
da a essa emissora, Base- sas providencias, dá alçada bém compareceu à reunião. informou que 0<, partido. é '

sernbléia, no dia 28 último, possuo +-: é por que tenho

�u-se o sr.·José ,.Américo do Ministério da Justiça, Foi dado conhecimento ao contrário à exigência elo re- o deputado .Ilmar Correa sentido a grandeza da obra
nos 'Pareceres da Comissão decorreriam da comprova- diretório que o TSÉ oficiou trato no título eleitoral,' proferiu o seguinte d iscur- 1 empreendida por V.' Excia.,
de Rádio e do consultor-têc- ção da condição de estran- aos grêmios políticos pediu- adiantando -

que o assunto ::;0, saudando o dr. Mario
I
aliando a moderna terapeu-

nico do Ministério. geiros do sr. Jamuel Wai- do informações sôbre des- det'e ser regulado em. lei Pinotti: tica pelo aralem ao gigan-
Espera-se que, amanhã, �er.'

I
pesas partidárias. Designou especial para maior rapí- Exmo. Sr. Dr. Mario Pi- tesco trabalho de saneamen-

dIa do despacho do Mi.nlstro I FECHADA A RA'DIO ,se comissão, integrada dos dez. notti to pelo DDT.
com o Presidente, o sr, Ge-I' RIO, 30 (V. A.) .,- °

._. _ Honrosa a incumbência Aquele fenômeno que o

túlio Vargas cancele a con- Pre.sidente da República Vai passandO mal V I
-

IS- C ,
que nos delegeram, 81'. Dr. recem formado observava

cessão, fechand�, ��ssi�",. a

I
assmou

_ de�ret� .c��sando l: . .'

" O taraa SOlOS urlas Mario Pinotti. Honrosa e de 1939-í942, e -que era a

r,l'imeira das emp.resas Iiga- "Conc�ssao a RM10 Clu-be do ,[Robert. Tlft r
,

,

"

-

• .

-
,

.,
. �'.

.

•
'

.

'.,
•

áu-dtút,J 'ai·n-da q1:1-El·•• tivessem quin in ização do paciente,
das' ao grupo Wamer. BrasIl.,

,
NOVA "",IOI.tQUE, 30 (U. . PARIS� 30 (U. ·P.) _ A saias de 13 polegadas a p�i-

ido buséa�' �ara ,�sta festa sem evitar a recidiva, de,vez
.:. P.) - ° -estado do senhor moda feminina sofreu nova til' do salto, o que represen-

de" coração com que o rece que. o fóco não era saneado,
Robert Taft agravou-se con-I transformação. ° "New Lo- '. ta de 16 a 18 polegadas aCi-' be a Assembléia Legislativa V. EX'cÍa. já, o percebera e,

Instalou-se, Ontem ;i(�:a��::n;:'rk Hospital", ���i!!i::��ei:��:: �::s:��� :b:i�: �:ã;�e��o�eja, PO�Cb �tct:;d�;,� sUeinin�:�O:ta:: ;!� ::d!:�:: ::ca�:v::ma::ma:
onde está sendo tratado o d d 1 fissão fazendo a terapeuti- como Unidades Distribui-

. a
.

mo a, vo tau a erguer I
° principal competidor -

a Pr,·me.l-ra Reonião da A. B. chefe republicano, declarou, as saías das mulheres !té
I

de Dior, 'Jacques Faht, a-
ca da Malaría, quando a das Anti-Ma laricas, de efi-

'se que ainda hoje será for, di' ilha de Santa Catarina era cacía mundialmente compro-

, ,. de IODa·clp·los
on e e as pairavam em oU-,' prese.ntou 'uma saia delgada

uecido um boletim elucida- fóco_ anofelino, e não dis- vadas" distribuindo profu-tros tempos. Uma senhora. e muito justa, e torso com

R10, 30 (V. A.) - Insta- vereadores e técnicos em as- tivo sôbre as condições de b tid t
" punhamos senão de velha samente o Aralem e aplican-

_ em ves 1 a era,' agora, a ombros muito amplos. Dior
lou-se hoje, às 10 horas, no I sun tos municipais, que in te- enfêrmo. aparência: de um "brotinho" !"apresentou uma versão di� terapeutica do sulfato e do do em mais de dois milhões

Plenário da. Câmara dos Ve-' g rarn o Con'selho Delibera- A gravidade de seu esta-
que usa o vestido do ano' ferente do mesmo figurino' ;�oridrato de quinina. dt- prédios do 'DDT.

ueadores do Distrito. Fede- tivo da ABM, como repre- do, todavia, é demonstrada passado. Dior encurtou as � mas.com blusa sem mangas: !
Mas si aceitei o encargo,

.

Não precisa.riamos sair

ral, a I Reunião Anual do sentantes dos diversos Es- pelo fato de sua espôsa, que, t muito além das minhas-for- da nossa pequenina e eu-

Conselho Deliberativo 'da tados e Territórios. Às 12 é, como se sabe, paralítica, I
. .---,-----. -- -----.

._-_._- __ o cantadora ilha, para focali-

Associação Brasileira de horas, será inaugurada a ter sido conduzida à sua ca- nconsntucícnol sal' em pinceladas,rapidas,
Municípios, A conferência "Exposição de 100 anos de beceira; enquanto que o fi- -- a luta que V. Excia, empre,

que será presidida pelo eco- 'legislação do Distrito 'F'e- lho do c!sal, William .Taft,

di'
endeu pa:ra a recuperação

uomista Osôrio Nunes, terá deral" promovida pela Éi- que exerce o alto pôsto de O aumento . e sa ârios dos JI!o.rnalista·s do homem e a'o consequente
a dui·ação· dé 'trê'l'd�as, de� blioteca �unicipal, a título Embaixatlol' :lós Estados U- ,li; i valorisação da terra. A 32

vendo encerrar-se, a 10 de de contripu..ição. Hoje,
.

às nidos em Uublin, na Irlan-
,-

RIO, 30 (V. A.) - A Co- condenado (três votos con- nAnças, dês que há questõe. quilômetros daqui, nas fral

agôst; com um Simpósio de� 15 horas, terá lugar, ii()sa: da, deixou precipitadamente missão de Justiça do Sena- tl'a dois).,_....pela Comissão de de interêss'e da União, foi das de Caldas da Impera-
Admjnistração Municip�l, a Ião nobre da Câniara, a pri- aquela capital, a chamad,o, do, opinou, unanimemente, Legislação Social.

.

o mesmp retirado da Ordem tri�, na luta contra as bro-

cargo de /i6 especiali'ltas. meira sessão ordinária pa.- para assistir, o que, se diz, pela inconstitucionalidade do Dia, na qual voltará.. a" meliacea_s, o Serviço Nacio-

Contará 'a reunião com a ra discutir os pontos da a-
.

os "ultimo� .momentos
,

de

I �o pr�}eto de aUmE!ll:o do� Entretanto, para que fôs- ,figurar sexta-feira próxiina 'nal de Malaria transforma-

����h·�;;dn.:�d=�-���II;;;;;;u.;:_�lDS:�-:O���:I:�s'�M";_""""""""-a""&"'''''·I;''�s:=��-D�''''''�O�:.!·I��s-�":�1'�;TZij;:Ir.��o;;'h;,- d�, II ::�,g�:o::��:a:��·::�:e::��
sen afu'mou g,u,e o passIvo �r a o pe.? ,seu ,governo, ,mesmo,'" ana ,1stas, v\r,ou �e ?ordo: de ot1l1\0 qúé era, pa- _""

conforme expuzera, em 1951, a AssembleIa, montava a
I .' ,_

' ,l:a ° sucessor, passou·a pess1luo; de p.rese�te paternal vi- :staçao h�dro m)J1eI�l! A-

Cr$ 86.312.415,40.
"

,. .
. .

. .I . RUBENS ,DE ARRUDA RAMOS I IQU a legado oneroso,: M padrasto vIngatIvo. O que an- vompanhel, na legIslatura
Na Mensagem a que se refere,. a pagIna 64, as. cIfras! va, o P.S.D. cuncedeu ao sr. Irineu Bornhausen, para; tes era dobrado saldo nas verbas na receita para o dr.' "assada, numa quinzena

eram' estas: .Cr$ �2:524.189,5?: .

'. I saldar os compromissos que aquele, por obr� deste, lhe:
Udo Deec!r, transformou-se em.multiplicada, insufiencia lue passei em Caldas, o tra-

De começo, pOIS, S. Exa. }li en<;bntrou nnda menos ��, deixara: deu-lhe o empréstimo de 12 milhões com a Su- l11as v�rbas da despesa para o sr. lrineu Bornhausen. Na (C()ntiuúa �a 6a pág.)Cr$. 3.788.189,50 para lançar a maIs na conta_ do seu an- lacap e autodzou a emissão de bonus" n(} montante de' verdade, o antecessor deste pautara urna lçi de meios
tecessor. ..' 25 milhões. I sem apcrturas para o' seu substituto, possil1ilitando-Ihe·

Contra esses números, já em. si divergentes: por vá- Com esses créditos extraordinários, o atual gõver- I Um favorável e equilibrado início de quinquênio. 'Disso
rias' vezes,' em diversas oportUnIdades � �m dlferent�s nante recebia o .Estado, na verdade, com um,a dívida r�- se valeu o seu sucessor, arrecadando mais de 75 milhõ�
lugares, urna voz se ergueu,. para corl'lgl-los e redUZ1- almente insignificante.

.

.'
.'

I
do que o orça�o: c�n�o o �rev1ram, un.es da sua 'vitória,

los, pondo-os no. caminho, da verdade.
.

Há, entretanto, argumento melhor para acabar com
(:)s seu� cor'rehglOnarIOS� .

Essa voz, por ser a �en.os s?spelt� ao sr. Irineü essa atitude de v!ti,rna do passado e esses ares de mestre!
. 'Yll', S. Exa" depois disso, falll.r em herança de 30

Bornhausen. é a que vámos cItar: e a; voz. do sr. Irineu de finanças que o sr. Bornhausen anda a' exibir, como" mrlhoes d� verbas insuficient s é, positivamente, pata.'
Bornhausen.

.

fenonv:no de fein de arrabalde, aí pelo injerior.
. I coada para platéia de roça.

,
.

Falando em Joaçaba, em dezembro de 1952 e fala�- Entre os beus da herança, o govêrno udenista rece- I �o�tudo, não é tudo: na primeira mensagem, à ines'-
do -em Itajaí a 25 de abril d� corrente ano, S. Exa. uao beu o ol'ça.mento de 1951, tal qual o elaborara (} sr. Ader- ma l>agma.84; entre os recursos arrolados pára -enfrentar

..... "

: ...;

aludiu a 82 �ilhõe;,. nem a 86 milhões, mas a 40 milhões, haI R. da Silva, de vez que o -legislativo não o examinou, a situação" qwe ant�s era tôda aLuI para o sr. Deeck e de
� ;.�';:

que essa. é a sorna mais aproximada do que recebeu, em

I
entupidó que fora pela carteira do candidato e.leito. repente negrejou p�ra o sr. Bornhausen, estavam estes _

divida flutuante, do seu antece�sor. .' ,

Esse orçam�nto, segundo a análise _?a oposição da textuoalmente: PaSSIvei economia de verbas, orçament�
Mas, mesmo êsse compromISSO serIa mUlto

�

menor,
I epo�a, ��undo aInda o sr. ,Bornhausen nao contava com I

de L51 ..... :1'$ 10.000.000,00.
.

se S. Exa., em 1950, não interferisse cnm o seu poder ec�- a VItoria, era. �m �re�ente que sóm�nte pai faz para fi- .
Corno se, ,,-e, S. Exa. nas dotações orçamentárias do

nêmico para borrar: a história política de Santa Catan- lho, ,Era, no JUIZO (ia Imprensa udemsta" urna dote naba- mesmo exerCICIO, tal\�O encontra.va niilhões que falta
na com IlqueIe 'vergonhoso e sórdido episódio da compra I bescamente opulento, que (} sr. Aderbal R. da Silva re- corno milhões que sobravam..'

' vam

de tres. deputados qq�,' unidos aos da bancada udenista, servar� ao d�. Ddo_ Deeck, candidato pessedista. Essa lei A matemática, na escola da vida prática .

d·f· t-·,
.

I
.

I t'
. . I d 1 f r t d d t

.

'l�' 1 P 'h' f'
,e I eren e .

.

fecharam antedatadamente o po�er egls � IVO, Imp?��l- e me o� a �I m�va� o os. os a e e�na Vlgl anCla, ca - or oJe. lquemos com esta conclusão: o seu mais dileto
bilitando o govêrno de concluir 'a� o�eraçoes de cre�hto I �ulara' tao p,!lrcI.momosame�te a rec�lta, qu� o novo go- I aluno, afumando, aqu·i, s�re� de 82 miihões as dívidas
destl'nada" ao 'pagamento de reahzacoes corno a luz da ,ernante pesse.dlsta contarIa com arrecadaçao quase em I

do Estado, declarando ah serem de 40 '11 -

t'. "'. , .

I
� r .' ,. mI toes e, cer ,1-

Capital, a àgua de 'l'ubarão e a rêde de esgostos de Lage.s. dobro, por" ap lcar.
,

.

.'� fICan�o, acolá, serem de 86 milhões; de�onstl'a. apenas,
Mas, o que � D.D.N. negou ao sr. Aderbal R..da Sll- Aconteceu, entretanto, que ° candidato da Opos,Içao. que nao apreeltdcu as. quatr.o operações., .

'

-----

lo gove.rnador:
PSD ---' apoia o governa-

dor.
PDC -; não houve res- NO PS" D

. }.!.Qsta definitiva, apesar dos .•••

��:�::::�=:�e�i:el:'p,:: OrUanização do DeparlameRlo Sind,calisla
PSB __: recusou apoio. RIO, 00 (V. A.) - ° Mi- organize um Departamento I

srs, Israel Pinheiro, Jaime

UDN _ apoio administra- n istro da Justiça propôs, Sindicalista, para tentar Teixeira e Tarso Dutra pa-

tivo, reforçado na reunião ontem, ao diretório do P .. S. uma atuação direta nos ra fornecer à Justiça eleí

de ontem á noite do dir:etó-I
D., que a agremiação majo- meios operários. torar as informações pedi-

1':0 estadual, sem ir contu- ritária, a exemplo do PTB, Essa proposta foi feita das.

pelo sr. Tancredo Neves no REUNIÃO DA. BANCADA

-"-

° sr. Gustavo Capanema

Vargas Fechou tRádiD Clu�e
mo, 00 (V. A,) - ° des- OuTRAS PROVIDENCIAS

pacho do Ministro da Via- Personalidades do Go

ção, no processo referente vêrno adiantavam ontem que

à Rádio Clube do Brasil, a-
I estão iminentes outras pro-
I

idê
.

d G
" 'elaconselha o Presidente da. vi encias o overno r· -

República a cas;àr a con- tivamente ao caso. do d íre

c-essão. de funcionamento da- tor da "Ujtima Hora". Es-

decorrer doa reunião de on-' Após o díretõrio, reuniu

tom do diretório pessedista, se a bancada sob a presi
quando se tratava da reor- dência do vice-líder. Oscar

ganização do comando par- Carneiro, que leu úmavrela

tidário, para torná-lo mais ção de projetos em anda-

eficiente. mento na. Câmara do in te-
. BALBINO' COMPARECE .rêsse do PSD, destacando o

° sr. Antônio Balbino, Fundo Partidário.

ministro da Educação, tam-

r,

Explosão .08 Fábrica
Polvora

de

LORENA, São Paulo, 30 morreram no local do dolo

(V. A.) - Houve nesta ci- I raso acidente e cinco, não

dade uma violenta explosão, resistindo aos padecimentos,
ocorrida, às 8h30m de ho- faleceram na Santa Casa

je, na fábrica de pólvora de de Misericórdia.

Mantiqueira. Há também mais 8 feri-
-

A referida explosão cau- dos que se e�contram no re

sou 11 mortos, dentre as, ferido nosocômio. Não fo

quais 10 são mulheres.' 'Bo Ilr�m declarados os nomes

total' citado, seis pessoás l das vítimas.

Saudando Um Batalhador
Na 'sessão especial da As- ças de oratória que não as

o RISO DA CIDADE...

'7.

- Seu Tim-Thin, voeê é

mesmo um big caçador!
Estamos no rastro ...

_:_ Será que dessa Serra

sai coelho?Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OR.A WLADYSLAVA W. _ MUSSI DR. 'JULIO DO'lN VIEIRA!
E ESPEUALISTA EM 'DO�NÇAS DOS OLHOS,.

DR. il-NTONIO Dm MUSS3 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janet

t�, na Caixa de Apos�n tado_ria e _Pensõ�s da Leopoldina
Rallway e no Hospital São Joao Batista da Lagoa. I

.

CUI'SO no Departamento Nacional de Saúde IConsultas di::;iámente das 10 às 12 horas•.
3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. I

Atende no Hospital de Caridade, de 8 às- 10, I

horas. 111,Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho .

Residência: 'I'ravessa Urussanga 2. - Apt. 102. i
._ ......_--_._ --------�-------._ .• -

DR. I. LOBATO FILHO
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ASSINATURAS
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O1rtírrzi..-CUnlea ••ral-Pal1lN

"ryt,e ...mpl.to ...p.cialliallo á•• DOIINCAII O•••KBn
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.'
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6° andar

De Caridaeer
(Provedor) .. 2.3H
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos ; 3.831
Militar 3.i57
São Sebastião (Casa
/

de Saúde)
Maternidade' Doutor'
Carlos Corrêa ...

CHAMADAS UR··
GENTES

Corpo de. Bombeiros
Serviço Luz (Recla-
mações) : .. 2.40,1

Polícia <Sala Comis-
sário) • . . • . . . . .. 2.038

Polícia' (Gab. Dele·
gado) .

. COMPANHIAS DE
TRANSPORTF

'

AÉREQ
TAC ......•......

Cruzeiro do Sul .

Panair ; .•
Varig '

.. : ..
Lóide Aéreo .. : .

Real .

Scandiitavas .

HOTÉIS

Cr$
Cr$

Ano 170,u-f
.90,00Semestre .

No Interior!141ft' ••••••('..... I�rl.: .11•. Tr.JaDo. I 1,. I" ••••,

......
••rirte, D••• l. 11 Ilor•• - Dr.•••11.

O...11 .. II Ilora. - Dr.. ••••1

Ano � . . .. Cr$ 200,00
Semestre Cr$ 110,00-___'__
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo não publicados, não
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A direção não se responsabtliza peloe con

ceitos emitidos nos artigos assinados.
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2.500
3.5M
2.325
2,402
2.3.j8
2.500

DR. JOSf; BAmA S. BITrENCOURT C....IUrl.:, Vitor �.it'.I•• ,. 18 - 1· aiadar.

R...úl.: DIu 10,'" lo 11.10 • "u 1,10 ã. I,IC Ilor••

�ld&..el.: Avenida aio ·Br.nco, lil /-- ron. 1.tI".
••• '11 •• llal., 11 - ".JaI

ru.&lCULTOa,l - P.DLAT.aIA - CLIKICA ••LU.
.

c...1a6r1•• a..t.a.d. - a.a _..Ide Tta.. a , 'Lar.. 1.

'- ....> - Jrleria.6,oUI.
••ú1e, I .. lJ Ilor•• - D1�rta..._.

Lux 2.021
Magestic ; ..•... 2.276
,Metropol

.

......••. 3.147

DR. MARIO WENDHAUSEN
DR. CLARNO G. GALLETTI �:c���a .. : :: : : : : :: !:!!!

cu... IlAMlea·.....1.... ataqu
- A.DvonADO - Cen.tral ••....... l' 2.6!H

.

I'
Rua: Vitor Meireley n. 60 - Fone 2.468 - 'flori.n!p0� Estrela .. :_'.' ....•. 'J.37l

LbI,.cla •• ·r••i.· - ••f,.kr -,,, .no...r. lU, Ball 1.. l f. V.u.l"rl. - .11& '1010 Pi.... 11 - TIL .. ,.. -

aepafla••• C.b...) - "Ur". I. Oe",Of 1Inr••Il.. f. hl.alla. c.u.ltac., D••.... 11.01'.'. i Ideal, ........•.... 3.659

I. I',
.

.

ES.TREITO&eal4aa.-J ".. 1�.1M'. 'I. T.I•.111. D

---D--R-.W--A-L-M--O--R-Z--OM-E-·R-G-A-R-CI-A-·
-. Advoc'acia e (;onfabilidadê Isque ..

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da ! DR. I18T11VAI,I� FBIIGAPAIO I. PLACAS SIFILITICAS.
Universidade do Brasil - Ad.-.ado - .

EI�· 1- \'d N IEx-interno por concurso da Maternidade·Esc�)}a ACAClQ GAR,JbÀLDI 8. THIAGO' - II � 8 oGle ra .

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)
/

- CoDtabill8ta - Medi' DI
-cl1f1 i "T.nAS"" _ 1::0 dar

ca o �us ar DO tr.-
Ex·intento do Serviço de Cirurgia do Hospital &II c o �.. �.a. , tamento da sifilia.

1.. A. P. E. T. C. do RIO de Janeiro
Médico do '!Iospital de Caridade.

f)OENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇÇ)ES
tons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

Pela manhã atende diàriamente no Hospital
de Caridade. I

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692.

C....lta.: AI 11,10 ho·r••• l tarde d•• li' Ilor.� .m 61.....

a..14&.et.: RlIá Vidal Ramol, - TJtI.ion. 1.'11.
OLaO. - OUVIDO. - lIfUUI • QUG.A.KT"

DR•. GUERREIRO DA FONSECA
.....u l1li'"

· ",J'''
....... ;)ara Ce.I_·

c.a.II6rl• ..:.. ViI I••• O.re h... ii S··, .41* oi' 0...

...._..).
.......d. - reU,. ....1••• 111. - Tel. 1....

06

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO

oa••INrle, I'" Pia.., II.

... II ",1f illri.m.Il*'.!. DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA �armacias
de Plantão

e _ ADVOG-ADO _.... •Mal.,.. li•. "..".... '1•.
CaIu

.

P_tal III - ltaJaI - ..... eatÚl..------------------------ ----,--------

DR. ALFREDO CREREM'
C.m K.deaaJ i•.......,. .......

b-llr.tor .. 1[o1,1tal Colhi.....·A...
JULHO

I .

.

'

�--

,,'Nav'in-Motor «Carl Hoepcken m:Ci�á�ás�Oer�t:::e)� �:r�
RAPIDE - CONFORTO - S.GURANÇA Conselheiro Marra

'.' . f' ,�,

Vi.C" entre FLORIANOPOIJ8 e RIO D. JAN.lRe 5 Domingo � Farmácia

•....1•••atermedf'ria. em lt,tjàf • S•• to., ...do,· Esperança
- Rua éons��

...te dlt1mo·
'.

... d i
lheiro Mafra/ _.,......par. o moum•• t9 e pa...c. rOi 11 Sábado "(tllrde) _ Far-

_

MÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO
- MÉDICO-

CLINICA . DE "CRIANÇAS
ADULTOS

DOENÇAS 'INTERNAS
COR4ÇÁO _;, FIG:ADO - RINS - INTESTINOS

Tralamentb
.

moderno da SIFILIS,
Consultório - Rua Tirad·entes_, 9

H-OR ARI O: ,

Das 9 às 11 e das 13 às '15 horas
Telefône - 3.415 - Florian6polis -

D...o.' ••1'VÓ". -. •••tala.
IIIljoM�cIa Sex..l.

... TIrai..... ,.' I. ---

0........ i•• 11 .. 1. br••

I'O�••• nl.
................rai....... - .trel...

SAMUEL FONSECADR.
CIRURGIÃO DENTISTA

Consultório e Residência: Rua Fernando Machado, 5.
Clínica Geral - Cirurgia

.

Bucal Dentaduras _:,

pontes moveis e fixas.
I

De segunda a sexta-feira das 10 às 12hs. e das 14 às l8hs. I

Das'8,30 ás 12 horas aos sábados. IHORAS MARCADAS.
'

rnácia da' Fé .:_ Rua Feli·

pe Schmidt
IDA VOLTA.. 12 D@mingo -:-" Farmácia

de Fpolis. de Itajaí' do Rio
'

de Santos da Fé -ltua Felipe Sch-
Horário de saída: de :Fpolis., às 24 hôras

do Rio,' às 7 horas
'

-. NAVIO-MOTOR HOEPCKECARL

Dr. Julio
.

Paupilz' Filho
MÉDICP

I�idt

18 Sábado (tarde)

"NOTA" Farmácia Móderna - Rua

O NAVIO SERA' PUXADO PARA LIMPEZAS (5 João Pinto

DIAS) ORGANIZANI)O. SE EM SEGUIDA O NOVO 19 Domingo -'- Farmácia

PROGRAMA DE VIAGENS
' ,

Moderna - Rua João Pinto

Para 'maia iaformaçôe. dlrljam-.� 1
- 25 Sábado (ta'ide) -:

.MPR.BA NACIONAL D. NÁVIIGAÇ.lO BO.PCU
Farmácia Santo Antônio - �

Rua Jo�o Pinto

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
.

..DICO\
.

'

.. hrYl I. CIIai. 1at••UI .. .Aalalbd ..
•

....... C!uI....
oLnnOA ••DICA r>. OmDiQ.A.I • ADULTO'

�41"'.-
éeu.ll6rl.' ... X•••• "w'" i - O'•••ltai Iú 1.· la 1.

• ... 11 ,,1, UJu.
.

.....Iaei.a ••• "reüal Gata.ra., • ..,. 1'.... 'IL

I

Clínica Geral - Ginecologia' _;, Higiene Pré-natal -

Obstetricia - Eletrocafdiografia.
.

Consultório: Rua .Fernando -Machado, 6. Fone: 3.195,

(CONSULTóRIO DR. DJALMA MOEh.L�ANN)
!ua Deodoro - Caiu Po.Ital a. n - Tel.fo•• : 1.111 26 Domingo - Farmácia .

Santo Antônio -- Rua {OãoPinto. .

.

O serviço noturno será

efetuado pelas Farmácja
Sto. Antônio, Moderna e

Noturna; situadas ·às .ruas
, .I

João Pinto e Trajano n. 17 •
.

,.
.

.

A presente tabela não po,;.·
derá ser alterada sem pré•.
via autorização dês�e De
partamento•.

,

Atende diài'iamente das nove às onze hora's .

--,----_._,_._--.
-,

Lavando com S_abão

\iirgem· Especialid'ade'
.

da Ola. iETIEL INDUSTBIAL-JotnvUle. (marca r8gi�trada)
\

economiza-se jempo. e �dinheiro
--_._---------_._--------

. S,�0���!�ct,."
.

[SP ECIAUOI _OE

--- -,----�---Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�"Q
NO LAR E NA SOCIEDADE

za do seu poema "Uruguai",
que lhe deu especial desta- Um fato digno de registo to, que as Emprêsas dêsses

, -,

: que nas letras brasileiras; verif icou-se, ontem, à Praça coletivos não permitem, jus"
I - em 1821, foi assinado 15; frente ao La Porta Ho-; tamente para evitar acideu-;

,
"

r, I .

Em ato de 22 de julho cor-
,
tratado de incorporação da tel, no ponto' de estaciona-

I tes, é costumeiro, em nossas

rente, o Govêmo do Estado Provincia Oriental do Uru.- mento dos ônibus da

Agro-I'
linhas de ônibus. A oc?r-

designou o' dr. Osvaldo Ro- guai ao Reino, Unido de' nômica. rência de ontem, consequên-

drigues Cabral, Secretário
I Portugal, Brasil e Algar-I' I cia, não de um descuido,

Geral da Comissão Catari-! ves, devendo aquele terrító-
I

O veículo, mais ou menos mas, provávelmente de bon

nerise de 'Folclore' para re-
I rio formar uma circllnscri-: às 9,30 horas, estava alí es- dade, é, mostra de que as

presentar Santa Catarina no : çã� diferente dos outros i tacionado",:guardando a ho- Emprêsas de Onibus tem ra

II Congresso Brasileiro de, tres, com o. nome de Estado I ra da partida. Em um dos zão quando proíbem que as (10%) ao ano, que a pre-',Folclore, a se realizar em I Cisplatino; ,bancos, lado do La Porta, crianças se coloquem às ja- feitura Municipal de Itajaí
A

t C itiba
"- em 1867, a vanguarda' sentada, com seu filhinho à nelas dos veículos... contrair com a Caixa Eco-,' a população;agos o, em uri 'I . Ido exercito aliado, em ope- janela do' veículo, u'a se7 nômica Federal de Santa g) aquisição de móveis e

rações contra o ditador So- nhora. De repente, inexph- Catarina. I pertences. QI

, lario Lopez sob o comando càvelmente, a tenra crianci- Ati: 20 - O montante do;, 4. EmJace'da L�i.n. 117,
.

JOLIE I em chefe de Caxias, acam- nha que tinha ao colo com a empréstimo, a que se refere da Prefeitura Municipal de
FugiU da casa de seus do-

pau em TujuCuê, travan- idade de ano e m�io, apro- o àrtigo anterior, terá apli- : Itajaí, a aprovação do' pro-
I nos, à rua Saldanha Mari-I do-se a seguir um comQate ximadamente, jogou-se pela cação exclusiva nos têrmos • .ieto de lei que entregamos
nho, n. 121, (em frente ao de cavalaria e artilharia jane,la, indo chocar-se com o da Lei n. 117, de 9 de julho

I

à consideração do Plenário
, -_

Dr. Manoel A. da Ll,lz Colégio das Irmãs), uma ca- contra as forcas montadas p�ralelepipedo. �ocorrida, de 1953, da Prefeitura Mu-
I
da Assembléia Legislativa

Fontes, .advogado em Join- chorrinha tipo "lulu", pêlo dos paraguaios, didgÍ'das por tel'ceiros, foi levada a nicipal de Ua.iaí.
' \ dó Estado de Santa Catari-

ville. ' cinza, com claros e escu�'os, I pelos comandantes Medina um médico, porquanto pode- Art. 30 .:.__ Esta Lei entra. na significará amparo e a-
- Sr'. Nazaré Marinho. que atende pelo nome aCima

e 'Rolón' ria ter sofddo fraturas, o em vigor na data da sua pU-II pl{�l1s0
.

às justa:s pretensões
- Dr. Arnaldo Lima.. 1- "Juli". -

_ em' 1903, no Bra:sil, fi- que, segundo estamos infor- blicação, revogadas .as dis-I do laborioso povo itajaiense.
- Sr. Álvaro de Llm[:l,

I
Gratifica-se a quem a en-

cou organizada a Igreja macIos, lião ocorreu, feliz- posicões em contrário. , SS. S., 29 de julho de 1953.
Veiga, Contador. ,I contrar., Presbite,iana Inclepenrlen- mente. S. ·S:, 29 de julho de 195:,3.

I
,

Bahia Bitteucourt
- Sr. Nelson Silveira. de I '. te; Registamos a ocónência, Bahia Bittencourt Deputado

_Souza. em Ui32, no Rio de para um cotne)ltádo, no ca- Deputado
- Sr· Cirílio Luiz Vieira." •

t
Janeiro, foi encerrada a 11a I .30 oportuno - é praxe, mui- Justificação V 'dl-' Sra. Maria Izabei Ca-! Os ciganos, am .. Convençãô Mundial das És- to antiga, atenderem os pais -..... Objetiva, o presente pro.-· en e.se

bral Ribeiro, viúva do s�u-! bAm ((8VO luem» ,colas Dominicais, inici,ada I aos desejos dos fHhos,. dei-
I jeto de lei dar a indispEmsá-

doso coestaduano sr. Nabol' ti
(V A)

a 25 e com a presença de xando-os às janelas dos veí-I vel fiança, para que a Prc- Avenida Rio Branco. Infor-
.RI·bel·ro. SALVADOR, 29 . .

1819 d I
-

d
','. I I I t' b I

.

't M" I dI'
,•

.

e egaçoes e v%lnos cu ,0S, g_er,a men 'e, c.om, ca e- tCI ura unlClpa e taJal maçõe, s no Edifício São Jor-
- Na cidade de Carinha-

- Sra. Castorina Vil'gi- ,1alzes. \ I ça e,maos para fora. ral fa- possa realizar empréstimo ge 1. Sala 4. Rua Trajano.nha, no interior ,da Bahia,nia da Silva Ribeiro, espos::.
do sr. Jacob Ribeiro. grupos de cigªnos armados

de rifles entraram em cho-
- Sta. Lucy Lima Lisboa.
_ Menino Aderbal, filh.) que nas }'uas <!_o distrito de

.-..

Cacos, resultando a morte

o ESTADO'
------�

,

- Para a temporada dos bailes" Joan Graw

ford sugere este vestido de tafetá de seda, com
babados nas costas, entremeados por ramos

de flores. (APLA).
--0--

ANJVERSÁRIOS" ,

,

Gerson Neves Dr. Oswaldo R.
Ocorre, hoje, o' an iversâ- Cabralrio natalício do jovem Ger-!

.son Neves, filho do nosso

brilhante colega-de-impre'l
sa Jorrialista Gustavo Neves

e de sua exma. espôsa d.

Benta dos Santos Neves.i.,"
O jovem aniversari�u;té:

que é aplicado estudante 10

Colégio Catarinense, recebe
rá, hoje, do seu vasto Cíl:CU"
lo de amiguinhos, fartos

cumprimentos, quais,aós

prazerosamen te, nos asso-

ciamos.

Isa.Marta Machado

-Festeia, hoje" sua data

natalícia, a inteligente me

nina Isa-Maria, filhinha do

.sr, Nelson Maia Machado,
funcionário 'público está

dual.

À graciosa aniversariante,
os seus país oferecerão u ',a I'mêsa de .fin os doces e bebi-

das.
. "

FAZEM ANOS, HOJE:

do sr. José Silva.
de dois deles, cujo.s compa-

Par.icipaçà:o ,nheiros, um� hora_ d���is
Bruce Rigge\lba�h cómu- em represaha, conseguuam

,

nica aos parentes e pt!ss1)as I vingar-se, abatendo tr�s dos

amigas de seus_ pais,- Alp,er- ! seus contendor�s _em nov.o
to e Glorinha Riggenbach, ataque. A populaçao da CI

dade está ,alarmada com o

fato, Os amotinados preten
denl ql.leimHl' os cadáveres.

"o nascimento d€ sua irmã
. zinha SILVANA,� ocorrido a

:,19 do corrente.
.,

Florianópolis, Sexta-feira, 31 de Julho de 1953 3
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10· mais antigo
.

aotomovel ;

mo, 29 (V. A.) O

de Propaganda realizou dia

LO do corrente a sua eleição
de diretoria para o biênio

j3-55, tendo concorrido três

chapas, com o seguinte r,e

sultado:

Presidente - Manoel Ma

ria ·de Vasconcelos.
1° Vice-Presidente - AI

varus de Oliveira.
20 Vice-Presidente - Ge

orzino Sande Peres.

1° Secretário - Leônidas

Gama Bastos. '

20 ,Secretário - A. Porn
pilio C. da Silva.

'

10 'I'esoureíro - Diaman

tino Coelho Fernandes.

20 Tesoureiro - Rui Paim

Roubo em
_ Xapecó

mais antigo automóvel do
j

-

mundo fará uma excursao

em volta do mundo - a

nunciaram funcionários do
.

Museu Técnico de Viena. O

"Marcus Carl" nome _ que

ganhou do engenheiro aus

trinco Marcus, que o cons

truiu em 1875, será expos-
to na Exposição Ford, em

Nova Iorque, a ser realiza
da no próximo mes. Ainda

.
.

�. ... ,

pode rodar á velocidade de

sete quilômetros por hora. Cl;��;otecário _ Pedro de NA AGENCIA DE UM BANCO
, ,- 1

Alcântara Worms. ERECHIM, 29 'tv. A.) _:_, bo l:<a vila São Carlos; tam-
Procurador � Belmiro de; Noticias procedentes de -. �ue o re,ferid.o funcionári.o hem no muuicípio tde Xa-

Souza Sobrinho. ! pecó, no vizinho Estado ca-I e de n�c:ona!Jd,ade argentI,- pccó e até .hoje não foram

Conselho Fiscal - Sylvio : tar in cnse, nos dão conta, na, residindo ha alguns me- descobertos os seus auto

Behring - Lindenberg Lenz : deste episódio: um

funcio-I
ses em Xa.pe�ó, ali atuando res.

César e Genival Moura Ra-' nár io do Banco Agrícola como profissional de

.fute-I
A polícia de Xapecó to

belo. _,
I Mercantil fugiu, na última bol. O mesmo-estabelecirnen- mou conhecimento do roubo

Suplentes -:- Cícero Leu- semana, com clesti110 á Ar-I to de crédito já sofreu, em

I' agora
ocorrido e está pro

enroth - Armando de Al- gen tina, levando avultada i princípios de 1952, um rou- vídenc.ian do energicamente.
meida e Armando Moraes quantia desse estabeleci- "-

mento bancário, Informa-se

31 DE JULHO

A data de hoje recorda

nos que:

em 1645, o exercito Sarm,ento.
pernambucano acampado no Da Bancada Pessedista na Assembléil

iniciouEngenho de Covas,

COMUNICAÇÃO
A eiS4 BLACK, DE PORT� ALEORE O empréstimo em te-

I
a marcha para o monte das

l Tobocas; afim de esperar

a investida: do exército ho-

landês que vinha oferecer

batalha. O monte fica a pe

quena distancia da atual ci-

Elilprestimo para Hajaí
PROJETO DE LEI N. 11::" Caixa Econômica Fede-

Autoriza o Estado a afian- ral,
! 2.'ça'r empréstimo.

Art. 1°' - Fica o Poder! ra proc ura oferecer meios,
Executivo autorizado, de [lilUt que o Executivo itajai
'conformidade com o art. 21, i

en se execute servicos de real
I ' -

1 úmero X, da Constituição' "Vãlía. inclusive o aparelha-
do Estado, a afiançar o em- : men to da PrefeitUl:a.
préstimo de três milhões de' 3.- Efetuará a Prefeitura

I de Itajaí, com o emprést i-

I.mo, T s:gun�o discriminação
da Lel 11 7.,. '

11-�1) -obl<as' d� hidrpgrafia sa

n itár ia (esgôto de águas
I pluviais) ;

I í» máquinãs e veículos pa

il· ra. construção, reconstru

ção e conservação de ro-

I davias :

: c) construção da estação

I rodoviária ;
-

I d) calçapien to das ruas da

rruz ei ros (Cr$ 3.000.000,00), I �idade de Itajaí;

pelo prazo de 10 (dez) anos' e) ponte"na rua' Tijucas;
e a juro de dez por cento' f) caminhão, com' o tanque

móvel, para ábastecimen->
to' de água potável, para

dade de Vtór ia, que- na an- vem comunicar ii distinta freguezia e às Repantições
P ':>úblicas, cue o sr. Ivo Noronha não é -znais seu Funcio-tiga capitania de ,emam- -

b
.

h d S iárío Representnate neste Estado, devendo qualquer ne-
ueo tín a o nome e an- "

d di t
-

FIRl\iA'
._

D
_

.
,

:'OCIO ser. tratá, o Irc anrente com a " a rua r.
to Antao; ?lores 197 - 'Caixa Postal-Sê l -:- Pôrto Alegre.
- em 1795, faleceu em Florianópolis, 8 de julho de 1953.

-

Lisboa, o celebre poeta Jo'

sé Basil ío da Gama. Nasce-

,t'a'em,-1740-na vila. de São

José, do Rio das Mõrtes,
hoje cidade de São João

D�El Rey. Ficou imortali- Um - fato' e uma advertêncl

2 iates de terl'eno sito à

AVENTU'RAS DO

I
...__

"íQlll��IIII'"(ItI. ...
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Campeonato Brasileiro de BasketbaU Juvenil
----- -- - --- -- -----

___�- --,-.---.-----r-----.-.

Sensa�ão Pela Penúltima Rodada
•

PROSSEGUE ANIMADISSIMO o VI CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASKETBALL JUVENIL, PATROCINADO PELA VI-
TORIOSA FEDERAÇÁOO ATLÉTICA CATARINENSE. HOJE, Á LU� DOS REFLETORES DO ESÁDIO "SANTA CATARINA" O,'
PÚBLICO PRESENCIARÁ A TRÊS EMPOLGANTES CONFRONTOS. ÁS 19 HORAS DEFRONTAR-SK·ÃO GAUCHOS E BAIA-

.

NOS, AMBOS FAZENDO AS suAs DESPEDIDAS DO CERTAME. ÁS 20 H{}RAS OS BARRIGA-VERDES .TENTARÃO FAZER
BOA FIGURA FRENTE AOS PAULISTAS E ÁS 21 HORAS OS CARIOCAS BATER-SE-ÃO COM OS MINEIROS.

NÃO PERCAM!
'

"O' -E,S t a d o E s P o r t i v o"
...()�()�()�()�()'_'()'_'()'_'()�)....()�(�)�o.-.o�."'(HIIIIoa-()""()""O'_'(�(�(>'-'-("_'��()�()4....<,..•••••••,••••••••••••••••••••••••••••••

/ -

VI·to'rl·a 'da Juventude Catarl·nense I·DUELAR-SE-ÃO EM CURITIBA OFICIAIS J TRAN�CORREU, ONTE�; O 60 ANIVER-
. DA POLICIA MILITAR CATARINENSE SARJO DE FUNDAÇAO DO E. C. -

,

'.

.

"

_ I '

A Polícia Militar do Pa- I . Ao que consta o capitão
. TREZE DE MAIO I

- Atuação destacada DO eampeouale Brasileiro: .n�á qU,e .comem�rará o seu
I

Rui, chefiará a embaixada e
Fundado no dia.30 de julho de 1947, o Es-

I ( J ·1 d T· d
· -

P I I an iversarro no dia 10 de -!>-- terá na sua equipe cap. porte Clube Treze de Maio é hoje uma das maisD aoto- ovell e 8DIS, o. Jovem au o· gosto, convidou para abri- Walmor Aguiar Borges, Ten lídimas expressões do futebol amador de San-

forre·Ira L·lma 11 �;'i
.hantar �s festejos de ,c�-I Carlos _HUgO, P�ulo Cardo- ta Catarina. Ontem o acontecimento foi feste-

ItI
memoraçao do seu natalício $0 e Leo Coutmho. Cap, jado,
a equipe de esgrima da nos- Gilberto, um grande valor

sã Políci� Militar. da esgrima miliciana, ao

A Milícia paranaense que que parece abandonou o

fez representar por cavalheiresco desporto ese

uma equipe de esgrimistas desta não irá defender a
g rando campeão brasileiro

no aniversário da nossaves- esgrima catarínense.
e merecendo elogiosas rere-

tá tomando grande interes- E' bastante auspiciosorências dos mais renomados
se pela esgrima sendo o êsse intercâmbio esg rimistitécnicos presentes ao tor-
mais entuziasta o próprio co entre Paraná e Santa Ca

neio.
comandante coronel Bruno tar ina, pois se no Paraná o

Depois de eliminar o CH-
Perneta que é um sabrlsta Comandante é esgrimista,

rioca Anthony Dauphinot
de reconhecida eficiência. em Santa Catarina o coro

por 4x6, 6x4 e 6x3, foi· afi- Certos de que a nossa Po- nel João Marinho é o patro
nal derrotado pelo gaúcho

lícia Militar não poderá no da sala d'armas que tem
'

Yarte Adam em partida
. ,

deixar de cnrrespon der a o soo nome, Ambas as mí-
sensacional, que durou tres . " - . .

t
.

, :, gentIleza da sua CO-Irma, re- l icias con am com experr-
horas e quarenta.;e cinco :

.. -.

d I t b'

I
.

.

.

I tríbuíndo com "igual, gesto I men ta os va ores e am em
._

m�m�tos .. Yar:te Adam, ql�e/l.de fid;iguia,' a considera-l ,'om jovens entuz.iastas e
eliminou o nosso conterrã-

.
(

.

,
..

,

.

. __
, I ção de que foi allvo, augu- p.rorm s so res ; portanto e,

neo, tem cmco anos de pra- .,

'.

, . I
. , ramos aos nossos esgrrmis- de se esperar, que esse In-

,tíca de tenis e foi o cam- . j__' .' _, .• .

I·
,

U!.S uma fehz-'t!stadla na ca- . tercambio traga reais pro-
peão brasileiro-infantil do .' I .

.

,"1 al paranaen se e que man- veítos tanto para a nossa
corrente ano; 'derrotando fá-

"eríharn . a vitória aqui con- como para a esgrima do Pa
cilmen te os demais competi-

luistada_freJ;lte aos seus co- ran á,
�()�()�)�()�()'-'()'_'()�()'-'O�()""(<;I dores, entre os quais cum

pre destacar o carioca Ro-
.

nald Barn es, indiscutido

Na noite de 4a. feira úl-. A nossa rapaziada com- campeão brasileiro nos' dó(s
tima, 'dando cumprimento à I

portou-se magnificamente, I últimos anos, que caia fá-

3a rodadad o presente Cam- estiveram sobertos e cava- I
cilmente vencido por 2xO.,

peonato Brasileiro de,"l Bas- dores; não se pode; em sã I '" b' .

i:';0 re o Jogo Paulo Fer-
quete Juvenil, defrontaram- consciência, dar-lhes a pe- reira Lima x Yarte Adam,
se, como 1.0 jogo, as equi-I cha de não lutadores, isto entre outros comentários da
pes da Bahia. e Minas. -eles foram, pois nem no ul-

imprensa carioca, merece
Saindo-se vencedora a e-. timo minuto, com as sepe- destaque o seguinte do "Cor

quipe dos Mineiros pelo ranças. perdidas, 'eles afrou- reio da Manhã',' de 21 do
score de 45x36. No primei; xararno jogo; portanto bra- corrente: "Sem dúvida al-
1'0 tempo venviam parcial- vros a nossa rapaziada!

guma a mais sensacional foi
I!1enti os baianos (19xI3). Os Gauchos devem sua

a que travaram Yarte Adam
Os arbitros : Meira (F. A. vitória a Normélio, que con-

e Paulo Ferreira Lima, dois
C.) e Rivel (Paraná) forma- signou nada menos de 22

. garotos de menos de doze
ram lima dupla firme e cor-I p.ontos dos 35,'dos gauchos; anos e que durante três ho-
reta. . este foi a mola mestre de

ras e 45 minutos lutaram-

Vimos neste jogo a me- . todo' o "five" gaúcho.

Ipara decidir a contenda.
lhor téc.nica dos mineiros I Quadros e cestínhas: Disputado palmo a Ipalmo o

#

sobrepujando o "sangu.e" e GAUCHOS - Ney 2, De- jogo parecia uma decisão de '1a "fibra" dos garotos da l'egi 3, Glayton 4, Nortnélio um certame internacional"
22, Antônio 2 e Timm 2. Ital a c.oncentracão dos líti-

S. CATARINA - Paladi- gantes, verdadeiramente I
ne' 2, Heinq 8, Osman 7 I, compenetrados da sua mis-
Conceição 4, Gilberto, Ba-. são de autênticos desportiS-!naneira 6 e Alva'ro 4. tas. No final registrou-se a

_No primeiro tempo ven- apertada vitória do gaucho Iconcelos 2, Santana 3, Gu'i- ciam0s por 20xl1. Yarte Adám por 6x4, 4x6 e.
lherme 4, e Vavá 20. ' Os,juizes Righeto e Uru-
RIO G. DO SUL 35 X S. batan agradaram;, Righe_:-

CATARINA 3} J
to, excelente, Urubatán, fra-

Fazendo sua 2.a apresen- co; Righet o eLefever Jor
tação, o novo selecionado mam a dupla maxima do
voltou a perder, assim co- presente certame.
mo poderia ter vencido, que CARIOCAS X PAULISTAS

"-

isto fique bem pãtente! Este jogo não foi termi-
HüuH;.:;se a sorte nos olha- nado, uma vez que foi sus
do e a estas horas' estaria- pens-o aos 7 minutos e?-7 se

mos alegres; houvesse Os- gundos do primeiro tempo,
mam acertado metade dqs tendo por causa a chuva. , Cadeiras - Cr$ 30,00
lances livres que atirou e a Decisão acertada de Le- Arquibançada - Cr$ 15,00 IPIRANGA ·7 X IRIS O
diferença seria mllllma; fever e Gelsami. Menores,

.

militares e es- Domingo, na Vila Operá- peleja amistosamente entre
houvessem n� final, a eXfm- Venciam parci.almente os tudantes - Cr$ 10,00. ria d.e S,aco dos Limões, co:,' 00 afvi-';erde e o' Íris, .líder No estádio das Laranjei- Penarol,'de Montevidéu .. A
lo do que' fizeram os gau- Paulistas' pelo score -de 13x Senhoras e senhoritas mo parte do programa co- do certame amadorista. Le- l'as jogaram, ante-ôntem, em peleja teve um desenrolar

quando de vantagem 6. (Maiol'es detalhes na edi- I Cr$ 5,00 memol'âtivo do 12.0 aniver- vou a melhor o conjunto I'tleja amistosa, comemora- movimentado e sensacional,
'no marcador, e teriqmos ção de amanhã), Coopel"e com a F. A. C" sá rio 'do Ipiranga que hoje local pela dilatada conta-. tivado 510 aniversário do vencendo ô"quadro oriental
vencido.

'H'H assistindo aos jogos. transcone foi efetuada uma I gcm de 7 a o. ! Fluminense, o tricolor e o ptla contá'gem mínima.'
!:I.''" .

/

No Campeonato Brasileí- Lima, ·filho do dr. João Da- em janeiro do corrente ano,

1'0 Injanto-Juvenil �e Tenis I vid FeíT�ira Lima, Biretor-! concorrendo com as melho

há pouco terminado na Ca- I Presidente da TAC, um no-Ires raquetes do país da �ua
pital da República, o nosso I vato naquêle dificil sport, classe, teve destacada atua

conterrâneo Paulo Ferreira I pois começou a praticá-lo ção por pouco não se sa-
\,

GAUCHOS 35 X CATARINENSES 31·
MARCHA DA CONTAGEM

\

Damos abaixo o movimen-. 10x20, llx20. 2.0 tempo:
to do marcador da peleja! 13x20, 13x21, 15x21, 17x21,
que Ila 'noite de ante-ontem

I
17x23,. 19x23, 20x23, 2Íx23,

disputaram os "fives" do

1 �2x23, 22x24, 24x24,: 26x24,
Rio Grande do Sul e Santa 26x26, 26x28, 27x28, 28x28,
Catarina, pelo Campeonato .�Ox28, 30x30" 20�31, 31x31,
Brasileiro de Basquetebol 33x31, 34x31 'e 35x31.
Juvenil: Os gauchos tiveram 40

Gaúchos x Catarinense -

Ox'2., Ox4, lx4, Ixê, '2x6l 3x6,"\ ,

4x6t 5x6, 5x8, 5x9, 7x9, '9x9,
.

9x10, 9xÍi, 10xll, 10xi2,
10x13, 10x14, 10x16, 10x18,

lances livres, conventendo

is e perdendo 25. Os catal�i
nenses tiveram menor núme-

1'0: 23, convertendo 9 e

perdendo 14.

A RODADA DE ANTE-ONTEM

COMPLETA HOJE O IPIRANGA 12 ANOS
DE EXISTENCIA

e.gas do Paraná. Faixa Branca

CAMPEONATO BRASILEIRO DE

BASQUETEBOL JUV�NIL
HOJE

A's 19 horas - Rio G. do Sul x Bahia '

A's 20 horas - Santa Catarina x São Paulo
A's 21 horas - Distrito Federal x -Minas Gerals

AMANHÃ
A's 20 horas - Distrito Federal x Santa Cátarina
A's ·21 horas - Minas Gerais x São Paulo.

"boa terra".

Jogaram e marcaram:
MINAS - Gastão 2, Ru-

Hoje, 31 de julho, é um dia festivo para o

esport.� amador de nossa terra, pois marca o

transcurso do 12° aniversário de fmldação do
Ipil'anga Futebol. Clube, .grêmio que repres�nta
a expressão maior do esporte no populoso distri-
to de Saco dos Limões. l

Dirigem-no homens de invulgar capacidade
de trabalho destacari.do-se entre eles o esportis
ta Ari acampo Moré, seu d'évotado presidente,
o qual tem sido infatigável na luta pela proJe
ção do simpatico clube no conceito dos espor-
tistas de nossa terra.

.

--<. O aconteciment� está. sendo comemorado I
I

'festivamente pela imensa. família ipiranguista.
. De acôrdo com o programa de festas, .hoje ás
6 horas haverá uma salva de 21 tiros e ás 20 ho
ras, no Clube Recreativo Limoense, haverá ses-

_

são solene, sendo, na ocasião, procedida. a en

trega dos diplomas aos sócios fundadores e be
neméritos..

Nossos cumprimentos aos esforçados diri
. rigentes do Ipiranga Futebol Clube, peJa passa
gem de tão grata efeméride.

Para a frente, IpirangaI'

binho 3, Maurício �8, Moi
sés 4, Leonardo 18 e Hélcio.
BAHIA - Lira 7, Vas-

6x4, mas justiça s·e faça,

-

.
-

!(�()�()�(�()�()._;()._.()�(,...(�)...

-ambos mereceram os mes-

mos elogios e igualmente as
mesmas felicitações".

Ingressos para
os jogos

.:-.-.- -.-_- _._-_.•._-.._-_ -.- _-_ -.-.-.-_-_---_- -_-_-_-_-_-_.

Tendo a guiá-lo jovens capazes e decididos,
o Esporte Clube Treze de Maio, onde quer que
tenha se apresentado tem sabido se impôr pe
la sua classe e combatividade, dando provas
eloquentes do seu valor técnico e_ fisico. Tor
nou-se campeão amadorista do Ano Santo de
1950 e vice-campeãc -do ano passado. No atual
certame ocupa o 40 posto.

'

A atual diretoria do simpatico clube grená
está assim organizada:

Presidente - Edgar Fortkamp
Vice-presidente _:, João Zomer
1.0 Secretário - Naldyr Silveira
2.0 Secretário � Hermínio A. da Silva Netto
Lo Tesoureiro - João Andrade da Silva
2.0 Tesoureiro - Joaquim Costa

\

Conselho Deliberativo: Manoel H. Martins,
Albl Pereira, Ari Silva, Conrado Frederico
Momm, Leoeádío Barreto, Aldo Galdino, Célio
Soares, Acácio Regis e Gustavo Régis.
-....

Embora tardiamente, as felicitações com vo
tos de crescentes prosperidades do "O ESTA
DO ESPORTIVO".

ELIMINATÓRIAS PARA'O CAMPEONATO
DO MUNDO

RIO, 30 (V. A.) - De a- Chile, em Rio de Janeir-o.
côrdo com a tabela aprova- 21 de março - Brasil x

da em Montevidéu, em reu- Paraguai, no Rio de Janeiro.
"--n íão de que participaram,

além do representante da
,,()�()'_'()�()_(l_

F'IF,A, os do Brasil, Chile e CLUBE INÁUTICO FRAN.
Paraguai, o selecionado bra- I CISCO MARTINELLI
dleiro disputará seu pri-' Convocação

. .,

Santí
I '

'nerro jogo em antíago, a' De ordem do sr. Presi-
�1 de fevereiro próximo, dente convido aos srs, só
�ontra o Ch.ile. cios para, em Assembléia
Eis a tabela' geral das Geral elegerem, na forma

il iminatôrias para-o éam�! do al:t. 43, dos Estatutos, o

)eonato do Mundo: I Presidente e a Comissão
14 de fevereiro - Para- Fiscal dêste clube, p�ra o·
ruaí x Chile, em Assunção.

I
binênio de 1953�1955.

21 çle fevereiro - Chile A. sessão efetuar"sê-à,
.{ Bmsil, em Santiago do em primeira convocação, a

Chile. 31 do cOI'rente mês, às 19
_
7 de março - Paraguai

x Brsail, em Assunção.
14 de março - Brasil x

horas, na séde social.
Pedro José Bosco

10 Secretário

DOMINGO. NO CAMPO DA RUA BO
, CAIUVA: FIGUEIRENSE X GUARANI

A peleja de depois de a- Ramos; os bugrinos espe-
I

-

manhã, em disputa do Cam-' I"m realizar uma partida
-reonato da. Cidade,. ter� cO-I! convincente diante do lí-
n:o degladlantes Flguelrel1- .

,
ôe e Guaraní. i der que pisará o gramado
Animados éom o expressi- como franco favorito.

\:0 triunfo sôbre o Paula I Aguardem.
.

PENAROL 1 X FLUMINENSE O

!

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o F.:STADO Florianópolis, Sexta-feira, 31 de Julho de 1953

O ponto culminante do em nome da Diretoria ag ra- Regular assistência acom-

baile foi o -"Shaw" apre-I deceu a valiosa contribui-. panhou com grande ínterês
sentado por dezenas de io- ção dos senhores cacadores I

se os lances sensacionais
vens e senhoritas, ao com- e pescadores, bem como a de ambas as 'í!quipes. A vi

passo de mazurca, cujos en- colaboração de 'Um grupo de tória da competição mascu-.

saias foram dirigidos pela senhoras que muito traba- lina coube aos rapazes do
senhodta Ilse Baumgarten. Iharam no preparo do car- Caça e Tiro, enquanto que
'Agradou cem por cento, dápio. O orador, com a pro- a competição feminina foi

Para o julgamento dos lixindade que lhe e peculiar ganha pela equipe do GtUPO
trajes � caipira mais or igi- estendeu o seu discurso sô- Escolar "Paulo Zímmer
nais foi designada uma Co- bre outros assuntos relacio- mann",
missão composta dos senho- nados com a vida social do A tarde do mesmo dia,
res dr. Cantídio do Amaral Clube. realizou-se a competição in-
e 'Silva, Waldemar Borhau- Falou a seguir, o Presi- - dividual de Bolão, cujo .re

sen, dr. Adriano Largura, dente do Clube de Caça e sultado foi o seguinte: 10
Erieo Baumgarten e Cor- Tiro "Dias Velho", sr Ray- colocado - Albercht Lar

respondente de "O ESTA- mundo Mayr Sobrinho, o sen; 20 - Welhelm Illg;
DO". qual fêz um apêlo aos vere- 30 _ Jacob Hechmann; 40

Com absoluta imparcial i- adores ricsulen ses para que - João Ewald; 50 - Alf're

dade, a Comissão Julgado- apresentassem um projeto do Wuerz; 60 - Barreto
ra chegou ao seguinte resul- de lei à Câmara Municipal, Franzen; 70 - Maria Bar

tado: 1° lugar (casal) - no sentido de que fosse con- th; e 80 -:- Adolfo Fris
Jacinto Lima e esposa; 2° . cedida a doação, pela Pre- chknecht.

lugar (casada) -::- Nena feitura, de um terreno pró- Aos competidores de Bo- I

Schalupp; 3° lugar (casado) ximo à séde do Clube para a Ião que atingiram até a -ga "'-I - ti' <

- Juventin� Machado; �olc�ns.trução d:.-Utn parque.a colocação for,�m entregues NAO, CONTENTES
Iugar (solteiro) --,- Mana vrverro destinados a am- valiosos prêmios. 1-

-'

'. '

·Antu�.ie,ta Mayr-; e 5° lu��r I
mais da. nossa.. fauna. Este I xxx

,

.

. v- �

-I
'

(solteiro) - Carlos Reml- apêlo fOI recebido com gran- E com o encerramento das ao a nova greve os IIlarl lIDOS
eh ele satisfação pelos presen-' competições esportivas, che-

.

Aos vencedores foram-en- tes que se manifestaram garam também ao seu têr-
.

RIO, .29 (V. A.) -

EclO-1
tivo imediato apresentado é greve, o pagamento deveria,' je; deveria ha�er. na sede de

tregues pelos, membros da com calorosa salva de pal- mino os tradicionais feste- diu, hoje, nova greve dos a falta de pagamento do ter sido efetuado no dia 26 FNM uma reun ião sob a

Comissão os prêmios a que mas. jos do Clube de Caça e Ti- maritimos. O comando do quinquenio �eterminado.por, últi�o. Influiu, tam��m, no I p.residênci� do sr, João B�-
fizeram jús pela graça e Por último, ouvimos a pa- ro "Dias Velho", que êste último movimento, sob a força do. acordo do 'I'ribu- movimento dos maritimos a tista Almeida, Nessa ocasi-

originalidade. lavra "autorizada" do maior ano excederam a tôdas as mesma direção do coman- nal Federal de Recursos, manutenção na presidencia! ão, -a maiori� dos conselhei-

As «lanças, sempre aní- caçador de todos os tem- espectativas; marcando êpo- dante Benofante de Maria aos oficiais
_

nauticos, co-; da Federação Nacional dos

I
ros iria destitui-lo das fun

madas, se prolongaram até pos, o Raulino João Rosal' ca nos anais daquela _sJm- transmitiu a palavra de 01'- missarias e radiotelegrafis- Marítimos do sr. João Ba- ções. Mas o "Laranjeira"
alta madrugada, sob os a- (mas é, hein?), que contou, pâtíca sociedade riosulen- demo A parede iniciada atin- tas. I tista Almeida,' chamado de não apareceu.

cordes musicais do famosõ fazendo blague e humorís- se. ge os barcos do Loide Bra- De conformidade com so- "Laranjeira". O navio "Ara- A Federação 'permanece

ConjuntoFrainer, compos- mo, as façanhas de seus co- Deixou-nos a melhor das s ilei ro e da Costeira. O mo- : lução tomada na recente taia", da Costeira, que es- rá fechada. Treze dos con-

to de 8 figuras: pai e 7.fi- legas no acampamento. De- impressões tudo aquilo 'que tava de partida,' na ilha do selheiros, ou melhor, a maio-

IFos, todos êles eximios mu- pois, para encher ... os nos- nos foi dado observar, no- f--- Viana ali permanece, tendo ria do Conselho, seguiu pa-

:!:�st::s;��t;��:indoO'm�:: ::s::V?i:,OSco�;:! :u:����: f�aees�t:17vloe.:�et:d:'d:�1!�:a:� 'CeraA1-I·Ca ,Sa'"O' Caetano �ãOs::su���u�:�:op�:��:��� ;:i;ei:,:�e p��a�i:!iCl:tl�ni�oo:
êxito do baile. história dos dois toureiros

_

mesmo ocorre com o car, destituir o "Laranjeira".
O BANQUETE. que, uma dia, na arena se Do sr. Governador do Es- gueiro "Itaité". Êste já ha- __ --

Domingo, dia 26, muito encontraram e ... Bem, pa- tado, recebeu o-Presidetlte .TIJOLOS PRENSl\tJOS, TELHAS, LADRI· via descarregado quando a

antes da hora do banq-uete' remos por aqui. Agora che- do Clube um ofício, no qual LHOS, RODAfÉS E MATERIAL REFR�· tripulação -recebeu comuni-

monstro, já se notava nas 50U a nossa' vez. Dizem e .. , S. Excia. comunicou a .im- TARJO cação da greve. O barco se-

I N G' L E S Adependências do C I u b e IIÓS não afirmamos que a possibilidade de compare- PRONTA ENTREGA gu iu para o largo, onde fun-
.

grande' número de associa- caçadãde pacas do Raulino cer aos festejos por haver

O G a c·
deou

(ai 'I"tr, I ]dos e p,es.soas especialmente foi nos quintais dos cabo- assumido 'Outros compromisv ] ] Sny ama,. ta. Ou'tro cargueiro, o "San-\Jl j i� \J I I
convidados, muitas das elos com que êle falara dias

i sos rias mesmas datas.
-

tos LoJde", hoje atracado,
r Ô N r c A . A P E R 1 T 1 V A

quais de. outars cidades do
I
antes. Esta é a caçada "sui- O Coronel Lara Ribas, sócio JERONIMO COELHO, 14 - Caixa Postal, depois de terminada a des-

Estado, guardando a hora generis" do Raulino. honorário, também endere- 239 _ Florianópolis I carga foi abandonado pela
"'H", isto é, o momento de . E assim, num ambiente çou à Diretoria do Clube a- DISTRIBUIDORES tripulação. A' tarde de ho-

saborearem os' mais va�ia- .

de franca cordialidade, ter- tenciosa carta, apresentan-
dos, .petiscos, produtos da minou o banquete que a to- do suas desculpas pelo não

Festejos do· Clube de Caça e Tiro I
" .

. DIAS VELHO"
AGORA �

FLOF{IANOPOLIS

o"teclathágíca"
o, quL em

r�

, e st eX

empregos!para bons
--------------------------

, /

DATilOGRAFIA - ADMISSÃO - Preporoçôo COlEGIO NAVAL'

CONCURSOS DO DASP'- PORTUGUÊS - MATEMÁTICA

CONTABILIDADE _ Serviços especícns de

\
COPIAS A MAQUINA E MIMEOGRAFO

na Escola REMINGTON DE FLORIANÓPOLIS

Conquista seu diploma de datIlografo

Rua Alvaro de Carvalho, 20-(sobrado)
_ ...."..,_..'!;:._.�,�

A G U A··

NAS CONVALESCENÇAS

caça e pesca das carava- comparecimentó,dos satisfez plenamente.
AS CAÇADAS E PESCA

RIAS
Ao encerramos esta re

portagem, queremos agra

decer as gentileiãs de que

Fábrica alemã de automo
veis no Brasil

HAMBURGO, 29 (U; P.) I"Volkswagen'" o resto do
- As usinas "Volkswagen" capital s,erá reunido pelo
mandarão construir, êste i grupo.' Monteiro-Aranha

ano; no Brasil uma usina cujo �residente··é o sr. Os

que, em 1955, estará em con-I valdo Aranha, que ocupará

.dições de fabricar mil au-
I
o pôsto de vice-pfesidente

tomóveis por mês, - anun- da "Volkswagen do Brasil",
cia o cor.respondente do jor- Os investimentos destinados
nal "Welt Am Sonntag". O à construção da usina atin
sr. fleinz Nordho( diretor girão 6UO milhões de cruzei

geral das usinas "Vqlkswà- ros, ficando 75 por cento ·a

gen",' declarou que o projeto c·argo da firma alemã. A

da firma alemã havia sido usina brasileira servirá de

inteiraménte aprovado pelo ponto de partida para as ex

govêrno brasileiro e que se- portações com destino a ôu
ria executado com o apoio trDs países dá América do

das autoridades, brasileiras. Sul e da América Central.

Segundo Nordhof, o capital Engenheiros, técnicos e ope
Homina,1 da firma Volkswa- rários alemães especializa
gen Brasil, se ·elevará a dos são enviados ao Brasil
sessenta milhões de cruzei- para formar no mesmo país
ros, do-s quais 80 por .cento os quadros té"cnicos e. a mão

forne�idos pelas usinas de obra necessários.

nas.

Apesar 'do mau tempo rei

nante nos dias que antece-
I Partiram desta cidade,

deram à festa, não esmere- segunda-feira, dia 20, com f.omos cumulàdos, como Cor

ceram as turmas de caça- mmos diferentes ·e só volta- respondente de "O ESTA
dores e pescadores, em nú- ram sexta-feira e sábado d-a DO", pelo dinâmico Presi

mero de 18, e se embrenha- mesma semana, após resis- dente do Clube, Sr. Ray
ram pelas nossas matas, tirem herôicamente o mau mundo Mayr Sobrinho, a

com o fim de cumprirem a tempo e o frio implacável, gradecimentos êstes que

sua missão., As. turmas que às 18 caravanas de caçado- tornamos extensivos aos de

se -dedicaram à pesca, fo- res e pescadores, tôdas elas mais
-

membros da Direto

ram muito felizes, pois que vitoriosas com' abundante ria.

trouxeram, conforme tive- quantidade de caça e pesca Congratulamo-nos com os

mos ocasião de obs,ervar, p�ra o maior banquete que sócios do "Dias Velho" pe

peixe abundante, dasmais já se teve conhecimento em lo extraordinário sucesso al-

variadas espéçies. ,'Daremos, Rio do Sul. cançado êste ano;

mais adiante,. o· resultado Para comprovar a nossa Que o sucesso continue

compensador das caçadas e afirmativa vai, a seguir, o são os nossos votos.
resultado obtido das caça- ..,._."..-_......_ - .-......__pescarias.

Logo depois das 12 horas, (o(eira dos Pés
Combalida no.1.,0 Dia

das e pescarias em as nos

sas matas e rios: Setor da

caça - 8 p�cas, 21 cordo-

34 peI'dl'gões 25 rolas Seus pés coçam, doem e ardem
cêrca de 415 pessoas, nas, , 'I .snto a ponto de quasi eniouque-

Sôbre ás mesas, alinha- 2 marrecas, 9 inambús, 2. �:;;:r� �u�. ����:��rr� �:�;:8:S��
5 '

' 2'
-

t'. afecções cutâneas é um germe que
das paralelamente, viam-s·e \'eados, �1I us, Jacu mgas, .e eSPlllll0U no mundo int"lro e é

. -

2 conhecido ,sob diversas denomina-

OS, mais variados pratos 2 cutIaS, 1 pavao, papa- ções. tais como Pé de Atleta, Co-
. .., ,ceira de Singapura. "Dhoby" co-

Preparados com esmêro por galOS, 4 SlrIqUa-S, 16 tatus,
I
ceira. v.· não pode -livrar-se destes

. .ofrimentos senão depois de elimi-

_ dl'stl'ntas senhor'as da nossa 7 cuatig__ mundeu, 2 cuatls nar o germe causador. Uma nova
descoberta. chamada N I x od. rm;

vara, 2 porcos do mato e 5 faz parar a coceira _m 7 minutos.sociedade que não se descu- combate os gel'mens (m 2-1 horas e

macucõs. Setor da pesca - torna a pele li�a. macia e limpa
t"m 3 dias. Nixoderm da tão bons

16 surubis, 53 mandins, 18 resultados que oferece a gar:mtia
I de eliminar a c'1ceira c limpar a

Jd 84 t-arairas e 5 pele não só dos .çés. _
como na

CaSCl1 OS, maiorta dOI» casos de afp.cçõe� cutã-
.

d'
, I neas, espinhas, acne ii �rleiras e

J un Ias. Impingens (10 rosto Ol... do corpo.

AS C"OMPETIÇÕES ES- ·peça, Nh:(odarm. ao seu farmacêu-
_

I tico, hOJe mesmo. A nossa gol-

P.ORTIVAS RisoderDl ���t�a�o�
Pela manhã de domingo, ,.,. II ...... c.aaa... proteçao..

defrontaram-se, e� renhi-) fi

da disputa de Volel, na can- -

h
·

cha do Clube, os quadros do (;OSID eira

teve lqga'r o banquete mons-'

tro, do qual participaram

_ r;;a-_'

- -=-�
d ana a;���.;

\i1\s e sem
c1 num

-__ ...
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C!>mercio - Transportes
Rua João Pinto! 9- Fpolis

Distribuidor
(:1 RAMOS S/A

Ao som de bõas musícas,
executadas pelo Conjunto Curso Pré·Universitário

VESTIBULARES PARA FARMACIA E ODONTOLOGIA
Direção e orientação dos professores

DR. J. J.' DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA
/ SILVA E ACADtMICO RARRY GROCHAU
CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas

caneiras, estudando Farmácia e OdontoloO'ia
.

Não percún;' um anó de estudos. Apro,;�it�m a opor
tunidade, assegurando a sua aprovação.

.

,

AULAS DIÁRIAS
LOCAL: Academia de Comércio
INFORMAr,c)F,�� rliÁriiln,,'nt., �1 ... ", Q ;,.� o �� .. �� _�

raram da arte éulinária.

Frainer, entraram em, ação
os nlaxilares. E' assim, fo
ram sendo consumidos, pe
los paladares mais apurll,-

dos, peixes, pacas, perdizes,
fuaàecaR, 'inamb(ls, perdi
gões, codornas, macucos

'etc. Grupo Escolar "Paulo Zim- Precisa-se de uma

. ''\!t
I "d Clube de nheira' no Clube 12..

A Rohl'pm",,,, lfúm illl na- mermann e o

cosi-

..

\lende-
Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com

cita em Capoeiras.
.

.

Dois lotes em Barreiros cita á Rua de MoUra'20x3;5
Uma casa na Viia São João em Capoeü'as. ,.-'

.:._.._.�� ....
:

...... ",... ....,��.: .... l-.'.:� .. :,.._. n"' ...... 1; .... Cí�l ..... � ;_:ih<

. cia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De' 20 a -30 do corrente
-

serao 'os

10 Dias .Mais Sensacionais
"

-

"
'

do . Oomércío � de Fl-orianópolis
. Nesses ulfimos DIZ DIas de permanencia

/

da A MODELAR

no seu velho predio, serão concedidos

PREÇOS
)'

que a-balarão a opiniâc publica
_'

"
s .

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

ECITAL. PARTIDO SOCIAL
DEMOCBATICO

&\>.0 "'"
:\""�"<-';,

.....�() "'\...'\_��'-

�.�

JUIZO DE
.

DIREITO DA co; por precatória
-

o Serviço
COMARCA DE BIGUAÇU' do Patrimonio da União em

Oiretõtio'Mooicipal de Florianópolis
,

Na: séde do 'Partido Social Democrático, à Rua As
vezes, em um jornal de Flo- cipreste Paiva n? 5, sobrado, está funcionando, das 9 às

- .ianôpel is, em trinta dias, 11 e. das; 14 às 17 horas, o Posto de Alistamento Eleito
os interessados incertos pa- ral parajnscrição de novos eleitores, tranferência e su-
ra contestarem, querendo, bstítuição de títulos.

'

.íen tro de 10 dias, a se con- 4 substituição dos títulos antígns .é obrigatórí'a sem:

.ar d� último �ia do .práeo pre que nos mesmos esteja
-

esgotada a página destinada

,lo. edital, pedindo-se que- a rubrica dó presidente da .mesa receptora.
.

seja decl�r?do por s�nten- Os interessados deverão juntar ao reque-rimento
;a o domínio do Suplicante.' duas fotografias de 3 por 4.'FAZ saber aos que o pre- b I d'd ISente "edital' "'irem ou dele
so re o. a u 1 o imóv�l,. Mais esclarecimentos serão fornec idos na séde do
prosseguindo-se, como de Partido ou pelo telefone n? 2.570.
-díreito, até final sentença.

'

Dá-se a. presente o valor de soldados. A' tarde, quando, Pena foram, por .certo, os

Cr$ 1.500,00, que é o valor ;. ... .:
- ., os guardas se recolhiam, eu' mestres que forjaram no.

do imóvel. N.T.P. deferi- ,..... '

_-... I', , ía observar os mapas, e, cadinho' 'dos Laboratórios
mente; Biguaçú, 10 de te-
vereiro de 1953 .. (Assinado) l .... ",_"'.Ob.1 D...w.. J41. l.·o.d•• <'., ".0' - EOJll_U.. .t.uJ w, (aiÚ1';::.,! ,I

.J
dia empós dia, constatava os

,

ou .nas memoráveis campa-
,

.

Juiz de Direito da Comarca Acácio Zélnio da Silva. Se- QlAltlOA r�ClAJU,PR05EIIlWI "'"�,, -- t

I .... • 'resu1tados excepcionais do nhas populares pelo saneá-

de Biguaçú.� Santínô Régís, lado com estampilhas
.

es-
----'-----------------' .. grande exército comandado.

I mento do sólo, ; Mestre que
brasileiro, lavrador, casado taduais no valor de-Cr$ 3,50., OLHOS _ OUVIDOS _ NAKIZ I GARGA'N'f __ pelo incansável batalhador � esta Casa recebe em Ses'são
com D. Maria Correia Ré- inutilizadas. Relação de tes-

As 5 -,- 8hs.. I
'

gis, .residente no logar So- temunhas : João Emiterio . DR. GUERREIRO DA FONSECA 'que é o Dr. Mario Ferreira,
I
Especial, para tributar-lhe

rocaba, neste Município, Regis, Tomê da. Rocha e

'

••,.clallata iii. B.."ttaJ ,._ ._--.-_ :::W ."�I transformando Caldas da a homenagem dos represen-

por seu advogado e procura- Francisco da Rocha todos RecfJiUL_dé Oeuloe - Exame de 'FulIdo de Olho paI. t. • .. _ • ...., Imperatriz em logradouro.
r
tantes do 'povo.

�

-

"
.

dor infra assinado, vem ex- residentes no Ioga r 'Soroca- Cla.aifieaçlo da Preealo Arterial.
"

- -

livre da Malaria..'. .

I

por, para afinal requerer Oba, , 'neste Mun icipio. Em a 1 Moderaa Apar�lhalem", i As 8,30hs. T d
..

d P" I' Et I' I

I
en o VIaja o o aIS in- I me a ongaria pe a

seguinte a y. Exa.: 1 - -dita petição foi exarado o. C...1il'éri. - Viacoad. d. Ouro Prew. J. I Pierre RICHARD - Wil- ," -. .
�

. -'

Q' id d t
' 1\, terro, onde quer que se tra-I noite a dentro, na citação

ue .e .pOSSUl 01'
�

e um er-. seguinte , despacho : R. ho-. l.Im Michele ALFA - Lisa '

-, d
.'

t d S b ---, tasse da recuperaçao do so- os serv 1 ç o. s que tem
reno SI ua o em

.

oroca a,. I' je. A. designe o Sr. Escri-. '

DELAMAR I' E e Aimé eLA- I d
. -

-

t d p' , ,

o, qual
_

mede 'de frente vão. dia e hora para inqui- I'
_-----------.,."".",.".,.,..----------,

o e a valorísação do ho- pres a o ao. aIS, ora na

164 2m d f d 1 650 I·
RIOND em: . . rn

.

d P' t
'

'.
e e uljl os. m, r ição das testemunhas arro- mem, ,eu sempre üUVI o no- .pro I axia a es e, ora na

sendo confrontante a frente ladas, ciente o Dr. Promo- O; CONDE DE ,,'IÜNTE
me de V. E�cia. comandan- luta contra o mal de Cha-

e ao Sul, co� terras de

An-l tor Público. Big-uaçú"....
•

.,.
- I. CRISTO do a ciência contra a doen- gas, no problema da Fila-'

gelo Gasperi ; ao. Norte, com 13�2-53. (Assinado) O. Du,
r No programa : �

.

<

, ça riése ou da' .esquistossomô-terras .de Antonio Jose de

I tra, Procedida a justifica- Com �s�e valol" VoS.
: Cín.e Jornal, Nac.

.

Souza .e fundos com suces- _ . .

. õ.b .. i ..,i'umo. conta q�e
.

se ...

sores de Manoel d'Aviz. 2 çao fOI esta Julgada por

:f'l���.�F�
lhe ..ende,,� ju"o oem· :' Preços;: 7,00' - 3,50 ------ ..

Qu,e �, s.u'plicante por' si ,e I sent_e'�ça do teôr seguinte:

I
� pensl>cior' e �. Imp. 'até 5 anos. I As delegações aó exteriür

seus antecessores, vem man- - CItem-se por mandado; -= lev,j.r';_pil.�õ.sur..residên: SALa Ou JINTARtendo a posse man,sa" paci- o.s confrontantes e o Dr. I
I ,III! cio. um lir'Jooeúril prese'1te:

. II - I) II qu'e V. Excia., chefiüu;. os

nE,I/('O('lJMO n"r-R_t:'d AÇO I'lROM.ADO Vend,e-se fir,Í<sima sala trabalhos que V. Excia. rea-

�;:ii�:� �:t�:lI;Ç;: tr��: �:�::tz :�ú��;:;c�i�:-S;a� I
um&J lJ

��A'/"1J�:oc:r; hoje �NOV� � - de jantar hia entalh'lda

anüs, : com 0, â�imo de do_<: trimônio da União: por pre-' � NeO· GRICOLA As 8hs. ' I em madeira -!e !e'i.

no pOIS ,o yem usall.!!o par� "�,O

-'

,
� t7�, 16 Mark STEVENS "Ed- Vêr e tra�ar r,a ReinLlch

pIa t· 3
-

'Q cato-na, que devera ser ex- ÓD FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA "0
...
·•

,

9 n 10. - ue comü·' '

.

- -
' mond O'BRIEN em: ,, _

.
não possÍ1e titulos. de domi� ,

pedida' ao Juizo de Direito. "

.,- c___;_------. PAT�ULHA, DA MORTE
nio sob-re o citado ,terreno, L da la ,Vara, : Comarca da
deseja legalizar a situação, Cal)itaL A iCitaçã� d�s' in
para o que, éom fundamen- tel'essadQs incertQs deverá LI-.Vr'arlAq'to no_ art. 550 e no.

Iart. 552
ser feita na fói'ma estabele-do Código Civil, iniciam a P 11': d N 1

•

R C 1I,� f
'd I

.

4 raça' o e 1 ovemoro esquma . ons. ma ra.

pres,ente açãú de usocapião, CI a pe o artIgo 55, para-

de acôrdo com estabelécf- grafo 1°, do Código de Pro-
- do, no art. 454 do Código de cesso Civil. Biguaçu, .....
Pr?cessü Civil, e artigos se- 25-6-53. (Ass.) O. Dutra. E
g-ull1tes do mesmo, Código.. .

4 _' Ne,stas condições, re-
I par a chegaI;. ao conheci-

quer a V. Exa., se dign'e ou" lpento dos interessados,
vir o depoimento das tes':- passa o presente edital com

\
temunhas ,adiante arroladas o prazo de trinta (30) d.ias,
as quais comparecerão. em p_ublic,ado e afixad0 na fór-
.Juizo ili1epenlt�ntet1'!ente �de ma 'dá;' I i D d' .

'

intima�ão, sendo dado cien-
_

..
e . a o e passado

cia ao Dr. Promotür Públi- Inesta Cidade de Biguaçu;
que, julgada. a aos'vinte e séte dias �p mês

EDITAL DE CITAÇÃO
COIvI O PRAZO DE TRIN

.

TA (30)' DIAS

Ftor ianópolis e por editais
publicados uma Vez no Diá
rio Oficial do Estado e três

o Doutor:Osmundo Vieira
Dutra,- Juiz de Direito .da
Comarca de- Biguaçú, Esta
do de Santa Catarina, na

fóma da-lei, etc..

conhecimento tiverem que
por parte de SANTINO RÉ-

-

GIS, por seu advogado Dr.
.Acacio Zélnío da Silva, .Ihe
foi dirigida a petição do
teor seguinte: Exmo. Sr. Dr.

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A�·
_" ..

'

, SaúdandoJoí--Balalhador
r balho maravilhoso dos seus Carlos Chagas e Belisario

(ia ciência nas lutas contra
-,-, ----.

�

I'
JAMES '

I" h\ " , ,

I
os ma es que aflIgem a u-

. As 8,30hs. 'Mar� STEVES - Edm_ond manida.de. Por tudo o. que'
Comell WILDE - Teresa I O' BRIEN em: 't l' d"

_

-

,

'
.

em rea- Isa o, a nossa sau-

WRIGHT em: I PATRULHA DA MORTE dação e o nüssü respeito..
FIDALGO DA CALlFOR-

'

N-o programa:
,

.__

NIA Cine Jornal. N'ac. 'CASA �fISCELANIA·dj8trl•.

N, o ))l'og-rama: Noticias P 62 'I '5 bu.idora d.�s,iíládio8 R
••

C. A.
l'eços: ,o -

',' o' Victor. Val�UaM e Dl8col!I�
Imp. até 1L1 anos, Rua ConselheirO' Maf;�.

AVENTURA DE! JESSE

lisou, as can_ceiras a que se

impôs V. Excia. foram co

roadas -pela inscriç,ão do.

seu nome na Ordem Na:
cional do Mérito, no gráú
de Comendador, e, alé{n dis

so, sem que-V. Exciâ o. tenha'
pereebido,· sem as retum

b;1ncias de uma vida p_li.bli
ca toda ela entregue á ciên

cia médica, o nüme- de V.

Excia. está inscri-tü no.' co

ração ,da genté catarinense

q'ue, através düs seus re

presentantes lhe enalteée a

'('bra admirável de piüneiro

REVISTAS e' LIVROS alemães encontram-se , na
No programa:

Cine: Jornal. Nac.

Cdtarinense

C)
-

--��.-
-

_�_'l-_-'-.

'vende-se As 8hs.

Serradas, 1ÓO mil pinheiros, madeiras de lei, lotes
urbanos, casas, grandes ár�as de' terras próprias para'
agricultura, .a'lém de_ maravilhosos lotes urbanos em

Goi�nja e São P'aulo, assim como ótimas terras nó Estado
de Mato G'rosso, própFias para cultura do café.

- Infor'maçiíes: - Eeligício -São Jorge - 1° - Sala 4.

'(3Lf)VIÂ
EsfreUo

Sensacional programa

Monte HALE em:

SEDE DA VINGANÇA

:�s acillJa mencion aelos, bem
}ú'ó ()·'Dl'. Promotor ptlbli�"
ú;:'i'�'-i _'!

e su bscreví. Bigu u- . re C0m o original ·a-fixado
de :i unho de 19'53.' n o Ioga r de costume'., O Es

(As;;,) Osmundo Vieira Du- I crivão, Orlando Homão
-

de

Ju clt) Confé, ! Faria: da Scmatla, Nac.,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 31 de Julho de 1953o ESTADO

REPRESENTADAS CLIENTES

JUIZO' DE DmEITO DA CO.:\lARCA DE BfGUAÇU JUIZO DE DIREITO DA esta julgada por V. Exa., polis
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA DIAS COMARCA J")E BIGUAÇU' seja a .seg:Jir mandado fa- Rádio Difusora de Urussan-

,

'I
' "zer a cltaçao pessoal dos, ga

O Doutor OS�WNDO VIEIRA DUTRA, Juiz de Direito EDITAL _DE, CI'PAÇÃO 'confrontantes do imóvel"
,.

" llh d P' 't '

da Comarca de Biguaçu, do Esta�o de Santa Catarina, i COM O PRAZO DE TRIN- bem como o Dr. �r?motor I
RadIO Farr oupi a e ar o

n� fórma da lei, etc. .. -

I
TA (30) DIAS �Público e por :edltals em Alegre

FAZ SACZR aos que o presente edital virem ou dele
" trita .dias os mteressados Rádio Sulina de Capinzal

nheclmento' tiverem que, por parte de MIGUEL SI- O Doutor Osmundo Viei- incertos, _publicando-se uma I
Rá,�jo Difusora de Tijucas

��IANO DE SIM�S, por seu. a.s�is.tente ju�i:iário, D,r. ra Dutra" Juiz de �ireit,o
I
vez no Diál:io Oficial do II Rá"lio Di'fusora .de Lagu'na

Acácio Zélnio da Silva, lhe fOI dirigida a petição do teor da Comarca de Bíguaçú, I Estado e tres vezes em um
'R'd' C

. �

d Cacador,

S D J' d D" 't' da C E d d S C" FI
'

roolls pa
' a 10 açanjure e aça OI

seguinte: - Exmo. �. ,r. UlZ : rrei o ,a. omarca sta o e ant� atarína, jornal de orranop .'
-

I
,

'

", ., I
d Biguaçu. Miguel Sipr iano de Simas, brasileiro, casa- na forma da lei" etc. ra contestarem, querendo I

Rádio Difusora de HaJaI
I '

je pescador, residente e domiciliado no distrito de Cua-
�

dentro do prazo legal, sob
I "O Estado"

I •���'anga, por seu asso jndiciário infra assinado, quer Faz saber; os presente 'e- pena de, justificada a posse ,"Alvorada" Pu bl·1 C Idadepromover uma ação de usocapião para o que e�põe e af i- d!tal vir�m ou dele conhe- e ação ac.hada procedente�', "O Invicto" I I Escritórios Ronalan Ltda.
nal requer a V. �xa., o segumte: 1.----' O �up�ICante pos- cimento tiverem que, por ser e�pedldo o ma�.d�do qu

"Q Vale do Ita 'aí" , Ló ide Aéreo Nacional
Sue no 100'ar Praia do Bento Francisco, distrito de Gua- parte de GRACILIANO autorIZO a transcnçao, de

'I J.
I 41': FI' 'I' S ti'"

, .

FRANCISCO TEIX IR 't'gos aci- Caixa Posta a - onanopo IS - an a Catarina •

poranga, um terreno, cuja posse, PO!' SI e seus antecesso- ,E ,A, acôrdo com os ar, 1 _',
res vem mantendo de maneira mansa e pacifica, sem in- I por seu advogado, Dr. ACá-1 ma menciortados. Dando a '__ _ _

ter�·upção nem oposição e com o animo de dono, ha mais

l�iO
Zélnio da Silva, lhe foi presente o valor de Cr$ ,.

I
-

de 30 anos, sendo que sobre dito terreno, edificou sua dirigida a petição do teôr 32.000,00 que é o valer 'fo
EC ITA L..casa de moradia e usa as terras e s-empre as usou com seguinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz terreno, e com os do�umep.

plantações. 2 - São as medidas e as confrontações do de Direito da Comarca de tos juntos, P. deferImento.

terreno: frente que faz a leste em 20 m., confronta com a Biguaçú, Graciliano Fran- Biguaçú, 1 de julho de 195�. JUIZOD E imo-
estrada Biguarçu-Guaporanga; Norte confrontando com cisco Teixeira, brasileiro, Estava selado com estampl- DIREITO DA i Cr.$.1.500,00, valôr de

,

terras de João Baldança ém 1.540 m.; fundos a Oeste com lavrador, residente e domí- lhas estaduais no :�lor de COMARCA DE BIGUAÇU, vel. Bíguaçu, 1 de abril de

40m. que os faz com as vertentes e Sul, confrontando ciliado em Areias, neste Cr$ 3,50, ,inutIhz�das. 11953, .(,A.ss.) Acácia Zélnio

com '1.540m., com terras de João Baldança. 3 - Não ten- Municipio, por seu procura- I (Ass.) Acácio, Zêlnio da Edital de citação. com o pra-
'

da Silva. :'elada com .....

do o supte., títulos sobre as aludidas terras, cuja posse dor e advogado infra assi- Silva. Relação de teste.mu- zo de 'trinta (30) dias. Cí'$.3,50 estaduais. Teste-
adquiriu por compra de Antônio Ramalho, há mais de 20 nado, inscrito na O.A.B.,,� nhas: Pantaleã? H,e�nqUe, rnunhas : 1 _ Zeferino Hen-
anos, nem também QS, tivera ° seu antecessor, que fora

I
secção de Santa Catarínac ] Cardoso, AntônIO. I�aclO Go- O Dr. Osmundo Vieira

posseiro ha mais, tempo ainda, pretende o requerente, sob rio 512, quer promover mes Olegário �ehcla�o Gon-
; Dutra, Juiz_ de Direito da rique Conradi. 2 - F'ran

adquirir o domínio do referido imóvel com a presente, ! uma ação de usacapião, pa- çalves e Fermmo !oao. pe-I' Comarca de Biguaçú Estado cisco Jacinto de Simas. 3 -

com fundamento nos arts. 550 e 552 do Código Civil, de' ra o, que expõe e afinal re- reira, comparecerao inde- de Santa Catarina, 'na for- Bernardino José Francisco.
acôrdo com o dispostd no art. 454 do Código do Processo f quer a V., Exda.: o' seguin-Ipendente �e_ intim�ção; Em 'ma da lei, etc.. Após a conclusão foi exará
Civil. Assim, requer a V. Exa. se digne ouvir os depoi- te: 1 - O SuplIcante pos- a dita petIçao fOI exarado Faz saber aos que o pre- do o seguinte despacho:' De
mentas das testemunhas. abaixo arroladas, com ciencia sue, no lugar denominado o seguinte despacho: - R. sente edital virem ou dele

do Dr. Promotor P.úblifco, sendo as, digo, sendo que as Areias, distrito de Guapo- hoje A. Designe o Sr. Es- conhec imento tiverem que, s.ign e o .§ir. Escrivão dia e,

mesmas comparecerão em Juizo independente de intima- ranga, neste Municipio, um crivão o dia e hora para a por parte de MANOEL hora para a inquirição das

c[,Q� em dia e hora por V. Exa: designados, para que Pl'O- terreno cuja posse adquiriu I justificação, faz,endo-se a� HERMINIO ROSA, por seu testemunhas arroladas, ci-
,

�essada a justificação "ab initiu" e julgada por V. Exa., ha anos, parte de Manoell necessárias notificações. Bl- advogado o Dr. Acácio Zél- ênte o Dr. Promotor Púhli-
_ f!j;P)seja em seguida feita a j�sti!icação pe�süal,dos �o.nf:or:- F�;:.ias e outra p.arte de An- \ guaçú, 3-7-53

.. (Ass.). C? nio da Silva, lhe foi dlrig i- co. Biguaçu, 9/4053. (ass.): I�
tantes, do, Dr. Prorntor Público, o Serviço do Patrimôn io gêl ica Hortencia, 2 - A Dutra. Procedida a justi- da a petição do teôr seguin- O. Dutra. Justificada a pos-l O Centro de Irradiaçãoda União, em Florianópolis, por precatória, e os jnteres- posse das referidas terras, ficação foi esta julgada por te: Exmo. Sr. Dr. Juiz de '

. . d tid d
.

t' se foi esta julgada, digo, a- Men�l "A�o.r e Luz" realizasados incertos por editais com 30, dias, publicados uma vem sen o man 1 a e ma- ,-;enten_ça do teôr
'

segum e: Direito da Comarca de Bi-
, .

'f'
_

f' ,sessões Esotéricas, todas as se.
vez nó Diário Oficial do Estado e três em um Jornal de neira mansa, pacifica,

_

sem
- Vistos, etc .. Julgo por guaçú Manoel Herminio pos a JUStl icacao 01 exará-

d f' \

2030 \
,

t i
- .

t
-

t
.

-"'f'
CP : I

-

gun as euas, as , a rua
Florianópolis, para, querendo, contestarem' a presen e opos çao nem

.

in errupçao, "entença 'a presen e JU,...,I 1- Rosa" brasileiro, casado, la- ,da o seguinte despacho: C Ih' Maft 3' 201 1 b d· t'f' d I)elo reql ere 'te h
.

d 't onse elro a, 'J-
ação denttro d� pl:azo ega, so pena e, JUs. I IC� a a. I � " a maIs e :açã�,. em que e r.equeren.e vr�dor,. residente no loga.r I Façam-se pois, as citações andar.

•

posse ser a acao Jul,g.ada procedente e expedido manda-
!
trmta anos. 3 - Que sem- :...-raclhano Fran,clsco TeI- Tres RIachos neste MUnI- 'd

' .

'1 d 'ENTRADA FRANCA'
.

-

'. . -

V I C $
-

• h A'

d d ,. d ..' requerI as na llillcla ; a os

IIdo que autOrIze a respectIva transcrlçao. a 01' r ... pIe �uve o alllm? e, 0- '{eira, afIm de pro uza os ClplO, por seu advogado de- I _
�

1.000,00. Nestes têrmos, D. e A., com os documentos jun- no: P�IS, foram feItas ben- 'ieus juridicos e legais e�ei- vidamente' registrado na O. confrontantes e Dr. Promo-
__�

-
_

tos: �, de�er�mento. ,Biguaçu, 12 _de junho de 1953
..(Ass.) fe�t,orIas por todos os po�- tos. Fa<;,am-se as cita�õ�s �. B., Sécção ,de Santa Cata- tOl' Público. por man.dado: IAcaclO Zelmo da Silva. Relaçao de teste�unhas: 1 - senas, sendo que o suplI- dos confrontantes do Im?-, nna, sob nO 51�, bacharel a do Delegado de ServIço do

D·
-

d ,Miguel Geraldo. 2 ----: Tito Marçal. 3 - Jose Fermmo, to- cante, mora sobre as dItas vel e do Dr. Promotor Pu-
I Acácio Zélnio Silva, infra Patrimônio da União por l elxe e umar

dos residentes neste Município. Em a dita petição foi da- terras e as usa e sempre as blico, por mandado. Os in- assinado, quer promover
I

, .

'

do o seguinte despacho: R. hoje. A. Designe o Sr. Escri- usou para a lavoura e

pas_1
teresse dos incertos deve-I uma ação de usocapião,

pa-I
preca�ona, que. deveráD. se.r I Abandono repentino do

vão dia e hora para a inqui�iç.ão d,.as. testemunhas. arr-o- \ tag,em. 4 -. São as seguin- rão ser c.itados na_ fórma ra o que expõe e afinal re- expedIda ao JUIZO de Irel-
I

t
.

d'
-

- - t d d '

Cd' fumar. Sem con ram Icaçao
ladas, fazendo-s,e as necessarlas. mtIma.çoes.. ,

.

B�guaçu,. :,S as m� I, as,.e confronta- esta,bel,eClda pelo a,rt .. 455,. quer a V. Excia., o seguin- to da P. Vara, omarca a-IJ - d' I d d' C-d d '. . '.'
'

I para' doentes e ',velhos. Li-15-6-53. (Ass.) O. D�Itra.,Procedlda a JustJÍlcaç�o ,fOI çoes o Imove,�.,-;:-_me � e,paragrafo' 1°; do' olga e te: 1- Que o süPl!ca.nte..ICaPltal; a dos lll,teressadosl .

esta J'ulgada p'01' senfença do teôr seguinte: Vistos, etc.. fl:ente, ·164,5 e de fundo,! Processo Civil. Custas afi- possue 'no lugar Três Ria' t f
-

d ,bertem-se do espantalho do
- - )ncer os, na arma o para- " .

Julgo pr{)cedente a presente justificação em que é reque- 3.015 m; confrontando -a 'nal. Biguaçú,l 7 de julho chos, neste Municipio, um f l0 d t 455 d C' câncer e de outras ternvels
f gra o , o ar , ,o 0-

rente Miguel Sipriano de S,imas, para que produza os re�te, qu: faz a leste, com de 1953. (Assinado) O. Du- terreno com a area de .... 'enfermidades, provocadas
SetlS J'uridicos e legais efeitos. Façam-se as citações re- o rIO Jordao, fundos a Oes- tra. E para chegar ao co- 126.840m2, tendo de fI'ente digo acima referido. I. Bi- ,

pelo fêio e repugnante há-
"r queridas na inicial; a dos confrontantes e do Dr. Promo- 'te .com terras de João Ga- nhecimento dos interessa- 286m e de fundos, no Oeste, guaçu, 6/7/53. (ass.): O.

tal' Público por mãndado; a do Delegado do Serviço do brIel Macary; Norte com dos, passa' <5 pr'esente edi- 44_0m, cujas confrontações Dutra. E, para chegar ao co-
bito. Peça hoje mesmo a

Patrimonio' da União, por precatória, que deverá s,er ex-, terras de Antônio Inácio e tal com o prazo de trinta Rão as seguintes: frente a nhecimento dos interessa- fórmula atômica e pague ao

pedida ao Juizo 'de Direito da la. Vara da Comarca da Ca- ao Sul com, Joãõ Gabriel (30) dias, publicado ,e afi- Leste com herdeiros de Jo- edl'- receber 'no correio.
. M t 5 dos, passa o presente �pital; a dos interessados i_ncertos, por �dltal, com ,o pra- �c�,�]. novar_nen e. -

xado na forma da lei. Dado sé João 'Schmitt; fundos
zo de trinta dias, consoantes o disposto lYO art. 455,� pa- Nao/líavendo\ tItulas sobre

e passado nesta Cidade de com herdeiros de Pedro Ni- tal, que. com o prazo de 30 Farmo. A. Cruz

ragrafo 10. do Código de Processo Civil. Biguaçu,- .. � .. as aludidas terras, quer o Biguaçú, aos dezoito dias colau Com'adi e ao Norte dias, será publicado e 'afi- Cx. 489 - B. Horizonte
23-6-53. (Ass.) O. Dutra. E para chegar ao conhecimen- 3uplicante, adquirir o do- do mês de julho do ano de com Sebàstião João Schmitt. xado na forma da lei. Dado ---------
to dos interessados, passa o presente edital com o prazo minio das mesmas, de acôr- mil novecentos e cinquen- 2 - Que a posse 'deste ter- e passado nesta Cidade de
de trinta (30) dias, publicado e afixado na forma da lei. do com o disposto nos arts. ta e três. Eu, Orlando Ro- reno vem sendo mantida pe--50 51':2 d C 'do C"l Biguaçu, aos oito dias do
Dado e passado 'nesta Cidade de Biguaçu, aos vinte e seis ,) e o o o Igo IVl e mão de Faria. Escrivão, a lo requerente e seus antê-
dias do mês de junho do áno, de mil novecentos e cin- sob as normas estabeleci- fiz d-atilografar e subscrevi. cessares ha mais de trinta

mês de julho do ano de mil

quenta e três. Eu, Orlando Romão �e Faria, Escrivão, a las I?elo art. ,454 o s'eguin- ,Biguaçú, 18 de' julho de anos mansa, pacificamente, novecentos ,e cinquenta e

fiz datilografar e slibscreví. Biguaçu' 26 de junho de t�R do Código do Processo 1953. sem oposição nem interrup- três ..
- Eu, Orlando Romão

1953.' (Ass.) Osmundo Vieira Dutra, Jui'z de Direito. Con- Civil. Assimj reguer a V. ks-sinado Osmundo Viei- ção e com o ânimo de dono. de Farias. Esci'ivão, e dati-
fére com o original afixado no lagar de costume. O Es Exa., se digne ouvir os de-: ra Dutra _:_ Juiz de Direito. 3 - Que o suplicante não lografei e subscreví. 11ft r·Un po�denle

'

crivão, Orlando Romão de Faria. poimentos das testemunhas Confe're com o original p t't 1 Ab
" Uu I UO

b
. ossue I u ° so re o lmo-

B' 8 d
.

Ih d 1953a alxo arroladas, as quais afixado r�J lagar dê costu- vel e assim quer regulali- i Iguaçu, e JU o e .

c�mparecerão em Juizo em me. sal' a situação de acôrdo Osmundo Viera Dutra-:-

REVISTA'S e L"'I'.VR,OS
dia e hora por V. Exa. de- O Escrivão Orlando Ro- com disposto nos art. 550 e Juiz de Direito

, alemães en·contram-se na
.

d
.

d d t
'

3Igna os, m epen en emen-

'I
nla�o de Far·l'a. ' 1':52 d C 'do C"l d C'

..

1L
'

C
� "

<J, o.' algo IVI e e
I onfere com o orlgma a-· · -

'I· ve de in timaçãe, para, com f1vrarla" a arlDense ::iencia do Br. Prom'otor da c?n ornlldad�pelo estab�l:-l fixado no lagar de c.ostlime.

'C A i "0 ESTADO"
cldo pelo art. 454 do COdI-

O E
. -

O I d Romarca, ser feita a justifi- ' �8 n6
go de Processo Civil. Assim sCrIvao:, r an o 0-

cação "abinitio", e d �

d F
'

, sen o
'vem o suplicante requerer a mao e arIa

U L-T','-'R�' SONO
I ��S!:;:;;h:: d:�:i::u::;o�:_
das, as quais comparecerão
em Juizo independentemen-

,TERAP I,A
te de intimação, e com ciên-
cia do Dr. Promotor Públi
co se realise a justificação

E C,I T,A LI ECI TAL..
Rádio Guarujá de Florianó- :

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

Praça 15 de Novembro esquina R. Cons. Mafra.

Clube Doze' de Agostol-

/ r

PROqRAMA PARA AS FESTAS COMEMORATIVAS:
DO 810 ANIVERSARIO.

----------------------------------� -------_

·'Vênde-se

O -''TAIS 'MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN- paPa que tie acôrdo com o

l'O PA TU INFLAMAÇÕES E DORES. art. 454 do Código do Pro-
'l'HATAME�TO SEM OPERAÇAO DAS

QUARTA-FEIRA -' Dia 5 -, Grande Bjngo Social, com
. valiosíssimos prêmios, em exposição nas

vitrines da casa Hoepcke.' Sessão especial
de ,cinema, com 1,lm grande lançamento em

tecni�olor. Preço do cartão: Cr$ 1,00,00.
D01\I:NGO - Dia 9 - Excursão a um ponto pitoresco

de nossa I1hll;,

cesso Civil seja Julgada por

SINUSITES
,,_; INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTQ COM nORAS, MARCADAS.

V. Excia., mandando a se

guiI; fazer a citaç-ã-u pessoal
'do's confrontantes, b�m co

mo do Dr. Promotor Públi-

co, o Serviço do Patrimônio'
da Unl!\o em Florianópolis,DR.' GUERREIRO

,

TERÇA-FEIRA - Dia li - Grande jantar de confra

ternisação, ás 20 horas, com entrega de di�

plomas aos assocJados' remidos.,
, '

os interes�
por editais

em trinta dias, publicados
uma vês no DÍar(o Oficial

por precatóri,a,
CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO sados incertos
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
«ESIDENCIA I"ELJPE SCHMIDT N. 113.

,

QUARTA�FEIRA - Dia 12 - Cintilante Bail-e de Gala,
encen;ando as festas comemorativas.

/

NOTA ESPECIAL - Os cartões para o bingo, as listas
de inscrição para a excursão, bem como

para,o jantar de confraternisação, poderão
ser procuradas na Secretaria do Clube, a

partir do dia 25 no horário ,das 8 ás 1] ho

ras, encerrando em 5 de A'gôsto.

- Dia 8 -..- Grande "Soirée" Rubro Negra do

Clube Náutico "Francisco Martine1li". Co

roação da Rainha dos Esportes. Reserva d"e

mesas na Secretaria do, Clube, naquele ho-

do Estado e três vêzes
.

em

JornaI de Florianópolis, pa
ra, querendo, .contestarem a

pre,sente ação, dentro, de

prazo legal sob pena de jus- ,

tificada a p�sse, ser a ação I
julgada pro-cedente a expe- �
di,do o mandado que aü

tol'Íze ,a respectiva transcri
ção. Dá-se o valor de

Serrarias, '100 mil pinhei,ros, madeiras de lei, lotes
urbanos, casas, grandes áreas de terras próprias para
agricultura, além de maravilhosos lotes urbanos em

Goiâll'ia e São Paulo, assim como ótimas terras no Estado
de Mato Grosso, próprias para cultura' do .café.
,

Informações: - Edigício São Jorge -' 10_:.. Sala 4.

SÁBADO

ráfio.

leiTE Pereira, Oliveira & Cia.
: In d. Gerais Cássio Medeiros

\ S. A.
.

I ElectrclândiaModas Cliper

Casa Londres

Agência
A Electrônica
Est, José Daux S. A.,de Waldil' Losso & Cia.

Eléctro 'I'éqnica Ind. Com.

S.·A.

*(50nRI�D

F,lquezu em gerei
Vlnbo Creosotado

(Silveírá)

,\

Correspondente comel:cin�,
com grande prática, dispon-,
do de tempo no perÍQ'(11) da

manhã, ofer;ece seus servi

ços. Dirigir-s,e ii, Caixa Pos
tal 381 - Florianópolis __

Viagem'- com segurança
e '- r�pid'ez ,

so NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO

RAPIOO ,�SUL-B,RISILEIBO)
Fl{)rian�polis - Itajaf - Joinville - Curitiba

, h 'l"
'

Age'"nCl·a.· nua Deodoro e.squina da--
Rua Tenente Silveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.
_ i· .Oltclo do. D8D� SlqoelralBéUo ao sr. Governadar,

Comecemos. hoje, plagi-,I sobre macadamlzaçao de ,ellradas. Ootras· Dotasando o Diário Oficial:

re-I' Sessão de. 30-7-53, Com efeito, a estrada ma-nessa qualidade que esta
produzido, por ter sido pu- Presidente: Volnei_Colla- cadamizada facilita o escoa- mos ocupando a tribuna que
blicado com incorreções, co de Oliveira, mento 'da produção em qual- pelas urnas .nos 'foi confia ..

: ,"Mas, .nem tudo são f:ô-I" Secretártos : �lpídio Bar- 'qu�r ,€:�oc� .

do �no" t�rna .

da. ,/
res, na vida do Elesbao'l bosa e Olívio Nóbrega, mais fáceis e mais rápidos I Sabemos que o plano das
Nos shows culturais, vóz Foi aprovada a ata da !jes-

I

as relações sociajs e 'comer- estradas macadamizadas .re
mais alta se alevanta, E o são anterior, na qual cons-I ciais entre os diveI"�o� POR�, sultou do longo e acurado
.nosso herói. sofre. Fica' es- tou a justificação do Dep. tos que percorre: diminuem estudo, mas temos para nósComo acontece todos os' Clube dos caçadores e pes- �;ara que nada falte aos que

d ,"pinhento como man acaru. Lecian Slovinski que assi- o desgasto dos veículos e que a inclusão do municípioanos, o Clube de Caça e Ti- cadores, nesta época do ano, lá comparecem.
.

Isso Ioi o que escrevemos, .nou º requerimentodo Dep. com isso cooperam efícien- de Caçador não virá preiu-1'0 "Dias Velho" realizou alcancando sempre maiores xxx
.

,

d di
t Fica a retificação. Barros Lemos, Manifestou- temente na retenção -dp nos- dicâ-lo. Antes, lhe darános dias �5 e 26 do corr.ente I s�ccssos, gr,aças. a e ica-

"
,

.

- O 'BAILE A CAIPIRA ,3C o Dep. Lecian Slovinski so ouro, por' que diminuem maior consonância com a re,
a sua maior festa,. que é. o I

sao e entusiasmo dos ele-
.

SSAS '.Sábado último, às 21 ho- PROME favorável ao telegrama que as necessidades da Impor- alidade .de toda uma impor-encerramento da temporada: mentes que tomam parte a-
.I ras,'teve inieio o estupendo sugere ao Presidente da Re- tação de peças e acessórios. tantissima zona.

de caça e pesca em Rio do

I
tiva na organização dos fes-

d ..

I

-

baile à caipira que foi, sem O nosso Governa 91' so- 'pública, estudos para locali- Mas se a notícia nos a e- Por êste motivo, na cer-
Sul. ' tejos. E são muitos, Homens

.

d 't crônicu. S· , " �

d
.

dei d t d t
.

t
.dúvida alguma, um aconte- .re e .p1·omess� e • zação da' USIna iderúrgica gra, nao po emos, eixar e eza e con ar (�om o J!l1 erro

Já se tornou tradicionalle mulher,es trabalhoam.. a_fan.o- I S' E
.

�.,

.

.. cimento marcante da festa. M' I incurável, em . x- em Araranguá, lamentar a exclusão, de tao apoio de nossos nobres pa-'
esta festa. promovida pelo :�!rncnte, com anteéedência,

Os amplos salões do cia. Estudioso que é (deixa Constaram do expediente grande benefício, -do muni- res, apresentamos à sua con-
�--------- "Dias Velho", típicamente aí que vou estudar, .repete I mensagens governamentais cípio de Caçador.

'

, sideração .0 seguinte
ornamentados, davam um sempre) dos problemas que acusando sansão das .leis. E' certo que 'Curitibanos,
colorido todo especial ao lhes são equacionados resol- Telegramas de agradecimen- por sua situação topográf i- REQUERIMENTO
ambiente. I ve-os todos com promessas, to do sr, Heitor Liberato, ca e sua importância rural, Requeremos que, depois
Em vista da -obrigatorie-I El doutor, no assunto. �or- Memorial dos moradores merece ser incluído entre os de ouvido o Plenário, se di.

dade de trajes "à caipira", 'mado na escola da vida, elo Distrito de Seara, muni- municípios servidos
_

de 1'0- rija a Pres.idêne ia desta Au-.

30b pena de uma multa de ,Quando toda, gente pensa cípio de Concórdia pedindo dovias macadamizadas. Não gusta Assembléia, por ofí. ,___:...==-_:.:=------�-:-'--:-:--;--;-;-;---;--:;-;�;-- Cr$30,OO aos "transgressores que êle está cansado �e a criação do município de deve, entretanto, ser ponto cio, ao Exmo. Sr. Governa-Florianópolis, Sexta-feira, 31·de Julho de 1953
d',do "Regulamento', centenas prometer, que vai escan- Seara, integrado pelos Dis- terminal; pelo contrario: a dor do Estado, no sentido de«JORNAL DASERRA" ::;':�:�,:\:�:,::i\�:���: :�t�: :�:;.��:�;::;".::: 'd�o�:: �';� :.i�:a�:·IO, .,. ::'�:�:u7::::a:::::�: :.:>�h��:�:�p�:d:P��::::: ,��:No dia 19 do 'corrente, o ciá, já tem a crédito várias

mente a pista de danças. do mais! Também, só pro- n1eiro �rador ,inscrito, re. I dade de Caçador, hoje, sem incluído entre aqueles quenosso bravo e intimorato co-
I lutas vitoriosas, em_.p.rol das

Entre os cavalheiros era mete tróço grande. Bagana, 'IUel'eU encaminhamento de i duvida, uma das mais pro- receberão o importante belega, Jornal da Serra, edita-: liberdades públicas, das ga-
iomum ver-se o inseparável não é com êle.' De centrais ofício ao sr, Governador do

.

gressísta do Estado, tanto ieficío da ligação rodovíâ,do em Lages, completou o' rantias ,constitucionais, da, :igarro de palha sôbre a hidro-elétricas, pra; cima! Estado, nestes termos: que, pelo volume das suas, ria macadamizada.seu segundo aniversArIO'. justiça e do direito. Ao co-:
orelha, enquanto que as da. No pluralíssímol (Muitas, "Snr. Presidente, industr ias, pela variedade e Era o que tinha a dizer .. Com vários outros sema- Imemorar O segundo marco
mas of.ereciam às suas "co- muitas), Aumento polpudo, Nobres Sr8.. 'Deputados: excelência de sua produção S. S., em 30-7-1953.nários .e bi-semanári�s do da sua valente jornada -

d" d I' pã etc oara os funcionários! Fi- O "Diário da Manhã" de agrícola, e; ainda, pelas Siqueira Bello, deputado
.

ma res . -::tIlie!l o n, o ,'"
'I"interior, o Jornal-da Serra assinale-se o fato significa-

(Continua na 5R pãgína) las? Pois-sim! Desarrumaria hoje traz a alviçareira notí- inexgotáveis possibil idades pelo P. S. D.".integra a cadeia- dos órgãos. Uva - pôde inserir em suas
todas! Santa Catarina, fle- cia de que o sr. Governador de seu solo, se situa entre Requerimentos do Dep,de oposição, no Estado. Co- pág inas a prova de' haver-se
ria o melhor dos mundos, do Estado vai macadafu,i,zar as comunas-esteios da eco- Osvaldo Cabral -solfcítandomo o Barrtga-Verde, de Ca- batido sempre por causas

I'
'<;stradas sem zig-zags! Di- diversas das mais importan- nomia catarinense. dispensa de íntertícío, tam-no inhas, a Voz de Chape.có, ,;<, dias, como a que susten- Pêrdas merl- :-et'as, de Xapecó a ltajaí. tes rodovias d.o-Estado. S� até lá for prolongadà bém, no mesmo sentido foiA GazeLilha, de Itajaí, a Im, :Oll no famigerado caso do
Asfaltadas .

e cimentadas, O melhoramento é daque- a rodovia macadamizada, lido requerimento do Dep.lll'ensá, de Tubarão, a Ver- 0011ÍO de estacionamento de eaDaS Cimentadas e asfaltadas! les que dispensam elogios, não somente tudo quanto Coelho de Souza para outrasdaele, desta Capital, aquele lutomóveis.,- pretexto in-
Tudo seria iniciado, de ime- porque constituem, na nossa produzem suas indústrias e

I' matérias.nosso confrade é mais uma ;oca'do _para uma frustrada, WASHINGTON, 20 eg. di'ato, Logo após � diges- época, fator decisivo no de- sua agricultura, mas ainda' Voto congratulatório pelotrincheira da ca,mpanha de- upressão da autonomia· do 'p,) - O número de pei.-das tão do bôlo da vitória. E ã senvolvJi:ménto econômico de quanto se produz, 'nossos se-I transcurso de ma-is um .ani-m?êrática : �ue mantemos I pr��l'essista munic�Pi� pla- americanas na Coréia atin-
folhinha .J'oi virando, o tem-

"

uma região. '- tores, 'fto· oeste catarinense, versár�o' do jornal "Diário':-empre Vigilante na terra 1l'ta�tIl10., �omo pre�"nLe
.

de ;siu 140,.546 homens, anun-
1 po passando. Nada sôbre as I,

de'
terá, mais fácil 'e mais eco- da Tarde" pleiteado pelocatad'nens8; lograda por um, alllVel'Sano, nenhum lhe se- dou_o �.epartamento de De- i

promessas." O povo espian- S. Inácio nomlco acesso ao's centros Dep. Nelso� Brasil. Encaini-'govêrno que enganou o povo! r!u ninis gratoe eloquente" fesa,. �
do e assuntando. �\gora, em í·· . do consú'mo e aos portos de l1hou a votação em nome dadi C ssos votos de Essa cifra compreende ..

II d' . Loyola I b .

D

e o está levando ao .esespe":· on�' QS 110
Joinvi e, quan o aCIOnou

ai'·' embarques. ancada pessedlsta o ep.rÓ e à angustia.
_ I prosperidades e, a�etuosos 22,359 mortos, 104.698 feri-

chave-geral da ligação ter- O dia �e �oje, assinala Não estamos debatendo Ylmar Corrêa manifestando-.Altivo e sereno, energico
I
abraços aos ilustres colegas, dos e--13,489 desaparecidos e

mo-elétrica (e não hidro.,:- data consagrada. às home-
tese exclusivamente bairris- se favorável ao requerimene desassombrado, Jornal na, aqui lhes deixamos, também, não inclui as perdas sofri-

elétriça, sr. Bornhausen) nagens à Orc.lem dos Jesui-
ta. Se somos representante- to. Seguiram-se na tribunaSerra, e� que p;s.em

. s:us :. as n�s:as homenagens p�lã I �as _ �os últimos dias da
de Capivarí, fêz novas pro- tas no Brasil, fundada por de Caçador. e somos também

I
o Dep. Paulo Marques eapenas dois anosde eXlsten- auspiCIosa data.. I guerra.

messas .. Mais estradas as- Sto. Inácio de Loyola. de grande parte do oeste e: Cássio Medeiros.:faltadas, Daqui pra .ali� pra Ninguem desconhece os

MA"L DE TODOS acolá. Dois anos de govêr� elevados serviços que os.. .' -:..._� no são passados e nem uma Revmos.. Padrefl Jesuítas

b A só das promessas feitas, foi. vêm prestando ao. Brasil,Em Joaçaba,. só em os preços tom cumprida. E' um desprezo no campo educacional. A·

d COAP ;;leIa consciência do povo, qui, em Florianópolis, man-
a aquíescência a

.

_

...,.... ."

clovas promessas estão sen- têm êles, com devoçã.o apos-

EÇOU A tólica e dedicação à tôdaDo' sr. O. MQntenegro, de, tos con,tr,a ,a economl,'a .po,.-, cívo, s e in."eptos nas suas fi- lo feitas: COM
.....ABALA ELEITORAL" 1 prova, o Colégio Catarinen-Oliveira, diretor de "Trlbu-, pular, Il1IClados, pl'lmeIra- nalIdades . l_; ...

na Livre", recebemos o se-
I

mente, com a falta de ãbas- N. B. - O mal das COAPS E enquanto_ a clé;lsse dos
,/

gu.inte teleg�ama: I tecimento da carne verde e e COMAPS é generalizado, funcion.irios estaduais pas-
,./. ,

.

,

f d 'd do Direito, da Medicina, do- "Levamos ao seu CO-I· consequente màjoração d� no Brasil. Onde se reunem,' sa ame, eVI o aos seusI
, "

't Magisterio e de outros ra-nhecimento que o povo de; prêço, sem que COAP 'ou o povo só espera dêsses oro miserav:els venclmen os e os
I

.

t t" mos da ciência humana.Joaçaba àssiste, de maneir'a
I
COFAP se primuncíem, gãos torturas, pcr-luanto, constan es . aumen os nos

A
.

d Ad' Na data de hoje,.' dedica-inopinada, os maiores delí- cujos órgãos vêm sendo, no- em qualquer parte do país, preços os generos e PrI-
o povo está indefeso. Não meira, n�cessidade, as �ltas da à homenagens à Ordem
há recurso, contra a COAP.! autoridades passeiam, ban- dos Jesuítl,ls _do Brasil, com

. ' .

I d' h'
_

o louvor a Santo Inácio deO POvo 'sofre,' calado, por-' queteiam-se e os In. eiras
.:>"';F'<iY,.·....,,� que não póde botar a.' b.oca do Estado são malbaratados LOfota" ,nós, com prazer,

·Cel. Vir'"inÍo Corde.iro de Mele
..

,no mundo em automóveis de luxo, e aqui consignamos, nêste r'e-
,_

.

----

em outros fins de que o 1>0- gisto, congratulações aosO SI': P,residente da Re- O novo Comandante J3 •."".,,-,,-
h'

.

t ReVIDOS. Podres. que, no
'

VQ. não tom'1.,con eClmen o.públiCa, em ato 'assinado na
I
serviu nessa tradicional U-

Cei. 8asuarlno Entretanto, é do funcioná- Brasil,
-

honram as tradiçõéspasta da Guerra, exonerou I
nidade quando Capitão e,

rio �e depende umá bôa g'loriQsas daquêle apostolodo Comando do 14°
.
Ilata- nesta Capital, conta com Zorzzi ou má arrecadação. Basta do bem, seguindo-Ihe.o e.lh'ão de Caçadores, o CeI. vasto círculo .·de amizades, Encontra-se nesta Ca"pi- xeJflP.lo de amôr à humani.de promessas!da Arma de Infantaria Os- dadas às suas qualidades tal, a fim de tratar de inte· dade 'e de sacrifício á reli-·va;do Maury Merer que se de caráter e' de militar ínte-

I'êsst!s da, administração pú- .•.B UM. gião.en.lOnJra em gozú de: licen- "gro no cumprimento dos blica de 'Campos Novos, de.

.

I seus deveres civico-milita-' .

p'ça especla . cujo mUDl�ípio é refe.Ito, o
Em outro ato, o Chefe do res.

sr. CeJ. Gasparino Zorzzi.Govêrn� transferiu do Qua-
. O presfigioso prócer . do

dro do Estado Maior clã O'sr, Ten. CeL Silvio

Pin"l P. S. D. eJeme�to de invul- nos ESjados' do SulAtLvB para o Q,'adro Ordi'- to da Luz exerce o Coman-
gar ê'apacidade de_ trabalho, O Serviço de Meteorolo-l,Sul, Santa Catarina, Para-nário, sendo" classificado

I �o d� 14 B. C. em, c�ráter cuja administração à frente gia do Ministério da Agi'i- � ná ,} ,�ul de Mato Grosso.
no Comando do 14 B. C. o ll1termo, enqua'nto �ao as-

de' Campos Novos se vem <3ultura informa que a mas-. O deélínio da temperatttCd. da Arma de An.fanta-j sume o 'titular efetIvq, no-
acentuando com empreendi- .5a de ar polar fria que in-l ra, (ev.erá continuar de moria Virginio Cc,.d....iro de mead'o por decreto de 18 de
mentos notáveis, tem sido vadiu o continente, de 27' do acentuado nas regiõesMele. I julho correrlte.
'grandement.e....... cumprimenta. para, 28 do corrente, apre- acima aludidas' e atingirá------

dO-Ileios seus amigos, admi- senta-se. hoje bastante vi�o- São �ulo.
radores e correligionários. 'll'osa, principalmente ,sôbre.. ". IO ESTADO apresenta a.o as regiõés centro e norte da Dentro de 12 a 60 horas,
sr. CeI. Gasparino Zorzzi, os' Argentina. j a-partir das 14 hOlas dé ]to..

inais cordiais �umprim'entos, Os efeitos dessa màssa 'je (29) espera-se a ocoirên-I: com votos de feliz perma- fri� 'já se fizeram senfir nos) cia de geadas nas zonH
llência em Florianópolis. Estados do RiQ Grande do

I
mais sujeitas ao fenomeno,l,

.

PLÁGIO

GRANDIOSO BAILE A CA IPIRA BANQUETE ,MO NSTRO COM CÊRCA DE

415 'TALHERES __:, NUMEROSAS CARAVANÀS DE. (:;AÇADORES E PESC.ADO
RES :PRESTARAM VALIOSA COLABORAÇÃO A FESTA, COM O PRODUTO DE

SUAS CAÇADAS ,E PESCA RIAS - COMPETIÇõES E SPORTIVAS OUTROS

DETALHES•.

(Reportagem d.e Jabes 'Garcia) .

se, por onde passaram ilus
tres homens, hoje �xpoerítes

NOlo e'e.. dQ .14 B., V.'
-

Vai Gear Muito,
--_!_

Consul�.4o AleDlão
.

-,. Deverá chegar no próximó dia 3 de agôs
to a esta Capital o si', Dr: Hagemann, Consul
da Alema1lha em Pôrto Alegre,

Os intere'ssados em consultas, informações
etc" serão atendidos nodia. 4 de agôsto, das 9 ás
11..)1oras da manhã, Ílo LUX HOTEL.

/

Em plena Assembjéia, quando os representantes
do povo, para' préstígio do pr6pri.o poder que repre
sentam, determinar.am verbas para o· 'cumprimento
de leis em pleno vigor - leis que, vetadas, t'iveram
os vetos rejeitados e contra as quais não se mani-

..

festaram recursos - a demagogia surgiu, semostra
deira· como sempre, A estrada da Serra do Rio do

, Rastro, o aumento da Escola Norm�l de' Lages, etc ...
deram os motivos.

,

O que ninguem, do lado de lá, teve ainda a co

ragem foi de afirmar que .leis hígidas devam seI;
descumpridas! Se, no excesso de arrecadação havia
impo.rtâncias comprometidas com essas leis, o Exe
cutivo, só depois de aplicar nessas leis essas impor
tâncias, poderia falar e dispôr de saldos.

Quem possue 200 cruzeiros e' deve 50, não dis
põe de ·200, mais apenas' de 150! Isso,. ,evidentemen
te, se o sujeito fôr honesto. Se, entretanto, estiver
na classe dos caloteiros, o' cáso é outro, ou, melhor,
é o caso do' nosso Executivo. Éle queria gastar 'os
200,. esquecendo-se da 'dívida dos 50, da qual'eram
cl'!!'doús diversos munic�pios.

.

A·Assembléià, no caso, obrigou o Gov!!rnador a
ser' honesto, ,respeitando a lei: descontou os 50 da
dívida e autorizou·o a gastar os. restantes 150 na
forma (iesejada.

C-úm ocr'édito da estrada do Rastro houve mais.
Orçada, há dois anos, em 17 milhões, com o aumento
de 40% verifícado- de lá para cá (c(mfissão oficial)
custará hoj'e cerca de 24 milhões. •

O crédito pedido, de 1 milhão, para construí-la,
é, como se vê: muito singelamente demagógic.o!

Para realizar a estrada, nos ti-es anos de 53, 54
e 55, o govêrno deveria pedir, no míniino', para este
exercício, nada menos de 8 milhões!

Mas, ·há mais: na Assembléia, quando em dis-'
cussã6 o caso, o deputado Tenório Cavalcanti con-vi
dou o deputa(}o E,nedino a apresentar 'um projeto au
torizan11o o govêrno a abrir um c,rédito até 1 milhão,
para aplicação naq'uela obra e como reparação aos'
200 mil cruzeiros ·dela retirados, pO.r força de l�i. Se
o projeto aparecer, disse o ct.ep. Cavalcanti, que por

.

êle se bateria sem poupança de esforços, até v�-lo
vitorioso.

O dep.· Enedino emudeceu, • di'anie da proposta"
que, pulvei.'iza -a a demagogia que por aí anda, no

rastro do, " eleítorado joaquinense.

GUILI1ERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


