
0' govêrno militar de

Mossadeih ofereceu uma

recompensa em' dinheiro e

quivalente a uns 3 mil dó

lares pela informação que

permita a prisão .do gen. S, PAULO, 19 (V,A.) --pvzem que estou empenha-
�

Zahedi, il:s.te declarou que Falando à reportagem, de I do em colaborar na implan-
o xá o havia' designado pa- .um vespertino local, o sr, I taçâo do peronismo, regime ,---�� -----.,-.-

ra _iom�r conta do govêr�o, �r�ta Moreira, secretário-I da direita: logo d�pois me Visita de Am jzade
antes de abandonar o pais, geral do PTB, declarou o se- acusam de estar ligado 'aos

.
.

I
No entanto, o soberano to- I guinte: comunistas, preparando um

P d d Pmou- um aviao comercial golpe de esquerda, Foi as- Ubegará O
.

resl ente Q_ erõ
brltânico com destino a Ro- "Estamos assistindo, sim em 1945, Está sendo as- RIO, 19 (V, 1\,) -- Está re:r:: é que o ilustre visitan-

ma, depois de passar dois

I
nos últimos tempos, ao re- sim' agora", -- Concluindo, I marcada para o dia 24 do' te chegará em São Paulo

dias na capital do Iraque, crudescimento de uma carn- afirmou: "-- "Basta de i�tri- corrente a, chegada a esta I naquele dia incognito e no

para onde se havia dirigido panha de intrigas e alarrnis- .cs, calúnias e conspirações, capital dó presidente do Pe- dia seguinte, com as honras
ao ficar' frustrado o golpe mo que outra coisa rlão visa O Brasil precisa de paz e rú, general �'Odria, Fato de estilo, viajará para o ,Riú
de Estado contra Mossade- senão criar o clima propício tranquilidade para a solu- .rurioso e inédito vai ocor- no avião particular do pre- GOVERNILDO -- Calma, Udenilda, Ele está espiando

,

9 d b O I' d G '1 V através da VERDADE! Nada de escândalo!
'gh (De Roma informam de a novo 2 e outu roo ra / si tente 'etu ia argas. •

.r ;.-_•••- -'f'a•••-•••-.-
- ••••-•••.....--••----••-.- .-,�.,.., - ----..;�'- _ - ,..-� •••-_ _••;.•••••_ _ ....., --- _.........,.,_..._w-- -

. ...,.,_.._... .-.._..-.._..�-..AI

Para muitos, ae vós não Matos, eminente juiz de Di- ,

" I extraordinária de poderes,

I
estabelecimento da. carta

!.,rcr;n:dó,
com direito ou sem,

deix,ar� <te parecer ex�ra- r:it�daComar��.S:uaexce-1 'HI'S·to'rl·a 'da Comarca Iq�e lhes f��ult�va de:idir outorgada elo 1824; �le.l\To�:avam._flln<;�onál'i()Snho ouse um modesto cida- Iência, superestimando os I sobre �atena fiscal e sobre C:1 ,�,dmmlstraçao;,geral corno
<ião erguer-se .para falar, meus conhecimentos dehis-· . assuntos militares; sôbre Corregedores � ouvido-' funcionários da"Júdiça; ia
num r�c!nto como êste, on- .ória local, propôs' qúe eu de Laguna proAblemas de administração res, que, nas respectivas co- ziam polícia rural e auxilia-

de se reunem, para come- ,ccordasse, para os seus '. .
e sobre ,vantagens de povoa- marcas ou ouvidorias, re- 'Iam os alcaides no polich- _

morar a instalação dos cur- nustres c�nvidados, a for- menta;
.

sôbre -qJestões reli- pre�entavam a principal au-
.

n,en�o das localioúdes; pre'.:'
sos jurídicos no'Brasil"er).l- mação jlldiC'iária de Lagu Ruben�Ulysséa giosas e sôbre qüestões ju- toridade judicjú�ia, Ínva- ,r, Jl1 e punham a fe�1"os

ditos mestres 'do r:),i��i�ó na. diciárias, Assin;, a defes� da diam com a fiua ação legal hll1<:icnários e purticularm.
magistrados e advogado" . Seria, por certo um assvn· Pf)r ocaSIaO .das solenidades realizadas terra, os interesses,Jla fa- não só os. domínios pura- f!1. rartir do esta.beleci-

ilustres, ilustres represen- to' fascinante; possuisse e;.l na cidade de Laguna, no dia 11 do corrente zenda real, a assistência es- lnl'lite administrativos, m8S r:H'llto do domínio espanhol,
t t' d M'

,

t" P'b'l' .

d d'... , piritual às popL,lac..ões, o e- �:'1.0ndiam a sua ativida1e ""I'nd '

an es o llllS erIO u t, maIOr pen ar para a lsse -

mês, em cQnlemoração ao-aniversario da fun-' "1''''
. o,passaram a VIgorar

co,' �elhos serventuâ�i�s'
_

e tação e dispu:sesse de arquí- dação dos Cursos Jurídicos no Brasil, o pro-.
xerício da justiça -- eram LlllC:.1 ,!O sector religioso, fa- l� OJdenações Afonsinas é

auxiliares da Justi-ça;: � um: vu menos p lbre. Perdoai, i' problemas de que cuidavam .::enclo .correições nos re�i.s- 1ue começou �l esboçm; 'S'_!,
grupo seleto de homens a' me, pois, se não ['uder. de- fessor e historiador Ruben Ulysséa pronun- as mesmás· ';�tol-idadés 10- ll-)<; das ig1>ejas e nos livl'c� na .legislação pátria, a con-

feitos ao contacto das leis I' ;;nvolver êste tema histó.. CIOU. O brilhante discurso que aqui cais e os mesmos agentes dU:',' confrarías, Inve�sam�!l- figuração puramente 'adl�.:.-
senhores dos segredos de tico' tal como exigiria a VO$- publicamos. metropolitano·s.· lr:' as Câmaras Municipa.:s m.Arativa do municípl,i-.,
uma matéria da qual o'ora- sa inteligência, Perdoai-me, r"s:-:uiam atribuir,:ões inco?r.- subtraíndo-s� à�; câmar.as·

dor tem, apenas, uma apa- sobretudo, a-linguagem de- seu passada, político,.T,anto I
:lifícil fixar o ponto exato Essa confussão dé pode-

I
p'11'..i1:elmente mais âmpLJs certas funções :u'diciál'i1s.

, gada visão de superfície. sajustada ao assunto da vos- :nais que nos.pl'Ímeir03 tem- Jnde terminaval1� .as 'fun- res, creio que áq:,li perdurou
I
que as das câmaras de v('- ainda que foss�m atrlbuWãs

Eu mesmo me wrpreencloJ sa especiàlidade, a termino- p�s da existência brasil�ira, ções do adminish·,·�dor e co- até que se extinguiram os leacé>res do nesso temp::> qO seu juiz p�es;..lente..
de- tanta audácia, Desejo, logia imprecisa de quem qu.ando àqui vig2f.avam as', meçavam as funções do juiz, derradeiros v€st!gios da ve-

'

P�'esididas pelo .iuiz ordi.rlú- Esta simultanEidade de

por isto, justificar a minh.., cuida de matéria com a qual Ordenações do treino, seria; Leni.brai-vos de �ue, segun- lha organização, absolutista rio, r,iío se llmitavám, a pro- poderes, c�mo . \'êdes,
",

não

p'esença nesta tribuna., E' não .está inteiram.ente faml- Não se podHi.a ter Uma do as disposições da lei ma- port��guêsa:, Aqui ent,rou 'I \-�r, 1:l, administra�ão,do !TLU ,p�r�i�.iria a, �b,straír-�e :1a
que não nle pareceu delica- lia:ri�ado, noção exata da formação; nuelina\e,_ posteriorm;mte, com ,o reglmen feudal das l1lCll'lO, mas, exerclam en·

I hlstona pohbca a hlstC,ri.a

d� recusa� honro'3o' convite Senhores: difícil traçar fronte�ras pre-, da lei felipina, !)s represen- capitanias e só :iria desapa- i :::arÍ:;os privativ03 ó� Jüstiça judiciária da nO'3sa terra.

que me foi dirigido pelo dr, judiciária desta velha"La- cis'as entre o poder 'pOlíti:o I
tantes da co_:ôa €l1Íeixavam recer, após

u.
m t.ento pro-II c. caso autooridade3 m�lita.r�s. Senhores:

J9,ão 'l'Çl!paz Marcoilªes de �l!na se.. desconhecessemos o e o poder judiciét'io; sena I nas suas, maos uma soma cesso de separação, com o.,�) cligi��as, em tudo intf�r· Continu:"l .
lla

, f;>� Pag,

_--.-'--

I '

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

rc curso de' erner- te da RepúbLica, que soii-

A mensctgem será enviada
ao 'Congl-esso'pelo _Fl'esiden-Itálfá a outra,

Como�'�I,LADp na

','

, ,

'ênci,'! p,ara Cv;tÜ1' a sus- citará a abertura dos' crê-

"_l'E�R�, �9.!U, P,) -- O
I �ua chegada àquela cidade i)ensZlo dos pagamentos Te-: ::tos suplementares para

prrmerro ministro, Mohal1?-: I,as 13,45 hs). feridos, o minisü'o da Jus-
'

rC:Iulari,zar a situaçiio.
med -Mossadegh, pôs hoje a I O ministro das Relações _'

. .----.-----.,-,-�,_----,--.;-.;------.;......_---

prêmio a .cabeç,a?dO �eneral!�terióres, Hussein_ Fate-,Minislério da Saúde
:Yaziolla Z,ahedl, poreI!) seu mi, declarou que "nao hou-: .

'

..

fugitivo rival lhe respondeu ve mudança nas relações
--- -�--

com urna nova reclamação com os Estados Unidos", e Em breve
Iranca .da chefia do govêr- que "o govêrno do Irã não

·n�, alegando haver' sido de- fechar� os escritórios do

signado para esta missão I programa do ponto ',quatro tro de breves dias, ,a comis-

pelo exi\�do xá, dos isia;dos U;nicÍos áqu(. são .encarregada da' regula-
. A "mesmo 'tt:InPo; Mossa- -

,��� ..:o:...
•

__

degh proibiu tôdas as, ma

nífestações na capital, onde
as ,turbas haviam destruido
tôdas 'as �státuas do xá M�
hamrned Reza Pihlev e do

ii instalação-sua

RIO, '19 (V, A.) -- Den- mcntação do novo Ministé�
rio da Saúde dará por con

cluído" o seu trabalho espe-

rando-se; dessa maneira,
que dentro do prazo fixado

em lei, se dê a' desagrega
C&o do 'novo orgão <áe g�
�êr;;o"' d�� atuá) Mü;'istério'

.

.

, \
'da Educação; sem que. ha-

ja qualquer embaraço 0(\

solução de continuidade. -ovo � u u
namente pela nova pasta,
ao sair de seu despacho,
ontem, ,com o presidente da
República,

Estas foram as informa

çôes prestadas vá reporta-

Calúnías I g�m pelo SI'.'Antônio, Ba�-
, hino, que responde interí-

=

Basta de Intrigas,
e Conspirações

/

Frota:

ção dos seus

problemas".
angustio-o

/

A Comissão Executiva Est.adual do Partulo Traba
lhista Brasileiro, em reunião realizada . 'hoje, resolveu,
unanimemente, fortalecer o movimento popular pela au

tonomia dos munucipio« de FlO1'ianópolis e Siio Erancisco
do Sul.

Ao J. Oliveira
Você, ante-ontem, sujou a primeim página

do jornal do sr,. Adolfo Konder, .--

Poluiu-a com ataques gro'Sseiros,' chulos,
estúpidos, boçais, cTetinos: Vindo para a m'ena

com agressões pessoais, voc"ê foi obrigado a con

[esse» que não tem, pQX.gue não herdou, um, no
?J:W,

Você deve ser, você é o prodnito de um pro
blema social. Você deve ser, você é o fruto de
um pecaáo de maconlui e sífilis, Você é um' a
bõrto em, busca de batismo, Vocé ê uma [ossa �

.

prOCU1'a de Liso]: e creolina, Você nascett de
uma cóltta intestinal precipitada 'por um - pur
�gativo, _E viv�,u p"çlrque a 4esca.?1Ja· da' pàtente
da pensão não funcionou.

--. -"� ,

,

Rubens de Arruda Ramo«
..

\"';0'1- '--v .... _. .

.,...._..,. •.
�_._--

o Riso da - Cidade...
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Advocacia e Cénfabilidade! -

de Plantão
>

A

I
-i\U:S DE AGOSTO

. ADVOGADO: Dr. Estevam Fregapani - Causas
.
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I
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CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago _

I
1 - Sabado (tarde)

Assuntos fiscais em geral. '1 Farmácia Catarinense -
Edifício "IPASE" - 50 andar

I'
Rua Trajano..' .' .

'? DR. JOst MEDEIROS VIEIRA '2 � Domingo - Farmá-
.,.. ADVOGADO _

' cia Catarinense � Rua Tra-
Calo r..... 11. -- Itaj" - ...iã Calul..

- Médico do Hospital Nossa Senhora. da Luz ..,.-..

Cónsultório: Ruâ JOSE' BONIF),..CIO N. 92 - Fone 2665

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

CURITIBÁ !- -PARANA'
DR. ARMANDO VALERIO;DE ASSIS' Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

. ..BICO _ Doenças 'da pele: ,Eczemas, Furunculo!'e, Coceiras, Man-
... �.r""", •• CUalca 1at 1 h .bala 'chas,_ espinhas, etc. - Glândulas. 'Falta de regras, Ex- OLHOS - OUVlD08 - NAJUZ • GAJlG�"

••tal •• eut.... ce'sso, Flores"Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este- DR. GUfRRE'IRO DA FONSECA
l":LIlIlCA ••mó... D. oaI.t.io� • ADULTOI rllidade, Desonvolvimento físico e mental, etc. - Do- ",.elallRa ••. U.._.uaJ

- Ai.r... - . . (mças crô,nicas �m, geral: Reumatismo, Varizes, Asma', .Receit;& de OcuJo. - Exame d. lI'uado d. Olho par,

<:�.I�rt�l a.. N.....aeh'" , - 0........ lu II .. 11' Malária cTônica,'Hemorroidas, etc. ' Cla••ifleaçlo da Pr•••io Al:t4rlal.
• ... li�u n �.raa. ATENÇAO: Consultas em Blumenau nos dhis 26 a 30 de Modera. Aparelhal'sm.

a"I...clll' a•• "reô�l GaU)..na., I - ru., f.L
.

cad,a mês, no HOTEL HOLE'rZ 'C....1t6rbá - Vf.cclád.· d. Ouro Pl'Ct:.o.•

Farmácia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra.

16 - Domingo - Farmá
cia E;sperança - Rua' Con

selheiro Mafra.

2? - Domingo (tarde) __:.

Farmácia da Fé - Rua Fe-·

lLpe Schmidt.

23 - Domingo - Farmá
cia qa Fé - Rua Fe'lipe
S ...hmidt. ..

.'

29 �.Sábado (tarde)

Lavando com 'Sabão ' ;:::!���o.Moderna�Rua

-y> i rg·e.'n'l. E$1"-\ec ia I ida,
'

de :i:o;;:;;�n;;:�:�,.::�lU c_ "'B.Ã�, Y.••'RC..,.A.:'

da Cla: W'ETZEL INDOSTRIAL-Jolnville. (marca registrada) .��: � . ., �::ue::;, �;::�a�n::n::a:
. /' '[SP ECiAlIDtDE .'

,

economiza�s.e _'em.po
-

e dinheiro .efetuado pelas Farmácias
I da Moderna - �Rua João

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

Expresso ,Sãó_ Jorge
- DIARIAMENTE -

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU
- AGENCIA ,...--

- CACIQUE HOTEL -

------------------.--'--

._-_._--
. "

�-----' ._.__'--'_'

jano .

8 - Sá.bado (tarde)'
Fãrmácia Noturna - Rua
Trajano.

9 - Domingo _:_ Farmá
tia Noturna - Rua' TraJa-
no.

15 _:_ Sábado (tarde)
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA ,SOCIEDADE

EdilalS'�[:)ADQ\ � �
,� •

I
"- .. )

, �,'! r;

) JUIZO DE DIREITO DA

.ta. VARA' -- FEITOS DA

F'AZENDA PÚBLICA DA

COlVIARCA DE FLO-

RIANóPOLISum frágil'
. envelope: tão um e n v e 1 o p e fechado!

2D'rTAL COM O PRAZOpouca coísa.materíal e tan- Quanta decepção diante da
DE TRINTA (30) DIASJORNALISTÀ JAU' ta espiritual! carta aberta, da qual sem- O Doutor Manoel Barbo-'GUEDES

,,'
"Escreva-me", diz Q a- pre esperávamos mais do

sa de Lacerda, Juiz de Di-'mor quando se ausenta. que nos mandaram! Quan-
reito da 4a. Vara __ FeitosJáu Guedes faz anos, ho- "Escreva-me" diz a 'mãe ao tas sugestões nos desper- da Fazenda, Pública da Coje, Homem de letras, 'este- filho que parte, E' que a. tam as caixas de correios
marca de Florianópolis, Ca;;e ssrapre ligado à impren- carta essa coisa tão peque- � quando acabamos de deixar
pital do Estado de Santa jsa catarinense, tendo parti- nas e tão sutil toma uma 'nelas uma carta para nosso
Catarina, na forma da lei,cipado de campanhas poli- importância gigantesca na querido ausente! Numa
etc .

.

ticas, ;0 lado de Nerêu Ra- hora do adeus,
I mesma caixa dessas, qu�n- FAZ saber aos que o pre-mos, a cujo Govêrno serviu E' a única calma que en- ,·tos envelopes contendo um

sente edital de citação com.em 35, na qualidade de Se-I contramos na angústia' e no
'

beijo, um� reclamação, um
o prazo de (30) dias virem,"

d dí tâ
. I it d dô hcretário. Culto' e talentoso; vasio Imenso as IS ancias, : grr o e or ou um c a-

ou dêle conheciment? tive":com destacada etnvenjável "'�screva-me". "Responda-I mado!
. rem qye, se está processan- Telegramasbagagem literária, eII_l pro- me" é o clamor que cr�za I Uma caixa de correio .é do por êste !uizo e pelo retldossa e verso, o nosso preza- os mares entre os coraçoes 10 eterno clamor mudo, qui- r-artório do escrivão que ês- I

JUIZO DE DIREITO DAdo colega, exerce, hoje, o dispersos.
.

. ,I eto, surdo: t�ágico talvez ... 1

te subscreve os termos do Telegramas retid�s do dia
LÍa. NARA �_ FEITOS DAelevado cargo de um dos Quanta alegria diante de Silvia (APLA) I iuventário dos bens deixa- 27 de Julho ao dia 17 de

I FAZENDA PÚBLICA DAPresidentes da Caixa Eco- .

los por falecimento de Ma- Agosto.
'. COMARCA DE FLO-

...().....o.....().....()_o.....()_()_()--.().....()....(O

I
L

, • I Alberto Richter --- Altl-,'
�

_

nômica Federal de Santa
110el Jose da - Silva e ma I '..

"

J
. RIANOPOLISCatarina.

mulher. D, Rosa Eugenia II
na S(')�za F�r�as --- aime

I EDITAL COM O PRAZOd hoi •

P d
�

f
' . --- Joao Ernidío Bento

---I IAS

No dia e OJ�, el'!l que

H Eduardo, de que 01 mven-
.

C I ::JE TRINTA (30) D
As 5 __ 8hs.oJe no assa O '

-

, ,. Irman --- Mana e este ---

Jáu Guedes se verá cerca-
.

tariante Jose Archimimo da
'.

CI O Doutor Manoel Barbo- Willian LUNDIGAN
'

'. Dr Decio Kraimer --- a-
"

do de homena.gens dos seu,s I Silva, e, -cómo o inventarí-
I

•

•• •

t S<:i de Lacerda, JUlZ de DI-I Susan HAYWARD em:!, ra Olirnpia do Livramen o
.

amigos e admiradores, nos, 20 DE AGÕSTO
. ante descrever entre outros. "

.

,

G'
_ reito da 4a. Vara __ Feitos UM HOMEM E SUAti.

,'. Jose Luz Juan irao .

",

j
com prazer, levamos-lhe o

I
herdeiros, os segumtes..

ldi S h' da Fazenda Pública da Co� ALMA

.

felící
1 A tlat.: de hoje recorda-nos que: "" -Eãrbosa Uba mo c 1-

. , .

n,osso abraço .de e ícíta-

I-ú.lda da Sllv,a .Schmüz, .ca- marca de Florianópolis, Ca- em Technicolor

-

midt --- Roberto Macari ---ções.
_� em 1827, a barca "Greenfell", comandada pelo' sada com Plínio Schnutz;

d S ,)ital do Estado de SantaBoaventura --- José e ou-segundo tenenté Frmcisco Xavier Bruni, apri- Henedina da Silva Luz, ca-
za Bernadino Vieira de Catarina, na forma da 'lei,siona o corsárip "Estrela do Sul". Julgado pro- sada com Antônio Pedro da

etc,
I P 7 ') 5d d M' A 'na 'c

, . reços: ,00 -- oJ, o
cedente

-

o apresamento, e isso por sentença da
-Luz: e, Edo Silva, casado Andra e. --- aria zari

FAZ sa,bel' aos .q,ue o pre-I Livre: "
"

Auditoria em 28 de janeiro de 1328, mandou-se I D D "1 T _. d Sil dos Santos Stel --- Otto Ma-
_

. ".
d com .

. orr a ajos a 1 -

sente edital de en,açao. com '1
entre zar o valor do navio e carga aos apresa 0-.

d "d lina Helena Beras _

�

- A

O C" Ih (" l va filhas e neto Os e
l prazo de (30) dias VIrem,

res e ::IS muucoes ;_je) GOVeC110. onse (I ;:,u-", Sileirnam Sanluí Silviapremo Milita; de J ustiça confirmou essa sen- cujus", pelo presente, cha-
..

1 ' ou dêle conhecimento tive-
.

.

O'
.

d bar I �nlO Lima --- Ne son Bar-tença em 13 de fevereiro. casco a em ar ca- i mo-os a comparecerem em "

.

rem que; se está

processan-,
çâo 'foi arrematado em hasta pública por �89$5?O, I

Juizo, por si ou por seus i bosa :--'- Consul.
do por êste Juizó e pelo

I

segundo consta de apontamentos da extinta Co-
_J b t t a _ A

-
.. ," -" procuradores as an e, pc -

cartório do escrivão que es-
missao de Presas, FIguram no -termo de aple-

. . ', , __ . '_.

samento o primeiro piloto Francisco Antônio e ia, no prazo acima de trín-
te subscreve os termos doFrancisco Borges Pinto, nomeados 10 e 2'.) co- ta (30) dias, a contar 'da
i iventário dos bens deixa-

.

mandantes da presa;' data da primeira publicação I

I
dos por falecimento deem 1835, continúa o combate, en�re as fO,rças �:- d�ste, falar aos termos do; Austclino Bento Fernétn- No progralp.a:gais e os revoltosos d�, Pabra. �;eras CaIl� �:()\ cl-I feito em aprêco, sob pena' 'des' e como a' inventarian- Cine Jo1'n9-l. N�c.

mente em poder dos ca anos, que a I llcam .' , , '

,

l' Precos' 620 __ 350
até o dia 20 de setembro, quando consegue 1:;<1- de reveha, E, para que che- ,

te D. Filomena Senhorm 1<� ."
, 14 anos:,tê-los.. o__,.prixpeirQ. .ten�Pte da -I!:rQ1ada Carlos ;Ro-, I ??�e <li>, CoMt:.cill1ent9_ ,d� t�- '. . Machado, dese-re.veu' enl.1'€- _�,.Jll1p.. .élte",.0, legali,t" hve'am, n",., ",mbate, 20 mor- �o" mandou ° M. M. Jmz .

Gutro, herdeiM o, ,egu;n-'

._._
iatos e 8S feridos;

_
. expedir o presente edital �

\
'

tf:'S,: Maria Filo:nena, �:J- �.•� II ••J�I
em 1885, assume a direcao da pasta da Ma.rmha , r·

a lo no lagar' _

I �� _ _ _ ___

'

[lue sera a 'IX c
l. ',�_lS, casada com LUlz Mo,

"

, "

o conselheiro Alfredo Fernandes Rodrigl1�s '1

'bl' d' BChaves' do costume e pu lca o na ar e Café
I
:,-.1S; Austeclino Bento Fer- As 8hs.em 1918, deixQu o Rio de Janeiro, para repl'e- forma da lei, Dado e passa-, :' !tnndes, filhos e genro do Gregory PECK :;._ Jenni-sentar- � Btasil_lias f�s:as 'd: I�dependênc,ia �o do nésta cidade de, Floria-I VENDE-SE ii ';de cujus", pE;_lo present,�: 10-,:01' JONES em: .

UruguaI, ,o entao capItao de 'fragata � hOJe �l- nópolís, aos doze dIas do
,chamo-os a comparecere?TI DUELO AO SOL

'mirante e Ministro da Marinha, HenrIque Arw -I A

d J h d.. r]' 4" . I _, .

,

' .

mes e un o Q ",:10 ,e _111 I Um bem afreguezado SI- em JUIZO, por SI ou por seu� em T�chnicoJor
tldes GUllhem; .

.

,.

.

'
1en1 1918 faléceu 110 Rio de Janeiro, Aleindo novecentos e cmq .enta e

to à Alameda Adolfo Kon- procuradores bastante, pa- No prog�ll!.a:G�anab�ra, Foi um dos nossos mais ilustres jor- três. Eu, VinicÍus Gonzaga, �er!l. 3. 'ra, no prazo acima citado Atual. Atlantida. Nac.nalistas, Na política, foi deputa�o e,/Senad.or p�- Escrivão, o subscreví. (As- Motivo da venda é o pro-
'

de trinta (30). dias, a eOl1- Preços: 7,00 __ 3,50
lo Distrito Federal, tendo bcaSlao de dIS(;UÜl' sinado ) Manoel B:lrbosa ·-le .

t" t d 'd'
'

ta da data da primeira P" Imp. até 18 anos.

.

. 'A .

1 d ,. . pne ano er e resI Ir em
.
,"

com calor e proflclencIa a gumas as nossas
Lacerda, JUI'Z de D'I'rel'to da :

bl' ,
_

dA t fI' f"
_ .

, ,

C 't'h lcacao' es e a ar aos .21 ..

mais importantes questoes. ,Escntor notét':'t1, un 1 a.
!

'

.

'

.

.• '" I,
conferencista aprimorado, fOI contudo, na UTI- 4a. Vara. Está conforme. O Vêr e tratar no local. mos do feito em apreço, .,0.)prensa que ê1e se reve�0t; d� dotes incom�al';l!, Escrivão, Vinicius Gonzagct. I pen'a de revelia, E, para queveis. Escreveu: A presldencIa Campos Sales,

t

chegue ao conhecimento deuma coleção de Discursos fóra da Câmara, .;nde Apa-rtamento todos mandou o M. M. Dr.se acha a sua belíssima conferência literária sô-
,

Juiz expedir o presente edi·
bre a dôr, Dirigiu o "Novidades", órgão dí;l fae-
cão escravocata do p�rtido conservador,. Jornal Com 8 peças, entrada in- tal que será élfixado no 10-;m que fez a su.a estréia, no ano de 1887. Redi.- d d 't 1

- .

gar d� costume e publicado
'"

epen ente, lns a açoes sa-
fgiu a "República", "O Tempo", "A Na(;8,o",. .,.

l' d
. .

na f�rma da lei. Dado ed P " "J 1 d C ' ," F' mtarIa e e etnca e pnmeI-
i .

"Correio Ci ovo, e orna o omerclO, . OI
!

• , •

1 passado' nésta cidade de_Fl('-um dos fundadores da Academia de Letras, tell- ra --:- EdiflClO novo --- In- _

A .

I eianópolis, aos dezes3f::lé
do para a sua cadeira o nome de Joaquim Cae-

i formações neste Jorna .

tano. Nascera em lVIagé, Estado do Rio, em 19

.,
. Informações: __• Interes- dias do mês de julho 20de julho de 1865.
sados deve dirigir-se à rua ano de mil novecentos e cin-

And1'é Nilo Tdasco ,I Uruguai, 22, n/Capital. I coeÍlta e t�'ês. Eu, Vinicu.í.,

I.
_

Gonzaga, Escrivão, <) subs
ereví. (Assinado), Mancel
Barbosa de Lacerda, .Tui:!

Sr. Nilo Veloso

ISr. Edmundo �ene-
,

zes

I'--- Sr. Nelson de Almeida, MANOEL MAURICIO
Coelho, funcionário do i ROCHA'
DC�

e
--- Menina Helvia-Ma:r;ia, CECI'LIA \ ROCHA

filha do sr. 'O�vardo Horn, participam aos parentes
Juiz de Direito de Brus- contrato de casamento

ANIVERSA'RIOS:

..

SR JOÃO GONZAGA

Trancorre, hoje o aniver-

sário natalício do nosso es-

timado conterrâneo, sr, João
Gonzaga, tesoureiro da Cai
xa Econômica Federal, nes
ta Capital.
Desfrutando de vasto cír-

culo de amizades; o aniver

sariante, pelos seus predi-
.

cados de coração e espírito"
receberá por certo, no dia
de hoje,

'.

homenagens dos
'seus amigos e admiradores:

�"'- - - ,." - .

O ESTADO cumprimen-
ta-o, cordialmente.

.y-l

MENINO MURILO LUZ
DA COSTA

Festeja, hoje, o seu ani- '

versário natalício, 0'- inteli
gente menino Murilo Luz
da Costa, filho do sr. Ten.
Andrélino Natividade da

Costa, do Exército Nacional
e nosso presado comp;mhei":
1'0 de redação.

.

Mutilo receberá, hoje,
cumprimentos dos seus inú
meros amiguinhos,' ofere

cendo-lhes, na residência
dos seus pais, lauta mêsa de
dôces e lícores.
Ao Murilo, os cumpri

mentos de quàntos traba
lham em O ESTADO.

FAZEM ANOS, HOJE:

que.
--'- Sta., Norma-Maria, fi

lha do saudOso conterrâneo
'- sr. Narbal Veigas.

---

.

Menino Renato, filho
do sr. 'OlímpioF. da Silva

Júnior,
.

'do comercio lo
caL'

--0--

BILHET� DA SEMANA

CARTAS. •

I
A carta é o grande con-,solo dos ausentes, o elo que' .

mantêm unidos os afetos,!'. !
um pedaço d.e papel, algu- t

ma-ftetras bem tl'aç�das, el

Feijoada é indigesta?DOMINGOS CARDOSO .

.

de Direito da 4a. Vara. Es,A feijoada depende do modo como é prepa�ada; para q••
tá conforme, O Escri Iãoo estômago não tenha muito trabalho em dlgel'l-la ..

Nem
_ . . .

.'
. .

I ntrolar se a quantidade ou a qualIdade VmtCn�s Gon",aga.
.

OSO sempre e pOSSlve co -

.' ,
CEDOLINA CARD

_ de gordura adequada à sua perfeita digest,ibilIdade. Co� .fre-
pessoas de suas relaçoes o

quência, ainda, V. a saboreia acompanhada ou antecedida" deseus filhos .

bebid'a:s fortes ou aperitivas. Quando, porém, as consequen-

cias não forem boas para o estôma�o, é. bo� re�orrer �o �s� Frlqu�ZIJ �m g�re Ide "Carboleno", O anti-ácido e dlgest!vo Car�?lenO .pr,o V· b C t dtege a mucosa estolnacal contra-i-rritaçocs e facI1l�a a thges- lU O reolo a otão dos alimentos muito gordu�osos ou
_ �ondlment,ad?s. (Silveira)"Carboleno" é encontrado a venda 'nas farmaClas e drOgarIas� ,

.

.....

:/

e

e

de

TEODOMIRO e ZENILDE _

Fpolis, 8-8-53

AVENTtURAS,

�\
DO ZE-MUTRETA ...

Edilal'

3

l? ·1 T Z

No programa:
Noticias da Semana. Nac.

As 8hs.
'

Silvaria PANPANINI
Callo qUISTINI em:

SANTO ANTONIO DE

PADUA
_

As8,3Ôh;;.
'

Willian HOLDEN -- Susan
-IAYWARD em:

,

JM HOMEM E SUA

ALMA
No programa:
NotIcias da Semana. Nac.

Preços: 7,00 -- 3,50
Imp. até 14 ãnos.

- As 8hs.
Low AYRES

WEIGH'r em:

NA SOLIDÃO DO

Teresa

INFERNO
em Technicolor

No programa:
O EspOI:�e na Tela. Nae.

'Preços: 6,20 -- 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.

Stewart GRANGER
Deborah KERR em:

AS MINAS DO REI SA
LOMÃO

em Technicolor
No programa:
Cine JornaI. Nac.

Preços': '7,00 -- 3,50
Imp. até 14 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O -Estado
. '

,

;
•

:
•

Muito terá de lutar o Atlético para não per-
der a liderança Grande entusiasmo
pelo choque desta noite no estádio da

F. C. F.

o I�bituba Atlético Clube,' o "benjamin"
do certame da Capital, já deve estar viajando
para a nossa ínsula, afim de, logo <Í noite, dar
combate ao esquadrão do Atlético, um dos

ponteiros do Campeonato.

A equipe sulina, precedida de uma vitória
inesperada sôbre o Figueirense, virá animada e

confiante nas possibilidades dos seus defenso

res, trazendo, como sempre, uma grande e en

tusiastica multidão de torcedores para incenti-

vá-la á vitória.
-

o Atlético lutará pela rehabilitação, pois,
como se sabe, foi vencido pelo Avaí pela conta

,

.gem de 2xl. Os' tricolores sabem que o Imfutu
<,

, ba. ainda não sofreu uma derrota fora dos seus
- -�

domínios-nos jogos 'do Campeonato. Sabem,
,

também, que para vencer o clube do esportis:_
ta Brahdão Soledade é preciso empregar o má-

,,'
/

"

A preliminar deverá ser sensacional. Joga
rão os aspirantes, se�do que o Imbituba é o lí
der, enquanto que o Atlético' ainda não sofreu
uma única derrota no returno.

'

ximo
_
em técnica e combatividade. Os. pupilos

do Capitão Paulo Mendonça irão _á liça dispos
tos a tudo envidar para ver o seu pavilhão tre-
mular vitorioso.

'

No turno o resultado foi Um empate de lxl,
tendo sido a pelej� efetuada em Imbituba.

FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINRNsE

Nota Oficial n. 18 ..53I·
,

" que lhe confére o artí,»

I'
�

I

I
I

(1 r·r,e'.,:o� nto da Fede-a

(i'u Atlética Catarinet..,e!'
no US0. das .atríbuiqóes I

cedendo c prazo de tr! ata
(::0, dias 'j):H a ap�ese::ll::'
)'õ ú0S Lsttutos e paga-
nl\',\"" da respectiva Tina
dt" f\Jja��o.

�polis .. lh de Agosto de l:i;}3
(.1) Nívío de Andrade,

QUADROS PROVA'VEIS

Matias e Marcos;
Harley, àiovani,

15, do ,L..., '.q luto, em vigor,IjVIB'ITUBA --, Miltinho,
Gerson, Luiz e Venâncio;
Olavo, Geopar e Landinho. REV0LVE,

ATLE'TICO -- Soncini, Minela e Choco
late; Anibal, Frederico e Cazuza; Duarte, Her-
cílio, E'rico, Mirinho e Lauro.

'

f'Ol1C í'd.;;,"· hlíação a L:2a Secretári a,

-Jaraguae..so de ,Desp.:n'-, Visto: (a.) Osmar Cun'w,
teso a título j.recárío, coi- Presidente.i .

1.\-,)-- '}�o_ .._()>4iI&
I

'

SENSACIONAL ESTE ANO O
TROFÉU "BRASIL"

Juca não atuará, visto ter sido suspenso
por 2 jogos, pelo ·T. �. D. I

i

PRELIMINAR
Dambrós 'supera O recorde' Sul-americano',
dó arremesso do peso -�' Vitória do cata- _

rinense Waldomiro Monteiro nos 800
metros

! Soncini, o' ma;nífico lI guardião atletícano
\

NÚMEROS DO CAMPEONATO DE
PROFISSIONAIS·

ç Damos abaixo o movimento do Campeonato de Pro

fiss-ionais, após a realização da rodada de domingo:
J.ogos realizados

Boca íuva-T x Imbituba o (em Imbituba)
Paula Ramos 3 x Figueirense 2
Atlético 1 x Guarani 1 (noturno)
Avaí 3 x Bocaiuva 3
Imbituba 4 x Paula Ramos 3 (em Imbituba)
Figueirense 3 x Guaraní 1 (noturno)
Atlético 2 x Avaí 1 -»

Bocàiuva 2 x Paula Ramos 1 (noturno)
Avai 2 x Guarani 1

Figueirense 2 x Imbituba 1 (em Imbituba)
Atlético 4- x. Bocaiuva 1 (noturno)
Guarani 2 x Paula Ramos r â

Imbituba 2 x Avai 2 (noturno)
Figueirense 3 x Atlético 1
Bocaiuva 3 x Guarani l (noturno),
Avai 2 x Paula Ramos 1

Atlético 1 x Imbituba 1 (em Imbituba)
Figueirense 1 x Bocaiuva 1 (noturno)
Atlético 3 x Paula Ramos 2"
Imbit�ba 2 x Guaraní 1 (em Imbituba)
Avai O x Figueirense O (noturno)
Avai 1 x Bocaiuva O (noturno)
Atlético 3 x Guarani O

Figueirense 5 x Paula Ramos 3 (noturno)
Guarani 3 x Paula Ramos 1
Avaí O x Imbituba O
Atlético 1 x Bocaiuva O (noturno)
Figueirense' 5 x Guarani 1
Àvai 2 x Atlético 1 (noturno)
Botaiuva 3 x Paula Ramos 2
Imbituba 1 x Figueirense O (noturno)
Avaí 4 x Guaraní 2

,

Classificação
1° lugar -- Figueirense, Ãtlético e Avaí, 6 p.p.
2° lugar --o Imbituba, 7 p.p.
3° lGgqr -- Bocaiuva, 8 p.p.
4° lugar -- Paula Ramos, 15 p.p.
5° lugar -- Guaraní, 16 p.p.

Artilheiros
Danyr (Figueirense) ; ..

Saul (Avaí) .

Fernando (Figueirense) .

Lauro. (Atlético) , ..........•......

Oscar (Bocaiuva) .

E'rico (Atlético) .

.Osni (Guarani) ; .. <.' •••••••••••••••••

Bolão" (Avaí) , .

Valério (Paula Ramos) .

Pacheéo, (Figueirense) .

Itamar (Paula Ramos) '" .

Duarte (Atlético) .

. Sombra (Paula Ramos) . ,'.........•....

Olavo (Imbituba) .

Walmor (Paula Ramos) : .

Wilson (Paula Ramos) ......•..........
Hereílio (Atlético) _, .

Geopar (Imbituba) : ; .

Dedé�o (Guarani) .

"
." ,� I

IJaco. (Paula Namos) ..

, Erasmo (Guarani) .........•......... _,_}

Lisooa (Avaí) .

COl'Vinho. (Imbituba) #
•••

Olnei (Paula Ramos) : .

Danga (Paula Ramos) '
.

Gumercindo (Figueirense) .........•...
Landinho' (Imbituha) .

Giovani (Imbituba) .

Néde (FigueÍl'ense)' ," " .

Amoriln (Avaí) '

'

.

Brá.úlio (Avaí) :: :.;-;-
: ..

Raimundo (BocalUva) : .

Romeu (Bocaiuva) � .

Geraldo (Eocaiuva) .

'Os jornais cariocas dão
conta dos magníficos resul-Harley (Imbituba) ; - . . . .. 1. NOTICIÁRIO DO CLUBE ATLÉTico

Orlando (Guaran í) .'................... 1 I
D.i�lma (lmb,ituba) ,........ .. 1 í 1 __ O Presidente 'do Clu- 4.1.- Sacado, pela tarde,Ari (Guarani) 1 I' , .

' ." .

deverãAdil i (Bocaiuva) , 1 be Atlético Catarmense as 13 hO,.'.I3 everao seguir
Bislc��to (Bocaiu'va)':::::::,:::::::::::: - 11 recebeu o. seguinte telegra-

I
para Blumenau os atletas" destaca-se em primeiro pla-

,.,
no o feito do atleta do Vas-.Zackí (Bocaiuva) ,

";..... 1 ma que vem .confirmar o, que renresentarão o A:lé--
Osmar (Bocaiuva) 1 reconhecimento do LegiSl�- I

tico na In. série do "Tl'r- co, Alcides Dambrós,
Jaim�_'(Guaraní), i tivo Municipal pelo pro- �féll Joinville". Silvio NeyAlemao (Guaram) 'h' S

..

D' 1 Sil R Confirmando plenamenteNegativos �rama desportivo que a' oncim, ja ma I va, U;V
A

Adão (Bocaiuva) jogo contra ó Avaí :.. 1 -rios vem sendo desenvolvi- Coelho, Ja({' Soares, Ley" o. �ue dele s� esperava o.

Barbato (Avai) jogo contra o Bocaiuva 1 atleta campeao , derrubou
Galego (Figueirense) jogo contra-o Imbituba .. 1 elo pela sociedade: "Presi-, Hamilton, Verissimo 'Ribei- espetacurlamente o "recor-,
Romeu (Bocaiuva) ioso contra o Atlético .... 1, dente Clube Atl��co Cata-II ro, "Carlos Francisco AI- de" sul-a:nericano do ar�e-'

Goléiros vasados ' _ ,

'24 rinense. Florianópolis -- 14 buquerqr:e. E'rico Straetz .mêsso do peso,_com a extra-Jaime (Paula Ramos) I I 'd'
,

dLeIo (Guaraní) 18 de agôsto '-- Com�mico que ,Jr, Leda Lino, Ecila Silva, or maria marca e 15m71.

Tatú (Bocaiuva) 14 Câmara Municipal aprovou Maria Natalina, Valda Mar- , '

.Sonciui (Atlético) 11 por unânimid�de vg proje- celino, 'S -nia Gonçalves c EsSã marca � também 'no-
Alcides (Figueirense) 11 io lei considera utilidade Yolanda Guedes, serão os I vo recorde do trofé� "cario-
Adolfinho (Avaí) 98 púb.lica Clube A.tl.ético ,C�,_ l"fÜre'3<:.'n'fant.es·· d.o tricolor I ca e bra.s,ileirQ e o. superiorIsaias (Guarani) -

d dC d (I bit b )' 6 I
tarinense. Cordiais Sauda- na prdgn"�'Ista CI a e do ao que Ja pertencIa a Dam-

apaver e m 1 u a.· .

·· .. ·It· h (I lb't b ) 4
" c;oes. Flávio Ferrari, Prési- Vale d.) lia.iaí. brós em doze centimetros.1,,11 ln o, n I u a '. . . . . . . . . . . . . . .

_

Bro.gnolli (Avaí) 3; dente". A outra marca de relêvo
Sidnei (Paula Ramos) ; : , 2 I

I 5 -- Os juvenis de fme- foi de Vanida dos Santos

Galop (Fil�duedirense! : : '. . .. 1, Ressalta dessa decisão
I
boI depoj�. da vitória sôLrê

I
no 80 metros com barrei-

ena 1 a es maXlmas

'I "
.

' '_
.

". dos vereadores o prestIgio I 0_ �erclllO Luz de Tubarao, ras:, l1s7, novo, recorde do

Rom�u, �o Bocaiuva (jogO COITLO Avaí): convertida; :1€ �ue gosa o tricolor, pre-, estao se prepa��ndo pa�'a o

I
trofeu. O Vasco,. embor.a=m go.al. IludlCado constantemente pe-

'

,encontr·:), no dIa 5 de setem- sem uma boa eqUIpe femI-
�anyr do Figueirense (jogo com o. Guarani): des- '10 edil de nossa cidade. ! bro, com (I forte conjur.to nina, logrou

-

a lid�rança,'perdicada.
! P

A.

S P
oi I' d S- F f' d'" fO· I' d d G ,'(J'ogo F")

01' coerenCla o r. au- ao mranga e ao ra:l- con Irman o aSSIm seu a-r an o, o uaram com o 19ueirense:
.

convertida em goal. 110 Fontes deverá vetar o. cisco de Sul, além da ex- 'voriti..smo.
Valério, do Paula Ramos (jogo �om o Bocaiuva): projeto aprovado por unâ-' cursão qt.c, deverão fazer a

convert,id� em goal., . . Inimidade 'pela Câmara de I Tubar3�, pára preliar ;!lO- O nosso Waldomiro Mon.,.
i ,Erallho, do Aval (.logO com o Guaraní): desper1h- I Vereadores. I vameptf.: l!om o quadro ta-

, çada. •

I baron�:',5€.I - Lauro, do Atlético (jogos c,om p Bocaiuva e o Fi·
I gueirense): convertidas em goals. 2 -- O tricolor tomará
I Bráulio, do Avaí (jogo com o Bocaiuva): converti. !Jarte no torneio de volei fe- !. 6 -- Ú Club� Adético (>�-

! da em goal.
'

míno a' realizar-se por tá .';e r:reparando para to.,

I Pacheco., do Figueirense (.i o,go com o Paula Ra· .-

d 14 . ,.
I

f b t'ocaslao o .0 anlver:;ano' mar p:;rr�e no asque e ,ln-
- mos), convertida em goal. '

10
I

do Barriga Verde. Ap::!sl:�:'"
I
fanti!, F.tandõ trein,mdo vestir a camiseta do Clube

7 EXPULSõES de 'ter algunias das suas li-. assidllélme!1te tôdas as'ma- de Regatas Flameng_o, do
6 Marco, do. 1mbituba, no .iog� com o Avaí. lJetas participando da la.' 'Ihãs; aceiTando atletas w:.e Rio, venceu espetacular'-
6 Danda, do. Avaí, no jOgO com o' 1mbituba. serie do "Troféu Joinville" I

ienhum.. 12, 13, 14 e 15 2- mente a prova dos 800 me-S ' JlIlinho.,' do Figueirense,' no jogo eom o Atlético. I'
,

\ ,'no'" d'I,", '-"'oArdo c'om o 1'--'
'

.

.. . u� .- trós rasos, com o ótimo tem-5 Lauro, do Atlético, no jogo com o Figueirense.'''' ,

5 Z k· d B'
.

G' I' não deixará o Atlético de gulu11{�t.ltL' da FAC para o po de 1 minuto e 57 ségun-ae i,
_

o ocalUva, no .logo com o ,uaranl.
.. 1-

5 Gumercindo QO Figueirense no jogo com o R. Ramos I homenagear seu dIgno c:>-
i
2110 r.'O)'1.:01te. dos. Em segundo lugar

4 I

Fau�to,- do. Guar�n-í, n� jogo com o �tlé�ico. ,\ irmão".o Barriga Verde, e! classificou-�e Antônio Joa-

3," O�ni, .do ..Guara�l, ,no JO!!O com o Fig�eir�nse. -f o ense]� de sua d�ta ma�-! Todos aqueles que de�;e- quim Roque, do São Paulo,3 VICtOI, do Gualal1l, no ,.l?go com. o FigUeIrense., lia. CeCI, Estela, GIlma, Só' 'jurem l>('rü�r;_c:er aos q 1::, com lm58s2 e em 3.0 João3, Dum'te e Juca, do Atlebco, no Jogo com o Aval.
I nia Yola d V ld T el. I., ..' l" t3 I _ , n a, ;l a, .....era

i ",l'OS r�e U;i�;que e infa'.-il Bidim, do Tieté, com
'

....

3 'MOVIMENTO DE TENTOS Maria, Marlen�, serão as
I
dever: o (., 11.r Sl'ecer á sé!:':: 1m59s2:

2 Atlético. - 17 a favor e 11 ctmtra. Saldo: 6 defensoras do sexteto fenoj. '!.rovisc.ria, 1'.) Estreito.
2 Avai -- 17 a favor e 12 contra. Saldo. 5. nino do tri�olor.
2 •

Bocaiuva - 14 a favor e 14 cont'ra. Saldo: O
2 Figueirense -- 21 a favor e 12· contra: Saldo: 9
2 Guaraní ,-- 13 a fávor e 26 contra. Deficit: 13.
2 Imbituba -- 11 a favor c 10 contra. Saldo. 1.
2 Paula Ramo.s - 18 a favor e 26 co.ntra. D�ficit: 8
2 . Juizes que funcionaram
1 J o.ão Sebastião da Silva, 16 vezes

1 Manoel Tourinho, 13 vezes

I' Norberto Serratini, 3 vezes.

1 CAMPEONATO DE ASPIRANTES
1 1° lugar -- Imbituba, 4 p.p.
1 2° lugar - Bocaiuva e Figueirense, 5 p.p. '

1 3° lugar -- Atlético e Guaraní, 10 p.p.
1 4° lugar -- Avaí, 12 p.p.
1 5° lugar -- Paula Ramos, 18 p.p.
1 PRÓXIMOS JOGOS
1 Hoje -- Atlético x Imbituba
1 Domingo -- Bocaiuva x Figueirense.

, tados .técnicos alcaneado na'
�

,

disputa d'o Troféu "Brasil",
domingo último. Entre eles

'I
t

I

.
')

teiro cumpriu outra desta�
cada atuação, podendo já
fig�rar entre' os maiores
"ases" do atletismo· nacio
nal. O mag�ífico fundista
de Pôrto União, voltando a

"

I

,Bravos, Waldomiro'
7 -- Pl'e:E','ldr o 3° V:,('e.:

'

3
-� ,� .bé,s�uete inasc:l1i- Pre;;illei.lte iniciar no 11:.3s IO.....Q.....o...;..o.....o--.o.

)�O parhclpara� do quadran-, de' !;etE!mbro as ativida.les '

guIar promovIdo pela A A. , de lê:üs do l;1 j( olor, estan-lo C A 5- A,Barr�ga Verde a ter iníciu I dguarc,',ndo �, matrícula dos '

1
ne dla 22 do corrente, púr. c:()cir.; q\Je (!f sejarem pra' J.-

, ocasião dos festejos come-I Vende-se Uma casa re-

mor�ti�os' do sel� 14°, ani- i car s{im dc" eontratar ':''l: cõnstruida sita á Rua ,Ruy
-

versarlO. Os atlebcanos v�m
,
J,roks�ol', ri10m de estabde- Barbosa n: 92, (Próximo ao

I
treinando assiduament(�:. l'E;- ; cer un::<l e:',d'JêI de._, treÜ1'J- �bri�o d.e Menore�) . .t}cei
tando marcado para o di�, !'�wnto, (lt�t.' será realiz,) t) 'ta-se troca por um auto-

12�, pela �anhã o {�ltimo a-: ne em:�p:) _(k tenis" i'.\.!i. móvel.' .

I
ponto afIm de ·ser escala- Ci\LS do 1,'1 B. C., ge"ld- Tratar com Carlos Vieira
do definitivamente'o qu�n·

I
'IH':lLe cedid,) pelo CeI. !:.iL' (Marreco) no ponto de au-

tt'to. _

,

\;iu Pirto da Luz, seu cm!'. � tomóv�is n. 2.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONTRA"
as Geadas

I

"

Como combater, as gea

das? Eis um problema que

sempre preocupou os nos

sos agricultores e que ago

r�, mais d� que nunca, es-
i

tá a 'exigir pronta
o

sOlução!
em vista dos estragos causa- I
d�s pelas últimas geadas. I
O combate à geada não co-I
no;titui no�idade, e há mUi-Itos anos vêm sendo utiliza

dos com êxito-nos Estad�s 1

U "d ,. d I
111 os varies processos e'

proteção à lavoura do frio!
excessivo. I -,

Não seria possível a apli-
'

cação dêsses sistemas em
i

terras brasileiras?
I

Eis o que escreve a ex

celente revista noticiosa VI

SÃO em seu último núme

ro, com o objetivo de pres-
.

tal' um auxílio aos nossos

lavradores:
São três os métodos que,

-com os melhores resulta

dos, vêm sendo emprega
dos nas lavouras norte-ame

ricanas, periodicamente su

feitas aos rigores dó frio:

1) Cortinas de fumaça,
que in�pedem a ascenção do

ar quente.
2) Ventiladores para mis-

«: ..,

r '.

,
;" )

, .

, .

.,( � .. '.
.

\\mpa.

:�If,otvr por dentro!
::::.;.:.:.::::::::;:;:: ::::::�:�:::

cer as' plantações,

,seQ"ca�ro merec� O melhor••• us·e;S'HELL?X-100·,MDTOB DIL
',' _. �

, ..
. '

•. -::
• ,..�..

�. �
•.
", .....i=";:. '..:; .. :\ ......

' _��- ..
0;;

PARTIDO 80CIAL
DEMOCR·ATICO

Diretó·rioMunicipal de floría9ÓPolis
Na sêde do Partido Social Democrático, à Rua As

cipreste Paiva nO 5, sobrado, está funcionando, das 9 às
11 e das 14 às 17 horas, o Posto de Alistamento Eleito-

" ......, l'
ral para inscrição de novos eleitores, tranferênc ia e su-

Data do -último 'quartel Patos onde, depois de reeha- contram o pescado

anun-,
dre de Deus desde a ljE'ni'l- ,bstituição de títulos.

.

do Seculo XVII o estabele- çar o gentio, .lança 9s, fun- : dante que, exportam para o sula de PO":J Belo atl: a= I A substituição dos títulos antigos é obrigatór'ia sem-

cimento, nestas paragens do damentos da sua. póvoa, b porto de Santos.' cercanais c1� iv.aldonado, �á pre que nos mesmos esteja esgotada a página destinada

conquistador branco, Em que denominou -- Santo An-I NIa's, a atividade desse no estuárt.i ('l' 'Pra':u; d,'s a rol1bri'c� do presidente da _mes� recepto'ra.'
.

1680·'
.

ti d
'

tô
. d\ A

..

d L
I

- ,. l' -.. .( d 1
-

. r
..: Os interessados deverão Juntar ao requer-imento

, compe In o com os orno pEr rijos a agu'1,u.' comercio rene oso :-lirO os' prars o At �Inhco. ate (I .'1- l' ,

f t f' d 3 4"

\ , . _ I ...
. _.'

(uas o ogra las e por .

castelhanos na posse das
I
Era a terceira povoaçao que faz esquecer a obrigação. tiplano de .Lages, Mais esclarecimentos serão. fornecidos nâ sede do

terras platinas, D. Manuel, surgia na costa catarinen ..,z, precípu,a que lhes ditava a Conservo.i c-ta situ \;,,1) Partido; ou pelo telefone nO 2.570.

Lobo, obedecendo a reco- delimitando a00nquistas fidelid ade ao rei. São êles i de predomin.o .em tão F'X
I

mendações do Conselho UI-
j
lusas na sua firme 'progres- os soldados d� vanguarda, I tensa área geofráfica, .lu=

I
tramarino, fundára diante são para o sul. sempre prontos a partir \�1l1

I i-ante muitos anos, mesmo

de Buenos Aires, à margem Não descansaram os he- s�côrro cID Colônia c1.? ,'�a-I upós ,o :J".:::nembra ncr;o

l esquerda do Rio da Prata.:a róicos vicentistas, com o su- cramenco quando sôbrc ela que sofreu o seu terrrtorro, I
ad- Colônia do Sacroamento. d di d I 1726

-

cesso o seu empreen imen- pesa a am�aça os espa- em 1 quauuc, com a (,!,,- Escritório Edifício São' Jorae Sala 4.
moços e 2 moças U d d AI d I

b

m empreen imento au a- to. gum tempo epois, a- nhóes de Buenos Aires. vação de Nossa Senhorr, do -

OFERECEA' VENDA.' _

maiores capazes e' ativos -

d d' t d d '1 dcioso, que nao PQ eria ei-' eu en o aos propositos ':.ta Quan o atacada, não só- 1 Desterro à ca1Fgoria da vi.
D

•.

para cargos de responsabi-' xar de irritar' a�s espa-l Metropole, atiravam-se à mente se batem na-sua de-lIa, os seus Iimiies, ao nort s I ��,��s .ca,sas e um apa:&tament? a rua ?�l. Bit-
lídade. ihóes, donos que ainda se exploração das terras 00 íesa, como ainda enviam à recuaram prua a pon.e rio I teneourt, fundos com a Avenida Hercílio Luz.
Ordenado Cr$ 2.000,00 à 'I M d

-

d d
.

I U I t h 'c i .

di�onsideré!c?m daquelas ter-I eri iao, evassan o as sua população os viveres de Ouvidor. I .,ma exce en e c acara em apoe ras, me ln-

Cr$ 3.000,00. ras, consoante o texto de largas planicies do Rio que necessita. E' por êsta razão que AI- do 117 mts. de frente por.Lüüü de fundos, in-
"Tratar: Rua 'Vidal Ra- 1 ,

I'ordesilhas, muito embo- Grande de São Pedro, guer- ,meida CoeH,,,, considor ru I clusive uma magnífica Vila de alvenaria, re-
mos n. 30, munidos de do-

ra tivessem avançado, na:5'1 reando os tapes e os 'minua-, Adquire, aqui no sul, sin- Francisco rle Brito P �
. oto centemente construída,� alé.m de outra's ben

cumentos (terça-feira) pela VIolucas, sóbre te'rras que, 11105 que, açulados pelos je- guIar importância. Epl 17H, '
o governadJ,' número 11m

I

manhã. I o capitão -- general Fnm- , S te'
.

'.
.. - I feitorias.

leIo mesmo tratado, per- suitas das ,Missões do 1;n�,. Y
'T" , , 1:' I

I. e an a '\1.<.1'111a, ')l�'Llao

�enciam a Pm·tugal. E foi guai, procuravam ,embm'u-
CISCO de

.....
avOla dAa-lhe .l)-: que é a mesma de Roberto I. Uma casa de alvenaria á rua Bocaiuva,

. �

d Ih'· t
- ros de vIla. l'.1as esse é,tO S h 'd' fundos pa"'a o mar

lssim que, sete melies e- çar- es a pene raçao re.50-1
"

! out ey qu.é'pe0 lZ que, .:.

I toma forma concreTa �(,- • .

'

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

pois, D. José Garro atacou uta. I ('m 17.12. exe!Cla o com,ando

e
.

-

.

M" D' d F."
mente em 17�í) quanl, até . '1' I

- 7 t' d1e surpresa o estabeleci- as la om111g�s ç ":�;-, ..- ',-
"

nomma '. � �ovoaçdt) de

"0 O 11 a Or
.

d
. P' t

,� - aqu! chega, CIll correH'.'.o o D t
. -

Imento, toman 0-'0 e passan·, .Or eIXO o regressara ,a ;:)<.0 �,
• es erro um c;:,pItao Sll K 1-

. - . V' d' d
A 0uvidor-geral de Parar,é'- I

l' d I
do toda a guarmçao a ÍIO de lcente, elxan o no gover-, " :, .. I Cima o ao tl·�;erna:lor da I

.

"d' d
,-'

"1' gua, Rafael PJ"es Paraml o. '

L Iespada. Embora reshtul o a
I
no e sua povoa o Xl n.:> --

'. .

o.

, aguna.
A 'A

-

F" d d
. T(Jf'nando elE1 :vo o ato Ue !

�oroa portuguesa pelo trata- < ranCISCO, o ver a eIro c::]·
. , 'i

. CONTADOR, dispondo de algumas horas, diarias,

Está nesta Capital, o fa- do de 1681, c�mpreendeu a t�Í'tão das ç:onquistas l11€1.'i- F.ran�Isco de '1�v�ra, o 011.-
I

Perde a vi�a lagunen�e aceita escritas. '.rratar das 17 ás 18 horas, ,á rua Itajaí,

1
o. A • d f I dlonal's, VI'gol'osa expl·e�!'.a·o v!dor traça ;,;; lImItes ent.rE' essa hegemoll1a em. 1.73�,' 32 - nesta ea.pital.

moso jorna- ista internaclO- corte que sena' i ici man- "'-

a vila de S Francisc·) (�o a I quando, pan dar certa l.ni-
------�-----

nal, Andres Daglio, escri-I ter o domínio daquelà po., de chefe bandeirante, qli�), o, declínio da "':.'1. despJ"'owla colonizadora, eu vos ralarei
C1e Lagun'1, estendC','d,) a dade -às dive"�<;s fund:;:�,",r�s' .

I
.

tor e conferencista de reno- sição tão distante dos Ol'- -:lurante muitos anos, orp.a- I
• pelos con��a[.t.es. re,�:;xla- clt! formação da: sua Comar-

,

.

d U
.

d d ,�z-ar'I'a as' expedl'ço-e.<' '1"""
jurisdição de�;:'{ até ,.) pon· existentes no :ml, e p;:est,l1' t 1

me, natural .

o rugual, tl'OS pontos povoa os o'· " _ ...ç I' men os que eXIgIam ::tS u- ca:
tas das Ga:-o:.l.pas, inclui:--.Uo wcorro mai.,> eIÍciente :1 ú- ' •

que aqui fará uma sé.rie de Brasil. Era forçoso <,!ue es- :lrmàr:t�n o domínio plllta- ,
tas platinas .� ]-elo aD.lT!UO- Doo.seu município, como

no' seu têrmo E, ilha de San- fesa da Colonia do Sacra-
conferencias sobre assunto_s teJ,desse as- suas conquistas �uês na ':erde planü

..

ra das .

I
no de parte dos seus mO] B- haveis de concluir do que

.

h d
ta Catarina. "

1 mento, reSO'VEU a corO:l d f
para o meridião. Apelou en- _campan as rio-gran enses. I'

' .

ores, que vã!' undar. nes vos espús, saíram todos os

E_No ano se�,..-ir,te F,'cul,::is- ('riar um g')verno mH;tr.,·, d '1' d' J

ntret.anto, a povoaça�) . ca,mpo_s e' - ·�.lna.n aI e ,',.1€ l�municíPiOS
que se localizam

f d B P
(0 de Bd:) f\-ixoto l'(,{;f.l'e diretamente subordin.d) :.0 Vun ada por rito �ixoto lamao, as pnmeIras e.-;taü- na faixa litor�nea, ao sul �a
a sua paten!(' de capitão· capitão-gen�r.ü do ,'ti) d8

prosperava. Aumentava _a cias._ Peninsula de Pôrto Belo.
I

mor dà vila.' ( ..ue entã·.) .'�- .Janefro, COIIl séde n.l ilh,; D
'

' ,

popu ação com novaS levas.. aqui parta a, em 172(;, a

I
como da sua Comarca nas-

tendia os '�:'l'!:: àomínins, ,0(>_ ele SaJ:?ta Cat .. :rina. '

de povoad,ores yindos de S. /' .

famosa frota de Magalhães, '('eram, em' desdobramen'tCl
gundo frei Gaspar da Ma- Já, pU'.-em comcc ÕJl" o dVicente e 'da ilha de ;:;::anta. ,'""

I
que �minára e povoara a.s s',Il'essivós, tôdàs as com;.;r-

Cata;::il;'3, abandonada ',ue]os cercamas da barr d R d 1
___________________

a o 10 cas o su catarinense.

moradú,:,es, depois da trágl- MAGROS E FRACOS' Grande.

c:;; morte de Dias Velho. Nas
V A N A D I O L

.. É nesta terra que encon-

campinas dominadas doRio' .

t-ra].n as velhas estirpes gaú-
Grande. os lagunistas :nre- E indicado nos casos de fraque chas o berço de seus ances-

banham o gado fugido .135 za, palidez, magI.:eza e fastio, porque tmis.
em.sua fórmula entram substancia:!

reduções j\lsuíticas do U� u- tais como Vanadato d� sódlQ; ,Llcl- Assim, senh�r1s, relatan- gr:;'. tendo feito, aqui, a tJl'�-

zuai e, pelos caminhos <lhe!' tina. Gilcerofosfatos, pep�ina: noz do-vos a fase inicial d') pas- ol:lf·jra correição, iniciada á

t9S. tangem as mc1nadas, de cola, etc., de ação °pr_onta e eficaz sado da Laguna, que é se'11 2ú de agôsto de 1720, o O'i·
que vão levar às feiras I.Ie nos casos d� f�a9-ue�a e neura.ste- dúvida o capítulo mais �ri-I �::l)(Jr Rafael Pires ParJi.

Curitiba e Sorocaba. Nas nias, VanadlOl e �dlcado para ho. 1hante da sua histôrw- e I n'I\0, Merece êste nobre 11�a-
, mens, mulheres, crumças; sendo fór.1

..

merecem e que vem já pre- tião de Brito Guerra, ve� lagôas piscosas, que se aS-I mula conhecida pelos grandes roê. mostrando-vus o pap�l que gls{l'ado ponhamos em 1e-

cedi.do do exterior. .
'l1in2':ir a antiga Laguna dos brem frente à povoação, e11-

. 11cos e está licenciado pela Saudf' PubHca, ,desempenhou na expansão! (ContinÍía na 6a. pág.)

turar ar que�te com ar

fri�.
3) Caloriferos para aque-

Mas quanto custará a ins

talação 'destes sistemas de

defesa? Darão ':resultados
sob qualquer: condição? Co-

I

mo 'adquirir êste equipa-

História da Comarca
de Laguna

"

SUBRAL

mente?
Estas e outras perguntas

responde a revista VÍSÃO
em seu último número.

Emprego
CR$ 3.000,00

Firma desta Capital
mite 2

Conferência de
um escritor
Drogallo,

na
.

eo suas consequencias
psicologicas,' gerando uma

humanidade' artificial e dan-

tão para a fidelidade e a

bravura do paulista ,bandp.i
rante, no sentido de que

fosse pontuando a costà :�om

o marco das suas fundações .

..convidou, por Carta Régia,
:J vicentino Domingos de·

Brito Peixoto, homem de LTudiciàriamente, esteVl' a
L;'1?,una, a IJrincípio, suj-;::i
ta, com, de ':resto, tôdas as

{;erraE de Santa Catarin�, à

Oi..:vidoria-geral de Parana-

nacionais, e tambem a im

portante palestra sobre o

"Amor no Ano Dois Mil",
quando fará, o renomado

autor, exposição sobre a in-,
. �eminação artificial huma-

do origem a criminaJidade largos, haveres e afeito às

mais profunda e arraigada. aventuras das bandeira" a
,

Andres Daglio é autor de 2xplorar e fixar-se·nas ter

dois livros de reportagens ras do sul dOa capitania. O

sobre a Brasi�: Kodak e capitão viçentino arma, à

Brasil, um mundo novo, sua própria custa, uma ex·

Esperamos que as pales- pedição, e em 1684 acompr.

tras de Andres Daglio se- I nhado dos filhos FrancisctJ

jam coroadas do exito que ele Brito Peixoto e Seb:l.s-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Plor ianôpolis, Quinta-feira, 20 de Agôsto de 1953
=

(Conclusão) para a Lagôa Mirim, foi a i pela angústia de �empo que

I nova comarca instalada a me foi dado para a preparo
I

Iêvo o seu nome ilustre. I? de junho de 1750 e �m� deste modesto trabalho, exa- Rua Vitor Meirelles, 14.

G�.ndes favores lhe fíco.r a pos;;ad� o seu primeiro ou- minar melhor e fixar a data De 9 às 12 horas díãrla-

dever a Laguna, pelas sá- I
vidor, 'Manuel José de Fa- exata da criação desta co- mente.

bus providências que aqui I ria, que, segundo Lery San- marca. Mas, ao que sei,
tomou quando da sua cor- tos, também m_yito benefí- quando da sua criação fOI'

reição. Não somente COIl- ciou a Laguna, quando das lhe (lelimitado o têrmo, ao

cretlzou o ato de Francisco correições que aqui fez. 110de, pelo cana"l de Ibira

de ,Tavora, conferindo à- po- O desemvolvimento do ciló(�ra; ao sul, pelo rio Marn

voaçâo fóros de vila e tra- Rio Grande exigia, porém, pituba. Compreendia entãe..
çando as raias da sua [uris- mais proxima assistência a� paróquias da cidade, Vi
.díçãó, como organizou-lhe a judiciária, de modo que por L ..Nova,· 'Mirim, Imaruí,
adrninístraçâo -e a justiça. alvará de 16 de dezemhro Pesr-aria Brava, Tubarão e

De tudo cuidou e tudo pro- de 1812,. era transferida a Araranguá .

. cabeça da comarca para vi- Por síssiparidade, esta cu'

la de Porto Alegre, rece- n.arca daria formação a LO·

bendo o distrito judiciário a
I
das as outras do sul cabri

tos que se. infríngiam aos denominação de -- Comarca. nense, c6tno antes vos dis-

índior vindos do Rio Gran- de Porto Alegre. se." .

de. Recomendou aos versa- "Mas, -- explica AlmeIda"
. .

i .(
GOlE"S, que então elegeu, Coelho, -- não sendo pos- Primeiramente foi dt!'" ....0....0 0....0__0...

"que não fizessem as suas sível que um só magistrado n.ombr ada a paróquia ele,� A C I T E �
Ee.,��ões de capote e taman- corrigisse a tão vasta. eX-.1 ubarão, constituída em cc-. -:0:- *

I � ,CQS" •. Permitiu que os hahi- tensão das duas províncias marca por lei provincial dé I ,- A G"f: N C Í.A DE o

tautes da vila e seus dintrí- e satisfizesse, com a devida HI. d.� :,bri: de _l�75 -- com I c PUBLICIDADE ,
tas fossem ao Continente de pontualidade e exatidão, os a designação .0fiCIal de Ncs-

! * -:0:- c

S: Pedro, porém, com licei- outros deveres a seu cargo, n Senhora da Pieda?e d e
I � RADIO _: JORNAIS ,

ca do capitão-mor, que d .."-
I
foi, de novo criada, por al- Tubarão e instalada a 25 de , e

.

c

via arrolar as ar!llas que 14:'-1 vará dê 12 de fevereiro de ngvembro de 1876.
.J I o REVISTAS ,

va=sem, a fim de não. ven- 1821, e extremada da de 'FIl) 1890 desta mesma CI)-
I �)_�o";"o....()....i)

dê-las aos selvagens. Conse- Porto Alegre, a comarca de mai ca de Laguna saía a do

guiu da côrte faculdade pa- Santa Catarina". Não te ,\r:mu:guá; criada por de- 11••11..
ra que comerciassem com 'restabelecia a antiga comar- creio do' Govêrno Provisó- 1I1i1l1l1
a Colônia do Sacramento'. ca, pois os seus limites, ago- rio datado de 25 de julho, e
Demarcou o rocio da vila. ra, recuavam para o Tra-. ínr.talada a q de outubro 2.P�
aconselhou os seus morada- manelaí.

.

quele mesmo ano -.

res a não se entregarem Constituiu a província de .i. .'a comarca ele Tubarão,
com tanto .ardor à pescaria, Santa Catarina, até 1833) seriam, posteriormente, des'ldescuidando-se dos traba .. .rma única comarca. A 1° de 'll(·l1.brados o têrmo de U-

I
lhos da lavoura. Fínalmen- narço daquele ano resolve, russanga, elevado a comav-.

te, proveu sôbre
.

o arrua- oorém, o Conselho Admí- ca 1:>0)' lei estadual de 1 ll_e
.

I

mento e modo de constru- nistrativo, dividi-la em duas novembro de 1925: e o de
-

.

I

cão, Impedíndov-dêste modo, que seriam denominadas __ Cr ieans, feito comarca )1'Jr
CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA

I
CATARINA

que a vila crescesse cheia lo Norte e do Sul. A pri- decret o de 17 de janeiro àe

de ruelas estreitas e tort.ro- meira compreendendo as vi- 1934. Por sua vez, Urussan- V. S. ESTA' PRETENDENDOVENDER E D I T A L
sas, à feição das vilas sei- las de. São Francisco, Pôrto ga daria formação à com»r- OU COMPRAR !'

.

centístas. Grande lição de Belo, São Miguel e Lajes; a Cd de ü'iciWna,)nstalada a "' 'ÉXAM:eS . PARA O PÉSSOAL DA MA.RINfIA
urbanis�o, infelízmento n50 ';egunda, c(;�pr�-�;à:e;d() a 20 ele março de' 19-!4. UMA PROPRIEDADE? MERCANTE·

aproveitada, nos. deu êsse cidade do Desterro e as vi-I De ordem do Sr. Capitão dos Portos do Estado de

Então vá até à SUBRAL ,Santa Catarina, faço públic.o A a. quem interessar. �ue a-
magistrado clafidente. las de São .José e Laguna. A I Senhores:

r'
, x é. • ,. _ . c�am-::;e abertas nesta Capitânia do:; Portos, as inseri-

Em 1734, servia Pardinho primeira tendo por cabeça a . AlI na Rua Trajano, EdlfICIO Sao Jorge, çoes para os exames de: Mestre de pequena cabotagem,
de desembargador na casa

'

vila de S. Francisco; a se- !TlJ:nens eminentes, pda Sala 4, que sua pr�tensão será satisfatoria- ��átic�s, PraJicantes de Práticos,
.

C011tra 1Vle�t�e,. _Ar-
de suplicação de Lisboa,! gunda a cidade do Desterro. sua probidade e pela sua t I' d 131s,·1·s. e 2 s. Condutores Motol'l.stas e . .:\iIaqlumstas,

I
men e rea Iza a. desta data a 31 de agôsto. próximo, de acôrdo ('om as Ins-quando EI Rei o foi bu:>car Foram nomeados então c:.rltu1'é<, grandes juizes e Sociedade Imobiliária Sul Brasileira truções do Aviso 3.122/1951 do Exmo. Sr.'Ministro da

para nomeá-la intendent.e os respectivos Juizes de Di- granàes promotores de JU'i- "SUBRAL" "-' Marinha.
do Distrito Diamantino, reito (penso eu que é ror tlça têm ilust:ado a história

. Ique se criara em Minas Ge- êsse tempo que os chefes .:lesfa c"marca centenária Garante preste;za, e sigilo nos negócios que Capitânia dos Portos do Estado de Santa Catarina,
rais. Foi o primeiro e tam-O das comarcas recebem a :1(:'- N<io me seria contudo pr,s- realiza. em Florianópolls, 22 de julho de 1953.

bém o mais notável daque- signaçãó de Juiz de Direi- síw:', '1c:s�a palestra que iá

les poderosos deJegados d? to) os juizes de Orfãos, os vos está cansando; referir
rei. Segundo informa Ga- ]UlZeS mumcipais e os CUl'a- me a (.',dos êle�. "'E' oportlElo I
lanti "era ativ�, íntegro, in-l

dore's ou promotores de Jus- assinalar a presença neste,
flexivel e zeloso dos interes- tiça.· recinto do dr. Adão Berna':-- I

ses da Fazenda Real". A 1° de julho dêsse me,;- des, que llesta comarca e-

Bem, merece, êsse magis- mo ano de 1833, tomava pos-
I
xI�r('e·'J. o ca;go de Prom')· Vende-s'e bôa casa de sêcos e molhados com residên-

trado ilustre, q�e lhe reve- se do cargo de Juiz de Di- toro da cita' em Capoeiras.
Dois lotes em Barreiros cita á Rua de'Moura' 20x35. ,r-rORBERTO DOMINGOS' DA SILVA e fa'mília

renciemos a memona. J reito da comarca do Sul o Seria porém justo le111- I Uma casa na Vila São João em Capoeiras. agradecem, sensibílizados, às demonstrações recebidas e
Prezalindo Lery Santos doutor Antôlüo Joaquim de br<:>r' cEpois de Rafael Pi- Vêr e tra� com o prol11·ietário Braulio Sh"a em

a todos que acompanharam sua filha TEREZINHA até
relaciona os outr6s ouvirlo- 3iqueira.· t'r�s :'aràinho,.a figura _ da- CAPOEIRAS. sua última morada.

.

res de Paranaguá q�e fíze- A lei provincial n. 277, d� quele erudito magistrado A Co»;vidam, tam�é�, a �odo� os paren�es e às .pes-
. _

'1' .'
soas amlgas para asslstlrem a Mlssa de 7° dia a se reali-

ram correlçao na Vl a: An- 26 de marco de 1849, estabe- que fel o dr. Manuel Na:::�l-
zar sexta f' 21' 7 h I' S- F' .

. . .' . . _ . ..,. ,__ .

- eIra, ,as oras, na grela ao. rancisco.
tomo Alves PeIxoto, 1VIa- _leCl<l nova diVisa0 ]udiclarJa. l1".ento (la.Fonseca Galva,),

I lIam s de ,..Im-Issa-o 81 ã
- Antecipadamente agradecem a todos .que compare-

nuel dos Santos Lobato, r;'1'a a província. Mantinha I
a,ü"': das "Notas Geográt- e a ao o &10 lcerem a êsse ato de fé cpistã. .

Gaspar _ da Rocha Pereira e () mesmQ. número de comi:Jr- cns e fLstóricas sôbre a La- ! �r�p�ram-se candidatos para exames de admissão
I, _

Manuel Tavares Figueira. C:.l�·
-

que passavAm a deno- gUln", t:'.ma espécie de bre· ao G;�aCl? 1
.

f
- ,

d I. _
.'

..
I matncu as e m ormaçoes, diàriamente, ate 31 e SIN"DICATO DOS EMPR GPor prOVlsao d<:..:._9 de a· minar-se: la e 2a comarca. VIarlO p<H'a os que se ocu· IQôsto, à rua Padre Roma, 122.

'

E ADOS NO
gosto de 1747, foram consul- A primeira compreendendo pam Ih história local.Aq,lÍ' i COMÉRCIO DE FLORIANÓ�OLIS
tados o capitão-general do ,03 municípios da cidade do exerceu os cargos de p�'O-11Rio de Janeiro e O· governa- Desterro - e os termos. da., motor e juiz de Direito I",

dor militar do Rio Grand.e vijas de São Miguel, Pôrto maü ta;'oe, dirigiria os -1��.)_1
se convinha estabelecer no- n€lo e cidade de S. Fran- tin'Js de Santa Catarina !o-

'·P.U. "Criou livros que não

_
existiam; proíbiu o cativei

ro dos carijós e os maus tra-

Para . tratamento do ES

TRABI8..MO em crianças.

.

O MELHOR JURO-

:5%',

..
O ..

. ,

�.,:,_ _

'li·' -

_

_.

;dIEPOsiTOS POPULARES

�ANC�O AGRíCOl.A
.RUA. TRAJANO: 16
'.

'.
fLORIAN6pOLls"::'

DIRÉTAS
rLunulnurudS - RIO Ás 3a'.
fPOllS.-S. PAULO-RIO " 4�,.
FPOllS.!.. CURITIBII-RIO AOS .SABS.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEI.RO. DO SUL
-----_.__

o ESTA DO

.�
-

..::.�'

.�.

.. :.:, �:. .:

'._.- .� ..� lU,

Ministerio da Marulha

Nelson do Livramento Coutinho
Escriturário "G" -- Sec:..retário.

Vende-se t aGRaDECIMENTO E . Missa

•

Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei lotes
b

o -
,

u!" anos, casas, grand!;!s áreas de terras próprias para
agricultura, além de maravilhosos lotes urbanos em
Coiânia e São Paulo, assim como ótimas terras no Estado
de��ato Crosso, próprias para 'cultura do café.

Informações: - Edigício São Jorge - 1° - Sala 4 .

Auxiliar de Escritório EDITAL
Assefnbléia Geral Extraordinária
De ordem do Snr. Presidente, convido

os Srs. Associados, para a Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se mrdia 22 do cor
rente ás 15 horas em primeira convocação e
, .

�

as 15,30 horas em segunda convocação, 'caso
não haja ríThmero legal na primeira.

Florianópolis, 15 de Agôst.o de 1953.
Amâ!1cio Pereira Filho, Secretário.

Precisa-se de uma moça desembaraçada, bôa da<fti.
lografa e que possúa, pelos menos, noções de Contabili
dade. Ordenado a combinar, após o Test de prova. Tra
tar na casa "A EXPOSIÇÃO", Rua Felipe SchmIdt, 54,
diàriamente, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas.

posta afirmativa, "por ime� pOl aqúele município e _!)c- nutro juiz, o dr, Fra�cisco
diata resolução de 20 de los de __Lajes e Laguna. !.:üdl)!·o Rodrigues' da 'Costa, -

junho de Ü49 e provisão do Segundo Jlublicação elo.. homem de grande saber l\).
Conselho Ultramarino ex- De]:)ôrtamento de EstatísH- ridíco é notável coragem nôs

pedida, em 20 de novembro ca de Estado, a lei provin·· S·.lo�. r !itudes.
do mesmo ano, ao govema- elal n. 411, de 17 de abril de E lemhar, finalmente, a

dor Manuel Escudeiro Fer- 135G, que dividia a provin- c;uelp outro magistrado, qüc:
re�ra de Souza", foi creada a ci.a em quatro corhare�s. <:ter,',i "\:veu por tantos ano._;

comarca de Santa Catarina, cria\'a a de Laguna, que'El'i que- era o símbolo vivo da.

independente da ouvidoria instdada
\

ã 9 de março de integl idaae e' da .'JUStiC'�1 Ide Paranaguá. 185/. Lery' S�tos nos infór- Cl!ja pl'e�ença, a um tempo - _

Traçados os limites do m,,-, porém, que esta comnr-. é'.ust.era e simpática, fazia I
termo, ao norte -pelos ri03 ca foi criada e cJassificada. pensar nos juizes das vc·

Negro e Cuoatão ao sul, pe- pela lei de 11 de abril de llas iegendas inglêsas
!

los montes que descambam 11854. Não me foi possível Gustavo' de Tóledo Piza

ciscl::, tendo por cabeça a c!.�

uade do Des�eJro: a segun
da. tendo por càbeça a vila
de S. ·José, 'era constituí"la

vas comarcas no sul· em ra.
zão da distância que de Pa

ranaguá ficavam as po

. voações meridionais. Res-

r!;O prfsidente eventual tÚ;l
Pro,·1nda.

Lembrar o nome de Ulll

,

Aviso
DR. NEWTON D'AVILA

Ausente durante o corrente mês, fazendo Cl<l'SO

de aperfeiçõamento no Rio de J:aneiro. \7ende-se
C:URITIDA

' f'�\-
......
--:- .. -: _._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 7Florianópolis, Quinta-feira; �O de Agôsto de 1953

Rio, 18 (V. A.) - O se-
.

o mais prejudicial até agora lia na organização da "Pe-
I

nádor Plínio. Pompeu, a promulgado no regime re- trobras", de-acôrdo com a

prop6sito do �rojeto _da; publicano". I mensagem presidencial. O

"Petrobras", em andamento! Acentuou que o projeto representante do Ceará con-
I .

na Câmara; declarou: "O atual significa fechar as cluiu dizendo: "Os artigos
zovêmo é o principal res- portas ao capital estrangei- citados, se não forem veta-I
;onsável pelo fracasso da 1'0, representando também

I

dos, apresentaremos no pró� I
solução para o problema da um convite aos .que colabo-J ximo ano outro projeto que '--_.._�,-...;_.------------ _

explora,ção do petróleo. Não I ram cono�co a que se retí-
I
venha ao encontro das ne-

_..

hteve coragem nem soube rem do Brasil. Disse que a � cessidades brasileiras. Es- Mlol�terlO da Marl-o a
.

.

resistir .à �nda comun�sta, Câ�nara nã� poderá
. �elho-I tou cer�o ?ue se �ssa desa_:s-

.

�
.

A •

.

que nos impos :_sta hor�lVel'l·
rar o projeto, reJeltand.o I

trosa lel. for sancionada na.o - CeramlcaPe-trobras. "Se este projeto, apenas o veto do

Execuh-I
lerá mais de um ano de VI- CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA

.

o qual s.e acha na Câmara, I
vo aos artigos 1°, 2° e 3°, da. Mais tempo será uma CATARINA

fôr convertido em lei, será que constituem o monopó- calamidade para a nação.
E D I T A L TIJOLOS PRENS1\1JOS, TELHAS, LADRI-

,LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·
TARIO

PJtONTA ENTREGA

Assembléia Geral Extraordinária
De .ordem do Snr. Presidente, convido

rs Srs. Associados, para a Assembléia Geral
Extraordinár-a, a realizar-se no dia 22 do cor-
rente ás 15 horas em primeira convocação e

• PLACA3 SIFILITICAS. is 15,30 horas em segunda convocação, caso

Blixir de Nogueira nao h�ja �ú�er� legal na pri�eira.
Medlc.çlo Z!uxlll.r .�o ti·.· I Flona�op�hs, 15. de �gosto de 1?�3.

.tamento «Ja -sifills. AmancIo PereIra FIlho, SecretarIO.

Vaticinado Um . IRO
_
De Vida,. Quando Muilo.!

.

. Para a "Petr'obrás'� �.

Borrifei proje to imposto pela ondà cOlDunista

I
.

REPRESENTADAS. I
/1

i
Rádio Guarujá de Florlanô- '

polis .

. Ilfii.dio Difusora de Urussan-

Ri��O �arrouPÜh� de Pôrt� I,.Alegre .

Rádio Sulina de Capinzal IRá,-ljo Difusora de Tijucas ,

, R:l'.Ú..o Difusora' de)'Lagllna I '

Rúdi" Caçanjurê de Caçador IRádro Difusora, de Itãjaí I
.

"O Fsta:do"�·
.

,
"Alvorada" ; I

r
I

leiTE Casa Londres

Pereira, Oliveira & Cia,

I Ind. Gerais Cássio Medeiros
i s. A.

I Electrolândía
, Modas Cliper
A Electrônica
Est. José.Daux S. A.
Waldir Losso & Cia,

I
Eléctro Técnica Ind. Com.

I
S. Aç -

I

! Escritórios Ronalan Ltda,
I

Ló ide Aéreo Nacional �

de

"O Invicto"

"O Vãle do Itajaí"

,
'

'. 'Caixa Postal, 45.- Florianópolis -'-- Santa Catarina

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

_.-., pele' ! 4 NaCion8.lidade.. -"'elfl ,ASI I de Wainer .

.1J·e'· .

(.'jJJ!R6/n · I �io, ,1� (v. A.) -:
Sôbre

ro1\ Ir&4 I o inquérito promovido para
, -J, •.

'

apinar a nacionalidade do

jornalista Samuel Wainer

gências:
- "Logo após serem ou-

.

- • • ZS; o::.:=� 'vidas três. testemunhas,' fa-
...- �::='!..�-- .::--:....�_ - .. . A •

-
_ -:=.....-::-

a ee er �-:, remo� hoje, diligências no
� •

( Je ,erRan - - - tó d
.

d., _ _.c fins o
. .1 de num

-
. .:ar ono e registro e nas-

- �asse S",-
\. da ooa I

,

I•�.._. \" do bu IClO J_ \/0\t416 cOfl\'
.

cimento o n d e os irmãos
- - \i on9" d onOl' . � -� .. -', I'irei

I e\ recanto
e " 1,�·,. Wainer se registraram, a

opra�c\/ energias. ( .1. a....adá'le\ cOf" ,

.

'im de apurar a responsabi-"o'1- -

ã ,áe" '"' �. --
.

.

\5'tO \he ser
ossante mo'l:or.

M
lidade dos declarantes, o

.o O_�i\i.ODdeum"pMS.O. que será fundamental para

J
) inquérito. Por outro lado,
linda temos que aguardar

H O R S ,E .. )S resultados dos, exames
S E A •

oericiais que foram solicita-
'De 2.5 ii 22 H.P.

dos à polícia técnica.

_", �.

;\,_.:

. Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpoli�

Distribuidor
C. RAMOS S/A

turso Pré-Universitário
VESTIBULARES' PARA FARMACIA E ODONTOLOGIA

Direção � orientação· dos professores
DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVAL HENRIQUES DA

Sn::VA E AéAD:F;MICO HAnRY GROCHAU
CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas

carreiras, estudando Farmácia e
J

Odontologia.
Não percam um ano de estudos, Aproveitem a opor

tunidad·e, assegurando a sua aprovação.
AULAS DIARIAS

LOCAL: Academia' de Comércio
INFORMAÇõES: diáriamente das 8 às 9 horas,. na

Ad··dC'·' �-- I
ca emla e· omerclo. .. ,

.

-------

De ordem do Sr. Capitão dos Portos do Estado de
Santa Catarina, faço público a quem interessar que a-

O
.

G
'.

Bt C·c�am-.;e abertas nesta Capitânia dos Portos, as inseri-
.

5ny ama Ia .

çoes para os exames de: Mestre de pequena cabotagem, J' ,

. •
j.�raticos, Praticantes de Práticos, Contra Mestre, Ar-

.

:'ais, lOs. e 2°s. Condutores Motoristas e .:.vlaquinistas, R
-

NIMO COELHO 14 C
.

P I.lesta data a 31 de agôsto próximo, de acôrdo com as Ins- JE O ,
_. 8lX8 osta ,

u-nções do Aviso 3.122/1951 do EX1l10. Sr. Ministrd da 239 - Florianópolis
Marinha. DISTRIBUIDORES

EXAMES PARA O PESSOAL DA MARINHA
MERCANTE

Capitânia dos Portos do Estado de Santa Catarina,
em Florianópolis, 22 de julho de 1953.

Nelson do Livramento Coutinho
Escriturário "G" -- Secretário.

ULTRA SONO
,f".

.

TE,RAPIA
O MAIS 1-lODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN.
PARA l�FLAl\1AÇÕES E DORES.

�

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS
. , .

SINUSITES'
.

lNFLAMAÇO'ES DA CABEÇAc E;"G�RGANTA.
'l'f{A'J' \ i\1ENTO COM HORAS MARCADAS.

ORa GUfRRE,IRO
CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO

- Al.TOS DA CASA BELO IIORIZONTE.
RESIDÊNCiA .l�ELIP� 'SCHMIDT N. n3.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL .

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.� .... '

:;;;>..'\.a
:-..��"-� ,

",�(),,,,,-'\..ç,.�'<;;,_

��

Presentes de Real Valor,· Sim
Ineis;Pulseiras Diversas, Relogios, Canelas Parker, -Porcelanas Dec-oradas Naéional,

I -

- Japoneza e Chineza, Faianças e Muitas Outras' Novidades. -

-

F'lor ianópol is. 11 de agôsto de 1953
(Ass.) P. Quinto Daví Baldessar
Chanceler interino do Arcebispado

São Cáetano

•

Com ês�e 11".10'" V. S.
.,.b .. il"<Ío. um.,. (!(jOt.,. que

:'�:.i�-.#I�:::;
lhe ..ender� juro com·

'l.: pensll.Jdr
e

§��§�������.� levA"� polorolo SUA residi,.,
I! i I, cie, um lindo e útil presente:

um BELís.SIMO eOFREde AÇO CROMADO.

NCO AGOFiICbLA .

1lu.c'c7�no-, 16
_--- FLORIANÓPOLIS _, SANTA CATARINA ....

HU....

t ·ISRIOECIM,EBTO· E, M,I·S-SA
NORBERTO DOMINGOS DA SILVA e família

agradecem, sensibilizados; às demonstrações recebidas e

a todos que acompanharam sua, filha TEREZINHA até
sua última morada.

.

'Convidam, também, a todos os parentes e às pes
sôas amigas para assistirem à Missa de 7° dia, a se reali
zar sexta-feira, 21, às 7 horas, na Igreja São Francisco

Antecipadamente agradecem a todos que compare
cerem a êsse ato de fé cristã .

CURnlBA r'..1.E.CJ#I..�A,; PROSEBRAS

Viagem 'com segurança
e réJpidez'

sO �os CONFORTAVEIS :MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL�B·RASILBIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

Agência:
. nua Deodo:ro esquina da
Rua Tenente S!lveira

Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lotes
urbanos, casas, grandes áreas de terras próprias para
agricultura, além de maravilhosos lotes urbanos em
Goiânia e São ,Paulo, assim como ótimas terras no Estado
de Mato Grosso, próprias para cúltura do café.

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

1
•

Preferir NO'isa Casa, é

���._�O:r:ICA MOCE O
Preferir a 'Melhor'
- FELIPE SCHMIDT EONE .2280Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Assoel'ACÃO DOS SERVIDORES ,DO' PARÀNÁ DIRIGE�SE A,O
GOVERNADOR BORNHAUSEM ENCARECENDO À NECESSIDADE
k��4�:�i.� .

DA MELHOR·IA DE VENCIMENTOS' '

O aumento dos veneímen- vo dêste Estado, ofício em "Curitiba, 2 de julho de Paraná, ,data vênia, dirija-
I
trr.nheza, fácil é admiti-la, social e amigável com a en- ções financeiras e os proble-

tos do funcionalismo de que fazia sentir a s. excia. a 1953.
.

se ao preclaro Governador I.:-eria justificada, tidade congênere dêsse emi- luas aflitivos do Estado têm
Santa Catarina, tantas- e necessidade ímperiosà de Senhor Governador: de Santa Catarina. E a es- 3. Mas é um intercâmbio nente Estado, revela há tem- 'priinazia no tratamento de
tantas vezes prometido pelo ser concedida melhoria de·

.

Sejam as nossas primeiras � .

� i pos estarem os seus servi- Vossa Excelência. Mas a ela-

�r. !:'ir:_eu Bornhauser:, e �� Ivencimentos
aos servidores palavras as des�udação re- Aumentada a Quota de Tratores dores públicos Esta�uais rividência

.

administrativa /
inda nao tornado efetivo, ja do.Estado, os quais, com o verente e efusiva a Vossa, A A0SC.CIAÇA-O C()- .. t

A

E tad
! empenhados na obtenção de há-de, por sem dúvida, en-

t d d A t 1 d
-

d id
- I L' IA

'

I 'J ..ra ores para esse s ano,

I' de venci 1
- .

f
'

mereceu es u os a

SSO-I
a ua pa rao ' e VI a, nao : n.xce encia, '. I ' reajustamento, e v�ncImen- centrar a so uçao satís ato-

ciação dos Ser,vidore,s PÚ- podem suportar, com decên-I 2, Estranhará, por certo, MERClh..L DE FLORV...- porquaruo acaba de ser tUt-
los, para o necessário equi- ria para o pleito dos servi

blicos dêste Estado e, tam- cia, a alta do custo de vida. Vossa Excelência que a 1\.S- NÓPOLTS recebeu do dv, mentada de_97, número que : Ilbrio com o custo da vida. dores.
bém, a 'adesão da sua eon- Para conhecimento públi- ,SOCIAÇÃO DOS SERVI- Antônio 'Carlos Konder "íiguraV.lpll tabela anterior 6, Por tudo, e principal-
gênere do Paraná. co, transcrevemos; linhas' a-': DORES P.ÚBLICOS' DO i Reis Chefe do Gabinete elo mente 7)rganizada, para 15::1. 4. Solidarizando-se, pois, mente pela Paciente 'atenção
Há dias, focalizando o as- baixo, o teor do ofício que I'

PARANÁ, órgão único da
M'

.'
t rI, A

'.
ltur

' esta Associação com os seus de Vossa Excelência, a AS-
t 1

'

'bI' 1
. -

dI' Ih t d
.. mIS 1'0 ua gricu ura, o 3. Interessado corno SO!1

h r« CIAÇ' -O DO'S SE-hVIsun o, evavamos a pu 1CO aque a associaçao e c asse Classe e que agasa a o os
. r r • compan eiros catarinenses .,0 A rc -

a_notícia de �ue a A�so�ia-_ dirigiu ao sr. Irineu Bor- (S funcionários públicos no 15€�umte onelO:. _

.' /

ts-mbém no progresso de
nessa persecussão justissima DORES PÚBLICOS DO

çao dos Servidores Públicos nhausen, Governador de -- Tenho especial satisia- Santa Catarlna, é-me grato e pejada de razões acatáveis, PARANÁ agradece penha-
do Paraná havía endereçado Santa Catarina: ·T IM ção em acusar o recebimen- congratular-me com V. S'''' não sopitou a vontade de .radamente e reitera a Vossa
ao Chefe do Poder Executí-: .

.. • • d' d V S por essa vitória alcançada l'retensões do funcionalismo Excelência os protestos da
___ . .".,.

--__

to os telegramas e ..
' a.

- A AI f
.

'1 dmi
-

CANÁRIO de 17 J.,� Julho próximo fin- [unto ao Ministro João C'eo- er.viar este ape o fraterno a mais a ta a rmraçao e res-

Vossa Excelência, .no senti- peito.
do de rogar um exame das .A tenciosas Saudações.
dessa Unidade..

- I �a) Luiz Verges Dutm -

5. Claro que as condi- Lresídente".

Piages AuJônom·os ...
[
va até as serpentes com os 2. Pc:;so, neste momento Irará reiterar a V. Sa. 0S Fç.i. �Ó falar em àutu-l Distas n� :'i\ní<iU.l. até aqui
�eus gorjeios. Era tão bom, ç'lJ:>1lUnical' [' V. Sa. que f('i

,'meus
nrctestos de elevada "ncmia e o Prefeito Paulo, postos.xle ;c<1\) vão dar as

que cantava na muda. As- satisfeita � sua justa aspira- estima e uistinta considera- Fontes ficou agoniado e rc- ; cartas n a horx ' H" ... .:
'

sombrou todo o Estado. ção de lll(lior núm�n) de c_;ão". � .:'olveu f:<lEtar os dínhelroo I ... O candidato da L,:.
Viajando e cantando. Flau-, da Prefeitura em política e g:ão, o sr. Wc,,'dir Busca,
ta, perto dêle, era trombo- M E M E N T O demagogin, com os seus ca quer obt: I' inderízaçâo oe

� '-TB d I I t
.• I

ne rachado. Cantava e en-
.

.

bos eleitorais, E' que o "mor todo o tr ioalho feito até (;-.

. se arO-S8 pe a au onoml8 cantava. Aos' descrentes, <,

"I Prefeito do sul d� mundo" gora' ao 1u1(, .�o govêrno " .

.d'e 'Ip'1\11·S.·8 Sa-o·· "ra'DCI··i!CO' do Sol 1 d,isson.antes ou i.riâ,iferentes, Entre os homens de meu tempo de moço, recordo é candidate e está a exi.zrr Trabalho Ieitocepoísde vi-
U [11 naturalmento os mais dignos e os mais sábios. I .'

Sessão de 19-8-53. I A Casa aprovou um des- sed�z�a-os, emitindo sons
Não me sai, assim, da memória e do çoração a es- i'

a sua eleição como prênuo torioso o sr. nmeu, porque

Presidência: Volney ,.. '1 l' 1. d' t ..
- I metahcos. Da S(la garganta g'uia silhueta de Diniz Junior, tipo de figurírio, e lida- �. sua "udministração" .1p. antes êle c 'u :.demarista. '.

'-rO�- pac 10 a anca a ca arInen�e I ,(" ..'

d 01-:' .

CA , S d F' l.:le oura. VerdadeIro cofre dor .na �'imprensa carioca, onde galgou o pôsto de dire- não faze�' n<tda' em qlB'5t . '.' E 0 .PJO� a,'e tudo é qu�18ÇO e lvelra. :1a amaril e ena- o ec,c-

1 t'd d de infinitos tesouros. Quan- cão da Noite, como sucessor de 'João do Rio. tiês anos 0.€ exercício.. . a questão .
.; 1.:( ]'nda para '::0- .

ra , no u�n 1 o e seu empe- '-, _

,.

FA AI
" -

d 't l'
"7

-

- tas conversoes. Quantas!, asse e e menos que uma vIva expressa0 e lU e 1-
. .. QUem 'não está !loJS- dos êles. S·, não fôrem escl)'-Secretaria: Lenoir ',ar- Ilho na múnutençao e apl'o"

,.�,
' . _: gênciã, demonstrada cem vezes à luz do diarismo brasi- -

F
.

El 'do B
-

d d O At" que, um dIa, conquIs l'
_

h
.

"d
.

1 l' d d" t<lUdo da história é o ca:;'di- ihidos �Cjd UDN êles '\'.':>
gas em'eIra e 'pIlO 31;'- \"açao, '.:! sua emen a ao "'" .

elro, e nao avena atlUgI o aque a a btu e,' sem UVI-

'j
,.

'

bosa. çamento Federal, que COIl- . L:.JU. o tItulo. Ganhou. 0_ con-Ida. apete�if]a, �o mínimo, por uma vintena de' profissio- dato Sehó,-tião Neves; qu·, correr pü: (.!la1qu�r :leg�n-
iHtÚmorriia de Florianópolis �(de Cr$ 21).000.000,00 às 0-

. �UlSo. Venceu a eleIçao. O naIS do JornalIsmo.
.

;em o apc.io incondicional do da, é o qu,� <"E afirma. <\s
.

,Jovo esperando, sentado, Quando na presidência da República, Epitácio Pes- gLverna+r; lrineu e J'á, h41 coisa.s estl� lendo feit.as 'dE'Na tr.�bl:lna, o dep. Pal;tO ?ras do PI'1'to de São Frdt: Á
.

o,orque as .f.ilas iam acaba.r. soa encontrou, 'no jornalista catarmense, uUla Crl�ICa 't t"
...

d t] d f' I d::.\1arques,: líder do Partido_ ·isco d
.

d f '1 t lt l'
[lLU o,

.

JnJ.la InICIa o o ·seu a mo o Tl.'(, IH: Ina eve-
. ,

) funcionalismo mal pago,
cerra a, 'Com pena e ogo, VIO en a, mas a a e. ummo- 1r�balh(,. d 1Trabalhis,t�.· Brasileiro, f,�i Ordem do' Dia sa, espécie de raio, em zigue-zagues de meteoro elétrico rão ,ser .!1.por.í.< dos, f:an i: a-

. teria o seu maná, caido- do f I
' t ....: I t'_ .'!"

porta voZ" da-resolução unà- , Votação da Redação F:- e
.

li l"l}inante. os os S1'S. _,e lU JaO ou ,-,·�r-

'ilime da secção" estadual de '1-:"<11 do 'Projeto de Lei 10B-
Tesouro. O pouco seria

.

O nosso conterrâneo pagou a� amarguras de pôr ta- '

... Pen° cut.roAla�o ° ca�� I
cino ou a:nda c veread li'

muito, em pouquíssimo tem- lento e lucide� no ataque à política naciohal do Presi- ,l,dato �h AssIsten'!la Mum- . Bruno ...'�eu partido, em prol da e- 53, que áut<.'riza o Poder E, .

. po. Os buracos C!.as' estradas I dente. . /. cipal vere.::ldÇ>r _Gercino bH-mancipação política dos mu- xecutiv') a afiançar o ,=m- �', 'bt do' a falto
- Saltearam-no, em tocaia, sicários armados. Diniz

:.. ". d·· "'I .

'1' 't·.J C $ 3 000 000' ."erIam oura s as.
d f d

..

S'
_.

f'
. va está 11') I: áreo, com ap" ')1.0, os candid. '.tc,': ll'ais fortc!sr.1CIPIOS' e.l: orIanopo IS e 91.'es 1m::> fie r... . ,.x'

.

A

' e_ en eu-se tIgnno. o nao o mataram porque 1SICa-
.

São_Francisco do Sul. lue a Proeiturd Munic\P�1
Os preços, envergonhados 'mente reagi'u, com surprêsa para o bando de agressores .

..:'izem, do E.r. Adolfo Kon- dentro dO·'>'I"·tido são.os �:�8.

Aproveitando a oportUi\.Í' ',le Itajaí c.onh'air com a Ca'.- mte tamanho progresso e Sôbre intelectualidade, havia ainda, naquele cani� cie�r, indi'3cutivelmente o ele .... :f0ntes e B'Jsch ..•

dade, disse !lo anseio' com :,a Econômica Federal. A- tartura, baixariam. Os im:- ço humano, o desassombro e a reserva moral de altiv,ez mento d€ 'n�ais prestígio rJÜ ... Mas a p<nda vai ��r

Postos nào seriam' tocados. a toda prova . • .

d 1 t
.

t
"

d t.3 I 'f
(',ue a população do distrito ,�,�ovado. C' 1 dI' d t' 'd

selO a;:. a au onomIS a ua ura enu') pe a rente o
- :vIantidos, como . respeitosa

lrcu ava sangue, e cava eIra· an an e nas velas e
( N d

;

I'h.Je XaxI'I:1 espera sua _.,,, FOI' abc...l,t" com a ap'rov"- quem a I'ntoleraAncI'a do TI'O PI'ta supu'nha" eX1's'tI'r a co
TD. a •. a. . " PSP que terá ele decidir el,-

u
' .•. '

. \::-�.- '" ", "d' -

M- (bAb) 1 .
.

-

-

vação à categoria de muni- ;ão, do pj O)e-to de lei 103-53,
1'a Iça0. ao o a a gu- vardia de um douto vilão. O \ereador BrullO' tre os seu;� 1!;J�'d;datos a)

cípio; expressa na resolução J111 crecrí,o especial de ., .. ,na: os alte�aria. Santa Ca-I' B�� �onge estou de negar �éritos e valores ao gran- Schlemp�.;.' por seu tUl''').), I pôsto srs. Ól:llg�>i: Alceb;·a ..

A d CA M r �C '$ 22131::139 '

1 carll1a sena Manchester, de EpItaclO Pessoa. ..,_
,

.

; 1:'üiado pdà bancada ude-I des Pinhlúo '" Lopes VI'C.·,-unanime a amara, Uili- I
"

'}" o, para paga- 'S" . . 'A. .

•

1-
d d"d d . I Chicago, Detroit, Santo An- ua energIa, porenl, extravazava ImpaCIenClas m- ui<ta d�Câmara Munici;xJ : ra, se o p"'.t1·,·]n. 'adema'r1·"+.a,cipal de Xapecó. mento e IVI as o exerCl, .' t'

.

d
-

'd d d M" -
'

�., �

O Pôrto de São Francisl!o
.

l'ia findo. /"

.

I
dá, ded um"1. vez. só·h.dP,or ��:d: �:e��e�:e ;;i::;i:�a�n:g:s����� �aeN:Çã:x-(d��l.s� ,. é o mai� fort� de todos como é pl'w:hel, nãó re5ül..

._,

I
causa as centraiS 1 10- N

'_

d
-., .. ., ).....-- os candld�,10s a Prefeitul'a. ver apoia:::- dO'l.'m dô.s ca':1-

" .,

.

, açao, anaçao, Ja agora nao corrIJo . "'�

R· t· t·
'.

'"

I elet��:a�, dlstn�Uldas pelo, He�m�s da F(}�seca:,"marechal e antigo Pres�d;�te I.E) Aque 0'';, 'LvereadOo"re._s g�!��r- dldaAtos
c1 �

LoL't;'OS,o;,,:_�d<!')'3
:.

- .
. e �ri' '1' . I�Iç10 terntorlO catarmense co- da RepublIca, tambem fOI preso por ordem de EpltaclO, ,

mo bombas de gazolina! Co- quando aquêle se manifestou, de público, cop.tra a can-

A propósito de uma:'críti- 2° porque serve apenas mo gorjeitava o canarinho! didatur.a ,d� Artur Bernardes. . .

'A I�a, por nós veiculada, em par� exibir a rematada E 1
.

1 I Ep'ltaclO, de onde em onde, tomava por modelo a Damos, a seguir os grupos escolares que o Ministé-
,

,

como gorgoeJa e grugu e- Floriano Peixoto, talvez com razão, talvez sem ela. Fica rio da Educação vai constrüir em ,Santa Catar;na,
-

de
tôrno de um pleito acadê- asnice do escrevinhador ja, agora! Ah! se arrependi- : para outros o esclarecimento dêsse ponto.' I acôrdo com um convênío com o Estado:

•

mico� re�ratifjcàmos:
'

palaciano. mento mata�se... Chô;.chô I '

Apenas registo,. na. democ,ra?ia ,bra�ileira, a inter- J 1 -- Itoupava Seca, em Bl";'me;"au.
1° -- Houye, da parte "" canarinho, la pra riba do te- ',mltente enxaqu�ca da msub�Is�ao a leI, �a,l de que 2 _O, Gaubiruba do No;te, em Brusque.

do çomentarista, evidente 4°'[" Assevera ') jornal 1hado. Chô-chô ... adoece� .os maIOres resp?nsaveIs pela polItIca e pela 3 -- Itupimirirn, em Concórdia.
.

1 d'
, l'

- ]uaxo da Imp1'ensa Oficial, CÚ;ARRAS tranqUIla l�berdade no Pals..
.

4 --. Anita Garibaldi (Seára), em Concórdia.
engano a� a u tr as e etçoes, Nem tlveram outros funda�entos os motlvos que o 5 Balneário (Estreito), em Florianópolis.da União eatarinense dos él'ue o ESTADO insullou os As clgarras de Joinville e Brigadeiro Eduardo Gomes alegou para.a "eterna vigi.: 6 Navegantes, em Itajaí.
Estudantes -- pleitb, êsse, estudantes de Santa Cata- municípios adjacentes,' já lância" dos patriotas. Dou-lhe inteha razão, embora não 7 Serra do Pitoco, em Ituporanga.
rea,lizadõ a 29 de maio e no rina. O fato de um 'Ou dois não cantam mais. Raciona- lhe houvesse dado o meu voto. E' que não entrevejo 'd�- 8 -- Campina da Alegria, em Joaçaba.
qual se consagrou vitorioso �cadêm,icos usarem um car- ,:,am a luz. Por isso as cam- içura e mans1letude no herói revoltado' de Copacabana. '9 _.:: Bocaina do Sul, em Lages.

,
,

l'd
.

ro of;c;al,. sem c01'hec.men- 'h �d'·· d I Admiro-lhe o feitio honesto, mas temo à severidade ar- 10 -- Cauna, em Pôrto União.
o prestjgios.o t er unwer- • • •• pmn, as reSl enCIaIS e e I d d

.

,.

't' . - "

'd d•
" -:-. .

, .'_I
ma a

.

o seu clV�sm�, o uno na opOSlçao, �a 1.ntensI a .e I 11 -- São João Batista, em Tijucas.·sitário Neudy Primo Mas- to até do candidato eleito. ,tabncas, emudeceram. 'ISo e plellltude dos IdeaIS, na luta contra desígmos opreSS1- 12 __ práia Grande, em Turvo.
solin,i. .

não pode se?' insulto à clas- mente as c�garras dos ôni- vos. 13 -- Timbé, em Turvó.
2° -- A �rítica, aliás vi- �e. Insulto à classe foi a bus e as do Olegario Ma- Tal civismo, no entanto, mal esconde as arestas do 14 -- li)Qméia, em Videira .

. sando claramente à fazer promoção do 'sargento que riano, podem sêr ouvidas. persànalisl1l0 forte, q::e seriam a meu ver, temí",eis no De acôrdo ,com a cláusula 10a. do convênio, na cO,ns-

bl f agrediu miseravelmente o E' uma p�na. Tanta govêrno, nes.se govêrno executivo, tàntas ,vêzes esqueci- trução desses educandários, o sr. Irineu Bornhausen se-.

ague ino ensiva com os espe- do de que deve nivelar-se aos dois outros poderes, pe- 'b d d f 1
d'A' B'- F t aca.deA'n'.co G.l Lasso. Ins"tl- r'nça Tanto dI'scur"o Ban

m o riga o a man ar a ixar, em úgar bem visível· . e
aca emtCos ata0 e or u- ". o a

J
• '" ,

-

ças indispens::1veis ao equilíbrio da balança democrática. em caracteres bem legíveis, uma placa com os 'seguintes
.nato, focalizava não o pleito to à classe foi o' Cjue levan- quetes. Ui�que de graça'. Ao cabo, posso errar. Contudo, não n"iinto a mim dizeres: ".

da União, mas::. do Centro tau a classe plÍra aquela Homens de imprensa e.mui- próprio, ao leitor nem 'ao eleitJr. "ESTA ESCOLÀ ESTA' SENDO CONSTRUIDA
.

XI de fevereiro, da Fa- memorável passeata de pro- tos outros homens. 'Dêsde I -. ."'� ':: ,* ,

. COM RECURSOS FORNECIDOS PELO GOVÊR'NO_
culdade de Dir.eito·. testo, que comoveu a

POPU-11944 que as cigarras não I "

Os ,vetos,
.

repetldos e �ultlplos, do Go:rernador aos n!iDERAL".
-

1
-

d C
.

l' l' d'
,

t' Ch IPloJetos de leI da AssembleIa, causam, senao espanto, a. ' .

3° -- Querer, como quer o açao a ap_t:a. e Teve O�t I
cantavam o 13 Ir;. eIra, e-: I impres�ão de uma briga aberta entre o senhor :J:rineu FRECHANDODiário Oficial da Manhã, a. bmvura, o cwtsmo, a Vt- , gou a hora, chegou! E elas, Bornhausen e'os senhores Deputados da maioria. O ve-

'

'que' uma r�ferência, 'com gilância democrática e li as pobresinhas, botar�m a
I to' é um' direito. Mas, tal como está sendo praticado, re-Iprol)ósitos de h1,tmor, a um cultura da mocidade aca- bôca no mundo.- Cantando a : veste as apar:ª�Gi!s de ret�U�u: sistemáticg, nãõ enqua�

acadêmico, nlt-,sua qualida- :14mica de Santa Catarina. toda hora. Durante quasi 20, drad� no, espI:lto da .ConstItUlçao. Sendo e.:u.o menor dos
,

I d' At' h "t" constltuclOnalIstas VIVOS, aventuro-me a dIzer que g.

'de de acadêmico, atinja as Bem à frente, naquela para- laS. e com c uva, can a- b
.

d t
'

t t' f' .
-

'do d. a uso ,o ve o se SIn e ·IZ3".no a Orlsmo Jun ICO o sum-

Forças Armadas, é explora-
'

da, lia-se 'lJm cartaz com es- vamo Uma coisa de como-
I mum jus, summa injuria, isto é, o direito praticado com

ção que merece repulsa: I tes dizeres: ESTA' SO- ver. Tadinhas, pararam de excessivo rigor, degenera em agravo.
10 __ porque põe em dúvida' BRANDO UM CABRES-

i no)'o. As do Olegario Ma-: f '0A re,speito, seja� �onsulta�os os l?arágraJos 2°, 3° i
a inteliflência e a cu l- TO! O auto?' da nota de riano continuam.. As dos e 4 do art. 27, e o mCIso dezeIto do art. 52, constantes:

.. A b 'd E
.

t
.' da Carta Magna estadual. I

tum dos oficiais que in- ôntem,.do jornal goverms- oni us, 1 em. as ou ras,
.

Ban'eiros Filho
tegmm essas Forças teL, demonstrou que tem di- quando recomeçarão? Acle1�do: No câpítulo Enedino, realmente, confesso que

A1'madas; feito a êle. E' ir buséá-lo! BUM. não,sei portu,guês. ,.
'

I

Como cantava o canário

candidato! Dobrava que era

uma gostusura. Enleiava as

do e de :3 de mês em curso.

ambos sôbre quota de trato

res para tFse Estado pv:
conta do Empréstimo de JB

. �

milhões 1e dólares.

phas, qU2 sentiu as neces ri

dades d- nossa terra, aten:

dendo ao apêlo dessa As". J-

multidões -com as seus me

lódicos trinados. Hípnotisa-
dação.
Aproveito a oportunidade

Florianópolis, Quinta-feira, 20 de Agôsto de 1953

Assembleia Legislativa

'�
... A '.1" dado:; certa é quE'

Ontem, no Cartório Crime, vi mais um processo
. contra A VERDADE. O Delegado da Capital, em
representação dirigida ao Juiz -- salv� o bach�rell--:
quer fechar o jornal do Menezes.' ..

Acontece que o Delega'do, no caso, faz parte do
, corpo redatorial do Diário da Manhã.

Está claro que o caso está claro: o jornal pala
ciano, que finançeiramente vai de mal a pior, está-se
valendo do Delegado -p�ra afastar o conêorrente.

Pura e simples questão comercial! Belezas da
era _bornhauseana!

.
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