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,.1-6s Avisamos

o sr. Simões Filho, que cho, no Estado de Arizona,
tendo recebido na Europa que um bombardeiro "B-50"
a noticia da- sua substitui- e"}eplodiu e depois precipi
çâo na chefia do Ministério tou-se ao solo, hoje de ma

da Educação, regressa ago- nhã, no deserto do Arizona.
ra

'

ao Rio de Janeiro como Os 12 membros da tripu
'simples turista, declarou iação conseguiram saltar de
. aos jornalistas com um sor- para.s.uedas antes da explo
'riso, logo às primeiras per- são, mas um dêles morreu

guntas, que no momento en- ao cair .sôbre uns rochedos.
tendia mais da política eu- Acredita-se que os demais
ropéia que da nacional, da .

11 componentes da equipa-

«DOA A QUEM DOER» qual, aliás, segundo con- gem estejam feridos.
____ ,_ fessou, procurou esquecer- I .

E' A POL'ITICA DE GOULART1se·0 ex-ministro, 'que re_IOC)....04lllllD-O._,O....O.....O
.

'

. . presentou o Brasil na Con- ' O RISO DA CIDADE···
S. PAULO, 21 (V. A.) -- fomentam a intranquilídada

I
mesmo um eventual colap- ferência daI Civilização e

Anunciando que o M,inisté- 'soocial visando o enfraque-, so d,o, r,egime em 'que vive-
d id V E

.

I
Fé Cristã, em Florença, pore corrvi ar a . XCla, e

rio do Trabalho esta estu- CImento ou quem sabe ate mos .
.

-

ao partido de que é erninen- indicação do ministro João

�ee;::':::��cin;.�a a"i,tir ::;.�oE�!;��:::�:� I:o I sarmam"'e'nto :::esq:: :�::ouv�:�e:fir�
Europa teve um caráter pu-

O·lb t ,. nal, o sr. Jango Goulart de-

I ar O relrO ramente dietético, do qual
t; clarou hoje, ao empossar o

I
resultou, de fato, a sua de-

Do PSD novo Delegado Regional do - I sintoxicação, por uma for-
Trabalho sr. Mário Pimen-

ões Unid ' .

cessário consentimento. RIO, 21 (V. X;) --Ele-' Nações Um as, Nova 101'- que 'os recentes aconteci- ma tão feliz que o trazia a-
ta Moura que prossegUIra

.

I.. . .

A candidata terá um pe- mentes ligados á política. '

, ' . _ que, 21 (U. P.) -- A :f;:o- mentos internacionais erra- gora de volta completamen-
ríodo de exper.iência de dois pernambucana, informam'

na sua política de agitação

I
missão do Desarmamento a-.' ;ão uma atmosfera mais fa- te refeito, física e política-

"doa a quem doer". ." .. I ,

anos e meio. Findo êsse que o sr. Gilberto Freyre, ,. dotou, hoje, por unânimida- voravel a um novo exame mente.

prazo, deverá resolver se suplente de deputado fede- Acrescentou' que os seus de, um relatório, que ,será' da questão do desarmamen-, Finalmente, em resposta'
, di

I
d

" . " - I b t'd' bl"
I
t
" I

continya ou não na ordem. ral pela U.D.N., sera can 1- a versanos, que sao me-. su me 1 o a assm ela ge- o. .

I aos que insistiam em conhe-
,

As demais irmãs' Dionne dato ao Palácio Tiradentes, nos nossos do que do regi- i ral, por cosaião de sua oita- A Cmnissão não se reu- cer a sua opinião ;ôbre o I
continuarão seus estudos-de

-

no próximo pleito, pela le-
I

me, à sombra da própria, va sessão regular, e no qual niu durante o ano trans-' novo Ministério, o sI. Si-Iletras e artes. I genda do P:S.D. ! Constituição da República! expressou a esperança de corrido. I mões Filho, sorrindo me-·

o deputado Wilmar Dias proferiu, ontem,
na Assembléia, oportuno e veemente discurso em

tôrno do problema da energia elétrica para o

Norte do Estado -- única realização do atuai
govêrno

-

e que, alguns dias depois de inaugura-
da}, restou inoperante. /

A propósito elo assunto, na época oportuna,
por várias vezes alertamos o govêrno quanto à
faIta de planejamento dessa obra. A,. Io ele novem
bro de 1951, por exemplo, escreviamos:

"A ligação pretendida e altamente
> � '�.r :.';. o�J'?sa devêl'a(al1.�es de receb�er o

crédito global 'pedido,' ser estu
da sob os seus vár ios aspectos,

meno econômico, concebe
ram e modelaram institutos
de direito público e priva
.10, que, assegurando a or
dem e a estabilidade social,
preservaram o mais nobre,
,) mais alto e o mais sagra
:lo de todos os direitos: o da
liberdade. Em face da trá

gica realidade do Estado

o Tempn
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 23.

Tempo -- Instável, sujei.
to a chuvas e trovoadas.

Temperatura -- Estável.
Ventos - Predominarão

os do quadrante norte, com
rajadas frescas.

Temperaturas -- Extre
mas de ontem: Máxima

26,2. Mínima 17,7.

A FRANÇA
- '. . I

--�'-

--'A'''-- . ..' I

Depus u Sultão de Marrocos·
,RABAT, Marrocos Fran- I avião, para Córsega, exila- Sultão, foi adotada pelo ge

cês,' 21 (U.-P.) -- A Fran-l do, junto com sua família. neral Augustin Guillaumé,
i

ça depôs, hoje, o Sultão de : A enérgica decisão, que presidente-geral francês, �-'
I

Marrocos, Sidi Mohammed. culminou uma semana de tuando- com fôrça dos am-'

Ben Youssef, nacionalista, J crescente tensão, que amea- plos poderes que lhe conce-'
de 44 anos, com o propósi- � çava explodir 'de um ma-I dera o' g�!r!.\1ete f,rancê�,
to de manter a ordem no mento para outro em uma oara encarar a situação.

>

perturbado protetor�do,
-

:!., sang,re��a refl'�g� �ntre os 1 ., _

imediatamente o envIOU, em ;�arÍldarlOs e mimigos do
,

Regressa o Imperador de Teerã �e��6�:�n�� do

TEERÃ, Roma, 21 (U. deixando ali a bela rainha I Brasl-1
'

P.) -- O ex-Primeiro Mi-' Saroya.
nistro Mossadegh foi prêso A situação na capital ira-, LIMA, 21 (U. P.) -- No

ao anoitecer de hoje, e con- niana é calma, embora ten- 'ticiou-se, oficialmente, que,

duzido, sob custódia, ao 5a, mas antes, as, fôrças le- às primeiras horas da pró

Quart,el C.entral da �olícia I galistas do �o�o "premier", xima segunda-feira, 24 do

(o Xa pedira que avida do

15en.
ZahedI,' tiveram que corrente,' o presidente Ge

senil ex-chefe do govêrno usar violência para dispersa neral Manuel Odria partirá,
fosse poupada), enquanto. o manifestantes simpáticos a por �ia aérea,.�ar-a o Rio �e
Imperador se preparava pa- Mossadegh. I Janeiro, em visita ao Brasil, I

.

desta
-- atendendo a um convite do I

ra regressar, am a
fl M

-

I di'noite, a Teerã, que abando- u- 8USO eu 8 presidente Getú1io Vargas.

nou há quatro dias, após Soar'es" "llho
I O presidente Odria se fa-

cá acornpanhar da espôsa,
o fracasso do golpe inicial

contra Mossadegh. Reza

.

RIO, 21 (V. A) O .senhora Maria Delgado de

Pahlevi deixará à capital presidente da U.D.N. rece- Odria, do embaixador do

beu do dep. Nereu Ramos, Brasil no Perú, sr. Caio de
italiana em avião especial,

presidente da Câmara dos Melo Franco e senhora, bem
Deputádos, o seguinte tele- . como de numerosa comiti-

grama: I va.
, "Devendo realizar-se ria Sua visita ao país amigo
próxÍl�a sexta-feira, dia 211'se prolongará até 1.0 de se

da corrente, .ás dez e meia tembro.

da inauguração do mauso

léu do saudoso parlamentar
Soares Filho mandado

canstruir pela Câ!llara dos

Deputados, tenho a honra

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

Com a própria Usina de Capívarí
foi feito, an tes do projeto, o contra
to de fornecimento, pelo qual o pre
ço da energia e a sua quantidade
fossem estabelecidos? Não nos

consta!
Contra e: -cs nossos avisos, feitos com a' me

lhor Intenção, reiterados nos conselhos que le
vavam ao govêrno de não fazer dessa ligação
'uma aventura administrativa, os escreventes ofi
ciosos se ergueram, para classificar-nos de. sa
botadores e sandices que tais.

O govêrno fez a distensão. Anunciou, sole
ne}. que a época dos racionamentos passara def i-

,

nítivamente. Antes d'e decorrido um mês, toda
via, o. racionamento, para decepção de todos,
-voltavª impiedoso, causando ainda maiores pre
juízos aos industr-iais, que haviam, a mando ofi
cial, feito grandes despesas com a adatação da
ruaquinária fabril à nova corrente de energia.

Como se vê, houve lamentável imprevidên
cia governamental, nesse prolongamento de li
nha, feita a troche-moche.cf) sr. Bornhausen não

quís ouvir as nossas advertências. Cuidou que
nelas não 'estava um sentido. construtivo e sadio
de colaboração.

.

Faltou-lhe Ruy: "O estadista de bom senso
.

atravessa a muralha das prevenções que o cir-
cundam para ir buscar, no seio daqueles que o

combatem, a verdade, que, quase sempre, se ani
nha nas 'censuras da oposição",

Regressou
Simões Filho, Como Turista
RIO, 21 (V. A.) -- Pelo

I
nos, declarou apenas: "De

transatlântico italiano "Au- ve ser ótimo",' muito coe

gustus", chegaram ontem a rentemente com os seus de
esta Capital, procedente- da i sejos, já expressados ao

Europa, o ex-ministro da Presidente da República, a
Sducação, sr. Simões Filhó, Hás em telegrama de respos
a filha do ex-ditador Mus- ta -enviada da Europa ao sr.

solini, condessa Eda Ciano Getúlio Vargas.
I (que não falou àimprensa)

- •

II e vári�: artistas lír�c�s ( que
cantarao no Municipal}.

P.) -- Informam de Pica-

Uma das Diones
vai para ,0
Convenlo

. NORTHY BaY, 21 (U .

horas, no cemitério de São

João Batista, a cerimônia

MINISTRO NA IDA, TU
mSTA NA VOLTA _

ExplOdiu no ar
NOVA IORQUE, 21 (U.

P.) - A família das quín-
tuplas Dionne anunciou,

_ hoje, que uma delas, a de

nome Maria, contando 19

anos, ingressará, dentro em

breve, na ordem religiosa
das Irmãs do Santíssimo Sa-

.
-- E passe um telegrama
ao Governador Irirí'eu

Bornhausen, convidan

do-o a vir a Joinville
inaugurar o raciona,.
mento da. energia e'
convidando-o a devol-

cramento, uma das mais ri

gorosas da Igreja Católica.

Há tempos. que Maria vi

nha acariciando essa idéia,

ver a medalha!!!

/"

porém receava que seus

pais não lhe dessem o ne-
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Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas
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Cr$
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CLINICA MÉDICA HOMEOPA'l'ICA

- Dr. lVleceslao Szaniawsk -" .

_ Médico do Hosp-ital Nossa Senhora da Luz - '

Copsultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92':- Fone 2665

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529
CURITIBA _ PARANA'

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furunculo�e, Coceiras, Man
chas. espinhas, etc. _ Glândulas. Falta de regras, Ex

cesso, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência; Este

rilidade, Desonvolvimento físico 'e mental, etc. -:- Do

enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,
Malária crônica, Hemorroidas, etc.

ATENÇÃO: ConsuJtas em Blumenau n(ls' dias 26 a 30 de
cada ,mês, no HOTEL HOI1E'rZ.

Semestre '," .

No Interior
Ano 'o' .• '.' • • Cr$ 200,00
Semestre ' .-.. Cr$ 110,00
Anúncios médiantes contráto .

-Os originais. mesmo não publicados, "não.
serão devolvidos.

A_ direção não se responsabiliza pelo. con-'
ceitns emitidos nos artigos assinados.
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CUalea IM .....

.
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Lavando .com S-abão'

\iirgem Especialídade
da Cla. WBTZEL lNDDSTBIAL�d8lD,viH8. (1Daréa regis.trada)"

'economiza-se tempo e d.nbej,ro ",,'

I
I t

I

/

3.313

2.40·'

2.038

2.591

06

1 _ Sábado (tarde)
Farmácia Catarinense-'
Rua Traja:qo.

2 _: Domingo :- Farmá
cia Catarinense - Rua Tra

jano.
8 - Sábado (tarde} -

Farmácia Noturna - Rua
Traja'no. ,

.

; ..

9 _ Domingo _. Farmá"
da' Noturna - Ru� Traj,à:.
.no. '

,<

15 _ Sábado
-

(tarde)
.

Farmácia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra .

16 -:- Domingo � Farmá:
cia Esperan_ça � Rua' Con�
selheiro Mafra.
22 ..:.._ 'Domingo (tarde) -

Farmácia da Fé - Rua Fe

lipe Schmidt.
23 -'- Domingo _,. Farmá

cia da Fé - Rua Felipe
Sl.hmidt .

29 - Sábado (tarde) -:

Farmácia M·od-e'rna - Rua

João Pinto.
30 - Domingo - .Farmá

Pinto.
....

O serviço noturno será.
João Pinto. e Trajano'..

-

Modema, Santo Antônio 'e

Noturna, situa,das às ruas

, ef�tuado .- pelas Farmácias
cia l\foder'na __: Rua João

--------------------------------------------------------------
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Florianópolis, Sábado, 22 de Agôsto de 1953
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�NO- LAR E NA SOCIEDADE

,Ainda sôbre !
, I «Sinha Mo�a), i

Lêmos outro dia no m�-I
tutino "O Estado" - uma

crítica do sr. D. Costa com

ANIVERSÁRIOS
DOMINGOS CARDOSO

. Part.ícípaçao
.

SIMÃO SEMENOW E'NELLY GONDIN SEMENOW

participam aos parentes e pessôas de suas relações,
o nascimento de sua filha

N Á D IA
ocorrido no dia 22-7-53 no Hospital da Aeronáutica,

do Galeão - RIO. .
rios e, pudemos constatar a

I improcedência daquela ob-
-..<).-..<)....{)-4IIIIH��-.<�� .

servacão.

IA C
- ,. .,.' Na 'cêna do juri, o promo-

eromoçD� e OmISSarIO� tal' (Abílio Pereira) péde a

I de Vôo
I
condenação do réu (escra-

C hi dA'
-

tá Ii d vo) alegando ter sido êste

I ompan la e viaçao es a amp ian o o seu qua-}.
'

_ Elgson Dimas Ribeiro. dro e oferece ótima oportunidade para jovens brasilei- o autor da morte do capa

José Cunha, João Marques 1'OS, de 20 a 28 anos, rapazes reservistas, e moças, falan- taz da fazenda.

Guimarães.
.

t
do corretamente português e inglês e também outro Aí, então, cita a data da

: idioma. Os candidatos deverão possuir .os requisitos es- morte daquele personagem:
senciais de bôa apresentação, personalidade, pendor es- MAIO DE 1886.
pecial para tratar com o público e no mínimo ter o curso

ginasial ou equivalente. Sómente serão consideradas. as
respostas redigidas em inglês, de próprio punho, consi- cultura média, há de conce

derando os detalhes pessoais/ e uma fotografia recente. ber que o júri não estava

Responder ao Departamento do Pessoal, Caixa reunido no mesmo mês é no

Luz Macuco, Célia Campos. Postal 694 - RIO DE JANEIRO.

MANOEL MAURICIO
ROCHA

Pass�; hoje, o aniversário I. CECI'LIA
e

ROCHA
natalício do nosso distinto; participam aos parentes

A A
-

C 1 '

conterraneo, sr. rao unua contrato de casamento

alto funcionário da firma

Carlos Hoepcke S. A, (�.

mércio e Indústria e ele

Inento destacado da socieda

de local.
O aniversariante, que é

eidadão benquisto nas' roias
C'omerciais e esportivas, se

rá alvo, sem dúvida, de ho-

e

de

menagens do seu vasto cír

culo de .amigos e admirado-

Fpolis, 8-8:-53

TEODOMIRO

res.

O ESTADO, associando-

se às homenagens, cumpri
menta-o, cordialmente.

FAZEM ANOS, HOJE:

Senhores:

Senhoras:

- Viúva Celina Vieira

Brandão, Viúva Enôe da

Senhoritas:

e

Moça".
Entre outras considera

ções '>-sôbre a produção da

Véra CI:UZ, o articulista
disse ter havido um lapso
ínjustificáveldo diretor do

filme, uma vez que a Abo

lição da Escravatura teria

sido ANTECIPADA em

dois �nos, isto é o filme te

ria situado o ato da Prin

cesa Izabel no ano de 1886:

Podemos'afirmar' que, in

felizmente, o sr. D. Costa

não está certo na sua crí--

CAr�OLINA CARDOSO'
pessoas de suas relações o

seus filhos

e ZENILDE

tica.

Tiyemos oportunidade de

vêr, novamente, a cêna que

deu margem aos comentá-

Ora, qualquer pessoa de

mesrno ano ...

----...

A RUSSIA

lêz -detonar bomba' de hidrogênio
1V[OSCOU, 20, (U. P.) - - Um comunicado oficial Diz ainda o comunicado

O govêrno soviético anun- diz que há poucos dias, na
I que a experiência demons-

I.
.

I
.-

ciou que fê.z detonar uma União Soviética, foi detona- trou que o poder da bom-

bomba de hidrogênio. I da, para fins experimentais, 'ba de hidrogênio é muitas

COMUNICADO OFICIAL um dos tipos de bomba de oêzes superjor ao das bom-
MOSCOU, 20 (U. P.)' hidTogênio. bas atômicas.

uma

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

Su�líca Para �ue
l�e Poupem a Vi�a I22 DE AGOSTO

renúncia' e uma súplica pa

ra que sua vida seja pcní-
pada.

-

A data de 'hoje ;recorda ..

TEERA, 20 (U. P.)
Mohmmed Mossadegh, o ve-

rou um papel contendo sua
Entende-se, perfeitamen nos que:

te, que muito tempo havia
\ lho e frágil premier irania-

- em 1645, perto da FOi'-
no deposto ontem à noite

taleza do Porital de Nazaré,
(Anselmo Duarte) previa a pelas fôrças fieis ao'Xá Mo-

;

o Capitão Francisco Barrei- I
.

.__

na Faculdade' ; de -DI·re·lto··
abolícão da escravatura, ci- b d' t

.. hammed Reza Pah evi, es-, _o.-.o_o
.....o_n_

, lOS a 01' ou e omou um
taria refugiado em sua re- ,'.,� A C I T � !

tando até, no seu discurso 1
.

h I dê I d'
-

. navro o an es coman RuO -

dêncí
A' ,que O mo imento ha 'a si encia, envolta em cha-:-.. AG"" N:CO:I ...

'

DE
.

No dia 24 do çorrente, às reito da Universidade do r

•

' VI VI
por Marten Thijszoon; I:.:· ... ô

,11 horas da manhã,. serão 'I' Brasil e da Faculdade de
crescido e que as forças ar- I mas., , , PUBLICIDADE o,d tavs f d .

De u.ma das J'anelas do, ,_

-
. -'

instalados os trabalhos para Direito da Pontificia Uni- ma as es avam-sa avor a -"'
.

em 1753, na Forbaleza ';

.

d �
.

libertação dos ésc��vos. edifício em cujas imedia-! � -:0:- o

o-preen;himento dá cáte ra versidade Católica do Rio de São João da Barra, no
ções se verificaram sangren- i' -RAlnO .:: JORNA:IS t

� DIREITO INTERNA d J
.

P f AI
O filme, em sí, n,ão AN� �

--te. - e aneiro; ro essor a- Hi') de Janeiro, nasceu José t teci t I ,� �e
.

c

,CIONAL PÚBLICO, na Fa- miro B. Buys de Barros,
TECIPOU qualquer aconte- os acon ecimen os, com

,de Oliveira Barb.osa, Vis- ..
d 300

.

tIDO I REVIST_AS

d d S f cimento
- mais e mor os e . c

culda e de Direito e anta' Pro essor da Faculdade de' conde do Rio Comprido e f idos
.

. é c

"
d

A morte do capataz da .' .

'

err os - Mossadegh ati- .0__0_0 0_0_;)

_ Alvim, filho do sr. AI- Catarina. Para isputar essa Direito da Universidade do ..' . .� ri;' ente-General; falecendo I'
.

vim Rauch; Léo Carlos, Ii- cadeira, inscreveram-se os Brasil; �Professores Henri- Fa�enda que, o
.

Promotor
(:1"1 2' de Maio de 1844. P'oi

'.
.

iho do sr. João Maraues conhecidos advogados desta que Stodieck e Renato de quis passar por crime de um
:> terceiro Ministro da Guer- I FraqqezlJ

em gerll
Guimarães; Afonso, filh; (1.0 I Capital, srs. Desembargador Medeiros Barbosa,' catedrá-I' l:�cravo, esta sim, teve lu-

1':1 do Brasil Independente; rá, com a vitória dos cele- 'I Vinho Creosotado
sr. Erasini Salles Gallerído. Alcibíades Valério Silveira ticos desta Faculdade. gar no ano de 1886. A Abo- bi es "cabanos"; (5'1

•

)
lição NÃO!

. I I verra

de Souza e dr. Waldemiro -
-. _, em 1793, em Taquar.. •

- ..........._......_._._ .......-....-.-.-.-.-•••WoJ Cascaes, apresentando aque-
Fazemos esta reparação no Hio Grande do Sul, nas- -- em 1864, em Genebra, I --...,..--------

le, a t�se intitulada "O IN- ,

ao cinema nacional, porque ceu David José Martins, foi fundada a "Cruz Vern (,.1

Participação DIVIDUO PERANTE A • PLACAS SIFILITICAS.! na rea.li�ad�l,s�ria infantil�- C[L8 tomou o sobrenome de lha";
.'

I JUSTIÇA, INTERN�CIO- Elixir de Nouueira.l dade injustificável ter dei- Canabarro a partir de 1.33h

SANTINO ANDRADE E I NAL" e êste, a tese: "A I .xado passar um.a falha dessa e que veiu a falecer. em 12 - em 1888; D. PedI'; 11

,

I
Medlcaçto z:u�lar no tra- natureza num filme quese-'

,
'

SENHORA participam aos.
PLATAFORMA CONTI- tamento da aifiUa. "

de Abril de 1867, como Bri- i e a Imperatriz D. Thereza

d NENTAL SUBMARINA E
ra rodado fora do nosso ·�_-.éld8iro honorário do Exér- Christina chegaram ao Rio

parentes e pessoas as suas
c-

I
- . d O DIREITO INTERNACIO-

' país. cito. F.'oi celebre farroupilha
re açoes, o �asclmento e .

I
_ O

'

,mais um herdeil'o- que na
NAL". Ambos os trabalhos •

crítíco D.· Costa, não e {C'i as guerras de 1851 e de

Pia Batismal receberá o no-
constituem boa contribuição. Vende-se

prestou a devida atenção à 1805 a 1870;.

Para as nossas letras [urídí-
cêna em referência, daí, na-

me de ROSALVO, nascido
�I 6 do corrente. cas e sua defesa pelos Hus- Um bar snooker bem ins- turalmente, a sua "gafe".

I
-- em 1835, terminou a

trados candidatos está des- talado á rua Coronel Pedro Acy Cabral Teive r�v( Jução em Belém do Pa-
-

CONCURSO'- Hilda Venzon, Nazaré

Goulart, Olga Fanger,

Meninas:

- Náura-Lúcia, filha' do
sr. Irajá Gomide; Ana 1\1a
ria Silveira, filha do sr. Ar-

gemiro Silveira.

Meninos:

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENIOMEL

A SUBRAL
Escritório EdifíCio São Jorge -- Sala 4.

OFERECEA' VENDA:
Duas casas e um apartamento á rua Gal. Bit-

, tencourt, fundos com a Avenida Hercílio Luz'.
Uma excelente chacara em Capoeiras, medin
do 117 mts. de frente por 1.000 de fundos, in
clusive uma magnífica Vila de alvenaria,' re
centemente construída, além de outras ben-
,feitorias.

.,

Uma casa de.alvenaria á rua Bocaiuva,
fundos para o'mar.

passado e que já no ano de

1888 o advogado do réu

, .

,5%
,

O MELHOR JURO -

de Janeiro, de regresso .1ô.
terceira viagem à Europa e Itermina então a terceira re-

I

gência da Princeza D, Iza

bel que. a havia começa1o
l�m 30 de Junho de 1887;

,(

�

DEPOSITOS POPULARES
... ,

BANCO AGRICOl.A
RUA TRAJANO: .

16
. fLORIAN6pOLlS

AVISO
- em 1942, o Brasil, rc- DR. JúLIO DOIN VIEIRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AMANHÃ, EM CONTINUAÇÃO AO CERTAME DE PROFISSIONAIS, TEREMOS O CHOQUE, FIGUEIRENSE "VERSUS"

, _

CAIUVA. O COTEJO É AGUARDADO COM ENOR:ME INTERÊSSE PELOS AFICIONADOS .

BO-
........•

'

•

-
!

."'.Jj -.•••••-.-_ _
..
_ w. -. ••_.-.-_-..-.-.
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. -
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�
-

<"

�'O -Est,ado Esport
�)...().-r<�()....()�)�()�()�(),.....()� •••••I!•••••••••••••••!I••••••••••••••_.o.--<��()...{)....o.....(,....�.)_,'_""_

'1A" '. , . __ . • ,.. •

Nos ultimos minutos o goal da' vitória
Não foi das boas a assis- 2i�'o Sonci�i. :r::'!'imeiro tem- J Continua na lidera�ça o �tlé�ico ,- O�r- I

se i�iciaL O �a_g�ei�Q con.-

I., P�ELiMI��R' I chu,:a" teve p0t: �enced'or o

tência que ante-ontem a- ?o. 1 a 1.
.

. cador de 3 a 2 nao fez justiça a atuação �erraneo, porer�z. de�cont�o- r, A partida prelimmar: en-. Imbituba que asslll� mante-

companhou o desfecho do Aos 15 mmutos da se-
brilhante do Imbituba __ E'rico o ali-' .

íou-se na' fase final, abrin- I tre os quadros de aSPlran-! ve-se no posto de hder do
embate Atlético x Imbitu- .unda fase, correm E'rico é

d itô
-:

G b f I do corninho para a vitória I tes, disputada em meio à . certame. 3 a 1 o resultado.

ba, efetuado na praça. es;,. Marco, pela posse da bola. cerce a VI orla -- erson ,a a ou dos contrários.
'

portiva da rua Bócaiuva, ) primeiro leva a melhor..
-- E'rico (2), Duarte, ,Ge- ....()�_.()..._()�.(,,_.����.

em prosseguimento ao Cam- �stendendo a redonda a opar e Olavo, os marcadores -- O JUIZ

péonato Citadino de Pro-. ,)uarte que, colocando mag- Ainda líder dos' aspirantes './

fissionais. As condições at- l�fisamente, não hesita e O Imbituba Manoel �Totirinho' funcío- Em continuação-ao C'i.r"1 União; ás 15,30 'horas,
mosféricas desfavoráve i s atira ao fundo do arco. A-

"'

nou no apito. Voltou a de- -peonato da Segunda Divc-] Amanhã � Treze de
forçou muita genfe a perma- tlético: 2 x 1. porfia. O espetac�lar E'�i�o, I

cha. Estupendo seu A.trab�- sempenhar seu papel com �ã� (Amadores), hoje e a-! MaIo x Bangú, ás 8,30 ho-'
'necer em seus lares prefe- Antes do tento acima, um �ecebendo o balao aplicou lho de marcado e apoio, ali- critério e honestidade, sen- manhã serão efetuados' os I ras e Postal x América, ás
rindo acompanhar o jogo ziolento pelotaço de �an- sensacional dribling em ados à sua fibra e coragem. do seu trabalho muito fací- seguintes jogos. 10,::'0 horas.

pelo rádio. E choveu' bas- linho foi de mcontro ao; Marco' e fulminou a bola E'rÍco secundou-o, corno a, Iitado pelo comportamento Hoje � Radíum x Cole- Local: Estádio .da F.C.F.
tante durante a, realização .ravessão, I ao fundo das redes. Vitória maior figura do quadro 10- dos�22 cotejadores; r,ial, ás 13,3Ó horas' e Iris x I Preço - Cr$ 2,00.
da p�eliminar, causando na- Aos 39 minutos, coube a. do Atlético.

_
cal. O novato comandante

turalmente Um grande sus- Jlavo empatar novamente . progride de jogo para jogo.
to, vistd'� deficit que pode- .proveitandu uma confusão I OS MELHORES Foi o' alicerce da vitória

ria acarretar a transferên- .rente a méta de Soncini. .! tricolor. Miltinho e Soncini IMBITUBA -, Miltinho,
ciá da"peleja. Mas, São Pe- O goal da. vitória surgiu I O médio Gerson mereceu praticaram defesas de .vul- Matias e Marcos;

.

Gerson, DOS, AT1RADORES DE FLORIANÓPOLIS
dro é camarada e as chu- quando faltava� apenas 21 J�' ho�ras .de figurar como to, principalmente o pri- Luiz e Venâncio; Harley,
vas cessaram alguns mínu- minutos para o término da, o maior elemento na can- meiro que é inegavelmente Giovani, Olavo, Geopar e Recebemos: ,Conselho Deliberativo

tus antes ,do cotejo, ) melhor ar,queiro do ,c.er- Lahdinho.
-,

'A-
Cristaldo Araujo

'. "Florianópolis, 11 de
'���� tame.. 'Mi,nela, Cazuza, Du- 'ATLE'TICO � Soncini, gosto de 1953

Ernesto Alberto Riggen-
UMA GRANDE PÁR� _,u·te, Venâncio, Harley, Ma- Minela e Carlinhos; Aní- back Jor.

TIDA PROGRAMA DAS COMEMORAÇÕES DO ias e Olavo" bons, (9s res- bal, Frêderico e Cazuza; Presado Senhor: Tom T., Wildi
,

, I 140 ANIVERSA'RIO DA A.A, . .antes regulares. Marco re- Duarte, Hercílío, E'rico, Pela presente, tendo a Hermann Beck Jor.

Quanto�ompareceram ao BARRIGA VERDE velou-se um baluarte na Ia- Mirinho e Lauro. gratasatisfação de levar ao Theodoro Duecker.

'estádio da Praia de Fóra, . -
.

.

'

" j-::onhecimento de V. S.' que Em cumprimentes aos es-

de lá retiraram-sé satísfeí- A Associação Atlética de, DD. Secretário da :'F.
..()-()�).-.<)..-.<)�)...-.:��}....(. em data de 31 de Julho _e. tatutos, foram

. designados
tíssimos, .poís o encontro a- Sal riga Verde está come- A. C." EESTEJOS 'DO 20ANIVERSA'RIODO

'

í p,assado, foi eleita ã _Diret�- pelo Sr. Presidente OS abaí-
gradou tanto a gregos co- iorando com grande ani- d) _ Partida de Basqu«- ,.,:::, 1';.:- ') ;..' �.

.'.
.'. ,', .

, t.)' "

na e o Conselho DelIberah-1 xospara os respectivos car-

mo 'a troianos. mé\.,�o o, seu Uo aníversá-. t�bbl-Feminino, dedicad�, à - GREMIO ESPORTIVO,IAPETC
.

vo_,abaixo, para gerir os. gos: "

,

, Assistimos a. uma partida 'ro de .fundàçâo qua trans-: 8xma. Sra. D. Ada FiloÍne. destinos d,esta Sociedade no I, Diretor Esportivo - Ar-

comô' �oucas) co_�.:muit�s eúrrerá na prOXlma t�rça- no da Luz Fontes. COP'lemorando' a, passa-I I.A.P,E.T.C., em disputa' da período de 1953-54, e, na mando Sabino -

lances de �ensaçã(j que fi..:, fe>a. HOJE-� .
gem do segundo aniversá- 'I' "Taça Dr. Lernes Rodri- mesma qata foram empossà-l Diretor Social - Floris-

zeram vihrar a �ssistência.· Hoje, amanhã e segunda 'A's 14,00 hs. Voleiból F� ..

rio de sua-fundação, o "Grê- gues:' e "Medalhas, Dr. Ra- dos nos referidos cargos: I
belõ Silva

A disciplina imperou 'du- � terça-feirá' estarv,l) movi- minino'
_

mio �spqrti�o I.A.P:E. II
faél G. Cruz Lima", Presi- DIRETOR�A:' ,

Represent�nt�· junto F.

ranté todo o transcurso da 10entadas' as diversas sec:. 1.0' Clube Atlético x A A.I T.C. - orgamzou o segull1�
_

dente de Honra dos Grê- Presidente - Carlos Gas- ,C. B. B. - Augusto Carlos

empolgante batalha entre �ões do glorioso clube da Barriga Verdê II te programa, que será leva- ,mios disputantes. senferth Netto
' I Kiel. J

atleticanos e imbitubenses, Avenida Hercílio Luz, con- A's 15,OOns.' Voleibol
do a efeito no c,ampo do 11;20 horas - �olei Fe- yice:�residénte . -;--Ace-.I SeIl:do �ó o que' se me 0-

sendo este um dos fatores forme o programa abaixo: Masculino "Ipfranga F .. C.", no Saco mi�in� entr� eqUIpes doi 10n Dano de Souza
,. _rff>rece' para � momento frr�

do bril)1o da noitada. Secção de Bochas e Bolão 2�0 Clube Doze' x' Clube dos Limõe�, genÚlmente ce-
,
GremlO E. I. A. P. E. T. C.. 1.0 Secretário E dlO

I
mo-me atenCIOsamente

Houve muito empenho.!!. Hoje _ A's 19 horas -;- Atlético
dido pela sua digna Direto-

'

12.00 horas - Suculento Ortiga Fedrigo E'dio Ortiga Fedriyn
por parte das duas equipes Início do ,Grande' Torneio 3.0 Lira Tenis x Cluhe da:

'.

' 'I' Churrasco, oferecido
_

aos 2.0 Secretário - Louri-ll'O Secretário".

'--que logo de iníc�o lançaram- le Bolão, em homenagem Atlético ,',
Srs. Sócios do Grêm!Q ,E. vaI Schmidt Gratos pela -

c9rr�vnicaçãQ
se á luta, revelando ambas � dr. Sebastião Neves, pre- 4.0 Clube' Doze x A. A. ' 9,30 horas

_

-' Partida de j I.A.P.E.T.C. � e seus con- 1.0 Tesoureiro -. Evaldo felicitamos novos «(ri:ge�tes
enorme disposição de ven- sidente do Coqueiros Praia Barriga Verde. Futebol, entre às equipes do

-

yjdados, e entrega dos prê- Mosimàm da . valorosa agremiação,
cer. Clube e da S. C. Granadei- Dici 23 de agosto domingo Olimpi?o F, p. x.Grêri6 �.! mi�s aos ve�c�dõres.' '

2.0 Tesoureiro :_- Valdir fl'rmulando-Ihes 'otos de

O Atlético foi mais 'feliz, ·os da Ilha. 'Jogos entre Co- A's 8,00hs. Voleibol Fe- Kuenzer. p::,osperidades.
. • �)�.(.()._,{).Q

pois conseguiu decidir a queiros, Grconadeiros" Bar- minino (final) >
'

sorte da luta nos; últimos 'iga Verde e Sociedade dos 5.0 Clube Doze xNence- FEDERA'ÇÃO ATLE'TI,CA CATÁRINENSE
minutos, graças a uma fa- Atirador,es. dor do 1.0 NOTÁ OFICIAL n, 17-53 -4f!WJ>

lha da zaga visitante, onde Amanhã - A's 9 horas,e A's 9.,00hs. Voleibol lVIdS'-
'\ B -�\!II!! fi. ';'

'

�'0-;
�

M.,co "cochilo�" pênnitin- '.5 h",", - FTo",eguimento ,,,lino (final). &'wluçõe, do Con,elho ·1 inville' e '" medalh., ao, 5.. � ,"·S'. ,0. .�.II
'.

do a E'rico o caminho

âas,'
.lo Torneio.

_
,6.0 A.A:B.V. x Vencedr.r Técnico aprovadas pela ! primeiros colocados; "-.' IIredes. O resultado não con-, 2a. feira - A's 22,30 ho- do 2.0 Diretoria: ,I c) - Abrir Inserições pa- l/,

. '��
venceu, já que ,um empate las - Enc�rrameil.to do A's 10,00hs. Basquetebol ra os Campeonatos Citadi- �_ ,OURAI'ITE TOOO arA �f
:;cria a melhor-expressão do: "-'orneio. I Feminino -a) - ·Em virtude do ,te- nos de_Vol�i-Bali, Masculi:' .ffi," -

" n-O� '1/4nF,':J_'·O'�.. (-""'�,'f'quilíbrIo de forças. O Im- "
Prêmios: Taça e meda-: 7.0 Clube Atlético x A.A legrama abaixo transcrito: no, Feminino � Juvenil; _" _

;J "ftl<L J
,

J

j,ituba brilhou como nunca. lhas aos Vencedores. !.�ar:jga Verde
"

. I "Federação Atlética Ca� d) -

-

Abrir- Inscrições .II

DJ�Ift�,ta'
.

Exibiu �m jogo Clássico, I Secçãf) de Tênis A's 1l,00J.s. Basquet"b�l tari!?-ense - Fpolis. S.C. - para, o Campeonato

Citadi-.
/- �

'

....

com ataques perigosos por
1

Torneio entre Lira Tenis (final)
��

I
Joinville - 981 - 5-8-53. no Infantil de Basquetebol; �

_0

�
_

�

;;

.� �
,-t �'.�

-

:
todos os lados, 'forçando a. Clube ,e Barriga Verde, �m 8.o,Vencedor 3.0 x V�,'j- Resposta vos�o telegrama e) - Transferir o Cam- = _. .

,

. I '
, � - .

,

defesa tricolor a emp�egar i hbmenagem ao jornalista eedor 4.0 : de ontem informo Diretoria peonato de Estreantes,':' de

o máximo para não ver seu Jairo Cãllado, diretor de Local: . Estádio- Renato" provisoria - atual vg Impos-; Atlefismor par� ,o' mês ' de

.
reduto cair. 'A Gazeta". Tavares da P. M. 'I si�ilitado assumir co�npr�-I Outübro �il!doú:i:o, cujas

Hoje e amanhã, com lm- Trofeus e Medalhas 8.0�" mISSO- vultuoso reahzaçao, provas serao:
.

cio is 15 e 8,30 horas res- Vencedores. I troféu Joinville pt Ervi�? I Feminino: 75 �ts. e
_ �e- •

pectivamente. I
Schaaf, Presidente LA�C. ·i

vezamento 4 x 75 mts.

Três tenths a dois assina- Local: Quadl"a- Coman- Parte Social Realizar, em Blumenau pistância - Altura - 50

lou no final o marcador. E'-, oante, Régis da Polícia Mi- D�ia 23 "de agosto, domingo: valendo-se da aquiescência mts. com barreiras.

rico inaugurou aos 7 minll- litar. A's l{OOhs. - Coqll,:td I da LAB e da colaboração Ar. do Peso. I'

tos, de cabeça, apróveiiar.- Secç;ão de Volei e basquete em comemoração pel� eo-· do Exmo. Sr. Gte. do 23° Màsculino - 100 200

Jo um "corner" bem batido a),"-:_ Torneio de Voléibol bertura na nova séde s(;- R. I. o qual in�luiu a

la.,.
- 4ÓO -.. r.500 '- Rev. 4 x

por Lauro. Miltinho saltou I Feminio, dedicado à �x- ('i�l.' .

série do :-eferido "T.toféu'� 100 mts. Distância - A�tu
para agarrar � pelota, mas

I
ma. Sra. D. Suely Cunha. Dta 25 'de agosto tel'ça-fetra nos .festeJos do sesqUlcente- í ra

- 80 m'ts. com barreIras

os seus cinquenta quilos na-
'

b) - Torneio dê Voleibol A's ?l;OO horas - Sessão
I nário do "Duque de Caxias" - Peso - Disco __; Dar!fo.

da puderam no "corpo-a-; Masculino; dedicado ao Ilmo Solêí1� éo����orativa", En-! Patrôno do glorioso Exér- Fpolis., 12 de agosto de 1953

corpo" com o comarMante.' Sr: Major AgosÚnho da trega dos prêmios. Saráu' cito Nacional.
---

(a.) 'Paulo Mendonça -

atleticano.-
, i Costa'Lino, _DD. superir!.-I

dansante. Coroação da Rai.! b) - Determinar o agrá-' Pr�s. do CT '

'

I Exumes de Admi,ea-o a'o 8Ioa.,·oAo� 44% minutos, Geo� tendente da "F.A:C." ;lha e colocação das falxas decimento a'o Exmo. Sr. 1 (a.) Nívio de An<{rade -

,
up . O. _

'. .: , . . " . . . S ", , - Preparam-se candIdatos para exames de admlssao
Par conseO"UlU ·empatar a c) -,TornelO de Basquete- slmbolIcas nas Prmcesa,;;. Colm, PrefeIto Mumclpalj ecretal'lO. G'

, .

,'" I
'

,- ao lnaclO. '

luta em _!>onito es.tilo, apa- bol,- d��.icad� ao Il�o ,Sr. Coquetél aos representau:-
� da cidade. de J�invil�, por I

Visto: �a.) ,Osmar Cunha
� M�trículas e informações, diàr!amente, até 31 de

nhando despr2"'emdo o go- Dr. Nl\':lO P�nto de All€lra- tes da Imprensa e clubes-" ter oferecIdo o Trofeu Jo-! - Prel'lldente. I austo, a rua Padre Roma, 122.

•

v o"I

CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO

OS QUADROS

A NOVA DIRETORIA DA SOCIEDAPE

CINCO TENTOS

Agência: nua. Deodoro esquina da
Rua Tenente Silv.eira'

Viagem com segurança
e, 'rapidez

so NOS CONFORTAVEIS :M.ICRO-ONIBUs DO

RAPIDO �(SUL-B·BISILEIRO)
Florianópolis -:- ltajaf - Joinv1lle - Curitiba,

-

I i
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o ESTAUU'-' Ploríanõpolís, Sábado, 22 de Aitôsto de 1953

l-
i

:Professor M. V.
:Rus�DmaDoI A convite da Faculdade
! de Direito. e da Federação
dos Empregados no. Comér
cio, virá a esta capital, no.

próximo. dia 24, o. Professor
Mozart Vitor Russomano,

. \

Solidariedade I
�EPRESENTADAS 1

a c I T E
CLIENTES �e:;: �:t�i:��:o.z��:�::

_-

'COMEUVALDO LOD I
'Rá:��,GJa,.ui; de F'lorlanó- i .

. ;:::;:::n��:,;,. &, Cia, :eJ���::�::n:J�:�:!�
,

'

• Rádio Difusora de Urussan- I In d, Gerais Cássio Medeiros to. dessa cidade. Sua exce-

RIO, 20 (V. A.) - ,Na compatibilizá-lo corn seus Iraquecer, desprestigiar e ga
'

S. A. lência profirirá duas confe-

reunião. semanal do. Co.nse-: companheiros, I dividir a indústria, tentan- Rádio Farroupilha de Pôrto A
A .' rências sôbré matéria tra-

lho. de Representantes da I -

. I do-se atingir os nomes dos Alegre , gencla Electrolân dia balhista, sendo a primeira,

Federação." das Indústrias MANIFESTAÇÃO SIN-' ,I mais altos e dignos repre- Rádio Sulina de Capinzal Modas Cliper intitulada "Fundamentos do.

do Ri� de .Janelro, foi a-, CERA i sentantes que já se impuse- F\árlio Difusora de Tijucas A Electrônica Direito. do Trabalho", na ,',

<,

pro.v�do., por aclamação, Terminada a longa expo- I ram à admiração, respeito e Rádio -Difusora de Laguna de Est. José Daux S. A. Faculdade -de Direito, n_o.

com todos os conselheiros síçâo, falou o. sr. Ribeiro da I aprêço da classe.
'

Rádio Caçanjurê. de Caçador' Waldir Losso & Cia. dia24; segunda-feira, às 20

de pé, um voto.' de --solida- Luz para propôr o. voto, di- Falaram, .aínda, apoian- l:::'ác:;o Difus?l'a de Itajaí
' I

I
Eléctrõ Técnica Ind. Com. horas. A segunda, no. .dia

riedade ao. sr. Euvaldo Lo- zeqdo que essa manifesta- do. á, proposição, os srs. "O Fstado" _,
S. A.

' 25, igualmente às 20 horas,
di, proposto pelacsr. Ribei- ção franca, postiva e sincera Otávio. Moreira Pena, Ari "Alvorada" Pu bll'cl·dade I' será no. Clube 12 de Agosto,
1'0 da Luz, representante do. de expressivo. e decidido. a- Lomba, Edmundo Pereira "O -Invicto?"

,

. I Escritórios Ronalan Ltda. sob o. título de "Origem e

Sindicato. da- Indústria de pÔi� e irrestrita s�lidarieda- Leite e Zulfo Mallmann, a- "O Vale do Itajai" I Lóide Aéreo Nacional desenvolvimento do. Direi-

Aguas Minerais. de ao presidente; já estava

Ilém
de outros industriais, /' to. do. Trabalho.", com a qual

retardada. Sem motivos só- todos com o. proposito de Caixa Postal, 45 - Flol'Íanópolis - Santa Catarina I
a' Fed_eração. dos Emprega-

FALA LODI lidos, por todos os meios e
I
manifestar- sua confiança no. dos nó Comércio inaugura-

modos se tem procurado. en- líder da classe.
Densru d

rá um curso de Direito.' go
Antes, falou o. sr. Euval- I e Uma' Semana Trabalho.

do Lodi. Expôs os aconteci- ,\ A entrada é franqueada

:e;:�Ser;:'se:I=::::::e:� A,,' V 1-' S_ ,O Reunir-se-á o Tribunal, do [un :a�::a:;sa�:�:�:: int�::::
feriu-se às acusações que . , .

I lhistas.

lhe vem !azendo. e frisou
O TrI�unal do. J�r� des-I., .. I Estado e os dois"último.s re-

__

--

que sua_reserva sobre o. as- DR. NEWTON D'ÁVILA
ta Capital se reunira, na tíça, a Praça Pereira e Oh-; sidentes em Capoeiras, -Sâo E

-'

_ .

I p�'óxim,a 5a., feira, 27 de a- vei.ra, sO,b. a presidência do I Jo.sé. Também será o. se- mpresosunto visava nao precipitar Ausente durante o corrente mês, fazendo curso ..

os fatos, uma ,vêt. ue os
50Sto., as 13 horas, na Sala JUIZ Mano de Carvalho. gundo julgamento. do. réu

'

. /

q de aperfeiçoamento no Rio de Janeiro. I J'
.

d PI" d J R h
-

,

mesmos estavam sendo. exa-
.ro urr o. a acio a us- oc a. '

, ' Moacir Coelho, ora na Pe- CR$ 3.000,0.0.

minados pela Comissão Par-
Nêssa sessão, que está nitenciária, por haver ana- Firma ,desta Capital ad-

despertando interêsse da alhad h
Iamentar de Inquérito,

v uo um ornem no. mite 2 moços e 2 moças

Fêz detalhado. , histórico. R AOIALISTAS QUEREM B GREVE
-sociedade local, serão. [ul- Mercado. Público. maiores capazes e ativos

da ,questão.. Depois, aludiu. I N II, N
,

,

'

I
"

"

gados, nóvamente, em vir- Na Pro.i-ri'o.to.ria Pública para cargos de responsabí-
d SESI T . I

tude de des,pacho. do., Trib�-, funcionará o. dr. Rubens lidade.
ao caso. o. com o.

1'1-, "",,I�ql ";'_�----C- I d J
-

bunal de Contas, mostran- RIO, 20 (V. A.) :_ Esti- I que o. descontentamento é para uma greve geral, em' n� e ust�ça,. os reus João
I Mo.:�tz da Costa e na defê- I Ordenado. Cr$ 2.000,0.0. à

do que a instituição. se re-
,
veram ontem, no. Ministério. 1 geral no. "meio radialista, 'protesto pelo fechamento.

DIas de Oliveira, Bern�rdo. I
sa desses réus, os drs, Aldo._' Cr$ 3.0000.0..

CUSo.u a prestar co.ni�s à- do. Trabalho., o.s srs. No.r-I já existindo. um mo.vimento. .la r.eterida emisso.ra.
Santos da Silva e HIlde- Avíla da Luz, José Benedi- Tratar: Rua Vidal Ra-

quele órgão. po.r estar muni- mando. Ferreira Lo.pes e
brando Santos da Silva, o. to. Salgado de Oliveira, Cus- mo.s n. 30, munido.s de do.-

da de um mandado. de se- Orlando. Forin, respectiva-
primeiro. atualmente reco.-I to.dio. Campo.s, Jo.ão. Batista cumento.s (terça-feira) pela

gur a n ç a, declarando. o. mente presidente do. Sindi-

C
" ,lhido à Penitenciária do

i Bonnassis e Clarno. Galletti. manhã.

�=a:;:Ob;�::Óqu:é n�� �..:,:,�::s E::P;:;'::fU:: e râmica
-

São .Caela no 1--- .. -:----:------:------�---- .J. _

envio.u as co.ntas, não. po.r- desta capital, e presidente 'M·ln'-'I·sle'rl�'o/ da Marl·nh:a-'·
-,.

que ho.uvesse qualquer co.i- da Co.missão. de Ajuda ao.s TIJOLOS PRENS1\lJÜS, TELHAS, LADR'·
sa a esco.nder, mas po.rque funcio.nário.s da Rádio Clu- LHOS, RODAPÉS E MATERL\L REflL\
se o. fizesse estal'ia reco.nhe- be, recentemente fechada, TARIO
cendo o. caráter público. do. Falando ao.s jornalistas, PRONTA ENTREGA '

SESI, quando., na realidade disseram que a situação. de
é de direito. privado.. E, seu I ê!erca de 15_0 servidores da

O
'

.

dever, co.mo. dirigente, res- Rádio Clube é a pior possí-. Snyguardar o. patrimônio. da in� vel, po.is a m�o.iria está pas-
'

,

tituição., que é da indús- san?-o. necessidade. �

tria, po.rque só 'ela Co.n- Adiantaram que no. dia JERÔNIMO COELHO, 14 Ca�a
tribui para o. SESI, não. re- �2 do. corrente a "Càravana "239 - Florianópoli�
cebendo. qualquer recurso.

I
la Solidariedade" "deverá' DISTRIBUIDORES

do. Teso.uro.. Aponto.u 'a cam- 'ealizar um "show", em be-

\ panha que vem so.frendo. Co.- lefício. do.s desempregado.s,
mo. um melo. de enfraquecer da Rádio. �lube. I
a indústria, cindi-la e in- Concluindo., declararam

HOJ�, DIA 22; GRANDIOSA SOIRÉE ÀS 22 HORAS, NO CLUBE 15 'DE OUTUBRO.
M_l\RJA DE LOU;l{DES

-

FARIA, NA JMPRENSA OFICIAL.
RESERVA DÉ, MESAS COM

-

-

I

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

Gama&Cia.
EDITAL

Postal

EXAMES PARA O PESSOAL D,,� MARINHA
MERCANTE

De o.rdem do Sr. Capitão dos POl't�s do Estado de
Santa Catarina, faço. público a

-

quen'l interessar que u-,

PO� c��m-se abertas nesta Capitânia dos Portos, as inscri-

, ,ço.�s.para o.s exames de: Mestre de p('quena cabo.iagem,
1}(J/lÁLre/(J g(J4J([g i PratIco.s, Praticantes de Prático.s, Co.ntra Mestre Ar-

� !. 1° 2°Cd"gE/XAg NfTTO

j
nus, s. e s. o.n uto.res lVIoto.ri,3tas e, ,Maquinistas,FLDRIANÓPOUS_SANTA CATARINA desta data a 31 de agôsto. próximo., de acôrdo. co�n as Ins
truções do. Aviso 3.122/1951 do Exmo.. Sr. Ministro. da
,Marinha.

'

Capitânia dos Porto.s do. Estado. de S"inta Cati:irina,
fln Flo.rianópo.lis, 22 de julho. de 1953.Apartamento

v. S. ESTA' PRETENDENDO VENDER
'OU COMPRAR

I
'

Co.m 8 peças, entrada in-"

Ua eia ,dependente, instalações sa-

VENDE-SE Fugiu
' I nitária e eletripa de primei-

Um bem afreguezado., si-
" I •••

'ra --- Edifício. no.vo. ---- In-

V
.

d-
�

to. à Alameda Ado.lfo. Kon- ! SAN1'OS, 20 (V. A) fo.rmações nêste jo.rna1.
'

en 'e' se'd' n' 3 .

"

' O povo santista quebro.u a

-

-
-

er . . , •

I
..

'
,

'

..

Motivo. da venda é o pro.- :
morwtonia de sua cidade,1----·-------

prietário. ter de residir em fazendo, aglomeração no.
' }J ende-se bôa �asa de sêcos e ,mo.lhados com residên-

f d b

'*
tia cita em Capoeiras.

C 't'b ! caes, a 1m e o servar uma

(S�Jf�l�nD I
-

urI 1 a. "

d b '1
.

,,',
Dois lotes em Barreiros cita á Rua de Moura 20x3'5.

VeAr e tratar no. lo.cal. gran e a eià que emergja U V'l S
I

ma casa na I a ão João, em Capoeiras.
próxima à ponte dos práti- Vêr e tratar com o pro]lrietário -BrauJio Silva ,em

I coso Ho.uve alarido confu- CAPO,EIRAS.
'

- '!sao a vo.ntade ..de pescar 0.;

centaceo -de do.ze metros de
I

Nelson do. Livmme�J.to Coutinho
Escriturário. "G" -- Secretário.

,UMA PROPRIEDADE?

,

Então vá ,até à SpBRAL
Alf�na Rt,ta Trajano, Edifício São Jorge,

Sala 4,- que sua pretensão será satisfatoria-
mente realizada.

'

Sociedade Imo_biliária Sul Brasileira
"SUBRAL"

Garante presteza, e sigilo nos negócios que
realiza.

4>

�\.a
�)"�\.5:>,

....�<;) ",,-'\_(1,.��

'�

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A .

.,.
-
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o ESTAJ)()Florianópolis, Sábado, 22 de Agôsto de 1953

E OITA
COMARCA DE

CRICIUMA

exercício.

do-vCrime, Civel, Comércio, 'lo laudo, terminam afir

Feitos da Fazenda, Prove- mando categóricamente: O

doría e Hesiduos, Órfãos" e paciente teve remissão to

Ausentes da comarca de tal' dos distúrbios psiquicos
Criciuma, Estado de Santa e presentemente não se a

Catarina, na forma da lei cha em estado de alienação
etc. mental". Considerando gue
Certifico a pedido ,ver- o digno procurador da cura

.bal de parte interessada, dora, na sua petição de fls.

que revendo em meu car- í3 a 76 alega que "os peri
tório os autos de interdi- tos não poderiam ter feito

ção n. 420, em que é auto- observações de vários me

ra Marta Minato Burigo e ses no paciente, desde 1°

requerido Antônio Burígo, de dezembro de 1951, isto

nêles e' a fls. 89 e verso, porque sómente a 17 de ju
encontra-se a sentença do lho cÍo corr�nté ano e que

ECONOMIA absoluta
Grande CONFGRTO

AQUECEDOR

, ELÉTRICO

IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construido Inteiramente de
•

cobre.

• Aquecimento ultra rápldo.

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÂKO. de regu·,

(agem instantanea. permite o

maiQr escola de graduações de

TEMPERATURA.

CONFORTO absolúte
," l

Grande ECONOMIA

:��'�'--:�"'.�;>---""J'
-

���-.�.�.�... '�.·3:;.�!.i:, ','�:iW�'1f;:�""""

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.'

CapaCidade:
100 a 1.000 Ittros'

• Construção s6lida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidrQ),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.

., Controle automático de temperatura por::URMOSTATO.
'que proporciona grande ECONOM.IA.

GARANTç O QUE FABRICA

< I
..,

f. BAMOS S/I.-Comércio e 'oêD�las
R ua João.Pintol 9.•-Fpolis--Sta. Catarina

•

Com êste VAlo� fJ. S.
",b.. i..,;. um", ContA qué

.

lhe ..ende� juro com·
pensllodol" •

-::::-....._. e

leVA"';' pArA SUA residin
ci(.\ um lindo e útil presente:

umBELíS$/MO eOFREde ACO aROMADO.

APt"ocur! hoje o NOVO

NeO. GRICOLA
Rua c7' 16

FLORIANÓPOLIS �':'TA CATARINA

•

I produção cuja qualidade
não lhe é inferior: HÉRAN

ÇA' MALDtTA. Na -inter-

As 2--4% __ 61/2 __ 91/2hs. pretação de LOUIS, HAY

WARD com: JODY LA- >Ri-
WRANCE. Teria o 'filho

1.IIrA

JUIZO DE DIREITO DA I de fls. 57, pedindo juntada
I da precatória devidamente

,

I cumprida e requerido '�4e
I fôsse designado dia para a

E D I T A L ,
I audiência, para ela deven-

, I do ser citâcía a curadora e

O cidadão Abdon Fran-Io dr. Promotor Público. De

cisco Alexandrino, Juiz de! ferind�. a petiçã�, designei
Paz no exercicio do cargo i o dia 21 de novembro pró
de juiz 'de direito da co- I ximo passado; às 10 horas

I
'

marca de Criciuma, Estado para ter lugar a audiência I

de Santa Catarina, na for: requerida. No dia 19 do I
ma da lei etc. ! mesmo mês, o procurador
Faz saber' a quantos o I'da curadora apresentou a

presente edital virem ou I petição de fls. 73 a 76. Dia

dêle conhecimento tiverem, 120, a curadora requereu

que por êste .Iuízo e Cartó- que a audiência se realizas

rio do escrivão que êste se em 'segredo de justiça
, subscreve, foram regular-I.para evitar que' as partes

mente processados os têr- sofressem o vexame de ve

mos de levantamento de in- rem expóstos em público
terdição de Antônio Buri- fatds da intimidade do ca

go, 'sendo a sentença' que sal, requerimento que defe

concedeu 0- levantamento ri e consta a fls. 79. Na au- J

da interdição proferida por diencia foram ouvidos a

êste .Iuizo em data de" 9 curadora, três (3) teste- i
de dezembro de 1952 e con-: munhas do interditado e

firmada pelo Egrégio
. Tri- êle próprio (fls. 81 a 86). tbunal de Justiça do Estado, Os autos vieram-me con

conforme, se vê do acôrdão clusos, tendo mandado a-I
datado de' 22 de junho de brir vi�ta �o dr. Pro�otor .

1953, à fls. 115 dos respec- Público, que apresentou o

tivos autos. E, para que a parecer de fls. 88 e verso,

noticia chegue ao conheci-I Isto pôsto e, considerando
mento de todos, é expedido i que

Antônio Burigo,' in
o presente edital, que será' terditado, submeteu-se a

" afixado e publicado de acôr- exame pericial procedido
.Ór I

do com a leivDado e rassa- por médicos psiquiatras,
--�"-

...

---'--- - ---'------------------------�-------......;..-

do nesta cidadé; �e C�iciu- nomeados que fóram pelo do assí "A' I d Ad. P
-

ma, ,aos 6 de agôsto de 1953. dr. juiz de direito- da
-

2a I d: ���ms:e:e:��:�:: a p�:� I Dst. e posenta orla e entOBl1G· .

-,

Eu, Ga:ldino Trento, escri- :'ar� da. comar:a de Flo- sibilidade de repetição da I dos Emp. em Transportes a Cargas I ·1 n e Ina s
vão o dactilografei e subs- rianópolis, apresentando o I I íti 'I' t d

"
mo es la, sera evan a aa, '.

.

crevi, Abdon Francisco Ale- laudo datado de 16 de se-. di
- d'

,
.

, inter Icao, mas em caso e ' .DELEGACIA REGIONAL DO ESTADO DE i? .:- _ _ -.-.- - - - -_ - - --- - ....

. xandrino, Juiz de Paz em, tembro de 1952; Conside- - 'd' 'd '

SANTA CATARINA,'eC31 a, o cura 01' reassu-

rando 'que os 'senhores pe .nirá a cargo, publicando-se
ritos, médicos da Colonia

E D I T A L Psicoptas do Estado, con-

Galdino Trento, escrivão cluindo o seu bem elabora-

Edi'al
'lOVOS editais, na forma do O Delegado Regional do Instituto de Aposentado-
,

rrtigo 609, ou restabele- 'ria-e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas,
-endo-se o registo". Consi- faz saber aos srs. segurados, que a partir da publicação
lerando. que as testemu- do presente. Edital e durante quinze dias (para a capi
.ihas arroladas nos decla- tal) e ,trinta dias (para e �terior), estará aberta, nesta,

d d I Delegacia Regional e nas Agências de São Francisco do
cam, e mo o c aro 'e pre- Sul, Jo'inville, Rio do Sul, Itajaí e Blumenau a inseri-
ciso, estar o interditado em ção ao empréstimo imobiliário para aquisição de casa

perfeitas condições de ge- � própria, por iniciativa dos associados.
rir sua pessoa e de admi-I São condições preliminares para habilitar-se ao em-

ni�trar os seus bens. Con- I préstimo:
'

id d
.

di d 'I a) Haver contribuido doze meses para o Instituto.
"1 eran o que O mter ita o b) C '. I d

. .

,

I
ontar igua tempo e serviço ativo para o mesmo

,'10 seu longo depoimento I empregador.
1e fls. 83 a 86, durante qua- c) Ter menos de sessenta anos de idade, na data de
:1'0 (4) horas demonstrou apresentação da proposta.
una inteligência lúcida e

I _'

. Qu�lquer informação será prestada na Secção de

t d' , I Aplicação de Reservas desta DR, a Praça Pereira e Oli-

��rren e, ,n�rran o epIs�- i vcira, Edifício Ipase -- 3° Andar, das 12 às 18 horas e
lios dramáticos de sua vi- aos Sábados das 9 às 12 horas.
la, sem que, entretanto, se Florianópolis, 21 de agôsto de 1953
leixasse dominar pela emo- Thales BrQgndli

teor seguinte. Visto' e .aten- foram encarregados de,pro-
. Chefe da Secção de Aplicação de Reservas.

tamente axaminados, êstes ceder ao exame pericial". ião. Considerando que o VISTO: Rafael Gomesrâe Cruz Lima

autos. Antônio Burígo, bra- A sua alegação, porém não =:oléndo Supremo Tribunal Delegado Regional.
------------------------------------�

sileiro, casado, cómerciante merece acolhida, pois o in- Federal, no agravo de ins-

requereu, em data de ·19 terditado nos -conta que rumento n. 12.618; da qual
de julho do corrente ano. desde que chegou a Flo- oi relator o iminente Mi

com fundamento no artigo rianópolis vem frequentan- .iistro Orozrmbo Nonato,
611, do Código de Proces- do os consultórios de mé- .itando Felicio dos Santos,'
so Civil,...o levantamento de dicos psiquiatras e sua ale- lOS esclarece: "Se a socie

sua interdição, petição que gações são corroboradas pe- lade dêve proteção ao inca
foi dirigida de .Florianópo- lo depoimento da testemu- iaz, ainda. mais deve ao

lis, onde o interditado está nha Hugo Pessi, proprietá- rue, sem justa (.<ausa, este

residindo. Em ,21 do mesmo rio do Hotel Central, onde a privado de seus direitós

mês e ano, o sr. Juiz de o interditado estava resi- ivis e talvez sequestrada
Paz, no exercício do cargo dindo há dez meses, quan- m. algum hospício". (Ar-'
de juiz de direito, mandou do nos diz: "que sabe que [urvo Judiciario, volume

fosse expedida carta preca- durante o tempo que o in- -"XXXIX, página ·110 a·_---

tória ao Juiz de Direito da terditado reside no 'hotel do 14). Considerando que o
I

2a Vara da comarca de 'Flo- depoente tem êle feito tra- ,:aso do interditado é per-' z-i"";:-á-o-s-s-e-u-s--e-fe-i-to-s---d-e-p-o-i-s--�-ia-I--d-o-E-stado"'. por, três

rianópolis, a fim de ser in- tamento com os drs. Alfre- 'eitamente enquadrado no de publicada três (3) vê- (3) vêzes, com o intervalo

terditado submetido a exa- do _Cherem e Santaela". ,ensamento acima transcri zes por edital com o inter- de dez (10) dias. (Arts.
me pericial, por peritos a Considerando que é ainda o, pois sendo um cidadão valo de dez (10) dias, on- 609 e § 4°, do 611), caso

serem no�eados' pelo juiz o ilustrado procurador da tivo e de grande tino co- de não houve registro es- não haja livrQ especial pa
deprecado, sendo' a preca- curadora que nos diz, re- i.ercial, está privado de pecial". Considerando que ra registro. Custas como

tória expedida no mesmo ferindo-se ao laudo dos sen- eus direitos civis, quando o digno dr. Promotor Pú- de' direito./Publiqu·e-se, re
dia do des,pacho. (Fls. 55 e hores peritos: "Não escla- :essou o motivo para que blico, no seu parecer de'gistre-se e i�tirrie-se. Cri-

Sensacional Estréia
56). O juiz deprecado, des- eecem, contudo, se essa ssim permaneça. Conside- fls. 83 'a 88v., opinou pelo ciuma, 3 de dezembro de

Um dos mais famosos fil-
Pachando, mandou. que o cura é perene, nem sucitou 'ando que a respeitável sen- levantar,nento da interdição 1952 (a) Waldyr Peder

.'
.

. .. .

-

mfs de todos os tempos --
sr. escrivão designasse dia a' hipótese de uma recidi7 :ença de interdição de fls. uma vez que cessado estar neIras ToulOls, JUIZ de dI- "O M 'dO M t"

,
..... I e 100 e o ons 1'0 --

e hora para ter lugar o exa- va". Admitindo-se. que ha- �6 a 27, prolatada em 27' a causa que determinou reitO'. Era o' que se conti-' A :
I tem agora sequenCI9- numa

me médico-legal do interdi- ja probabilidade d,e repeti- 1e agôsto de 1949, não po- a mesma interdição. Consi- nha em dita sentença, que I
'

tado, nomeado peritos os ção da molesta mesmo as- dia produzir seus efeitós, derando o mais que dos au- bem e .fielmente extrai dos _

drs. Antônio Santaela e
I
sim, face ao laudo pericial pois não foram publicados tos consta, decreto o le- próprios, autos e dou fé. Eu, I •

Perei Borba (fk 52); cujo, de fl,., tem o interditado editais e nem tão pouca vánto da interdição de An- Galdino Trento, e,crivão o e,On ta'do'r'peritos apresentaram o Iau- direito ao levantamento' da registro especial, como me-' tônio Burigo com funda- dactilografei e. subscrevo
I �

do de fls. 64 a 66. Em data sua interdição, face ao que ridianamente prescreve a mento no artigo 611:, do já Custas C. B. R. S. Cr$ 45,00 i
de 13 de novembro uiti-. preceitua o § 3°, do artig� parte f�nal.do artigo 609, referido Código, espedindo- C�iciuma, 3 de' ---dezembro I .

.
' ,

11 dC· .
CONTADOR, dIspondo de algutrlas horas diarias,

mo, o procl,lrador do inter- 6 , o ódigo de Processo :lo Código de Processo Ci- se editais que deverão ser de 1952. Ga,ldm.o Trenpo" .lceita escritas. Tratar das 17 ás 18llOras, á rua Itajaí,
ditado apresentou a petição Civil, que é taxativo, quan-

.

vil, que diz:� "
... e produ- publicados no "Diário Ofi� escrivão. . 32 _ nesta capital.

Barbara HALE

cahrd GREENE em:
herdado a formula famosa?

O CASTELO INVEN-
.CIVEL

10U a dupla personalidade

T d I d d· t
f era o mal hereditário.

'

o o esp en 01' a cor e

I No programa:da Inglaterra no Século ...

I Cine Jornal. Nac.
XVII esta fielmente repro-

Preços: 7,60 -- 3,50duzido em "O Castelo In- I
i Imp. até 18 anos.

vencivel". Naquela tumul-
I

tu�sa era em que os direi- 1ifIi".I"!.iiI'IiI'I!!I"!!!II�••'"
tos se conquistavam o fio ,ti 1 'PJ i » "IIdá espada, Um romantico -' - "

--.

par vivo um apaixonado,' ,
As 8hs. .

idilio. Barbara HALE -- Ri-

No programa:. I cahrd GREENE em:

Notici�s da Semana. Nac.· O CASTELO INVEN-

Preços: 7,60 --.3,50 CIVEL

Imp. até 10 anos. No programa:
Cine Jornal. Nac.

ne DRU em:

CARAVANA DE BRA
VOS

As 4 -- 8hs .

Sensacional Programa
Richard D1X -- Victor
-,

JORYem:

HOMENS DE PERIGO

Bon JOHNSON -- JO?-

H.O".

Início do seriado:
A VOLTA DO ZORRO
No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 -- 3,50
Imp. até 10 anos.

As 8hs.

Preços: 7,60 -- 3,50
Imp. até ,14 anos.

As 8hs.

Dan DURYEA

ANDERSON em:

TELEFONEMA FATAL

Mary

No programa:
Brasil Cine Repórter. "Nac.
Preços: 6,20 -- 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8lhhs.
Barbara HALE

cahrd GREENE em:

O CASTELO INVEN-

Ri-

CIVEL

No programa:
Noticias da Semana. Nac.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sábado, 22 de ,Agôsto/de 1953

r
I'

"

I

mensaimente, mil automóveis de passeiQ, 120 plIra JUIZO DE DIREITO DA'
"

'. iod·lÍstrla e 1-.200 motores' , 4a. VARA -- FEITOS DA i
.

, I FAZENDA púBLICA DA:
,

COMARCA o DE FLO- IRIO, 20 (V..A) ..;;- O grande tlexibilidade e esta- 'brangendo tôdas as partes
Presidente da República en-I/rá em condições de produ- do automóvel, com .exceçâo

. RIANóPOLIS I
.

caminhou ao. exame da Su- 'I zí-los para 76. tipos diferen- dos motores, eixos e engre- BDITAL CÓM O PRAZO I

perintendência d� Moeda 'e tes de .maquinismo, desde a nagens, <!,everá estar pron- DE TRINTA (30) DIAS Ido Crédito um ofício da }n- carroceria até o motor para ta, já produzindo automó- O Doutor Manoel

Barbo-I'dústria alemã de automó- máquinas agrícolas. veis em dezembro de 1954, sa de Lacerda, Juiz de Di-

veis "Wolkswage?�, solici-\ Nos estudos 'ap:esentados A segunda, -corripreendendo reito da 4a. Vara -- Feitos:
tando apôío governamental' está prevista a produção a fundição de metais leves da Fazenda Pública da Co-

.

para 'a instalação de uma: mensal_ de mil automóveis � dos �oto�es : 'sua u�ina-I marcá de Florianópolis, ca-Igrande indústria. a�tomobi-I' de pa.ssei,o, 1,25 ve�culos pa- gem, fabricação de ,eIXOS, I pital do Estado de Santa

Iística em nosso pais, • ra a indústria e amda ... , engrenagens ,e demais par-I Catarina, na forma da lei,
O pedido vem acompa-

I
1,200 motores para fins in- tes não compreendidas na etc.

nhado de projetos, plantas dustriais, além de quanti- primeira. etapa, deverá es-j FAZ saber aos qu: o pre-
e especificações técnicas sô- dades adequadas de ..peças tar termmada em- menos de. sente edital- de citacao com"

bre a fábrica, que deverá sobressalentes. dois anos e meio. �ssirrt, em I o prazo de (30) dia� virem"
ser uma unidade econômi- A execução dêsse progra- dezembro de 195:> teremos ou dêle .corihecimento tive

ca completa. A sua linha de I
ma deverá se processar em o primeiro automóvel inteí- rem que, se está processan

produção de motores terá 1 duas fases. A primeira, a- .ramente fabricado no Bra- do por êste Juizo ê peló
sil.

. -artório do escrivão que ês-
Na petição da "Vo�kswa- te subscreve o� termos do Igen' os seus diretores bra- inventário dos bens deixa

sileiros aduzem uma série .los por falecimento de Ma-I'de considerações sôbre a I .ioel José da Silva e sua

conveniência da fabricação mulher. D. Rosa\ Eugenia
de carros populares no Bra- Eduardo, de que foi inven
sil não só, sôbre o' aspecto �:,riante José Archimimo da
de economia de combustí- Silva, e, como o inventari

vel, uma vez que os carros mte descrever entre .outros

ooupança de divisas na im- uz: e, Edo Silva, casado

,)ol'taç;:io dês�es veí�ulos. , I �0�1 D. Dorila Tajos da Sil
A preten�ao dos industri- ,,'a, [ilhas e neto dos "de

ais alemães é de apôio fi- .

.ujus", pelo presente, cha

nanceii-o, por parte do go- lIO-OS a comparecerem em

Serão fabricados

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

dêste tipo consomem muito

menos gasolina do que o co

mum dos outros automóveis
usados.no Brasil e também

pelo que representará em

vêrno brasileiro e conces

são de licenças de importa-
ção de materiais necessá
rios para o início das ativi

.lades da fábrica.
------------------

c A S,-�A
Vende-se uma casaDistribuidor

C. RAMOS S/A construída sita á Rua Ruy
Barbosa n. 92, (Próximo ao

Abrigo de Menores). Aceí-
-

'--.. .

Comercio - Transportes.
Rua João Pinto. 9 Fpolis ta-se troca por um auto-

móvel.
Tratar com Carlos Vieira

(Marreco) no pont� de au

tomóveis n. 2.SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS

EDITAL
Assembléia Geral Extraordinária

" De ordem .do Snr. Presidente, convido
os Srs. Assoclados,' para a Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 22 do cor
rente ás 15 horas em primeira-convocação e

ás 15,30 horas em segunda convocação, caso

não haja número legal na primeira,
Florianópolis, 15 .de Agôsto de 1953.
Amâncio Pereira Filho, Secretário.

RECUSA·
O Ministro!

sente edital de citação com

Lacerda, Juiz de Direito da ;) prazo de (30) dias virem,
ia. Vara. Está conforme. () ou dêle conhecimento tive

RIO, 20 (V. A) - O mi- Escrivão, Vinicius Gonzaga

CONTADOR, disporido de algumas horas diarias,
.ice ita escritas. Tratar das 17 ás 18 horas, á rua Itajaí,

32 - nesta capital.
nistro do Trabalho se

cusou a atender ao, convite

Io sr. Peixoto de Alencar,
ainda presidente do Insti
tuto dos Bancários, bem co-

I
no a designar representan
te, para comparecer aos a

tos com que está comemo-

Cur'so'" Pre' -UOI·verSI·'a' r-lo
1

:::�� :u:e!�:�:is��!�::�á-
. De fato o sr. João Gou-

'�

VESTIBULARES PARA-FARMACIA E ODONTOLOGIA
J

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

SILVA'� ACADfl.:l\HCO HARRY GROCHAU
CONTADORES E NORMALISTAS" completem suas

carreiras, estudando Farmácia e Odontologia.
Não percam um ano de estudos. Aproveitem a ópor-.

tunidade, asseg:u�ando, a sua aprovação.
AULAS DIARIAS

LOCAL: Academia de Comércio
IN:t:_PRMAÇÕES: diáriamente das 8 às 9 horas. na ,

estar

Academia de Comércio. - i são.

;

"ia da "primeira publicação ia. YARA -- FEITOS DA
:;�ste, falar aos termos do FAZENDA PÚBLICA DA
eito em aprêço, sob pena COMARCA DE FLO-
:e revelia. E, para que che- RIJ\NÓPOLIS'!u� �':i0 c'�'nhécimento 'dê. tO- 5 INUS ITES':105, mandou o M. M. Juiz COM O PRAZO

'.
'

,

EDITAL
{<_; INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E, GAf-<GAN'l'A.expedir o presente edital :.lE TRINTA (30) DIAS TRA'l';\.MENTO COM HORAS MARCADAS.

que será afixado no Jogar
-30 costume e publicado na

Edital·

lart, ou seu" representante,
jamais foi visto nas diver- DR. JúLIO DOIN VIEIRA
sas inaugurações, almoços Acaba 'de receber o

e recepções com . que o sr. AMB,LIOSCOPIO DE
Peixoto de Alencar procura WARTON
demonstrar estabilidade no Para tratamento do ES-

cargo, agora que correm TRABISMO em crianças.
insistentes notícias de já Rua Vitor Meirelles, 14.

decretada sua demis- De .9 às 12 horas diària-

�lerdeii'os, os seguintes:
Hilda da Silvá Schmitz, ca

sada com Plínio Schmitz:
Henedina da Silva Luz, ca

.ada com Antônio Pedro da

re-

.iovecentos e cinquenta

7

ruizo, per si ou por seus

"',)·oc',.1r�dor€s bastante, pa-,
.

a, no prazo acima de trin-
.a (30) dias, ;l, contar da

forma da lei. Dadó e passa
lo nésta cidade de Floria

rópolis, aos doze dias do
nês de Junho do ano demil

Editai ULTRA SO;NO
:YERAPIAJUIZO DE DIREITO DA

O MAIS :MODERNO E EFICIENTE 'l'RA'fAMEN
ro PARA INFLAMAÇõES E. DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

O Doutor Manoel Barbo
'.I de Lacerda, Juiz de Di

'cito da 4a. Vara -- Feitos

Ia Fazenda Pública da CO-I
narca de Florianópolis, Ca
pital do Estado de Santa

DR. GUERREIRO
CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. '

RESlDtNCIA - ....ELIPE SCHli:iIDT N. 113.

FAZ saber aos que o pre-

e Catarina, na forma da lei,
três. Eu, Vinicius Gonzaga, -tc.
Escrivão, o subscrevi.' (As
.ínado) Manoel Barbosa ·ie

'em que, se está processan
do por êste Juizo e pelo
cartório do escrivão que êS-[ blicação dêste, falar aos 1,21'- CAsÀ MISCELANIA dístrí
te subscreve os termos do mos do feito em apreço, sob b�id()ra dos Rádios R. C. A.

i.iventário dos bens deixa-I pena de revelia. E, para que
VIctor, Válvulas e Discos.

.

'

. Rua Conselheiro l\oI-afra.los por falecImento. de I chegue
ao conhecimento de • _

Austclino Bento Fernan- I todos, mandou o M. M. DLI' des. e, como a inventarian- i Juiz �xpedir '0 presente edi-
1

-�

.........MlIIiII.......aiiI1.... te D. 'Filomena Senhorinha
\
tal que-será afixado no 10-

'

vlachadc, descreveu entre gar de costume e publicado
outros herdeiros" os seguin- na forma- da' l�i, Dado E

tes: Maria Filomena Mo- passado nésta cidade de '1<'1(1-

re-

AVISO

mente.

eontador

i ais, casada, com Luiz Mo

i.is; Austeclino Bento Fer

nandes, filhos e genro do

rianópçlis, aos dezessete
dias do mês de julho c1.o
ano de mil novecentos e cin-

"de cujus", pelo presente, I coenta e três, Eu, Vinicui-,
chamo-os a comparecerem, Gonzaga, Escrivão, o subs
em Juizo, por si ou por, ;em: I creví, (Assinado), Manc-;'

procuradores b�:stante,. pa-I Barb�sa. ç1e Lacerda, .Juiz J

ra, no prazo aCIma cltado I de DIreIto da 4a. Vara. Rs, !
de trinta (30) dias, a con-: tá conforme. O Escri ião
ta da data da primeira PLl'

I V.inicit�s Gonzaga,
i

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

Presel1tes de Real Valor, Sim
Aneis, Pul�eiras Diversas,.Relogios, .Canetas Parker� Porcelanas Dec.oradas Nacional,.

'Japoneza e Chlneza, Faianças . e, . MUllas Oulras Novidades. .

Preferir a Melhor
- FELIPE SCHM-IDT' - FONE' 2280 '

�

Preferir N01sa Casa, é
OTICA ,'M'ODELO

•
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,. ELE VOLTOU'rI Engalana-se de flores a Colônia Santa Tereza, chil-
11'am em t01'nO do vergel os rouxinóis, abrem-se em S01'

risos os rostos ate então impassívc.s d,J:> doentes, um

zum-zum de alegria ouve-se em tôda parte. ,

Ontem, na -:Câmara Muoicipal - A Guaruiá ouvirá, "também, ÇA,��::�i: !:��h:a�e�;'��:�Z,:�:��:oi�=a: :��:
,

�

h d
A

b
'

I
·

t I t
DADE, e a LEI triunfa contra todos o, obstáculos sem

� omens O POVO so re o. pa pi an e as.�un � . ::��j�i:�e�{�i:�:"�:l�:':��!;�!;:�:::�rf:'�!;
Prosseguindo nasua cam- mara Municipal, sendo ouvi- nifestaram seu pensamento ser, pessoalmente, simpátíco xar de ser pela, emancipa- para homenageá-lo.

panha de consulta à opini-I dos os Vereadores sôbre o' :ôbre a autonomia, cujo re- à causa.
-

. I ção política e administrati- Caráter de cristal sem jaça, ignora os caminhos tor

ão pública, sôbre a emanei-i' palpitante assunto que, está; sultadn 'será irradiado, às Também o sr; Dep. Vicen- va de Plorfanõpolís e São tuosos, as reticências convencionais, incapazes de trai-

,PW':ão dos municípios de I despertando intel"êsse ge- 13. horas de hoje, através a te João Schneider, pelo Francisco do Sul. .;ôeS, escapatórias e perfídias, o grande leprólogo caiu no
, "i I I desagrado do govêrno. -,-'Florianópolis e São Fran- i geral. 'I onda da Guarujá. Partido de Representação NA CAMARA MUNICIPAL

, O atual governador pensa ser um Cesar, e os Tigé-
cisco do Sul, a Rádio Guarú- Os líderes dos diversos Popular externou o seu pen- Ontem.o locutor Acy Ca-

linus que o acompanham e incessam l:evelam apenas as-

já instalou seu microfone e partidos com assento naque- O PENSAMENTO DOS samento, declarando-se pe- bral Teive, esteve, com a túcia e ferocidade, não havendo intrigas demasiadamente

aparelho de gravação na Câ-! la Casa, nessa ocasião, ma- DEPUTADOS- la, emanciapação. sua equipe de operadores, baixas, nem tiranias crueis para essas criaturas esque-

Conforme ontem divulga- O último a ser inquirido na Câmara Municipal e, cidas de que, acima das paixões pessoais dos adversários,
R idi G

.•. f
•

D W lt T
.�

f' d pairam' as conveniências superiores das instituições.
mos, a a UI uaruja Irra-

I
·01 o sr. ,ep. a er eno- nessa ocasiao, ,OI grava a, -

. Razão sobrava a Stuart Mill quando nos afirmava
diou a gravação da palavra rio CavalcantI, do Partido pelo sistema moderníssimo

que o valor de um Estado é; em suma, o valor (los indi-
dos deputados que ouviu- Social Democrático, de cuja americano de gravação e víduos que o compõem, e Smith doutrinando que o pro-

a Divisão Territorial �o Estado untem. oancada é vice-líder S. ex- fio" marca Webster, a pala- gresso é a resultante da atividade, da energia, das vir-
O sr, Dep. Paulo Marques, cia., em palavras candentes vra do Presidente do Legis- .udes dos governantes, que devem esquecer suas con

líder do Partido' Trabalhis- de entusiasmo, disse não lativo Municipal, �J. Flltvio tendas políticas nos primeiros degraos de seus palácios,
. Tolentino de Carvalho foi destituído de suas funções

ta Brasileiro foi o primeiro poder constituir Florianópo- Ferrari, lideres do PSD, I
.

. de Diretor da Colônia, por um ato tresloucado e arbitrá-
a ser ouvido. Após afirmar tis, Capital do Estado, ex- PTB e UDN, srs, Osmar

,'io do governador, mas essa medida fériu no âmago, co-
que o assunto foi ventilado

. ceção quando as demais, no Cunha, Vitorio Chechetto e rações já dilacerados e saturados por uma dôr inconce

pelo seu Partido" na Câma. 'I,.Brasil,
são autônomas. Afir- Gercino Silva. bível, inenarrável, que sofriam a ausência do médico

ra;' declarou-se também pe- mou que a emenda, na As- Hoje, -às 13 horas, será amigo, clamando por Justiça., Aos incrédulos e munda

la. autonomia, . sembléia., é de sua bancada feita a irradiação dessa .10S parece incrível que alguém queira viver _doando um

oouco de sí mesmo, de sua abnegação, de seu carinho e
O sr. Dep. Julio Coelho' de e, por isso, nã_o poderia dei- gravação, através da Guaru- ledicação, interessando-se vivamente pelos que mais so-

Souza, líder da União De- 'vw.- - -----" já. ,[rem, mas, ainda, existem homens capazes disso e um

mocltica Nacional, que é TIM OUTROS·SERÃO AUSCUL� »cemplo é o Dr. Tolentino. Doou 17 anos de sua moei-

membro da Comissão que
.• • • TADOS .Iade ao bem dos hansenianos. Entregou-se à luta, mas

A Rádio Guarujá, .1 l�ta por tudo quanto, a vida proporciona de belo e .ge-

I
estuda a eme�da �que pre- URTICÁRIA que

neroso, minorando a dôr dos que já sofrem demais. Com
I tende a emancrpaçao, nada

Falou-se em autonomia da
nessa oportuna campanha,

'eu trabalho dinâmico conseguiu fazer da Colônia Santa

I esclareceu .sôbre a. atitude i Capital, o sr. Prefeito Pau-
está movimentando um dos Fereza um estabelecimento modêlo, que honra o Brasil.

do seu partído, afumando
1 F tes. a a se co

'mais palpitantes problemas Nunca poupou sacrifícios para melhorar o nível in-
o on es, começ .

-

do momento polítíco, 'com tolectual, moral, físico e espiritual dos que vivem do la-

,çar. Fica com o corpo cheio do de' lá, sonhando com a hora feliz de sua liberdade, dorepercussão em outros mu-
de pelotinhas espinhentas. convívio de suas famílias e da sociedade, sabendo agoranicípios do Estado, estende-
Urticária dá braba. E no re- que a cura prometida não é mais utopia e sim matemá-

rá essa sua consulta aos· líd d R bíd t fIA tI',

p p co-réco da coceira, fica tíca rea 1 a e. ece 1 o en re ores, can os e a egrras,

A'-s Clara s erante o ovo diretores de jornais, aos r o clínico poude aquilatar o quanto era estimado.I Isto
, .'

.

'. .

.

. exasperado, maldíçoándo a
.

. chefes de repartições pú- vem provar mais uma vez que apesar de assistirmos ao

Os deputados Wilmar Dias I essa proposição moralizado- mento da Assembléia Le- hora que juntou uns mi- naufrágio de nosso Estado em mãos de tão inábil timo-
I blícas, aos jornalistas que

e Francisco Neves apresen- ra, que vem prestigiar o, gislativa. Ihares de cruzeiros. Dinhei-
militam na imprensa local, neiro, que é o sr. Bornhausen, ainda poderemos, se o sen-

taram, ante-ontem, à As- i próprio Legislativo perante
I

Art. 1J - As verbas in- 1'0 poupado às' imperiosas so comum não se despidiu de uma vez dêsse homem que

I
aos operários, a todos en-

no.'s governa, fazer parar as perseguições,' despertando
sembléia o projeto de R'eso-

,

.'I opinião pública, lamen-j éluídas em orçamento p_ara necessidades da Capital. A- .

. .
'

fim que, futuramente, serão 3�as forças morais, apelando para o poder de sua cons-
•

lução que abaixo publica- tando que o projeto não o funcionamento da Assem- varamente guardado,com ju chamados a escolher o fu- ciência entorpecida, mas, talvez, não morta.
,

mos. 6 plenário, depois de lhes fosse apresentado para bléia Legislativa serão fis- rinhos preciosos, para fazer
turo Chefe do -Executive

r:
Santa Catarina precisa viver num ambiente de paz,

'

ouvir a' leitura desse proje- .lssinatura. 'calizadas, de acôrdo ,com o n'Msenas, nas eleições de
Municipal.

- mas não essa paz que desfrutamos, pejada de crises e de

to' aplaudiu-o calorosamen- I E' a seguinte a proposi- üém X do art. 15 da léi n. 1954. Para eleger deputa- ..

'
.

ameaças. .

.

, J h d 1948 d O 1°1 'L
• Parabéns aos habitantes da Colônia Santa Tereza

te. .�.ao:· 2 de 23 de jul o e, ,dos do peito e verea ores

r I too 'elte d b d
-

f "E f_
.'

•
.

que entro em. reve po erao a irmar: oi assim que
Va'rI'os srs. deputados, de Fixa normas -para o em- pelo 1° �ecretário. da'copa. Tudo bem arquite-· .

h t f fIA 1 d
da l'O'st os' es?�n os rans ?rmara�-se em ores e às pa mas o

tódas as bancadas, não es- prêgo, movimc/l,tação e Art. 2° - Tôdas as des- tado. Agora vieram com II a marhrlO em laurels de 'trIunfo". .....1
conderam ao Jep. Wilmar escritu1'açáo das verbas )esas serão previamente essa coisa de autQnomia. E Por ato do sr. Presidente

'

MARY SILVA "-(

Dias o empenho de aprovar destinadas ao funCiona- -;npenhadas e a movimen- lá se vão os planos. E conse- da República acaba' de ser

ação de cada verba incluí- quentemente, os cobres. O reconduzidu ao Egrégio
la em orçamento, inclusive orgão oficial da Prefeitura Tribunal Regional Eleito
lS de despesas eventuais, já iniciou a publicação de ral o nosso talentoso con

;erá escritarada em 'livro uma proPjganda farta. Res-I ter�âneo, sr. dr. Milton Lei�
lroprio, organizando"'-se um �aura�te nos Inglezes. Ho- te da Costa. .

M. SOARES , Os Trindades, os Areães, )rocesso especial que con- :el na Lagôa. Amanhã, O ato do Chefe da Nação
,: e tantos outros que, em ou-

.

h
\

d b ' , d g lf:en a, para ca a ver a, os nunClara campos e o teve agradável repercussão
"PROFESSO.RES" I' tras épocas, pela capacidade 'b d

.

R '1 h''eCI os e emms compro- ;111 atones e uma VI a 1- nos meios sociais e jurídi-
'fah'ez tenhas lido a bom-

I
realizadora alcançaram os ,'éültes das despesas reali- ')ica em Cacupê. Depois, cos desta Capital, de que é

ba'stI'ca "manchete;' do "Diá-I p'ostos máximos. do Magisté- d
.

'd d 'C'�a as.. lma umverSI a e em ala- o dr..Milton Leite da Cos-
rI'o'da Manha-" de 20 do cor- rio, não mais virão à dire- A t 30 N f 'd t d. r .

- a con ormI a- canga e um CEm 1'0 e pes- ta destacada figura.
rente. ;ào do Ensino; le do art. 4il, item XXIX do quisas atômicas no Saco ------,------_
'Insensível e descrente Os cargos, agora, são para Regulamento da 'Assembléia Grande. É de encner o nos- Dep. Os'waldodos'homens que nos goveJ;:- 'JS homens submissos, ven- Legislativa, o Diretor da Se- 30 Prefeito� E a urticária

nam, ficf}ste alheio ao cinis- tril?quos, maleáveis, políti- cretaria fará publicar men- mmeritando,' aumentando. 'B.'Cabral ./
mo da afirmação. coso I salmente, até o dia 15, para I Cada faixa, com dizeres a- Via aérea, representando,
Urge, �ontudo, uma rea- Os técnicos atuais fa1>ri-: distribuição aos deputados,; lu.sivos. à autonomia, são a Assembléia Legislativa de

I

ção de tua parte. :am-se com decretos. I a mo'vimentação das verbas, ,
novas pelotinhas espinhen- Santa Catarina, viajou, on-

O incentivo deves pro-
.

De escriturários fazem com cópia dos recibos e de-I tas, endemotlÍadas, na pele tem, a Curitiba, onde parti-
Curar nas clarinadas do _)iretores de Educação. I mais comprovantes das des-. de s�a senhoria. Quando o cipará do 2° Congresso Bra
candidato Irineu. Tua única garantia, o_de

I

pesas realizadas no mês an-I sr. Fontes melhora um pou- sileiro de Folclore, que te-

Transforma suas palavras eres irremovível, que te· teEior. quinho, dá de cara com o rá liIgar ali esta semana, o

em tua divisa e demonstra l;,bilita o cargo pelo respei- Art. 4° - As obrigaçõeE 31'. Sebastião Neves e ent50 sr. Dep .. Osvaldo Rodrigues
ao governador Irineu "que ';0 a tua personalidade, con- 1ecorrentes da execução ) prurido

.

atinge as raias Cabral.

até hoje não pudeste COlY]- 3eguiste pela voz dos teus :lcsta Resolução atingem a� los inaudito. Não há Gec-

L�JES CONTRA

A Câmara de Vereadores de Lajes, endereçou à As
sembléia Legislativa, o' seguinte telegrama, em que se

manifesta contm a divisão territoruii do Estado:
"Secretário Assembléia Legislativa

Florianópolis;
Levo conhecimento essa colenda Asserhbléia vg esta

Cêmara vg unânimemente vg pronunciou-se contra di
oieõe« territorial. êste Município' pt

MARCOS CHIORZI - Sec1'etá1nõ";

.:.....

Plorlanõpolis, Sábado, 22 de' Agôsto de 1953
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Análises

preender como é que' um �egítimos representantes na verbas orçamentárias incluí· �irio que -acalme. Nem Bul-

país que avançou tanto no \ssembléia - os da oposi· das para o funcionamen1:c �ão que alivie. O homem fi- VEM RIi'SOLVI1Rdomínio da assistênCia so- ção. da ��ssembléia LegislatiVé ca como que alucinado. Não n 11
.
-

cial e da legislf;lção traba- Éste govêrnQ que aí está, no presente �exercício e é' atende nem ao seu conse- O mtsterio de,lhista, tenha esquecido os ;� abandonou, coere:rte, tal- publicação para distriLui· lhei�o privado, o Cebôla. O
seus servidores, � que equi- /ez, con1 os seus recalques ção aos deputados será fei· velho e. correto Cebôla, de Fawce-t
vale dizer o pessoal da ca- le quem sem escolas che- ta, quanto às verbas do cor· tantas tradiçÕ€s. Mas a au- JOHANNESBURG, 21

sa, cilja situação não resis- sou à governança. rente exercício, dentro' de tonomia virá, sr. Paulo Fon- (U. P.) - O engenheiro
te a um confronto com as I Urge uma campanha mo- 9razo �áximo 'de h:-intc. teso E com ,ela, o povo de Robert Victor Harrington,
demais classes assalapia- L\llizadorà. Encont:.:arás a- dias, contado da vigência' Florianópolis :::O;rl'lg�rR o patural de Londres, partiu
das". 'poio de tôdas as classes, pois desta Resolução. erro palmar do sr. Bornhau- hoje, com d�stino às selvas:
- Te�vencimentos são in- ,�m tôdàs as classes, a tua . Art. 5') - Nenhuma ver� sen, votando num candidato do Brasil, decidido a resol
feriores ao salário mínimo dÇ::íO educadora se faz sen- ba orçamentária poderá ser que entenda do riscado. Que ver o mistério do coronel
vigente em_ alguns Estados' '.ir. suplementada sem p1:évia administre o município com Percy Fawcett, desapareci-
da Federação. 'i Já não é só pela tua sub- autorização desta Assem-- inteligência. Não basta sêr do há 27 anos.

Salário garantid�r dos tra- .::istência que deves lutar. bléia. um bom moço. E' preciso O sr. Harrington, que dis-

balhadorés braçais; sem res-
i Pelo reconhecimento do Art. 6° - Esta Resolução que saiba governar para o se só �rabalhal' periõdica-

ponsabilidades, sem espe-
I
leu título, da,-tua capacida- entra em vigor na data da povo. De farolagens, já es-

'

mente na "civilização", para
I cialização.

.

I óe, pelo qlle adquiristes na sua publicação, revogadas tam?s. fartos. D:" politica-I es�:p�r na �rimeira opor

.

Teu devotamento à causa Escola-Escola, Escola-Real, as disposições em contrário. gem, Idem. Contmue se co-, tumdade" afIrmou que
.

es

do Magistério, tua cultura' ('ontra os que se vangloriam Sala das Sessões, 20 de çando, sr. Prefeito. Porque I pera demonstliar que Faw-

técnica, tua. perseverança, da escola, da vidã; da escola
(
agôsto de 1953. , a autonomia vir�j e, com' cett foi morto pelos indios,

não te P9ssibiÍitá a postos. J�S ruas, das aventur�s, das I WiZ\nar Dias
l ela,

a vitória do povo. _ I nas misteriosas selvas de I
f:;levados. .,/�"tradas. '1 F"ancisco Neves ... BUM í lV!ato Grosso. i

Von Stein, o homem das Fagulhas do Diá1'io
da Tarde, de borduna em riste; de quando em quan
do passeia por entre os jornalistas da terrà, ora der
reando este, ora anestesiando aquele.

Suas Fagulhas são ministradas sem ver

A donde han de dar el tajo,.
Le cai aI que se haBa abajo
Y corta sin ver a quien! '

Há diàs, alfinetando a nossa crítica sôbre õ fa
to de o sr. Bornhausen não haver passado o �ovêrno
;m sr. Volney Oliveira, escreveu que este não tendo
bóssa para síntj.co de massa falida, porque i1'ía, a

g01"a, pegar em rabo de foguetes?"
Eis ai,' !-lma síntese sinteticamente sintética do

govêrnQ! .

.

Não faz muito, aliás, o jornalista Rubem Braga,
ao :vir a Joinville, anunciava ql!e vinha pegar' em

,rabo de joguete. E veio, mesmo. E pegou, de fato,
pois o racionamento de energia, a cujo término de
finitivo viera assis.tir, já voltou outra vez.

Agora, é êsse nosso Von Stejn, amigo do Vol
, ney, que não quer vê-lo no govêrno, porque lhe
falta bossa para síndico de massa falida!

'

Que dirá disso, o outro Diário --, o Oficial da
Manhã

I

E que dirá de mais esta do Von Stein:
"PAU DE 17700 BICOS

'

Fiéis à tradição de oportunismo que sempre ós

cm'acterizou, 'os pessepistas procuram chegar.se
contra o Presidente da República. .

Sim, os meninos do Seu Cara-feia ... "

(Dos jornais)
•

"O político,' - mormente quaúdo é, também,
jornalista, - deve ter sempre em mente que a ad
versão partidária não deve, em caso algum, impli
car na inimizade pessoal e, consequentemente, des
cer até aos adjetivos pejorativos ou insultuosos, o

que constitue falta de ética, qy:ando mais .�;o seja ...
No caso em apreço, o. alvo do confrade Vereador, é
o eminente catarinense Dr. Nereti d'Oliveira Ramos,
um vulto' nacional de larga projeção rio cenário po
lítico-social do nosso país, justamente cognomina
do, por um expoente da alta-política do Nordeste
brasileiro, cujo nome não nos ocorre no momentoJ
- o Arthur Bernardes catal'Ínense... As suas
idéias político-partidárias podem e até devem ser

combatidas; mas a sua personalidade augusta deve,
também,' ser reverenciada, o que não constitue um
faVor mas sim, um dever sagrado de todo o indiví
duo, que se preza de ter alguns princípios, comezi
nhos embora, - não de ética propriamente, que é o

ap�Flágio" dos cavalheiros, - dê educação moral e >\

JClVlca, ..

GUILHERME TéAL
1Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


