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--------_O__O__O,_.O....O_CQ RIO, 11 (V. A) - Vol- mada de pOSlçao, do golpe
r::=================��"''''------'';'::'''IIIIIIIIII'''''''' ! !: taram, ontem, a circular-' ou da reação contra o gol-

IOm'li. antigoDiá- 11 rumores de que' o sr. Ge-
j
pe�

c rio d. S. Catarina o

I
túlio Vargas pret�n�e mes-I _Apesar .da insistência,

, •
• mo mudar o. ministro da nao se confirmou que o no-

,�
Ano XL .

� Guerra, o chefe de Polícia I vo ministro' da Guerra se-

I e o prefeito.do Distrito Fe- I)a o general Zenóbio da

IN. 11.704 1°
deral. A notícia parece Costa nem que o novo pre-

,

verdadeira, mas quanto às feito seja o sr. Batista Lu-
.C)���>..-.<�>--. drazões da nfudificação as zar o.

---------- ------------,------�---' -- - ---'-

�---"-

.uçlo d. looje - 8 pipo Florianópolis, Sábado, 12 de Setembro de 1953 C:a:' 1,.. versões são contraditórias:
com a mesma veemência Soube-se, porém, quanto
se sustenta que a mudan- à chefia de Polícia, que o

ça será o can::!nho de

uma., general
Mendes de' Morais

composição ou de uma to- foi, de fato, convidado.

Abala a. Ilha de Chipre:

_x x

xViolento .Tremor de' Terra
T -------,.---------

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

Mais um jornalista per-
, deu a paciência e veio di

zer a um pseudônimo o

que, 110' geral, deve ser

dlto aos que se atiram Nerêu
, ",;�

Quando o ataque 'é

nistrador, sendo ponfírma

I do no cargo em 1937 como

I interventor, governando en-"

t50 o Estado até outubro
: de 1945. Nos dez anos que
esteve a, frente dos desti
nos de sua terra natal mos-

i

Destruídas aldeias' Inteiras, morrende cêrca de trinta/

pessoas, enquanto sessenta i1cáram\. feridas
NICOSIA, ,Chipre, 11 'S:fJRIAMENTE ATINGI- bebê de sete, meses mor- te. Nem UG1a só casa per-

(U. P.) ....:... Violento tremor DO
-

reu sob os escombros. I maneceu dt pé, e teme-se

de terra abalou, hoje, esta NICOSlA, 11 (U.' P.) Três aldeias do distrito que o número de mortos,
.

I pseudônimo, mórmen-
ilha, destruindo aldeias in- Um comunicado da polícia de Panhos foram destrui-

,

nestas três aldeias, seja su
te quando se sabe que o

'

teiras e deixando l!m pesa- anuncia que o distrito de dos quase que, inteiramen- perior a trinta. sas públicas, construindo
responsável pelo jornal

do saldo de mortos e danos Limassol, na l?arte meridi-
I
- grupos escolares, abrigos,

m�:��:�:� ainda incomple- ��I��;:n�a a��n���rep!�� RIO, iol��r��ASoC����-!_i? ga�!�ànti. ° Se- 'I �:�et:: .f�·::P::S:�i��� ·�:�:7i����i�i���:��:�s, :��
r.ador João Vilasboas anurr- uador udenista criticou I Quem se compraz no íim.

tas chegadas das zonas a- terremoto de hoje. 'I ' ,-

. . ,

f 1 ôb bé t id d d in]'uríar ou caluniar um
tingidas dizem que morre- Na cidade de Limassol, CiOU que Ira a ar so re a tam em as au ori a es o

I Eleito senador e depu-
crise moral, econômica c �s[3di) elo Rio. l nome, escrito com to- ri f d 1 I-

ram cêrca de 30 pessoas, bem como nas aldeias da

"ta�o
é era nas ,e eiçoes

,- _
' política que atravessa a -- das as letras, deve a 1915 t 1 CA

enquanto sessenta ficaram' regiao, as casas e as igre-
_ , PRISO-ES e L, op ou pe a ama-

N ° t li- � igualmente oferecer o
.

feridas. Milhares perde- jas ruíram, ou ficaram gra-,
açao, n em, porem,

U )
ra alta, sendo durante to-

, it t t d CAIRO, 11 ( . P. seu para o' exame e a F h' D N
ram seus lares. vemente danificadas. Um' mirou-se a ra ar o caso

, .

1
az anos oje o r. e- do o-tempo da Constituin-

,

I J C
.

d t Dezenas ele pessoas, me u- análise do ofendido. A R D t
° abalo sísmico de hOJ'e -------

-

'

e axias, com ru es a a- reu amos. ou 01' em te, o porta-voz do Govêmo,
O BRASIL COM . .

d sive comunistas e membros disputa, -posto que in- C
A J d S-

I qucs ao JUiZ que conceeu" I' iencias uri ícaa, e 0- Logo,' após a promulgação
,

S I d d d b do poderoso Partido Waf- glória, será um recí- 1909 1 F 1
�

PRARA UM IN- o man a o e usca e apre- ciais em pe a acul- da Constituição de 1946,
.

d -:lista, foram prêsas nos dois . ,

'

f,' t
' , ,

CROCICLOTROl\.T I e,nsão contra .0 Deputa o
, -: " proco;, conl,i'On o; �OJll,� dade de' Sã{) Paulo, iniciou foi eleito, numa eleição in-

Jl.l Últi�10S dias, soo a acusa- ir ta' I

A ,COMISSÃO DE 'ção de propalar rumores

as n esmas e permu -

uma continua. atividade po- direta em que eram con-

RIO, 1.1 (V,' A) - °
I INQUE'RITO'QUER

das oportunidades en- lítica que o tem guindado correntes êle e José Amé-
lesivos ao govêrno do pri- tre os que porfiam. No- .

lt dConselho Nacional de Pes- aos mais a os cargos, o rico, Vice-Presidente da
SABER meiro ministro, Moham- me contra nome! Atas- '

quisas está autorizadopelo,' I
pars. República. Foi na mesma

id t da Tiem bli I RIO, 11, (V. A) - A med Naguíb, salhar a dignidade a- Destacou-se primeira- êpoca leit id t dpresi en e a epu ica, a i . _'
' e, e ei o presi en e o

adquirir um sincrociclo-, COlm.ss,ao_Pa�lamentar de CRISTIANO SEGUE lheia, de tocá ia, sob a mente, como secretário da I PSD, chegando a enfeixar

Encontram-se nesta Ca- tron e aparelhos completa- Inquérito, criada pela cs-
DOMINGO

máscara de um nome

I Deleg.ação
Brasileira à Con- em suas mãos grande po-

d f d'
,r::Ol'a dos Deputados, para falso" é pusilanimida- ferencia de Háia participou der, poder este do qualpital, tendo visitado, "OlÜ2m, res, es ma o as pesqUisas.. , , RIO, 11 (V. A.) ,....:.. ° sr. d E' di

d
�

.

tífi la j tân
: investigar . os empréstimos e. "coval' lã, por- da Campanha Civilista ao nunca abusou. .

, esta re açao, os n0SSO� pre- cien I ieas, pe a Impor - : ' Cristiano Machado, novo Isados correligionários sr s da de vinte' milhões de do Banco do Brasil às em-
embaÍ�ador do Brasil [un-'

que aquele que investe, lado de Rui Barbosa, foi Eleito deputado federal"
,

,

. 'E . .

1 prêsas jornalísticas e radi- se o -fizesse a desco- por largos anos oposicio- 'lt' 1
. -

'h
, Raymundo Mayr Sobrinho, .cruzeiros. sse Sll1CrOClC 0-,

,'A , to à Santa Sé partirá no
nas u imas e elçoes, e 0-

, ,OlOmcas em geral, resol- " berto, não ultrapassa- nista com Nilo Peçanha. .

N
A

R PresiHermelino Largura e -Iar- tron tera como protótipo o
._ I p'róximo domingo para Ro- je ereu amos o resi-

, .

id d d Chi veu, em sua reumao de on- " Ha os limites da ver- Ele'to deputado la AI'a d'bes Garcia, residentes em da UmverSl a e e lCa-
..,. ,"ma a bordo do Júlio Ce-

1 pe 1 n- ente da Câmara, um pre-
, tem, reqUisItar aquele ms-

' dade. Embuçado, não ça Liberal, participou ati-'d
'

.

d'Rio do Sul. go e contara com uma :ro- S
' b f t ' SI ente austero, respeita o

tiÍuto de crédito entre ou s�r. eu em arque 'e e uar-
combate - atraiçoa', t d R 1

-

d
° ESTADO agradece tência de 450 milhões de ,-

"10 30 T'
vamen ,e a evo uçao e e considerado por' uma

t
.

f
-'

Ab
I se-a, as, , ,no 'ourmg �

t
.

tras, ln ormaçoes: so re as

I CI b
nao se a em ao JUs o e 1930, 'que levou a Presi- grande maioria, at� mesmo

condições. em que foram
,

u.
'

ao real - despeja-se Jencia da República Getú- seus adversários.

EM GREVE OS 'ESTUDANTES,DO RIO feitas essas operações, seus ° TEMPO quanto pode. Para fe- lio Vargas. Em 1!'132, foi Hoje, data em que com-

RIO, Ú (y. A) - 1.300 Monteiro ter reduzido pa- fiadores, garantias; etc.; os Previsão do tempo até à0 rir atitudes porventura Nereu Ramos Constitucio- pleta Nerêu Ramos 65 anos

alunos da Faculdade de 1'a Cr$ 2.183.000,00, a pro- casos em que os emprésti- 14 horas do dia 12. condenáveis, mas sem nalista, fazendo causa co- de uma vida sempre, útil,
Ciências e Letras da Uni- posta da distribúição da mos se fizeram mediante Tempo - Instável,

com]
ambito público, persona,- mum com Sâo Paulo. Foi "A Gazeta" cUlnprimenta-o

Versidade do Distrito Fe- v'erba destinada ao bara-' despacho singular do pre- chuvas. lissimas, esconde as eleito deputado federal e cordialmente, desejando-
deral entraram em greve, teamento das matrículas, siuente do Banco; quais Temperatura Ligeiro próprias, sem dúvida em 34 como em 46, foi um lhe uma longa vida sem-

ontem, esperando-se que estabelecida' em Cr$ as liquidações dêsses débi- declínio.
"

muito mais graves. dos mais ativos constitucio- pre em defesa dos interes-

adiram, de h�je' em diante,
I
5.100.000,00 pelo ,Diretório tos feitas em determinado Ventos - Rondarão para Quem personaliza a- nalistas. Governador eleito ses do país. (De A Gaze-

os colegas de outras Esco- Central dos EstU(:lantes' período; e quais' os créditos os do quadrante Sul, fres- taques e se furta a a- em maio de 1935 numa: ta).
las em número superior a com a aprovação do Con- do Banco em falências de' coso patecer,- não tem nome! campanha histórica nos a.

4.000. 'Provocou a greve o selho Universitário da U. em�rê:a�' jornalístic,as. ou I, Temperaturas �xtre-. Não merece respeito! nais da politica catarinense,
f�t de o Reitor !;la Univer- D. F. radlOfomcas nos ulhmos/ ',)a� de ontem: Maxima E' um marginal da so- mostrou Nerêu Ramos ser

sidade, professor Rolando dois anos. 20,2. Mínima 17,5. ciedade! um habil e eficiente admi-
"C) ��),,-,,:�'''_'''c�)..-.c.�)''''''('_9� c�.).....o__()��,...(����)_\O

O povo da cal>ital já está farto de saber' que a pu- dor ,não morava no Palácio e pagava o seu caderno de

blicacão contratada pelo govêrno anterior com a revis- '

armazem. Em quanto montará - Vale perguntar - esse

ta de" maior divulgação no Brasil - O Cruzeirõ - a

'li mesmo caderno, do sr. Bornhausen" pago pelo Tesouro?

prêço de 'tabela, nada tinha de pessoal. Era, a p,;op�ga�- I Propaganda p'essoal', sem dúvida, é a que está a,pa·

rla, um imperativo que vinha desa,g-ravar Fl.ol'lanopohs , i recendo na Revi'sta Vale do Itajaí, cujos dois úl
f t b

brasileiro Josinho Ramiro,
de' obstinada campanha desmoralizad'ora éI a exu e- timos números publicam nada, menos de 20 poses do sr.

rantemente pela. imprensa e pelo rádio. Da capital cata- • .. • ' Bornhausen!
" de 29 anos, falecido na ter-

rinense, gritavam anedotas Jararaca e Ratinho, pelas ,I E nenhuma delas ilustram o governador em inaugu- ça-feira em uma casa de

e-missoras e outros repetiam insultos como est�s: Em três 'problemas, -muito embora para resolvê-los tivesse:. ração de algum, serviço estadual, em qualquer realiza

Florianópolis, há anos, que niilguem toma banho, p_orque que vencer as resistências e as sabota.gens da D.D.N.' ção sua! O pagamento dessa 'publicidade: não é (éito às

não há água! Florianópolis, dentro em pouco 'estará d-e- Feito o que fez, era mis(er anunciar ,!OS que julgavam' claras, como: o fez o dr. Aderbal R. da Silva. E' escon-

serta: ninguem vai para lá e a população diminui com a Capital barriga-verde uma terra de gente imunda, es-
I
dido, ninguem sabe o quantum! ' ,

a riiol"ta'!idade infantil, pois alí não conhece'm leite! Na fomeada e sem futuro, que aqui tinhamós, com a. maior i

Capital catarinense, embora a mão d,e obra seja convida- fattur�, .águ.â" luz J.� leite. Para �a�ar esse
..a?úncio -::-' I Reclama, o' mesmo pasquinete, contra 'o estôrno de

tiva, não se instalarão industrias, por falta de luz e necessano, lmperaldVO, desagravador; patnoÍlco - nao verbas, Fê-lo o ex-governador premido pelas' circunstân
energia! pode contar com os recursos que providenciara, porque o 'cias, em época ànormal em face do criminoso e sórdi-

O sr. Aderbal R. da Silva, em discurso ao povo, sr. lrineu Bornhausen comprara a 'traição de três depu- do fechamento d� Legislativo. Mas, nesse- .ponto o atual

quando já eleito, diss,e:' "Nada prometi que não possa t?dos do P.S.�..e fechara a Assembléia. �ançou mão; �s govêrno não tem autoridade �oral para acusar, pois" logo
realiiar ..A' Capital ratifico o compromisso assumido: o Claras, de deposItos que a bancada, l>eSSedIsta, em seguI- que o sr. Bornhausen assumlU o poder começou a estor

de 8.0 sair do govêrno deixar resolvidos os problemas de ,d:a, possibilitou fos�eín �epostos pelo seu sucesso�, �

ao nar verbas" com'o a n. 74-1-31, nos empenhos n. 67, de 28

luz, água e leite, problemas que torturam nosso povo ,e qual d�u reC:lrs�s ImedIatos, no v'alo� de 37 mllhoes., de fevereiro e n. 87, de 14 de março, ambos de 1951.

éstão daitdo motivo Para que a impiedosa política dos; Dessa. Import�ncla o SI'. Bornhau�e? tIrou ()� 200 e tan-I' Finalmente, se�'á i�útiI citar Bielsa e outros para a

)..
nossos adversários se ,esbalde n�.mais rude, .obs!i- to.s .nul cruze�ro� pago""s pela pUbhcId_ade e a�nda lhe so- ce'rteza de qu.e o �mheIro público não de;e' ser aplicado
nada e odiosa campanha de descredlto e desmorahzaçao bUlam, 36 mllhoes e 100 e tantos mIl cruzeiros!

_

I em obras de mteresse pessoal, como o fOI na futura fá

de Florianópolis". I Grita o jornalesco oficioso que a. propaganda era pes- � brica de papel do sr. governador, em Rio do Sul, onde
O iluslre cat:arineitse cumpriu rigoros�mente: a sua' soaI, porque apareceu uma fotografIa do sr. Aderbal, ba- : as maquinas do' D. E. R se esbaldaram no preparo do

promessa. Entregou ao seu sucessor a Capital sem os tida na sua residência. O fato expli�a-se: o ex-governa- terreno das çonsll'uções.

às agressões pessoais
com a covarde prudên-
cia do anonimato.

pessoal não há permi
tir ou desculpar o trou Nereu Ramos' ser um

verdadeiro zelador das cou-

é considerado como o pior
de que se. tem memoria,

Médicos, policiais é unida-
'1" �des do Exército seguiram,

imediatamente, para Nicó-

sia.

VISITA

!hes à- gentileza d� ',��itn, eletronvolts.

MISTERIOSA MOR
TE BE UM ARTISTA
BRASILEIRO

SANTIAGO, 11 (U. P.)
- A polícia está investi�
gando a morte do artista

pensão situada na avenid�
Bernardo O'Higgins-: 1983,
nesta capital.
Segundo as informações

,policiais, Ramiro faleceu
SUIl pronunciar uma pala
vra, quando estava

.

para
ser tqmsportado à Assis

tência Pública:
A investigação da polícia

verificou-se por ter sido o

jovem artista encontrado
I pelo dono da pensão em

I completo estado Be prosta-

'I ção, na' cama ,do :,i.{uarto
qne ocupava.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Car'�'O$· aoepo'k e 8./A.
� Uma tra�ição no �omércio e na 'In�ustria �e Santa Catarina

M ·,�a t r i z - F·' I o r i a n Ó p o I
Filiais em:B�Ul\IENAU, LAGUNA, lAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO, SUL, TUBAll.ÃO E CURITIBA. '

Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, ·DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DR'"PONTAS RITA
MARIA, FBRICA DE GÊLO. - <'

.\ .

_.�-_._-------------------.....�------ ---_._---------------------___;.---

ESTADO» " IIDfo�m_ações
HiO <t'.. Ufels

o leitor encontrara nes
ta cnluna, informações que
necessita. diàriamente e de
imediato:
JORNAIS Telefone-
O Estado 3.022
A Gazeta 2.656

I Diário da Tarde '" 3.579
Diário da Manhã... 2.463
A Verdade ... :..... 2.0H'
Imprensa- Oficial 2.688
HOSPITAIS

De Carldaner
(Provedor) .

(Portaria) .

Nerêu Ramos .

Militar . : .

São Sebastião' (Casa
. de Saúde)
Maternidade Doutor
Carlos Corrêa .... 3.121

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombéiros
�ryiço Luz (Recla
mações) ..... � ...

Polícia (Sala Comis-
sário)

�

Polícia <Gab. Dele .

gado) ..

COMPANHIAS DE
TRAl'iSPORTF
AÉREO.

TAC
Cruzeir�' d�' s�i

.

: : ': :
DR MARIO LAURINDO Panair •... j •••••••

.

-.

e
Vari,g .

Lóide Aéreo .

DR. CLAUDIO BORGES Real
.

, ADVOGADOS, 'Scandinava�( : .

H()TÉlS
'

.lI'6ro 18m I'eral, -R�ur808 ,erante o Supremo Trlb. 'Lux .....•........uI Federal • Tribunal Federal de Reeur.o•.

DR. WfiLMOR ZOMER GARCIA
r .ESCRITÓRIOS ::�::;:� .:::::::::

Diplomado pefà__ Faculdade Nacional de Medicina da I Floriànópolla \- Edifleio 810 Jor.... rua Traja.. La Porta •.••••••.

Universidade do BrasU I' 12
_: l° andar - .ala 1 Cacique ..........•

Ex-interno por concurso 'da Maternidade.Escola Rio de Janeiro - Edifieio Borba Gato. Avo1. Central •.•••....••

(S
.

d p' f O t'
.

R d
.

L') Allt6Jlio Carlol 207 -.8ala 1001. E t IerVIço o ro.. c aVIO o tlgues Ima s re a •.•........

Ex-interno �o Serviço de Cirurgia do Hospital Ideal,.. ; •...... � ...

I. A. P., E. T. C. do �iô de Janeiro ESTREITO
Médico do !lospital de Caridade DR. CLARNO Gr GALLETTI Disque ...•...•.••

.OENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇõES -_.AD_V_O_G_AD_O_- /I ---, _

. Cons: Rua João Pfnto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas./ Rua: Vitor Meirele� n. 60 - "")'one U68 - Florl.nopoll••

Pela manhã atende diàriamente no Hospital
de Caridade. A'dvocacia 8 ContabilidadeResid: Rua General Bitténcourt n. 101. Tel. �;6.92.

-, Dispõe de quartos para
rapaz dando bÔá referência.
Avenida Hercílio Luz n.· 2 .

DR. JÚLIO DOIN VIEIRA.
Acaba de receber'o

ADMINISTRAÇÃO
. Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n.

1'eL 3022 .......: ex. Postal, 139.
Diretor: 'RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. 'DE AQUINO..

Representantes:
'

Representações' A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 50 'andar.
TeI.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

'

Reprejor Ltda .

Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 6" andar
TeI.: 32-9873 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

'DIlA: WLADYSLAVA Wc MUSSI iDR'_ JULIO DOIN VIEIRA
E

1 ESPE<..:lALlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS. I
DR. ANTONIO nm MUSS3 .

.

OUVIDOS, NARIZ 'É GARGANTA I•6G_ I Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-
Clr.rp.-CHniea h:rel-r."". � I ro, na Caixa de Apos:ntado�rill e _PensG�s. da Leopoldina

"nol.. _.pl.to ...,.ei.llu" ••• DOOOA' D. IJiJrBO.
I Rallway e no Hospital São Joao. Batista da. Lagoa.

.......... 1III00"r1l01 m'todO'.) d. diaell6.t1eo•• ".UJa..... I Curso no Departamento Nacional de Saúde
KlLJ"O'OOP'U - BIST••O - 8.ALPINSOG:aü"U -::- DT....O· Consultas díáriamente das 10 às 12 horas.

_

LISIO •.l8AL 3as. e 5as. feiras de 15, �s 18, horas.
.....loMn't. ,ar O'lliaa .a�ta.-.I.n-.ala", aa... Ulva Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

IS.leu. • lJ:Lfr. "'.rmalllO'. horas.
_ •

,c.u.Uórl.: ... Tr.jaa4Í, a. 1. 1· ••••r - 1Wlft... .. .... Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

....a.. Saldanha Marinho.
....à'1.1 D••• àa 11 kor•• - Dr.....1. Residência: Travessa- Urussanga 2. - Apt. 102.

Oaa 11 �. li! ".u. -- Dra. .cu!..
r a.�i.I.a16 A.,�al" _�.,••NI. ..

..

Ano .

Semestre '

.

No Interior

Cr$
Cr$

170,u..
90,00

-,::.

Ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 2QO,oo'
Semestre . . .. Cr$ 110,00
Anúnci�s mediantes contráto.

'

Os originais, mesmo não publicados,. não
serão devolvidos,
A direção não se responsabiliza pelo. con

ceitos emitidos nos artigos assinados.DR. I. LOBATO FILHO
O-aç..· .....r..... ,r..,lr.&6rla
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Cons t Felipe Schmtdt, 38 - Fone 3801
Atende em hora marcada.
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MÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO
.

- MÉDICO-

CLINICA DE CRIANÇAS
ÁDULTOS

DOENÇAS INTERNAS.
CORAÇÃO -;-. FIGADO - RINS - INTESTINOS

.

_
Tratamento-moderno da SIFILlS
Cpnsultório .:_ Rua Tiradentes. 9

HORÁRIO:
Das 9 às 11 e das l3-às 15 horas

Telefône - 3.415 - Flotian6polis -

·NAVIO-MOTOR CARL. HOEPCKE

DR. JOSÉ BAHIA S� BI1*l'ENCOUBT
••• Ice

a,,'lI •• 1Ial.. 1. -' I..,"
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�afIa... O.b"'.) - ••\ir." .' 0.",.. Ibtra hlã"
..........
.....ta )ara ... •• Ccwln

J Ceual..d. - Via....... O.H Pr." a. I - (AI-. .. eu.

.........).
_,

..

.
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SÃO PAULO
RIO?

�

ADVOGADO: I)r. Estêvam Fregapani ..,- Causas
cíveis e trabalhistas.

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago -
Assuntos fiscais em geral.

Edifício "IPASE" - 5° andar

Pensão
DR. ANTONIO MONIZ DE ABAGAO

Or......
O"..lt6r1a. ,....... 1..

. Ou 11 .. 1'f II1r1alll..... ...... ... 1A1i....

.... , ........ 1". ru... '1"
DR: JOSÉ MEDEIROS VIEIRA

- .ADVOGADO -
,

_
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. Havio-Motor« Carl Hoepcke»
I RAPIDEZ - CONFORTO - SEC;XURANÇA
Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo
neste último apQnas para o movimento de passageiros.-

,

- Dl;. ,Meceslao Szaniawsk-

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

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA
DR. ,JOSÉ' ROSARIO ARAUJO

ÇHId_ lI�ea - 0.. ui.....

_
ITr.tam.nto •• Brollq1ll.te••m ltoa • ma••••).
c.u.l&6r1.: Vitor ••11'.1.. , 1. - 1· .Diar.

••rf,rl.:' D•• J:O,IO ...11,10 • "I .... la .... Il.,...
. - .....O.d.� .lnnid•. alo Br.lleo, III -. 1'0•• 1.1...

IDA VOLTA
- Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -: de F1Jolis. de Itajttí d9 Rio - de Santos

Consl;ltório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 --:- Fone 2665 '

Horário de saída: de Fpolis., às 24 'horas
Residêntia: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 52!) do Rjo, às 7 horas

.

CURITIBA - PARANA"
"

fTINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCfKE
E�pecinljdade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS NO

..
TERCEIRO TRIMESTRE DE 1953- .

••••co Doenças da pele:, Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man- 20/8 22/8 27/8 28/8
............... CUalca 1aI .Aula chas, espinhas, et,c. - Glândulas. Falta de regras, Ex- 31/8 2/9 7/9. 8/9

,atal •• c:iua.... eesso, Flores Brancas, Frieza
-

sexual, Impotência, Este- 11/9 13/9 18/9 19/9
_ 'OLl..flO.l ••DlOA D. 0....0.... Q�"'I'fII ril!dade, 'Desonvolvimento físico e mental, etc. - po- , 22/9 24/9 29/9 30/9

.

.

.
_ .AI.,.. _ -

'

ença-s crôn icas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Pé\ra mais informações dirijam-se à
C-.It6r1., :a.. M I - �••al II .. li! Malária crônica, Hemorroidas, etc. EMPR1!:SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

, .s..ll � l' UIu.
, , ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de Rua Deodoro -:- Caixa Postal n. 92 :._ Telefone: 1.212

a..a."et., a•• "recbl adUl...... - .....1 ,. ,
cada mês, no HOTEL HOLETZ

.

.

DR. ARMANDO VAi.ERIo DE ASSIS

--------------------�

.AVISO

:A1VIBLlOScopao DE

WARTON •.
, Para tratamento do ES·

'1'RABISMC) em crianças.
. Rua Vitor Meirelles, 14.

De 9 às 12 horas diària
mente.

____ o .....
----._ .... ,. -- '-__._--_.__ .__..

Lavando c·om Sab·ã-o

\?irg,em E5pecialidad�' .......
da' Cla. IETZEL INDnSTRIAL-J8ID,vllle� (marca registrada)

economiza-se tempo e, dinh_eiro
----------- ------��----_._----,---__._----.-._---,--------_. -_._--..,.------- --'------------------------

2.314
2.036
a.831
3.151 "

3.153

3.313

2.404

2.038

2.59,'

3.700
,2.500
3.553
2.3'2;)
2.402
2.358
2.500

.

r

2,021
2.276
3.147
3.321
3.449
2.694
8.371
3.659

06

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

o ESTAJJU 3

Por tão grande aconteci- ;a abominável opressão e- ------ --------------------

�n:�::;:::u��:�!�d��e:ej: ;.�,7l:::ó���;I::�:o:e!� i tOLUNAUMIVERSII�RII
S. Excia. o S1·. Arcebispo Metropolitano, D. Joaquim D. de Oliveira, momentos clemente do custo de vida;! . __

após benzer a imagem Le N. S. de Fátima, na gr'v,ta do -Jardim de Infância Já tomou providências
I Direção de JOÃO LUIZ no escuro", comparecemos

_C).-.()_().....().-.().. I NEVES ao Centro Mineiro e dansa-
"Mu;'ilo Braga"; no dia- da sua inaugümção ofici'i]" a 29 de agôsto

-

último. - � • objetivas e práticas no sen-

I
A C

-

I T E �
!
mos. Um cavalheiro, de es-

I

,
t ido de traçar diretrizes e

" _, _
, . .

I -:0:-., - 't d d
- O NADRA E UM BOM tatura média, gordo, meio

_ 'Sr. .Jócelino de Oli- cionária do, Instituto -- -de o, A'G t N C I A DE o!( ear me o os e açao Pbalra,
-

COMPANHEIRO"... II' careca, bronzeado, trajando
A dori P

-

PUBLICIDADE'
amparar os vossos pro

_

e- \

veira ,posenta orla e ensoes I terno marron e irradiando
- c mas mais angustiantes.

-,

::_ Sr. Thomaz .Pícheríng
.

dos Industriários, nesta ci-

I�
-:0:-

I
Embora não constitua na-I' insuperável simpatia,

-

co-
,

-

, . . RADIO _. JORNAIS
_

Designou comissões espe-
- Sta. Anabela Lean- " dade, ajustou nupicias, no d d I d d f t igiciais de estudo a fim de

a e novo a proc ama a man ava a es a e eXI la

dia 6 do corrente, o Sr. , e c hospitalidade do povo brasí-
I
animação. O calôr sufoca-

I 'concluir se houve motivo -

'- Sr. Orivaldo Climaco, 'João de Deus Córdora, de c REVISTAS
plausível t

: leiro, é sempre grato para
I

va. Ninguem, entretanto, se

• � u para o aumen o I' ,-
'

-Sta. Elisa Auta Costa ilustre família -de Lajes. l>o._o.__.o_o.-.o_J, d -d d ônib I quem pisa terra estranha' furtava à alegria- contagian-
. , f' d I

as passagens e oru uS.', I •

O nOIVO, que e IlhoaS' f A
• , -,

I
encontrar entre os locais te que o anfitrião sabia im-

-

. , di d • PLACAS fo3IFILITICAS
e preCISO- 01' Ira a pra-

-

,

'

.' . .

exma. Viúva Bernar ma e -o .

"bl' "

' alguem que se .preste ex- prrmir no ambiante, Nem
.
-'

EI·
•

d N
• 1 ca pu ica, atraves de um, -

'

Oliveira Cordova, exerce, Illr e OODelra
'

rÓ, ,pontânea e desiteressa,da- mesmo os folgazões per-
. ] I' -:l

cormcio propugnar para ICom a gentil senhorita naquela cidade pana tina, Medi". o "uxUi.r no tra
'

direit f' mente, ao papel de' "cicéro- nambucanos, arredios ao
'-

- , .'

I
"..

. aue os vossos rrei os se a- .

Rita de Cássia Medeiros elevadas funções bancárias.] t.mento da sifilia.· 't' f ne" e de "introdutor diplo- frevo naquela noite, conse-

dI'
-

' çam sen Ir, e para que as I'
- Sta. Alice Barreto, Vieira filha do Sr. Prof. defrutando e gera estima.

CASA MISCELANIA dístrí- insanas dificuldades e gra-
mático", - guiram fugir ao "ultima-

, destac:do ornamento. da,s�-
I

Alfred.o Xavie: Vieira e de

I
Aó jovem. �ar. 0:, noss�� I buidora dos Rádios R, C. A.� I Foi o que se, d��, rece.n-' tum:' do "anímador'".

.

ciedade local e funcionária sua exma. esposa D. Cydo- votos de felicidades contí
I Victor, V�lvula8 e Discos. I --'-,--'--,------- 'temente, na belíssima edIs,;,! Ja madrugada alta, dei

pública estadual
.

lina Medeiros Vieira, e fun- nuas. I Rua Censelheír« Mafra. tante -Goiania, quando -lá f xamos o Clu?e. N<? andar

chegamos, juntamente com J térreo, um, bar de dimen-
.os colegas Massolino, Fer- sões descomunais (como
nando, Celso, Arno, Aldo �ão todos em'Goiânia) nos

Roberval, Dagoberto, Osny, esperava. O nosso amigo é

Zeno e Simon, representan- uma figura popular e que
:lo a classe universitária rida. Não .pede, m;nda. Em
barriga-verde no XVI Con- pouco as mesas estavam
51'eSSO Nacional de-' Estu- dispostas' formando extensa

dantes. fila. E a Champagne (no

��A·
"Q:, B8rJTrr'AD''9-

- ��-
" 'I, :

�

. r' .' ,J
.

, �

NO LAR E' NA SOCIEDADE

ANIVERSARIOS: ,

I

NOIVADO

FAZEM ANOS HOJE:

dro da Silva- Sta, Irondina Cordeiro

Dutra , "

:-:- Sta. Marly Teresinha,
filha dó sr. Manoel dos An

Sr. Oswaldo Cândido de
Souza -,

- Sta. Dalva 'Maria Ca-

minha

.� �
STA. ELECIOMAR RA-

-'

MOS DA LAPA
- Completa hoje, o seu dé
cin;o oitav� aniversário na

talício, a aplicada aluna
elo' "Curso Regional" do
G r u p o Escolar Getúlio

Vargas, sfa. Eleciomar Ra

mos da Lapa, e filha do
sr. Nonato Avelino da La

pa e doe dona Maria'Ramos
da Lapa,', I

.'

HOJ·e no Passado Declorcçõo
" Em virtude de o Partido de Representa-

12 DE SETEMBRQ I

ção ropular (P;R.P.) , na sua Secção de Sane-
.

A_ da_to: .�e }�oje recorda-nos que: i :�-C�t:�arina, o

de há myi�? ��m_�o �star me�_�,
1631 b t Ih d Ab �l'

tindó a sua proclamada fmahâaâe, tornando-
em ; travou-se a a a a os 1'0 nos, en- _'.

'

. _.
'

tre a Esquadra Hispano�portuguesa do General_ ,se um Slll1pleS caudatarlO de partIdos outros

D. Ari.tônio- de OqUt;�do, e a Esquadra Holan- : obedecendo-lhes certas, originaes e inexplica-
desa do General Adnaen Janszoon Pater' ,.

"'do
. 1""

" ,... •

1.,'
, ! veiS lSClp.lmaS me nao conSlC ero maiS

em U11, a Esquadra Franceza'-de -Duguay- :, .

- ,
" •

Trouin,. aproximou�se da barra do Rio de Jan�i;,,! parle elos seos quadros partIdarlOs. Esta m17
ro, -fôrçando a sua .e��raáa; ',nha humilde declaração de maneira nenhuma
em 1816, tteze - mlllClanos comandados pelo .

- 1 b d d f'l
. .

d
-

Furr�él Atanásio Lopes, entrincheirados em I,lll':ll oca haver a an ona o as I eIras a AC-
uma casa da estância de São João Velho; re-, ÇAO INTEGRALISTA BRASILEIRA, cujo
cusa�am r�nder-s.� 3? Corone� �ndr:és �rt�gas, ! CHEFE NACIONAL que é o ilustre patricio
que mvadlra o dIstrIto de Mlssoes, entao per-: .•

. ,...' .

tencente ao Brasil. Todos morreram -combaten- I Phmo Salgado, llao tem nenhuma responsa-
do c�mo verdadeiros heróis; bilidade do que se vem passando aqui por
em 1821, �m Lis�oa, faleceu o ilustre economis- Sancta-Catharina nada obstante J.á por di-
ta D. Jose JoaqUim da Cunha cÍe Azevedo Cou-. ,�

• • ,...

tinho; ,

'I versas vezes haver recebIdo commumcaçao
em 1831, �m São Paulo, �asceu Alvares de �- de todos os acontecimentos. e "negociações"

. zevedo, poeta, prosador, vmdo a falecer no RlO
1 PR P t'd t E' CHE

de Janeiro, em 25 de abril de 1852; LO . , ,com par I os ou ros, qu� -

em 1797, Napoleão Bonaparte, que havia retor- FE NACIONAL ainda não comprehendeo
nad? à C;orsega",findos o� seus estudos, volta a

,que "a voz do sanO'ue ''tem muita força" se-
ParIS para recllimar serVIço. Começa, desde en- I _ 'A , ,I;> o

'

tão· a ascenção da estrela napoleonica; I gundo nos dIZ a sabedorIa popular.
em 1?37, Luiz Alves de Lima e Silva foi pro-'

-

Reaffirmando a minha inabalavel fide-
movido a Tenent�-�oronel e designado auxiliar

I
Udade aos sabios e patrioticos 'postulados . d

e consultor do Mmlstro da Guerra; '_
a

- em 1854, foi assinado um Decreto criando o Im-, ACÇAO INTEGRALISTA BRASILEIRA,
perial Instituto d,os Me�inos Cégos, sendo inau

.1 �ujo' CHEFE NACIONAL em tempo nenhum
'gui'ado- quatro dIas apos; "

b I' d
.

f•
,

em 1932, colhido trágicamente por' uma tempe:,- ,era a an( ona o por mIm em 'ace do meo

tade, morria, nas proximid�des da Polônia, o juramento prestado e da leàldade e honradez
aviador Zwirko, vencedor do,Circuito Aéreo d",

I

com que esse illustre e illustradoBrasileiro
Europa; ,

.' . _

,_'

_ em 1932 os escóteiros do Clube de' Regatas 'reveste todos os seos actos, assumo toda e

"Vasco da Gamá", do Rio de Janeiro, sagrR' lua1quer l'esponsabilidáde desta minha de-
ram�se campeões do "ajure" promovido pela "I3ração

.

, federacão _ de Escotei"ros do Brasil.
- < •

- � �

Anq1'é Nilo Tadasco

.
-·Parti·ci_pação

ALFREDO XAVIER VVA. BERNARDINA
-

' \-

VIEIRA E -CYDOLIr'!_A DE OLIVEIRA CóR-

MEDEIROS VIEIRA DOVA

Antonio Fleury Barbosa
------------- ------

OLHOS -:- OUVlDOl - NAIUZ .' QAKQ.&!ft'.l

DR. GUERREIRO DA FONSECA
_____

.HeIaUtlta .......aI
'·-'!ec,ita de Oculol - Exame de Fuado ã. Olho lum

, C�.ifie�lo da Pr....o ArWt.t.l.
Modera. Apu.lha••m.
C......t6r1. - Vilcoade •• Ouro Preto. L

Estudantes Yersus· Tubarões
Magifesto da União' Catarinense de Estudantes
Ao Povo

Heróico e' afetivo povo _ ves revezes que vos opri- coração, de trabalho e de-

desta gloriosa terra!
-

I mem, dificultando desola-;' t�jcação, para qu-e, a vossa

A classe estudantil sen- .ioramente a vossa vida, se-
I
vida seja mais acessível e

tindo que a sua luta não se jarn sanadas eficientcmen-l sadia, tendo a sua justa re

deve restringir ao âmbito te. compensa, qual seja a solu

Acadêmico, mas também ao Há muito tempo lutais ção estável de seus prcole
vosso lado pelas, vossas jus- com sacrifício, desespêro e mas.

tas e clamorosas reivindica- abnegação, sentindo o.jiêso Robervai Silva -'Presi
ções, alerta-vos pelo seu 'de obstáculos deprimentes; dente do Conselho de Re

órgão máximo, a União r.ós estudantes de Florianó- preso

::atarinelise de Estudantes polis nos unimos a vós, de Neudy P. Massolini,

::le que; -,
' I mente e alma, de COlpO e Presidente da UCE.

Não se calará diante des-
,

'A noite, ainda "tatêando Juro e sem racionamento)
desceu aos borbotões das

prateleiras. Chainpag� a

dizer chega. . . A seguir
cerveja.'. . Todos já esta

vam transbordado, mas o

goiano não permitia qual�
quer, retirada. .. Perspicaz
percebia qualquer estraté

gia para fugir ao "vira-vi

ra-vira:' e... coitado do

"espertalhão" ...
-

Um deles
fomos nós ...

_DisfaTçadamente} o nosso

amigQ anotou o nome de

çada_ componente� da mesa.

Fornando um côro "orfeô

t1ieo'�- com os da terra, im

provisou uma quadrinha
que daí em 'diante ,p1assaria

.,
a constituir o hino e a se

nha da turma: "'Fulano é
bom ,companheiro � Fula
no é mesmo

-

batuta .:_ Fu
lano ._. . por dinheiro -

•

Fulanô- é um bom ... "_
Foram onze dias que per-

� I
manecemos na encantado-
l'à capital do Planalto Cen

tral, E feiram onze dias em

que o "nosso amigo" se

desdobroü entre as suas

intensas atividades de cor

retor imobiliário e as faci
lidades que a todo custo

A 31 DE DEZEMBRO
Inaug:uração de um gran:de hospital p�l'a

, . , ..

comerCIarlOS

_ RIO, 10 (V. A.) - O sr. ; comerciários por aquela
H.enrique La Rocque de autarquia. Nesta ocasião o

:l�eida, presidente do I p;esidellte do Instituto �e
nsütuto de Aposentadoria velou que no dia 31 de de

=. Pensões deis Comerciá- ; zembro, dêste ano" será
nos compareceu à reunião, inaugurado no Rio de Ja
de ontem, da . AS$eiciaç'ão ne�ro uin hospital para co-

Comercial, para debate-I' os mercl'a'rl'o ,.

s, _ com a capaCI-
:_Jroblemas ligados à assis- dade dê 460 leit�s.
�ência proporcionada aos

I

,

. PartiCipaçãO
Adolfo Szernay /' João T. da Rósa Jor,

e
"

e

Tgne:" G. C:zcnuf,y Olga L. R,j/]a
Têm o prazer de comunicar o contrato de CUé;a

!l:ento de seu� filhos
NORBERTO e 'HELi

)
x x x x x x x- x x

Norbe1·to e Helí
x apresentam-se x

(Continúa na Sa. pág.)

procurava proporcionar
nossa turma.

a:x

x Noivos
x

x

Joinvile
xxxxxxxxx

8-9-95'3· Florianópolis

ÀVENTURAStêm o prazer de parti
cipar aos parentes e pes

Sô<\s
.

de suà.s relações, o

contrato de casamento de

sua· filha Rita de Cássia,
com o sr. João, de' DeWi

Có,·dova.
;�

tem o prazer d� parti
cipar aos parentes e pes
sôas.. de .-suas relaç'Ões, o

contrato de casamento de
seu filho João· de Deus,
(wm' a·srta. Ritd dct Cás-

- sia \Medei;�s Vieir�.
Laj�:s, 6· de 'seteUlbro..:�
dé 1953.

CAssIA

Florianópolis, ;;6 de. s�
tembro de 1953.

RITA DE,
- e ---

JOÃO
cónfirmam-

-

,DO ZE-MUTR'ETA .... ..

\ "_

APtA

�.194 .

__._ _li!
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.. o ESTADO

Uampeonatu Estadual de Ilasquetebe
PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO ATLtTICA CATARINENSE E COM A PARTICIPAÇÃO DO GUARANI, DE JOINVILLE;
IPIRANGA, DE BLUMENAU E UalRA.TAN, DESTA CAPITAL, SERÁ INICIADO HOJE, ENCERRANDO-SE AMANHÃ o
CAMPEONATO ESTADUAL DE BASKET BALL MASCULINO, CUJOS JOGOS TER ÃO POR LOCAL O MAGNJFICO ESTÁDIO
"SAN'l'A CATARINA", NO LARGO, GEN ERAL OSÓRIO.·

-,
.,'

'�o -E s t a d o E s P o r t i v 0'-'
��)e..<�()__()e..<)""()__()�l�. •••••••••••••••••••••••••••••••••••�)e..< ��

Q t CI b Lideram
EZZARD CHARLES

- ua ro u es na ·1 erança ������010 (lI
.

d P f"
. ,

. P.) - O pugilista meio-
I'o-cr-vamc uic o Campconarc e ro ISSIOnaIS ',e Queda surpreendente do Avaí, no noturno No segundo tempo, realizou o Avaí sua maior ofen-

1953 te�de· a se tornar o maior e mais sensacionais cer- � siva destes últimos tempos, fazendo o Paula Ramos pesado. Harold Johnson

tame citadino de todas as épocas, a julgar pelas reVira-j
de ante-ontem frente a aguerrida falan- plantar-se na defesa. Mas nada adiantou tantos esfor- venceu por decisão, ine,-

voltas da classificação. O Avaí caiu ante-ontem diante ge paulaína - 2 X 1, O escore - Dan- ços, pois a linha de frente, justificando a falta de enten- 'peradamen'te, o ex-campeáo
do Paula Ramos, fazendo subir para a ponta o Atlê- I ga, Itamar e Bolão, os marcadores dimento dos atacantes, embora sempre bem servidos mundial dos pesos-pesad-is
tico, o Bocaiuva e o Figueirense. Quatro líderes, por- "

. Pelos médios, especialmente por Bráulio,· nada conse- E.zzard Charles, no encon-
1 I

. .

1 t
'"' - Na preliminar venceram os d

..

tanto, e a gumas pe ejas para comp etar o re urno. L;O- I guiram e positivo, a não ser o tento sem expressão de
tr di d .

mo será o final? Quem terá a honra de levantar o títu- avaianos I
Bolão, aos 10 minutos, produto de uma falha deplora- ,ro .lsputa o

.

ante-ontem

I vel, do goleiro tricolor .. Este, porém, empolgou a assis- a noite nesta CIdade.

-.,.,..,.........._....._-_.__••- ......- ........- .......... -......_..._
- --�•.-"'"

j
lo? O Avaí? O Atlético? O Figueirense? O Bocaiuva? [têncía, defendendo sensacional cabeçada de Saul. Amo- I Com esta vitória, Joh.i-
Ou o Imbituba? Todos tem possibilidades, inclusive o

rim perdeu excelente ocasião para 'marcar, mas uma son entrou no rol dos can

RESULTADOS DOS JOGOS DOS CURSOS' grêmio sulino que se encontra na více-liderança, com
vez evidenciando a �ua falta de segur�nça nos arrerna- didatos para disputarem o

, NORMAIS REGIONAIS I apenas um pontinho de diferença. Todos tem compro-
teso Nos restantes mmutos, o lance mais sensacional foi tí 1 d " .

,
'

h
.

-

Ie:
. � "missos difíceis neste final de campeonato. O Bocaiuva o de Saul que por pouco não conseguiu fazer balancar

rtu o a categoria maxi-

O C.N.R. de PaI oça campeao emlnlno e Ü, vai enfrentar amanhã o Imbituba, tendo este ainda mais as redes, jndo a pelota chocar-se com a trave.'
'

I

ma com o vencedor da (pró-
C.N.R. de Saco dos Limões campeão I uma peleja, contra o Paula Ramos. O Atlético' conhece- _C! "Clássico da Amizade:' bem justifica a d:noJ,ni- x.ima luta entre Rockí Mal-

I• O
-

'1 rá o poderio do "onze" de Valério e para completa', naçao que lhe .de.mo.s. Paulamos e ava,lanos t.lvern·ll c,.a'.0 e Roland Lastraza.
,
mascu mo - s campeoes d d 1 b d

I
teremos o choque das multidões, entre .Avai e Figüei- I

uma con uta ISCIp m�r S·? to os os aspectos digna de Iindividuais . rense. Como terminará o 'returno? Com um campeão? todos os louvores. ASSIm e qU€ gostamos de ver. Para- ._- ...... __;....,

Com úma atuação mais equilibrada o Normal Re- Em caso contrário teremos um . "super-campeonato", bens.. _

'.

. Ir .

gional de Palhoça venceu com justiça o 1° Campeonato, pois é possível que o final apresente dois, três e mes- DIAO BRILHOU NO APITO PORTUGAL
Feminino de Voleibol. .Na parte masculina o Getúlio mo quatro vencedores. Quanto à "lanterninha", com a

Fez muito bem o sr, João Sebastião' da Silva em
I,

_,

Vargas, franco favorito confirmou as suas credenciais vitória paulaína, ante-ontem, ficou com o Guarani. voltar a fazer parte do quadro de juizes, retirando o CAMPEAO "

laureando-se campeão masculino (Je voleibol Jdo 1°· I UM PAULA RAMOS DIFERENTE seu pedido de demissão. 'Seu desempenho foi de molde
I MUNDIAL o.E

C_ampeonat� de Cursos .Normais Reg.io.nai�. A's" dire- I\._ O A,:a!, líder abs�luto e apont�do como �r��.co Ia- a agradar li gregos ectroianos. Seguro e imparcial, con- I "8NIPE"
çoes dos dois Esetabeleeimentos as felicitaçôes.de O Es- vorrto, foi a cancha -animado e confiante na vitória ine

duziu a luta com uma serenidade depasmar, garantin-/'tado". Ãos professores \Fe,brônio Oliveira e Nilton Pe- lO colocaria a um passo do tri-campeonato. Passados. os do o êxito da p�gna. Gráu t=
.

MONACO, Monte CarIo,
reira, artífices técnicos destes magníficos sucessos des- primeiros minutos, o alvi-celeste compreendeu que os- OS MELHORES· 10 (U. P.) Portugal
portivos extendemos os nossos elogios. Abaixo. os jogos: lava diante de um pelotão aguerrido e entusiasta que a No vencedor,

..
salientamos em primeiro plano Neri,

todo instante buscava tirar partido da situação. Indu- Valério e Danga. 'Jacy, Sombr-a, Jaime II, Walmor e
ganhou o Campeonato

DIA. 1-9- TERÇA�FEIRA ; bitá,:elmenté .0. �uadro dirigido por José R�b�iro e.sta- Jacó bons. C;s rest�ntes regulares. �u�di�l de Iates da classe -

j
va firme e decidido a vence� o seu antagonista custas- No vencido, salientamos Bráulio que foi também I'! Smpe ao chegar em ter-

1° jogo masculino -'C.N.R. de São José x C.N.R. ô:. o �ue cus�asse. Com sua lmha em completa desorga- figura -dominante da pugna. O veterano, ainda está cm
.

ceiro ltigar na regata de
de Palhoça, vencendo o primeiro, pela conta- ruzaçao, motivada, cremos, pelas ausencias de Manara I I erfeita forma técnica e física. Adolfinho hrilhou ape-! t

.

t 'lt' d
B b t b t did "L

-

d Ilh" f
.

' on em, qum a. e u una a

gem de 2-a 1, com parciais de 15 a 4, 8 a 15 e e
..

ar a o, amo os con un 1.0S, o eao a a Ol se [ sar de falhar no segundo tento. Jair, Nenem, Dand.i e I
,.

15 a 13.
.

deixando dominar pelo maior volume de jogo do ad- rSaul satisfatórios: Bolão Lisbôa e Amorim reg 1 ,_
serre, tendo. acumulado um

1° jogo feminino - C.N.R. de Saco dos Limões x C.N. v.ersário: Os, passes, todos longos, envez �e-curtos, prin- Osni do team secundário substituiu Barbato. r:;:a��;::� I
total de 7.226 pontos. .

R. de Co�u.ei.ros. Vencedor o primeiro por 2 a, ° ,cIPal:n_:nte �?S at�ques �o reduto de J�Ime I, foram; a .nal; mas sempre procuro� ser util ao quadro, não sen- I Os Estados Unidos foram
com parciais de 15 a 1 e 15 a O. ,perdlçao do o�z� de Nizeta. Aos 20 mmutos, o endia- do culpado dos tentos. An nunca atuou na extrema, daí os vencedores da prova de-:

brago Danga, samdo da extrema avancou pelo centro resultando seu fracasso como substituto de M h' I d .'
.

f d '. .
.. .

. anara. oJe, co ocan o-se assim em
Dia 2-9 (Quarta-feira) e atirou arte e .com er_: ere,ço ce�to. Por mais �ue, se embora -tivesse sido um elemento esforçado. co

••.

('sforçass�, Adolfmho,-nao con�egu�u deter a traJetol'ia AS EQUIPES �eg�ndo lugar na classlfl-

2.0 jogo feminino - CN ..R. de Palhoça x C.N.R. de São da bola. Este o goal mais sensacional da noite. Tenta o PAULA RAMOS _ Jaime I Nerí . J' 11' cnçao geral coI,ll 6.946 pon-
A' .

� - .

d
' e alme. ,

José, vencendo o primeiro por 2 a 1, com par- 'VaI uma reaçao, o que nao consegue, VIStO o esacec- Walmor, Valério e Jacy' Wilson Itamar Ja' D ' tos.
t d tE' Ih

..
, , ,co e anga.

ciai,s de 4 a 15, ·16 a 14 e 16 a 14. o � �e� a aque. : ass�m, sempre com os o os W,;:os AVAI -Adolfinho, Osni e Danda; Nenem, Bdu- Cuba chégou em segun-
2.0 jogo masculino - Abrigo de Menores x G.N.R. Trin-' na vItorIa, prosseguIU o.Paul� Ramos. Aos 40 minutos l!jC e Jair; Ari, Amorim, Bolão, Saul � Lisbo8.. do lugar na prova de hoje.

_ �.ade, tendo vencido o 1.0, com parciais de 15 falha to.da a defesa avmana, melusive. Adolfinho, d�n-I PRELIMINAR,
a 5 e 15 a 2. . do enseJo a Itamar para aumentar a dIferença,'com 11m No jogo dos aspirantes venceu o Avaí r.or 3 °

conquistando o terc-eiro

"shoot" f:_aco, mas bem calculado.
.

I Continua assim sem nenhum ponto ganho o �aul � � lugar na classifici;iÇão ge-

DIA 3-9 (Quinta-feira) A REAÇAO DO 2° TEMPO NÃO EVITOU O REVÉS: r::ws.
.
a a,

ral com 6.889 pontos.

3.0 jogo 'feminino - C.N.R.· do Estreito x C.N.R. Trin-I· ..
---- - -_ �.� á - &r..-_:

.

&OjOg� ��E::t��oao���n1::'d:'�Õ:' ::;:: IRE9ULJaDO 00- 2,- C "MPEONATO ESCOL "Rdo EstreIto, vencendo o pnmelro . por 2 a 0, ., II II N
com parciais de 15·a 3 e 15 a 2: O Abrigo de Menores campeão mascuiino e o : za. Vencedor o primeiro, por 2 a Ó, com par-

G. E. Venceslau-Bueno campeão femi _ 'I' ciais de 15 a 8 e 15 a 13.
Dia 4-9 (Sexta-feira)

. . .
.

. mno _._ Os campeões individuais I Dia 2-9 (Quarta-feira)
4.0 Jogo femmmo - C.N.R. de Palhoça. x C.N.R. de '" .

d .

" •• " •

Saco dos Limões, vencendo o de Palhoça, por I
-: i ':>.0 JObO femmmo - SIlveIra de Souza x Jose BOlteux.

2 a 1, com parciais de 16 il 14, 6 a 15 e 15 a 9. Realizou-se, sábado' a última rodada de voleibol i . ,Vencedor o primeiro por 2 a O, com parciais
4.0 jogo masculino - C.N.R. de São José x Abrigo de dos Grupos Escolares, sagrando-se campeã o_ de_ volei- �

') .
.

e 15 a,? e 15 a 4
..

Menores, vencendo o de São José, por 2 a 0, boI masculino, com meritos indiscutíveis o sexteto do ,0•0 Jogo masculIno - Abrigo de ,Menores x Professor

com parciais de 15 a 9 e 15 a 2. Abrigo de Menores, e na parte feminina, o G.E. Ven- I Ve�ceslau �.�eno. Vencedor o Abrigo por 2 a
...'.

ceslau, Bueno, cuja superioridade sôbre os outros parti- ) 0, com parCIaIS de 15 a 7 e 15 a lI.

Dia 5:9
.

(Sábado) cipantes se materializou nos escores ·verificados. A' di- \
reção dos dois estabelecimentos de ensino as c�ngratu- i

5.0' jogo· fêminino - C.N.R. de Palhoça x C.N.R. do lações de "O ESTADO", extensivas aos professores de
'

Estreito. Venceu a final o de Palhoça, pela con- i educação física, responsáveis por tão bJ::ilhantes feitos. i
4.0

tagem de 2 a 1, com parciais de 15 alO, 13 a Relacionamos abaixo os jogos com os escores assinala- !
15 e 15 a 8.

, dos: 1
5.0 jogo masculino - C.N.R. do Saco' dos Limões x C. Dia 1-9 (Tepç-a-feira)

I

R. de São José, por 2 ã ° venceu o Saco, com 4.0 jogo l;nasculino - Abrigo de Menores x' Dias Ve-

parciais de 15 a 6·e 15 a 4.
\

1:0 jogo feminino - ·G.E. Getúlio Vargas x Presidente lho., Vencedor-o Abrigo por 2 a 0, com contàgens
Roosevelt. Vencedor o G.E. Getúlio Vargas, _

de 15 a O e 15 a 6. •.

por não comparecimento do Presidente Roose
velt.

CNR DE PALHOÇA - Ilza Rozar,. Ivone Zacchi,- 1.0 jogo masculino - G.E. José Boiteux x G.E. Arqu.
Ivani Rozal:; Mal'ia do Carmo Silva, Ieda Silveira· e Si-' São José. Vencedor à José Boitenx, por 2 a 0,
Iene

_
Harger..

.

com os escores de 15 a 2 _e 15 a 9.
CNR DO SACO DOS LIMÕES - Gerson Pache- 2.0 jogo' feminino -' Venéeslau Bueno x CoI. Coração

co, Ivan Wiethorn, Alberto Santos, Hamilton Silva,

,.
. de Jesus. Vencedor o Venceslau Buenó, por

Joacy Abreu, Oládio VieiI�a e reservas, Vilson Pires e
-

2 a O, com parciais de 15 a 4 e 15 a 8.
.

,Jacy Silvéira. , '. 2.0 jogo masculino,- Getúlio Vargas x Silveira de Sou-

UM BRASILEIRO
LIDERA O
SULAMERICANO

DE BILHAR
BUENOS AIRES, 10 (U.

P.) - Com g·rande êxito
.

continua· serí'do disputada o'

campeonato sul-americano
de bilhar de três tabelas,
com a participação de de

representantes do Brasil,
Chile, Yruguai e Arg�nti
na.

O brasileiro Berti, que

venceu, à noite passaq.a, o

jogador argentino Marcelo

Lopez) enfrentou esta tar

de o uruguaio Monestier e

à noite, o uruguaio Costa
Pmnell.

Até o momento, estão na"

frente da classificação Na
varra e Antônio Berti, com
quatro pontos, cada um se-

I guidos de Garcia Busquet
! t: e Cost� Prunell, com 2
I

p0ntos.

Dia 3-9 (Quinta-feira)
-,

jogo feminino - Silveira de Souza x G.E. Modêlo
Dias V.elho. Vencedor o Silveira de Sousa pe
lo escore de 2 a O, com parciais de 15 a 1 e

15 a 5.

Quadr(?s Campeões
Dia 4-9 (Sexta-feira)

5.0 jogo feminino -' Venée,slau Bueno x Getúlio Var
/ .

gas. Vencedor o V. Bueno, por 2 a 0, com par
ciais de 15 a 1 e 16 a 14.

5.0 jogo masculino - Getúlio Vargas x José Boiteux.

Ive�cedor o 1.0, 15'a 8 e 15 a 13.
'

. (Continúa na 6a. pág.)

Imbituba
,--

/'
x

. .

B()caiuva
"

·0 BocAIUVA SERÁ O SEGUNDO A DESPEDIR-SE
DO "GAROTO" SERA' O IMBITUBA

DO CAMPEONATO PROFISSIONALISTA DE 1953. O ADVERSÁRIO
ATLÉTICO CLUBE E O CHOQUE TERA:' LUGAR DOMINGO, À TARDE, NO ESTÁDIO

DA �RAIA DE FÓRA.
/.
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o ESTADO

o VALE DO ITAJAI

REfEITDBA IIINICIPAL DE -PlRATUBA
-

I' •

<Esteve entre nós, 'duran
.rante alguns dias, o escri

tor e jornalista' Zedar. Per
feito da Silva, procedente
de Florianópolis, Estado'
de Santa Catarina, onde

reside há vários anos.

Zedar veio ao Rio entre

gar ao Serviço de, Informa

ções Agrícolas, do Ministé
rio da Agricultura, para a

coleção especializada, um

estudo que lemos e [ulga
mos primoroso, sôbre a

complexa zona do vale, do
Itajaí; abrangendo os aspe-

.

�tos históricos, sociológico,
econômico e folclórico.

Disérimina�ã'o da DespesaCódigô
I Geral
I '

Efetiva TotaisMutações
Patrimoniais

EXAÇÃON. 143 E FISCALI-,LEI 18 1

I
Orça a Receita e fixa a Despesa 8 10 Administração Superior

,

,

do Munic,ipio de Piratuba, Para 18 10 O . Pessoal fixo , .

o exercício de 1954. .
8 10 2 Material permanente
8 10 3 Material de cons.umo ..

ZAÇÃO FINANCEIRA

I ts 8

Is 80

8 80 O

8 80 2
29.700,00

8 80 3

8 80 4

SERVIÇOS DE UTILI-

DADE PúBLICA

Administra'çíjo Superior
Pessoal fixo' .

Material 'permanente .

Material, de '!consumo .,

Despes�s di�ersas

28.200,00
500,00

1.000,00
132.600,00 ,

FREDER�CO POY FILHO, Prefeito Municipál de Piratuba.

Faço saber a todos os habitantes dêste Município, que a C",

mara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. lO - A receita geral do Município de Piratuba para o 8, 11

exercício de 1954, é orçada em UM MILHÃO SETECENTOS E 8 11

DOZE MIL CRUZEIROS '(Cr$ 1.712.000,00), a qual será arrecadada 8 11 3

de conformidade com a legislação vigente, obedecida a seguinte
classificação:

30�000,00500,0029.200,00
50.000,00
15.000,00

Servlee de Arrecada(:ão
Pessoal varlãvel
Material de consumo .,

39.000,00
8.000,00

197.600,00 30.000,00 227.600,00

Construção e- Conserva

ção de Logradouros PÚ-

blicos

Pessoal variável
Material de conaume ..

Despesas diversas .....

8 81
47.000,0047.000,00

Mutat;ões
Patrimoniais

'

Total 8:12Código' Designação da _ Receit:l Efetiva
Serviço de Fiscalizaç�o e

Lotação
'8 81 1

8 81 3

8 81 4

35.000,00
10.00Q,oo
10.000,00

8 12 O

8 12 3

8 12 4

Pessoal fixo 27.600,00

1.0.00,00
3.000,00

RECEITA ORDINÁRIA
Tributária

a) IMPOSTOS

Impôsto Territorial

Impôsto Predial ..... ' ..

Impôsto sôbre Indústrias

e Profissões .

Impôsto de Licença .

Impôsto do Sê lo

Impõsto Agro-Pecuário e

Industrial .

O 27 3 ·Impôsto sõbre Jogos e

A nova obra do ensaista

do OESTE CATARINEN
SE aparecerá dentro de

pouco te�p�, .sob o título

O VALE DO ITAJAI. Ne-

lIa
faz Zedar Perfeito da

Silva justiça ao esforço. e

ao patriotismo' das diversas

I colonizações
lá radicadas.

535.860,00
.

Zedar Perfeito da Silva

\ foi um dos delegados do
I Brasil ao Seminário Latino

Material de consumo ..

Despesas diversas
55.0QO,0055.000,00

25.000,00
.

80.000,00
0111

O 12 1 31.600,00
\ 8 82

31.600,00
Construção e Conserva-

. ...ção de Rodovias

Pessoal variável .

Material de consumo ..

Despesas diversas .....

o 17 3
Total de Exação e Fisca

lização Financeira .....

'8
c-s 108.300,00 I

. 18
Mutações Totais 8

PatrimoniaiS I

220.000,00
135.000,00

3.000,00

82 1

82 3

82 4

430.860,00
70.000,00
35.000,00

o 18 3
�-----------------------------o 19 7 Código Discriminação da Despesa
Geral

Efetiva
o 25 2

430.000,00
�35.860;00SEGURkNÇA PúBLICA

E ASSISTÊNCIA SOCiAL

Assistência Policial

Serviços diversos

8 2
.

8 853.000,00 896.000,00Diversões Serviços de Limpeza PÚ

blica

Pessoal variável

Despesas diversas

8 24

8244 6.000,00
.

b) TAXAS

1 14 4 Taxa de Saúde (Munici-
Americano há pouco reuni

,do em Campinas. Também
foi distinguido êste nosso

6.000,00
antigo colaborador com um
..

'

convite para ,t<,>mar parte
no chá das quintas-feiras,
da Academia Brasileira de

28.000;00 28.000,00
'L' qual

____�--------
etras, ao compare-

ceu, sendo merecidamente

852.460,00 festejado.
(Nação Brasileira - N.

360 de Agôsto de 1953)

8 85 1

8 85 4

5.000,00
1.000,00

6.000,00
'

.

6.000,00pal )
,

8.000,00
16 1 Taxa para Melhoria do

Ens ino .

1 19 2 Taxa de Iluminação PÚ-

blica , .

1 21 4 Taxa de Expediente '"

22 4 Taxas, Custas Judiciá

rias e Emolumentos ...

1 23 4 Taxa de, Ftscallzação e

Serviços Diversos

6.000,00
Assistência Social

Despesas diversas

8 29

8 29 4

95.000,00
30.120,00 -Humlnacão Pública

Despesas dtversas .....

8 88

8 88 47.000,00
8.000,00

28.000,00
30.120,0,0 30.120,00

Total de Sego Pública e3.000,00
A. Social 36.120,00 Total de Servo de .ljtii.

6.500,00 127.500,00 Pública
EDUCAÇÃO PÚBLIÇA
�dministração Superior
l\IIateriaf permanente , ..

8 3

8 30

8 30 2
PATiúMONIAL

2 02 O Rendas de Capitais
ENCARGOS DIVERSOS

Indenizações, Repostcões
e Restituições,

;8 9

8 9210.000,00
.

500;00
8 30 3 Material de consumo ..

8 30 4 Despesas diversas
10.000,00
43.000,00RECEITAS_ DIVERSAS

4 12 O Receitas de Cemitérios

4 13 O Quota prevista no art.

15, § 2°, da Constituição
Federal .

4 14 O Quota previ-sta no art.

15, § 4°, da'Constituição
Federal .

8 92 4 Despesas diversas 1.500,00
500,00

COLETÂNEA DO
MAGAZINE DIGEST

53.000,00 10.000,00 63.000,00 1.500,00
.

i.soo.c«

Ensino Primário e Com-
'

plementar

8 3320.000,00, Encargos Transitórios.
Pessoal fixo .

Despesas diversas

8 93

'893
! 37.560,00

,66.800,00
:ta se encontra em, circu

lação o núrnero de setembro

de CDLETANEA do Maga-

8 33 o Pessoal fixo 82.200,00
15.000,00 18

93 4

97.g00,oo

Despesas diversas670.500,00

f
33 4

8 36

8 36 4,
i

500.000,00

.104:360,00
�

104.360,00
97:200,po zine Digest, eQitado pela

I Soe. Gráfica Vida Domésti

ca. Ltda. Entre .ns- seus vin-

1 te e oito artigos destaca-
o

'

I mos os seguintes titulos:

10.000,00 "A caça do bom marido",
/

"Como se pode ser nudista",
"Utrillo, gênio louco". "E

ducação para-o 'parto· sem

dor", "Reptado", "Morre-se
65.460,00 também de nada" e �uitos

.

outros, de agradável-,e íns

trutíva leitura, recolhido

das principais publicações
36.000,00, das Cinco partes do mundo.

Num louvável sentido na

cionalista COLETANIA in-

RECEITA EXTRAORDI

NÁRIA

6,11 O Alienação de Bens Pa-

Serviços de InÍÍÍle«:ão
Despesas diversas

Prêmios de Segu,ros, e
Indenizações por Aciden

tes

Despesas diversas

18
94

3.000,00

I
s 94 4

163.200,00 I
8 98

3.000,00

5.000,00trimoniais

3.000,00 ,6 12 O Cobrança da Dívida Ati�-. 10.000,00·
5.000,00
500,00

5.0.00,00

2.000,00

va

Arrendamento de Pass{;s
Multàs em geral

Tptal de Educação PÚ- 10�000,006 16 O

6 21 O blica

17.500,006 23 O Eventuais Subvenções, , Contribui

ções e Auxílios

Despesas diversas

SAUDE PúBLICA
A8sistência Hospitalar
Despesas diversas

8 4
I

TOTAL. GERAL DA r.ECEiTA Cl'$ 1.712.000,00
. 8 41

____ 18414
8 98 4 65.460,00

•2.000,00

Art. 2° - A despesa do município de Piratuba, para o exer-'

eíclo de 1954, é fixada em UM MILHÃO SETECENTOS E DOZE
,65.460,00

2.000,00 2.000,00
MIL CRUZEIROS (Cr$ 1.712.00Q,P-oJ, a qual será efetuada de �ôr-
do com a classificàção seguinte: 8 49

8 99 Diversos

8 99 4 Despesas diversasServiços Diversos

Despesas diversas
36.000,00

2.000,oQ8 49 4
TotalMutàções

Patrimoniais
Código Designação da Despesa Efetiva'

Geral 36.000,00
2.000,00 2.000,00'

8 O - ADMINISTRAÇ.{O
GERAL

LEGISLATIVO

Total de Encargos Di-
Total de Saúde Pública o 4.000,00 217.320,00

sere vários temas brasilei

ros tratados pOI' autôres na-.

cionais,
. inclusive um resu-

207.600,1>0 mo do grande romance
108.300,00 I "Flor�4as na se1·a" de Di�
36.120,00 nah' Silveira' de Queiroz.

.163.200,00 i
COLETANEA c'usta apenas

4.000,00 I .

3 Cr$ 5,00 em todo o Brasil.6.0.00,00
50.000;00 I '

versos '-
.

FOMENTOS 5

8 50

Câmara Municipal8 00
"

Fomento da Produção
Vegetal

21.000,00 RESUMO '(Totais)
Administração Geral

8 00 1 Pessoal variável

8 00 2 Material permanente
8 00 3 Material de consumo

8 00 4 Despesas diversas .....

8 O

8 1

8 2

s 3

20.000,00 8 4

8 5

500,00
Pessoal fixo 15.000,00

5.000,00

8 50 O

8 50 4
Exação e Fiscalização FinanceiraLOOO,oo

500,00
�----------_

22.500,00

Segurança Pública e

.

Assistência Social .'- ..

Educação Púbfica .. " .

Saúde Pública . ; .

Despesas ·diversas

20.0.00,00500,00 23.000,00

I
,8 52

Is 52 O

8 52 4

.

Fomento da Produção
Animal

Serviços Industriais ..............•........

Dívida Pública .

Serviços de Utilidade Pública .

8 6

Is 7

,8 8

_ 18 ..

9

1'6.000,00 I

EXECUTIVO

Govêrno

Pessoal fixd ; ..

MateJial permanente ..

Material de consumo ..

Despesas diversas

·1
.� -I

37.000,00
852.460;00

2_TL320,oo
Total Geral

,

: Cr$ '1.712.000,00

8 02

8 02 O

8 02 2

8 02 3

8 02 4

15.000,00
1.000,00

pessoal fixo54.000,00
Despesas diversas' Encargos Diversos2.000,00

8.000,00
25.000,00 16.000,00

89'.000,00 I·
'

r 8 6

Total de Fomento .87.000,00 2.000,00 Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Piratuba, 18 de agôsto de 1953.

"":-<4'

36.000;00

SERVIÇOS INDUS

TRIAIS

Indústrias Fabris e

l\fanufatureiras
S 64 1 Pessoal variável

'

.. I ••••

8 64 3 Material de. consumo

Administração Superior8 04

FREDERICO POY FILHO

Prefeito Municipal
Di retor do Expediente e Pessoal.

Rubem Harod dos Anjos

36.0.00,008 04 O Pessoal fixo
8 642.000,008 04 2 Material permanente ...

8 04 3 Material de consumo ..

·8 04 4 Despesas diversas

9.000',00
9.000,00 10.000,00

20.0QO,QO
54.000,00 2.090,00 56.000,00

30.000,00 30.000,00
Serviçol! 'I'êcnleos Espe

cializados

Pessoal fixo '

.

,

Material de consumo

Despesas diversas

8 07

Serviços Diversos
Pessoal variável

8 69

8 69 127.600,00
3.000,00

3.000,00

8 07 O

8 07 3

8 oi 4.

Total de Serviços Indus-33.600,0033.600,00
triais

Serviços Diversos

Pessoal fixo .

Despesas diversas

8 09

8 09 O

8 09 4

DíVIDA PúBLICA

Flutuante, Amortização e

Resgàte'
Despesas diversas I

8 7

8 74
4.800,00
1.200,00

37.000,00
__ 6_.0_0_0_'0_0 6._0_OO_'_0_O(

74 4

.207.600,00 I
I

37.000,00AdministraçãoTotal de

Geral

Total da Dívida �l'ública
'-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RESULTADO r:COlÃRVAMPEONITO c��p.�! oE�I':����!é��!�,GLnema Si, ��;çO=;/;���o:t
(ele 'mhà incomensurável- <de ami�o da genrtf b�tr!- ;

.

�,,;' ,; ;;/)': A'" ') ,

':
.�.

.:nY)l Id.H
mente a sua cidade) fez-se verde? Eis aqui fls sUàs!', ?' "i' 7. ',' ";'<'l-"'� I, "'.: i,. "

"

'" �:,J ·_a f,jH lIIIII'cm�igo certo e de todas as ini�iais �. N-:D�A B_V-,' li •.•• J�' . '],cr' pj � )1: (!1'., "
u' (�2%'. '�,

.horas da delegação catari- FAIÇAL. Se,u irmão? Elias
__ �_ ,__ _:-_ - :;:a_o!:iII��. As 8,30hs. . .

nense. Foi alé� de amigo, B�faiçal. Outro 'grande a-: As 2 _ 4,30 _ 7,30 _ 9,15hs! As 8hs. CARUSO
foi irmão, foi pai, Nunca ml�o da nossa ,gente -

i CIDAPE NEGRA ,I Ermanne RANDI Atual. Atlantida Nac.

poderemos esquecer-lhe a Said Aggel. I 'N
'

'1
M

"

D' 'NARDO . P ç'os' 7 00 3 50
,

.

o programa:· aunzlO 1
•

em. re. t,. -,'
figura

.

simpática .. Nunca
,

O Esporte na Tela. Nac. CARUSO, - A LENDA Imp. até 14 anos.

poderemos retribuir
.
tanta FEIJOADA CATARINEN- Preços: 700 _ 350

.

DE UMA VOZ
fidalguia, tão aprimorado SE NO "BAMBOO" I " " ' "

,

cavalheirismo.
.

I Imp. ate 14 anos. "rr [\.'.A ILE'� }-l, '."}A despedida foi amarga. Ainda, graças ao Nadra,' , �aJ
Momento difícil, em que a conhecemos os -proprietá-
emoção e a tristeza do a- rios do "BANBOO", res-.

O GRANDE LANÇAMENTO DE DOMINGO NESTA

d d -, As 4 - 8hs. . CAPITAL
braço e a eus comoveu a taurante-dansante (jóiaen-. _' O ÃMOR NASCEU EM PARIS _

todos nós. gastada em Goiânia) -' o DIAS SEM FIM
-

(Lovely to Look �t)
Mas, antes da. despedida, casal Erico - Edith. Pie-;, Alan ltANE

I
em: I MUSICA DELICIOSA __; ROMANCE ENTERNECE-

um' jantar nos foi oferecido per. Dona Edith é catar i- RANCHO DA DIS- DOR _;_ COMEDIA 'IRRESISTIVEL

1.0 restarante Lago das Ro- h�nse�2 já- residiu' vários CO;RDIA Sem dúvida alguma, está de parabens a platéia des-

sas, belíssimo e aprazível �il10S aqui na Ilha. O hdal- ; Continuação do sedado:" ta capital, com a exibição, rio próximo domingo, deste

PROGRAMA DO FESTIVAL A SER REALIZADO extasiante e sedutora realização da Metro Goldwn

NO DIA 13-9-53, NO GRAMADO DO IPIRANGA F.C. recanto do coração do Bl'a,- r: casal Pieper ofereceu a I A �OLTA DO ZORRO
Mayer, repleta de um conjunto da valores, cuja reputa-

(SACO DOS LIMÕES). sil, pelo nosso amigo e por nossa delegação uma exce- Filme Jornal. Nac. çâo acha-se, de há muito, firmada, 'no croação dos aman-

10 jogo � às 8,00 horas � Mirim Infantil F .. C. x Pon- seu irmão. M'omentos ines- lente feijoada : catarinense, I Preços: 6,20 - 3,50 tes do cinema.

te Preta F.e. (Bronze - Maria R Ferrari) queciveis, . em que várias que ainda hoje faz

"correr, �

Imp. até 14 anos. Nada menos que treis duplas romanticas apare-

2.0 jogo - às 8,40 horas - Miri�l F. C. x Jabaquara Cem, neste super musical, em' TECHNICOLOR, em- se-

, F.C. (Copa _ Flavio Ferrari) I
vozes fizeram ouvir dizer:: água na boc�" ... Improvi-

C- • NC&&st·� quêricias maravilhosas de. canto e dansa, todas elas su-

3.0 jogo _ às 9,20 _ São Pedro F.C. = Vendaval ac. I do da ami.zade per�ne que sou-se um "show". F�rnan- . I••:-1]�� � blinhadas pela musica deliciosa é contagiante de JEFfO-
,

(Taça - .Tupi Ulisséia) '." I:iOS haveria de urnr e da, do revelou sua qualidades .. � .• - -' M;E KERN - KATHRYN GRAYSON e HOWARD

4.0 jogo - às 10,00 horas
-f�()berana F.C. x Vera Cruz

I'
nossa gratidão imorredotí-:, de, "�rooner" e' d.� 'pianista As 8 horas KEEL, a dupla que conquistou o coração do público

. F.C; (Copa .pre.eüo Paulo Fontes)
._

ra por: tantas
.

provas de ,eXlmlO ... Z�no, ja como a SEGREDO_ DE ESTADO em O BARCO DAS 'ILUSÕES; RED-SKELTON' e ANN
5.0 Jogo - as 10,40 horas '- Texaco F.C. x União F.C. til d fid Izuí I' t bar: Ih d

- MILLER, um comediante e uma dansarina, que são

(T A
.

li F C t)
gen 1 eza e e 1 a guia, VIS a em ara a a, nao No programa' . d d 1 d bl d

'

_aça - ClO 1 . os a _ .,'. ,. '.
'

.

-

. ver adeiros i o os o pú ico, e ain a a simpatiça e efi- .

6;0 jogo ..:._ 11,20' horas _ .Olaria F.C. x C.A. 'Bangú Nao fOI soo MUlto terIa� quiz demonstrar a sua ma- Cine Jornal. Nac. ciente dupla de bailarinos MARGE & GOWER CHAM-

(Copa - Governador do Estado) mos que relatar. Arno e I ta vocação de equilibrista Imp. até 14 anos. PION, que tanto se destacou em O BARCO DAS ILU-

·7.0 jogo -: à� 12,20 horas - Internacional. F:C. x Cru- Zeno, os "turistas'! dá dele- . de picadeiro ... Simon rea-., ,_,_. _

SÕES, confirmand� aqui o seu crescente prestigio, �m
zerro do Sul F.C. (Taça - Moacir Luz) gação no próprio "Stude- firmou suas qualidade de rd d

_.

t
. VaI: numeros sensacionais,' especialjnente aqui o seu cres-

8· '1300 h Vil O·
,. F C MI'

,sahl. a es sao In ensas. .

t
' , ...

1
.ojogo - as , oras - 1 a perana . . x

:

ran- .b ker" d
.

. ". .'" f" êti I d
cen e prestigio; em numeras se,nsacionais, especia mente

_ . .' _ ac er, o nosso amigo ImprOVIsar 'Inals poe 1- taremos algum ia Antes .". .

guelra F.C. (Bronze - Luiz Augusto) _ '. ,.

"

.' , I,
..

.'
'

. quando dansam o delicioso SMOKE GETS IN YOUR

9.0 jogo _ às 13,40 horas _ Caramurú F.C. x paissan-I
conheciam Anápolis, a s�- cos para discursos ... Todos' .porém, aquí está um pu-A,EYES (Fumaça em' teus olhos).

.

dú �.C. (Bronze - Fern�do F. dê Melo) gunda cida�e do Estado; cantaram e s� diverti� I nhado de".(}atarinenses que Fazem pa;te. ainda, .do �core jnusical deste super
10.0 Jogo - as :4,20 horas

-. Contme�tal F.C. x Morro

I enqu,a�to dava,mQ� duro em I
-ra:n ._

.. Que o dlg�m ,os 3Q' nã� os esquece: Um punha- luxuoso espetaculo: ! �ON T ,DANCE, LOVEL� TO

do Geraldo, F.C. (Copa - Heitor de Carvalho) p.lenano. E se -nao fossem I milhões da Terezmha (a I do de "bons com anheiros" LOQK AT - a cançao titulo e outras belas melodias de

11.0 jogo - 15,00 horas - Nagib Salum F.C. x

Flamen-I" 1 d
_

.

'I . . .

,

p
.

JEROME KERN.
'

•

E C (C
" \ (B "D 1 V·

as pro onga as. sessoes, O" pianista) . .. Que o dIga o que os espeta anClOsamen- O AMOR NASCEU EM' PARIS ' .

d
.

1
go .. apOell'as, ronZ8 - e amar 1- � d. . '11 ,-'1 . I" !,. .'. . '. e aln a o velcu o

�ira) ., .

que e lllaravl l?SO nao te- Dagoberto, sempre esper-I te, para ,retnbUlr as gentl- de apresentação da lourissima estrela ZSA ZS1\ GA-

12.0 jogo - às 16,00 horas - Te.rrestre F.C. x F�umi- I r�amos conhecido desse ri-I tinho" . IRMÃO. .. Que o, lezas e consolidar ainda 'BOR,-uma verdadeira sensação:
,

'\' .

.

nens,; F.C., (��l�tida de Honra) (Bronze- - quíssimo ped.aço _do Brasil, I digamos nós: "De passa-I mais a- "nossa amizade". _Especial�ente para o be�o' sexo, esta cintilan�e pro-

Protogenes Vlen a) '. "m compan,hla ,do "bom dem 'pega na minha ... " U' ab a a todos"E de duçao apres_nta u.m dos maIS espetaculares desfIles de. ,'.
"SIMPATIAS"

,. ,'" , m r co .

d'" t' '1
.

-

,

. ,'0111panhel'I">"'" I A' 'd G'A' d
_

• mo a; JamaIS VIS os no CInema, com as u tImas creacões
� • 'J mI dOS e Olanla as to a a turma

.
. ,

Lo Colocado em/venda de tombolas -, Copa "" I
. de ADRIAN, o famoso costureiro da M.G.M.

Governador do Estado de Minas Gerais

I
.. _._xc

� -,-- .- *--

2.0 ?oloca�o em v�n�a de, tombolas - Bronze ,-
<'

SecretarIa de V. O. PublIcas -

.
.

3.0 Colocado em vertda de tombolas -- Taça - Se-
.

nhora Marieta K. Bornhausen
4.0 Colocado em ven�q de tombola� - .'faça - Re-,

lojoaria Monte Blansche
5.0 Colocado em ,venda de tombolas -- Taças

Dr., José Lerner �Rodrigues
6.0 Colocado �n venda 1e tombolas

Charles Edgar MOl'ltz..
.

Uniforme - Taça - Volnei C. de Oliveirã
Disciplina - Taça - Sr. �ri Lerítz
Ao Presidente 1.0 Colocado em venda de tOlnboJ�3

-Taça - Amigo do Ernani Ferrari
Ao' Presidente 2:0 colocado em venda de tombolas

I
- Bronze _;_ Casa Nair· '

,

CONCURSO - Haverá um concurso intitulado:
Qual o Presidente do Clube Varzeano mais Amigo ('='

Ernani Ferrari?
Prêmio surprêsa - Âo presidente ,

vencedor
Uma taça' ao Clube a que preside. '

.

A tombola premiada a correr pela Loteria de ....

18-9-53, dará çil'f'ito à um belíssimo "GINZEIRO".
,Os Troféus do referido festival, aéham-se em e:{pc

sição na CASA "A SEDUTORA".

Dia 5-9 (Sábado)

6.0 jogo feminino - Venceslau Bueno x Silveira' de

Sousa. Vencedor o 1.0, por 2 a O, com parciais
de 15 a 6 e 15 a 3.

6.0 jogo masculino - Abrigo de Menores x Getúlio

Vargas. Vençedor o Abrigo por 2 a O, com par
ciais de 15 a 2 e 15 a 13.

Quadros Campeões
G. E. 'Professor Venceslau Bueno (fem.) - Lour

dete Souza, Walfride Vieira, Zeli Araujo, Leda Zacchi,
Anita Rezar, e Ivanilde Pereira. '

•

-

Abrigo de Menores ,- Antônio R. Damasco, Gerei
, no M. Vénancío, Adilson Regis, José 'M. Costa, José M.

Costa, José M. de Souza, José Rosa e Hamilton de Oli-,
veira, .Iatimar Rodrigues;

FESTIVAL DA ASSOCIAÇÃO'
DESPORTIVA "FLÁVIO FERRARI"

Taça

TARDE SENSACIONAL, HOJE,-.NO.'
ESTÁDIO DA RUA BOCAIUVA

/

Tentará o Postal afastar o Colegihl. a.a
liderança

S.erá' das �ais sugestivas

['
A's 15;30 horas teremos:

a tarde ,futebolística 'de � jogo sensaçãç>, da. rodada
hoje; no estádio da F. C. entre Colegial e Postal Te- '.

F., quando será dada se- legráfico; aquele co-líder e ),..

quênciâ'ao Campeonaló-da?'ê"ste
'

vice-líder. 'Tanto o

,Segunda Divisão (Amado-_' gt.ên)iQ-do C'b1egio
.

Catari-

res). " :
"

nense corno o. clube dos
A's 13,3Ô h�ras ést_arãoc Correios estão com seus es

em confronto" os conjuntos', quadrões em "ponto de ba:'

d 'T d M' :R d' 'I ",. 1 't"o reze, E; 'alO· e -- ·a 1- a e' anslOsos pe a VI ·ol'la.

um, 'peleja ,que promet.� a-I"'" Preço único:, Cr$ 2,00. ,

gradar. '. - .

,
. : .'

.

.

, ,

Um
'produto digno
do mundo

,

\.

�"
..

�

Apre,enrando ó -Novo Módêló "120"

A qualidade do DUPLICADOR GESTETNER - modê lo

120. se faz. notar em todos os serviços 'qué êle

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir. numa só
l

mAquina, 'eficiência e�presteza - à altura .das cres-
.

centes exigênCias dos trabalhos de escdtório - e, a

famosa tradição GESTETNER, o Duplicador 120

prodUz. cópias perfeitas, oferece grande simplicidade
no seu manejo. apresenta uma aparência sóbria

,e elegante e é protegido por uma garantia que inclue

visita mecânica mensal por 12' meses. Peça uma

demonstr�ção. sem qualquer compromisso de sua par

te. no I1\Qmento que .lhe seja mais conveniente

..

,.,

....,,� .

RUA DA QUITANDA. 46-1° AND.-TEL. 5Z-2033 V. RAMOS ,.S/4.-Comérvio e ioências
Rua, João Pintol 9,,;,�·Fpolis--Sta� Catarina·

...... '...;;
.

� -.

-

../. �; ... ..::... :...�.,",-
,�

_ ,

·p�l�-"'tll

_...��'J:3resentes de Real' "Citor, Sim 1
Aneis, Pulseiras Diftrsas, Relegios, Canelas Parker, Porcelanas DeJ:oradas Nacional,

.

'aponeza e
.

Chineza, - Faianças e
. Muitas Oplras Novidades. "

Prefer'ir . a Melh.or
FELIPE SCHMIDT -

, J Preferir N01S8 'C8S8, é
O�ICA MODELOAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"--_- -_ -- - - -_.'Florianópolis, Sábado, 12 de Setembro de 1953

JUiZO DE DIREITO DA 4a VARA DA COMAReA
DE' FLORIANÓPOLIS

'" ,\-.
��.'--,"-

O S
Maio, CeI. Pedro Demoro e

Edital ele citaçiio com o .p1·azo ,ele t1'inta (30) dias 'CAP EIRA ' 24 de Maio. Tratar: ,Rua

.
' " .

Comunicamos aos distintos associados dêste Clube CeI. Pedro Demoro, 1.343,
Eelital de cüaçáo com o prazo ele trinta (30) eltas

I'
O Doutor Manoel Barbosa de Lacerda, JUlZ de DI-, que, em assembleia geral realizada em 12 de agosto de NR'

.

,

,

d 4a V '7" d F d P
, bli d C I ,com ery egis.

_

rcito a .ara - .c eitos a azen a u ica a 0- 1953, foi eleita a Diretoria desta Sociedade para o pe-
O Doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Di- marca de Florianópolis, Capital -do Estado de Santa Ca- riodo 1953-1954, a qual ficou assim constituida:

I

reito da .4a Vara - Feitos da Fazenda Pública da Co- tarina.i na forma da lei, etc. I
' Presid-ente de Honra - Miguel Daux i

.

marca de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Ca- Faz saber aos que o presente edital de citação com Presidente - Luiz Morais I

, tarina, mi forma da lei, etc. ,

o prazode trinta (30) dias virem ou dêle conhecimento 1° Secretário - Pedro' José de Souza ' V' dFaz saber aos que o presente edital de citação com i tiverem que, por parte da Mitra Metropolitana de Flo- 2° Secretário - Gentil José de Souza '1\ e" e
-

se
o prazo de trinta (30) dias virem ou dêle conhecimento rianópolis, na ação de usocapiâo em que requereu pe- 1° Tesoureiro - Nagib Jabôr U d
tiverem que, por parte de Manoel Matias de Souto e sua Irante êste Juízo, lhe foi dirigida a petição do teor se- 20 Tesoureiro _ Leodegardo Ramos

,m acor eon, marca

mulher Francisca Vitalina de Souto; na ação de usoca- . guinte: EXOlO. Snr. Dr. Juiz de Direito da la Vara Cí- I
PAOLO SOPRANI (Italia-

pião em que requereram perante êste JUIza, lhe foi di- vel da Comarca de Florianópolis. A Mitra Metropolita- Comissão de Sindicância no) com 80 baixos - 4 re-'

rigida a petição do teor seguinte: Exmo. Snr. Dr. Juiz na de Florianópolis, por seu procurador infra-assinado, .

tgIS ros, nov-o.

de Direito ?a 4a'Vara da Comarca da Capit�L Di�em ,que;- mover a presente:ação d,e usocapião "" �ue pr�- Paulo Machado (Presidente) I Ver e tratar na "Casa
Manoel Matias de Souto e sua mulher Francisca Vita- vara: 1° - Que a suplicante 'e posseira, ha muito mais João 'Francisco Miranda
lina de Souto, ambos brasileiros, casados, êle levrador de trinta anos' (30), mansa e pacificamente, sem inter- Bento Pascoal Ramos i

Rui �tda." - rua Felipe
e ela doméstica, residentes no lugar denominado Var- ,rupção nem oposição, e com "animus domini", de um Schmidt, 43 - Nesta.,

gem Grande, distrito de Cachoeira de Bom Jesus, no terreno sito no Sub-Distrito da Trindade, nesta Comar- Comissão Fiscal i
município de Florianópolis, por seu bastante- procura- ca, onde está construida a matriz do Sub-Distrito da

, ��(HIIId>,)_."-"

dor, abaixo assinado, que a requerente vem possuindo Trindade; 2° -, Que o dito terreno tem as seguintes Jaime Silva (Presidente) I
a mais de trinta (30) anos, mansa e pacifiéamente, sem confrontações: Ao Norte avança 21 metros até os fun- Ernesto Martinho Wlojckicroicz

'

V dinterrupção nem oposiçãão, um terreno situado no

IJ.l-1'
damentos de um antigo cruzeiro, recem destruido,

�

na Ernesto Wlojcíkícroicz I
" en e.-5e

gar Vargern Grande, distrito de Cachoeira de Bom Je- Estrada Geral; ao Sul e Oeste confronta com o Cernité- Outrossim, convidamos todos os associados, para

sus, neste município, terreno êste que limita-se ao Nor- rio Público Municipal do Sub-Distrito da, 'Trindade, e a assistirem a posse da Nova Diretoria, no dia 13 de se-' Vende-se ou arrenda-se

te numa extensão de cento e dez metros (110) com o Leste, com o Grupo Escolar alívio de Amorim, de pro- tembro às 10 horas. Após a pósse será servida suculen- o RESTAURANTE FQ
Travessão, ao Sul, também numa extensão de cento e priedade do Estado de Santa Catarina, estando devida- �u churrascada, ofericida pelo Presidente de Honra GUINHO.
dez (110) metros, com a estrada pública, a Leste, numa ',mente murado e cercado, exceção apenas na parte da Miguel Daux, c pelo 'associado sr. João Navegante

-

f f
Tratar no mesmo com o

extensão de cento e quarenta e quatro metros (144) com rente que az limite com a Estrada Geral; 3° - E, como I Pires.'
Luiz Cândido da Luz e a Oeste numa extensão de cento

I

não possua nem"'tenha título de posse e domínio, quer a I A Diretoria ' Sr. Ruy Araujo.

e quarer:ta e quatro (144) metros com_herdeiros de Eva- l'iuplicante, _perante V. ��cia., regularizar os seus di�ei- I
risto Guilherme dos Santos. E como nao possua nem, te- os 'pela açao de usocapiao, com fundamento no artigo --"

nha título de posse e domínio, quer 'perante V. Excia ,50, d_9 Código Civil e segundo o processo estabelecido I I

regularizar os seus direitos sôbre o referido imóvel pele, lOS artigos 454 e seguintes do Código de- Processo ci-n.: Morrl·s ' Ox,lo' rd'Acão de Usocapiâo com fundamento no artigo 550 de, Iestas condições requer a Suplicante a V. Excia. se
I

Ag deeí t M'CÓdigo Civil. Para dito fim requer a designação do dia, ligne designar dia, local e hora para se proceder a jus- "

ra eCltnen O e Issa
hora e lugar para a justificação exigida: pelo art. 455 do, ificação previa da posse, cientificando-se" desde logo, o ANTôNIA DOBES I
Código de Processo Civil, na qual deverão ser inquiri- ir. Representante do Ministério Público dessa Vara, A família Dobes agradece penhoradamente às pes- I Vende-se Morris Ox-

das as testemunhas abaixo arroladas. Requer "outrossim -uvlndo-se as testemunhas abaixo arroladas que compa- soas de .suas relações que compareceram às exéquias de ford estado de novo.

depois de feita a justificação, a citação pessoal dos a- 'ecerão independentemente de intimação. Requer, tam- \ ANTÔNIA DOBES � convida a todos ,em geral, para 'Tratar á rua Conselhei-

tuais confrontantes, bem como do representante do Mi- iérn, a Suplicante que uma vez justificada a posse e jul-I assistirem à missa de 7° dia, a se realizar dia 11, sexta- 1'0 Mafra 56.

nistério Público e, por editais de 60 dias, dos interessa- (ada por sentença a respectiva justificação, sejam cita-
I

feira, às 7,00 horas, na Igreja de Sànto Antônio, "-

dos ausentes e desconhecidos, todos para acompanhar os los os confrontantes do imóvel, por seus respectivos re- !
termos da presente ação de usocapião, e depois da ter- .reseritantes legais, o dr. Representante do Ministério i, REPRESENTADAS

'I, '

'

minação do prazo dor' editais, nos termos do art. 455 do )úblico dessa Vara e, por editais de trinta dias, os in-

n C I T ECódigo do Processo Civil §§ 1° e 3°, por meio da qual eressados incertos para, querendo, contestarem a prc-

Ideverá ser reconhecido e declarado o domínio do supli- :ente ação no prazo de dez (10) dias que seguir ao tér- Ráp'd��s,GUarUjá de Florianó-
,

cante, sôbre o aludido terreno, ficando citados ainda, pa- nino do prazo dó edital, declarando-se finalmente, o do- r
'

ra no prazo legal, apresentarem contestação e para se- nínio da Suplicante sôbre o aludido terreno, servindo a Rádio Difusora de Urussan-

guirem a causa áté finál sentença, sob as penas da lei. 'espeitável sentença de título para transcrição no 11e

Dá-se a esta o valor de Cr$ 1.000,00 para efeito da taxa )stro de Imóveis, observadas, as demais formalidades

judiciária, Protesta-se, provar o alegado com os depoi- la lei. Prot-esta-se provar o 'alegado por testemunhas,
'

mentos pessoais de interessados, de testemunhãs e de -istorías, exames, documentos, etc .. Dando a causa o va

vistorias. Pede deferimento. (Sôbre estampilhas esta- 01' de Cr$ 2.100,00 para os efeitos da taxa judiciária. P. Rádio Sulina de Capinzal ,i
duais no valor de Cr$ 3,50, inclusive a respectiva taxa )eferirÍlento. (Sôbre estampilhas estaduais no valor, de Rá,�jo Difusora de 'I'ijucas \
de Saúde Pública Estadual, devidamente inutilizadas): :::1'$ 3,50, inclusive a respectiva taxa de S. P. Estadual, Rádio Difusora de Laguna i
Florianópolis, 2 de junho "de' 1953. " (Assinado) Mário levidamente inutilizadas). Elcrianópolis, 15 de julho de 'Rádir' .Caçanju rê de Caçador

I

Laurindo. Testemunhas: "E}ancisco de Assis Teixeira - 953., (Assinado) Hélio Callado .Caldeira. RóI de testo- I
residente em Cachoeira�F;anc'íscQ"13"'êrtà�I:;aúriano nunhas: Waldemar Vjeira Cordeiro, brasileiro, casado, ;:ác.;o Dif��ora de Itajaí

,

Iresidente em Cachoeira. Gumercindo de Souza Manduca -esidente no sub-distrito da Trindade, Anastácio Pachc- O Fst,ado
______

_ residente em Cachoeira. Em a dita petição foi profe- ;:0 da Costa, brasileiro, casado e residente no sub-distrito "Alvorada" I

rido. o seguir;tte despach_?: ,Rec., Hoje. A. à conclusão. la Trinda?e, (Sôbre estampilhas estaduais no valor de I "O Invic_to" IIFpolis., 7 de Julho de 19:>3, (Assmado) Manoel Barbosa Cr$ 3,50, inclusive a respectiva taxa de S. P. Estadual, "O Vale do Itajaí"
de Lacerda. Subindo .os autos à conclusão receberam o levidamente. inutilizadas). Florranópolisç Iõ de julho de

seguinte despacho: Designe o snr. Escrivão dia .e hora, 1953, (Assinado) Hélio Callado Caldeira. Em a dita pe

para '� justificação, cientes os- interessados e o Doutor rição foram proferidos os seguintes despachos: Ao meu

4°' Promotor Público. Fpolis., 9 de julho de 1953. (Assi- .ligno colega da 4a Vara. Fpolis, -16-7-53. (Assinado)
nado) M. Lacerda. Sentença. Vistos, etc. Julgo por sen- Adão-Bernardes. A. à conclusão. Fpolis., 21-7-53, (As
tença a justificação de fls. em que são requerentes Ma- .inado) Manoel Lacerda. Subindo os autos à conclusão, :
noel Matias de Souto e sua.rnulher Francisca Vitalina 'eceberam o seguinte despacho: Designe o Snr. Escri

�e, Souto, a fim de que surta os seus devidos e legais Ião d�a e hora para a justificação, intimada as parte,; e I
ef�itos. Expeça-se ,m,andado de intimação aos confinan- ) Dr. Promotor Público. Fpolis., 25-7-53. (Assinado)
teso do imóvel em questão, bEm çomo ao Diretor do Ser- Manoel Barbosa de Lacerda. Sentença: Vistos, etc .. Jul-

'

viço do Patrimonio da União e do Dr. 4° Promotor Pú- 50 por sentença a justificação constante de fls. e fls. em i

blico, na qualidade de TIepresentante do Ministério Pó.- que é requerente' a Mitra Metropolitana de Florianópo-
I.

blico e da Fazenda do Estado, para contestarem o pedi- lis, a fim de que 'surta os seus devidos e legais efeitos. I
do, querendo, no praz_o legal. Outrossim, citem-se, por Expeç'a-se mandado de intimação ,aos confinantes do

edital, com prazo de trinta (�) dias os inte:t"ssados in- imóvel em questão, bem como ao Diretor do Patrimônio

certos, citação/essa que deverá ser feita na cOl}formidade da União e do Dr. 4° Promotor Público, na qualidade de
com o art. 455, § 1°, do Cód. de Proc.,Civ�l. Custas afi- Irepresen;tante do Ministério Público e da Fazenda do
nal. P. R. L Florianópolis, 20 de agôsto de 1953. (Assi- I Estado, para' todos contestarem o pedido, querendo, no

nado) Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Direito da prazo legal. Outrossim, citem-se, por edital, com prazo
4a Vara. E, p!=lra que chegue, ao,conhecimentc de todos, I de 30 dias, os interessados incertos, citação essa "que de
mandou expedir o presente edital que será afixado no verá ser feita de conformidade com o art. 455, § 1°, uo
lugar de costume e publicado na forma da lei. Dado e Cód. de Proc. Civil. Custas afinal. Florianópolis, 14 d=

passado nesta cidade de Florian�polis, aos vinte e dois � agôsto de 1953, (Assinado) Manoel Barbosa de Lacerda

(22) dias do mês de agôsto do ano de mil novecentos e Juiz da :4'a Vara. E, pal:a que chegue, ao conheciment�
,cinquenta e três, (1953). Eu, Vinici�s GOll3ag�, Escri- de todos, mandou expedir o presente-edital que será afi.

vão, o subscrevi. (Assinado) Manoel Barbosa de Lacer- xado no lugar de costumé e publicado na forma da lei.

da, Juiz de Direito da 4a Vara. Está confonr.e. O Esc'ri� Dado e passado nesta
/

cidade de Florianópolis, aos de-
vão': Vinicius Gonzaga.' zesst;'te (17) días go mês de agôsto do ano de mil nove-
--- --_.:.. centos e cinquenta e três (1953). Eu, Vinicius Gonzaga,

ULI'RI SONO' ES,crivão, o subscrevi. (Assinado) Manoel Barbosa de
Lacerda, Juiz de Direito da 4a Vara. Está conforme. O
Escrivão: Vinicius Gonzaga.
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«Fiscal do Impõslo de Consumo» ::E�:;:2:r���:!�;��� Com Prisão Preventiva Decretada
Polibio Wendhausen, em guír o seu desejo? Como? ...

,
Mas, o azar bateu-lhe, norm' a bruta força que Marlene' Montenegro, Será, então, o

fevereiro dêste ano, lá pelo pm dia, Polibio acertou um porta, Polibio foi possúe,' depois de sacrifi- mais conhecida pela alcu- mento do último
Continente, ,resolveu viver plano criminoso, Fez-se

I
to e, em seguida, viu-se cado, sua carne é vendida nha de Rosinha, responsá- do drama escrito

folgado. Não 'estava satis-
I
'fiscal do impôsto de con- malhas da Polícia" O pro- como de vaca! Num ritual vel pela, morte de seu a- ---_:_.----.-----�-----

feito com o ganhar o pão' sumo" ... Percorreu os es-j cesso caminhou, a passos que vem durando séculos e mante Wiegand Wogen
de cada dia, dando murros. : tabelecimentos comerciais � largos. Seguiu os trâmites séculos. Seus despojos' são fhur, cujo fato doloroso se

Não. Para êle a vida deve- do Estreito e Coqueiros. E, I legais e, ante-ontem, o dr. aproveitados, não escapan- verificou à rua 24 de Maio,I I ' Pedro,Dantasr ia-ser de bon-vivant. En- foi exercendo o mistér, com Juiz de Direito da 2a. Va- Ido �eq�er os cascos. Todos 800, na madrugada do dia
tendia' que não precisava I tanta naturalid,ade que nin-'" ra, em' exercício, dr. Mário os seus ,mu'scul,'os, ossos ,e 9 de agôsto último (domin- O'

.

t h N 'A TI f'
.

" emmen e sen ar ereu vamos estejou seu amver-
mbrrer a trabalhar. Para

I
guem dêle desconfiou. A de Carvalho Rocha, lavrou vísceras são transformados go), acaba de ter decretada, sário com a consciência do dever cumprido e de um

êle, nada melhor do que I renda das' multas ia cres-:' a sentença condenando Po-
em cruzeiros. Tem enri- a sua prisão preventiva, por relevantíssimo serviço prestado ao país. Na .véspera,

iludir os- incáustos que fos-
.
cendo, dia a dia. Estava, 'libio Wendhausen a cum- queculo , az'gtl;_ns com a po- sentença do dr. Juiz de Di- fôra alvo, em seu gabinete, na Câmara, de expressiva e

f.'t' encontrando. : .

'

i para êle, descoberto o enig-
I

prir na Penitenciária, onde bresa do estômãgo de mi- 'reito da 2a. Vara, em exer- 'improvisada homenagem que, por certo, o há de ter
, ,

h d emocionado, assinalando aquêle momento de modo ines-Assim, pensou por lon-
I

ma de viver bem com pou-
I
já se ac a, a pena e 2 anos 'lhares de entes humano. E' cicio, ante-ontem. quecível.

r,os dias. Mas, cOemo conse- co 'esfôr.ço. . .
; e 4 meses de detenção. o boi, o prato predileto, em Vítima da imprev.idência, Que fizera, para isso, o senhor Nerêu Ramos? Es-

Assim, mais um aventu- pé ou môrto, dos tubarões Rosinha .pratícou o homici- ta coisa muito simples, mas tão rara, que é cumprir,
reiro tem o castigo que me- insaciáveis. Outro' dia, adio culposo, na' pessôa do' com seriedade e devotamento, o dever inerente à sua

rece C I
. seu amante conforme êste missão política, no exercício da presidência da Câmara., .,.,

nossa apita expertmen-.
I sdi -

d 13 d
)!:sse cargo é dos mais elevados e importantes que há na

i ESCOLA PREPARA-I 'ou urna sens.ação 1iov,a, no ]or�a, e:n e lça�. e a-�República. O presidente da Câmara, substituto eventual
: TÓRIA DE CADETES' terreno bovmo, espetado quele Ines, classificou. ; do Presídente da República, tem a responsabilidade de

no açougue. Os marelumtes O DESTINO DE zelar pelo respeito devido à plenitude do funcionamento
ieilirtnn. a elevação do prê- ROSINHA daquele ramo do Poder Legislativo e ao sistema de ga-Devem comparecer, ao
ço do quilo, de �12 p,ara 141

A reporta,gem. está infor- rantias assegurado aos representantes da Nação.
Quartel General da I. D.j5a, O REGIME EM SÉRIO RISCO-
a fim de tratar de assunto cruzeiros, após uma inter- mada de que Marlene se

A insegurança de um dêstes, .põe em risco o siste-
minável serie de fricótes. 'encontra, atualmente" ,em ma institucional, no seú todo. Cabê, por isso; ao' presi
Veio a Coap e meteu o,be- Rio do Sul.vondq aguarda o dente da Câmara tomar tôdas as providências, por inl

dêlho. Resultado: Carne a destino que a Justiça deter-
I

ciativa e' atos próprios e ainda recorrendo aos outros

26 cruzeiros! E olhe lá! A- minar. Poderes, caso se" faça necessário para garantir
Dentro em breve, em fa- o livre exercício do ) mandato popular, que, muitas

70ra as' manobras recome- vêzes; atrai a, represália a b u s i v a dos' repre-
çaram, dé leve, na pontinha ce da sentença que a pren- sentantes de outros Poderes, quando não estejam a al
dos pés. Sem despertar rui- -deu, preventivamente, Ro-' tura dos cargos que exercem, pois é não estar à altura
dos. Assim. O açougueiro sinha terá que' ser isolada' de c�rgos de govêrno exercê-los, como fazem tantos,
pede cinco bois, aos sába-

I
na Penitenciária do Estado,

I

contra o espírito do regime e em �esafio\às .,instituições.
d der : l' em sala reservada ao sexo ,Se o Congresso, em casos assim, prefere encolher-
os, para aten er sua ct-,

se tímidamente, resumindo sua reação ao simples e
t 1 doml feminino, até, que o Tribu-en e a, no ommgo e se- habitual tonitroar tribunício, os atentados sucedem-se,

Do sr. Paulo Bauer, Pre- gunda-feira (que não é dia nal do Júri pronuncie a sua cada vez mais ousados e atrevidos, assinalandó, mais
feito de ltajaí, recebemos de carne}, mas recebe uni- última palavra sôbre tão dia, menos dia, a falência e o perecimento do regime,
telegrama nos seguintes camente, duas vaquinhas doloroso fato que, por dias, que não suporta a desmoralização-dos .Poderes _ cujo
tê .

1 Cl
- movimentou a opinião pu'_ prestígio é principalmente de ordem moral. Foi por êsseermos: rnagnn HLS. aro que nao

blica desta Capital, atravez
caminho que, em 1!!37, o senhor Getúlio Vargas conse-

"Congratulo-me com no-: dá para nada, exceto para guiu aluir o regime que lhe fôra impôsto, substituindo-
bre amigo e ilustre jornalis- 'a cantilena, o velho mono- do noticiário levado ao co- o pelo que era e é o único do seu agrado: o de poderes
ta pela passagem do "Dia I! córdio afinadinho: Por ês- nhecimento dos leitores. ilimitados e incontrastáveis.
da Imprensa". Cordiais se. prêço, n-ão desce boi da \' M"E-NSAGEM AOS

O cêrco à casa de um deputado pela fôrça policial
de Peixoto e de Feio, do Govêrno fluminense, impedin-saudações. (a) Paulo Bauer,

,
serra e vamos ficar sem

JORNALISTAS do-lhe O acesso inclusive aos deputados que lá quise-Prefeito".
'

I earne! E, à sorrelfa, vai sol- '

ram ir, os preparativos de assalto à mesma residência, o
Gratos. tando, que _o quilo custará, O H b M

atrevimento e a insolência com que foi recebida a eomís-
do mês que vem em diante,

sr. er ert ,oses são de deputados, cujo acesso à casa as broncas autori-
20 cruzas. 4- essa altura dirige-se aos proíissio- dades policiais' queriam deixar nã dependência de "au

dos acontecimentos, a Co- nais da imprensa !orização" do dito �eio - tu�o i�so levaria rápidamente
a derrocada do regime constitucional, se os deputados,

ap, que devia sofrêr dé in- RIO, 11 (V.A.) _ A As- individualmente, e a C.âmara, por seu presidente, não.
Chegará, hoje, proceden sô�ia, porque estaria sem- sociação Brasileira de Im- reagissem com energia.

t d R· d J' pre vigilante bota a touca Ao senhor Nerêu Ramos, como presidente da Cão:e to lO e anelro, no ,3- ,
'

prensa enviou às suas con-
d t 'l t mara, coube, no episódio, o papel principal. Graças àviâo da Cruzeiro do Sul, ,o e orme ranqut amen e. gêneres, ao transcurso do sua atitude, às suas, providências eficientes e práticas,

sr. dr. Rubens Soares, Pro- Quando acordar, é tarde. "Di'a da Imprensa", a se-
à

sua d di', a sua isposiçâo e resistir, deve-se a vitória do regime
"sidente do Tribunal Regio- Mete o bedêlho novamente guinte mensagem: nesse primeiro embate que por pouco, pouco não ehe-
nal do Trabal?o, da Fede- com o caso em efe1'vescên-

I "Ao se comemorar a edi- gou às mais graves consequências.
'

ração do Comércio Varejis- cia, corre daqui p'ra alí vai ção do primeiro jornal bra-" O ilustr� represent�nte de Santa Catarina engran-
ta e Diretor-Geral do S'�!"'" ao Rio,' vai a Põrto-Aleçre, '1' "G' d R' " deceu-se, pOIS, no respeito de seus pares e de todo o

cc c, Sl eu'o - a azeta o 10 "

II.-. d
. A •

ti 'I ..

Rd R :l.J o Prefeito vai a Lages, e pals, que �.e eve mals esse lnes lmave ser-Viço. eve-
'e Senac o io Grar.r �-: '.10 - a Associação Brasileira lou-se êle à altura do cargo, Qum momento dos mais de-
Sul. depois, bocejando, entedia- de Imprensa envia a jornais licados e mais difíceis da sua hist6ria. Um grande pre:'

S. excia. retornará a }-\Il'- da, homologa o quilo do
e jornalistas do país as suas sidente.

,

t AI h-
. . picadinho a 26 mangos! E,o egre, aman a, Vla af.- mais comovidas congratu-

rEa. acabou-se. Essa a perspec- laçõec; pela fidelidade que
tiva para os próximos 20 êles tªm rr.antido através
'dias. Quando o Prefeito
Paulo Fontes mandou sol-

de seus interesses, os se

Após longo padecimento, que, afinal, 9 prostou, guintes candidatos:
zombando de todos os recursos da ciência médica, fale-

W 1 Z d M
'

ceu às 5 horas de ontem, nesta Capital, em süa residên- I
a mor ere o - auri

cia 'à rua Conselheiro Mafra, 120, o nosso estimado e pre- Digiácomos - Clovis Man

zado colega-de-imprensa, sr. Clementino Fausto Barcelos Izolli e Ivo Célio da Silva.
de Brito, alto funcionário do Mi"nistério da Fazenda, apo- �-�,,-,--

sentado. I

Cidadão probo), respeitável pelas suas elevadas qua
lidades de caráter e de coração, alma afeita ao bem, Cle
mentino de Brito deixa, para os que o admiram e, esti
mam, uma vida cheia de exemplos dignificantes. Longa
e brilhante a sua fé de' ofício, como funcionário público.
'Ao Estado" prestou êle, durante -longos anos, serviços
inestimáveis: adjunto da la. Escola Públicà desta Capi
tal e, mais tarde, professor; Diretor da Biblioteca Pú
blica e Secretário do Tribunal de Justiça" formando-se,
mais 'tarde, na Escola ,Normal, cujo título conquistou

.
atravéz um curso brilhante. À União" iniciando a sua car

reira a 6 de fevereiro de 1913, quando foi nomeado 20

Escriturário da Alfândega de F'lorianópclis, sendo pro
movido à 10 por decreto de 18 de novembro de 1924. Se

guiram-se várias. promoções, atingindo a carreira de Ofi
cial Administrativo, classe "O". Por duas vêzes, exerceu
êle o elevado cargo de Guarda-Mór e Inspetor dessa re

partção. Durante 50 a110S prestou o saudoso catarinense
serviços ao Estado' e à União, sendo aposentado por de
creto de 3 de agôsto do ano passado, do sr. "Presidente da

República. A 12 de .agôsto dêsse a110, foi desligado da

Alfândega, depois' de servi-la com zelo, abnegação e ver-"
dadeiro espírito público.

As suas atividades também se estenderam às asso-

._ I

19�3Florianópolis, Sexta-feira, 11 de Setembro de u

Clementino F + B. de Brito

.

ciações religiosas e de benemerência. Assim é que, fun
dou êle, aqui, com Dante Natividade, Armando Camisão,
Mâncio Costa, Álvaro Ramos, o Grupo Teatral "Renato
Viana", cujas representações, 'reuniam as famílias da so

ciedade local que se bepef'iciavam, assim, com o esforço
de Clementino de Brito e seus companheiros. Dos Clube
Doze de Agôsto e, 15 de Outubro, sócio benemérito; da
União Beneficente Operária e Liga Operária, bem como

do Asilo "Irmão Joaquim", sócio benemérito. Dov:Insti
tuto Hi�tórico e Geográfic'ó" de Santa Catarina, ,um dos
membros destacados. Da S. C. Granadeiros da Ilha, Pre
!;;idente de HO!lra. Da Regeneração Catarinense e Orde'rrJ
e Trabalho" mémbro graduado. ,

A sua vida foi, assim, tôda d�dicada ao serviço pú
blico e" também, à cultura e' ao civismo. A sua atuação
sempre foi, nessas atividades, dedicada e honrosa.

Cónto jornalista, Clementino Fausto Barcelos de
Brito militou em vários jornais e revistas de',ta Capital,
sendo membro da Academia Brasileira de Letras.

Os seus funérais se efetuaram, às 17 horas de ontem,
saindo o féretro da sua residência para o Cemitério do
Itacorobí, 'Com grande acompanhamento. Sôhre o coche
f6nebre, bandeiras das várias socieâades de que -wi meni,
bro e inúmeràs corôas.

O ESTADO apresenta à exma. família enlutada :.'I',

expressões do seu profundo pezar.
------� -----,- ---

APÊLO AOS MÉDICOS
OS acadêmicos do 10 ano de Farmácia, desejando

fazer uma enquete sôhre a matéria da Cadeira de Pa
r�sitologia, visitarão os senhore��édicos, propondo-lhes
alguns quesitos e esperam contar com a bene-volênc,ia e

cooperação 'dos distintos pr<;>fissionais, nas informações
que soliCitarem, a fim d� levar a bom têrmo esta inicia

tiva, que visa incrementar a pesquiza científica no meio
universitário'de nossa terra.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS

DELEGACIA DE SANTA CATARINA
A V I S O

CONSTRUÇÃO DE 41 CASAS NESTA CAPI--TAL

O DELEGADO DO INSTITUTO DE APOSENTA
DORIA E PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS no Es
tado de Santa Catarina, chama a atenção dos i�teressa
dos para o "edital" de concorrência pública para a cons

trução de 41 casas, nesta Capital, publicado no "Diário
Oficial do Estado" I?-.' 4.977,. de 10 cro corrente mês.
. ,:: A concorrêl1eia pública será realizada às 15 horas
do di'a 30 (trinta) do mês em curso.

Flo-rianópolis, 11 de· setembro de 1953,
F"ancisco Câmm'a Neto

Delegado
I

_. ,\:, '.;"" •. '�-:.o,#..... - _
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O BOI, A COAP E AS

LAGRIMAS

encerra- j vem Marlene Montenegro,
capítulo "

em que foi personagem por

pela [o- arte do Destino ...

UM SERVIÇO INESTIMÁVEL

TELEGRAMA DO
PREF.PAULO
BAUER

DR.RUBENS
SOARES

(Do Diário Cari?ca, dt;! 5 do corrente)

das vicissitudes mais sérias
ao espírito dos maiores de

tar uns jóguetes, segunda- nossa, profissão, 'daqueles
feira última, um pacato êi- cujos sacrificios e obras nos

dadão, acompanhando as
servem de modêlo exem-Itrajetó"ias lumi1tOsas, mo-I pIar.

ESTAMBUL, Turquia, nologava:' êsse, subiu como i Hoje, reafirmamos nesta I11 (U. P.) - O Congres- o arr�,z! Puxa, que êsse mensagem, a par do cará
so Internacional de Ciên- outro foi mais alto, é a ce-I ter imparcial e apartirlário
das Administrativas cele- bola, na dura!,Aí, dezenas ,da nossa associação, um co

brou onteni sua terceira de riscos c,oloridos enfeita- m'ovido npêJo aos' nossos
sessão para debater os, se- mm a noite e se desfizeram confrades para fortificarem
guintes temas: "Conquista em milhares de gotas poli- os laços d� solidariedade
de normas profissionais e crômicas, que caíam Lenta- pmfissional por sôbre riva
éticas I;lláis elevadas no mente. O homemzinho sor- liI.ia,1t:s e dissidências poH-

I
serv i C o administrativo"; riu tristemente e falou pa- ticas, visando consolidar asI "Administração econômi- ra o lado: Essas, são as lá- libel'd";,des fundamentais de
ca"',e "Preparação dos ser- grimas. O povo semp1'e Cj l1e ciepende o seu exercÍ-
vidores públicos". chora no fim. .. �iQ ... que dignificam os que
O é-hefe da delegação ....BUM. a p]a se dedicam por ideal

brasih{ira, sr. Luís SimÕes URGÊNCIA PEDIA e v�,(:ação.
Lopes, explicou a experi- Lembrando a nóssa mis-
ência do Brasil no terreno IVO D'AQUINO são coletiva, de cujo bom
administrativo e de ajuda RIO, ,11 (Via Aérea) desempenho dependem em

técnica. - O sr. Ivo de Aquino a- grande parte os destinos
O dr, Medeiros da Silva, presentou' requerimento nacionais; reafirmamos o

membro da delegação bra- de urg_ência para o projeto nosso compromisso de de
sileira, trabalhou na ses- que autoriza a instalação senvolver' e difundit- o es

são jurídica sôbre prob_le- de uma usina têrmo-elétri- pírito oe nos�a A. B, L,.1ei
mas de direito administra- ca em Laguna para abaste- to de prin,cipios tolerantes
tivo e juríd_icos. cer de energia inclusive e liberais, fiéis à. Lei e à
O Congresso encerrará São Paulo. Dado como a- Pátria, contra tôdas as dou

suas sessões no prOXlmo provado o requerimento, p' trinas e métodos de ódio,
dia 14. No dia 12, os dele- sr. Aloísio de Carvalho pe- prepotência e discrimina

g�dos farão um� visita à' diu _verificação, apurando- (:ão. - He1·be1·t Moses, pre-
I cldade de Angora. se nao haver número. sidentt;!.

CONGRESSO IN
TERNACIONAL DE
CIÊNCIAS ADMI
NISTRATIVAS

Já estamos longe da época em que o eleitora
rado acreditava nas mirabolantes promessas nás

9uais eram baseadas às campanhas poHticas�' Hoje
está tudo mudado. Os tempos são outros. Temos
que encarar a situa<súo com todo o realismo e não
prometer ao povo senão aquilo que 'considerarmos
exequí'vel dentro dos meios e das circunstâr!cias
em que vamos desenvolver as nossas ações. Quem
se apra� com:promessas vãs, não só se engana a si
próprio, porque o povq já perdeu a cap�cidade de
acreditár nos taumaturgos e_ nos santos milagreiros

I da política nacional, como comete um ato de desle
aldade para com os seus próprios companheiros de
luta, ,enganando-os e .comprometendo- os perante
a opinião, pública.

.

NOTA: Cuidado, jor:nalistas do govêrno. O qUe
está, escrito acima não.é meu: é da platorma do sr.

. Irineu Bornhausen.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


