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«'Govêrno DaS :LDiSJE Nào O-os Homens»
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Como falou 0- sr, Nerêu Ramos no sétimo aoiversário da Constituição de 46
, �IO, 19 (V.A.) � A prí-

I
ram.sa, à direita d.o presi- ��,rit� �a�to Cardoso, Anto. C�rdoso. Anisi? Jobim, �oão I - 'Sr: representante, d.o diploma, pudemos cultivar azares dum parlamento,

merra hora da ses�o. de on-
I dente, os srs. Lourival Fo�- mo Balbino e Trancredo . VIlas Boas, Vlval?o �Ima, I sr. presld.ente da. Repúbl i- I a certeza de que servimos, mas a super-lega'lidada du

tem da, CamaI:a. f01_ consa- i tes represent�!1d? o p:resl- .Neves, Marech�l
.

M�s�ar&- : Mozart Lago, Julio �el�e e

I
ca sr... vice-presidente da IJatrioticamente_... ao Brasil, : ma Constituição".

grada a comemoraçao do 7° i dente da República e a es- rihas de Morais, ministro Veloso Borges, contitu idos Republíca, eminente sr. CaI'· I somando nesse ato de sObe-I Não direi, antes o afir

aniversári� d� _promulgaçã� I' querda
o sr. Café Filho. Sampa.io Costa, presidente

I
em comissão represen.tando deal, sr. p�-esidente do

suo, r.ania pop.ula,� as mais legí- mo e reafirmo, o que de-.
da .C?nsbtulçao F�deral presidente do 'Senado.

. .1
do 'I'ríbunal Fede;·al. de I o Sena�o Federal. FOI nes� premo. !rIbunal Fe�e�a.l, tlm�s aspiraçoes ?e comuni-

.

ela.rei em outra oportun ida
Presid íu os trabalhos o sr. Ao lado do s r. Lourival Recursos, ex-const.ítuintes se ambiente engalanado .e srs. ministros, srs. oficials da de que repres.entavamos' de que a nossa carta ma

Nereu Ramos. O recinto a- Fontes to�ou lugar? Car- i Prado Kelli, Vargas Neto" prestigiado também por po-
I
gerais, srs. senadores, sr,s, e cujo espiri�o ele devia re-

1
gn a não precisa de. ser ;'e

pres.entava-se com aspecto deal D. Jaime Ca:nar� e, ao : Eduardo D�vlvler, Pedro PL�lares, que ocu_param as i deputados. Celebr�mos �o- fletir e efetIvamente refie-I tocada em alguns dISp�ti.festivo, repleto de deputa- lado t:o sr. Caté FIlho, o [Vergara, Lmo Machado, tribunas e galerias a. eles Je, com esta solenidade SIm- te. Esses trabalhos, reve- vos e acrescida de outros
dos, autoridades civis e mi- ministro José Linha.res pre- 'Earare] Lucas de, Lima Cel- 'reservadas, que o sr. Nereu : ples mas significativa, o Iam, por sua vez, que os

\

que lhe dêm mais flexibi-
/ lita.res oCL!p�das as .tribu- i sidente do Suprem·o. Tribu- .i so Mac�ad�, Lahir �ostes, Ramos deu iní.cio à soleni- setim.o anive;rsário do gran- partidos brasileiros sO'ube-llidade, facilitem a solução

.
nas especiais com figuras nal Federal. No .recmto, re- I J urandir Pires Ferreira, A- dade, pronunciando a pro- de diploma que em 46 re- ram harmonizar suas ten- oportuna de problemas que

expres�i�as do n.osso mun-! serv:d.o aos deputados, fo. I' rist id es Largura e outros. pos ito estas palavras: . ! estru�ura.va democrática e lênc.ias, para obter o de- 1 a vida moderna improvisa
do POlitICO e social. � Me- r(ln1 !:lIspostas poltronas es· Nas' bancadas reservadas

_ : constitucionalmente &.. na- tominador comum, que mais de momento a momento
sa, ornamentada �om tufos I peciais, qu.e. �oram :ocupa· i aos d,eptltados tomaram l�- FALA O PRESIDENTE DA ção. � /melhor consultasse os in- 1 Mas,

.

o, que é indubitavel é
de flores naturais, senta- das pelos ministro Ciro Es gar os' senadores DarIO CAMARA I Os que trabalhamos esse teresses supremos do país, '.que a Constituicão de 46.

,
-

__0__0....0...0....(,....(. jue quer caminhar para a mesmo sem 'esses retoques
,

- .

-. '

frente na realização .prática
I

e acrescimos, entendida em

IOm<'Jil anti, D· I • e
.

segura de sua destinação I harmonia com as necessi-
"

O Ia. -
democratica ... ,· "

Idades .d.o b,em_ cO,m. um,'. po.rrio de S. Catarina-', -

A
..

tituí
-

di [uma vconstrucãc interpreta-
.

s cons I uiçoes
.

izia ti�a que lhe' dê palpitaçãoaUl, nome que o Bras il pro- "d d.

di ti
.

- e VI a, 'e executa a com a-
nuncia sem a je ivaçao por- 1'1 ldt d d f

t d Ih
._ que a ea a e e que a-

lue o as e sao pequenas I D' 't
' .'

t
� mesquinhas _ são a .Con-

ava Ugu: ,e um. _I�S ru-

.

d'
.

t' I'
- mento habIl a soluça0 d,os

.3equencIa e llTeSlS Ive e- ...
.

I'(��� I
- A'

d problemas espIrituais, ec.o-
_____,....__.......

.

'
.

vo 1.!..Çao economlCa ,o mun-

Florianópolis, Domingo, '20 de Setembro de 1953 .
.

Crt 1._

IdO.
Por isso, as constitui-

nomicos e -socijlis que in-

-_ ':ões não podem continuar tranquilizam a vida póliti..,.

IA N b E
· \ G f O R T d

. ca da nação.
,

, O re q U'Ip'e ej'l a i. n' o -

�l ser uh Iza as como in�- O qu,e é de m.istér" não
. . "rumentos, com que se pn-

.

- 6. d'\ Sul' vem dos seus direitos a-
se olvide a obra no !?entqiudoeI

. U ... I da f,rase' famosa com
- O ho'nrado P1'efeito Mu- frente, o Dem,ostenes. ano- queles me.smos .

que elas
de. terminava a declaração

R,dialls tas 'e homens da ímpren- nicipal 'está-se mexendo! tando dados para a sua RIO, IH (V.A.) - Em .a- ':r�:e d�:�I�1��:: :e�:�:�t�� direitos na Constituição de

aMrl.la c-omemorara-o a datai Aquelas sonecas da hora or,ação da corôa e para as vião especiàl, s�gue hOJe, da,pl"ojeção.
Massachussets de 1870: Os

sa (lIlU do eX1Jediente fomm su- iilípic'as, contra os adversá- dia 19, para o RIO Grande Esse ensinamento oracu-
Poderes Legislativo e o Ju

primidas, depois de dois 11'iOS do P1'efei!0; depois, o do Sul, o' mini�ro João' lar orientou,: sempre os
diciário devem estar !!m di-

Na data de aITianhã, os homens que têm ativida- d C' d' b' CI h
. . .' n' t d 46

versas mãos para que o go-
",.. anos e meio., O p1'ojeto a... Icero,. pensan o tam em

I eop as, que vaI mspecIO- con� 1 Lan e.s e 1, �s vemo da comunidad'e sejades ligadas ao Rádio, no Brasil, comemoraram a sua
autonomia alfinetou-o, por 12m filípicas e catilinárias, e nar trabalhos do Ministério �uals, por, IStO mesmo, nao

das leis e não dos homens.
magna data. b d d' S d

. , l b d
,. IdA' I

,. falharam a sua nobre .e ele- .'

1 1 a.ixo a ca. ei1·a. . s. eu 1a e ocu 7'an 'o a 7'etonca, a gncu tura em vanos
1

. -

H Ih
E' essa inspiI-ação que v.emElemento de. difusão da cu turà (e um povo, o . ,

. va.c a mlssao. onra' es
-

Rádio tem sido, na' formação da grandeza das Nações, o clássico ai!ai!, pôs-s� de De inventione; em segui- municipios daq�ele Estado seja, portanto, porque aten- presidindo 'e há de presidü'

preponderante fator. Levando aos lares programas se- pé por Florianópolis, coçou a trinca legislativa: um Se- e assistir à instalação _de
I

tos "ao sopro de socializa- a ativiçla_de realizadora do

lecionados, quer noticioso, quer de rádio-teatro, quer a fisgadela_cO'ITl, as duas I nadar, um
. Dep1,ltado .

um congressos ruralistas que
I

�ã() que agita'o mundo" parlamento brasileiro o
.

h
-

d' fel qual, por isso mesmo, dia
de pensamento, em campan as em, que sao eDa I os

mãos e o corpo arq1waclo Ve.reador; logo após, pen- ali serão promovidos. so.uberam entreg.ar à nação .

interesses coletivos, o Rádio vem prestando ao Brasil
E S t M

. o mais avancado de quan-
a dia mais se prestIgia na

, . pam t'i'ás-, bocejou, tirou. o dulavam o Tic e o Tac, eri- m an a ana,. a pri .. t d' I
-

t't'
. estima e no apre�o dos qu·e

servicos que se projetam atravez dos tempos. . . .
os I.p omas cons I UClonalS

Áproximando os hq,m,ens, distanciados no espaço, ('asaco, arregaçou as man- gUlos em jonwlistas; /pelú meIra CIdade .da escala, o t�-I já lhe buscaram a evolução,
sabem que a Constituição

cumpre o rádio um dos seus mais sadios objetivos. Na gas, 1nandou contar as dis- O1'de'l'n, o Pif e o Paf, dois : dar da AgrIcultura preSl- :lem alterar as linhas mes-
é a suprema' garantia dos

,

d
.

'1 direito,s e liberdades que'comunhão de idéias. em que to os sentem o mesmo ar- ponibilidades e abalou, em viciados no baralho políti. dirá a sessão inaugural da tI.·as da estruturação. poli-
.

'

h"d' 1 d
. _

A I Çlignificam e resguarQam a
dor pelas causas democráticas, a SI o veICU o e umao busca de recupe1'a'r o tem- co; como vaqueano, ia (_. !'�eunião RUl'alista. Em se- 1 tIca. cusa-se este dlp oma

h.
d

.

t do ass:m ob)'eti\70s altamente pa- "d '.' , I ele excessivamellte POII'tI'C" pessoa ..utuana. '.as cna uras, exercen, " c .'

po, perdido. Antes, porém, Ilhéu; com,o conselhéi1'p, o gUI, a, vlajara para Bage, d t t'
_

v

I Congratulamo-nos pOI�
)� trióticos.

.

. '.
' e e con ar ma ena nao. _;' •

xxx am.aldi!;oQu .três vezes o Elesbão de Souza; e Pb)', ,'�de. o p�e.s:dellte da Re-Icondizente com seu concei- com a n,açao, no.s .que lhe

A data de �manhã será, também, eondignamente. co- pl;ojeto inoportuno, lesivo fim, o Zé da Ilha, com os publIca vaI maugurar a Ex- to classico. Não procedem, sOTr_Ios a voz maIS. alta e

memorada nesta Capitãl. Radialistas da simpática emis- dos seus direitos de som- bolsos cheios de biogra- 1'CSIçao Agro":Pecuária. No I
nem a prim$)ira, nem a se- ma.ls clara, pela -d��a que

SOl'a Rádio Guarujá, estarão reunidos com os homens bm �e água f7·esca. Não' fôs- fias... pam complicar o dia 23, o sr João Cleophas
j gunda incriminação. . h.oJ� àas,sa, e que eCexpr;s-

d
. 't M t Castelo no sub distrito . . ., ..,

.

I Esse conceito classico ','a' SIva os seus sen lmen os

.

à Impr�nsa eSCrI a, no on e !
-

, se êle -, tão bom que es- dr. Pedrm-ho e amqutla-lo. VIsitara Alegrete regre�an- d .. d ,.:. e ideais democráticos. Se
do Estreito, numa churrascada. Nessa oportunidade, , ,

-

.

. . . ;
.

. , .
esmel eceu e pI estJglO.

f d _l t
.

-o todos os homens da im- tava! Era so armazenar nos, A nobre eqUIpe füt de ao no dIa 24 a Bage, para, Alteraram-no, substancial não é obra perfeita e sem
nessa esta e COll;.ra el'lllZaç� , ',. 'i.. . I

.

,

-

I C t't'
_

d 46
rensa falada serão alvo de merecidas homenagens. cofres - na propna Tesou- ombus e voltou na ltmou- como representante do pre- mente, disse-o com acerto

macu a, a ons I Ulçao, e

P.
d 'd d f b I 'd G '1' V

. soma a media da OP} lll'Ro
A Rádio Guaru]'á, jª com um decênio e ativI a es ?'aria, sem precisar de jU-j sine do' Prefeito, que, à 0- SI ente etu 10' argas, Irrec�lsavel emerito jurista

,

f 'I brasileira e efetiva Of; im-
nos céus catarinenses, conta com 60 funcionários e eti- •

'ros - para nas vésperas ca da noite parou ali na' instalar o Congresso da "aspectos nQvos ja realida-
't' d b

....
.

. 'd'
.

t : ' ,
'

d dI.' d d pera IVOS o em comLlffi, o

vos, inclusive artIstas de ra .lo-teatro, coOmentans as, i de eleicão fazer tudo: as porta da P1·efeitum:. dela Fronteira Oeste. O regres-
e e "asAn, �esds� � es d�s

I
que lhe é e deve sa-r � supre-

técnicos locutores redator·es,. cantores, etc. s seus pro- :
�

", .

.

, , .' ',. . povos. s con lçoes atuaIS . .

, .

, d/'b
.

,

.

d
_

m lhor' desem-
I estradas, o teatro, o estadw, saÍ1'am o dr Paul9' e o so a capital da Repubhca da vida suas exigênéia mo e fundamental ob.1etI-

gramas, a par e em organIza os, sao e I '_ ., .
_. •

_,' •

. s e-
"

h d DI'I'ige o "broadcasting" o dr Dib Cherem I' a estaçao rodovtana, os PROFESSOR COSMORA- ·esta marcado para o dia 25. conomicas e morais e so- IVO .

pen.a os. ..,. A '. . " .. _ ... '.: I���)""(�
que tem como auxiliares dIretos nessa ,empresa, os srs. me1'cadmhos, o turismo. MICO e dentro só ficou o Da comitIVa mmls�erlal .bretudo os ImperatIvos lU-

O T
'

, Acy Cabral Teive, redator artistico, Palm€iro da Fon- Mas o malfadado projeto' motorista!
.._. farão parte vários -parlà-

I coerciveis da justiça social: empo
i.oura, Chefe de Escritório e A?iretor �e Rádio�Teatro. ueio estraga1' o dôce ro-I Nobre equipe!' mentares e jornalistàs. ,

e
A

do bem .com.um, lhes �-
contando ainda com nobre pleIade.de mtelectuaIs cata- p.oem e dete_rmmam a mar.or Previ.são do tempo até às

1 N metnce_ S. s. teve que dei- .'

Orínenses, entre os quaisl, Aosl J�rdna Istas Gustavo eves,
-ar a malandragem e me Estudantes do Norte Cenlr I�t�rp,retaç'ao codm °d� p.rm- 114 .}íoras-do dia 2Õ�

Oswaldo Melo, Louriva . mel a e outros.
.

'.
,- ClplOS e regras e ll-e!t0!3. \. . ,

O ESTADO, registando o transcurso da magna da- ter os peitos, pois o povo r Es�a � _razão por que ��.I Temp�:\ Em geral, msta-.

ta congratula-se com quantos, na R�dio Guarujá, ser- quer v�r trabfoa;ho. e Sul De.clarar·a-o Gr.eve constltUlçoes modernas Ja vel com 'chl.lvas.
V�rÍl Santa Catarina com desinterêsse, com devoção e E, como • anunciado não. ?bedece� .

ao conceito I Temperatura: Estável.
.

conl brilhantismo intelectual. .

do
classlco de Simples estru- Ventos: Variáveis ires-ontem, "a e�q1.l.ipe do "Diá- RIO 19 (V A) - Di Diretoria Executiva e ,.

:�....-.0411
' .' .,'

-

turação do Estado e das li-
.�

.

rio da Manhã", seguindo às versas entidades estudantis Conselho de Representantes nhas mestras, de sua ativi-
coso

I CI'MEIIO BRDNCO.
. ,0, coordenadas de sua orien- d� Norte, Centro e Sul do da União Catarinense de dade" (Vicente Ráo). Cons- I Ted:peraturas:. Extre�

,-� �
tação, deu uma volta pela p::iÍs hipotecara:r:n total soli- Estudantes, ficou

-

delibera- tituem mate ria constttuciQ: mas .ontem: Máxima

,- ilha subiu os mor7'OS" des- dariedade à greve decreta- do,. 'que a classe acadêmica nal - esc.reveu, Jimenez de 19,6. Mínima 14,8.
Assua de referencia á cons�

;

_

i . ARGENTINO "PINGUIN"

,_
ceu as lagôas, ouvindo os da pela Unfão Nacional de de Santá Catarina, apoia- tituição espanhola,� de cuja ORISODA CIDADE...

·

,- -', homens simples, as lavadei- .Estudantes, e qüe será de- ria irrestrita. e integralmen- elaboraça-o' participoLI·. "TP-.I
.

--

.sacos de 42,5 quilos, dispomos para pronto, -

,- embàrque em Santos. ?'as, os quitandeiros e 6s flagrada, caso as autorida- te a gréve' a ser realizada, dos -aqueles direitos, aspi-
�. ARTRUR'COHN & FILHOS LTDA. i pescadores. E - porque-l des �fede:ais e estad,uai� não em todo' o te:t:ritório nacio- rações e proJetos· pelQs ;

,- Rua Senador Queiroz, 101 - 6° andar. � não dizê-lo - eleitores

tam-I
tomem prpvidências para l1<1I, pela União Nacional quais o povo anseia de ma-

I

'o Telefones: .35-0501 e 35-0502. ,- bém! punir os·, ':responsáveis 'dos Estudantes, Órgão Má- neira que,
.

in'cluidos nas

I I 'f' PIPIRON S- P I �
cartas constitucionais, ,re-

" . Enu. Te egra ICO
_

:- ao au O.
- Lá pereg7iimou, pois, a EM . SANTA. CA'.I!ARINA ximo dos Estudantes doA cebem não a legalidade cor-

����: nobre equipe d� Diário. A' Em �reuniãó cónju�ta da Ifrasil. rente, que fica á mercê dos
... ,·O-;.�.i�-;; ;�;-:gid·�·;--r:-tÔ;"��de"·T-;�;i-;;-c�t;'i��;;t��

..•..-,.-· . I"W' _._._ �. IJ"•••.._••••
�•.••••- --•••.- •

���·;;b:;·;-�u:;;�t;�-;:;;;�ci::de;;;d;;�eaçado.
deputado federal que representa o Estado do RIO na

I I I Nem a qUe ·partido pertencia quem o ameaçava. Para
Câmara de Deputadost- veiu comprovar mais uma v_ez.a

I NereAu Ral'OS e "0 decoro : Nerêu estava em jogo a dignidade do parlamento, aimu-
· razão por que os par.la�t:ntar�s ;es?lveram, ·p.or �aIOna I -. .' . I nidade qe ,um represent�nte do povo. E :N�rêu lutou.
iaconteste, recondUZIr a presldencIa do LegI�lativo da I I .,

" Quando, horas depOIS, no carro de Nereu, o repre-

República <> ilustre catarinense 1?eputado Nereu Ramos..

I par ameo ar I
sentan'te.udenista do Estado do Rio deixava su! casa e

Em hom�nagem qu� lhe fOI p�e�tad_a por seus. pa- �
. v'

. -

se dirigia á Capitaf Federal, temos çerteza em .afirmar
rei> todos os congressistas, sem dIstmçao de partidos, que o austero pessedista sentia sua consciência tranqui-
tributáram' ao ilustre conterrânéo a expressão do

maior'l
.

la e satisfeita por ter cUlJlprido o seu dever.
.

a�atamento' e respeito, dando-lhe os epítetos de "aus-. . Nerêu tem sido o defensaI' do dêcôro p9rlamentar.
ter idade e dig�:lidade", v�r�adeiro diploma, conferido a do da morte do De�egado. �bi�io Imparato, -a�ea��do! E di�so �:m ?a�o mostras. em várias opor��nid�?es. Mas,
um homem publico braSIleIro.

I
de uma hl�sca em sua.resIdencla, por ordem JudICial, Nereu nao_ e somente o cancelador do- Jeton aos de-

Dessa ,harmonia de manifestação, ficaram excluidos, errada, mas assinada, Tenó'rio apelou para suas imuni-
I

putados faltosos, ausentes. E' tambem; com isso e por

apenas, os udenistas_ catarinenses que, numa iricompre- : dades parlamentares. � tinh� direito. Então ,�� travo� mais do que _isso, o guardião intransigeri!e da liberda-
· ensão dó, relevo que -essa manifestação. dava a seu Es- uma VIOlenta luta, .feroz,. ternvel, eatre a polICia flumI:-. de do representante do povo. para que esse represen-
· tado, iÍl�tibordinaram_'se contra. a sua lhler;ança e puze-

I

nense � o,s direitos. dos parlame�tares. _

" I tante possa cumprir eficientemente seu dever, e para
ram os recalques pessoais acima dos brios estaduais.

,
FOl aI que, arrIscando sua VIda, em companhia de que.o povo. que o elegeu saiba que o seu escolhido con-

Mas, mesmo sem ele�, Nerêu Ramo� vence;t e la- P?UCOS outros d��u�ados, Nerêu Ramos, corajosa e e�e��.; tiriua a s�r uma vó� livr�, e� d�fesa de seus direitos e

vrou mais um tento na VIda parlamentar do PaIS. gICamente, se dIrIgIU para a casa do Deputado TenorIO de suas lIberdades constitUCIOnaiS.'. .

Após' toda essa campanha de descrédito. que se tem ceI:cada que esta::a pela� metralhadoras policiais, pene- E' mais uma vit?ria máscula de Nerêu, vitória esta

feito sentir sôbre o Parlamento Nacional, insuflada por trou em Seu porta0, e ah resolveu correr.!! riscQ de seu que os vagidos ou os gritinhos nervosos de seus adver
interêsses inc'Onfessáveis, surge o caso em tôrno do De- colega de Camara fo�se qual fosse. sários não podem empanar, porque o pOVO está vendo e

putado federal udenista Ti:mório Cavalcanti, que origi- .p; �titude de Ner_êu foi �erena e firme, 'não deixan- já o julgou .p-ara .a posteridade. '

nou uma cêna'·novelesca em Duque de Caxias. Acus.a- do dUVIda alg�ma. Nao lhe mteressou, n�quele momen- Lmz A.bs da Cruz, (De A Voz de Chapecó)

'1

--:��:R:;llArruda Ramol
'ERENTE .,

Dómin,ol ·F. ,�
. d. Aquino .

•

Ano XL

N. 11�7 i2

Edlçlo de l.oJe - 8 pip.
--------------�------------

Ãma·nhãt Dia do Rádio

- o Diário da Manhã, .

de ôntem, anunciou

qti'e o ministro Cleo
fas vai aplicar o radar

na exploração do tem

po.
- O Radar, há muito

tempo, já vive de ex-'

plo:r:ação!! !
.

'
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Florianópolis, Domingo, 20. de Setembro de 1953

JUíZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA
COMARCA DE FLORIANóPOLIS

Clínica
,

-- MtD-ICO
.

geral de adultos e crianças Doenças ae
Senhoras - Partos - Operações

Consultório: Victor Meireles, 18.
Residência: Jerônimo Coelho, 16.
Atende em seu c0:t;lsultório das 3% à§ 6 horas.

,

Participação
Paulo Valente Ferreira e senhora, participam aos

parentes e pessoas amigas o nascimento de sela filho
RICARDO, ocorrido dia 10- do corrente na Mate"rnidade

, "Dr. Carlos Corrêa".
Fpolis., 10-9-53.

o ESTADO

E C I T A L TO.581U ?
N�tO deixe que as Bron-

j'UíZO DE DIIlliITO DA COMARCA DE BIGUAÇU quites, ou Rouquidões amea- '

\ I cem sua saúde! Ao primei-

I
Edital de citação 'com o prazo de trinta (30) dias I 1'0 aCeSSO de tosse, tome tSa-
O doutor Osmundo Vieira D�tra, j�iz de direito da tos in", o antisético das vias

I comarca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na for- respirú tor ias. "Satosin". elí
,

ma da lei etc.
'

mina a tosse, da novas for-

,I' Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle
cas e vigor. Procur� nas

!
conhecimento tiverein que, por parte de José Goulart f' ,

' .

dr " "Sa-,
d Sil .' .'

di .,. dA" Z '1 armaeras e rogarias
a I va, por seu assistente JU iciarro o r. cacio . e-

nio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: tos in", que combate as bron

'Exmo. sr. dr. juiz de direito da comarca de Biguaçu. quites, as tosses e as con-

José Goulart da Silva, também conhecido por José Vi- sequências dos resfriados..
cente Goulart, brasileiro, 'lavrador, casado, residente e

domiciliado em Santa Cruz, por seu assistente judiciá-'
rio, querendo promover uma acão de usocapião, expõeI

e no final requer a v: exa., o seguinte: 1 -- Possue o

Suplicante,' um terreno situado no lugar Santa Cruz,
neste município, tendo de área 157.784 m2., medindo
1.320 m. de fundos, sendo a largura do mesmo, na 'fren
te, de 103,4 m. no meio de 132 m e nos fundos de 114,4
m.; confrontando ao Norte com 'Fraricisco Roberto da
Silva, ao Sul com Paulinho Bittencourt, Leste com Mi
guel' Manoel Pereira e Francisco Manoel Pereira e ao

Oeste com Aquilino V. Schmitt, Alfredo Pereira Duart
e Fernandes Nicolau Vieira. 2 -- Tem o requerente, sô
bre êste terreno, a posse mansa, pacifica, sem interrup
ção nem oposição e com ânimo de dono, há mais de trin
ta anos. 3 - Não possuindo títulos sôbre o imóvel, quer
adquirir o domínio, do mesmo, com fundamento no art. ,
'550 do Código Civil-e de acôrdo com"'õ art. 454 do CÓ-

I digo de Processo CiviL Assim, requer a v. exa. se digne

I
ouvir as testemunhas abaixo arroladas as quais compa
recerão em Juízo, independentemente de intimação;
procedendo-se a justificação "ab initio" e', julgada esta

II se proceda de acôrdo com o disposto no art. 455 do C.
P. C. e seus �arágrafos, sendo ap�s, julgada por v. exa.; O Centro de' Irradiação
a presente açao procedente, de acordo com o art. 456 do Mental "Amor e Luz" realiza
C. p. C., a fim de adquirir o Suplicante, o necessário tí- sessões Esotéricas, todas as se..
tu lo �ara a tr�nscrição no Re�i�tro. Nestes têrmos. P. gundas feiras, às 20,30 à rua
deferimento, Biguaçu, 18 de agosto de �953. (Assinado) Conselheiro Mafra 33 _ 20
Acácio Zélnio da Silva. Relação de testemunha, Paulino andar.

'

Fernando da Silva, Trajano Corrêa da Silva, José Ni- l ENTRADA FRANCA
colau Vieira e Alfredo Justino de Oliveira, todos resi-

d�nte� e domiciliados neste município. Em a dita peti- I .
.

çao fOI exarado o seguinte despacho: R hoje. A. Designe �(}�()�(,...(}--()..,
'o sr. Escrivão dia e hora para a justificação, ciente 6 dr. I A. C .1 T � I�Promotor Público. Biguaçu, 17-8-53. (Assinado) O. Du- -:0:--
tra. Procedida a j�stificaç.ão foi esta julgada por sen- II� A G � N C {A DE

c

tença do teor seguinte: VIStO, etc. Julgo por sentenca ,a presente justificação, em que é requerente José -Go�- I�
PUBLICIDADE

c

.lart da Silva, para que produza os seus juridicos e le- -:0:- ,gais efeitos. Citem-se por mandado, os confrontantes de

�I .UDIO _- JORNA!� �

imóvel e o dr. Promotor Público. Os interessados incer- e -,tos deverão �er citados na f?rma estabelecida pelo 'art. 'j' REVISTAS �

31-8-53. (Assinado) O. Dutra. E para chegar ao conhe-'
. i

cimento dos interessados, passa o presente edital com o
��-)-.

prazo de trinta dias (30), publicado e afixado' na forma
da lei. Dado e passado nesta cidade de Biguaçu, aos dois
dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e cin

da quenta e três. Eu, Orlando Romão de Faria, escrivão, a

na fiz dactilografar e subscrevi. Biguaçu, 2 de setembro de
1953. (Assinado). Osmundo Vieira Dutra, juiz de direi
to. �o�fe!e com o original _afixado no lugar de costume. IQ escrrvao: Orlando Romao de Faria.

Proteção ,eficiente
contra prejuizos causados
p o r d e 5 c a r 9 a s a,tmos f é r i co s

PARA-RAIOS SIEMENS

Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias
O doutor <Arno Pedro Hoeschl, juiz de direito da

"
. Primeira . Vara, da comarca de Florianópolis, Estado de
Santa 'Catarina, na forma da lei etc
Faz saber aos queio presente edital de citação com o

,

prazo de trinta (30) dias, virem, ou dêle conhecimento
tiverem que, nos autos de ação de usocapião em que foi
requerente Manoel Fermino da Silva, foi 'proferida a

sntença do teôr seguinte: Julgo por sentença a justifi
cação constante de fôlhas, em que é [ustificante Manoel
Fermino da Silva, a fim de que surta os .seus devidos e

legais efeitos. Citem-se por mandado os confinantes do
imóvel usucapiendo, como o senhor diretor do Serviço
do Patrimônio da União e o dr. Promotor Público na

qualidade de representante do Ministério Público e da
Fazenda do Estado, para contestarem a ação no' prazo
legal. Citem-se por edital,. com o prazo de trinta dias,
os interessados 'incertos, citação essa que deverá ser fei
ta de conformidade com o artigo 455, § 1°, do Código de
Processo Civil. Custas afinal. P. L R Florianópolis, 29
de novembro de 1951. (a.) Arno Pedro Hoeschl, juiz de
direito da Primeira Vara. Petição inicial: Exmo. sr. dr.
juiz de direito da Primeira Vara. Manoel Fermino da
Silva, brasileiro, natural dêste Estado, casado, aposen
tado, residente no distrito do Estreito, desta comarca,
vem, com o devido respeito a v. excia., por seu advoga
do abaixo assinado, brasileiro, 'casado, com escritório
nesta Capital à rua Felipe Schmidt n. 52, onde recebe
as citações, expor e requerer. o seguinte: Que, há 12 a

nos passados, comprou de Luiz Matias Kalfetz e sua mu

lher dona Maria Joaquina Kalfetz, um terreno cito no

lugar "Abrahão", do distrito do Estreito, desta comarca,
com 26 metros de frente que faz a estrada do Abrahão..
a leste, tendo de comprimento para os fundos 40 metros,
que faz com Pedro Claudino Goulart, extremando atual
mente ao norte, com Teodora Matildes da Conceição e,
ao oeste, com o referido Pedro Claudino Goulart, terre
no que tem a área de 1 040m2; e, no qual, construiu três
casinhas de madeira, �oberta de telhas; Que, a 22 de
outubro de 1940, os vendedores lhe passaram' uma es

critura" particular de tal venda efetuada, pela quantia de
quinhentos cruzeiros (Cr$ 500,00); Que, 'o suplicante,
julgando válida tal escritura, desde a época da venda,
entrou na I:>0sse do dito terreno, "usando-o como seu, e

no' mesmo, fazendo benfeitorias, de boa fé, posse essa,
mansa e _pacifica, há mais de 10 anos, sem oposição de
qualquer pessoa assim como do vendedor até o dia do
seu falecimento e, depois, pelos herdeiros do mesmo e

sua viúva, que residem no mesmo distrito. Que, só ago
ra veio a saber que o título que póssue, não lhe confe
rem a propriedade por ser uma escritura particular em

que a vendedora, por não saber escrever, alguém por si JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS
assinou; Que, assim sendo, está a suplicante na posse Imansa e pacifica do dito terreno, ·há mais de dez anos;
quer agora legitimar a su,a posse, nos têrmos do artigo I551 e seu p�rágrafo ú�íco do CódigoCivil; para dito fim, . O Doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito
requer se digne v. excia., designar dia, hora e local, para

I
Comarca de Tijucas, do Estado de Santa Catarina,

a justificação exigida pelo artigo 455, do Código de Pro- forma da lei, etc. ,.

.

I

cesso Civil, na qual deverão ser inquiridas as testemu- 'Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle
nhas Waldemar Alves Ouriques e Pedro Claudino Gou-j conhecimento tiverem, expedido no sautos número
1art, que compar.ecerão independente de citação; Requer, quatorze, de ação executiva movida por .Ierônimo Lin-
outrossim, 'depois-de feita 11 justificação, a citação pes- dolfo Rosa contra a Firma Indústrias Reunidas Rosa s.

E D I· T A LsoaI dos' confrontantes atuais, do representante do Mi- A. que se processa perante êste Juízo e cartório do es

nistério 'Público do Estado e do Serviço do Patrimônio crivão que êste subscreve que, atendendo ao que dos Para conhecimento
da União, da vendedora, que ainda vive dona Maria Joa- autos consta, por despacho proferido aos 10 de setembro interessados, a Chefíaquina "Kalfetz e reside em Capoeiras; e de seus filhbs de 1953, autorizou' a venda, em leilão' público, dos imó- "'

.

Juracl._Maria Nunes, casada com Mário Nunes e Jurema veis abaixo descritos, com suas respectivas avaliações,
16a. C. R, comunica Em

Maria �e Olive.ira, c�sada :om João de Oliveira, resi:' pertencentes á executada, que ser� levados a público centrar-se afixada na en

dentes no Estreito; -Iair Matias Kalfetz, casado com Dia-I pregão de venda e arrematação, a quem mais der - e .' trada da mesma, uma rela
mantina Cr�vo, reside.nte em Abrah�o e Airton Mati�s mai�r. lanço oferecer, no. d�a 30 de ouy.�b:o p. vindou- � ção dos cidadãos de dife-
Kalfetz, e Silena Maria Kalfetz, residentes em Capeei- . 1'0 as 10 horas pelo porteiro dos auditórios ou quem t classes, "d td

' •.
A
". . ren es . reSl en es

ras, to os para acompanharem os termos da presente suas veses fizer, no local em que 'se realizam as venda
a�ão de usocapião e, termi�a�o o prazo dos editais nos ,'Iem hasta pública determinadas por este, Juizo, á porta
ter�os no artigo 45�, do Cod.lgo �e Processo Civil, por do edifício da Prefeitura Municipal. . Descrição e ava

mel(� da qual devera ser reconhecido e declarado o do- liação dos imóveis que serão levados á praça: "Um
mínio do apte. sôbre o aludido terreno, ficando assim cí- terreno sito na sede do distrito de São, João Batista..'
tados, para no prazo legal 'apresentarem contestação se desta Comarca, com 21.320 metros quadrados e com as ,

o quiserem e para �eguirem a causa até final sentença ,s:g�lÍntes .C'Qp,frontações: Frentes ao Sul, nu�a e�ten-Isob as penas da lei, Protesta-se provar o alegado sem sao de. 38,30 metros, na estrada geral de Ribanceiras,
depoimento pessoais -dos interessados, pena de confesso, ! seguindo para Leste numa extensão de 100 metros e
de testemunhas, vistorias, arbitramentos, etc .. Dá-se a

I
confrontando 'com terras da executada" Em seguida no-

i

presente tão somente para efeito da taxa judiciária o va-
I
va linha direção Leste - Oeste, com' 20 metros de ex-

I
,

10rA de Cr$ ,l.0?0,00. Têrmo� em que Pede deferim�nto.1 tenção, fazendo limites tambeem com terras de proprie-·
I
'1'0

(Sobre estampilhas estaduais no valor de Cr$ 5,50) cirr- dade da executada; a Leste extrema com terras dos .

co cruzeiros e cinquenta centavos, vê-se: Florianópolis, herdeiros de José' Luciano Gonçalves, numa linha que
22 de outubro de 1951. (a.) Oswaldo Bulcão Vianna. Em vai até o Rio Tijucas; ao Norte faz fundos com o Rio'
a di�a petiç�o foi proferido o s�guinte despacho: R Hoje. I Tijucas, e a Oeste faz extrema com terras pertencentes EDesigne o dIa 19 do corrente,-as 14'horas, para ter lugar a Joaquim Geraldo, numa hnha que vai do Rio Tijucas
a justificação de posse, notifique-se·o dr. Promotor Pú- até a estrada geral de- Ribanceiras avaliado por Cr$
blico. Fpolis., 10 de 11 de 1951. (à) A. Hoeschl. E para 5.000,00. Uml.! casa de material, .e�.perfeito estéido de
que' che�ue ao conhecimento de todos, mandou expedir conservação e coberta de telhas, servindo para residên
o presente edital, que será afixado no lugar do costume cia, avaliada por Cr$ 15.000,00. -- Uma outra casa de
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade material, em perf.eito estado de conservação e coberta
de ,Florianópolis, aos trinta e um dias. do mês de dezem- 'com telhas, servindo para escritório, avaÜada' por Cr$ Ibro do ano de mil novecentos e .cinquenta e um. Eu, Vi- 9.000,00. "E para que chegue ao conhecimento dos ill
nici�s Gonzaga, escrevente jura�e.r:tado o subscrevi.: teressados e ninguem possa alegar ignorância, mandou I(assmado) Arno Pedro Hoeschl, JlllZ de direito da Pri- expedir o presente edital que será afixado na sede dês
m�i:a. Vara. Está conforme. O escrevente juramentado: J,té Juizo, no lugar do costume e, por cópia publicadoVmwms Gonzaga.. uma vês no jornal "O ESTADO", de Florianópolis. Da
.�(�(,...(�,...(�,...()�().....()�(,,_ do e passado nesta cidade de Tijucas, aos anze dias

.

do
.

mês de .setembro do ano de mil novecentos e cincoenta
DR. HAMILTON .P.. STOCCO e três. Eu, (a) Gercy dos Anjos, Escrevão, o datilogra-

• ;1}' fei, conferí e subscrevL (a) Clovis Ayres Gama - Júiz
'I de Direito. -Está conforme o original afixado na sede

: dêste Juizo, no lugar do costume,' sobre, o qUé11 me re-

porto e dou fé
Data supra.

importados em estoque
para

jonta
entrega

dos. no Município de Florlanó
da poli.'), cujos Certificados de

Reservistas,
.

estão prontos
para entrega.
Fpolis., Setembro de 1953.

Cyro Dentice Caldas

Major Chefe da 16a. C. R

ULTRA SONO
""TERAPIA �

o MAIS MODERNO E EFICIENTI: TRATAMEN
PAIlA ' INFLAMAÇõES. E DORES.
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

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

.

RESJD€NCIA -' FELIPE SCHMIDT N. 113.

.

O MELHOR JURO-
, ,

5%

/

Edital

.1

,

DEPOSITOS POPULARES

Edital de praça, com o pTaZO de trinta' dias

O �scrivão: GERCY DOS ANJOS

Pldf tao

,. ,

BANCO AGHICOl.A·
RUA TRAJANO; 'l6

.

fLORIAN6pOLIS

.[--()....()....()---()._;()--().....Q�()-()-().."......

I Expresso São Jorge
- DIARIAMENTE -

,FLORIANÓPOLIS -- BLUMENAU
- AGENCIA'-

CACIQUE HOTEL -

M�S DE SETEMI;mO
20 Domingo - Farmácia Esperança Rua Con-

,

selheiro Mafra. ' W"
26 Sábado (tarde) - Farmácia' da Fé - Rua Fe· �/

Jipe Schmidt.
..

'

,

27 Domingo Farmácia da Fé -- Rua Felipe
Schrnidt.

O serviço noturno será efetuado
Santo Antônio, Moderna e Noturna.

pelas FarJ11ácia�

....................-

Vende-se
Lotes nas ruas: Afonso

Pena, Souza Dutra, 3 de

Mai� CeI. Pedro Demoro e

24 de Maio. Tratar: .Rua
CeI. Pedro Demoro, 1.343,
com Nery Régis.

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

Contramestre dJ'

é __

.EDITADO
POR

l)(JIIALf(!/(J�g(J4Jl[g
gr/XAB 'N.fTTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FRANCISCO DA SILVA EDUARDO LUIZ

CARDOSO. i REIS
I

'

_,
NO LAR' E NA SOCIEDADE ELVrR'A MARIA BRAULINA DE CAR-

ANIVERSÁRIOS Sr. Heitor Varela. I
doso, contratou casamento .. CARI?�O _

!. ?�LHO REIS
\

DR. ABELARDO DA SIL- Sr. Carlos . Leopoldo o Dr. José Maria de Carva- participam aos parentes e participam aos parentes e

VA GOMES .1 Lauther. Ilho Reis, conceituado ad- pessoas amigas o contrato pessoas amigas o contrato

O d bIde casamento de sua filha de casamento d� seu filho
sr. - r. A e ardo da - Sr. Haroldo Brasil da vogado e alto funcionário '

su, G
.

P d L I
MARIA CATARINA com JOSE' com á,'Jta.

I va omes,
.

rocura 01' uz. do IPASE. e filho do Dr. '

d R
' bl

. o Dr. José Maria de Car-> Catarina Car.·
...�.:.·.o.· ;.:0.a epu ica, em Santa- - Menina Adalnira Car- Eduardo Luiz dos Reis e
.

Catarina, elemento desta-! doso, Filha do sr Francis- de D. Braulina de Carva-
valho Reis. Y] 1

d d .

lturaí
i Cd' h Ih

'. Fpolis., 18-9-953. São Luiz 18-9-953.
ca o os mj:!IOS cu urais, co ar oso .

e sen ora o Re.is, tradicional famí- '

A ' Maria Catarina ·e José
· .ve passar, nesta data, o Maria Cardoso. lia do Estado do Maranhão.

I confirmam
seu aniversário natalicio. Fe. ALVINO BERTOLDO -------,.-----

Culto, inteligente e estu-I BRAUN

H
·

d�oso, é o ilustre .�onte�-, O Pe. Alvino
-

Bertoldo_ Oleraneo um dos brIlhantes! Braun, da Companhia de I
causldicos da atual gera Jesu� e Capelão da Base

ção barriga-verde. Jorna- Aé-rea desta Capital, ex-di-
lista, dirigíu, por longos retor do Colégio Catarinen-
anos, em Joinville, A NO- se, faz anos, amanhã.

TICIA, diário que sempre Sacerdote dos mais cul-.
soube'ser, em Santa Cata- tos e devotados à causa de

rina, lider das causas de- assistência educacional e

mocráticas. religiosa; tem-se feito esti-

o

Na _data de hoje, o dl. mar pelos Seus predicados

Ab�l&rdo da Silva Gomes r de mensageiro cristão. Mui-'
sera alvo - de expressivas I

te popular, desprendido,!
manifestações de júbilo, por em Florianópolis conta com �
parte dos seus amigos e .ad- vastíssimo circulo de ami- I
miradores, que lhe tribu- gos, Em O APOSTOLO,
tarão várias homenagens, mantem .êle . interessantes
O ESTADO cumprimen- reportagens, comentando

ta-o,
. cordialmente e: dese,

ja-lhe felicidades.
DR. CLARIBALTE GAL-

I

VÃO
O dr, Cla�ibalte GaIvão

exerceu, nêste Estado, vá
rios cargos públicos. Che
fe de Policia, em 1932' e

�ecretário da Segurança
Pública, de 1936 a 1938, no
Governo Nerêu Ramos de-

féltOS da terra catarinense,
secção que 'tem agradado a

todos os que se interessam

pelas coisas e pelos homens

harriga-verdes. II
.

Nessa data, o Pe. Alvino .

Bertoldo Braun receberá

homenagens e, nós, com ês- .

te registo, levamos-lhe o

nosso cordial abraço de fe

licitações.
votou-se à causa pública, SRA ANDRELINO NATI-

ímprimindo 'nos serviços VIDADE DA COSTA

daquela pasta novos rumos, Transcorre, amanhã, o

organizando-a e prestigian- aniversário' natalicio da

ao-a. À sua capacidade de exma. �ra. J. Aut Luz da

trabalho, deve-lhe a popu- Costa, esposa do sr, Ten.

lação, em parte, a constru-I Andrelino
-

Natividade da

ção do Albergue Noturno, Costa, do Exército Nacio

que a Caixa de Esmolas aos, nal e nosso apreciado cola-
.

Indigentes de Florranópo- borador.

lis con��uiu ver reali-' �
.�

..
distinta dama "niver-Idade. 40 lado de Heitor I sáriante, que desfruta de

Blum, saudoso catarinense, I vasto circulo de relações
O dr CÍaribalte GaIvão des- na sociedade local, as ho

"elo�-se pela conse�ução I' menagens, muito respeito-
· daquela .obra.. Tambem � sas, de O ESTADO, com vo

Guarda de Vigilantes No- tos de felicidades.

turnos, hoje p:_estando as-I SRA. FERNANDO PA-

sinalados serviços à! popu- CHECO D'AVILA

lação, é fruto da admínis- Ocorre, amanhã, o ani-

tração daquêle patricia à versário natalício, da exma,

Ifrente dos negócios da Se- sra. d. Zulma Linhares d'Á

gurança Pública do
.

Esta- vila, esposa do sr. Fernan- ..

do. do Pacheco d'Avila, alto
Essa manifestação de in- funcionário aposentado do

· terêsse por Santa Catarina Departamento Regional dos
credenciou ao dr. Claríbal- Correios e Telegrafos.
te Galvto a desfrutar da O ESTADO se associa às

t.dmiração e do respeito da homenagens que receberá a

gente catarinense que, nê- ilustre dama aniversarian-

le, sempre contou com um te.

verdadeiro amigo e incenti- SRTA. ZENIR PROBST

Festeja, amanhã, o seu a

niversário natalicio, a gen
til senhorinha Zenir Probst,
filha do sr. Robe.u0 Probst .

O ESTADO cumprimen
ta-a.

':1001' de suas aspirações.
No dia de hoje, que assl

r.ala o aniversário natalício

dcquêle ilustre advogado.
hoje residindo na Capital
Federal onde exerce alto

cargo no Ministério do Tra

halho, muitas serão, por

certe, as }fomenagens que
lhe hão de prestar os seus

amigos e admiradores.
Çt ESTADO cumprimen

ta-o, cordialmente, desejan
do ao dr. Claribalte GaIvão
os melhores votos de felici
dades, .

,
FAZEM ANOS, HOJE:
- Sr. João Ribeiro Bran

co.

FAZEM ANOS, AMANHÃ.
-: Sr. Lino Cunha. I- Sr. Jarbas Burger de

I

ICastro.
- Sr. José Machado
- Sra. Mercedes Pereira

"-

Dias, esposa do sr, Manoel
Dias.
-- Sra. Sualda Espindola

Mesquita, esposa do sr. �a
taír Mesquita .

.'

-- Sr. ,Prof. Milton Sul

livan, sub-diretor do De

partamento de Educação.
NOIVADO

A data de_ hoje recorda-nos que:
em 1645, o Capitão Simão Mendes tomando por

abordagem, na barra de Catuama, um patacho
holandez, deixa livre a passagem para as tro

pas brasileiras comandadas por Vidal de Ne

greiros e Fernandes Vieira que desembarcaram
na Ilha de Itamaracá. -Henrique Dias ficara em

Recife comandando os sitiantes;
em· 1647, chegando de Gurupá o Capitão-mór As 2 - 4 - 6,30 - 9 hs.

do Pará, Sebastião de Lucena de Azevedo, mar- O ULTIMO PIRATA
ehôu de encontro aos holandeses comandados
por Vander Góes, desalojando-os de Maiacari,
depois de sangrenta luta;
em 1711, o Rio de Janeiro rendeu-se a expedi
ção francesa de Duguay-Trouin; .

em 1835, iniciou-se no Rio Grande do Sul a re

volução farroupilha que durou' dez anos;
em 1836, o Primeiro tenente da Armada Carlos
Rose tornou Oiras no Pará;
em 1840, o Ditador José Gaspar de Francia fa
leceu em Assunção, Paraguai. Era filho do bra
sileiro "Garcia Rodrigues França, nascido em

Mariana, Minas Gerais; ,

. I " A 2h
-

em 1865, para comemorar o feito da rendição
s S.

de Uruguaiana, foi criada por decreto dessa OS DOIS LADOS DA

mesma data uma Medalha Militar, pendente de I VIDA
uma fita em três listas, sendo azul celeste as la:--l
terais e verde a do centro e que se destinavam i

CARNAVAL ATLAN-
aos que nesta ação tomaram parte; I TIDA
em. 1867, o bravo G,eneral Andrade Ne�es der- ! A VOLTA DO ZORRO
rotou em Nhambucu o Comandante ROJas, con- ;
quistando Q título de Barão do Triunfo; I. Preços: 6,20 - 3,50
em 1869, o então Coronel Hermes Severíano-da
Fonseca, à frente do 60 Batalhão de Infantaria

1
Ás 8hs. .:

apoderou-se de um desfiladeiro na serra de '\ DUPLA DO OUTRO
Guaguazu; MUNDO
esta data é consagrada como "Dia da Escola' \ VINGANÇA D.EDominical" .

21 DE SETEMBRO lESSE JAMES

A data de hoje recorda-nos que:
em 1631, o Conde de Bagnnoli chegou' à Barra
Grande, em Alagoas, com 10 caravelas condu
zindo reforço ao General Matias de. Albuquer
que, estando em sua companhia Duarte de AI-
buqnerque Coelho; ,

em 1645, as trincheiras holandesas da Vila da
Conceição, então chamada Schkoppe, atacadas
por 800 brasileiros ao mando de Vidal de Ne

greiros e Fernandes Vieira;
em 1711, estando quasi deserta.a cidade do Rio
de Janeiro, Duguay-Trouin ocupa o morro de MEU CÇ>RAÇÃO TEM

São Bento e o do Castello, entrando na cidade DONO ..

à frente de seus granadeiros;
em 1819, o, General Andrés' Artigas ataca São -

Borja com 2.000 corrientinos e indios guaranís.
São Borja estava defendida por 220 brasileiros
sob o' comando do General Francisco das Cha
gas Santos, inclusive 90 bravos soldados do Re
gimento de Linha da Ilha de Santa Catarina, os

- --------__;,,--------------------------

legendários Barriga-verdes;
em :t816, o Tenente-coronel José de Abreu,
mais tarde General e Barão do Serro Largo, I

destacado pelo General Curado em.' socorro de
São Borja, repeliu no passo de Japeju e em

Santa Maria do Ibicui, um destacamento cor-

rientino comandado por Pantaleon Sotelo; Iem 1819, foram surpreendidos em Cola pelo Co
ronel Vasco Àntunes Maciel, da Guarnição da!
Colônia do Sacramento, um destacamento ori-

.

ental sob o comando de Marcelino Casco, que
ficou prisioneiro com 49 dos seus gaúchos.)
em 1835', os farrapos dirigidos pelo Coronel
Sarmento Mena atacaram Rio Pardo e foram
repelidos pelos Capitães José Ferreira de Aze
vedo e José Joaquim de Andrade ,Neves. Este
morreu no pôsto de General e com o título de
Barão do Triunfo; f

em 1840, durante a guerra dos "Balaios" houve
forte combate sendo os revolucioná�ios repeli
dos de Chapadinha;
em 1861, foi inaugurado o primeiro dique da�
Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, cujas obras
haviam iniciado em 1824;.. í
comemora-se neste dia o do Rádio e o da Ar-IAndré Nifo Tadasco .

e

e Amanhã, no Passado
20 DE SETEMBRO

e

1 .• '1 ••
-

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

DESENHOS ...
COMEDIAS ... _

Preços: 3,50'- 2,00

Preços: . ·6,20 - 3,50

As 2hs.
A DUPLA DO OUTRO

MUNDO

Preços: 7,60 - 3,50
As 7hs.

O ULTIMO PIRATA

Preços: 7,60 - 3,50

ção

Ma.itérn um grupo de 10 vendedores e um chefe de vendas para cada se-

emprêsas.

DOS

panela de pressão �II(1�t-\""'::"'TIC

poupa &O� de enefgla e combultlvel

e isto significa economia poro o pais de
-

• Mil,hores ele kilowalS
• Toneladas de' car"õo
• Hectares de molas

• Milhões de íltros de clcccl,
kerozene e gasCllina

E AINDA POUPA TEMPO i: 'tIiAULHO

realmGnte a ri,ui" pef�elta p<i:lill!ilCi da pr.l�io

TRAILLER
HOJE - O ULTIMO PIRATA'

ROMENCE - AÇÃO - AVENTURA
Tudo em TECHNICOLOR

I Para os apreciadores dos filmes de aventuras, aquí
esta maravilhosa película, em que não faltam duelos

I
, •

,
emocionantes e aventura trepidante.

\ Ao lado de duas belas mulheres: KARIN BQOTH
i e MARY ANDERSON, aparece o apreciado ator PAUL
I HENREID, vivendo a celebre figura de .JEAN LAFIT

I TE, o famoso corsário dos mares.

I Suas celebres aventuras marítimas, estão retrata
i das neste sensacional episódio em Technicolor, onde
I l' d .,. .

, a em os prmcipais protagcnistas aparece o veterano

I JACK OAKIE. ..'
__ . __ .

_

As 8hs.

':lIil..�!aI..'...S.�'_[iiii'·Wii>lil..t!"_'A..j..' ..J �������E� DE

: MEU CORAÇÃO, TEM
As 2,30 - 7,30hs. I

-

DONO
I

O ULTIMO piRATA Preços: 6,20 - 3,50
Preços: 7,60 - 3,50

f3L��I�
Estreito

As 2hs.

CARNAVAL ATLAN

TIDA

A VOLTA DO ZORRO

OS DOIS LADOS DA
VIDA

Preços: 6,20 - 3,50_

• As 3 - 5 - 8hs.
O ULTIMO PIRATA

•

Preços: 7,60 - 3,50
As 2hs.
MATINADA

DESENHOS .

COMEDIAS .

Preços: 3,50 2,00

REPRESENTAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

SR. INDUSTRIAL - PRODUZA QUE VENDEREI

Confie a venda de seus produtos á firma M. ALVES FILHO, que possui
um fichário acimade 25.000' f iohas de firmas comerciais e industriais do Di�
trito Federal, acompanha dlârlamente todos os protestos de títulos, concor-

data" e falências sôbre as mesmas.

E�tá aparelhada para desenvolver negócios de grandes

Informações em São Paulo: Barbuy, Bailo S. A.

Fone: 36-1.369, das 13,30 ás 15 horas.

.João Alves da Silva - Fone: 32-4885, das 13 ás 14 e das 17 ás 18 horas.

Sta. Hilda D'Aláscio,
filha do sr. Joãp Batista

D'Aláscio. Com a gentil senhorita
- Sta. Maria das Dores Maria' Catarina Cardoso,

Zommer, ' fino ornamento da nossa

_ Sra. Clarice Pavan da sociedade e dileta filha do

Rosa, esposa- do.: sr. Júlio sr. Francisco da Silva Car

Cesário da Rosa. doso e D. Elvira Maria Car-

COMO QUeR
0'5 PÊSSEG05.
SENHOQA '1

·ZE-MUTRETA ...

.

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 o ,ESTADO

Campeonato' da. Segunda
PELO CERTAME DA SEGUNDA DIVISÃO ES1'AO MARCADOS-PARA A MANHÃ, DE HOJE, NO ESTÁDIO DA F. C. F., OS

BANCÚ, AS 8,30 HORAS E UNIÃO X TREZE DE MAIO, ÁS 10,3Q HORAS. PREÇO ÚNI
.

CO:. Cr$ 2,00. ASSIST� AOS JOGOS.
,
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0]8
Com duas pelejas chega- la Ramos enfrentará o Im- Prevista, a queda 'de todo� os recordes de bi

rá, hoje, ao seu término o; bituba At�ético ,_Clube e lheteria em jogos do Campeonato - O me-
returno do Campeonato: nesta Capital serao prota- Ih di d Ih d f T d

d d
-

P f"
. 1 •

t
-'

A r

F'"
or ataque iante a me or e esa - u o

Cita ino e ro issionais, I goms as vai ,e igueiren- I ' _. ',. ' .

Em Henrique Lage o Pau-I se. '

, ! pronto para,o grande clássico - Um empate,
,

Há mais de uma 'semana' prejudicará a ambos - Reaparecerão Mana-
que o "Clássico aos Clássi- Ira, Barbato e Laudares - As prováveis for
c�s" ,vem e��olgando o; maçÕe� - Juiz �lllm�nauense na orientação do
mundo futebolítsico, o que match '-,

- Em Henrique Lage:
se justifica plenamente tra-' .Imbituba X Paula Ramos
tando-se da tradicional ri-

' ,

validade e ainda maís da
jade. Ninguém quer per- EM CASO DE EMPATE .. _

posição de ambos na ta-
der o "Clássico da Rivalí-

bela de classificação: 1.0
colocados lado a lado com

dade" que vai decidir qual Já se' sabe que em caso

dos dois participará do de vir a terminar empata
o Atlético e o Bocaiuva, os

torneio decisivo com o Bo-
qu,ais também aguardam '

caiuva e o Atlético.

do o jogo,_ o ,que é mais

provável, tratando-se : do

.perfeito equilíbrio de for-,
com o maior entusiasmo e

/

interêsse desusado o' resul-
tado da porfiá desta tarde
podem esperar é um e�pa-'
te,

QJamoso "fla-flú" ilhéu
terá seu desfecho sensacio
nal para gaúdio dos aficio

nados, em grande maioria

simpatizantes dos, dois' glo- I
riosos grêmios. Em toda'
parte, nos cafés, nos clubes,
nas repartições, enfim em

todos os circulas, 'durante
toda a semana só se fal� no

empolgante "choque-rei"
que vai levar ao estádio da
Praia de Fóra a maior as

sistência já vista �m pré�:
lias do Campeonato da Ci- NE·NEM

O ataque mais produtivo
Irente á defesa mais sólida

, ,I

-A defesa alvi-celeste tem I
demonstrado ser' a mais, e-I

!
,I

ficiente dó certame, pois a- I"té agora foi vasada cator-

zê vezes, Por seu turno, o perigosos e infiltradores, a- priu a pena, visto ter o Ft-:

Alei-

des, Trilha e Garcia; Lau

dares, Verzola (Galego) e

Julinho; Justino (Herre-'
ra}, Fernando, Dany, Néd�'
e Pacheco .

SAUL

o Juiz

l..
'voltou a acusar dores no ,O dirigente' da peleja foi

joelho, estando fora de co- escolhido, de comum' acôr
gitações para o choque. Tri- do. Será o Sr Salvador
lha foi suspenso por 1 [ogó Lemos, da' Liga Blumenau
pelo T. J. D., mas já cum- ense, já conhecido do pú-

i blico ,

ilhéu.

)

Pelo que se vê, Barbato
e Manara,' j� refeitos da I

contusão que sofreram, es-
I

tarão nos seus' postos, as-
I

sim como Laudares, cuja Iausêircia nos, últimos en-
-I

contros do aIvi-negro foi"
b!lstante sentida:' Morací

Figueirense dispõe de um inda não conseguiu acertar gueirense conseguido um

dos ataques mais produti- 'neste Campeonato de 53. amistoso com o Guaraní na

vos, estando á frente ao será desta vez: Para isso última quarta-feira.
lado do Atlético, com 23 estão' prevenidos os defen-:
golos. O duelo da ofensiva sores do clube dirigido pelo!
do "Furacão Negro" com a

i
sargento Filomeno. !

1
defensiva do "Leão da Ilha" I

,�

será qualquer coisa de des-
,
Os prováveis quadros

,

1-comunal e eletrizante No
-� .

'.

1.0 turno o defensores a-
,

Salvo modificações as

vaianos levaram a melhor duas equipes deverão ser'

sôbre os_ da' linha de frente estas:

do alvi-negro, pois a pele-
I AVAI -'Adolfinho, Bar
I

ja terminou. com o marca-' bato' e Danda; N e nem;
dor: em branéo, isto é, em-

I Brá�lio 'e Jair; Manara,
patado por O x O,' A linha I Amorim, Balão, Saul e

dianteira do Avaí, embora! Lisbôa.
constituida=por dianteiros FIGUEIRENSE

ças, tanto Figueirense co-

mo Avaí terão que ·se con

tentar 90m o terceiro pos

to., Para que tal aconteça,
estarão no estádio da F.e.

.

'

F. as "torcidas" boquense
e atlcticana, torcendo ? não
mais poder, ora por um ora,

por outro, até ver a igual
dade no marcador.

LAUDARES

Na man�ã' �e �oie a [uga)ta
-

O·
· · TURFE

, nlvers' Itarl'a' Garrich? venc�u �om espanto�a facilidade, oI
páreo principal de dommgo no

Hipódromo de RessacadaEm prosseguimento aos A.A..A. da Faculdade de' Vóga - João Artur Vas- S/prôa - Nereu Ri-

VI Jógos Universitários Direito ' concelos
'

ghetto
C t

.

1"" Canóe - Laelio Luz S/vóga Antônio Boa- Prôa _;_ Ari R Sandrinía, armenses, rea izar-se-a -

da viveu, domingo, um dia
hoje 'o torneio de remo na Yole a 2 - Patrão baid Out-rigger a 4 - Patrão

festivo" contando �Óm ele-
raia oficial .da 'F.AS.C,! Frlerich Fransczke S/prôa - Claudio Horn -:- Êdú Rosa

"ado número de assisten-
com início às noye h�ra�.! ,Vóga - João Artur Vas- Prôa - Laelio Luz. Vóga - Pedro Eggler

tes, que alí foram para pre-
Todas as provas serão cor- concelos. A.A.A. de Farmácia e S/vó��. - Pau�o un�e:., sencia; às corridas progra-
ridas em 1.000 metros." I S/vóga - Antônio Boa- Odontologia S/proa - Juarez Phillili

d 'I J
.

CI b\ ma as pe o oquer u '

e,I baid Canóe - Paulo Novacha- Prôa - Harry Krebzer.!. .

'

1 ,
-', ,

' as qtrars transcorreram den-
1° páreo r-r-: Canóe - 9/ Yole a 4 - Patrão dlo- A AAA.--da Faculdade

iro de uni clima de entusi-
horas I Alvaro, Elpo -' Yol� a ,2 '- Patrão -, E-I de Ciências 'Econôrriicas

asma, o 'que garantiu; para
. 2.0 páreo _::_ Yole a dois, Vóga - Etore, Zoccoli dú Rosa

" I mantém se"vero sigilo acêr-

I
a festa, um êxito sem pre-

c/patrão /
- 9,30 horas ,S/vóga Megalvo C. Vóga - Olimpio Frotta

I
ca das prováveis guarni- d t" ce en es.

3 o

Páreo,
- Yole a qua-' Mussi

,

Prôa - 'Carlos Resquette cões que irá apresentar.

1 A
'" .'

1 da,

"

.�', 'A
'

-. _. � • •
carreIra pl'lnClpa

tro e/patrão .:_ 10,30 horas, S/proa Romeu.·Ko- Yole a 4 - Patrão - Funcionarão ��mo JUl�es tarde foi espetacularmente
-4.0' páreo - Out-rigger 'a, chewitz

. ,
Moacir Jguatemi da Silvei- de saí4a ,e percurso os se"

levantada pelo Guarricho,
A/patrão - 10,30 horas, I, Pl'ôa - Adroaldo Reveil- ra

'

,

.'
, nh,ores Eurico Hõsterno e

que venceu facilmente ao
As guarnições de nossas' leau

' -

I Vóga - Gleno R. Sche- Sadí Berber, e' de chegada C'
(.

" ,
' I ' 'seu competidor orsarlO,

três faculdades estarão as-' Out-rigger a 4 - Patrão rer ' 'os senhores Adolfo· Cordei-
t

A

t d' , " \ por res corpos, razen o o
sim constituidas: ! - Stalin Willi I S/vóga - Argeu Crippa ro e Belarmino Veloso, , : d'

.' "ô .

_________

'

__
,

__ ,__

.

seu a versarlO ,ommgo,

10, CAMPEONATO DOS CURSOS 2.0 lugar - Anice R. .da Rosa, de Trindade, com desde o 'pulo inicial.
11 segundos.' Os' demais resultados deNORMAIS REGIONAIS' .3.0 lugar - Nilva Kretzer, de São ,José�' (-lomingo foram os seguin ......

4 o lugar - Elizete Machado, do Saco aos Limões
5:0 lugar --. Ivone Zacchi, de Palhoça, tes:

6,0 lugar - Leda Goulart/ de Coqueiros.
4x75m.

1.0 lugar - Equipe do CNR do Saco dos ,Limões,
com Dilma Rita Barbosa, Osvaldina Rosa, Solange
Dias e Elizete Machado, no tempo de 44,8 segundos, (A
equipe do Estreito foi desclassificada pelo juiz de per-

'

curso, apesar de ter chegado em Lo lugar com o tempo
de 43,8 segundos por ter ultrapassado a' zonâ de pas$a-
gens).

'

2.0 lugar - Equipe de Trindade, com Anice C, da
Rosa, Zildu Silva, Linaura Madaloni, Claudete Gomes.,

3 o lugar - Equipe de São José, com Nilva Kret
..zer, Nilva Hangrich, Vanda Silva e Debora Alves.

4.0 lugar - Leda Goulart, Terezinha Farias, Zé-
lia da Rosa e Vera _Alice Roqu,e.

'

5.0 lugar - Ivone Zacchi, Leda Vieira, Sabina Fa
rias e Ilsa Rosa.

C. N. de Saco dos Limões é Abrigo de l\Ieno
res, .campeões respectivamente de atletismo

feminino e· masculino
Nos dias 5 ,e' 6 do corrente, no' Estádiq Santa Ca

tarina, realizaram-se' as provas de atletismo ,do .1.0 Cam
peonato Normal RegioQal programadas pela Inspetoria
de Educação Físicª', com a cooperação da Federação
Atlética Catarinense. Na parte feminina sagrou-se, cam

peão o Curso Normal 'Regional do Saco dos Limões e

na parte masculina o Abrigo de Meno;res, que "",assim
confirmou o esplendido treinamento oferecido aos 'seus
atletas. A 'dupla vitória do Abrigo r�compensa os diri
gentes daquele estabelecimento de ensino e prestigia
os princípios educativos nêle existentes, - destacando-o
entre as demais organizações educativas estaduais. Re
lacionainos 'abaixo os resultados das prova�:.

FEMININÁ 75m. rasos
'

1.'0 lugar - Gilma Nunes Neves, do Estreito, com

10,-7 segundos' I •

(Continua)

O hipódromo da Ressaca- ra a prova. 'Mimosa

Não correram Fast 'e

�GÓlfOX
'

" Diferenças: 1 corpo e 1

corpo
,
Vencedor - N. 1 Cr$

corpo 15,00
Dupla 13 - Cr$ 25,00

1.0 páreo
AL. Cr$ 1.000,00

1.0 � Tubarão
2,0 - Mimosa
3.0 - Lagoa Seca
4,0 -:- Joaçaba
Diierenças: 1 1/2

e um corpo
Vencedor: N 1 Cr$ ... '-

11.1,00
Dupla - 14_ - Cr$ 20,00,

Largada ,péssima
Tubarão .. o que não impe-
diu, entretanto qu!,! já ,nos
últimos HlO metros domina-

cor-

reu bem.
2.0 páreo

A. L. Cr$ 1.000,00
1.0 -,Ciume

2;0. -:- Bombinha
3.0 - Chimbica
4.0 - Moreno '

Não correram' Talismã
Madhi

Diferenças: 1/2 corpo' e
1 corpo
Vencedor N. 2 Cr$ 50,00

,

Dupla .23 - Cr$ 180,00.
Largada boa, tomou

ponta Pombinh e nela, se

os ultimas
foi supera-

conservou até

me,tros, quando
do pelo .ciúme.

3.0 páreo
A L. Cr$ '1.000,00
10 - Iracema
..\ '.

2.0, Pipoquinha
3.0 - l1ibeii:ão

A Preliminar

Como aper�tivo teremos

o encontro dos ,suplentes,
pelo certame de aspirantes.

Os Preços

'Arquiban'cada - ·Cr$
15,00; socios ..,....., 10,00; se

nhoras e senhoritas - 5,00.
Geral - Cr$ 10,00, so

cios; militares pão graduá
dos e estudantes com car

teira - Cr$'5,00.e

a

1.0 - Mandarim
'2.0 - Diamante

3,0 - Manolit�
4.0 - Araranguá
Difer�nç�s: 1 .corpo e

-

�' ,

1/2 corpo.
. Vencedor - N. 4: Cr$
]5,00 Dupla 14 Cr$ 40,00
Saída, ooã';" Diamante,

J,VIanolita' e Mandarim cor- .J

reram ne:ta ordem até os

,últimos ;300, quando foram

superados pelo lVIadarim.
5.0 páreo - desafio

A 1,. Cr$ 20.000,00
Lo __..;.. Guarricho

2.0 - Corsário

Dir�fenças:' , 3

Vencedor n. 2.
corpos.

,Páréo sem emôção,devi- Para êste páreo não hou-
do aos forfaits. A vencedo- ve apostas
1'a largou e ac�bou çom a

corrida sem tomar conheci- Garricho tomou a ponta
menta dos demais

competi-I
no largá e I limitou-se a

dores., ,

florear durante tod0 o per-
"

" 4.0 páreo
I
'curso.

A,. L. Cr$ 1.009,00

para

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Noticias daS�MariDha :C'-'''
.

,A •.

S- C· t
! FLAGELADOS

�1�1��'�'8.��"��:-'�:'� '"",,--:;- \ ':, era·mlca ao ae ano ·invadem 'Cascave,1
Jenhlras riogran�ens'ês8fereceram uma Ban-
deira Nacional ao Cruzador. "Tamándaré"

.

Conform(\, consta do Bo-j xército e da' Brig��ã :vrili� vara em "postos de conti

letim Semanal n. 0036/53, I
tar. Escolas MUmClpaIS e rlêncÍas".·

.do Comando do 5° Distrito .Giná�,ios,
.

'além de grande Eelo espetáculo civico! .

Naval refei-eu'te à semana massa popular.
'

Empolgante manifestação
de 7 a 13 do corrente, rea- de brasilidade nos fazendo

lizou-se com grandeibri- A 'Bandeira foi transpor- sentir o sentimento elevado
lhantismo a entrega da tada para o cais onde se en- fie patriotismo que, como

Bandeira Nacional ofereci- centrava o
. "Tamandaré", nunca, deve unir o Povo às

rda pelas senhoras Ríogran- escoltada por- Oficiais da Fôrças Armadas, sob o pa
dinas ao Cruzador "Taman- Marinha,'Exército, Brigada nejar da Bandeira auri-ver-

dare". Tv'i:,ttar e Bandeirantes,

ten-I
de,

Para maior solenidade do do sido recebida a bordo "que a brisa do Brasil
ato formaram tropas do E- dos l':..avios que se encontra- beija e balança".

CONGRAÇAMEN-
'1'0 DA CLASSE IFARMACÊUTICA

IReferindo-se à recente

visita da comissão Executi

va da futura Convenção
Nacional de Farmacêuticos,
a esta.Capital, o "Estado"
do Paraná em edição de 12

do corrente publicou o se-

guinte:
'

.

'.
Acedendo ao convite da

Associação Catarinense de

Farmacêutidos.r seguiu pa
ra' Florianópolis, no dia 5

de setembro uma delegação
(13 A. P. A. composta de as':'

saciados, professores e do
Presidente de Honra da IX

Convenção. Brasileira' de

Farmacêuticos.

No decorrer dos três dias

que lá permaneceu, a dele

gação foi alvo das mais ex-
I

pressivas gentilezas por Iparte de seus colegas c�ta- I
rinenses. I
A par das conferências,:

,
almoços de congraçamento ie um bom elaborado plano
de passeios às lindas praias

.

d.'-l ilha, 'visitas aos hospi- i
hâs e Escolas reformatórías, I

�!? farmacêuticos paranáen
ses ficaram cativados com

a visita especial ao Exmo.

Sr. Governador do Estado

que na ocasião foi saudado

.pelo Presidente da Comis-
f

.

são :E;xecutiva da' IX Con-
j

venção Brasileira de Far- i
macêuticos, Professor Otá- I

via Pe�eira dos Anjos, cuja I
saudação sua Excelência
;Jrilhantemente respondeu.

• O retorno da caravana deu
,

'se dia' 8•.

VELHICE -

ALEGRE 'E FECUNDA
com nervos fortes e saúde
perfeita?

GOTAS

:'.' MEND.tLI�'A.s
'

.. "As.gotas da Juventude"
�'.:

. Dão. vida nova aos fracos
.

- e '11e-r.vo.s08, de ambos os se-

, xos, cedes envelhecidos pe
lo excesso de trabalho físi
co e mental.
Não tem contra-indicação.
Nas boas casas. -,-Pelo' re

embolso. C. Postal. 3.685,
Rio.

PAGAMENTO AOS
MUNICIPIOS DA
COTA DO IMPOSTO
DE RENDA

RIO, 18' (V. A.) - O vi

ce-presidente da República,
sr. Café Filho, 'promulgou;
hoje, a lei que' autoriza o

executivo a abrir pelo Mi

nistério da Fazenda, o cré

dito especial de trinta e

cinco milhões de cruzeiros
-

.

para completar o pagamen
to da cota devida aos mu-

_

nicípios relativa ao Impos- .

to de Renda.
� ...

, }

planejada
para ereseer

e prosperar•••

instalação de energia tU
bica no centro comerofal,
no pr�zo,!le_!_mese«-.

co� d6 um AolBl'
dotado de af1U4 eneancJCIQ,
lUl eUtrica , es90tol, ,.0
pnuo de t ano:

---

. Entre as grandes obras de expansão social e eco

nômica que estão propiciando a onda de prosperi
dade que impulsiona o Norte do Paraná, destaca-se
o grandioso empreendimento da COBRASA, planifi
cando e construindo umamoderna cidade, CAFEEI
ROS, na região' do, Brasil que. mais cresceu nos úl
timos dez anos. CAFEEIROS não nasceu ao acaso ...

está sendo construida com método, senso de previsão
e de acordo com 8S modernas exígeneías urbantstícas.

BENFEITORIAS GARANTIDAS
POR CONTRATO

construçtJo de um eCUtlelo
parei ª escola púbUca. no

'� pmzo de 2 ano.t;

Cláusulas contratuais garantem, entre outras, as seguintes
beüíeltorías : energia elétrica no centro comercial em 6 meses;
hotel com açuà encanada, tuz elétrica e esgotos em 1 ano;
agua encanada no centro comercial em 1 ano.

o QUE É A COBRASA construç40 de um' campo
de'pouso para aviões, com
pista de 1.2QO metros, no
prazo de 1 ano;

Vá ao encontro da fortuna adquirindo
terrenos em CAFEEIROS I

-

- A COBRASA - Companhia Sul Brasileira de COlonização S.A. -

é constituida de conhecidos e experimentados homens de ne

gocíos de Curitiba, e tem como principais acionistas a SAIC
Socie.dade Anonima (Imobílíaría e Comercial) e_ a IJ,OPI Iwersen,

. Loyola & Plerri S. A., importante empresa �oIIstrutora.

EXCELENTE LOCALlZAÇÃ,O
TODOS PODEM ENRIQUECER

EM CAFEEIROSCAFEEIROS está situada no municipio de Peabírü, a 11 qui
lometros do patrimonio oficial do Estado, denominado "Cruzeiro
do Oeste". ligando-se por estradas de rodagem às seguintes
cidades: Porto de Guaira, Campo Mourão e Maringá. A estrada
T-6, do Plano Rodoviarlo Estadual, passará rente ti. CAFEEIROS,
e excelente aeroporto está sendo eonstruído junto à cidade.

A rartir de c-e 10.000,00, V. pode comprar um terreno
(data em CAFEEIROS. E' existem varios planos de pagamen
to a prazo para facilitm' a sua compra.

-

INFORMAÇÕES E VENDAS
.J,:

•

� .:. '. 'I
•

�
':-T �

----- ...._-------.�---.�
I·

'

•
.

I' GRATISr
I
I
I
I
I
I'
I
I
I

Curitiba: Rua 15 de Novembro 396/398
Londrina: Av. Paraná, 1374 - 1.° ando - Toei.: 711 - C. P., 635
Maringá: Praça Rodoviari� (ao ládo do Hotel Bom Descanso)
Blumenau: Rua 15 de Novembro, 1035

OE-4

Escreva-:nos ainda hoje para recebe" ,em qualqu.r.
compromisso de compro, um folheto ilustrado contondo
informações sobre CAFEEIROS.' .

--'.

,
......r_

Procure, hole meimo, o Agente' da SAle na lua cidade,
o!�., '""'-�""".

COBRASA Nome -.�
.

..

Endereçci"" �
"

•••••

'

lo." •••

Marco d. fundaçlo da

Cklad. d. CO'••I.... Cidade Estado ••••••••.• ,'•••••••••
.

.

,-.;;r
"Registrado .ob o n.·' J5, livro 8, ,�o Registro Gera' do 'movo',
da Comor�o do' fOlr do '"110ÇÚ .m 20/4/53"

Companhia 5",1 Brasileira de Cõronização
Rua Jose Loureiro, ,51 (Ed. Mauá) - Caixa Postal, 1505

T•• I. : 124, 2792, 3162 • 3423 - Curitiba - Paraná

PRONTA ENTREGA

FORTALEZA, 18TIJOLOS PRENSl\ tJOS, TELiL.L\S, LADRI�
.

LHOS, RODAPÉS E' MATERIAL ·REI!'RA·
.

TAJUO

239 - Flerianôpofís

DiSTRIBUIDORES

(V.. zado o início de qualquer
A.) - O prefeito de Cas- trabalho público, "neste mu

cavel, Genário Facó, que se nicípio, a fim de solucio-
encontra presentemente eu- nar a situação dos flagela
tre nós, recebeu, daquela dos, que estão desespera
cidade o seguinte telegra- dos, sendo capazes de ata
ma: "Foi invadida por car o comércio".
grande _número de flagela- Outro telegrama anuncia
dos. O comércio, sem ga- que o número de flagelados
rantias, fechou suas portas, sobe a 600 e que muitos
acarretando um grande pre- estão armados de foice e

juízo. Os comerciantes reu- machado, ameaçando a pre

'1'
nidos,· pedem sua valiosa feitura e o comércio.
interferência junto às auto- O sr-.Genário Fac6 já
ridades competentes, no entrou em contato com as

�""'-'�_"""��""', sentido de que seja autori- rutortdadas estaduais,•

OsnyGama aeia.
"iíl "

I �lP'G
. '.:'�' ��.ft\ .

JERÔNIMO COELHO. 14 _. Caixa Postal,

.\

/
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Ca�lo_ 8oe,pok o. $./A.
Uma

I

tra�içao no �omércio e na In�ustria �e Santa Catarina
M at r i z - F I o r i a n Ó p o I i S

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINyILE, SAO �FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E. CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS,- FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS'AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊL9.
_____ .

� _T------ ----------------------------�------------------�---------

'\..
n

- ;,

w ,-...,

URA, WLADYSLAVA W. HUSSI 'DR. JULIO DOIN VIE"lRAE ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,.
DR. ANTONIO -Dm HUSS3 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

-

....... _ _' Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-
. Oli.rrla-Cbl" ."ral-Panea

.

I ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Ier.- pl.to � ••peeia1isa'" ••• DODOAl O••DlIO� Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa..

'AI olerllo. m6todo••• dla••6.U.eoa • u......... Curso no Departamento Nacional de Saúde
fOLPOIO�rLl - IIl8T.ao - IALPDf80G:auIA -, DTÜO- Consultas diáríamente das 10 às 12 horas.

LIS_O .AB.ü. 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. I...Io..re,ia ,or 011". ..riã.�.leu...a••la'" ..Ioa Ultra -Atende no Hospital de Caridad.., de' 8 às 10 .

...1.... Iatr. 'Y.rmelllo. horas.
.

Ic-a.l&6rl.: a•• Tr.j••• , •. 1. 1· ....r - 1Wft"':'_" ... - Consultório: Rua Vitor Meireles; esquina com

........ Saldanha Marinho. I
••Arle. D..... II "ora. - Dr. ...... Residência: Travessa Urussanga .2. - Apt. 102.

Ou II .. II "or•• - Dre.......

a..l...... A.....l.. Tria,.wNl, IM

-' DR. A. SANTAELA
,.r.rID... p.la r......I. M.&louJ •• •..1&1.. .ÍI Oai,..r.

.... 'ü, .',••'0).
'-

.Wi� ,ter .....rM •• ....ala...." , 1'aI.".... .. DIItrllI
r.e.ral. ':- '.

Ib:�la.ra•.i•...,Ital r.lcllfMrl......I".M 1••4II6rIo ••

." ... r...ral.
Ib:-iliterà. i.· "......-C.aà •• IIlMrl"r'" .. .. • I......
OU.l.. _UI.. - Doe••••••".....
c-ã..t6".. ..lftclo Amm. .... - .... I.

.......dÍl. a.r. 1...... 116.

Co........ D., .11 /11 br...
'l'.W�•• 1 o.•••lt6rlol 1..... aulII.elII UU.

. DIl., JOSE' BAHIA S. BITTENCOUBT
•• II' C.

alal.. hral - P••Ul'lIU
... '11 ....... II - ......

·ro.mCOLTUaA - P:iDUTaLl - OLDOQA ••aIL
. Cleualt6rl. � .......... - a........ "...... , (Lute U

.. ....) - 1'Ima••,.u..
1Iad!l..... 11 Ilo-r•• - DIirla......

....01 - OtrflDOI - II..............AIf1'A

DR. GUERREIRO -DA FONSECA
•.,.dau... ·h ........

...... A'.'.lII.a .

Ua,.da •• r 1- a.fr.te'
- .........atra &ala-x. (t..

-.,r Oab > - a.Ur." • o.Q" ltItna ..

-, .

a..el.. )ara 0......

o.u.lt6rl. - Via Ia P.re� •• , -
'-.
(:&ltM .. ou.

JaII ........)..
--.

�1I'.d. - reli,. lüal", 111. - '1'''' 1_

DR. ANTONIO MONIZ DE ABAGAO
ClaUIIGU T..1JII.AT.....U

OrtQelll
Oo••I",M, '''' Pia", lL
... II ... l! 1I1r1a...... •........ IU......
..... ....1..... ln. r..... 11..

Doo.,.. ..no... • ........
1Ja,0...d. Ban.L
a•• TIn .

00'-.1 �.. II li l' una.'
roo.- .. 'N.
.... 1 a.. Ia.to. Baral...., " - .u.a....

DR. JOSE ROSARIO ARAUJO
CUalea l1641ca - DH.... II. cd.....

lTr m.llto •• 'roÍlq1lite••m ."Ito•• ála••••).
Ce I&6rl.. Vitor ••1ftl••• 11 - l' ••Iar.
._irl.: D•• 10,10 11,10 • .. 1,11 urea..

.......d.: A....nida Jtio Brànco; lU � ro•• 1.161.

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
••DICO,

... 'erv1..... CliaI.. Iar••UI ta ..............ui..........
•• ta1 .. CarlIId.

OLUIlCA lI.DICA D. oãIUiOAl • IDULTII.
'- AI_II. -

c.u.lt6rl•• a I -- DIu"'" II ti 1&
•••• 1IulfllaJ

·

,-

&..I...d.. a reüál GaiUL.�.. 1"- .....1 IIL

.
'

DR. I. LOBATO FILHO
Doe•..:.. •• •...r.... , r...lr.&6rl.

TUB.RC,ULO ••
&.ADlOGRAJ'IA • RADIOSCOPIA DOS POLBOH

C1nr:rta •• Teru
,."E'... .,d� l)e1. J'aenld.d. Nacion.l dte ••dle111•• Tl...1......

Tl.iociII'&rl'iio do Ho.�ital Nerl. ".oa . I
Carao ••••�.ciall••çio �.l. S N. T. ih-ln�fJlo .-Ib:-a••t...u...

t

iClr�l1ti. do Prof. U.o Piõ.lro Gaimart•• (at.,

Cons: Felipe Schmidt, 38' - Fone 3801
Atende em - hora marcada

.

Res: Rua São Jorge, 30 ..:_ Fone 2395

DR. NEWTON D'AVILA
Ctnrlfl••er.l - Doe.ças •• j!le....r.. - Pr.e.......

.

IU.trld.... l1641ea

éeaa.IUrl.: Rua Vitor ••irel.. li. li - r.l.roa. 1.1".

C.ualt.n: A. 11.&0 hora. fi
- à tarde da. li aor.. •• ál....

acshllaellt.: R'a. VJdal :aamo.; - Telefolle LUI,

Mário

•

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

- Dr.> M:eceslao S�àil.iawsk-

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

/
.

'«0I

I ADMINISTRAÇÃO
_

Redação e Oficinas, à rua Conselhairo Mafra n.

Te1. 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAl\J.oS.
Gerénte : DOMINGOS F. DE AQUINO.

Represen tantes:
Representações A. S. Lara, Ltda.
Hua Senador Dantas, 40 - 5° andar.
Tel.e 22-5924 - Rió de Janeiro.-

Reprejor Ltda. ,

Rua Felipe de Oliveira, n. 21.
Tel.: 32-9873 - São Paulo.

. ASSINATURAS
Na Capital

61> andar

Ano Cr$
Cr$

,

Lavando com 'Sabão

\iirgem Especialida,de
da Cla. iETZEL INDUSTRIIL-J8inviUe. (marca registrada)

economiza-se
(

tempo
.

e dinbeiro
.

11��y'�!;��:S...ta coluna, informações que
necessita, diàriamente é de
imediato':
JORNAIS T�lefon.

. Q Estado 3.022
A Gazeta. .........• 2.656
Diário da Tarde ..• 3.579
Diáfio da Manhã ". 2.463
A Verdade -. 2.01(1
Imprensa Oficial 2:688
HOSPITAIS
De Carfdaeee

(Provedor) . . . . . .. 2,314
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos' 3.8:n
Militar' .,

-

3.157
São Sebastião (Casa

. de Saúde) 3.153
Maternidade Doutor <,

CarTos Corrêa ". 3.1�1
CHAMADAS UR-
GENTES- .

Corpo de Bombeiros 3.313
Serviço Luz (Recla-
mações) 2.4U4

Polícia <Sala Comís-
sário)

" 2.038
Polícia <Gab. Dele-
gado) . . . . . . . . .. 2.59,.

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC
Cruzeir�' d�' s�i'::::

DR. MARIO LAURINDO- .Panaír
.

e
·Varig·

.

Lóide Aéreo .....•. '.
DR. CLAUDIO BORGES.... Real •...............

ADVOGADOS Scandinavás .

fI'Ore em ,-eral, Recursos peran.te o Supremo Trlb. HOTÉIS

•• 1 Federal e Tribu:ul Federal ele
-

Reeuráo..
.

Lux
.

DR. �VALMOR ZOMER GARCIA ESCRITÓRIOS Macestic : .

- Diplomado pê�a Faculdade Nacional de Medicina da! FlorianõpoUa _. Edifício Sio ior.e, rua Traja.,
. Metropol .

Universidade do BrasH : 12 ..!... 10 andar _ aala 1
La ·Porta, •••• � ••••

Ex-interno por' concurso da' Matérnidade�Escola -I Rio de Janeiro - Edificlo Borba Gato, Av.. i.
Cacique •• ; •••• �.,.

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) AJltlhlio Carlol 207 _ aala 1001. ECenttrlal ••. , ••••••••

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital
.

s re a •••••••••••

I. A. P. E..T. C. do Rio de Janeiro Ideal .

E.i'STREITOMédico do :Hospital de Caridade DR CLARNO G GALLEmllOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS -OPERAÇOES
• •

I Disqu,e.� ...
,' ....•.••

.

Cons:' Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. Róa: Vitor Meirele8-:.",!V�G�!1�468 _ Flor�.DÓPou.. I� j ,';"

Pela manhã atende diàriamente no Hospital;
"

. -...___________

--....,.---...----..,.-

de Caridade. I
-'

Resid:_ Rua General Bittencourt n. 101 .. Tel. 2.692-. Advocacia e Confabilidade

-de .', Larmo CaotÍção'
- MÉDICO -

'
-

1. CLINICA DE CRIANÇAS
ADULTOS", .

, DOENÇAS INTERN�S
CORAÇÃO - FIGADO - RINS -;-. INTESTINOS r

Tratamento moderno da SIFILIS
,c.onsultório - Rua Tiradentes,' 9

HORÁRIO:

,

I Navio-Motor «Carl "Hoepcke»Das 9 às 11 e das 13 às 16 _horas
.

RAPIDEZ -)CONFORTO - SEGURANÇA
Te1.: Cons. - 3.415 -�Res. - 2.276 - FlorianópoÚs. Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itãjaí e Santos, 'sendo
neste último aplilnas para � movimento de passageÍt'os .

\

.. .

- .

,> '--
"." >

IDA VOLTA
- Médico. do Hospital Nossa--Senhora .da Luz - de Fpolis. de Itajaí do Rio .,...- de Santos

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. ,92";- Fone 2665 Horário de saída: de Fpolis., às-24 horas
Residência: R. BARÃO DO- RIO BRANCO N. 529 do Rio, às 7 horas

.

CURITIBA - PARANA'
-

\ íTINERÁRIO. DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
Especialidade: DOENÇAS NERV_OSAS

.

E. MENTAIS NO TERCEIRO TRIMESTRE DE 1953
Doenças da pele: Eczeinas, Furunculose, ,Coceiras, Man- 20/8 22/8

�

27/8 28/8
c.has, espinhas, etc. - Glândulas. Falta Ide regras, Ex� 31/8 2/9 7/9 8/9
cesso, Flores .Brancas, Frieza sexual;- ]mpotência, Este-

. 11/9 13/9 18/9 19/9
riJidade, Desonvolvimento físico e mental; etc: � .Do- 22/9 24/9 29/9

.

30/9
enças crônicas em geral: Reumatismo, .:Varize�, Asma, Parq. mais informações dirijam-se à

M�lária crônica� Hemorroidas, etc., EMPRÊSA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de Rua D�doro - Caixa 'Postal' n. 92 - Telefone: 1.212

cada mês no HOTEL HOLETZ
. , .

..___

Semestre � .

No Interior
Ano •........ '. . . .. .. .. . . . Cr-$ .200,00
Semestre

'

',. . . . . . . .. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto •

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

ceítos _emitidos nos artigos assinados•.

DR. MARIO WENDRAUSEN
CUaJ.. lII6tiea .....1.... ai.....

t:.ualt6r1. - a.. ,....Pia.. I' - 'I'al. .. fi..
c.u.ltar.. �.. • li • 1I.er...
.....Iad•• a......,.. '''m, D. 'l'el. .11.

ADVOGADOS

, ,

ADVOGADO: ,Dr. Estêvam Fregapani - Causas--
cíveis e trabalhistas.

.

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago -
Assunt.os -fiscais em geral.

Edifício "IPASE" -,- 5° andar

DR. JOSE 'MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO -

C.h:a r.taI 111. - ltajal - ..... Calarl..

NAVIO-MOTOR ,CARL :HOEPCKE

S�6���:RC(At
ESPECIALIDADE

.. - -----------�----

160

3.700
2.500
3.553
2.32.5
·2.402·
2.358
2.500 J..

2,021
2.276
1.14'1-
1.111
1.44'
1.,,,
8.171
3.639

.06

Pensão�
Dispõe de quartos para'

rapaz dímdo bôa referência.
AveniBa Hercílio Luz o. 2.

.;

SÃO PAULO
RIO?

�

---,---------

/

AVISO
DR. JúLIO DOIN VIEIRA

Acaba de receber o .

AMBLIOSCOPIO DE

WARTON \...

Para tratamento d.� ES·,

T8ABISMO 'en'l crianças.
Rua Vitor Meirelles� 14•.
-De 9 às 12 horas

-

diària- '

mente .Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 7

/'

Florianópolis, Domingo, 20 de Setembro de 1953
---------- -----------�--:--------� -------

,TERMINOU, SEM' RESULTA�IVe"de-se�DOS IMEDIATOS A CONFE-,
'

'..
_

--
• f Uma caminhonete Four-

'RENCIA DO ,CACAU gão FORD FI tipo; 1953

com 16 mil quilômetros em

perfeito estado de 'conser
vação, equipada com radio

Ford e convessor -de ondas

.eurtas.
Os interessados poderão

se dirigir a Nery Almeida,
Av., Adol� Konder s/n.

Urubici - Mun. S. Joa-

'LONDRES, 18 (U.P.) -I
'

Assistiram a conferência representando todos os ra

A Conferência Mundial do cerca de' 300 delegados de! mos relacionados com a in

Cacao, que se realiza há tôdas as partes do mundo, I dústria do cacau.

três dias, deu por termina- I
da su-as deliberações hoje.

I

Nesta conferência foram
discutidos prcblemas de ca- Banco' do Brasilráter técnico concernentes 'I
à indústria em geral. Entre-
tanto, não se espera que se

obtenham resultados ime-

diatos do que foi' dis�utido.

'1 Ven:irnento�: Cr$ 2.990,?0 - m�is ?ratificaç.ões e

Paul S. Cadburry, resu-
um futUI? promIssor. -

A

. d' :
id d d Inscrições abertas de 8 a 26 de setembro, na Agen-

mm o as ativi a es a

cl;m-l cia do Banco desta cidade.
ferência, disse que os as- Temos pontos organizados por professores do Banco
suntos mais i�portante�', do Brasil, rigorosamente dentr� dos programas oficiai�,
discutidos foram ás relacio- ao preço de Cr$ 300,00 a coleção completa das 5 mate

nados com a qualidade do I rias. Reêmb,olso Po�tal. Pedidos por farta ou tel�gra
,

. ma. Porte aereo, mais Cr$ 50,00. L N. C. A. � Praia de
artigo e com a oferta e pro- Botafogo, 526 _ Rio de Janeiro.

.

-
- ,

cura.

CONCURSO DE ESCRITURÁRIO-AUXILIAR

I
O figado e Prisão de Ventre

PRISAO DE VENTRE
PII.ULAS ,DO ABBADE MOSS

As vertigens, rosto quente, falta IIe ar

vômitos, tonteiras e dores de cabeça, I
maior parte das vezes são devldas ao

mau funcionamento do aparelho diges,
tivo e consequente Prisão de Ventre.
As Pilulas do Abbade Moss são indica
das no tratamento da Prisão de Ven·
tre e suas manifestações e as,Angioco-

Iites Lícencladaa pela Saude Publica, as Pílulas do Ab·
-

bade Moss não usadas por milhares de pessga_!5. Faça o

No que se refere- à qua-
--

"lidade, ,Cadbl,lrry disse:
I P"Uma das grandes desvan- aro

tagens que oferece o preço

exageradamente elevado do
cacau é que a indústria ab
sorve da mesma maneira o

produto de boa como o de'
má qualidade".
Ao tratar da oferta e da

procura,
-

a conferência che

gou à co-nclusão - disse

Cadburry - de que, uma

vez que se equilibrem os

preços a um ponto razoá-

vel, a procura aumentará

quimo

REGRA DE CALCULO
IIQUICKII para
CONCRETO' ARM�

rreço: Cr$ 104,00 apenas!
Resolve práticarren:e e n,um
instante cálculos e detalh" ••

,

construtivos, .,.

Ideal para projetos, orçamfT'
tos rápidOS e execuções
corretas!

(ã: i,i. CÃRRERASFuiiiSr;:>{;
I R••u.usl�, 508 - s/I S P UL '

I
I

- I
I
I
I Rua """,."_ """""""",,' ..

�

I Cidade .. ", " .. ",,,,,,.,,,,,,

I Eslado"""",,,,,:,,,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,_,

Peço enviar 1 regua cákula '

uQUICKi' contra reembolso

postal
'

Nome __ """,_•••• _, __ .... ,_,;., •••

TOSSESnecessàriamente, com que o

mundo absorverá 1.00.000
de' toneladas, em lugar de
750.000 toneladas anuais

toneladas.
"Se devemos ganhar a

batalha das pragas e enfer
midades - declarou Cad

burry v= devemos desdo

brar nossas forças com a fi

nalidade de obter as maio

res vantagens possíveis".

POLVILHO'
ANTISSÉPTI.cO

GRANADO
lhe:

'

.
. \�c;,

'I!lIs Suores \t\\: '

"

a. Etonomia e' Segurança
, nas' construcões !

,

-

.

Sob a responsabílídade da marca ;:,IKA
mundialmente credenciada - V. S. encontra
rá os mais variados produtos paraproteção,
conservação' e impermeabilização de cons

truções, Embora não sendo os de preço mais
baixo, são produtos econômicos porque ga
rantem um serviço perfeito e dumdouro.

• I N D A - De altõ poder adesivo, é um produto em

pregado para fixar azul.ejos, ladrilhos, mosaicos. cha
pas de cimento�amianto,plac_as de mármore,vidro etc.

I G A 5 3 _ Mastique para emprêgo em qualquer
tipo de junta. goteiras etc. Fabricaào em 2 tipos:
preto e cinza.

I e o L 1 - Tinta betuminosa Isenta de alcatrão,
que protege as superfícies contra a ferrugem, <tapo
drecimen'o e a corrosão. :€ empregada tanto"para
uma simples pintura de cêrcas e gradis como p'ara
pintura de pontes; hangares. tanques de salmoura, "-
obras de concreto etc.

'

� Consulte-no.
sem compro
misso sôbre

se us proble
mas de '1m

peJ'meabiliza
�ão.

,sIHA 'S. ••
Representantes em todo o Branl
Vendas dos produtos Sika em

Florlanópoll.:
'

TOM T. WILDI & CIA.
Rua D. Jaime Câmara -, AvenIda Rio Branco,

Caixa Postal 115

CENTENÁRIO DA COMARCA 'DA
LAGUNA

tos, presidente em exercício e que foi à Laguna, presti
do, Tribunal de Justiça do 'giar .com sua honrosa pre
Estado, e teve o compare- sença a reunião que ali se

cimento dos mais destaca- realizou.
dos 'elementos na vida so-I

-

A f' li to ma izarrnos es a no-
cial, cultural 'e jurídica de

,

I
ta, cumpre-nos ressaltar o

Laguna. d' d'
.

gran e entusiasmo , e queA Comissão Executiva

I tá b id t d L• es a im UI a a gen e a a-
Pró Festejos do Centenário f teiguna para es ejar o cente-
da Comarca ficou assim I ,. d C-

. ,

"

.

nano a sua omarca, sen-
. constituída: Presidente: d d

-

f .' ,

o e se esperar estejos a
Dr. Juiz de Direito da Co- lt d t di

- 'da ura as ra içoes e os
marca; 1° Vice-presidente: da boaméritos terra lagu-Padre dr. Itamar Luís da

I nense.Costa; 2° Vice-presidente:' .

--'--�"" ,','--

Jorn. Antônio Béssa; 3° Vi-Ice-presidente: Pompilio Pe- I r.

reira Bento; Tesoureiro
I.

, Geral: Mário Remçr; 1° Te- :

I sourej.ro: Otávio Béssa; 20

! Tesoureiro: Renato Ulys-
séa; Secretário Geral: Ma
noel Américo Barros; 10
Secretário: Norberto Ulys- ,

séa Ungaretti; 2° Secretá
rio: Dr. Saúl Ulysséa Baião;
Orador: Dr. Promotor Pú-
blico da Comarca.
Foram diversos os Presi

dentes de Honra escolhidos, I
figurando entres êles o sr.,Governador do Estado, o sr.

Arcebispo Metropolitano, o

sr. Presidente da Assem

bléia Legislativa EstaJu�l,
o sr. Comandante do 5° Dis

trito Naval) o sr. presiden-,te do Tribunal. de Justiça
do Estado e outras altas au

toridades do Estado e dos

municípios c()mpreendidos,
pela Comarca,da Laguna: I

"

produzidas pela gripe, fIl'a. Laguna comemorará em Laguna e Imaruí,
queza pulmonar e coque u- I, _'

che abril do ano de 1956 o pri- I Apos a reuniao, durante

que consome presentemen- REMIDIO DO DR i me�ro centenário da insta- a, �ual falaram os =. dr.

te J). laçâo de sua Comarca. j Joao Thomaz Marcondes de
,

Cadburry se referia aos' REYN8ATI i Para,assinalar evento tão

I
Mattos, juiz de Direito; pa-

relatórios apresentados pe- U tas : dâ 1'"
I significativo, prepara-se dre dr. Itamar Luís da Cos-

ruas go as que ao a IVlO
,

lo dr. Costa Filho, presiden- imediato nas tosses rebel- desde já o povo lagunense, ta, _vigário da paróquia de

.te do Instituto do Cacau, dó des, bronquites cronicas �u : des;nvolverido grandes es-I Imaruí; dr. Paulo Carnei

Brasil, e da Anglo, Côlom- recentes, secas ou �a.tarrals, , forços 1)0 sentido de, que as I ro, prefeito. municipal; Car
bian Cocoa Collectting Ex- coqueluche, esca_:los san-I comemorações planejadas Jos Béssa, preside�te da As-

gumeos, sufocaçoes e an-
h b ilh

. . -

C
'

I d Lpedition, apresentado _ por· h' id d ten am o 1'1 antismo que socraçao omercia a a-
sias, c la os' e ores no

F. W. Cape, presidente do peito, Nas boas casas. Pelo bem merecem. guna e Des. Ferreira Bas-

Colégio Internacional de A- reembolso Postal End. Telg,! Assim, como ponto ini- tos,' os presentes dirigiram-
gricultura Tropical.. Mendelinas. Rio Dist. local' cial dos trabalhos realizou- se"ã- aprasível chácãra, no

A • Standchar & Driessen Ltda. -I
"

la i "d' ,- /

A·conferencla

preocuPou-I I
se naque a Importante CI a- arrabalde do Mar Grosso,

s� com o problema das pra- de sulina, no dia 6 de se- onde 'foi oferecida suculen-

gas e dos meios de comba-
,..._,

tembro corrente, uma reu- ta churrascada ao Des. José

tê-las. Cadburry disse que nião que contou com a: pre--_' Rocha Ferreira Bastos, pre-
por êsse motivo perdiam-se sença do desembargador

I sid�nte em exercício do Tri-

anualmente cerca de20a.000 José Rocha Ferreira Bas- bunal de Justiça do Estado

i-
r'
�.

•
f"

f

"

---- -_

R-odutos
Consagrad�
pela
experiência J

TRINSfORMDDORES '

Garantia de máximo rendimento.
'Construidos pcrc �ap.)cidades Para comando à distân

cia de motores elétricos;
proteçõ'o contra sobre

sub-tensão.

as mais variadas.

MI,DIDORES

ExistJ1m mais de um mi

Ihõo em todo o Brasil,
registrando' com alto

precisão o consumo de

energia elétrico.

CHAVES
ESTRÊLA-TRIÂNGUlO'Procure sempre pelo mono

grama que simboliza 60 anos Protegendo contra quede de tensão

de atividades no Brasil. � sobre-corao, sõo ideais para o C?
mando monual de motores elétricos.

-(pá�tQ;:ERAL ELECTRIC S. A. c
'" .

�

..
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Edita�\

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS

Edital de pmça, com o prazo de trinta di�s

O Doutor Clovis Ayres Gama, Juíz de Direito da
Comarca de Tijucas, do Estado de Santa Catarina, na
forma da lei, -etc.

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle
conhecimento tiverem, expedido' no -sautos número
q}larenta e um de Ação Executiva movida por Marinho
Laus contra a Indústrias Reunidas Rosa S. A., que se

processa perante êste JUÍ:l;o e cartório do escrivão que
êste subscreve que, tendo em vista o que dos autos cons

ta, por despacho proferido aos 29 de
j

agôsto de 1953, au
torizou a venda, em hasta pública, dos bens abaixo des
critos, e0!11 suas respectivas avaliações, pertencentes à
,executada supra mencionada, que 'serão levados a pú
I blico pregão de venda e arrematação, a quem mais der
I C: maior lanço oferecer, acima das respectivas avaliações,
I pelo .porteiro dos auditór'i?s ou qu�m suas vezes fizer,
I
no dia 30 de .outubro p. vmdouro, as 10 horas, no local
,em que se realizam as vendas em hasta pública deter-.
minadas por êste Juízo, à porta do edifício da Prefeitura
Municipal. Descrição e' avaliação dos bens que serão l'e-.
vados à praça: - "Um terreno, sito em São João Ba�
tista, com 20 metros de frentes, por 100 ditos de' fundos
ou seja a área de 2.000 metr�s quadrados; frentes ào Sul
com a estrada pvblica e f}.mdos ao Norté com terras da
eXE'('utada; extrema a Leste com terras de José Luciano
Gonçalves; avaliado por vinte e cinco m'i! cruzeiros. Uma"
casa construid"a de tijolos, coberta de teihas, não tendo
compartímentos, 'destinada à instalação da indústda de
tecidos, avaliada· pbr cinquenta e cinco mil cruzeiros. _..
Uma casa construida parte de tijolos e parte de madei
ra, adaptada para a instalação da indústria de Fécula
ria, avaliada por quarenta e cinco mil cruzeiros". E para
que chegue a? con�e�imento dos interessado� e ninguem
possa alegar Ignorancla, mandou expedir o pr�sente edi
tal que será afixado na sede -dêste Juí�o, no IJlgar do
costume, e· por cópia 'publicado uma vez' no jornal· "O
ESTADO", de FI(\l'ianópolis, 'na forma da lei. Dado e

passado nest,a cidade de Tijucas,. aos onze dias do mês
de setembro do ano de mil novecentos e cinquenta e
três. Eu, (a) Gercy dos Anjos, Escrivão, o dactilografei

f ' '

con en e subscreví. (a) Clovis Ayres Gama, Juiz de Di-
reito. Está conforme o original afixado na sede dêste
Juízo, no lugar -do costume, sôbté- o qual me �eport� -�
dou fé, D::lt<;l supra, O Escrivão: Gercy dos Anjos,

/
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Saudemos - homens da _imprensa escrita
sua ,grata efeméride." com .votos ,por que"

------- ----------------------------------__------------------

,"(_��(e"'otoj aa a_.ooia

I.

que,
. .

a nenrar

no Ràdio, 'comemor-am' amanhã, a

eBrasíl com ó seu 'amôr à' verdade
- os .cenirades
c.óntinuem

je, e que nos momentos di-
grande festa celebramos ho- la- KEFALINA:""": CEFA-

LÔNIA
"Argostólion", tem a super
fície de 688 quilômetros
.quadrados é 100' mil habi
tantes, aproximadamente.
Perto da capital existe.o

histórico Convento de São
Gerásimos, em que' é guar
dado 'O corpo do Santo, par
Úculéirmente ve�erado pe
los' ilheus.
2a ZA',KYNTHOS -- Z;'\N

TE'

Esta ilha, tem a superfí
cie de 438quilometros qua
drados e 50 mil habitantes,
aproximadamente. Sua 'ca
pital, homônima, é célebre

pelo majestoso templo de
São Dionísio, em que é

guardado'o Corpo do San

:0, igualmente venerado pe
los ilheus. -

3a I,!,HA'KI

A MENSAGEM DO REI, tamos as áreas atingidas pe-
I PAULO I los terremotos no Mar Jô-

Sua Magestade, o Rei da nico. A catástrofe que .ve

Grécia, Paulo I, em compa- rificamos, ultrapassa toda
rihia da Rainha �' do peque- descrição. ,Em toda parte,

110 Príncipe herdeiro, visi- ruínas e luto! Onde outro-
'

tan'do as áreas dos terremo- ra eram ciaad�s belas e ri

tos no Mar Jônico, dirigiu cas hoje não se vê senão rui-
.

ao povo' helênico a seguin- I nas! As populações, sem,
te mensagem: I tecto; vivem ao ar livre ou!
-- "A Rainha e Eu visi- 'em tendas de campanha.j

fíceis, sempre nos auxiliou, A segunda,' em extensão
e com a assistência da Igre- e população, das ilhas Jô

ja, Desta Grande Consola- nícâs. (A primeira é:

: dora' em todosos nossos in- KE'RKYRA - CORFU',

I fortúnios,' e
.

sob as instru-
I
com superfície de 719 qui

! ções do Meu Govêrno, toda
I

lometros quadrados, 64 qui
:l Nação deve, mais uma .lometros de comprimento, e
vez, mostrar toda a suá vi- 150 mil habitantes, aproxi
talidade e, solidariedade, madamente).

socorrer. as
.

popula- Kefalinia, cuja capital é

Zákintkos -- Zante: - Senhoras de uma "Comissão
distrib�indo cigCLrros. -". (Zákinthos, é uma

três ilhas atingidas pelos terremotos)

•
,

._- .•-- -
. +._�)"';"";.__.• �

SS. MM os Reis da Grécia, entre as »iiima« dos terre-

motos, n� cid'áde de Argostólion, capiÚtl de Kefalinia -

C_efalônia. Atrás dêles, vê-se o 1Jequeno príncipe, Cons-
tantino, herdeiro do trôno. No fundo, as r:lúnas.

(Fotografia tirada em 14 de Agôsto)

são --retinidos- de passadas as nossas lagrimas
sob as ruinas e feridos ge- pelas vítimas humanas e pe
m e m sob as tendas! : la coÍossal c a t á s t r o f e

"Crianças, procuram r,efú-I material,' devemos todos
fio nos braços- de seus pais I

pensar o que se deve fa
e vel�os, nos' braços -d; Ilzer agora. E, este :�,qu,e ' se

seul' fIlhos!,
'

deve fazer, e um so:
»

Mas, passada a primeira. Com o auxílio da San�is-Iímprea.iio da catástrofe, I sil11a Mãe .de Deus, 'cuja'

[ateria do Esta,do de Santa
Catarina

f Pa,gamento da sorte' grande
No dia 18 do corrênr., na Séde da Loteria do Esta

dó de Santa Catarina foram pagos os bilhetes
dos com a sorte grande" vendidos em Xapecó,
pondentes a primeira e segunda extração.

O pagamento foi realizado na sala da Administra
:;ão, na qual se encontravam diversos convidados. entre
�les o Agente de Xapecó, Sr. Orlando Corrêa que acom
panhou os interessados até esta Capital.

Foram os seguintes os pagamentos efetuados: 10
. O Lunardelli eetarmense :lecimo do bilhete n. 3.736 ao Sr. Aloisio Hugo Jung-

tal iniciativa. Nas suas de- oluth, comerciante, residente em Mondai, Xapecó; um

lecimo ao sr. Hubert -Weiss, agrimensor, residente em
clarações . aos jornais o' sr. Mondai, bilhete n. 3.324; 1 decimento ao sr. Claudio
Acarí _Silva, que' é Presi- 'VIichels, Padeiro, residente em Mondai; l,decirpo ao

dente da' Associação Cata- sr. Arthur Santos, Sub-Prefeito de Mondai; ,e dois de- ções e, "em seguida, recons
rinense de Cafeicultores, cimentos ao sr. Altino Marques, funcionário estadoal truir- as áreas destruídas.

O café prome!e, incontes- fornece- algumas informa- tambem residente em Monçlaí". "

__

..

__ __ Convido, por conseguin-
távelmente, jl 'economia ca- ções interessa,ntes a respei-, 'T I 'M :e, todos os Helenos, a au-

tarinense, futuro compen- to dos progressos realiza- • ' • • xiliar por todos os .meios
sador. Tendo feito a rique- dos pela cafeicultura cata-

'

a Comissão Panhelênica de
I'

za de outras unidades da I rinensé. Assim, fiquei cien- O seu Irineu chegou

n91
ca-se bem quem CL âeooloe: coletas, constitui'da- pelo

Federação Nacional, a va- te que a zona cafeeira de Palácio de programa' na ao Palácio. Um gaiato, que Meu Govêrno e sob a presi
liosa rubiácea parece ha- Santa Cat�rina abrange pasta: asfalto para as es- encontrara a pasta" sem dência de Sua Beatitude, o

ver-se sentido bem em solo quase trinta municípios, e- tradas, energia para todo o precisar do anúncio e da Arcebispo Primaz de Até
de Santa Catarina, onde, videntemente os que são Estado, baixa no custo de gratific a ç ã o, devolveu-a. nas e de tôda a Grécia.
afirmam os cafeicultores, há melhor servidos- de trans- vida, pescoções em quem.Mas, antes, t-eve a crimino- Convido todas as Organí-

�

excelentes condições .

para porte, com, acesso fácil aos falasse em aumento .de im- sa idéia de alterar o pro- zações; a oferecer todo o

."
o seu triunfo. Agora. mes- portos de embarque para postos, dinheiro' públicos grama governamental!' In- auxílio às vítimas dos ter

mo, o sr. Acarí Silva, é um exportaçãô, Sabido que o só aplicados 'no bem cole- verteu-olAssírn: abandona- remotos, associarido e sin
entusiasta da cafeieulturae bloqueio da 'produção em tivo,'elevação moral e eco- rei e esburacarei aszestra-" tonizando a sua ação com o

que, havendo plantado -,na centros de difícil escoa- nômica do funcionalismo, das; fe,rei uma -linha elétri- programa "do Meu Govêr
Ilha alguns milhares de ca- mento é. dos mais decisivos amparo aohomem do cam- ca sem energia; de dois em no, como.iordenei a fazer a

feeiros já _ em plena fase f�.tor�s·de fracasso das em- po, novas fontes 'de produ- dois anos aumentarei de tôdas as Organizações sob
de produção auspiciosa, a- prêsas agrícoias, a franquia ção, do pouco fazer muito, 40% o custá de vida; 'pro- i presidênda Minha e da
cába de ser ouvido p�los dos me:.:cados exp'ortadores 2tC. Depois, S. Exa. mano movérel'a elevação dos im� lainha,- que receberam" or

jornais, a respeito dos pro- �berta ao ,café tem impôr- jo-u uma fatia do bôlo da postos e taxas, mormente-- dem de pôr à ,disposição da'
palados prejuizos que as tância capital para o êxi� vitóda (e que bôlõ!) e foi os dé :y.endas' e consigna. mesma Comissão Panhelê

.
,

�

geadas têm causado aos ca� to da cultura cafeeÍl:a,. E sambar nos tablados 'da ç�ões, territorial, do s�lo, nica, a imJ::.ortância de
. um,

feiais de São Paulo e do nem por out,ra razão o café Praça'e nos clubes dos mor: t-rans�ssão
..

inter vivo� e ,bilhão d:. d::achmas. Si t�- IIPara�á, déciara, que as

,.tende
a assenhol'ear-.se da rÓs. (QU'e pena que naque- causa mortis, e !l�, de agua dC?s atlxIhar-rpos Com amor

plantações de café catari- hegemoriia nos valores ---da 1e 'tempo ai�da -não tocas:: e esgôt!?;' constru',i.rei, para
I
e com 'devoção, .também es-Inenses nada sofreram. I/)to 0xpbd?ção catarine�se,' an-' sem a Muié rendeira). o bem colátivd, um palácio! te mal,-passará. '

em virtude das excepcio- ,te' a� acentuada procura de Quando voltou, ao Palácio ag1·on�m_ico". astro�ô�ic.o e, 15 de Agôsto de 1953. 'Inais condições em que não �erras, inclusive' em a nos- .para repousar do seu pri- s{tlomo'Y_l.tCo; restrIngIreI a I PAULO I - REI
.

somente se localizam os ca- 3a Ilha, para onde afluem meiro dia de pôsto de s� classe do Barnabé, tirando AS ILHAS ATINGIDA�
fezais caÚlrinenses,

-

como (!afeicultores de São Paulo, '2'rifício,. tinha perdido � a o bd1' e o na e deixa-fldo-a PELOS TERREMOTOS
também pelo sombreamento 'do Paran� e do Rio Gran- pasta com o seu programa só no, bé;para' bê1'1'a1' à von-
.conseguido com os ingàzei-. de do Sul, segundo rev.elél de ,govêrno. E nunca lpais tade;' recitarei b\lcólicos Je8·iJs.,Cri8to�ls'"
ros, que

,"
vé!l�in corpo defe- o sr. 'Acarí Silva. As decla- conseguiu -encoritrá-la! Des- discursos ao homem do

dsa das plantações de café, ràções ',do ilustre Presiden- confiou de sabotagelJ! pes- éampo� criarei novas fon- pe raD�a .0
.

proporci�nando-lhes som- te da Às,soc!ação Catarine- sedista. Do p:t;óprio dr. A- t�s de'produção pára a c!,-i- ,Mondo
bra. e proteção -contra as in-, se de Caf'e,�cultores deixam, derbal. Pois não estava êle xmhd da U. D. N., fazendo I' -

tempêhes. Sou' dos que a- inegàvelmente, em' quem lá? Pois não foi êle qtl«=:;n dIuito dos poucos funcioná-
. "C?nvidamos cordialmen

.companham sempre com as, lê, salutar Impressão de lhe transmitiu 'o cargo?, rios ... E foi .assim! E'I

por"
te o distinto público dest�

simpatia �s empreendimen- ótimismo, com a esperança Pois não rou�ou êle doze causa dá troca_ de progra- Cidade, para a GRANDE
-

tos de que possam' resultar duma ofensiva econômica milhões, seiscentos e trinta ma que está acontecendo \ ÇONCENTRAÇÃO de ca

be.neficios
_

à economia ge': que nos sitúe, sem !Úaiores e seis mil, cruzeiros do, Es- tudo isso! ,Por amor de' I ráter' .Cíviço-cristão, que

ral do Estado
_

e confesso sacrifíéios, à altura dum tado? LogQ" pod�ria - de- Santa Catarina: - Quem, será realizada hoje, às
I
15 ,

que o caso do café, já ago- bem-estar so�ial estrutura- 'veria - ter sido êle o la- foi que achou a pasta? O' horas, na Pra'ça 15 de no

ra em !Situação de garantir do sôbre compensado�as a- drão da ·P?sta! A pasta com povo gratific�rá quem a' vembro. 'Diversos oradores

larga margem I de prosperi- tividades produtoras, n{er- a plljltáforma. Pensou ,pôr devolver. Ao sr. Bornh�u-' discorrerão sôbre êste em-

dade a essa espécie de cul- cê de' arrojados, mas feH- um anúncio, desses clássi� Ir sen! polgante tema -

. JESUS

j;uJ"ª, me _e,nJusiasma.e me. zes, investimentos dq capi- cos: Perdeu-se wnw pastCL \ CRISTO -- A ESPERAN-

anima a e·spe\.'ar muito -d'e I tal pi·ivãdo ...
,....

d;8CJ.i1ní:npos& Gmtifi- ,<:
•..BUM. í ç.o DO MUNDO:

..

-:

,

--....._. .

I

Florianópolis, Domingo, 20 de Setembro de 1953

..

fLAGRANTtS DA CIDAD�
De joelhos, os fieis suplicam a Nossa Senhora de Tenos,
a cessação -do espantoso flagelo que tão cruelmente a

tingiu, três Ilhas Jônicas. {Temos, é u�à deis Ilhas Ci-
eladas, no Mar Eqéu, onde há o famoso Convento

• Bizantino de Nossa Senhora),

(Cronica escrita especial
mente para a Radio Guaru
já pelo jornalista

-

Gustavo

Neves, em 18-8�53).

ITACA

Pequena. ilha, situada

perto' de Kefalínía, com a

superfície de 92 quilôme
tros quadrados e 12 mil ha-.
bitantes, aproximadamente.
Ilha histórica, pátria� de

Odysseus um dos principais

I' heróis de tróia, celebre por,
sua prudência e astúcia A

i sua volta à pátria, apó� o

termino da guerra de tróia,
'forma o assunto da Odís

séia, o famoso' poema de

Homero, composto de 24

rapsódias, quantas são as

letras do Alfabeto Grego.,

Edgar '. V. Cidade
Com destino à Capital da

República segue, hoje, via
aérea, o sr. Edgar da "Cunha
Cidade, Gerente do Banco
do Brasil que no Rio trata
I á de assuntos ligados à
sua admin ist.ração naquê
le acreditado estabeleci
mento bancário.

FRECIIANDO
CONSELHO: O Elesbão de Souza um dos

que citei, ante-ontem aqui - não concorda com' a
nossa crítica. Acha: que só fazemos ataques grossei
ros. Porque o ilustre autor do Política e Políticos
não vai ali no Cartório do Crime, saber se há, por

-

lá, alguma sentença Judicial que obrigue algum
órgão da Capital .. a descaluniar aqueles a quem ca

luniou?
RESPOSTA:. Pergunta o conspícuo Elesbão

quem foi que começou com essa história de comu

nista? Nós não fomos. Foram os ex-protetores do
hoje redator-chefe do jornal governista, pelo arti
go O crime de Volnei. Eles, para acusarem, de cer

to 'conheciam as cumplicidades do acusado com
.

o
passado. Se caluniaram, porque o caluniado não
fez com eles o que os=drs, Bahia e Cabral fizeram
com o Diário?"

" .

POR FALAR. " nisso, éadê a defesa do P R 0-
,

F E SS O R? Eu, 'também acusado, pulverizei-lhe
as sandices. E-êle? Calou a boca.

E êle,' que era o acusa.do e que me acusava veio
com isto: "Não e�taria a fazer acusações', porque _

, acusar quando s� é acusado -- já dizia o grande La
chands - é o meiD de- que busca mão aquele que
não se pode defender," não pod� destruir ias acusa

ções que lhe s�o feitas, e então acusa, também".
'Tal e qual o Professor.

,

LIÇ,ÃOZINHA: N;.a citação acima- aparece o

grande Lachands Corrijam: é Lachaud; Q grande
Lachaud, citado por 'Ruy como o àdvogado mais •

em vogá do seu tempo. A cor_.rigenda vai de graça,
desta vez.'

.

EXPLICAÇÃO: O racionamento; o mesmo a

que S. Exa., o medalhado sr. Governador !lo Esta
do pôs fim definitiva�énte durante 20 dias, lá es

tá, no Norte, afogado pelas chuvas. 'Sabem os lei
tores aonde o ilustre' (será ataque grosseiro?) sr.

Bornh:1Usen, segundo seu jornal,. foi saber da exis-
'tência de energia eléti-ica' de sobra em Capivarí?
Pois foi no Boletim. Comercial -- Industrial da As
sociação de Florianópolis! E sabem de que data?
De junho, deste ano, quando a.linha já estava quase
pronta! ,

plOR A _EMENDA: O Boletim, evidentemen-
te, colheu dados do govêrno sÇ'lbre a linha a' ser
inaugurada. Esses dados eram' palpite infeliz: Se
fossem verdadeiros, Se' há essa sobra imensa' de
ene:r:--gia, porque á linha não a conduz' para o Nor
te? De duas uma; ou não há reserva d� _t!nergia
ou há! Se há e a linha não transporta é porque a

linha não presta! Se a, linha não presta, não devia
ser feita!

.

.

ALô! ALÔ - E por falar em linha, o nosso te- ,

lefoue, aqui d;:l redacão, há dias está' mudo. se'1'á
dim'iodamanhãzite ...

J
•

,GUIL�ERME., rA�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


