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Belo Horizonte" 12. (V., ções �o go�ernador Etel�i- tido majoritário, --:em vista outro partido ou

extra-par-I govêrno pernambucano, 1 ESTABELECIDA carretou a queda do. senhor
A.) ..;_ Em entrevista con- no Lins sobre a sucessao da fôrça palítica que tem, I tidário à sucessão do senhor com as declarações que fez, , COMPARAÇÃO . Washington Luis" .

. cedida à. imprensa desta ca- presidencial não foram bem não poderá abrir mão do I Getulio Vargas. demonstrou ser um pésSi-l. Quanto à situ..ação nàcio-
pitaI, o deputado Uriel AI- recebidas pelo pessedismo Catete prematuramente a-I Afirmou

.

ainda o parla- mo discípulo" do senhor nal, o deputado Uriel AI- VALADARES CANDIDA-
vim, disse que as declara- nacional. Isso porque o par- poiando um candidato de

i
mentar pessedista que o Agamennon Magalhães. vim, tido como porta-voz TO A SENADOR

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

.; ...0-...<>--0,...0__0....<0 do senhor Tancredo Neves, ° senhor Uriel Alvim a-
,)

,
. ,

!
-

._ que chefia a "ala moça" do firmou que o deputado Be-
I

IO'mIJis anti.oDiá-1 PSD, que pertence o par- nedito Valaq.are§. será can-

,-
rio d. S. Catarina

-I�
lamentar, disse. ser dos didato ao Monroe nas pró
mais 'graves problemas eco- ximas eleições. Como can-

I --

Ano Xl
\ �,

nômicos de tôdas as espé- dídatos pessedistas à suces

�

cies, s� sucedendo e se com- são do senhor Juscelino

IN. 11.706 'I� plicando. Citou a falta de Kubitscheck disse o entre-
energia elétrica em São vistado estarem cotados

�<,,_.<>-...<>-...<�>-...<� Paulo, como capaz de agra- dentro do partido os senho-
var sôbrémaneira a crise reg Francisco Negrão de
econô�ica brasilefra. Lima, Gustayo Capanema e

Acentuou o próeer pesse- José Maria - Alkimim, que
dista aos repórteres: "Lem- se diz .ser o mesmo o futu
brem-se: a crise do café a- 1'0 candidato à governança.

�I��
.

DIRETOR· IRu&ens de' .,�rrud. Ramos

I IE8ENTE. I
Domin.os .F. ,�I d. Aquino •
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Aranha
Qoer economia!
RIO, 12 (y. A.) - O

Ministro da Fazenda sr.

FRACASS
·

.

�:�:���am�:�rih� c::;�:� .
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ção, nessa oportunidade, de RIO, 11 (V. A.) _:_ ° a- A propósito uni jornal
. um. novo edifício para o Mi-' nunciado comido da U.D.

I

carioca, criticando essa . di

fistério das Relações Ex- N., ante-ontem levado a
I

vergência alarmante .dos
teriores. efeito 'na Espláiiada do Cas-! números, escreve:

O'Alegou o titular da Fa- te lo resultou, .

em espeta-I
zenda que o custo da obra cular fracasso. A própria Por mais um pouco, che
está estimado em 150 mi- imprensa fiel à U.D.N. con- gava-se, desta vez pelo me
lhões de cruzeiros e no fessa o insucesso, .pois en- nos, à verdade pura e sim
atual orçamento li dotação quanto alguns órgãos co- ples, Bastava dizer que es

pará custeá-la é de apenas mo o Correio da Manhã e o tiveram presentes ao comi
dez milhões. Diário de Noticias calcu- 'cio cerca de 550 pes
NO MAIS, ESTA �AL Iam os assistentes em 25 e soas; entre as q u a i s
Além disso, .prossegue o '20 mil, o Diário Carioca, muitas se n'h o r a s en

Ministro da Fazenda, a si- que 'foi q maior propagan- luvadas e enchapeladas 'o

Juação financeira do país
.

dista do meeting informa que tornou a reunião um

aconselha uma
' política de quç� os -oradores foram I

acontecimento social que
austeridade nos gastos pú- ouvidos por cerca de 3 a 4 certamente não' passará em

blicos, circunstância qu� mil pessoas. branco no registro das re

parece condenatória para a por cerca de 3 a 4'mil pes- I' .vistas especializadas em

edificação pretendida:' :,oas. '. mundanismo ... '

Sao Pauln Será Contempla�o
Brasília Machado Neto Seria o Ministro
do Comércio e· da IndlÍstria

.SÃO PAULO, 12 (V.A) I
Ráo, ministro das Relações I chefe do govêrno de Esta- do a; São Paulo; cabendo

;- Durante a recepção que Exteriorees, fêz uma de-' do que um dos novos Mi_I ao sr. Lucas Nogueira Gar

lhe foi oferecida, no Palá- I c1aração do maior interês-I nistérios a Serem criados
I
cez indicar o ocupante do

cio dos Campos Elíseos; � se .polÍtico. Disse .estãí- au-

i pela r:form� ad�inistrati- �§�to. Os �ovos �inistérios
pelo governador do Estado torizado pelo presidente da, va, cUJO projeto ja se acha a serem criados sao os do

e -sênhora, o Sr. Vicente
I

República a transmitir_ ao
I
no Congresso, será destina- Bem Estar Social, Minas

e Energia e' Comércio e In

dústria, sabendo-se que o

segundo é o que mais in

teressa a São. Paulo, dada

a extensão de seu campo
de ação e a importancia e-'
conômica dos problemas
que lhe serão pertinentes �

S. PAULO, 12 (V. A.) -
"A Fôlha da Noite' de ho-

Aos srs.lrineu Bornhausen e Hercilio Luz Filho
.� � � � +, .• � � � " '.

� �'� � � � .� � �� '.
�i· �+.....�.-�+"....�.-�.-�.-...- �.".-..........�.".��.....� i.

.

:�:..
. -.. Ô jornal oficioso, dia a dia, se desmanda nas afir-,'- ��

.�. mações caluniosas. Entregue a um irresponsável amo- �t�1. --rcr(adventício_,merc;ná_:io, que aqui aCOrite�eu em �:+
�:'+ busca de aluguel, Q orgao do governador está-se tor- t
::: nando um papelucho sórdido, -especialis,ta em-difamar �:. je publica uma noticia se-

U M"
.

,

'

.�+ a reputação e a dignidade .alheias. O. venalíssirrío .pis- <�:. gundo a qual o ministro 'RI" Omem.1. otQl�i�o pára aqui _coritrabandead?, depois- �e, 3_Ptml'ia- J:( Rao declarou ao govérna-"
.

'

�'.
.

.

.

�:: lar, pelas co.staso pr.ot.eto.r que o.tI.rara da miserra, ado- .!._ dor Garcez que um dos :0.0-

,;�: .tou a profissão de injuriador OtIc1al...
, �.' - �:s ref::�té:á:in:�;:��:: '" . -

Para .8," SUCoessa-o. Presl·denCI·al..:. Ainda ante-ontem; na folha do sr. Irineu Bor- �:. caberá a S. Paulo.

·1· uhau.sen, �n;olven?�-l!:e também o nome, afirmava ::: ,Acrecenta que ó nome I' 1·- d d L 8�:'+ esta mommavel ml�erIa: que o atual gov(!rnador ao �i� que vem sendo mais al?on- n ·Op UI80 O governa or ocas ,arcez, seja de
+:'+_ assumir o cargo ençontrou a falta de Cr$ , +:.. tado é do sr. Brasilio Ma- qoe Estado 'loAr o candl·datn'::: 12,.636.000,00 e que'a Assembléia votou um emprés- �t) chado Neto para a futura São Paulo, 1'2 (�. A.) - I.li.ente r.egiónais. Aquêlel.ram ..

v:'dadeiras as noti-
:. S I b'" b .... I pasta do Comércio e In-

�:'+ tImo ('om a u acap para co rIr ess� rou o· .,/
°

••• dústria.
Em entrevista concedida, Jornal �flrmou que o go- cias q.!le circulavam, se-

:�: O pa,_tjfão, st: chamado a provar a asserti�a'1.-me- .i. hoje, é:.OS jornalistas, o go- vernador era contrário
.

à gundo� as. quais estavam

: terá o rabo entre as pernas, murchará as orelhas e se .t V A R G A S vernador Lucas Garcez ver- indicação de um pauljsta sendo realizadas negocia-

::: escafederá de olhos no éhão. Não é a um pústula desse .:.. VIAJA HOJE, PARA berou a campanh� movida. para. o Catete. ções para obtenção de um

: l' h d b d
-

t �... O SUL' contra a sua pessoa, por I 'o sr. -Garcez em suas empréstimo em dólares pa-
••'+, qui ate que os omens e em evem con as.

.

••• . .

I d
.

1
� : -um Jorna esta capIta, a- de�larações de hoje, disse ra Sãó Paulo, afirmou o
••'+ Mas, no caso, o nom.e do sr. Irineu Bornha.usen. �._. RIO 12 (V A ) E t' f' d

A -

d 1� �
,-. . --: s a lrman o que esse orgao que como to o pau ista e .geJvernador haver exagêro

�:: foi invocado. E no cabeçalho do jornal, como seu dire7 ,�... definitivamente marcada usava de, má fé com intui- como to.do. bra_sileiro era. nessas informações, dadas...... , d' d'd d d ( ....
..... tor, esta o nome e um Jovem a· voga o, escen ente' .'

..:. para amanhã, domingo, a tos subalternos deturpando favorável ao' apoio a um em caráter prematuro. A-

!!� de uma das mais tradicionais familias do Estado. E' à ,.�;. viagem do sr. Getúlio Var- declarações que fizera a um nome digno. e capaz, seja cres.centou,que apenas exis-

.:. validade moral de ambos que interrogamos .se endos- . .!. gas ao Rio Grande do Sul.; matutino, nas quais mani- t de que Estado fôr, uma vez tem estudos' sôbre um es-

: I '1"-'" 1"
.

- ..... ° presidente ficará em re-
I

festou o ponto de vista con- apresentado comO' candida- que.,ma financeiro, que po_.... sam, mesmo pe.o ,SI enclO, aque a crImmosa acusaçao
. :�"" .� T+� pouso na· sua fazenda de trário. à colocação do pro-' to: à presidência da Repú- debt envolver um emprés-�... Aguardemos. ' �.

I' d
,-

-

.+.
.

'. .i. tu, regressan o ao Rio an- blema da sllce'ssão presi- blica. timo .

•
t•.................................................................................+........................... ..... tes do próximo dia 23. dencial, em têrmos estrita- Perguntado sôbre se e- Informou, depois que via-............................. -. .. -. .. + .......... +�� +

__

. _-.---
Nov_enta e oito por cento, no mínJmo,. das 'mensagens ,',

. IreSUltadOS
aí estão - seria êle o vitorioso na campanha: jará no próximo dia 16 pa-

��si�U:t�:g?s�:;:::�:;r:�:�:� a��:�:��;e�� ;:�����:!� Qt� Democra-c·la y'erSUS
" �:f::!�� �o�:sass,e'e::::o ê�: �oon��l��:?o govêrno que ,I �:í� :��::n�onor:.es�ea::

'muito embora, áli, dOplinem as. forças oposicionistas, ,e I O

q.
ue, de forma algpma, sem.

trair o seu papei Vi-.. Paraíba, Pernambuco é Ba-
e� maioria. �

D·
gilante, a Assembléia póderia fazer, desde que para tan-

Em que pese essa elevadíssima e 'esclarecedorá per- _, ' emagog'I .i to dispuzesse; como' disp�e,� de forç.a, seria. re.tificar e.
hia. Adiantou, também, que

centagem, tanto a imprensa palaciana com_o o' próprit. ' • ,anular 9 programa do cand.ldato eleIto, de modo que tu-
até o' fim do corrente ano

. chefe do Edxecutiv.o �se exafürlhem em. atdril�uir. aos rePlre. I RUBENS 'DE ARRImA RAMOS �,�
d.o que nelle houvesse de b?m, d� sáudável e Ade decisivo, ehstará P1avimendtado o tre-

,sentantes a opOSIçao as a as, a ln o en,cla. e a pa er .. para o ap auso das urnas, fosse vIradO' pelo avesso e, como c o pau lê_ta a rodovia
m' ice administrativas. _qtié estão. angustiando o decepOcio_ i . praga lançado soAbr' o povo F

-

D' dr �O__O__()4111 �<,,_,()._.().... J. e. �rnao las, que se esti-
-

nado povo catarinense e emperrando o desenvolvimento O -Legislativo, pelas suas bancadas de oposição, se
na a ligar São Paulo com

do Estado. messas de asfaltamento. de estradas e de eletrificação permitisse aO', governador administrar' pela antítese da
do Estado, pôs'extraordinário relêvo e ênfase no conde-

°

sua tese de candidato, estaria' comprometendo ,irreme-
Belo Horizonte" numa ex-

Na verdade, até hoje, os legisladores barrigas-ver- nar a política finariceira dos aumentos de impostos. Re- diavelmente o ml:lndat-o recehido. Do contrário, chaman- tensão de' 90 quilômetros.
des, intérpretes do O'PQsicionism�,' rejeitaram acolhida cordem-se" pàra citar, estes conceitos seus, textuais:

I'
do-o ao cumprimento dos compromissos e das promessas,

a apenas quatro ou cinco proposições governamentais "Abrir novas· fontes de renda, e não sugOar através a sumáda rejeição das medidas que o candidato

por yisarem elas a escorchantes aumentos (_de impostos. as existentes, através de: sucessivos aumentos condenou 'e execrou e que .0 governador - o esquecid!l
, Mas essa recusa não podia nem pode causar espécie ao de impostos - eis o que. é necessário fazer para e desmemoriado governador -. quer a�ora adotar, os

sr. Irineu Bornhausen. No processus do regim� democrá- aumentar a, receita do Estado. Ideputados opO'sicionistas se demonstram penetrados da

tico, sabidamente" as responsabilidades do govêrno se Eu falei, hã pouco, nos parcos recursos do sua, função democrática. Se o governador não sabe fa-

bi-paJ;"tem pela seleção feita at�a"és da.consulta ao elej- Tesouro. Não preciso_ explicar-vos que os con-. I zer aquilo que o candidato jurou que faria,' � ninguem,
torado: aos vitoriosos cabe a direção da coisa pública, e sidero pOJICOS em relação do muito que temos senão a êle; cabem as culpas, as responsabilidades e os

aos vencidos a tarefa fiscalizadora.' Nesta, é preCípua,} que fazer. Mas, com êsse pouco se poderá fazer castigos de haver .consc!entemente enganaJI'o o po_vo. O

por parte. das bancadas de oposiçã�, ,a vigilância em tôr, muita coisa; poder-se-á' até mesmo enriquecer fracasso é a sanção penal que a democracia comina aos

no do chefe do executivo para que êle administre dentro o Tesouro, sem os aumentos constantes dos im- demagogos, tanto mais espetacular quanto mais vulga-
- dos pontos fundamentais do seu programa de: candidato. postos estaduais: é só aplicarmos os dinheiros res estes; I

Essa' ��s�ão fi�cali�ado:a � �e fácil inteligência: As I públicos 'em. obl'as. úfei� �, coletividade, e eÍl.tão� I �. sr.. Irineu Born�ause.?; como candidato, foi sábio.
preferenclas el�ItoraIs sao dIsputadas pelos candIdatos

I
o pouco se to�nara mUlto •

_ I
Nada Ignorava.'Em sua� °maos estavam as chaves de to-

através das plataformas administrativas, :,nas' quais im- Se, ao invés de promessas desse porte, o candidato . dos O'S segredos administrativos. Tinha. o- poder mila-

tecipam os: pontos principais" políticos, econômicos e Bornhausen falasse em centupVcar O'S tributos, em gas.' I groso de do pouco fazer ·muito. Nós hão passávamos da

sociais, que executa,rão s� eleitos. As urnas julgam e deci .. 1 tar inilhões cor!t um palácio de luxo ,oriental,par� • '•• ignorância e da incompetência. Com isso .ludibriou o

dem da excelência desses programas; premiando aquele sidência do governador, em Iilventurar apreciável parte I povo. :
__ o ,

•

q�e de fotmll m,:tis consentânea à real,idade in�pi�e con· do erário numa r��lização �e� as prudências. de estud.os l � R�alize-se, ag�ra: .des,eng.ane-o"
se puder. A oposi� IfIança na soluçao'dos problemas .de ordem publIca. O acuradO's e planejamento tecDlco, como o fez com a dls- çao nao lhe negara uma so das promessas da sua plata-

atual governante, na sua plataforma, de par com pro- tensão da rêde de energia elétrica, cujos melancólicos form
_ ,p{llíticlt""de ��l1.di.da.to. Ela, pois.! '.

t,f;

. ,

---,----

o RISODA CIDADE.. ·

-_ O senhor . não acha

que êsse manequim
tem cara de... comu

nista?
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os Conversadores •••
EUCLIDES CALDAS nha contado brilhar

de três ou quatro
junto

velhas,
E' comum encontrar-se que certo não me infundem

quem Iamente a decadência medo, e tinha mil coisas

da arte de conversar. E há graciosas que dizer; mais

até os que acentuam que, de um quarto de hora me

mesmo nas mais distintas estive .esforçando por en

reuniões sociais, já não se tabolar uma conversação
palestra e apenas se discu- seguida; elas, porém, nun

te ... Embora haja nisso ca quizeram continuar, e

algum axagêro, não .se po- cortaram, Parcas fatais, o

de deixar de reconhecer a fio de .tôdas as minhas ra

mencionada decadência. IS-I zões",
to não quer dizer que te-I Quem não achará abomi

nham desaparecido por naveis os conversadores

completo os bons conversa- deste genero? Incontesta
'dores, Felizmente, ainda velmente, a arte da pales
existem alguns, para nos tra não é das mais faceis.

compensar do suplicio que Já houve' muitos homens

nos infligem os cacetes e, de grande espírito que pro

sobretudo, os mal educados curaram em vão possui-la.
que monopolizam o direito Mme de Gaillavet submetia

de, falar. Anatole Franee a um trei-

Mas há outra espécie namento rigoroso, a fim de

igualmente intoleravel: . a que o autor de "O crime

dos que trazem umas fra- de Silvestre Bonnard" pu

s e z i rihas laboriosamente desse brilhar um pouco nas

preparadas para proferirem reuniões que ela promo-

em 'certas ocasiões que eles via. '.

próprios se empenham em Mesmo entre os conver

forçar. Esses fátuos são, sadores espontâneos e não

porém, de todos os tempos. destituidos de brilho há

Nas "Cartas Persas", de uma seleção a fazer. Pou

Montesquieu, 'Rica fala a cos, sem dúvida, acharão

Usbek de um sujeito que mais interessante os ruido

se queixava ao companhei- sos, Maior preferência há I
ro de quarto,' afirmando de se dar sempre 'aos que
que tudo estava coligado não falam alto, mesmo por

contra êle, porque havia que o tom suave não ex

três dias que não conseguia clui a citilação. Quando
dizer nenhuma agudeza não é possivel encontrar

digna de nota. Tinha estu- mos êstes ultimos, devemos
dado algumas frases de - e- desejar que só se nos de

feito, mas apesar de se és- parem os que não dizem

forçar imenso, não logra- nada. E, assim, damos ra

va pronunciá-las, uma vez zão ,a William Hazlitt,
que não se lhe apresentava quando. diz ser o silêncio
a menor oportunidade nas uma arte da conversa

'1'
(Agencia Nacío-conversações. -- "Ontem - çâo:..

dizia, lastimando-se - ti:' nal).
•

Máxima' Potência
para .. o· Motor!
- CQm -es platinados do distri'buidor
sempre limpos e bem re.gulados!·
NO TRAN�PORTE de cargas, quando grande
parte do lucro depende do rendimento do

• motor, é de grande importância o perfeito
funcionamento do sistema de ignição!

Para evitar surpresas na estrada e garan-

tir ao motor um alto rendimento" verifiq�e
o estado da tampa do distribuidor, do rotor

e os platinados depois, de cada 8.00(f km.

- VEJA SÓ ,AS VANTAGENS-DO -- .....

.
SERViÇO PREVENTIVO f8)
1. Descobrem-se as falhas, que são corrigidas em

tempo, antes que se agravem.

2
\,

• O custo dos serviços é menor, porque os

consertos são pequenos ..

3. Prevínern.sa âcidentes, porque removem-se
as causas.

4. Mantém-se o carro ou caminhão rodando;

5. Evita-se a substituição de ,peças e conjuntol
de grande custo. ,

Um número incontável de indústrias as

mais diversas, em todo o pais, tem nos

motores Trl-Clod- G·E a garantia de,

regularidade dó funéionamento-de sues

máquinas. Jornbérn na lndústric �éxtil,
. os motores Trt-Clcd G-E,'especialmen.
,te proietcrdo,s para o ociónamento

de- teares, são os prelerldos.
porque, com sua-segurança e efici.

ência, permitem um ritmo Ininterrupto

do trabalho dos mesmos ... para pro

duzirem milhões de, metros de tecidos,

dos tipos populares aos mais finos e

deliC:ooos I

,. R I Q
�

O! I A N E I R O • '5 Ã O

.

PAU L O • R E C IF E • 5 A L V A D O R

PÔ ':clt...!. \ E G R E -'.-0 C U R I_!��� 8 E L O H O R I Z O N T E

Os motores Tri-Clad oferecem proteção
extra contra

• dO.nos materiais
• defeitos elétricos
• desgastes e avarias

Um produto da

GENE.R.AL· ELECTRIC S. ,A.
�

I .!
�

FAZENDA EM'MATO GROSSO
AREA 12.441 HECTARES

Venlle-se uma situada na Região de Vacaria, no mumcipio de Mara

cajú, distante 15 minutos de vôo de Campo Grande, e servida pela Estrada

de Ferro N. O. B..
Terras especialíssimas para a cultura, não estando sujeitas a geadas.

'Campos especiais, água em abundância. Séde muito bôa,

jÜea de 12.441 hectares ou seja 5.000 alqueires mais ou menos. Preço
Cr$ 10.500.000,00, com alguma facilidade, Vende-se também o gado exi�ten-

I

te. Para maiores esclarecimentos escrever ao Sr. Octaviano Nogueira, à

Praça Mauá, 29, 5° andar, sala 503, em Santos; Estado-de São Paulo.

E D,IT'A�

O Doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Di-
, reito da 4a Vara - Feitos da Fazenda Pública da Co
marca de Florianópolis, Capital do Estado .de Santa Ca
tárina, na forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presente editãl de citação com

o prazo de trinta (30) dias virem ou dêle conhecimento
tiverem que, por parte da Mitra Metropolitana de Flo

a rianópolis, na ação de usocapião em que requereu pe
rante êste J'uízo, lhe foi dírígída a petição do teor se

guinte: Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da P Vara Cí- lor de Cr$ 2.100,00 para os efeitos da 'taxa -judiciária. 'P.
.

vel da Comarca de Florianópolis. A Mitra Metropolita- Deferimento, (Sôbre estampilhas estaduais rro valor fie
na de Florianópolis,. por seu procurador infra-assinado, Cr$ 3,50, inclusive a respectiva taxa de S. P. Estadual,
quer mover a presente ação de usocapião em que pro- devidamente inutilizadas). Florianópolis, 15 de julho de
vará: 1° - Que a suplicante é posseira, há muito, mais 1953. (Assinado) Hélio Callado Caldeira. Ró}' de testo
de trinta anos (3Õ), mansa e pacificamente, sem inter- munhas: 'Valdemar Vieira Cordeiro, brasileiro, casado,
rupção nem oposição, e com "ani:mus domíní", de' um residente no sub-distrito da Trindade, Anastácio Pache
terreno sito no Sub-Distrito da Trindade, nesta Comar- co da Costa, brasileiro, casado e residente no sub-distrito
ca, .onde está construída a matriz do Sub-Distrito da da Trindade. (Sôbre estampilhas estaduais no valor de

T1ndade; �o ;_ Que o dito terreno tem as. se�uintes Cr$, 3,�0, incl�v:. a respectiva, ta:ca de S. P. Esta�ual,
confrontaçoes: Ao Norte avança 21 m,etros ate os fun-1devldamente inutilizadas}. F'lorianópolis, 15 de julho de

, damentos de um antigo eruzeiro, recem destruido, na 1953. (Assinado) Hélio Callado Caldeira. Em a dita pe
Estrada Geral; ao 'Sul e Oeste confronta com o Cemité- ,tição foram proferidos os seguintes despachos: Ao meu

rio Público Municipal do .sub-Distrito daTrindade, e a' digno colega da 4a Vara. Fpolis, 16-7·53. ,(Assinado)
Leste, com o ,Grupo Escolar Olívio de .Amorím, de pro- Adão Bernardes. A. à conclusão. Fpolis., 21-7-53. (As
priedade do- Estado de Santa Catarina, estando devida- sinado) Manoel Lacerda. Subindo os autos à conclusão,
mente murado e cercado, exceção- apenas na parte da receberam o seguinte despacho: Designe o Snr. Escri
frente .que faz limite com a Estrada Geral; 3° - E, como I

vão dia e hora para a justificação, intimada as partes e

não possua nem tenha título de posse e domínio, quer a o Dr. Promotor Público. Fpolis., 25-7-53. (Assinado)
Suplicante, perante V. Excía. regularizar os seus direi- Manoel Barbosa de Lacerda, Sentença.i-Vistos, etc .. Jul
tos pela' ação de usocapião, com fundamento no artigo go por-sentença a justificação constante de fls. e fls. em

,550, do Código Civil e segundo o processo estabelecido que é requerente a Mitra Mêtropolítana de Florianópo
nos artigos ,454 e seguintes do Código de processo Civil. ,lis, a fim de que surta os seus devidos e legais efeitos.
Nestas condições requer a Suplicante a V. Excia. se, Expeça-se mandado de intimação aos confinantes do
digne designar dia, local e hora para se proceder a jus- imóvel em questão, hem como ao Diretor do Patrimônio

tificação previa da' posse, cientificando-se, desde logo, o' da União e do Dr. 4° Promotor Público, na qualídada de
dr. Representante do Ministério Público dessa Vara,

t
representante do Ministério Público e da Fazenda do

ouvindo-se às testemunhas abaixo arroladas que cornpa- 'Estado, para todos contestarem o pedido, querendo, no

recerão ,.independentemente de intimação. Requel', tanl'
I
prazo legal. Outrossim, citem-se, por edital, com pr�zo

béin, a Suplicante que uma ,:ez j�sti�i�ad: li po�se e �ul-I de �O dias, _os interessados. incertos, citação essa que de·
gada por sentença a respectIva JustIflCaçao, sejam cita- i vera ser feIta de conformIdade eom o ar!. 455, § 1°, do

I
.

dos os confrontantes do. imóvel, por seus respectivos re-
j
cód. de Proc. CiviL Custas afinaL Florianópolis, 14 de V

.

dpresentantes legais, o dr. Representante do Ministério, agôsto de 1953. (Assinado""Manoel Barbosa d� Lacerda, en e-se
Público dessa Vara e, por editais de trinta dias, os in- 'Juiz da 4a Vara. E, para que chegue, ao conhecimerrto�
teressados .incertos -para, quel'endo,-�o:p.t.estatem a pÍ'c-

I
de todos, m..andou. expedir o presente edital que será afi-, I

Um acordeon, marca

sente ação no prazo, de dez (10) dias que seguir ao tér- :xado no lugar de costume e publicado na forma da lei. ' PAOLO SOPRANI (�talia
mino do prazo do edital, decl�n.do-se. fi-nalmente, lO do- '.Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, aos de- no) êom 80 baixos. - 4 re-

,

mínio da Sup-licante sôbre o a1udido têrreno,- servindo a 'zessete (17) dias do mes de agôsto do ano de mI'1 nove-
...,........-.r.:

gistros, novo.

�'·'tI�-GJ��.�It:!r"!'1f�3,,�iTj!:f�nr:r� i r�speitável s�nt�nça de título para/ tr�nscrição �o He- cen!_?s _e cinquenta e �rês (1?53). Eu, Vinicius-Gonzaga, Ver e tratar na "Casa

Concesslon"rlos. Irmaos' Am-'D,gIstro. de Imovels, ooservadas as de�als formahdades Escnvao, o ,subscre.vI .. (Assmado) ·Manoel Barbosa d�
,

, a ., 'da leI. Protesta-se provar o alegado por testemunhas, Lacer�a, JUlz ,de DIreIto da 4a Vara. Está conforme. O Rui Ltda." - rua Fêlipe
RUA - DUARTE CHUTEL N. 7 TEL. 3347 E 3605 'vistorias exames, doc�m��tos et!t�.., J?ando � causa o �a· Escrivão: Vinicius Gcmzaga. I Scl:midt, ,4.� - Nesta., . ',,_...,.,..,-.__

JUíZO DE DIREITO DA 4a VARA DA COMARCA
DE ,FLORIANÓPOLIS

Edital de citação com o prazo de t1�inta (30) dias,

Diario da H�fropole

'Leguemos Ao Porvir Um
Outro 7 'de - Setembro

(Alvarus de Oliveira)' os mais escravos, os que'
.

'

I não podem alçar vôos, pois
Sete1:le Setembro é'data há sempre quem lhes corte

das mais gratas ao Bra- as asas, em vez de ajuda
siâ. As 'festas cívicas, as los no empurrão, de parti
comemorações, os desfiles da.

militares, são solenidades Pensando no heroismo

que ajudam a galvanizar o dos nossos ancestráis nos

brasileiro. homens dé sangue que nos

Unia nação � grande é legaram uma 'República li

bela e é uma real nação, vre e independente, com

pelo que possui de história, territórios imensos, com

pelo que fica servido de subsolo riquíssimo, com so

exemplo ás gerações que lo abençoado em que 'tudo,
se formam, ás novas, ca- viceja, 'devémo� trabalhar,
madas que se aperfeiçoam devemos resolver os pro
hoje, para amanhã dirigir f blemas capitais para que
melhor. Por isso, tôdas as possamos centinuar a pro
festas cívicas merecem ím-, gredír, a evoluir, à correr

ponêncía, .garbo pelo .que ligeiro para o lugar que'

I
relebram, pelo, q�e preser- nos está reservado no con

vam, sacudindo a alma dos certo das nações.
moços que serão exemplos Como recebemos êste for
do porvir.

.
-moso e patriótico 7 de Se-

O ,Brasil independente tembro, leguemos ás gera-
'

políticamente é uma prova ções vindouras, um outro 7
de que a nacioríalidada se

I

de Setembro, aquêle .que
forjou �ã .luta; no ardor, I si�nifique liberdade eco-

no patriotismo dos homens, nomica! ....

do passado., ,I '
'

,

Até hoje, �or.ém o Brasil,Sofre' de ' asma'
se acha econômícamente es- S t ti d'

o a expec a iva e um
cravo. Quando quer de- com o seu cortejo aterrador.
senvolver-se, quando o pro- abate o espírito mais resís

gresso calça as botas de se- tente. Ser asmático é viver

te léguas, há sempre bar- sempre de baixo, dessa obs-
sessão nervosa e dissolveu

reiràs espalhadas pelo seu
acesso de asfixia asmática,

caminho, ou colocadas por te. O remédio do dr, Reyn
quem, não deseje vernos gate, à salvação dos asmãti

caminhar para a frente,' ou cos, combate eficazmente

pelas falhas' do planejamen-
não só a ptópria asma, co-

mo qualquei'bronquite erô
to que sempre 'nos faltou. nica ou não, tosse, chiados,
Apesar de não existir etc. Com o remédio do dr

país inteiramente livre e 'Royngate, as gotas antias
independente quando se mátícas, puramente vegetal,

fala no fator econômico"
o doente adquire imediato,
alivio, voltando sua respira

pois �o mundo é cadeial de ção logo ao ritmo natural,
interêsses e ninguém po- NaS' boas casas. Pelo reem

derá viver isolado se!ll a

I
bolso. Caixa P�tal 3.685,

cooperação dos outros, há " RIO

Resfriou-se 1
O "Satosín" é excelente

para combater

quências dos

irritações dos

as conse

resfriados: -

bronquios,
tosses, catarros. Peça ao seu

fármacêutico "Satosin ';' in
dicado, nas traqueobron
quites

-

e suas manife�ta- .

ções, Sedativo da tosse e

expeçtorari te.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 13 de Setembro de \1953

NO LAR E NA: SOCIEDADE

- Sta. Araci Lopes, di- - Sra. Irene Ribeiro Pi-

léta filha do Sr. José Lící- cheríngv esposa do sr, Tu-
maz Pichering

,

Miros- - Sta. Marilena Evange-
lista, filha do sr. Antôrno

'Mon-' Evangelista, ,do alto co

cércio local. '

- v-« Mária Lobo Bei-

Transcorre, hoje mais nio Lopes
um aniversário dç menino - Sr. Armando
Raul Caldas Filho, encan- .wskí

to' do lar do dr. Raul Cal- __;_ Sr. Arquimedes
das e de, sua exma. espôsa guilhot
dona Cybelle Nóbrega Cal- - Sr. Nerêu Pereira

das. - Sr. Haroldo Beltranni rão

O galante Raul, neste SRA. EDUARDO SILVA
...
- Sta. Aidl Silveira, co-1

.ensejo, reunirá na residen- Na data de amanhã, mcrciária. Icia de seus genitores, o seu transcorre o aniversário Menina Véra-Lúcia,
grande. circulo de amíguí- natalício da exma. sra. d. filha do sr.. Osmar Figuei- I

nhos, oferecendo-lhes lauta Lair Carreirão da Silva, ra,

mesa de doces e bebidas fi-
-.<)�()�()�)-()�()�()�()�)�()�(.

MEU FILHO!'

Entre os elmos senís do Cemintério
visito sempre a tua sepultura,
'trago minh'alma envolta num mistério
e·o coração pejado de amargura;

Tudo é tristesa! apenas a brancura
das campas, frias, que um clarão sidéreo
beija, contrasta com a ramagem escura

dos galhos que, se estendem para o etéreo;

Venho cheio de dôr e de respeito,
ferido nos espinhos, nos abrolhos
destas "saudades" que deponho aqui,

São flores cultivadas em meu peito,
regadas com o pranto dos meus olhos
que não se cansam de chorar por ti.

Florianópolis 5-9-53 .,

.�
Arlindo Luz

ANIVERSA'RIOS:
MENINO RAUL CALDAS

'"

FILHO

- Sta. Dalva Luz Mann

nas.

"O ESTADO" felicita-o,

esposa do sr. dr. Eduardo

Silva, integro Juiz de Di

!
reito da Comarca de São
Bento.

·1 As muitas homenagens
que serão tributadas á dis
tinta aniversariante, "O

I ESTADO, respeitosamente,
se 'associa.

FAZEM ANOS AMANHÃ
,

- Sta. Irene Ribeiro,
zelosa e destacada funcio
nária da Cia. Telefonica

1 Catarinense- Sr.. Gabriel Cabral,
funcionário do 5° Distrito
Naval'
- Sr. Oriosvaldo Mari

nho de Freitas, radio-tele

grafista' da Capitânia dos
Portos deste Estado.

Participação

RITA DE CASSIA
- e - _

JOÃO
confirmam

.cumprimentando ,
aos ven-

turosos Pais."

ISR. ADOLFO SILVEIRA
DE SOUZA

,:Vê transcorrer, na data
de hoje, mais um. aníversá-

ALFREDO XAVIER

yIEIRA E CYDOLINA
MEDEIROS ,VIEIRA

I

têm o prazer de parti-.

rio natalício, o nosso presa- cipar .aos parentes e pes
do conterrâneo sr. Adol-]: sôas de suas relações, o

fo Silveira de Souza, flm� contrato de casamento de
cionário do Tesouro do Es- sua filha Rita de Cássia,
tado, já em gozo de justa com o sr. João de Deus
\ aposentadoria. Córdova.

,"O ESTADO" apresenta Florianópolis, 6 de se-

Ielicitaçêes. tembro de 1953.
FAZEM ANOS, HOJE:
- Menina Helena, filha

do sr. Otávio A Espírito
Santo'
- Sra. Maria Reis Dutra

VVA. BERNARDINA
DE OLIVEIRA CóR

DOVA

.

tem o pra�er de parti-
cipar aos parentes e pes
sôas de suas relações, o

contrato de casamento de
.

seu filho João de Deus,
com a, srta, Rita de Cás
sia Medeiros Vieira.

Lajes, 6 de setembro
de 1953.

maiores elélricos..

PARA PRONTA ENTREGA

ENGLISH ELECTRIC
de 13, 18, 20, 30, 33{ 44, 65 e 135 HP

220/440 volts - 50/60 cidos/s�g. • 960/1.150 rpm
� " ',.

TRIFASICOS - ROTOR BOBINADO (c1 aneis) - PRO-
TEGIDOS CONTRA RESPINGOS - COMPLETOS COM
CHAVE DS'PARTIDA COMBINADA COM'REOSTATO
- TR.ILHOS COM ESTICADORES DE CORREIAS

·

CII. ,COMERCial BRASilEIRA
(DIVISÃO DE M'ÁQUINAS)

.

R. ÃlvClres Penteado, 208 - 8 o andar • Tel,: 35·4101
Cx-. Postal, 238 - End. Telgr.: TRADECO - sAO PAULO

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

UNIÃO BENEFICIENTE DOS CHAUFERES DJ�
SANTA CATARINA

Assemblêia Geral Extraordinária

'Convocação
Nos têrmos dos artigos 23 e 46 dos Estatutos, con

voco todos associados quites, a comparecerem, na séde
social .da U,B.C.S.S., ás 21t horas" do dia 17 do corrente

(Quinta-'Feira), para uma assembléia geral extraor-
dinária.

'

Assunto - Venda de um terreno da sociedade e

'outros assuntos, de interesse social.
Florianópolis, 12 de Setembro de 1953

União Benefícíente dos Chauferes de Santa Catarina.
Lesuuio José' Espindola, Presidente

•

c ,._ .�

• ,'1<>(-,

...
' " �

� ,
'

(/O/�;

�ímóOIO$
de proteção

Mopar - significa

peças norte-americanas, ongmals

de fábrica, para veículos Chryslér,j

Braspar - identifica a'

peças brasileiras equivalentes, para osrovadas
mesmos veículos, com o mesmo padrão

ilraspar
. .

----:-:-

'de qualidade, testadas e garantidas,
<,

para inspirar a' mesma confiança .

VENDIDAS PELOS NOSSOS CONtESSIONÁRIOS
E REVENDEDORES AUTORIZADOS,.QUE MANTÊM

ESTOQUES PERMANENTES.

..

. i

•

farmacias de Plantão,

I CIDADE NEGRA

Preços: 6,20 � 3,50

M�S DE SETEMBROC í

n emas
13 Domingo - Farmácia Noturna -_Rua Trajano.
19 Sábado (tarde) _:_ Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.
20 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra..
26 Sábado (tarde) - Fámiácía da Fé - Rua Fe-

lipe Schmidt.
-

As 2hs. 2! Doming�, - Farmácia da Fé - Rua Felipe
CARUSO

Schmldt.· '

, "':iI5<t.. ,
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

SEGREDO uE
.

ESTADO
I Santo Antônio, Moderna e Noturna.'

Preços: 7,60.".... 3,50
, SEGREDO DE ESTADO

O AMO�'�SCEU EM:MQiTm.--•. Preços: 6,20 - 3,50

PARIS 1_�Ç'm.IIiIl __ *tt_

Preço", 7,60 - 3,50

A,2h" g'�ldI�'"
L

;VIS-, !
RANCH0 DA DIS- As 3hs.

, rvJ !!4
-

i }] rê' CORDIA M�US BRAÇOS. TE
A VOLTA DO ZORRO ESPERAM

1•••1

DIAS SEM FIM

Preços: 6;20 - 3,;;0
A� 8hs..

CIDADE NEGRA

As 2 - 4 - 6% - 9hs.
O 'AMOR NASCEU EM

PARIS

Preços: 7,60 - 3,50
As 10hs. Matinada
SHORTS - DESE

,NHOS - COMEDIAS

Preços: 3,50 - 2,0('

As 2hs.
SEGREDO DE ,ESTADO
RANCHO DISCQRD LA
A VOLTA DO ZORRO

Preços:j6,20 - 3,50
As 7%hs.

SEGREDO DO ESTADO

As 2% - 7, 1/2 hs.
o AMOR NASCEU EM

PARIS

Preços: 7,60 - 3,50

As 5 - 8hs.
O AMOR NASCEU EM

PARIS

Preços: 7,60 - 3.50

ZE�MUTRETA.;.
/

AVENTURAS

��,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

Florianópolis, Domingo, .13 de Setembro de 1953 o ESTADO

Uampconato Est�dual de B�a�qnetebol
o CAMPEONATO ESTADUAL DE BASQUETEBOL MAS_CULINO, PROMOVIDO PELA FEDERAÇAO A'fLETICA CATARINEN�

.

SE E DEDICADOS AOS SRS'. IRINEU BORNHAUSEN, �OVERNADOR DO ESTADO. E DR. JOÃO COLIN, SECRETÁRIO:- DA
VIAÇÁO E OBRAS PÚBLICAS, TERá HOJE O SEU TERMINO, COM. O SEGUINTE PROGRAMA: 1\.'S 8 HORAS DA MANHÃ:
CAMPEONATO ESTADUAL DE LANCE· LIVRE POR EQUIPE E INDIVIDUAL; A'S 11 HORAS GUARANI (JOINVILLE) x
IPIRANGA (BLUMENAU); A'S 2'0 . HORAS: ·JUVENIS DO UBIRATAN X JUVENIS DO ATLÉTICO (AMISTOSO); A'S 21 HO-

.

'RAS: GUARANI (JOINVILLE) X UBIRATAN (LOCAL). TODOS AO ESÁDIO �"SANTA CATARINA"!
/. .

......- - - ;. -.- - -.-.-.- -.-.-.-.- - - - _ - "" .·.-.·._..- ..-..· -.·.·.- _.·.-.· -.-._.·.w�_..·.., __ - --------------

"o" -E slt a d o E g:p o rt ivo"
-.<�)�()..._.<).....()_...<).....()...-.<)�.-.<)�4!II!K.1•••••••,••••••••••••••••••••••••••••••�(�O�_..a��..-.c:,.._;cMl�[>4I�04I_04.

Imbituba x
I .

Hoje, á tarde, o cotejo que vai decidir a- � .

sorte dos dois clubes no Campeonato
.

J. L. Neves
Palestrando, na manhã de sexta-feira com

o deputado ENORY TEIXEIRA PINTO, líder
da bancada do Partido Social Progressista . na

Assembl�ia Legislativa, deu-nos a conhecer a

quele parlamentar a sua disposição de apresen
tar projeto, destinado a incentivar e premiar as

equipes de futebol profissional do Estado.
Adiantou-nos o rejeruio deinuado

, alguns
detalhes sôbre o assunto, e que vamos trans

- mitir aos leitores.
° projeto prevê a instituição de u,m prê

mio anual de cêrca de Cr$ 20.000,00 ao clube
cam/peiio de Florianópolis; e outro de cêrca de
Cr$ 30.000,00 ao clube que levantar- o títúlo má
ximo de Santa Catarina.

Provavelmente, já na sessão de amanhã o

assunto será levádo ao plenário, razão por que
o Palácio Legislativo deverá receber a visita
de grande número de "fans" do esporte, afim
de prestigiar a iniciativa do deputadó Enory.

Francisco

venceu a Leo

Jorge ,de Gin.
meriau, tendo acorrido ao

pavilhão do América, gran-
Freire

nardo :

ltajaí.
Partida .

- Francisco
Freire da E� N. Barão

de Antonina venceu a

Helio Mazzoli da UJE.
Ademar

tônio, venceu a Luiz
A. D. Veiga do Colé-

Bocaíuva
O vencedor do Figueirense reconhece o perigo
que. representa o pelotão sulino fóra dos seus

domínios.

Tornou-se maior o entusiasmo e o interêsse
do público pelo final do certame profissiona
lista, com a queda do Avaí, na noite de quinta
feira, frente a entusiástica rapaziada do Paula
Ramos. Atlético Clube e do Bocaíuva Esporte Clube,

O "Leão da Ilha" passou, desta 'forma, a di- ambos credenciados a oferecer um embate de
vidír o posto de "leader" com o Figueirense, o rara movimentação com jogadas clássicas tão ao

Atlético e o Bocaiuva, enquanto que o Imbitu- gosto do expectador. Tanto os visitantes como

ba de terceiro colocado passou a vice-líder com os locais. estão em magnífica forma técnica e

um ponto de diferença e, portanto, com possibi- física, esperando ansiosos o momento. de entrar
lidades, embora diminutas, de ser campeão cí- na. cancha para o sensacional cotejo.
tadino. Tudo farão Bocaiúva e Imbituba para 'ven,

Hoje teremos um prélio que, pelá sua ím- cer, já que uma derrota significará o "adeus ao

portância, está atraindo a atenção da "hincha- título".
da", pelo que é de se prever uma bôa renda.

.

O técnico Paraná espera que o esquadrão ISerão adversários os- pelotões 'do Imbituba boquense desta vez efetué a maior peleja do ano.
------------------------------.__ ,

----------.--�---------------------------------

lOs JOGOS DA JUVENTUDE PREMIOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLA- I· Expresso São 'Jor-geCATARINENSE TIVA AO FUTEBOL CATARINENSE - DIARIAMENTE-

I FLORIANóPOLIS -.- BLUMENAU
� AGENCIA -

- CACIQUE HOTEL -

QUADROS PROVA'VEIS

IMBITUBA - Miltínho, .l\{atias e Marco;
Gerson, Luiz e Venâncio; Harley, Giováni, Ola
vo, Geopar. e Landinho.

BOCAIUVA - Tatú, Romeu e Bonga; Adão,
Geraldo e Gato; Ildefonso, Oscar, Adílío e

Zaclki.
PRELIMINAR

Deverá ser também empolgante e sensacio
nal o cotejo dos aspirantes. O Imbituba é o Ií
der e o Bocaiuva o vice-líder da categoria.

..()--.().....c>..-.c,--.(,...
� u •- ACIT.III I

I AG2N:��A DE I
I PUBLICIDADE I
I. ,�ÁDIO-:�:JORNAIS I"
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'[)(Jl)ÁLml(J g(J4J([g O =
. Eduardo Victor aosf nossos ,'bravos. antepas

gElXÁB7v.fTTO :::abral, Presidente Regio-; sados e exaltação ao espí
FLoRIANÓPOLIS_SANTA CATARINA ral de Desportos" recebeu � rito creador e dinâmico dos

,o seguinte radiograma: brasileiros, que construi-
LIGA DEFESA NACIO- ram.a cidade orgulho .na

NAL par�icip�· vossencia cional, após percorrer trí-

AI
" .

que corrida Fogo. Simbóli- unfadamente dois mil qui-
.

.

uga-se co, que par'tiu marco assi- lômetros de terras cario

Aluga-se para moradia nala fundação cidade Ma- cas, fluminenses, paulistas,
b d d' r ·"lh

.

b I d
. paranaenses, catarinenses-eum so ra o situa o a Rua avur asa so sa va os ca-

Conselheiro Mafra, 53. I nhões da fortaleza de Sã� gauchas, conduzida pelo
Tratar à/Rua Conselhei- João, guarda da soberania braço forte de saúde -física

ro Mafra, n. 27. da Nação, em homenagem moral de seis mil atletas

patrícios chegou a 'Pôrto
Alegre exatamente a zero

'·hora de IOde ... Setembro

precedida por esquadrões
de cavalaria e Fôrça Públi-

ca, carros . de combatê e

grande agrupamento de a

tletas campeões. No recin

to da Pita da Pátria sob

rinetas de vitória, repicar
.de sinos, silvar de sineres,
buzinar ·de automóveis, es

.

poucar de fogos de artifí

cios, presentes todas as' al

tas a�toridades do Estado,
forças armadas, aspirantes
a 'oficial Egoni Heneng, re
presentante da turna doze

heróicos artilheiros do C.

P� Q. R. P., a que tomba
. ram em plenos serviços da

Pátria, inflamou a Pira da

Pátria, que sob guarda de

honra militar, arderá du

rante os 7 dias consagrados
.

.

à

Independência. Receba

nossos· cívicos. agradecimen
tos pela sua inestimável co-·

laboração, que tornou pos-
_____.........

' . sível a realização de maior
.

I maratona do mundo. Viva
do Dias Velho
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.
arma ara0 .e o Brasil. CeI. Darcy Vigno-

pontos. Antonieta __,_ 2 pontós.: li, presidente _ Ten. CeI.
�

lugar --"'" Francisco F. 6,0 lugar - HeliQ Mazzoli,
.

Olmir Bolba Saraiva,· Se-
Freire, da A. E. Mon- da União Joinvilense I cretário.
teiro Lobato, da i�sco- . Estu.dgntil - 1 ponto. 1 _.'!'<.. ��".,...."'=�......._.

G.E. Antonieta de Barros, do Instituto e G.K
Sagrada Família, os campeões de atletismo
masculino e feminino, . respectivamente
- Resultados das provas - Desem
penho brilhante da A·D. Colegial,

do Colegio Catarinense
As provaside atletismo marcadas para o dia 5 do

corrente. tiveram um transcurso dos mais destacados,
tendo se iniciado' com '·i formatura de tôdas as delegu
çôes que .ao desfilarem diante do Pavilhão, foram OV;l

cionadas por uma das maiores assistências presentes a

uma competição do esporte-base em nossa terra ..0 h3S
teamento da bandeira' foi. feito pelo Presidente da Câ
mara de Vereadores, r epresentando o sr: Hercílio De

eke, Prefeito Municipal, e.a saudação aos atletas pelo
Dr. Arão Rebelo, tendo ao terminar sua vibrante ora

ção, sido calorosamente aplaudido. Após o juramento
dos atletas e desfile, tiveram início as provas com os

seguintes resultados: ,c���.il�"�f.��"i
PROVAS FEMININAS - 75 m.

1.0 lugar - A. Ruediger, do, Gin. D. Pedro· II, com

2.0 lugar10,8 ���engard,· do Cal. Sagrada Família, com
INGO GRENL, DEPOIS DE UMA LUTA

10,9 sego DE TRES HORAS, CONSEGUIU ·VENCER·
3.0 lugar - ·Silvia Althoff.vdo CoI. Santo Antônio, com A LUIZ A. D. VEIGA, DO COLÉGIO. CATA�
4.0 lugar11,2 ��IT�n Gevaerd, do E. N. São José, com .: RINENSE, . NAS· COMPETIÇÕES DE XA-

11,4 sego . DREZ DOS lOs JOGOS DAS JUVENTUDE
.5.0 lugar - Mariene Silva, do Cal. Dias Velho, com

I CATARINENSE
11,5 sego

d A· competição de xadrês tônio venceu a Spyro
..6.0 lugar-c-e- Helena Lychtchriski, do C. N. Barão �

Antonieta, de Mafra. dos lOs Jogos da Juventu- . Spyrides do Dias Ve-
4 x 75 m. de Catarinense despertou _ lho.

1.0 lugar - Equipe do Gin. Sgrada Família, de Blume- grande entusiasmo em Blu- 6 a Partida
nau, com 42,6 sego

2.0 lugar - Equipe do Gin. D. Pedro II, de Blumenau,
com 43,5 sego

3.0 lugar - Equipe do Dias Velho, de Florianópolis, de número de aficcionados.
-

com 44,2 sego
'

A direção coube ao Hein- 7.a
4.0 -lugar - Equipe .do Santo Antônio, de Blumenau,' rich van Wiehern, 'que " se

com 44,5 sego houve/com perfeição, tendo
. SALTO EM EXTENSÃO

sido obedecidas as leis in-
1.0 lugar - Marlies Buchel; do D. Pedro II, com 4,26m.

I2.0 lugar - Ingelores Kanth, do Sagrada Família, com
.

ternacionais, determinadas 8.a Partida

4j06 m. .... pela FIDE. Kruger, do Gin. D. Pe-
-: 3.0 lugar - Helena Lychchtnski, de Mafra, com 3;82m. . A última partida conse-! dro II venceu a Spyro,"

4.0 lugar ...._ Ma;iene Silva, do Dias-Velho, com 3,77m. guiu despertar grande curi- . Spyrides, do Dias ve-I. 5.0 lugar - Silvia_Althoff, do Santo Antônio, com 3,73m. osidade, tendo os finalistas lho.
6.0 lugar .:...._ Walkisse Mascarenhas, do São José, de

ltajaí, com 3,55m.· �epois de mais de tres ho- g.a Partida - Ingo Grenl, I

SALTO EM ALTURA ras decidido-a. Abaixo os do Colégio Santo An-
1.0 lugar - Norma Kloch, do D. Pedro II, com 1,35m. resultados das partidas:
2.0 lugar c-« Carla, do Sagrada Família, com 1,30m. La Partida - Luiz A. D.,·3.0 lugar - Dorotea Muller, do Santo Antônio, com

.

. Veiga, do Colégio Ca..... gio Catarinense.
-1,25 m. .

� 4.0 lugar - Leila Jamile Nader, de Mafra, 'com 1,20m. tarinense, venceu a Classificação Fin·al
5.0 lugar - Josete Thieme Pereira, do São José, com' Francisco F. Freire, do Para a contagem da Ta-

I
Jaime Silva (Presidente)1,IOm. E. N. Barão de Anto- ça Eficiência a c1assifica- Ernesto Martinho Wlojckicroicz6.0 lugar Mariene Silva, do Dias Velho, com 0,95 m. . nina. c:ão

.

final foi a seguint� Ernesto :Wlojci.kicroicz
-

ARREMESSO DO PESO. (3 kg.) 2 a Partida Spyro -Spy- Campeão Tamandaré Outrossim, convidamos todos os associados para1.0 lugar - Clelia Lira, do Sagrada Família, com 8,45m.'·.
-

Santo assistirem a posse da Nova Diretoria, no dia 13 de se-2.0 lugar - Ma
..

ria L. Russi, do Dias Velho, com 8,43m. I .

rides, venceu a Le,on,ar.- F. C., do Cal:
d tembro às 10 horas. Após a pósse será. servida suculen-3.0 lugar - Elízabeth Dietz, do D. Pedro. II, com 8,23m.,
o Jorge, de Ginásio

.

Antônio
.:
- 10 pontos. ta churrascada, oferIc ída pelo Presidente . de Hon-ra4.0 lugar. - Isaura Malmoski, de Mafra, com 7,04m: . ltajaí. VlCe-C:;lmpeao -:- .f!:. A. Co- Miguel DaUx e pelo associado sr.. JoãQ Navegante5.0· lugar - Mechiades Eocha, do Santo Antônio, com: 3,a Partida - .Ingo Grenl legial, do Cal. Catari- ,Pires.

6,54 m. .L' Venv,eu a Hel·l·o· M 6 tCOMPUTO GERAL DE PONTOS
az- nense - pon os

Gin. Sagrada· Família - 4"8 pontos ( zoli, da UJE.
-

2.0 lugar - A. Kl'uger, do
Gin. D. PedróII - 46 pontos 4.a Partida' - Luiz A. Vei- G. E. Prof. Trindade,
Instituto Dias Velho - 20-pontos ga venceu a Ademar Gin. Í); Pedro II � 4
Colégio Santo Antônio - 18 pontos

,'Kruger, do Gin. D. Pe- pontos.
E. Normal Barão de Antonieta - 11 pontos dro II.
E. N. São José _ 6 pontos.

4.0 lugar - Spyro Spydes,_ 5.0

Em nossa próxima· edição daremos. os resultailosJ 5,a Partida -,Ingo Grenl, do G. E. Profl"ssora
das provas masculinas. I dó Colégio Santo An- A.ntonieta de Barros,·

Clube Recreativo
,

, 12 ,.de Setembro
CAPOEIRAS

lo'

Comunicamos aos distintos associados dêste Clube
que, em assembleia geral realiza-da em 12 de agosto de
1953, foi eleita a Diretoria desta Sociedade para o pe
riodo 1953-1954, a qual ficou assim constituída :

Presidente de Honra - Miguel. Daux
Presidente - Luiz Morais
1° Secretário - Pedro José de .Souza
2° Secretário - Gentil José de Souza
lG Tesoureiro - Nagib Jab·ôr
2° Tesoureiro - Leodegardo Ramos

Comissão de Sindicância

Paulo Machado (Presidente)
João Francisco Miranda
.Bento Pascoal Ramos

Comissão Fisca1

A Diretoria

um quadro mil archotes

empunhados por escoteiros
e bandeirantes, salvas arti-

ficiais, Hino Nacional
las bandas Militares,

pe
cÍa-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Domingo, 13 de

o.Cooselho da O'rdem das í ������A�I��
l'II"OUsrdAs', e '''0'' "de',Ie'ua'do

I t�;��� �!,�{�� ��!açãO �:�
NU li pUU �' , cisiva na Câmara dos

, D�-
,

'da' C- 'ap','"lla"I.
>

',';U;:�;:b�a;,r��:�o �oe c���
,

'nado com' 32' emendas, Uma
comissão especial da Câma

"Ata da sessão extraordi-
nária do Conselho Seccio- ra deu parecer favorável a

,

- nal, realizada em 10 de A- 21 destas emendas e con-
gôsto de 1953. trário às restantes, As pri

ffi.7iras foram tôdas .apro
vadas ontem, inclusive, a

chamada emenda. Pasquali-

Jt

',./

,

.

o presugio.
de seus. protliuos

aumenta
AC;s dez dias do mês de agôsto d; 1953, na sede da

Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de Santa câ
tarina, sita à rua Trajano n. ,1, pelas 10 horas, presentes
os senhores conselheiros Pedro de Moura Ferro, Abe-

,
lardo daSilva Gomes, Wilmar Dias, Edmundo Moreira,
Nilson Vieira Borges, João Batista Bonnassís, Antônio
Gomes de Almeida e Clamo' G. Galletti, foi, pelo pri- ção entre os Estados e o
meiro, na, qualidade de Presidente, 'aberta a sessão, de- >'

clarando que a presente sessão havia sido convocada, Distrito Federal no que

para apreciação da representação formuiada pelo advo- diz respeito' à receita do

gado Zany Gonzaga; contra o Delegado Regional de Pu- .impôsto único de combus
licia da Capital, 'dr. _Moacyr Oliveira. Com a palavra, o tíveis e lubrificantes líqui-
Relator do feito, Conselheiro, Abélardo Gomes, pelo dós Esta emenda .

f
.

dit t d
. ,

t d
,-

. ,a maiS
mesmo Oi loque, en o ja apresen a o em sessao

ano, d b
. ,.'.

terior o Relatório ia proceder à leitura do seu voto.
e atida ontem a noite, foi

"
• t

VOTO - Tendo em vista a investigação constante do aceita por 21 votos contra

,presente processo,' inclusive da diligência determinada 66. �

pelo' Egrégio Conselho e cumprida em data de 7 p:p., e I A votação deverá conti
ainda, ,considerando: a) a procedência da representação nuar hoje.

• do advogado Zany Gonzaga a respeito dos fatos indica- •

dos e apurados devidamente neste processo' de investi,

gação; b) O procedimento da' autoridade policial que, ao

:invés de seguir o caminho indicado por lei, se desacata
da foi, proferiu o da am,eaça à íntegrídade física e o do

, desrespeito ao direito de livre exercício da profissão do
advogado; c) o não cumprimento, no prazo da lei (ar t.
10 do C. P. P.) das providências asseguradas a êste E,

grégio Conselho pela autoridade policial superior - o

Dr. Secretário da Segurança Pública, através d i ofício
n. 1.672 (fls. 18), no- qual afirma ter em data de 10 de
Julho p. p. determinando à abertura do competente ih
quérito para apurar os fatos, 'aferir as responsabilidades
e punir quaisquer culpados; somos de parecer que êste l :

'

.

Egr��io Co�selh� tome is seguintes providências: V d '

�
I) r'e�resente ao Ex.mo. Sr" C?�vernador d� Estado'

9 ,en &-5econtra a atitude da autoridade policial que lhe e subor- ,
"..,.

dinada, solicitando de S. Excià. as necessárias providên
' Vende-se ou arrenda-se

cias para: a) que se promova a responsabilidade do De- o RESTAURANTE FO-

.Iegado Regional dé Polícia da Capital - dr. Moacyr de> GUINHO. '

, Oliveira ,(§ 37, art. 141, da Const, Federal); b) que fi
quem asseguradas ao advogado Zany Gonzaga as garan
tias constitucionais concernentes à.- segurança ip.dividual
(§§ 2°, 20 e 21) e ao direito de livre exercício da profís

'são' de' advogado '(§'f4); \ ,
-

'2). comunique ao Egrégio Conselho Superior da Morr'l·s 'OxfordOrdem, as providências tomadas' por ésta Secção, envi- _ ._
ando-lhe cópia da decisão dêste Egrégio Conselho; Vende-se Merris, Ox-

3) junte ao pr?Ílt�ário, d?s associ�c:os Z:my Go�. ford est;do_de'.novo�-
,

. zaga e, Moacyr de Oliveira, copia da deeísão, deste Egre- •

T' ,""
'e' Ih'

- -

,

gio Conselho. I
ratar a rua onse el- S.Paulo -- R.,de Janeiro -- Pôrto Alegre-v- Recife -- Campinas -- -Santos _-- Ribeirão Prêto.

s. S.; em 10 de Agôsto de 1953. I 1'0 Mafra 56. '----

(a) Abeiardo da Silva Gomes - Relator.' 'I' -',

I 'LrrR' t\ I'LE'R"DECISÃO: Acordam os membros do Conselho Se!:;,., INTERVE,NÇOES NOS INSTITUTOS? .'

cional,.yor unânimidade, acolher o voto supra e dar-lhe O Ministro 'do Trabalho procuraapôio à idéia I
- ..L -

=,

cumprimento. RIO 11 (V A ) O' G' 1 ti" lar
'

"

. , ..
- mi- go ou ar a msta ar com- HOJE GRANDE 'LANÇAMENTO NESTA CAPITfIE, como nada mais houvesse a tratar, deu o senhor .

t d T b Ih ' 1
'. ' i"

-

." ....

Presidente por encerrada a sessão, lavrando eu, .Edmun-
ms 1.'0 o ra a' o esta

I
ponentes do seu staff que - O AMOR NASCEU')�M PARIS -

do Acácio Moreira, a presente ata, na qualidade de 2° preparando a intervenção ] terão por missão' seguir à (Lovely to Look At)
"

Secretário indo devidamente assinada. , em numerosas caixas de a- risca a orientação subver- MUSICA DELICIOSA - ROMANCE ENTERNECE-

() P' d d M F P -sid t
! \

dori
.

- '. .. DOR - COMEDIA IRRESISTIVE,La ,e ro e oura erro --. re::;i en e., posenta ona e pensoes e Slva sindical por êle plane- , '

.
,

,
,

"

(a)
.

Edmundo Acácio Moreim - 20 Secretário !
té "

'istit d .. 'd
' ,

.' Sem dúvida alguma, esta de parabens, a plateia des-
...

'
-

, a Ae �m insti utos e previ- 'J,a a, Essas autarquias da ta capital, com a exibição, no próximo domingo, deste
APÊLO AOS MÉDICOS ;

dência, Nesse sentido, man- previdêncla contam com! extasiante e sedutora realização da Metro Goldwn
Os acadêmicos do 10 ano de Farmácia, desejando dou que- uma comissão de vultosas verbas, que evi-'Mayer, repleta de 'um conjunto da valores, cuja reputa

fazer. uma enquete sôbre a matéria da Cadeira de Pa-
,
seu gabinete estudasse o dentemente aguçam o ape- � ção acha.-se, de há muito, firmada, no croação dos aman-

rasitologia, visitarão os senhores médicos, propondo-lhes melhor meio de as preces- tite.
'

.

r
do cinema.

, 19 sit t b IA. ,

"

Nada menos que treis- duplas romanticas aparea uns quesl os e esperam con ar com .a enevo ,enCia e' sal' através de uma ex 0-, A ben díre-: _' .

'

,

•

cooperação dos distintos profissionais, nas informações, , � .

p o que sa emos, o lre-
cem, neste super musical, em TECHNICOLOR, em se·

que solicitarem, a fim de levar a- bom têrmo esta

iniCia-I
siçao de motivos a ser sub- tor do Departamento Na- quências maravilhosas de canto e dansa, todas elas-su

tiv�, qu.e ,v�sa incrementar a pesquiza científica no meio' m,eti�a ao presidente da Re- -c�ohal da Previdência �So-, blinhadas pela musica- deliciosa e contagiante de JERO-

universitário de nossa terra.
_ publica, Pretende o sr. Jan- cial recusou colaborar pe- !ME KERN - KATHRYN GRAYSON e HOWARD

.l 1
'

'

. '. -

'

KEEL, a dupla que conquistou o coração do públicoo que � mmi:tro, nao po-
em O BARCO DAS' ILUSÕES; RED SKELTON e ANN '1dendo di��ensa-lo por mo- MILLER, um .comediante e uma dansarina, que são O Centro de Irradiaçãohvos POhtiCOS, lançou mão. verdadeiros idolos do p4blico, e ainda a simpatica e efi', Mental "Amor e Luz" realiza

(':a referida cQmissão espe- ciente dupla de bailarinos MARGE & GOWER CHAM· sessões Esotéricas, todas as se
cial. PION, qu� tanto se destacou em O BARCO DAS ILU· I gundas feiras, às 20,30 à rua

SÕES, confirmando aqui o seu érescente prestigio, em J Conselheiro Mafrá 33 _ 20
Trabalhadores ele S. Pau- numeros sensacionais, especialmente aqui o 'seu cres-landar. "i!IlJI

lo, por exemp)o, capitanea-' cente prestígio, em' m��eros sensacionais, especialmente

II ,

ENTRADA' FRAN,CA'�dos por um pelêgo, estive- quando dansam o uehclOso SJYIOKE GETS IN YOUR

ram no M·
.

t" d T
EYES (Fumaca em teus olhos). _

,

lniS erlO o ra-'
.
-"

'

balho a fim de entregar ao

sr, Goulart ' �emõrial soli
citando a intervenção na

Gaixa dos Serviços Públi
cos de San tos.

'

Outros me- I

moriais estão sendo prepa
rados, por instigação do
mesmo Minist.ério, devendo
ser reunidos no' processo

que o ministro subm�terá
à apreciação de sr. Getúlio

Vargas. Consta, ainda, que,
para dirigir as diver�s cai

xas de, aposentadoria e pen
sões. visadas pela manobra

ÍlJtervencionista, já estão
escolhidas pessoas da confi

ança do SI': Jango.
As verbas do i�pôsto

sindic?l, por outro lado, es
tão agora sob a responsabi
lidade direta do miÍüstro,

/

que dispensou as comissões
incumhidas dê as gerir;,

qualidade dos'com a

ni, que modificou o critério
anteriormente adotado na

Câmara sôbre a distribui-

MOTÓRES ELÉT:RICOS-'
"

Seus produtos 'podem obter dos'
consúmidores muita maior aceitação

e prestígio, se as máquinas de _

sua fabricação forem equipadas com

os famosos Motorés Elétricos ARNO.
Em vários tipos e todos dentro

das mais rigorosas .especificoções
,técnicas, os Motores Elétricos ARNO

.
contribuem, para aumentar,o

renome de seus produtos ... o seu
próprio índice de vendas!

·Vende-se
Lotes nas ruas: Afonso

Pena, Souza Dutra, 3 de

Maior CeI. Pedro Demoro e

24 de Maio. Tratar: Rua
I

1.343,CeI. Pedro Demoro,
com Nery Régis.

'

Escritório em PORTO ALEGRE. Av. Alberto Bins, 383

Motores monofásicos e trifásicos
Motores de constru�ão '.speclal

"

Tratar no mesmo com o
\

'

Sr: Ruy Araujo. ARNOS,4
INDÚSTRIA E' COMÉRCIO

,

MATRIZ: Av. do Café, 240 (Moóca)
Tel.: 33-5111 -'CaixÇI Postal 8.217
SÃO PAULO -:- Est. de São Paljló

I.

1.,

_;.p-orJalta de um

..

Mais' de 30 anós de aperfeiçoamentos e sucesso garantem •
. extraordinária eficiência do Torrador LIL;LA. A ar quente,
torra o café em apenas 20 minutos, preservando-lhe inte-'

\ gralmente o sabor e o aroma e proporcionando uma grande
economia. Vários modelos e tamanhos. A lenha, carvão,
coque ou óleo Diesel. Solicite-nos catálogos. Preços acessl-
veis, facilidades de pagamento.

.

'emas 'também I Moinhos. elevador•• poro caf••
Discos para Moinho•. Molor.s ./élricos • outras máquina. ,

..� .� ;.d,,";.;',

'.:;;;':w:.:::e
.

Fundada em 1911 �,

<;:'Rua Pir�tininga,1037 • Caixa Postal 130 - $. Paulo '

, OfiCinas e Fundiçiio em quarulhos (S. Paulo) ,

�------------------------------'
'

...

r,a d,o r

LILL AElComlne' os paredes, o tet.o, os

ormários�' �s cortinas. R"@pore, estão-' a ar quente
,

cada dia mais e,scuros'. São, os vapores

gordurosôs que 'sobam dos frituras e

que �, tudo,se aga,rrllm e encardam, Evite êsses

'pr�iuizoS com'um Exausto; Contacto Custo

POUCOí não,consome,energio'- apenas o ,

eqúivalênte:a ,uma lámpado de 40 velas- e é ,

fácild� .in�talar em residências já construidas ..
_

Cia. LlLLA de Máquinas

CARLOS HOEPCKB R A.
Rua Deodóro

-Fones: 1.018 e .1.129 4rIlG-Art\pi
.

_.! ;i·s ..

--- �------ ----;-- -.,-
.. _ ..
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o ESTADO

EDITAL
JUíZO DE DIREITO DA 4a VA-RA. DA COMA_RCA,

'- DE FLORIANÓPOLIS
_

'

.Edual: de, citação com o prg.zo. J�e, trinta (30) dias
O Doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Di-

reito da, 4a Vara - Feitos d� Fazenda públira da, Co- •

L" ma�'ca de Florianóp-oli�, Capital do Esta�o de Santa Ca;.. {QUANDO ,CANT,A O CO-
O amor da Pátria, esse elevado sentimento de que tarina, na forma da - lei, etc, ,

I RAÇÃO'se enche e reveste o coração brasileiro, é, i,ncontrstàvel- Faz saber aos que o presente edital de citação com
'

mente, o maior de todos os sentimentos bons que .en- o prazo de trinta (30) dias virem ou -dêle conhecimento
grandecern e dignificam os filhos dêste grande país. , H

° in\erno tiverem que, por parte de Manoel Matias de Souto e sua
O patriotismo, essa virtude cívica que nos faz amar '

ora ins\o\OÇidOS reduo mulher Francisca Vitalina de Souto, na, ação de usoea-
e estremecer, servir e defender a Nação, sem medir sa- 1rHósicoS, p \0 coro pe

nO terr,?' pião em que requereram perante êste Juízo, lhe foi di-
críficiosêquando preciso, já era considerado na Hélade OU 00 re\enoo' cobre '�iroo resls• rigida a petição do teor seguinte: Exmo. Snr. Dr. Juiz
gloriosa 'de Réricles e de Agamenon, como virtude má- idissiroos. en\O, ,:,0)(. dé cu�\O de Direito da 4a Vara da Comarca da Capital. Dizem
xima dos Cidadãos. E os gregos daqueles, tempos herói- �"o rendll'\ro efeitOS bre\ensoo. Manoel Matias de ISOU'tO e ,sua mulher Francisca Vita-, " coo de SO
cos, legaram ao mundo, exemplos edificantes do verda- \ãnc,?, e ondaS o\rego. lina de Souto; ambos brasileiros, casados, êle levrador
deiro patriotismo, exemplos que foram .seguidos por t6= circUI\O, oro pronto � e ela doméstica, residentes no higar denominado Var--
dos os povos.

-

Ero estOque p
gem Grande, distrito de Cachoeira de Bom Jesus, no

Os anais de nossa História, estão repletos de ações
OS

' município de Florianópolis, por seu bastante -

procura-
grandiloquentes de abnegação e, civismo, que bem de-

I� Yf1 .. t1 dor, abaixo assinado, que a requerente vem possuindo
d

'

'

Ue/II 50- \ chnicolor.monstram a grandeza de elevação dó amor a Patria, COrzS MPROMI5' a mais de trinta (30) anos, mansa e pacificamente, sem
manifestado por filhos dêste grande país, desde os al-, SUA (.0

, interrupção nem oposiçãão, um terreno' situado no lu- Deliciosa e divertida co-

bôres da nacionalidade, quando mal surgiam os primei- gare Vargem Grande, distrito dé Cachoeira de Bom Je- média romantice-musical
ros pronunciamentos nativistas, os quais já se revestiam "-

sus, neste município, terreno êste que limita-se ao Nor- - dos studios do Leão onde
de grande pureza e sinceridade. E uma ação cujos filhos te numa extensão de' cento' e dez metros' (110) com o

I' estão i'eg�laÇmente' bem-põem acima de tudo, o amor.da Pátria,.rtem sobêja razão Travessão, ao Sul, também numa extensão de cento e
d d ' .

. ide sentir-se engrandecida e orgúlhosa daqueles que nas- dez (110) metros, com a estrada pública, a Leste, numa. esa os mUSICas e a gumas
ceram sob o pálio sacrosanto ,de sua bandeira. extensão de cento e quarenta e quatro metros (144)' com I'si,tuações engraçadas. ,Jane,

..

O amôr da Pátria não k' apenas manifestação da Luiz Cândido-da Luz e a Oeste numa extensão de cento Powell, cantando bem e
alma dos varões: êle se, xp-ánifesta' tão 'sínçero quão es- �

,

.

. e quarenta e quatro (144) metros com herdeiros de Ev�-
. representado sem compro-.pontâneo, quer na alma .do 'adulto de ambos os sexos e

Iristo <;Xuilherme dos Santos: � como não possua nem :e- meter, Ricardo Montalban,de qualquer condição ,social, -quer' na alma da criança. nha título de posse e domínio, quer perante V. Excla., di t
" '.

Basta 'que o individue seja brasileiro, para ser patriót�. regularizar os seus direitos sôbre o referido imóveI'''pela apen�s �scre o e allld�O patriotismo é, pois, inato na alma dos brasileiros, !AÇãO de Usocapião com fundamento no artigo 550 do Debbíe Reínolds e Carleron
e, ditosa a Pátria cujos filhos a extremecem e idolatram, Código Civil. Para dito fim requer a designação do dia, Carperiter, �or�ando 'Uma
e experimentam o orgulho de a ter por mãe amorosa e hora e lugar para a justificação exigida pelo art. 4�5 do outra dupla agradável, al-'
abnegada., Código de Processo Civil, na qual deverão ser inquiri-

Mala Brasil se formava, já o patriotismo' surgia, das as testemunhas abaixo arroladas. Requer outrossim,
qual escudo protetor, em defeza do terri�o, contra a depois de feita a' justificação, á citação pessoal dos a-
invasão estrangeira. . tuais confrontantes, bem como do representante do Mi-
, "João Ramalho, genro do valoroso chefe indígena nistério Público e" por editais de 60 dias, dos interessa-
Tibiriçá, proporciona a- Martim Afonso . de Sousa, em dos ausentes e desconhecidos, todos para acompanhar os -mando um .conjunto que1532" aliança com os Tamoios, em benefício da colonisa- termos da presente ação de iusocapiãc, e depois, da ter- _

nao atinge um nível de su-ção, e Diogo Alvares, o Caramurú, chefe respeitado e -,minação do prazo dos editais, nos termos do art. 455 do
temido pelos Tamoios, pela inteligência com que soube Código do Proce-sso Civil §§ 10 e 30, por meio da qual per espetaculo, mas conse-

impôr- respeito à sua pessôa, para êles divina, poude, deverá ser reconhecido e declarado o domínio' do supli- gue ser' um bom represen-
mais tarde,'pelo seu prestigio, orientar, tanto a Martim canté, sôbre o aludido terreno, ficando citados ainda, pa- tante do chamado, "cinema-
Afonso ao fundar a primeira colônia regular no Brasil; ra no prazo legal, apresentarem contestação e para se- diversão, pois agrada bas-
como a Tomé de Sousa, na fundação de São Salvador". I gU,irem a causa até fin,al se.nten,ça',' sob às pe,n.as da lei. t t

- -

b 1f '
an e, ,e nao sao a so uta-O patriotismo é Jeronimo de Albuquerque, a ren- Da-se a esta o valor de Cr$ 1.000,00 para efeito 'da taxa

d 500' h ". t d '1'
,

brasil
'

I d
'

1 d d mente irritantes as sequen-te e omens, - quasi O os mi icianos rasi erros, re- ju iciária. Protesta-se provar o a ega o cqm os epoi-
pelindo em 1614, a louca tentativa da' França Equíno- mentos pessoais de interessados, de testemunhas e de cias fora dos números mu-

cial"; é Luís Barbalho Bezerra, o valente pernambuca- vistorias. :Péde defêrimerito, (Sôhre estampilhas' esta- sicais, nos quais destacam
no, herói da guerra contra os holandeses, o qual, "tendo reiro com os seus cento e trinta bravos soldados, resis- duais no valor de Cr$ 3,50, inclusive a respectiva taxa sobremaneira: a 'valsa '_ der

sido remetido preso pára a Holanda, conseguiu fugir pa- tindo durante 3 dias, no Forte de Coimbra, a nove mil de Saúde Públidr Estadual, devidamente inutilizadas).do
'

1 d 1 Sidney Baynes - Destinora ã Hespanha e depois para !dsQôa, de Onde retornou paraguaios; é Camisão operan o aque a epopéa e g ó- Florianópolis, '2:de junho de 1953. (Assinado) Mário
ao Brasil à frente de 250 homens, bateu os holandeses, rias e sacrifícios, que foi a Retirada de Laguna, feito I Laurinda,�-Teste�uÍ1has: Francisco de Assis 'l'eixeira _

e o delicioso tango de Ed
e "foi comparado a Xenofonte, graças à retirada que épico, digno Idos gregos de Xenofonte; é o tenente de residente em Cachoeira. Francisco Berto Lauriano _.' gardo Donato. A

.

MEDIA
exe,_cutou, com energia ,e bravura". Verdadeiros patriotas cavalaJ;'ia Antônio João Ribeiro, com os seus quinze '0ra- residente em Cachoeira� Gumercindo de Souza Manduca' LUZ (nãó é propagando do
são os ousados' bandeirantes do século.17, con: ,�er'n�o. ;Vos soldados, defendendo. a, Colônia Mi�itar de Doura-

- residente em Cachoeira. Em a dita petição foi profe-I programa), dançado porDias Paes Leme, à frente, levando o facho da clvlhsaçaG.• llüs" atacada por 250 aguerndos paraguaIOS, rido o seguinte despacho: Rec. Hoje. A. à conclusão.. M t Ib J P 11d b· d d' a - O' -t' t' ,

P d II 'l'b 1 1 .
'

'I
on a an e ane 9we.às terras de�ertas as ca ecelras os �'ran �s n.os'l. es- ,': pa 1'1<2 Ismo e e ro ,o monarca m_als 1 era, (O, Fpolis., 7 'de jul�

..
o_ de 195_r. (A�sinado) �anpel, Barbosa A'

_ 1._bravando o mferno verde desse BraSIl- maravIlhos_0"e', I!lundo, custeando de seu bolso, a educaçao de mUltos de Lacerda .. Sublndo os autos a conclusao receberam o _
dlreçao de Roy Row

,desconhecido. p;Úricios, tal como o fizéra com o -imortal Carlos Gome�, seguinte despacho: De�igne 6 snr. Escrivão dia e hora, lan�, hoje trabalhando sob
.

O patriotismo sintetisa-se no valoroso e extr�ordi- e resgat�ndo por compra, a'liber�ade dt ce�ten�s, de es-
para a justif,icação" cient�s os interessados e o Douto� as ordens de Stanley Kra

nário general-paisàho Matias de Albuquerque; no mtre- cravos; e Isabel, a Redentora, asslllandov satIsfatonameJ?-- 4° Promotor Público. Fpolis., 9 de julho de 1953. (Assi;; mer, n.a Columbia, quasiPido Felipe C_amarão, herói da primeira guerra dos Gua- te a Lei Áurea, consciente em,bora de que_ estava pondo nado) M. L_acerda. Sentença. Vistos, etc. Julgo ·por sen.,d que nada tem a fazer, poisrarapes, ao lado de. sua, valorosa esposa Clara Camarão; em jogo a sorte a MonarqUIa. (tença a justificação de Jls. em que são requerentes Ma-
no le?�ari� e denodado Henrique Dias, que se Acobriu ,(

: Patriotismo é Castro Al,,:es, o poet� dos Escra,vo� IUbel Matias d.e Souto e sua �ulher Francisca Vitalina
o filme caracteriza-se pela

de glonas a fr:.ente dos seus bravos soldados de cor, n�s mte�;ogando ,a, D,eu�, �or �eIO das estrofes candeütE':ll, ,de ,Souto, a fIm de que _surta �s'�eus _deVidos ,e legais simplicidade, e pouco ou

batalhas de Porto Calvo, nas duas batalhas de Guarara- das Vozes d Afnca, por que tanto horror perante os, ,-efeItos. Expeca-se mandaao de lllÍlmacao aos confiÍlan- quasi nada exige do elen
pês e outras lútàs sangrentas e fragorosas; em João Fer- Céus"; é Joaquim Nabuco�, Patrocínio, o "Tigre da Abo� \�� do imóvel em questão, bem c�mo a� Diretor do Ser- co; os papeis são de "umnandes Vieira e André Vidal de Negreiros" herois de lição", Luis Gama e Qútros, abalando, pela força pode- viço do Patrimônio da União e do Dr. 4° Promotor PÚ- modo geral faceis.quasi todos os combates, os quais, "iiieendiaram os seus rosa da" _eloquência, as muralhas d(1'J:astilha da Escra- bllco, na qualiçlade de Repre-sentante do lVÍinbtério Pú-, f d

.

d'
.,

'd- , • O obs�rvador atento no-pr.opr"ios canaviais, a im e prIvar e recursos o mI- VI ao.
." .'

blico e da Fa�enda do Estado, paIa cor:testa.rem o pedi-
mIgo. PatnotIsmo e o portel].toso RUI, elevando, pelas ad- do, querendo, no prazo legal. Outl'ossIm cltem-se por

tará que na seqúencia da
O patriotismo é Palmares, a Traia Negra, a nação miráveis manifestações da cúltura, o nome do Brasil em edital, com prazà de-trinta (30), dias os i�ter'(.ssad�s in- queima de fogos de artifi

de milhares de escravos fugidos, combatendo de embos- Haia e Tucuman; é Santos Dumorlt, fazendo, pelo fieu certos, citação essa que dev�rá ser feita na conformidade cio; dentro do quarto, houcada o invasor estrangeir0 e aos Capitães do Mato" e re- genio inventivo, com que a "Europa se curvasse ante o com o art. 455,- § 1°, do Cód. de Prôc. Civil. Custas afi
sistindo durante. 80 lo�gos anos; às tentativas de aniqvi- Brasil", na expressão de u� dos nossos bardos popula-- nal. P. R. I. F}orianópolis, '20 de agôsto de 1953. (Assi
-lamento, .até a dIspersa0 dos seus elementos com a mor" res, e Bartolomeu de Gusmao, o padre voador, honran- nado) Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Direito da
"'te glorios� ,do 'Zuinbí; é o Alferes porta-bandeira José do e erigran�ecendo no estrangeiro, a terra do se� n:;ts- 4a Vara. E, para que chegue, ao conhecimentc de todos,Correia da Silva, na tomada e rendição da ilha de Santa cimento; é Carlos Gomes legando ao mundo as maIS be- mandou expedi-r o presente éd'itéil que será afixado no'
Catarina,' "internando-se pelo sertão e levando até Per- las e e:-:pressivas sinfonias, e Francisco Manoel c'ompo'n- lugar de costume e publicado na forma da lei. Dado e
nambuco, a bandeira do seu ,Regimento, para não deixá- do essa estupenda Marselhêsa, que é � n_osso hino na- passado nesta cidade de Florianópolis, aos vinte e dois

, la caír -em 'as mãos sacrilegas dos hespanhóis invasores"; cional; é José de Alencar, Machado de Assis, Basilio da (2-2) dias do mês der agôsto do ano de mil novecentos e
é Maria Quiteria de Jesus, a hera ina de Pirajá, vestindo Gama, Joaquim Macedo, Apolinário Pôrto Alegre, San- cinquenta e três (1953). Eu, Vinicius Gon3aga, Escri
roupas masculinas,e assentando praça no Regiment.o de ta Rita Durão, Tobias Barreto, Gonçalves :qias, Fagun-- vão, o subscrevi. (Assínado) Manoel Barbosd de Lacer
Linha, transformada no soldado Medeiros, e guerreando des Varela, Casemiro de Abreu, Alvares de Azevedo e da, Juiz de Direito da 4a Vara. Está confonne. O Escri-
valentemente ao lado dos soldados, nas lutas pelll Inde'::ftantos o�tr�s, crea�do ,as mais belas páginas da poesia vão: Vinicius Gonzaga. Na parte musical, apare':pendência da Bal1ia. . .. e do romances naCIOnaiS., .

I .

I
ce ainda o saudoso e nostal-O patriotismo é Manoel Beckman, o Beckmâo, Fe- Patriotismo é a ação de�emerosa· do próbo Diogo

- "

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

!ipe dos Sántos, Padre Roma, Frei Caneca e 011tros rnnr-IAntônio Feijó, o braço forte do Império, como Regente,
. , . .'.

go BY 'THE LIGHT- OF

tires, pagando com a v,iáa preciosa, a ousadia da pl;0� e de centenas de sacerdotes brasileiros que, continuando gtgante pela propna natureza, qu�. se encontrava dettít- THE SILVERY MOON, 0-

moção do movimneto revolucionário que tinha por Qbje-j a obra moral-cristã .de Nóbrega � Anchieta, foram o fa- �o eterna�ente em berço .esplen.d��,cr,; ao s_om do mar e timamente' cântadi por .Jani
-tivo libertar o Brasil do jugo da Metropole; é Tiraden- tor essencial da instruçJio e educação civico-rhoral-reJi-

I
a �uz do ceu 'Profundo .. O,gIgante: porem, nao estava dm'-

Powell e corpo ,tes, o prato-mártir. da Independência e da Liherdade, giosa do povo,. e lutaram 'desassombradamente na� 1'e- mmdo. Man�mha-se I�ovel, po,:que" qtIal o fabulo�o
,

D. COSTApagando no patí-bulo, o então nefando e hoje aben�oado voluções que tinham por objetivo um Brasil livre do Pr,o�eteu,' tmha o� pe_� e as �aos acon:en!ados pelos
crime de querer a Pátria livre dª opressão portugqêsa, jugo da Metrópole. , gnlhoes da .subordll�açao a� Remo Portu?�es.
e Alv�enga; Goniaga, Claudio, .l�/Iaciel 'e outros fieis i _ Patri�tisn:o �, finalmente, toda elo.quente manHes: _

Ao 01l;Vtr do. Iptranga as margens plactdas; de um

companheiros ,da. çonjura�ão Mineira, _pagando com o, tala? de amor VIVO e ardente por tud�, �ue Pertence a povo �erou;,o .0 brad� retumbar;te e o ,so� da ltberd�d�degredo'para Afnca,a valIosa COOPeraçao naquela opor- Patna, por tudo_ ;�:j}lanto a ela se prende. E todos aque- em ralOS tulgtdos, -bnlhar no c�u da Pat�ta nesse tnS

tuna conspiração para o ,-bem �a, �átria. .

�

Iles que hão _�����:nd�:ç,id,o o, Br�sil, pelas ar�es ej:iênc�a?, tu;nte,? gIgante quebrando as .ferreas a�g�mas, paz-se de
O' patriotismo é José BomfacIO de Andrada õ-. pa- 'pelo traballio��R.Q�r,e:cedol':'e dIgno, moureJando proflcI- pe, solene, magestoso e varoml. E continua, e permane

triàr<;a;cConçalv,es Lêdo, Januário Barbosa, Frei Sam-.! entemente e� todbs-)dS: �E'i'tol'es da at�vidade humána, são. cer� d� p�, cada vês .mais forte e admirável, cada vês
paio; José Clemente Pereira e outros, propagando des: I verdadeiros patriotas, merecedores das 'bençãns agraêle- maiS ,querIdo e respeIta?o., / .

sass0mbradamente a idéia da Independência do Bras:i1; 'cidas daPátria.· Nesta semana da Patna, o gIgante �e que vos falo,
incitando o povo à rebeldia e o Imperador à desobediê)_�-

1
A Pátria jámais perecerá; o. Brasil caminhará sen�- abre os braços colossais, para aconchegar bem junto ao

cia às ordens de Lisbôa hem como a sua identificaeãci I pre altivo e orgulhoso pára frente, para a glória, porque coração, os 50 milhões d� .filhos queridos, -que lhe ido
com a sorte dos brasil�i'ros, até ao ponto de proclan;ar nest� país da verdadeira democracia, sem igual no mun� latram e e:<p:riinentam o mais justJficado orgulho de
a . nossa independência _política, que er:a a nossa maior do, todo brasileirQ é um patriota e deseja e quer VelO a serem braSIleIros.

.
'

aspiração. , ,;- Pátria engrandeciaa e digna, confiante 'no Presente, (Í,r- Brasil! gigante da América do Sul, país da !iberda-
O patriotismo si�bolisa-se em Caxias, o Pacifica- gulhosa do. Passado e ,espeFlIlçosa do Futuro. de e d? verdadei,ra democracia! o. mun?o inteiro t� re-

dor, tão valoroso na guerra quão extraordinário na paz: Nesta semana �edicada ao culto da Pátria, ,o pat1'io� verenCIa, pelo transcurso do teu dIa maIOr, e teus fIlhos
naquele ,estupendo e glorioso Caxias, patrono do Ex€l'- tismo se faz sentir em t0da, a 'sua pl�pitude. no· coxaçiío te rend:m' o mais sincero e d�v�tado culto �e amôr e

cito Nacional doublé de seldado e diplomata, o qual em- de todos os b;-asileiros, pois a imagem sagrada da Pá- -veneraçao, expressivo de suas almas.de patrlO.tas, pos
bainhando a espada, procurou 'resolver por meio de ho.1'1- tria vive consubsta,ncia�a na alína nacional, cujo civismo. suidas de verdadeira fé- nos teus glorIOSOS destmos.
rosa entendimento, as contendas sangr,entas que abalá- a faz vibrar de amôr e satisfação pelo seú presente_ sá� Brasil! O' "Pátria amada,
ram o norte e-depois o sul do'país. lutar e de 0rgulho e recOnhecimento pelo seu paslado idoln:trada,-

O patriotismo é Tamandaré � Barroso, Grenhalg � de glórIas imorredouras, '
" , Salve!

. Sa!ve!'" .

'
.

.

.

Marcilio Dias e seus bravos de nossa gloriosa Marinha -'-x- NOTA - Algumas cItaçoes do presente trabalho, � -------------.--
de Guerra' Osório Andrade Neves, Fernando Machado, Meus caros compatriotas: /'

colocadas ent,re aspas, são da importante obra "História

I'
CASA MISCELANIA distrl.

Malet, Cabrita, Jo�dão e seus bravos ?e -nosso' glorios� Um ,?rado de ,ressonânciaA Jamais, i�a�inada, tão da' Literatura Bra�ileíra", em sete �elumes, �a autoria buidora dos Rádios R. C. A.
Exército, nas ,lutas sangrentas e hom�rIcas �ontra o Pa- I forte e VIbrante que estremecerfl O propno eco, despel'- d? sau.doso e �rudlto general Dr..Llberato Bittencourt, Victor. __

Válvula8 e DiecOtl.
raguai desrespeitador je nossa soberània; e Porto -Car- tau, na tarde memorável de '[. de SE;!tembro de 1882,�0 dIgno Ilustre fIlho de Santa Catarma, Ru'a Conl!lelhelro MafrL

Titulo original; rWÓ·
WEEKS WITH LOVE

Direção ROY ROWLAND
ELENCO: Ricardo Mon-

talban, Jane Powell, Carle
ton Carpenter, Debbie Rey-
nolds, Louis Calhene, Ann
Harding. v :

Filme da M.G,M. em Te-
,

.
-

guns bons números musi

cais, atuação corretá d�
Louis Calhherne e Ann

Harding, enfim tudo for-

ve simultaneamente, dese ..
nho ,anim�do ,em conjunto
com figuras humanas.

-

Parabens . ao -Leão da

Metro, que produziu' este

agradavel entretenimento,"
discreto, porém que cum

pre a mlssao para a qual
foi feilo: diverte.

------------------�
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FLORIAN6pOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ó ESTADO
\

Florianópolis, Domingo', 13 de Setembro de 1953 'I

'.

os Piluea
/

/ ,

Como
A imprensa do Rio, cu-, tir a arte, nos grandes cen- de sua graça". mostrando'

[as críticas, no terreno da I tros, pelos maiorais do tea-j' que se fôr bem orientado,
,

arte, são resultado de
ver-,

tro: .eentro de muito ponco tem·

dadeiros estudos, tem sido ° MUNDO, d� 10 de '

po acabará com o cartaz

dos Oscaritos e outras "ce
Iebridades".

c.a

FLAN, ° Jornal-da Se

mana, .noticiando a extréia
de PITUCA, assim se ex

prime:
"PITUCA é uma "cria" de
Zilco Ribeiro. E desde o

primeiro momento mostrou

aptidões para o oficio, in- -

terpretando algumas "pon
tinhas': inicialmente e su-

I bindo rapidamente no con

ceito do empresário e do

público principalmente co:'

mo humorista. Em, "Tout
va três bien? Pituca tem

/

! destacada atuação, ajudan

I �� grandemente a Consue
"lo Leandro e Ariston a su-

porta� a parte cômica, do I! espetáculo. ° seu físico

: "mignon" ajuda-o muito
I
como comediante. Pituca

possui uma grande quali
dade para um ator: é res-

, ponsável, leva: à sério o seu

Eilo' "mignon", aquele mesmo Pituca que, na Guarujá trabalho. E nada melhor
soube fazer muito "sizudo" dar gostosas gargalhadas, pata um ator que acredita
com a mesma roupa que" no' "Teatro Folies", se apre- 'na sua profissão e que .desenta, ao lado de estrelas" de primeira grandeza.

seja melhorar sempre e

para o nosso PIrUçA, tan- agosto, na secção TEA- sempre;'. . '

to quanto severa. Zilco 'Ri- TRO, textualmente: "Acom I A Revista "Carioca", a

beiro descobriu-o, levando- panha-o de perto, Outro va-j nalisando a representação
o ao público exigente. Os lor indiscutível, um garoto, da peça '�Tout Va Trés

-crítícos, segundo comentá- chamado Pituca: que, l�,go: Bien"� entr� outras cotrsí-
- rios na metropole 'brasilei- que entre em cena.da o ar

I deraçoes afirmou:
. (" _' '

"

ra, têm sido publicados, de-
le seu ocuparam. Não fize

ram do- "mignon" Pituca

'um astro de primeira gran-,
deza, Fizeram-lhe apenas I
justiça, a êle que vive pa-

-I
ra arte.

'" ' PiÍuca ;;valor indiscuti- I
:J _ _.'�

t...
_

. 'J"

lI"el" (O MUNDO, de 1 de

agôsto último}, entrou mes

mo, co� o pé direito no

IRio, como, há dias, escre-
-

vemos. A sua personalidade '

de artista que sabe ser, V\
vendo para o I,>alco, já con-

_ seguiu despertar a curiosa

atenção dós homens que,

na imprensa, têm a espe

cialidade de fazer a crítica,
olhando, sériamente, os

predicados dos novos.

AS-,'sim, Pituea foi visto pelos
sízudos come�tarist�s .�ea-Itrais. Algumas opmioes,

para que devulgue, em sua

, terra, o seu 'trabalho, visto;PITUCA "possue uma granda qualidade de ator"
, e comentado pelos que es-, porque "leva a sério o seu trabalho", na feliz expressão
tão cansados de vêr e sen-

I
de FLAN, do Rio. Ei:lo imitando Ivana!

PITUÇA, como vêmos
pelas palavras t. da crítlca
carioca, está, assim traba
lhando com a "verdadeira

alma, de artista". tle vence,
aos poucos, a sua corzeira,
para a qual sempre se

devotou com. alma. Pítuea,
nêsse passo, irá longe, mes
,.lUO porque sabe viver, no

palco, os papeis que lhe são

distribuidos. e que êle faz

questão de interpretor co

mo artista cônscio
_

dos de

veres e ·responsabilidades.
Êsse os, primeiros-louros

l�i!i;il[�II�I�ii�ifi��m '1 de uma carreira que já an-

:s;
r-;

-

tevemos de francos suces-.
1101Í$

I

Garantia e proteção
produtos SIKA-

com

\

Sob a garantia do nome SIKA são fabrica
dos vários tipos de tintas protetoras, à base.
de borracha e. cimento, para superfícies

-

de concreto, ferro e madeira.iUse as tintas
SIKA se deseja empregar bons produtos.
IGARA - 'l'inta esmalte, à base de borracha, de
grande resistência aos ácidos, álcalis e corrosívos.;
11: um produto de múltiplas"aplicações, na constru
ção cívíí e na indústria, podendo. ser, empregado ,.

tanto sôbre concreto e .rebôco, como sobre madeí
ra ,e metais.

CONSERVADO P -'Tint� impermeabilizante, à base
de cünento. Especialmente índícada para fachadas.

SI"A--LAR -' 'l'inta fôsca, lavável, à base de borra
eha.tNão mofa, ê de racü aplicação e ótima resís

têncta; Para pintura de paredes internas.

CONSERVADO 5 - Impermeabilizante transparente
e Incolor, para proteção e conservação de paredes
expostas ao tempo. Repele' a, penetração da água,
evitando assim a deccmpostção ,provocada pela ação,

das chuvas. Garante'a durabllída-

�L;"':_-----�1 de e beleza das construções, qual-� quer que seja o seu revestimento.

, t-

aua D J'aime Câmara - Avenida RIo- Branco.
Caixa Postal 115

"O cômico Pituoa- abso-
lutamente deslocado' na pe-' sos, que terá os nossos es-, ficam os nossos aplausos

. I tímulos e que queremos os nossos abraços ao nossoça anterior, reaparece aus-
I ..'

I .

P·
.

t d t d' cem por cento vítoríosa, Pituca,iciosamen e -en ro e, '. "

d' d .

ibili
,

- Com este' "registo, aqui
' ,

. suas ver a eIras ,POSSI 11- , .. ,."

! dades. impagável e correto I
a im.itação que faz do artis- ,! ta, "Ivana", no .avant-final,

t notadamente quando pro-I.nuhcia a fras� bem c�racte-
ristica: - "J�

,

mil1ionaire!. .. "
suis une

* ,*

_*

•

,� .

IOMA VISITA•••
que você
auradecerá� �

toda a vida !�J

. )

Este é o nosso representante, trei-
nado' para bem atender. Quando
ele entra no seu escritorio ou em

sua casa, é para apresentar-lhe uma
vantajosa oportunidade. E durante,

.

muito tempo você se lembrará da
-

sua visita, pelos Iucros que ela lhe

proporcionou .. Ele tem toda a nossa

experiencia e
I

mais' a que adquiriu
no trato diario com os negócios de
imoveis. Poucas pessoas compram

,

um automóvel sem ouvir a opinião
de mecãnícos.v. um industrial não

compra suas máquinas sem ouvir
a opinião de engenheiros.. . Você
também não deve comprar um

imovel sem ouvir os conselhos deste
especialista. Discuta com o nosso

inspetor as suas preferencias, enu-.
.

mere as vantagens que um imóvel
precisaria ter para satisfazê-lo e

VEJA o <;lue ele tempara oferecer-lhe!

/

s'aie anônima
(I,!,obiliaria e Comercial)

Loja d. Vendas:' Rua-1S de N�v�mbr�, 396/398 • Tels ..: 2211 • 2212 - 2213,·2214
.

�.. '

CURITIBA • PARANA
...

• � .--�----------�--�----��--------�----------------------

_PRISAO DE VENTRK
ÉSTOM.ÁGo - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS ,DO ABBADE MOSSI,· 8ANCOd�CRfIlITOPOPULARI-I

z AGRíCOLA I I

. �D'�.16·
". ,

. f"LORlANOPOLIS - SIÓ.:�616rlli� ,

Agem directamente sôbrer

o aparelho digestivo, evitan- •

. do a prisão de' ventre. Pro
porcionam bem estar geral,

, fhcilitam a digestão, descon
gestíonam o FIGADO, regu
Iarízam as funções digesti
vas, e fazem desaparecer as
enfermidades do ESTOMA-

IGO, FIGADO
.

e INT$S:rI-

...._:�N�O�S·������NV�-�����t, ._, ....... = L..
·

.......
-

..-_-_-_T_-...T;,;...,,_-..._;,;_.. ,7'..-_- 7'.. iá ia _ .....,.._.,....._
....

J:c ..

t ��----___.--__------__-------

Caixa Postal 3.685, RIO

Fraqueza e

exqotamento
FRAQUEZA E ESGOTA

MENTO no velho e moço, .

perturbações _

funcio n a is,
, masculinas e femininas, me
do G.fundado vista e memo

ria fracas, mania de suící
dio, tiques .nervosos (cacoe
tes), frieza, desaparecem
com um só vidro das Gotas
Mendelinas. Adotadas nos

hospitais e receitadas dia
riamente' por centenas .de
médicos ilustres, Mendeli
nas firmou-se como o mais
completo' e categorizado re

vigorante do sistema nervo-

.
so e' das energias vitais.

'Sem contra-indicação. Nas
boas casas; Pelo reembolso

� .... "'.IIcqj l1'--iIIl. L·••4•• >"<
J

[11JiUIo &lU 4U'�"da\.M " '

·�f'''''';;;;"'''''''''';_"'''''�''''';'.;'''��'..��'�'''��'�'��-�
..
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Dispostos a Entrar ..Em Greve
�'- � ��-;:"

"IPI�ií�i'�� aumento de 60(" os trabalhaderes das
.---------------------- RIO, ·12 (V.A) - AViS-, balhadores em Indústria � mil trabalhadores que estão

taram-se ontem, com o mi-
.

Extração de Carvão de Cri- pleiteando aumento, de 60

nistro do Trabalho, os dire-I ciuma, Santa Catarina, re- por cento sôbre o salário
tores do Sindicato dos Tl'a- presentando cêrca de l2 mínimo da região, abono de

Natàl e salário-família.

, ..,-

�! A' � � _".

TIM ••
1

• Fizeram ver que os em

pregadores burlam a Con

solidação das Leis do Tra

balho, especialmente no que

-

Domingo, 13 de Setembro de 1953

minas de, carvão
• , .• _ ..•..••.• '1::

••.

,._--."",�

de .Criciuma
diz respeito a horário de o Instituto mantém'. um

trabalho, obrigando-os' a I pôsto em Criciuma que prà
trabalhar 10 horas por dia.,

ticamente não funciona;
Disseram ainda, que a Cai- Finalizando, disseram que
xa dos Ferroviários não a-' os 12 mil trabalhadores das

tende às suas finalidades, e minas de carvão daquela eí

protestaram contra os prín- dade estão na iminência de

cipais dirigentes do I. A P. entrar em greve, caso não

E. T. C" acrescentando que sejam atendidas as suas rei-

vindicações.
E COMO DOI .. ,

I gantas
do Alvarenga e Ran-

OP·I-n·1 O'"es· m I·nhas Primeiro foi o leite. De- chinho, os versínhos. acana

pois a luz e a água.

Abun-11hantes que ofendiam o brio

O azar é meu .. Pois não vi, não pude ver nma
dância das três coisas, pro- florianópolítano. Agora, o

VI·UI-Iautes IS FoA rIças I'rlO'ada'stendência reipindicadora da opinião pública, que prq- metida e cumprida pelo Dr. jornal do sr. Bornhausen,
.

N. 'fundamente' a movimentasse para a eleição de Prefeito Aderbal Ramos da Silva. condena a publícidade .

rei- .
'"

nos municípios de São Francisco e Florianópolis, otule, Estancaram, na imprensa, ta, em tôrno e em benefí- .
,_,._ .15.'::. .----". _i

exceptiva mas constitucionalmente, êles exercem os res- _'tft�·> 1 I, ":��
rádio e boatos, as piadas, cio da Capital. Publicando

.

��. _...

N M d M·
·

I'
·

pectivos postos sob nomeação, pura e simples, do .0.0- t\.va u ança DO ID.-5 erlo
verno do Estado..

ditos e trocadilhos, que en- diàriamente, coisinhas, pia- V
.

,
Sem ser espírito de contradição, creio que o que volviam Florianópolis, .hu-I·dinhas e versinhos. Como "

O Que Se Anu'nelahouve, nessas duas comunas, foi apenas- uma 'crispaçíio mílhando-a. Tida e havida, fizeram antes, pela boca e
'de suferfície perante o alvitre. cívico de representantes como cidade agonisante. Ri-I das duplas caipiras, os seus RIO, 22 (V. A.) - A Tais informações, entre-, noite de ontem, era de que
dos Legislativos Estadual e Municipal e diante da cha- dicularisada e espesinhada correligionários, -Dôr de co- pasta da guerra para o ge-' tanto, não podiam ser eon-

.

já estaria levrada a nomeá-
mada radiofônica de vários cidadãos, - tudo, porém, I
sem repercussão e ressonância na alma tristonha do travez das ondas longas e

I tovelo, pura
e simplesmen- neral Zenóbio, a Prefeitu- firmadas pelos titulares a-: ção do general "Mendes de

eleitorado, cujo desinterêsse é evidente no sentido de curtas das emissôras cario- te. Porque o sr. Bornhau- ra para o general Mendes
I

tuais dos cargos nem pelos Moraes para a 'Polícia,
escolher, pelas urnas, nomes da sua preferência demo- cas, nuns versinhos desmo- S'.lJ nada fêz até hoje,' em de Morais e a Polícia para

I
que são apontados como

crática. ralisantes, de conhecida du-l benefício do povo. Contra' o coronel Dulcidio Cardo-I' seus sucessores, Podemos informar que a

Os votantes se escarmentaram na desastrosa deceu- I d d d' I I '

,
K P a caipira. ·TU! o man � o o povo, sim. Acabou com o so - era a escalação que AS FORÇAS- ARMADAS notícia não tem funda-

ção dos pleitos recentes, para o descrédito dos quai.s I Iconco+rerum indébitas interferências, segundo correu.
daqui, para os céus do Bra- leite e está acabando com a

i
faziam - ontem à noite os VIGILANTES

/

mento. Pelo menos, ja on-

fama, embora não se aduzissem provas eficientes nu silo No intúito de enxova- luz. Felizmente, não saneou

I
meios chegados ao Govêr- As especulações referen-I tem se encontrava ultra-

oportunidade legat
'

\ 'har a Capital no nosso Es- a água. Senão ela acabará
I
no que estão anunciando tes a possiveis tentativas passada pelo novo esque-

E issô"não constitui, aliás, a causa maior da nuiao« .ado, Desprimorósamente. também. As estradas estão l próximas e subitas substí- contra o regime na base de: ma da reforma acima re
e desconsôlo generalizados. Há, de fato, outras aspirQ- Raivosa -e udenístícamente lesburacadas, abandonadas. tuições dos respectivos ti- tais alterações de postos' ferido. Além disso, o ex

ções latejando í'-nsatisfeitf1,s na ansiedade de um po'!.".
ddE: a revista "O Cruzeiro", Os serviços públicos atope- tulares daqueles postos. do Govêrno encontram des- prefei-to (talvez futuro pre-

cansado sob o pêso de necessi a es materiais.
Quando o estômago está vazio, não se pede à CIl-

de maior circulação no país, tados de funcionários, uns

PREMIOS
mentido na atitude firme, feito), não mais adiará a

beçd e ao coração a flama do ideal. Anelos primano'l (400 mil exemplares, à épo- I
batendo nos outros, de tan- embora disciplinada, das sua viagem particular à

e direitos básicos, não obstante revestirem aspecto pro· êa) contratada, (à luz me-, �;:l gé nte recem-nomeiada, RIO, 12 (V.A) _ San-, fôrças armadas, que conti- Argentina, já tendo eonfir-
saico, diga-seoaté aspecto fisiológico, são premência.s ntl· idi ) di Ig u I' N f A t t triAd' 'IA'

'

dri iana lVU o as rea 1- ',mca se ez an o rICO nas cionado pelo vice-presiden- nua a ser ,e vigi ancia e ma o suas passagens pelo
turais, de fôrça predominante, e .que· senhoreiam' e ce- I t .

d d 3açõe.s do jove� Govern,a-I r,epar tições, .como agora. Os te da República, foi p'ublí- resistência contra qua.lquer "Conte Grande", que' se-
tivam os sêres humanos. Tal é a con ição do indiví uo , _ Iem regia geral, e dela não escapam senão os predesti dor. A penetraçao da revis- i nr-j.ostos, Jogando altura cado, ontem no "Diário Ofi-, manobra naquele sentido, guirá dia 17 para Buenos

nados, os heróis, os santos, sempre exceções, e nem sem. ta, em todos o� recantos com os foguetes do sr. Pau- cial" o decreto-que. institui 'MENDES SEGUE PARA Aires, de /onde regressará

pre vitoriosos na luta para estabelecer a primazia d, " orasileiros, �êz .0 resto. Nos I' lo Fontes. Os pos,t�s �iscais, o premio anual de cem mil A ARGENTINA pelo "Giul�o. Cesare" no

espírito sôbre .0 instinto e as suas urgências. O instinto lares, nas fábricas, nos es- perfurando a paciencia e os cruzeiros para o autor bra- Outro boato corrente, na dia 3 de outubro.
quase sempre tem razão, e é ·tão respeitável como aO ce- , . b

'

I.
. critóríos, nos ancos, nas bolsos dos lavradores. .Ioln- sileiro que houver apresen-

gue�ra. . . ti
-

consulados
.
e

"1 ..

14
. , .

Nem só de pão vive o homem, repar içoes, - vu e e mais mumcipios, tado contribuição julgada
O preceito evangélico, há séculos, busca dominar 'embaixadas. Nos barbeiros às escuras, fábricas para- substancial à literatura, à

Os pe.Udorés orgânicos do rebanho universal das gentes, e engraxates, nos trens e a- das, porque a maior 'obra .A' ,

t b '1'ciencia -e. a ar e rasi .�lras. ,Contudo, ao proferir êsse quase mandamento, (! viões, toda gente ficou .sa-: do Governador ,Irineu Bor- A ler será regulamenta-
quem mais se dirigiu o Cristo?

-r-. I
bendo, Florianópolis tinha 1_ t d ti

... 1111:11ISE'n, eve- um es mo: da dentro de 90 dias.
Ao faminto, ao desnutrido, ou ao que '1iispoe do pão leit A bl' Iluz, água e ei e pu 1- f"i 1J2ra o b.eleléo. Por fal- - -----------

na mésa farta, ao que o desfruta com luxo e' abundância? .. 1" .

Ele, o Multiplicador dos pães .e dos peixes,. amou e
cidade feita, fOl um tira- t� (12 p�eyisão, por, :'l'imo-,lnClàlda DO Cam.

compreendeu a multidão e materialmente lhe sacio�L a manchas. Uma necessidade 5�a, çmÍlm, por aqUIlo que

b· L· Bfome.' Também lhe pregou a palav1'a infalível, o conse, imperativa .. Um desabafo, nác devia faltar num 'mes- 10 'Ire a aga
lho espiritual e -de eter.na beleza� Não se es�u_eceu, en- <>0 Brasl'l l·ntel'ro. BenZl'na' h d'l

.

d' M I
'i' � s,I',ns, r..ium ornem e mI ln-

a amooatretanto, do pão-da-bôca, que, à custa de um milagre, "," l'nfamante no'doa, quOe j- , � aus.nas, num gov,ernante
tornou múltipl.o e copioso. O Ch 1 Ed M.'

a AS b t da "t;l�do E"
. '1 sr. ar es gar o-

_ Do pouco, fêz muito. . .

p-:! re cos gros one s CI ••." • IS porque, o ,Jorna_ I

1 Ih d'
, ritz, Presidente da Fede.ra-

,
O nosso Gove.rnador, ao tempo das prédicas,' afír- po itica a in 1gena, espar.. pa1é·,(.iano se esbalda contra

_ , ,
I

mou que faria ou.�ro tanto. Se .realizasse- a promessa, �()- I gir�m embuçada�ente, er_n l·a
[ublicidade da grand/e .çao do ComercIO de Santa L�ndo o Diário da Manhã que me acusava de

. mo se assemelharta a Nosso Senhor! A,face de Sua É.r- gohculas, por esses brasls obra realisada pelo Dr. A- Catarina recebeu, do sr.
I

comunista, um velho amigo contou-me duas anedo-

celência teri� .hoje lampej?s divin�s, na hipótese de afóra ... Florianópolis, sur- deroal Ramos da Silva. Só Eugenio Soares, represen-
I tas, A primeira, era a de um representante co.mer-

operar prodtgws do Messtas, prevtstos na campanha. t-
.

Ih d' .

O d' b ',' tante da Confederação Na� II cial, que procurara um dos maiores empórios de

l't l'
. glU, en ao, aos o os o por ISSO. la o e que c s-Pld l' d 1

e et ora.
d l' d 'h' A'

d cional do Comércio junto ii
. ao au o, na esper,ança e rea Izar ven as co os-

Na 9uadra negra da atualidade, o homem do povo
mun o, lvr:� a pec a lT.l- I_)ortllgues ja izia: q·'.lem I sais e, com elas, auferir uma invejável comlssao

já não espera as maravilhas anunciadas pela ambição
I serável, do rídiculo humi- !lão tem competência, não CEXIM, cabograma ·comu-

f que o tirasse de aflitiva situação econômic'a. Mas o

dos Cristos.modernos. . lhante, da graçola depri- ,e estabelece. E daí... nicando. haver sid� inclui- sujeito era pintá manjada no comércio paulistano
Se pão -e peixe se multiplicassem agora, a Coap es-

.

mente. Morreram nas gar- BUM do no cambio livre a baga
I e/com êle o varejista não quís negócios. Recusou-se

taria de ôlho vivo, para proteger a bôlsa popular. .. dos' de mamona com limite mi- I a adquirir tudo quanto lhe foi'oferecido, com o mais

vendedores, alteando o preço das duas far'turas, a tanto
'

.- - •
. I � convincente dos argumentos: mostrando-lhe" os

- -"' nimo de 93 dólares por: to-
por quilo!

X� � i� i I ri�
nelad.a

- . - _.\ -

i�--" enormes estoques dos gêneros ofertados. � Assím,
Em compensação, ó eleitor catarinense, se vasquci-' "

não compraria feijão porque possuia 500 sacos em

ros te andam, em casa, pão, peixe e roupa, poderás er-

I I' '1
depósito, nem arroz, que tinha 10 tonéladas em re-'

guer o olhar enamorado para o Palácio das Sec1'etariás Derive _
serva, nem farinha, que o saldo cobria o consu

e o Palácio. Salomônico, Astronômico e Agronômico dtt de vários meses. Desesperado com a recusa, o r

Estação, os quais soarãC!,-no Brasil inteiro, o r�bate da�� : "Habe8'S-COrpos"', presentante meteu o chapéu na cabe�a e os catálo-

rÚluezas de. Canaã em que se engolfa a comunhão feliz gos na pasta e, fulo de raiva, abalou até a porta de

dos barrigas-ve1·des.
.

"
..

' �"
Ildefonso JuvenaI p.ara . um macaco! onde desabafou a ameaca tremenda:

., � �
- Voce me paga, ;eu comunista de. uma figa!PALESTRA AO MICRO-

__
JOÃO PESSOA, 12 (V. I

t A segunda, passou-se num bar, entre um ateu pro-
re- vocante e um católico praticante. Aquele, vendo na

quereu no Forum da co� lapela do casaco deste, o emblema de Filho-cle-Ma-
: marca de Bonito, um ha- ria, _entendeu de se exibir, atirando insultos' soezes

I, b.eas-corpus "pa.ra um. ma- .

à religião e à congregação mariana. O silêncio do
,

ofendido encorajou-o para a provocação direta e

I caco da espeCle Guanba. pessoal:
'

,

b sr. Manoe( Pereira - Todos os marianos são maricas e todos os

trouxe do Amazonas o ani- maricas são marianos!
Deu-se, então, a reação. O insolente, sem saber

como, foi erguido da cadeira, da su� queixada fais
caram estrelinhas e. um corpo mole dormiu no. chão,
anestesiado. Borrifaram-no com água fria. Pensa
ram em chamar a polícia e falaram em assassinato,

Depois, o homem. estremeceu, suspirou, apal
pou o mento, gemeu, arriscou abrir um olho e

dagou:
- Esse comunista já 'foi embora?

*

espécie

. FONE DA "RADIO GUA-
A) - Um advogadoNão me digam, por obséquio, que ofendi-- a pessoa

do Governador do Estado. De minha párte, não tenho
motivo para ofendê-lo, t

.

Comentarista de jornal, somente divirjo dos atos

de administração públicq do Executivo. Penso /de um

modo. Sua Excelência pensa de outro e, porque tem a

faca é o queijo na mão, faz o que mais lhe apetece à vi-
são de estadista.

-

Enquanto opinar não constitua crime, opinarei se

Deus
. me permitir e o povo da minha terra aceitar o.

'suor'do único trabalho a que ainda posso dar desem- DA PATRIA",
d f d 'diabruras, ocasionando in...

penho: o e escrever em seu avor, conquanto já es-

gastado das energias antigas, --' cidentes diversos. O maca-

(Especial para ° ESTADO,
BARREIROS FILHO de Florianópolis e a- "Re- co subia aos telhadQs. jo-

., Comloo-te •.
.

à
� vista", da Academia Sul- gava pedras sôbre os tran-

V. '"
V .

aSSIS lêncla- � Riograndense de Letras) I seuntes, destelhava prédios,

·.ferlo -OS Irmãos CUltura
"A Pátria não. é um sistema, nem uma seita, nem roubava comida e roupas.

um monopolio, nem uma fórma de govêrno: é o céu, o I
O d 1 d d l'

.

1 d·
- ,A. 1 b d'

- e ega o e po lCla re-

ce....O
so o, o povo, a tra Iça0, a consclencla, o ar, o erço os

ÜUI 'I filhos ·e o tumulo dos antepassados, a comunhão da lei, solveu então mandar pren-

MAFRA, 12 (O Estado) RIO, 12 (V. A) O da lingua e da liberdade". der o animal, que foi re-

_ Grave desastre ocorreu sr. Antônio' Balbino tomou Esta admirável definição é de Rui, o Cicero brasi- colhido à cadeia, O pro

na .cidade de Mafra, de on- conhecimento., ontem,' do leiro, a'máior expressão da cultura nacional de todos os prietário não se conformou
tempos.'

'

de informam, que uma ca- anteprojeto das medidas a E o Patriotismo. é aquela fôrça descomunal que "ali-
com isso, e, após' não sen-

,

mionete da firma Auto Pe-I serem tomadas, para tor- menta povos, engrandece nações e opulenta a terra". do atendido pela autorida-

ças Fachinal atropelou dois nar possível..um amplo pro.- O coração brasileiro é dotado do sentimento pátrio de, consti�uiu advogado que

gêmeos filhos da familia ! grama de assiftência do Es- d: fo�ma tão pura e dignif�cante, tão nobre e ;l�quente,
.

requereu habeas-corpus em

Emilio Kondiatetsch. -Um tado às atividades cultu- <tao smcera e ab?ega__da, taC! elevada e altrUIshca, que favor do bicho sendo o pe
nenhum 9utro cldadao do mund.o, suplanta o nosso pa- dido. deferido pelo juiz, vol
tricio no entranhado amor e envaidecido orgulho pela
terra do.. séu nascimento.

(Continúa na 68, pág.)

RUJA", SABADO
,

,

5 DE

SETEMBRO, COMO CON-
'

TRIBUIÇÃO PRO-

mal, que ali

praticar tôda
'GRAMA DA "SEMANA começou

dêles morreu instatanea

mente e outro recebeu fe- tando o Guariba para o seu

dono.

rais do país, não só dos or

gãos oficiais como da pró
pria iniciativa privada,rimentos graves.

.

:j,-

a

de

x x

x

Aquele representãnte' comercial, este ateu e o

PROFESSOR Medeiros dos' Santos não serão uma
só pessoa?

-
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