sabendo ler e nem

escrever, doméstica, resi
dente e domiciliada em Flo

rianópolis, à rua Lajes, vem,
l'espeitosamente, por seu as

sistente judíc iário, a pre
sença de v. excia�,�xpor, o

seguinte: I) que sua mãe,
Precina Maria Inácía, fale
cida em 31-8-1924, possuiu
há mais de trinta anos man

sa e pacíficamente, sem in

terrupção nem oposição, um
terreno situado no lugar AI�
to Biguaçu, nesta comarca, PRECISA de duas pes
onde tem suas plantaçxes e sôas, sendo, uma para Che

moradia; II) Que, depois da fe de Escritório com- orde
morte da sua mãe a supli- nado iriicial de 1.350 cruzei
cante continuou na posse 1'OS e comissões e, outra,
mansa e pacifica do dito para serviço de cobrança,
imóvel, até a presente data com ordenado, também in i-

,

não cessou de trabalhar np cial,' <fe 900 cruzeiros e co

terreno, pois, é a única fon- missões. Exigem-se doeu
te de subsistência, em com- mentação, referências e 'ga

panhia de seu espôso e fi- rantias.,
lhos; III) que sentindo-se Tratar à rua Trajano, 31

doente e cansada a suplícan - 1° andaI' - Sala 3.

�yeiu, em principios do I"_ -_ .t' - - - .

ano corrente, residir em imóveis. Valor do terreno,
Plortanõpolís, afim de pro- Cr$ 5.000,00. Rol das teste

curar maiores recursos pa- munhas: Francisco Setubal,
ra se tratar; 1\1') que o ter- Manoel Lopes, João Costa,
reno tem a área de 65.340 Augustinho Coelho e José
metros quadrados ou sejam Coelho Vieira. Nestes ter-
1.500 braças de fundos por mos, P. deferirn,ento. Bigua-
�e ao nOI,técom Fre-iferl- ÃssTêÚlos Lõ�-r�iro da
co Sebastinana e Vidal Mar- Luz. Em dita petição foi da
tendal, ao sul com Domín- do o 'seguinte despacho: A.
gos Joaquim Cardoso, a les- Como requer, designando-se
te com o 'I'ravessão Geral e dia e hora para a justifica
ao oeste com o rio Bíguaçú ; ção, feitas as intimações le
V) que não possuindo título gais. Biguaçu, 16 de maio de
de posse e de domínio quer, 1950. (Ass.) José B. Salga
perante v. excia, regulari- do de Oliveira. Procedida a
zar os seus direitos sôbre o justificação foi esta julgada
referido imóvel, pela ação por sentença do teor seguin
do usocapião,_c:9!l1 funda- te: Vistos, etc. Julgo por
mento no artigo 550 combi- sentença \�, justificação re

nado com o artigo 552, am- tro para que produza seus
bos do Código Civil e segun- jurídícn e legais efeitos. Fa
do o processo' estabelecido çam-se, por mandado, as ci
no artigo 454 e seguintes do tacões 'pedidas na inicial;'
C. P. C. Assim, em face do quanto aos interessados in
exposto requer aI v. excia. certos, expeça-se citação por
que, na forma do artigo 455 edital, com o prazo ele trinta
e seguintes do C. P. C. se dias publicado três vezes

proceda em dia e hora e lu- (3) em jornal da Capital e
gar designados, COII\ ciência urna (1) vez 110 "Diário Ofi
prévia do sr. represenÚmte daI do Estado", júntando-se
do Ministério Público, a nos autos um exemplar de
justificação inítio litis, feito .cada publicação. Biguaçu,
o que julgue v. excia. a jus- 14 de fevereiro de 1951.
tificação, manqando .citar (Ass.) Jos.é B. Salgado de
,pessoalmente os menciona- Oliveira. E, para que chegue ,.J'
dos confrontantes, residen-I ao conhecimento de quem
tes na vis_inhanças do imó- inteÍ'essar possa manda pas
vel, bem como o dr. Promo- sal' o presente edital com o
tor Público e por editais de prazo de trinta dias, que se
trinta dias os interessados rá publicado e afixado na

incertos, bem como, -a expe- forma da lei. Dado e passa
dição de precatória citatória do nesta cidade de Biguaçu,
para a comarca de Florianó- aos quinze dias do mês de.

polis, afim de ser citado o fevereiro do ano de mil no
Domínio da União na pessoa vecentos e cinquenta e um.
do sr. diretor, para contes- Eu, OrIando Romão de Fa
tareIl1 a presente ação de ria, escrivão, o fiz dactilo
usocapião no prazo de dez grafar e subscrevi. Bigua
dias que se seguir ao térmi- çu, 15 de fevereiro de 1951.
no do prazo do edital, e por (Ass.) José 'B. Salgado de
sentença seja declarado o Oliveira, juiz de direito.
domínio da suplicante sôbl'e Confere com o original afi
o aludido terreno, a qual lhe xadq no lugar de costume.
servirá de título_ pam a O escrivão: Orlando Romão
transcrição no registro de de Faria.

,

Tipografia' I
Vende-se, com duas ma

quinas impressões eletricas,
uma guilhotina grande, pi
cotadeira, grampeadeira e

farto material.
Tratar: C. Mafra.. 92.

Compenhíe
Tutelar

.)

fOGOfS J
.

FOGARflRUS
EUTRICOS D�KO

\ -

Inteiramente esmaltado em porcelãfía
ou exelente pintura a L;UCQ.

Apesar do baixo preço tem excelentes
caractertstícas meca ricas e elétrices.

,-.{

"O MUNDO LIVRE TEM PODER E RECURSOS PARA...
ENFRENTAR A AGRESSÃO SOVIETICA!" /

Os díí cos elétrlços DAKO de qualída
de insuperável, são do' tipo de resistência
elétrica embutida, prensada em matetial al
tamente isolante com grande concentração
calorifica.

Faculdade de Farmácia
��

e ndontologia,
Para Rainha dos Uni'versitários

",
_.-:5_ .

1
-"

Uma ilustraçãê das palavras profendas,pe o p;:e�l-
dente Harry S. 'I'ruman em sua mensagem sobre o E:
tado da União", dirigida ao Congresso dos Estados Uni

dos em 8 de janeiro de 1951. A ilustração mostra que os.

recursos industriais, agrícolas, cientificos e humanos dos,

povos livres do mundo pesam mais do que as forças ma

lignas do comunismo.

Snrta. Zilayr' de" Mattos

T"Alle ..
-Transportes Aéreo�

. Calarinense S ..A ..

!

EDITAL

Data supra.
O Escrivão:
Gercy dos Anjos.

fraqueza�e
,ex-gota�ento· \

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

o F�TA na-Sábado, ? de abril tie 1951 3

.... ,',

,
, ' �,-'

..•;��;.�

Câmara) Municipal
o sr. Gercino Silva ficou 'tão desorientado que até

s-e atrapalhou todo nas referencias que fez ao Relatório
de 1951, a ponto de ter sido obrigado a retificar suas pa-
lavras e' pedir desculpas pelo equivoco.,

,

Na mesma sessão foi discutido o projeto de lei que
institue feiras livres em diversos pontos da cidade, de,
autoria do sr. Osmar Cunha.

,
O sr. Gercino Silva, querendo rehabilitar-se do es

trondoso fracasso anterior, iniciou uma critica irônica
e antiparlamentar ao referido ·projeto, mas desde logo
teve que' se cuidar nas suas declarações levianas, pois
encontrou pela' frente a argumentação sincera, sem so

fismas, da maioria. O projeto foi aprovado em primeira
discussão.

A bancada do P. S. D., que é um admirável exemplo
de união e de patriótico esforço no estudo e solução dos
problemas do município, merece um aplauso pelo bri
lhante exito de sua atuação nas sessões do Legislativo
Municipal; acabando de uma vez por t.odas com a dema
gogia da oposição.

.;_, .- Na 'transmissão da presí
dêdcia da L. B. A.

ment-e fizemos ver aos pre- gir esta Comissão e dar-lhe
sidentes da Comissão Cen- o brilho que eu não pude
tral, a impossibilidade de dar.
dirigir a LBA, . asfixiando Peço a Deus que abençôe

� as nossas obras em benefí- esta instituição a que serví

�;rl'- .- '-. y.... .

cio das alheias. I desde a sua fundação, e,
..

'

,- W2 ..... as
I 5"':4/. Daí, o transferirmos para' que cubra de bençãos a obra

, .... ,ANIVERSÁRIOS lauta mesa de finos doces e as nossas, em franco funcio- ; leg ionária a que se propõe
Mário Nocetti belfidas. namento, o que díspendía-j V. Excia, para a grandeza'

Transcorreu, ontem, o a- F'AZEM ANOS, HOJE: mos em obras alheias.
-

I cada vez maior desta instí-
:tJl'iversário natalício do nos- Senhores: A Comissão Estadual de tuíção.
.so prezado conterrâneo, sr, - José Monteiro dos San- Santa Catarina é das que
: Mário Nocetti, Superinten- tos, chefe dos Serviços de menor dotação recebe e a A fIe i" �Ia S f"dente-técnico da f ísma Car- Arrecadação do IAPI. despeito disso tem o �aior N

·

i) I tCaslos Hoepcke S. A., desta pra- _:_ 20 Sgto. Daví de Mou- número de obras próprias e I '

-ça e fundador da Federação ra Lima, da 'Polícia Militar. no cômputo dos Estados a
...de Vela e Motor. _ Hélio Meira Silva, fun- sua Procuradoria ocupou,

O acontecimento ensejou cíonárlo. da S. A. Moinhos durante o exercício de 19GO,
-:aos fuúmeros amigos e ad- Riograndenses. o primeiro lugar. em produ-
zníradores às homenagens - Rui Vieira, acadêmico ção.
-expressivas às quais nós, de Direito. Função gratuita conto é
znuíto prazerosamente, nós Senhoras: a de Presidente da Legião,
.;associamos. _- Ant.onieta da Silva nós só a entendemos com

José C. Grams .'
Brag lia, meios e compreensão. Daí

'Ocorreu, ontem, 'o ani- _. Francisca Manganeli por que .6s noasos Relàtó-
""Ilersário natalício do .sr. Jo-_ Orofino, esposa do sr, Luiz rios anualmente apresenta- Em nossa pátria amada,
$é Cassimiro Grams, dili- Orof ino. dos à Comissão Central ti- .idolatrada, salve seja, tudo
;gente funcionário da Esco- - Alda Nunes 'I'olentíno nham o travo de desencan-, se faz' de improviso ... ao
]a de Aprendizes Marinhei- de Souza. to e da desesperança. - que ! 7 DE ABRIL som de violas. Tais ímpro-
.'):ros.· _

- Zi�i Lisbôa Brisighelli. assistência social só se po- 1 A data de hoje recbrda- vísações são condensadas
Vera Maria Fedrigo Senhoritas: de fazer com idealismo e nos que: em "slogans" que impres-
A galante e encantadora _ Nilva Spoganicz Pôr- sem ambições. - em 1625, um navio ar- sionam, não raras vezes, pe-

:mtenina Vera-Maria, filha do to, filha do sr, Carlos Pôr- Tenho a convicção de que mado ém Recife com volun- la sua ingenuidade: - "go-
:sr. Vereador Édio Ortiga to, do comércio local. à frente dos' destinos desta- tários de Pernambuco, che- vernar é abrir estradas"
"Fedrigo, da bancada do P. NASCIMENTO casa eu f�li humano, sensi- ga ao pôrto da Bahia, em so- disse alguem: "ou ° Brasil,
�S. D" na Câmara Municipal, Está de parabens o lar do vel e corajoso. Com huma- corro da .Ca·pitania que rõra mata a sauva ou a sauva
vê passar, heje, a sua data sr. Aldo Paulo Pereira e de nidade eu' compreendi

-

os JOSÉ S. D'ÁVILA assaltada pelos bátavos, não mata o Brasil", escreveu ou-
.matalícia. suaexma. esposa, com o nas- meus funcionários, em ca- Esteve em nossa redação, sem antes bater-se com um trem; "a sopa vai acabar",

E, nessa .oportun.ídade, cimento de sua primogenita, da um dos quais fiz um ami- para uma visita de .agrade- barco holandez; pensou um terceiro .. , Mas
-Vera-Maria reunirá, na re- no dia 4 do corrente, na Ma- go; com sensibilidade eu cimento, o pintor José S. - em 1759 embarca de pensou, hein!?
:sidência dos seus pais; 'as. tem idáde "D'r. Carlos Cor- socorrí, sem ·hümilhar, e, d'Avíla, nosso conterrâneo regresso ao Rio de Janeiro, Corre célere a 110S auxí
zsuas amiguinhas, para tlma rêa'll, que receberá o nome com coragem em ajuntei as que depois de 8 anos de es- o Vice-Rei Gomes Freire de Iiar em semelhante conjec-

I de Elizabeth.
'

pedras que colocaram no tudos na Escola Nacional de Andrade, conde de Bobade- tum, êste último exemplo,
VIAJANTE meu caminho para construir Belas Artes, alcancou as la; nosso.slegítímo e ainda fres-

J.uvenal Garcia mais postos de puericultu- medalhas de Bronze,·Peque- - em 1818, faleceu con- co e, como o têmos, não nos
Acha-se nesta Capital, o ra ! na de Ouro, Grande' de Ouro sequente dos ferimentos re- move o desejo de ir buscar

i Surgiu, .para os portadores sr./uvenal Garcia, do alto "A política, que eu exerco e finalmente o "Prêmio de cebidos quatro dias antes, em ambiente forasteiro ao
,,;de ásma, bronquites crônicas comércio de Itajaí. com lealdade e com devoção, V}_age'm ao Estrangelro". ,. no combate de São Carlos, nesso clima oxigenado made
.-oU"ilfluda-s e tasSA" reh.l>Iru,..s:, I. '

_

-, .' .fi�O
..
U· fóra� ��!,§a�, podas.. -: .:�.s.t.e prê

..
mio,

..

consiste, em �nfrentando as tropas de in vésperas de eleição, en-
'·,0 medicamento ha tantos anos r. - ".�',

• .d "'·'nc d t d .

.esperado. AS T H M A N em ��\J1�Pf{l{ap��.§.:liiP·c Ç1., �!!l-.l.' ::]';'0.. ",,o ;n.�SJ,' es,'u o no es- Artigas, o bravo catarinen- garrafado, rotulado, selado
,.<comprimidos, dá alivio imedí- "',- Agradeço��ao� meus com-,. .,.n:a,ior· cou-cedldo em 1'1Ô'S'Str' -l}1-�J:amiJo Ma.clw49_�ronto ara entrega após
.ato, fazendo desaparecer em i ; panheiros de d'íretoria e de PaIS,

,

- em 1818, travou-se o convincente:' -�-

-noucos instante, s a opressão e, i

t.er-râ b t de Guabinjú em Acabemos com a sopa...

conselho, aos mellS auxi lia- QUA
..

l' Q nosso con er.r.a- com a e .

"
-

.'a mais penosa falta de ar. I ,"

't terri s
.

, I
res diretos, aos meus fun-' neo, deixar patente o seu a- território uruguaio, conse- e aposen emos as errma,

C. Dto'.'
cionários, de todas as cate- gradecimento ao povo e ao guindo o General João de foi a ordem. Ordem curta,

De larlO
.

I DeLIs Menna Barreto derro- como se vê, mas cumprida

I I godas, e, principalmente ao govêrno catarmense pe a;..
., -

j
I
povo que me compreendeu e colab�n:ç�o que tiveram. na tal' os melhores infantes de (sem trocadilho).

muito 111e ajudou. sua vltona. Artigas comandª,dos pelo Estudou-se o assunto a,?-
, RITZ' II Devo dizer a V, Excia., I

Tendo que partir breve- Tenente-Coronel Pablo Cas- tes de tomar medida tao
Ás 4%, 7%_ e 8% hs: Sra. Marieta Bornhausen,: mente para Europa, ficará tro;

- �.

drástica? Não e não. Nãohá
Atualidades' em Revlsta'l que tendo solicitado e rei-: inicialmente na Itália. ,

- em 1831, deu-se a ab, tempo para estudos. O fato
..Nac,

_ ter�do a min'ha exoneração II Na próxima semana fará dicação de D. Pedro
i
I, en- é que não há verba 'para so-

"',.,aNI.oticiário Universal. Jor-

P.r.,Ó-�nnda.. �.,ijO
_

desta 'casa, recebí com satis- uma exposição de despedi- tregue pelo Genera Fran- pas pois o govêrno anterior
<..c , I!IJ � ",U . facão a notícia de que seria, da, e que será doada ao go� cisco de Lima e Silva (o pai ,nãó mais gastou.'

.

J P"e Aumollt e

L
.. "

I 1 t" de Cax'l'a's), ao Marquez de Mas, milagre dos mila-ean lel'l •• nre!lno' 'substituido por V. Excia. vêrno como uma c e!l,1ons r�- I, ..Joan Hopkins. �:i. U .

-

t d t Cara'velas, presidente das "gres: o verbo enérgico e e e-
Não tendo a honra de a

I ça_o
concre a e sua gra 1-

d. .0 PRINÇIPE R�GENTE conhecer. ainda, conheço, dao. Camaras especialmente reu- gante d� Rubens de Arru a

"LIVRE" Creanc
..
as As senhorinhas Alda Ja-

T b' f' 'd d nl'das', . Ramos, (diríamos melhor
D todav�a o coração da mulher I' am em 01 conVl a o pa-

-.·..mal·o·l·e·s de 5 anos poderão cintho, Otilia lVIoritz e 0-
J' � I I _ em 1831, assumiu o Mi- truncando o nome para ''Ra-

C brasileira e se� d,as sua.s tr_a- I
ra rea ,lzaT a �um�s pa. �_s-,"'.ntr'al' ás 4�/.2 horas. ris Fragoso, que nesta a-

. "b ··t . nistério da Guerra o Tenen- mos de Arruda" e passando''''
, _ dições de famlha. Mals n.aC! ,tras so re aI e, q:le selao

.

d
.
Preços: pit:lh com entusiasmo e nao

precisa V. Excia. para diri-.1 préviamente anunCIadas. te-general reformado José do nome à planta e fazen o

Cr$ 5,00 e 3,20 pequenos sacrificios, inicia- \1anoel de Moraes; um benzimento), seduziu a

ODEON �'am a campanha Pró-Full- '.

C I b
- em 1835, sendo D. Pe- fugida e caprichosa verba e

"Não haverá sessão Cille- dação Laur:bal�o, pedeemos-��s L; r.a T� It�, S
.

� �J e. dro n menor foi eleito .�e- esta apareceu, dnovamente,:;roatografica". i tornemos pu. lCO qu
- �!ll !I

gente o__,Pde. Diogo Fei.lo; sendo apresenta a ao res-

ROXY I nativos para essa benemé- DOMINGO '_ DIÁ 8 - COCK-TAIL DAS 9,30 ÀS
_ em '1837, assumiu o peitável público pelo Co-

Ás 4 e 7% horas , l'ita ini�iativa sejan: s.omen- 13 HORAS. Ministério da Guerra o Bri- mend::ilior Cruzeiro que após
Jornal da Téla. Nac. : te con,iludos e entIegues, a SÁBADO - DIA 14 - GRANDIOSA SOIRÉE DOS gadeil'O graduado Salvador abra�ar, afetuosamente, os

A LÉM DA TEMPESTADE' pessoas portadoras d� lls- CALOUROS DA FACULDADE DE FARMÁCIA E ,José Maciel;
,

" " primeiros algarismos da es-

.:A ESPADA VINGADORA I tas por elas visad�s. / ODONTOLOGIA, COM INICIO ÀS 21 HORAS.
- em 1824, Luiz Alves de querda, sorriu, significati-

C I ido Apelam outrosSlm, para I Lima e Silva, Duque de Cá- vamente, pata ós zeros .que
O DR���� �:s�RO \ �:i�l;�)l�����;y;:�s,dl�as���;6' _ ·r te'd ii" u' t UI 11 . PrDd i!ll ����tic�u��uB�a�i��stituiÇãO �:ala�::;;: d:nf�:�::O::
"Irríp. até 10 anos."

I
de, as auxIllarem na.s ta�e� ui IJ "li "li li � I II

-.ç em 1841, ficou oficial� g't\.ru.'dando visita oficial.
Preços: fas que de',:'am PIOr:novel RESULTADO DO 390 SORTEIO DO 'PLANO "B", REA- mente conhecido Campos de Zé CatarÍllil

Cr$ 5,00 e 3,20 I longe do centro da c;dade, LIZADO NO DIA 31 DE MARÇO DE 1951 �

.

Palmas, o território que deu
.

IMPERIAL I oferecendo-lhe concluçao. CADERNETA N. 16.088 motivos à célebre questão de
Ás 5 e 7% horas

I

-

Estamo� certos�ue ambos
Prêmio maiol' em mercadorias no valor de Cr$ 6.000,00 limites com o Paraná;

Noticias da Semana. Nac. esses pedldo� serao pr�nta- Aproximações superiores Ap'roximações inferiores. - em 1846, ;:J.asceu em

A Cegonha me enganou. mente ate:1dldos. ." em mercadorias no valor de em mercadorias no valor de Campos, Estado do Rio, ' o

-:'Desenho. Os_donativos p�;'a a Fl��- Cr$ 1.000,00 cada uma Cr$ 500,00 cada uma Almirante Luiz Felippe de
. '�Co.RACÃO TORTURADO daçao Laureano .pO?eI�O Caderneta n. 16.089 Caderneta n. 16.087 SaldalJ,ha da Gama;

"Rig;rosamente proíbido t�mbém se�, entregues a Ra-
Caderneta n: 30.746 Caderneta n. 30.744' _ em 1862 foi nomeado Dia 7, às 9,15 horas

,;até 18 anos". • dlO GuaruJu. Caderneta n. 22.460 Caderneta n. 22.458 Professor de Pintura His- PROCESSOS N° JCJ-123 a

Precos: Cadernetã n. 04.674 Caderneta n. 04.672 ·tórica da Academia de Be- 129/51 e 131 a 132/51
Cr$ 6,20' e 3,20 NA.IZ Caderneta n. 12.076 Caderneta n. 12.074 las Artes (Rio de Janeiro) RECLAMANTES: Arlill-

IMPÉRIO I pt11't10 lIftI O resultado acima e do sorteio dO,mês de Março de o pintor catarinense Vitor do Boaventura e Outros.
Ás 7%. horas ENTUPIDO 1951, extraidó dos cinco primeiros prêmios da extração Meireles; RECLAMADO: Diretoria

Cine Jornal. Nac. 'da Loteria Federal de 31 de Março de 1951. - em 1890, foi instalada de Obras Públicas.
"r.' TEZOURO DO -PIRATA Consiga mais conforto

Florianopolis, 3 de abril de 1951. a Comarc� de Tijucas; _

OBJETO: Salários e des-
'V ao respirar, desta forma ., .

10 a 120 Eps. rápiaa e conveniente I VISTO: ,
- em 1908, foi fundada

I
cansos semanals.

"Imp. até 14 an.os':.

I
Orlando L. Seára - Fiscal' de Clubes de Sorteios em a Associação Brasileira de. F'lorianópolis, 31 de mar-

Preços: mercadorias Interino. lmurensa. r ;;0 de 1951. ,.

kl;$ 4,20 e 3;20 . AIceoíades Dias - Inspetor Chefe de Agências.
.

AiHhé Nilo ,'l'_ad2sc0 I Chefe ela Secretária.

- _ ma- -

VERBO &
VERBA

JuSjica do
",

Trabalho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTER.API�
RAIOS X

DI. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. cliàriameDte. ao Ho.,iW 4. Carl••••

DR. MARIO
WENDHAUSEN

Clínica médica de adultos e

crianças.
Consultório _ Rua .To�" Pinto,

16 _ Te!. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horas.

Residência: Rua Esteves Jú

nior 45. Te!. 812.

DRA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB, MUSSI

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE SENHO

RAS, com modernos métodos de diagnósticos e tratamento.

COLPüSCOPIA _ HISTERO _ SALPINGOGRAFIA _ METABO

LISMO BASAL

110.000,00sito etc" fundos para o mar ',:
' .

SERVIDÃO ,FRANZONI, 2, quartos, varanda, cozinha,
.

chuveiro etc. terreno 9,50 x 32 (financiada pelo

Montepio Cr$ 53.000,00) , , .

COQUEIROS (rua Des. Pedro Silva),.5 quar�o.s. ban

nheiros, cópa, salão de jantar, salão de VIsita, po-

rão habitavel, deposito etc. terreno 24 x 60, poden-
do ser vendido 3 lotes (financiada pela Caixa

.... , .. , . . . . . . . ..
/' 200.000,00'Cr$ 40.000,00) ;,

.

ESTREITO (Travessa 1" de Janeiro), casa de madeira,
4 quartos, 2 'salas, cozinha, esgoto, toda pintada
a óleo, terreno 12 x 30, , .

ESTREITO (Travessa 10 de Janeiro), 3 quartos etc.

(desocupada) , '." ", .. ,., .

ESTREITO (Bai rro de N. S. de Fatima) prefabricada,
3 quartos, sala, cozinha, banheiro�. etc. terreno

-
'

15 x 35 . , , . , . , , .

ESTREITO (rua .24 de Maio), casa de material, terreno

9,90 x 56 .". , , .

TERRENOS À VENDA
I AVENIDA MAURO RAMOS, 3 rotes de 12 x 45, pre. o

por 'casa lote , , .

'RUA RAFAEl, BANDEIRA, 2 lotes juntos. de 10 x 21

(preçQ. dos -2) ,\,
:
.........••...

-

F'-E'RID�AS-,VEUMA.·TISMO RUA FELIPE SCHMIDT,. um 10!e_d�11,5? .

x 30, -'frenteDR. I. LOBATO
. -"" _ DT,....L.L:LL'"�r .... T .. n.L.IOJL!'

.

._,_ _,__�_.,v--""""onte Herci lio Luz {lugar

Elixir dl� 'Nogueira BAI:�;U�':::/ AB����':�' i��� .��. �;. �"1�:��'::::::::Doenças do aparêlho respiratório Mediçação' auxiliar no tra-. ,C?QUEIROS, um terreno com a área de 27.829,00m2TUBERCULOSE
tamento da sifilis COQUEIROS (Palhocinha) um ótimo terreno para 3Cirurgia do Torax

FO,I'mado pela Faculdade Nacío- HAMILTON VALENTE�
nal de Medicina. Tisiologista e FERREIRA

/

Tisiocirurgião 'do Hospital Nerêu AdvogadoEx-interno do Hospital Psi-
. Ram,os. Cu�'so de especialização "Servieos de advogacia,quiátrtco e Manicômio Judiciário '-...

pelo S. N. T. Ex-interno e Ex- em' geral, no' Rio de Janeida Capital Federal.
assistente de Cirurgía do Prof. ro,' Cobranças, Registros,
Ugo-Pluheiro Guimarães. (Rio). Encaminhamento de preces-
Cons.: Felípe Schmidt, 38. sos. Recursos aos 'I'ribunais
Consultas, diàríamente, das 15 dJLJustiça Comum e do Tl:a:vosas.

I
Consúltório: Edifício Amélia às 18 horas. " balho. .

Res.: Rua Durval Melquíades,' Praia do Flamengo, 122,Neto - Sala 9.
28 Châcai do Espanha. 'apto.----'510 _ R1'0 _ D. F.Residência: Avenida Rio Bran-

- aC�'a �.

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

DR.ROLDÃO
CONSONI

Médicos Cí rurgra Geral - Alta Cirurgia
_:. Moléstias de senhoras -

Partos

Formado pela Faculdade de

Medicina da Universidade de São

Paulo, onde f�i assistente do/Ser
viço Cirúr(ico do Prof. Alipio
Corrêa Neto,

Cirurgia do estomago e vias

circulares, intestinos delgado e

grosso, tiroide, rins, próstata,
bexiga, utero, ovários e trompas.
Varicocela, varizes e he·rnias.

Consultas: Das 3-à,s 5.)lOras.
Cõns.: Rua Felipe Schmidt, 21

(altos da Casa Paraiso).
Telef. 1.598.

.

Residência: Rua Esteves Jú

nior, 1.703 _ Te]. m, 764,

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoagulação Raios Ultra'

Violeta e Infra Vermelho.
,

Consultório: Rua Trajano, n? 1, 1 * andar - Edificio do Monte-

pio,
.

Horário: Das 9 ás 12 horas _ Dr. Mus si.

Das 15 ás II'! horas _ Dra, Mussi.

Residencia _ Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

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

DR. DJALMA MOELLMANN
CLíNICA NEUROLOGICA E DE OLHOS _ OUVIDOS NARIZ
.

GARGANTAd da

CASA DE SAúDE SÃO SEBÁSTIÃO
Sob a direção do dr. Djalma 1ll0e1Jmann.

Com o concurso de especialistas OOIU fama européia.
Exames e tratamento moderno das doenças do' sistema nervoso.

Diagnóstico e tratamento completo das moléstias dos olhos _

ouvidos _ nariz e garganta.
,

Aparelhagem modernissima importada diretamente da S�lça,
Consultas na Casa de Saúde São Sebastião das 9 horas as 10 e

- - -- -------

DR; M. S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivamente de cri-

.anças.
Rua Saldanha Marinho, 19.

TeleJo�e (M.) 736,lias 14 ás 18 horas diàriamente.

Telefone 1:153 _ Largo Sãô Sebastião.

Florianópolis .- Santa Catarina.

-, CHEll.EM
-- - .....---:; -._-.. _._------�

(Formadopela Faculdade Na-

Curso Nacional de
cional de Medicina da Universi

doenças dade do Brasil}.
mentais:
!l1x-diretór do Hospital Colonia

Sant'Ana.
_

Doenças nervosas e mentais .....

Impotencia Sexual.

Rua. Tiradentes nQ 9.

Consultas das 15, áS 19 horas.

':FONE: M. 798. '

Res. ,RUIÕ Santos Saraiva,
- Estreito.

DR� ARMANDO -VA
�ERiO DE ASSIS

MEDICO
Dos Sernços de Clínica lnfantil
da Assist�ncia Municipal e Hos

pital de Caridade
CLINICA MEDICA DE CRIAN�

çi\S, E ADCLTOS
- Alergia-

Ccnsulcôríó ; Rua Nunes Macha

ijo, 7 - Consultas das 10 ás 12

e das 15 ás 17 horas.

Residência: Rua Marechal Gui

lherme. I) - Fone; - 783.

DR. LINS 'NEVES

Doenças glandulares, tiroide,
ovários. hipopise, etc.

Disturbios nervosos _ Esteri
lidade - Regimes.
Consultório: Rua Fernando Ma

chado, - Tel. 1.481.
Resid, R. 7 de Setembro _ Edif.
Cruz e Souza ,_ Te!. 846.

Médico por concurso da Assis
tência a Psicopatas do Distrito
Federal.

64

-Ex-interno da Santa' Casa 'de'
Mísericõrdía do Rio d'e Janeiro.
Clíniea Médica _ Doenças Ner-

Administração
Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Te!. 1022 - CX. Pos

tal, 139.
Diretor: RUBENS Á.
RAMOS.

.

Proprietário e Dir.-
Gerente

. SIDNEI NOCETI
Repre�entante :
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
40' - 50 andai
T.eI.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Ol iveirs

nO 21 - 8° andar
TeI..: 2-9873 São

Paulo
ASSINATURAS·

Na Capital
Ano' Cr$ 100,00
Semestre'. Cr$ 60,00
Trimestre . Cr$ 35,00

No Interior
Ano ....• Cr$ 120,00
Semestre •• Cr$ 70,00
Trimestre • Cr$ 40,00
Anúncios mediante con

tráto,
Os or-iginais, mesmo

.

não publicados, não se

rão devolvidos.
A dírecão não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

COMPRA,
VEnDA DE
CASAS E TCRRIHOI

HIPOTECAS
AVALIACOES
LE6ALlSAÇOE� �;;";;;;;;;;;;;;";;;,,;;,,,;;;;;;,,,,;;;;;==;;;:,,,=:!
ADMINISTRAÇÃO I.,.....,...c""'�t�:----::q�UA:-P::'�op::o;::n::;o�'Jr;,:----..,
DE I"OVEIS III, ..4 nOf1IA"ciP(JLl50· .s_TA CATARINA

uc.

co, 144.

Consultas: Das 15 hs 18 horas.
Telef"One:

Consultório: 1.268.

Residência: 1.386.

Ors. Waldemiro Cascaes
e

Roberto Lacerda
A D V 0.6 A",D"O S

Cobranças amígâveís e judiciais, inventários,
despêjos, desquites, títulos declaratõrios, natura-'
lizacões, retificação de nome, investigação de pat€rn"idade, 'usucapião, indenizações, ações traba
lhistas, contratos, requerimentos, protestos, defê
sas, recursos bem como quaisquer outros serviços
relacionados com suaTproffssão.
-RUA TRAJANO, 33 - 10 AND. -- Fone: M-711.

DR.NEWfON
D'AVlLA

Cirurgia geral - DoenÇas de Se
nhoras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor; Meire
les n, 18 - Telefone 1.507.
Consultas: Às H,30/horas e à

Clínico Operador'
Consultório: Rua Vitor Meire

les.

Telefone: 1.405.

Consultas: das 10 às 12 e das

I14 às 18 horas.

Residência: Rua. Blumenau.
Telefone: '1.620.

Dr. Ren,ato Ramos da Silva
Advogado. .

Rua Santo� Dumont� 12 - Ap. 4

�CASAS À VENDA

RUA S. VICENTE DE PAULA,. 2 quartos, sala etc,

terreno 20 x 33' (Cr$ 23.000,00) financiado .

AVENIDA MAURO RAMOS,
-

com todo conforto, .

3
,

t terr no 10 x 40 (financiadoquartos, garaje e c" erre

pela Caixa cl Cr$ 50,000,00) .. ,.,
, .

RUA CHAPECÕ, 3 quartos, agua luz esgoto, etc., casa

de madeira, toda pinta'da a o leo, alugada por

Cr$ 400,00 . , , , .. , . , .. , , .. ,
.

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas, co ns-,

truidas em um de 51 x 70, ótimo local para depo-

55.000,oa

180.006,00

35.000,00

DiretOr da l';�at�r'nidade e mê-
d C id d tarde das 15 horas em diante.dico do Hospital e arr a e.

,'A • .'

CLINICAS._ DE SENHOltAS _

Resídêncía: Rua Vidal Ramos,
'.. CIRURGIA _ PARTOS 1-

Telefone 1.422.

ASSISTENCIA AO PARTO E
.

OPERAÇõES QBSTÉTRICAS DR. PAULO FONTES

r--�--�-_,---_!lm�,,!I1III·�-::IIIBI!Iil!iI·bi!4111!1:-:-,---,---,-..-,-.--�-r-III!-'.A--.'
--

H_.t-·-..-.-,-.,-.-lII!IiIfeollllab-ç�mf.ClllIIIla-�D-t.IIIiI;-T:N-l;.Rlt�iIIIl�!'IIIII�-.I-�-:v-e�-T-dla-�-:-I�-�m-.-c:.-�-IIIJ!!III;!I!!!tP:::��-,�I:••
d. IOl'tlm.nto d. aa••mira.. 11••adol.' ".llla

I
·

bonl • bal'atol' algoel'.II malial • avlam.ato.
_pCI'. .lfalat... elUI ...0.....

.

dll'.tam.nt. da.

I
••fllo,•• Idhfi�all' li CO-da -AI CAPITAL- .hemo - ·.Mt.ADTa�lrZdol Sr", r� �ml"lol::t:IILdIAolslnt••fO!l"O ••ntlcio dL.j:lh. fa.lI'.m\'Im. ,

.

,. 9'•• 'iii lIi�t.1 •••tual'em' lual. aompt'tJ.. &U 11m O dlDupO I. a 10 .m g um.nau _, Q .11...------�----------�---------- ......DB_...__ �..--..----..--..--..----..I..----------..

70.000,06

80.000,OQ

50.000,00

70.000,00.

80.006,011

60.000.0();

60.000,00

50.600.001
10.006,001
250006.00

construção o • • ••••••••••••••••••••• ,..

CAPOEIRAS (um terreno com a área de 84.000,00m2.'
extremando com uma rua nos fundos, com possibi
lidades de loteamento • o •••• , , • ;-; •••••••••••• � ••

'TERREND A VENDA EM PRESTAÇõES
BEL() HORIZONTE (Minas Gerais) ternos lotes de terren;s 4i

venda em prestações, sítuados em Belo Horizonte, com grand_
possibilidades de valorização.

, COMPRA DE CASAS, TERRENOS, CHACARAS e SITIOS
Temos sempre interessados em �omprar casas, terrenos. C'ft&,.

50.600,(10,

caras e sitios.

,.

HIPOTECAS
Recebemos e Aplicamos quasquer Importancia -com' g4lnw.tiaaI

hipotecarias.
ADMINISTRAÇÃO DE PREDIOS

Mediante modica comissão, aceitamos procuração, pará admi
nistrar prédio, recebendo aluguel, pagando empostos etc.

PROCESSOS IMOBILIÁRIOS
Orgunizamos processos -ímob iltãrios, �a os .Instttutos, Cai

xa Economica etc. Temos tambem possibilidades de c<?�eguir qual
quer documentos sobre imóveis.
,

FICHARIO
O cliente que desejar comprar casa, terreno, sitio, chaeara.,

poderá vir na séde deste Escritório e prehenc&e:r' uma ficha .dizen
do o que deseja adquirir e assim que conseguimos avizaremos ao.

,/

interessado, sem despesas para o cliente,

INFORMAÇÕES
Sem�ompromisso, para o cliente, damos qualquer infol'tnaÇi.o

<los negocios imobiliários.

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

A LU G'A
sôla

-

ófima.
15

no centre
2' enduA' P��Çá

(g1t09 do
de Novembro, 20,

Reshur'(lte Rou).
Trata' no R1ef�O local,

OSVALDO MEL-O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E'CITAL-
JUIZO DE 'DIREITO DA, capiente. Nessa conformida-'
<COMARCA DE BIGUAÇU' de, e com o devido respeito,

EDITAL vem os suplicantes requerer
O doutor José B. Salgado a v. excia. que, com ciencia SE�T.i!\_participam aos parentes e O FOGA-O ",

-de Oliveira, juiz de direi- dos interessados, se digne pessõas de suas relações, o
_

E A U LTIMA
�to da comarca de Biguaçu, oportunamente ouvir os .de- nascimento de seu filho -,

"

Olrnf t
"

�Estado de Santa Catarina, poimentos das testemunhas nAL A"\. �RA AlARA O or' LARMARCIO, ocorrido na Ma-r"" Jl-!\V '

1"'\
,
(f' DE _SEU,

,,'

.na forma da lei, etc. abaixo arroladas, e que com- ternidade "Dr. Carlos' Cor-
Faz' saber aos que o pre- parecerão em juízo indêperr-

- rêa", em o dia 3 dêste mês.
.sente edital virem ou dêle dente de intimação, no dia

. . _

«conhecimento tiverem que, e hora que forem designa- ALUG' .fl •.SE.:por parte da Maria Horácia dos, processando-se desta ;"'l
-da Silveírà e seu marido Sa- forma, ti co1n ciência do sr.

]ustiano Elias da Silveira, dr. promotor público da co

.:por seu advogado, dr, Ra-. marca, a justificação in itio

.fael G. Cruz Lima, lhe foi litis, para que, de acôrdo

"dirigida a petição do teor com o estabelecido no artigo
.seguinte : Exmo: sr. dr. juiz 454 e seguintes do C. P. C.,
"de direito da comarca de seja julgada por v. excia. a

.Biguaçu. Dizem Mamia Ho- justificação, mandando a

.rácia da Silveira e seu ma- seguir proceder a citação
::rido Salustiano Elias da Sil- pessoal dos conf'rontantes
'veira, brasileiros, êle lavra- do imóvel, bem como o sr. ---Uma casa no Estreito,
"dor; ela doméstica, residen- dr. promotor público, o Ser- t.rua 24 de Maio. ,
·tes e domiciliados na comar- vico do Patrimônio da União Ver e tratar na
-ca de Rio do Sul, por seu em Florianópolis, e os.Inte-

mesma

com Halan.
.advogado que esta subscre- ressados incertos, por edi-
've (doc. [unto.) que, funda- tais de 30 dias, para o fim
.mento no artigo 550 do Có- de contestarem, querendo, a
-digo Civil, querem premo- presente ação, dentro do

Um armazém de secos e
"ver uma ação de usocapião, prazo de 10 dias, que se con-

molhados, bem afreguezado.
:::para o que, respeitosamen- tará do ú1timo dia do prazo Coqueiros, tratar com o
":te expõem e afinal pedem a do edital, na qual se péde proprietário Juvenço de
=», excia. o seguinte: I seja declarado o domínio

Araújo F'igueredo.
.

Que os suplicantes são pos- dos suplicantes sôbre o

e-ERT.:6.�-suidores de um terreno sito imóvel acima descrito, pros-.] VENDE-SE'
.

.no lugar "Fazenda", desta seguindo com observância'
.

"comarca, com as dimensões das formalidades legais. Va- Uma bicicleta m a r c a
,-de setenta braças de frente 101' da causa, Cr$ 3.000,00. B. S. A. quasi nova. �

-:por quinhentas ditas de Nestes têrmos. P. deferi-·, V
-

-:fundos, ou sejam cento emento. Bíguaçu, 14 de outu- Preço �e o�asião. I S ITEM A NOSSA
I

EXPO DIt;AO

PRuaIJoaAoPllltN°'
n.

260,�:7.-�-· g�_ {f.,2 �A A .

.sessenta e nove rnil e qua- bro de 1949. (Ass.) pp. Ra- � •

�trocentos metros quadrados fael G. Cruz Lima. Selada
,

, E ,CONHEÇA AS
(169.400m2), com as seguiu- com Cr$ 3,00 de estampilhas N O CONO ln'

-

d-tes confrontações: frente, estaduais, devidamente inu-

ZIMM"jRM1NN
SSAS �OES e VENDAS

-com terras de Hipólito Vi- tilizadas. Testemunhas: Ma- fi li
-cente e fundos com terras noel Miguel de Far iaç-bru-

'-

"�'�'-""',
...

--.,..- ,

Vende-se desta afamada Dvde Luiz Miranda, extrernan- sileiro, casado, lavrador, re- 'marca alemã, em perfeito istri bu idores" .'

"<lo ao sul, com terras de sidente nesta comarca. 2°
estado e ótimo funciona- AA.Ao., c: t-I_ .Ao. �O & 'col � '.' ....

��·il.0�·'Ao'.'.:Luiz da Mélia e ao -norte - Liberato Joaquim de Car-
mento.

,. ... "� _�...., �

-com ditas de Manoel Ferrei- valho, brasileiro !;asado, la- Vêr à rua' Visconde de COMERCIO e A,GÊNCIAS
.ra, cuja posse vem sendo vrador, residente nesta co-

I Ii F
. Ouro Preto, 81. .�

-�antida pe os sup lcantes e marc� Boaventura rancls� ������������ �������_���__���__��������� _��__��_��

-seus antecessores, mansa f> coo de Farias, brasileiro, ca-

':pacificamente, sem cõfites- sado, lavrador, residente

=tação de terceiros, há mais nesta comarca. 4° -'- Tomas

-de trinta anos. II - Que, dá Silva, brasileiro, casado,
=não tendo os suplicantes comerciante, residente nes

.qualquer título de proprie- ta comarca, Em dita petição
-dade sõbre as aludidas ter- foi eXJ!.rado o seguintes des

.ras, pretendem regularizar panho: A. Como requer, de

«os seus direitos, na forma aignantío-se dia e hora pa

.permitida pelo artigo 550 ra se proceder à justifica
-do Código Civil, e de acor- cão cientes os interessados
<do com o estabelecido pelo � o dr. promotor público. Bi
.artigo ·'454 e seguintes, do guaçu, 21-10-49. (Ass.r-José
=Cõdigo de Processos Civil. B. Salgado de Oliveira. Pro
'III' - Estabelece o pr-imeiro cedida a justificação foi es
-disposltívo legal que, aque- ta julgada por sentença do

"Ie que por trinta anos, pos- teor seguinte: Vistos etc.

';auir como seu, sem oposição Julgo por sentença a jgsti
.''nem contestação, um imóvel, ficação de fls. para que pro
,�:adqui.rir-lhe-á o, domínio, in- duza seus jurídicos e legais
-dapendentemente de título efeitos. Façam-se, por man
�-e boa fé, que em tal caso se dado as citações requeridas
:presume, sendo facultado na inicial; quanto aos inte-

requerer nao juiz que assim ressados incertos, deverão Dias 4 e 7 de Abril, correrão os meses de Abril 8

.<0 declare porl sentença, 8e1'- ser citados por edital, com Maio de 195{).
vindo-lhes mesma de títu- o prazo de trinta (30) dias, Dia 28 de Abril mais um so.rteio.
']0 háb.il para a transcrição publicado três (3) vezes em ....,..,...· w.· · ...,._ · ·"' _·........

'DO registro competente, co- jornal da Capital e uma (1)
'.mo tem decidido a doutrina vez no "Diário ,Oficial do ressaI' possa, manda passar

"".e a jurisprudencia dos tri- Estado" (art. 455 § 1° do o presente edital com o pra
.

bunais.' Ao requerente, em Cód. Proc. Civil), juntando- zo de trinta (30) dias, quê
.. t�f caso, compete apresen- se aos autos uma via de·ca- será publicado e afixado na

'-tal' prova satispa'tória de da publicação. Biguãçu, 16 forma da lei. Dado e passa-

posse e do tempo da mesma, de junho de 1950. (Ass.) do nesta cidade de Biguaçu,
'para que lhe seja concedida

1
José-B. Salgado de Oliveira. aos 19 dias do mês de junho

.a respectiva sentença clecla- E, para que chegue ao co- de 1950. Eu, Araraí Romão
ratória dO' domínio pelo uso- nhecimento de· quem in te- de-Faria, escrivão interino,

Aluga-se as seguintes ca

sas: Ruas Dr, Ferreira Li
ma, Uruguai, Tte. Silveira
e Silva Jardim.
Informações no

-

ESCRI
TQRIO IMOBILIÁRIO A.
L. ALVES.

ALUGA-SE

VENDE-SE
,

E O MELHOR FOGÃO
do ERA'S/L

'

DAT�LOGRAFIA GELO
(on'er.
Dlplom.

Correspondenela
(omercl.1 (..-- Podemos fornecer a domícíko (ruas por onde passa

o caminhão do gêlo) pelos seguintes preços:

1 - barra ca. 90 cm. Cr$ 6,50
% '�rra ca. 45 cm. Cr$ 3,50
1/3 - barra ca. 30 cm. Cr$ 2,50

onu:clo.,
Amélia M

pjgozzj

Au. G.".,a' "'-Blttellcourl, , 48
(Esquina AlberAue Noturpo)

ME'l'ODOl
MOdef1l0 8

IUci.ule

ESTREITO e COQUEIROS � mesmos preços (en
trega a domicilio pelos distribuidores locais).

Barcos de pesca etc. PREÇ{)S ESPEGIAIS PQR TO-
N;ELADA.

.

CARLOS HOEPCKE S;A.
Comércio e Indústria

Vá passar seu domingo
EM CANASVIEIRAS

-I
agora perfeitamente 'pare

A mais linda praia dá Ilha lhado para hospedâ-lo e à
O Hotel Balneário está sua família.

Crédjt

o dactilografei e subscrevi.
Biguaçu, 19 'de junho de
1950. (Ass.) José B. Salga
do de Oliveira, juiz de direi
to. Confere com ..Q_original
afixado no lugar de costu
me .. Eu, Araraí Romão de
Faria, escrivão interino, o

conferi e assino. O escrivão:
Araraí Romão de Faria.

---�--/-------,._
.._--

Atlântida Rádio Catarinense Limitada
apresenta m3�S 2 iosuperaveis mnd�lo8 para 1951

CA��ACTERI�TJ ..

;; 5 valm!Las: Ondas: longas de 550 a 1,700 kc[s; cU'rtas 6 a I8mcs. 50 a9I mts.

== A1to-falant� 61[2 polegadas, tipo pesado: Tomada pu ra toca-scos.

= Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts vdi

�
Va7"iaveL de '3 5ecções : FI com nucleQ de ferro: Cciixa de. IMBUIA de luxo.-

""" Grande álcance : Alta .sensibilídade·: Som natural .Modelo ARC-5-P Modelo ARe 515
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6 o E,STADO_:_Sábado� 7' de abril de 1951
------------------------------------------------------------------------------�------------------�,�·c----------------�-------------------------

"O Estado"
.

.

Esportivo�
Dire�lo de PEDRO PAUW MACHA.DO

Decide-se hoje o Campeo- tos, vencendo na segunda o

nato Citadino da Divisão de Treze de Maio pela aperta
Amadores, com o encontro da contagem de 2 x 1, embo
final da "melhor 'de três" ra o resultado mais justo
entre Treze de Maio é Ipi- I fosse um empate, já que na

ranga. I fase/final reconhecemos me-

Na partida inicial houve ' Ihor jogo da parte dos ipi-
um justo empate de três ten- I ranguistas. _

.
,
,

Trata-se de uma grande
partida que por certo arras

tará uma grande e entusias
tica assistencia _ ao estádio
da Tua Bocaiuva. No Ipiran
ga veremos, entre outros,
Rodrigues, Flávi6, Serapião
e Anastácio., seu valores

mais positivos. Na equipe
trezista ressaltamos Acimar,
Lelo, Saroba, Dico, Albi e

Natalino.

Treze de Maio-e Ipiranga frente á frente esta tarde, deci�indo. o.

Campeonato de amadores de 1950
,.

o prélio está programado
pata ter início ás 15,30 ho
ras.

____________________---- ____L_ __� � � ___

1a prova, constante de. 'carabina calibre 22, posição deita-
6 �:'

1° lugar: CeI. Antônio de Lara �ibas.
20 lugar: Tenente Antônio Leão' Tocci.
30 1ugar: Vaíter Saium Jorge José.

' .

. ./

231 prova; constante de carabina calibre 22,' nas três
posições

1 ° lugar: 'Tenente Antônio Leão Tocci.
2° lugar: Valter Salum Jorge José.
3° lugar: CeI. Antônio de Lara Ribas.

sa prova, constante dê revólver livre, tiro de precisão:
-1 ° lugar : . Tenente Antônio Leão Tocci.
20 lugar: 'I'enentejRodolfo Pettená,..
30 lugar: Antônio Mendes de Souza.

4a prova, constante de -revólver, tiro sob comando .

10. lugar: Adí Catarinense da Silva.
20 lugar; Tenente Rodolfo Pettená.

- 3° lugar: Tenente Antônio Leão Tocci.
5a prova, constante de carabina calibre 22, extra:

10 lugar: Sílvio Silva.
2° lugar: Tenente Rodolfo Pettená.
3° lugar: Luiz O. D'Acampara.

Tiro ao Cervo na Corrida:
.

10 lugar: CeI. Antônio de Lara Ribas.
2° lugar: Claudi Di Vicenz i.
3° lugar: Valter Salum Jorge José.

Tiros aos Pratos'
1° lugar: Dr. Antônio Modesto Primo.
2° lugar: CeI. Antônio de Lara Ribas.
3° lugar: Valter Salum Jorge José.
40 'lugar: Adi Catarinense da Silva.

.

5? lugar: Cláudio Di Vicenzi. �

1'1Felicitamos a valorosa agremiação pelo sucesso ob-
tido .e faz��s .crescentes.wotos .de .felicidades nas futu-
ras compebçoes. '

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

Os catarlnenses no Campeo
-nato Brasileiro de Remo
A Federado Aquática de Santa Catarina vem dis

pensando esp�ciais 'cuidados a representação remistica

que pretende enviar ao/Rio de Janeiro no próximo dia 29
do corrente, para disputar o Campeonato Brasileiro de
Remo.

1

Os Clubes de remo, por seu turno, vêm sujeitando
(JS conjuntos li treinos intensivos, para as eliminatórias
que selecionarão os rapazes a que será confiada a honra
de demonstrar o 'gl�áu 'de progresso, atingido nesse ramo

dos desportos aquáticos:
Domingo próximo teremos a realização da primeira

'eliminatória, e pará que o público esportivo ilhéu possa

acompanha!' o'grau de desenvolvimento de nossos rapa:
zes, daremos 'a seg'Gir os melhores tempos obtidos duran
te os carnpeorratosr brasíleiro, eúi..opeu, sul americano e

Olimpíadas. ;.'
SKiFF

,Europeu - França - 7'23"4.
Olimpíadas - H. Pearce - 28 - 7'11"0.
Sulamericano - Argentina - 40 - 7'18"0.
Brasileiro - Rapuano - 43 - 7'18"3.

OUT-RIGGERS a 2 CIP.
Europeu - Hungria - 7'38"8.
Olimpíadas - Suiça - 28 - 7'53"5.
Sulamericano - Brasil - 40 - 7'27!.!2.
Brasileiro - D. Federal +; 31 - 7'46"1. /

OUT-RIGGERS A 4 C/E.
.

Europeu - Itália - 6'35"4.
� _

Olimpíadas _:_ Itália - 28 - 6"47"8.
Sulamericano - Brasil - 40 - 6'37"0.
Brasileiro - D. Federal - 31 - 6'35"0.

OBT-'RIGGERS A 8

Europeu - Itália - 6'8"3.
'Olimpíadas - E. Unidos - 28 6'3"2.
Sulamericano.- Argentina - 40 - 5'56"0.
Brasileiro - São Paulo - 40 - 6'12"0.
Nos últimos Campeonatos Sul-Americanos e Brasi

leiros, registraram-se péssimos tempos, em virtude de
fortés ventos durante as regatas.

Noticias do' Esporte' Universitário
Consoante .foí dado co- Os IVO Jogos deverão ser

nhecimento na última reu- disputados com campeona
nião da Comissão Executi- tos de futebol, voleibol,
va da F. A. C. E., é pensa- basquetebol,' .rênio, atletis
menta da mesma realizar mo, tênis, esgrima e xadrês,
nos dias 21 e 22 do fluente I nos meses de abril a junho
mês a Solene Abertura dos l vindouro.· "

IVO Jogos Universitários I Foram vencedoras dosJ0-
Catarinenses, com a dispu- gos anteriores: dos l° Jogos
ta de um "Torneio-Início": a A.A.A. da Faculdade de
constituído de' certames de Ciencias Econômicas, dos
futebol, voleibol e basquete- no e' lIa Jogos à A.A.A. da"
bol. Faculdade de Farmâcia e

Pretende a F. A. C. E., Odontologia.
neste ano, executar novo

.

programa de atividades, e

fetuando nesta primeira me

tade do ano letivo seus cam

peonatos oficiais e na se

gunda metade (de agosto a

novembro) jogos amistosos
de suas representações e ex

cursões ao interior do' Es
'tado e a outros Estados.

Está sendo reestruturada
a direção da E. A. C. E.

(Federação Atlética Catari
nense de Estudantes). Ten
do sido recomposta a Comis
são Executiva, prosseguirão
"demarches" para a recom

posição do Departamento
Técnico.

inscrições
Comunica-nos a Federa- bol de 1951, a iniciar-se pos

ção Catarinense de Despor- sivelmente no próximo mês.
tos que se acham abertas' Portanto, mexam-se se�

até o dia 30 decorrente, as nhores responsáveis pelos
inscrições para o Campeo- clubes amadoristas da Ca
nato Amado�'ista de Fute-. pital,

.'

Abertas as

Escreve: HAMILTON ALVES
O Figueirense está se portando galhardamente em

gramados paranaenses, Sabado, o alv1!negro empatou
com o Rio Branco, de Paranaguá, por 4 x 4. Domingo,
mais ambientados, os nossos rapazes golearam espetacu
larmente o Estiva, também de Paranaguá, por 6 x 1.
Ante-ontem contra a seleção venceu por 2 x 1. Portanto,
duas vitórias do campeão, que vêm, de maneira brilhan

t':, guindá-l�, aind.a m�is, no co�ce.ito do pú?lic� arauca
nano. Oxala, o F'igueírense deixe, o Parana sem conhe-
cer o dissabor' da derrota.

'

, xxx

O Ipiranga, jogando mais, foi derrotado pelo Treze
de ]daio·por 2 x 1.

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

�- __ ..::.._�_.__"".o..� "",,,,,_.� ,_,,,--__

Nova Liga filiada, à FCD
Foi fundada, recentemen-. Esporte Clübe, Três Barras

- ,

te, na cidade de Canoinhas, Esporte Clube, Sociedade
em caráter provisório, a Li- Esportiva e Recreativa
ga Esportiva Canoinhense, América, Canoinhas Esporte
que conta com/os seguintes Clube � Ouro Verde Esporte
clubes filiados: Bela Vista Clube. Solicitada à F. C. D.,

Jijamhoje -i-aullstas-CarIOCaS
Em continuação ao Cam- \ tações de São Paulo e Dis

peonato Brasileiro da Ju- I trito F,ederal.
ventude Amadorista, jóga- foi concedida, diliação à
rão hoje, à tarde.i no estádio nova liga que regerá o fute
do Pacaembú, as represen- bol no planalzo catarinense.

Campen2oto de Tiro ao' 4110, aos
Pratos- e Cervo na Corrid'8

Promovido pelo Clube de Caça e Tiro "Couto de Ma
galhães", comemorando o transcurso de seu 110 aniver
sário de fundação, realizou-se domingo passado, no stand

. da Polícia Militar, em Trindade, conforme havia sido
� devidamente programado, o campeonato interno de tiro

ao alvo, aos pratos e ao cervo na corrida, com o seguin-
te resultado:

.

TIRO AO ALVO:

PafO O ltgado -e PI'isân de Venae
PRISÃO DE VENTRE

PILULAS DO ABBADE MOSS'
As vertigens, rosto quente, falta de ar;
vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a;.

"maior parte das vezes são devidas ao•
.

mau funcionamento, do. aparelho diges
tivo e consequente Prisão de Ventre,
As Pi'lulas do Abbade Moss são indica
das no tratamento da Prisão de Ven
tre e suas manifestações e-as Angíoco- '.

lites Licenciadas pela Saude Publica, as Pilulas do Ab
bade Moss não usadas por milhares. de pessoas. Faça o

seu tratamento com o uso das pilulas do Abbade Moss .

--_ ..�-'_.__ .._--.._----"".

o Ginásio em 1 ou 2 �:1 nos
ror c or r e s ponde ncia

CURSO JOSÉ BON�FACtO
Diretor: Professor Antonio R. Rollo

i:' ecretáría: Prof", ssora Gilda Rodrigues
Praça da, Sé, 28-C. Postal, G.374-S. Paulo

\
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Camisas, Gravatas, Pija-
.

mes Meias das melhores,
pelos menores preços só na
CASA MISCELANIA - Rua
Conselheiro Mafra. -'.'.

7

'J'IUZP bIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
FIorianópolis

Ct,LRlTIUA PARAN4 '-

-Via,gem com segurd�ça
e

.

rapidez �

so NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO

R4?IDO «SUL-BRASILEIRO})
Florlanépulís t-c- Itajaí _ Joinville - Curitiba COMPANHIA

fNTERNACIONAL
DE

CAPITAliZAÇÃO
Sorteio d� mês de
Março de 1951

" COMBINACÚES
/

v. l O
H O S
K oE V
F .y D

,..

Z N r '>

p- U U
A S H
P J P
Escritório à Av., Mauru
Ramos, 4 (sob) - Nesta. �/'
Lnepetories e agencias

)nas principais cidedee
doEstedo

'....... ...__

TELECRAUA; PROSE BRAS

,Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

CLUBE DOZE DE AGIfSTO
PROGRAMA DE ,FESTAS PARA O MES DE ABRIL DE

1951
Dia 7 - Sábado - Soirée da Sa-udade.
Dia 9 - "Segunda Feira - Secção cinematografica.
Dia 11 - Quarta Feira - Soirée mignon.
Dia 15 - Domingo - Cocktail-dansante, das 9 ás 13

horas.
.

� .
Dia 16 - Segunda Feira - Secção cinematografica.
Dia 18 - Quarta Feira Soirée m:ignon.

'

Dia 21 - Sábado - Soirée com início às 22 horas.
Dia 23 -:=-.Se�unda Feira _ Secção cinematografica.
Dia 25 - Quarta Feira - Soirée mignon.
Dia 29 - Domingo - Soírée com início às 20 horas.
Dia 3Q _. Segunda Feira - Secção cinematografica,

DIRETOR SOCIAL

VESTIR-SE COM, CONfORTe' E ELEGAHel;;-J
,

'1"
PROCURB a'

QUER
\

#

sio FBANCISVOJ DO' SUL - para NOf4 IOUI
. ,Informacõ.. oomo� Ag�nt•• -

,

.

an6poiil- C.rlos HoepckeS/A - Cl- Teletcne 1,212 ( Rnd. te'te,
·�r.Dcileodo Sul-Carlol Hoepcke SA -CI-Telelone 6 MOOREMACR

Tl'anSportEIii regulares de carga �

Alfaiataria Mello

s t 1f��

''VIRGEM ESPECIALIDADE" da
era,wETZEqINDUSTRI�L-JOINVILL JU (Marca 'd�lal

TORNA A ROUPA- BRANQUISSIMA'
·"'lor.'\IU", ....,. ......__K�*='I: --'""""l------------.;��'----.........

\

,
'

\
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o tiovêrno do Estado, mal se instalava, sacudia pe- O acatamento à lei, aos direitos adquiridos, ao tra
Ias janelas do Palácio afóra aquele clima de paz e har- l balho dos operários, ao concurso do .magístérfo,

-

à insti
monia que o governante sucedido elegaJilemente lhe pre- tuição da sopa escolar, à manutenção, nos cargos, de ho
parara para a, transmissão do .poder, E fazendo justa- mens que neles envelheceram, era uma tradição dos Che-

ment'\ o que no'discurso de posse prometera não fazer, fes de Estado em Santa Catarina.
'

iniciava o sr. Irineu Bornhausen a sua caminhada como Esse "tesouro inestimável" nãô mereceu a mínima
a de um "invasor brutal, que pensando corrigir os erros consíderação dos homens que assumiram o poder a 31
e pecados dos que já se foram, enterra o valioso patrí- de janeiro. -1s provas aí' estão copiosas e díárías, como

mônio da obra já realizada e o tesouro inestimável do que a reiterarem as certezas de que o Governador dará
respeito à tradição".

. ,

sentido oposto às promessas do candidato e às, entrevia-
"""_w_._._._ _ ;. _ .,_ ,tas e manifestos do eleito, ainda antes da posse.

NII; verdade, os que esperavam que "o humilde obrei
ro, distinguido pelo povo seu irmão, viesse com o cora

ção aberto prosseguir na tarefa do Bem Comum", assis
tiram, alarmados e "estarrecidos, o deflagar de propôsi
tos desconhecidos, que não eram os. do "labor constru
tivo e porfiado, isento de odíos e ressentimentos", mas

seguiam, precisamente, "a técnica da destruição". \
. Florianópolis, - 7 de Abril de Hl51

Na transmtssã» da presidên
cia da 'L. B. AtiNa Câmara MuniCipal

Má vontade do Chefe dº Executivo para com a .Câmara dr. limarDiscurso do- A bancada udenista reduzida à zero! - O líder Os- ,

mar Cunha repele sobranceíramente insinuações cal�- s>

niosas do atrapalhado Gercino Silva' D.amos, a seguiE, o

bri-"
A convenção da LBA, de

Conforme acentuamos em nossa. última crônica sô- lhante discurso. que o d,r. 1947, refo��ou os Esta�u
bre os trabalhos da Câmara Municipal, o sr. Prefeito Ylmar de Almeida Corrêa l tos e planificou as Comis=
Paulo Fontes, pouco a pouco, vai pondo à mostra seus proferiu na solenidade da I sões Estaduais na rigidez de

propósitos de desprestigiar o legislativ� da cidade: Com
I transm!�são ,da. P:esidência regi�ellt?�. centraliza�or:s

efeito, o homem de confiança do sr. Irineu Bornhausen da. Legião Brasileira de As- e forrnulárfos de burocracia

para governar o município, parece ter' uma única missão: sistência, à exma. sra, Ma- que transportam da assis
criticar o seu antecessor, õbstruir as iniciativas jla maio- rieta Konder Bornhausen, tência i.nd�vidual" direta,
ria e não fazer mais nada. ante-ontem: \ para -.f}- indireta, todo o la-

Acontece que, conforme já salientamos, o ilustre "Há cinco anos atraz abri- bor legionário.
edil- presta .as informações que lhe interesse e silencie ram-se os salões desta Co- As dificuldades nos reco

sôbre as demais. missão Estadual para uma lhimentos das autarquias, e,

Isto tem entravado a ordem do dia, pois hã preces- .transmíssão de posse, quan- o mécanísmti .administratí
sos nas Comissões que não podem ser postos em discus- do; sobrevivida -da voragem I vo que nos impôs a Comis
são sem primeiro tomar conhecimento, de informações so-

das 'reformas }Iue caracte-] são -Central restringiram
licitadas ao Executivo. rizaram o Governo Linha- para a Maternidade e In-

, O sr. Gercino Silva, que tão desorientada e desas- res, a Legião Brasileira dé fância o texto dó primitivo
tradamente está conduzindo a bancada udenista, quis vir Assistência vinha às minhas estatuto para o qual o so

em socorro do Prefeito para defende-lo das criticas da mãos como substituto d corro não tinha fronteiras

maioria pela inexplicâvel demora no fornecimento de ilustre Senhora Antonieta e não se bitolava o auxílio

informações, e teve a infelicissima idéia, aliás tomada GalIotti e herdeiro da admi-.' assistencial.
em desespero de causa, de atribuir aos- representantes nistração profícua e genero- Mesmo assim, e a despeito
pessedistas, propósitos mercenários, isto é, o plano de sa da �enhora Beatriz Ra- de nos rebelarmos contra a

, prolongar indefinidamente as .sessões unicamente para,
mos CUJO nome eu evoco política administrativa se

�anh�r dinheiro ..
Esta ?eclaração do lide).' udenista tevff:eom unção pelo muito que guida pelos orgãos centrais

imediata e energrca revide por parte do sr. Osmar-Cunha fez a esta casa. ' que favoreciam a evasão

que, diga-se de passagem, está se' revelando um grand�,' Terminado o atq 'nossos das poucas r;endas -desta Co-

lidei':
'

o
• salões não mais se abriram. missão em acordos tmilate-

Inteligente e culto, além de· sinceramente estudioso
- que o· te_mpo era _pouCQ l'ais, defendemos e fomenta

dós nossos problemas, o sr. Osmar Cunha, em frases can� para a taréfa árdua q'ue mos a iniciativa das obras

dellfe1!; depois de acentuar que todos conheciam de so-
nos destinava a confiança próprias.

bejp a atuação do sr. Gercino Silva na legislatura passa-
da Comissão Central,

_
me-, 1)0 Relatório da Comissão

da, provou com abundancia de argumentos não só que
nos pelos nossos méritos do 'Céntral, se vel'ifie-a que,

_

ao

os vereadores da maioria tem outros interesses a cu'i- que pelo que já servíramos passo que S. Paulo possuiu.
dar, muito mais rendosos do que as sessões da Câmara gr�tuita e desinteressada- 6 obras próprias., Rio Gran

e, que se demora existe na solução dos projetos e� mente à ilustre criadora da de do Sul 5, Estado do Rio

exame, a culpa exclusiva é do Chefe do Executivo que' LBA� a Sra. Darcy Sarma� 11, Minas Gerais 7, Bahia 3,
tema em não prestar informações reitera'das vezes pe�

nho Vargas. Peynambuco �, nós ocupa-

�Udas pela Casa. 'Quando, agora, nova'men- vámos o primeiro lugar com-
Em seu discurso, o sr. Osmar' Cunha ·deixou claro e -te esta casa se engalana e 12 obras próprias, todas -de

irrespondivel que a U. D. N. só tem úm plano: aprovar nos cabe a honra insigne, alvenaria, visiveis, visitá- ,

os projetos de autoria do"'sr. Prefeito Municipal e obs- de passar a Presidencia des- veis e verificáveis da nossa

truil' todos os outros de autoria da bancada majoritária ta Comissão à Vossa Exce- adminü;tração.
mas esses propósitos não vingariam porque os represen� lencia, Senhora Ma�ieta Atualmente mantemos em

tantes do p, S. D. não trairiam a confiança do povo que Born�ausen, permitimo-nos fU1;ci?namento 14
_

obras
os elegeu. recapitular, em traços rá- propl'las, e, a dotaçao de'

Foi um discurso brilhante e que reduziu a zero os pidos o que foi nossa gestão Santa Catarina, V. Excia.

vereadores udenistas. nos rumos, tão ,sinuosos, terá oportunidade de veri-

Pior, muito pior aconteceu na sessão do dia 5. que tomou a LBA, com os. ficar, é insuficiente para
O s�.. Gercino Silva com aqtre1a eterna mania de ata- seus serviç_2 administrati- eS,sas ?espesas: , Reiteta.da�

cal' ,canIbalescamente a pessoa do sr. Tolentíno de Car-I V?S bu:ocr'�flzados e a 0- Contmua na 3a. pagma
valho, contra o qual sen\e umq_ raiva que lhe enche a j nentaçao tao ao sabor - da
boca de espuma, não perde vaza de fazer aS mais vii·ti-·I C�missão Céntral! .

lentas r:fel'encias ao ex-govel'I_Jad�l' da cidade. Assim, \ Desde que, ces�ado o pe- DE·pronunCIando-se contra o substItutIvo do professor Flá- l'iodo de guerra as ativida, • u'olce
.

vio �e.rrnzri, ao �rojeto de lei de autoria do sr. Prefeito des .legionárias se desloca- WeA,ver',,'MUl1lClpa'I, relatIvo /ol0 contrato d,e um engenheiro urba- ram do Servico de Defesa U

nista, o ú: Gercino Silva mais uma vez mafsinou a ad- Civil Anti-Aéi'ea e do Ser-
ministração passada, dizendo que o sr. Tolentino .de Car- viço de Auxílio aos Coilvo- Acha�se ne�ta Capital,'
valho deixou a Prefeitura em l'egimem deficitário. cados para se enquadrarem, desde ontem, a exma. sra. d.

Assertiva tão leviana e falsa, mereceu pronta e ve- in totum; no texto do arti- Eunice Weaver,- devotada
emente resposta 90 lideI' 'Os,mar Cunha. go 20 do.I Capítulo do seú Presidente da Federação

O representante pessedista, conhecedor profundo de êstatuto, .
esta Comissão das Associações,de Combate

problemas financeiros e autorizado técnico em contabi- Estadual, paralelamente ao à Lepra, no ·Brasil.
lidade, provou por Ha" mais "b", com o balanco geral auxílio às obras alheias ini- A ilustre dama, de cujo
da Prefeitura de,1950, que, não só aquele exereicio nao ciava as próprÍl'!s. ,E�con- ,devotamento à causa de as

se encerrou com deficit, mas que, pelo 'êontrftrio, deixou tramos, quando assumimo&' sistência social, no te'rreno
um saldo real supel-ior a dois milhões de cruzei�·os. a presidência, o Centro de do combate ao. mal de Han-

_

A o.r�çãQ �o i�ustrado lider da máiorii foi tão clara, Puericultura desta capital, sen, Santa Cat�l:ina tem re
- tao POSItIVa, tao lrretorquivel que nenhum membro da em funcionamento o de Ita- flexos, pelo patriótico e hu

bançada udenista ellcontrou vaza para um pequeno apal:- jaí já 'inaugurad6, e, ,em manitário desprendimento
te. f. ,". construção os de Cacador a que se entregou, tem sido

Todos eles, a começar pelo/desastrado lider "Gerci- e j\!afra. mIlito visitada por inúme-
no Silva, marcharam � sua bancada, sufocados pela ar- Já àquele tempo Santa ras e destacadas figu1ras da
gumentação brilhante e convincente do sr. Osmar Cunha ,Catarina se mantinha na I'sociedade local.

qu.e. esteve simplesmente admirável ·em sua resposta à� leac;lerança das obras pró- "O ESTADO", muito res
crItIcas mesquinhas, injuriosas e caluniosa's dos ude- prias, aquelas que lhe são peitosamente, clÍmp�'imenta-

..

nistas ao govêrno do sr. Tolentip.o de Carvalho.) patrimônio e são o testemu- a, desejando-lhe feliz estaf

I(Continúa na 3a página) I nho de uma�cadmi�istração. da em nossa Capital.

----

As desculpas da inexperiência, com o tempo, não d)�
lheram. E fixou-se a convicção de que o novo Governadór'
não Só cedia ã injunções cada vez -maíores, de' ordem atê
pessoal, esquecido das suas palavras de véspera, como

ainda e sobretudo não cuidava das previsões do amanhã. ..

atendo-se às horas do dia que vivia.
Confiado na sua experiência da vida e empolgado,

pelos momentos inaugurais do cargo, faltou-lhe nestes,
dois meses ia sabedoria de preparar uma caminhada de,
cinco anos. A sua atitude, até o presente, tem sido a de
um combatente incauto, que acirra o adversário, subes-.
mítando-Ihe o valor, .sem medir .�'ls consequências. Os.

guerrilheiros desse porte não t.e'm,referêncfas na histó-

ria, porque neles a coragem rêéebe outros nomes. <,

De todos os pontos do Estado' encrespam-se -queíxas.
que revelam mais do' que (I armamento dos espíritos, por-,
que já se condensam em reação aberta e declarada. Nem
isso, que não é destes últimos dias, tem sido observado,
,pelos homes do poder e por eles recebido como aviso que:'
determinasse um novo rumo,

À oposição, certamente, não cabe culpa da cego-·
surdo-murdez 'dos dirigentes do Estado, que .não 'anali
saram as condições especiais com que chegaram ao po-
der e, uma vez neste, agiram como donos de míanimida-

/ des. E nunca, em Santa Catarina, um govêrno se ínsta-.
lou sôbre bases mais precárias, do que o atual. Elejt�:.
por uma coligação de partidos, sem "unidader: ao sr, Iri-"
neu Bornhausen, candidato de um deles, a U. D. N. d-e.,..·

ver.ÜL!>correr, antes de desencadear hostilidades, um-.

exame da situação política local e nacional. E do balan

ço que fizesse, outras, sem dúvida, seriam .as conelusõess
que 'não essas a que, sem exame algum, chegou e que
lhe orientam os atos, O P. S. D. é a maior fôrca política:
no Brasil e, isoladamente; no Estado. o partid� mais po-
deroso, com o domínio da maioria dos municípios e cone..

18 deputados à Assembléia Legislativa.
Por sôbre isso, nestes sessenta e poucos dias de ad-··

míiristração,
.

vem' faltando ao sítuacíonismo a coragem
do recuo nas ações erradas. Exemplar, todavia, a perse-«
verança em novos erros.

Não será, pois, surpresa para ninguém, a não ser"

para o próprio govêrno, se este afinal, ,num estalo, a es--

tas' alturas já constatar que as garantias de. êxito nu",

quinquênio lhe escapam, em fuga desenfrenada, na com-.

panhia das esperanças e das simpatias populares.
RUBENS DE ARRUDA/RAMOS

�.t".......-_........",.,.,.......-_._·.·_·_._·.-.·..J".....·.-_._..·.,._wj-.-�

Caio um poste Ida t8IefôDi�a,
espetacularmente !

Ontem, às 17,-30 horas, à gados às residências, ofer
rua, Rui Barbosa, nas proxi- cendo, assim, .sério perigo-
midades da Capela (da Pe- aos transeuntes: "-
di'a Grande, um dos' postes Felizmente não se regis-
da Companhia Telefônica tou vítimas, tendo .aquela_
Catarinense, tendo partido o Companhia mandaqo tur-
arame que o sustenta; caiu mas de operários que conse

espetacularmente, sôbre fios guiram levantar o mesmo>-

da energia elétrica, êstes li- poste. ,.

..........................................

1 -=- Disse o Diário de ontem que um a!'ticulista�.
daqui de casa queixQu-se do discurso do sr. lrineillc
Bornhausen, em Lajes�

2 - Nada disso! O discurso estava até muito'
bom ... para nós!

3 - As notícias da rata do govel'llador não nas;.

colhemos por aqui, p.os cafés. Vieram de lá! E pOl'"

gente que lamentava o fiasco!
4 - Se, nas Lajes, o melhol' negócio do mund9";�

é criar ovelhas; ·os fazendeiros de lá é tudo burr.o�,
Não vê que foram esperar um grameil'o, (gente de'

cidade) para ensinar aquilo que eles deviam saber,.
salte}dinho da sílva!

'

.

5 - Ou será que a fazendeirada' só quer ganhar
dinheiro a conselho do governado'r? Mas isso é cha-
leirismo! Carneirada! t

6,- No tempo de dantes, em Lajes,....na fazenda,
.
do São João, os carneiros d,e raça pura não gqsta-
vam do pasto comum. O pai do Ministrinho e do Gui
lherme Tal, certa vez, comprou dois, purissimos, do
seu Zequinha Zuza. Os desgranhidos não topavam 0-

almóçO-- comercial das outras criações. Exigiam Ü"

à la cartel E muita briga houve pro mode de iJ. Gui
lherme querer que o Ministrinho fôsse tirar aqueles.
belezinhas de lã lá de dentro das hortas e das "1a
voura�!

I

7 - O discurso tá errado, no dm·o. E o JUIZO'
do' governador sôbl'e Lajes também. p'ra que levar
tantos seu'etas? E tanta polícia? Lajes não é far
west de fita americana!

8 - Quem me falou da péssimà impressão que'
-

essas garantias tôdas causaram não é do C1;'5ntra: é
a favOl: do govêrlÍo e eo.ntra o atestado que quiseram
passar numa cilla.de civilizada.

9 Chega, por hoje.
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