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, RIO, 29 (V. A) - Na deputado Gustavo Capane-

I
Ano XL _

IV Câmara, ontem. anunciada I ma comunicou ontem aos

a discussão do' orçamento jornalistas que, possível-
. N., 11.'10 • 00 Ministério da Educaç-ão mente, ainda esta semana o

';-�HIIIIIH� dele se ocuparam os depu- -ministro Tancredo -Neves

tados Fernando Ferrari e comparecerá ao plenário
Campos Vergal. Encerrada da Câmara, para prestar

A • .',-

NA CAMARA a discussão, comunicou o

presidente Ne�'êu Ramos

do plenário que o ministro

V
,Osvaldo Aranha compare- ções de rádio, que veicu

ários assuntos, ontem cerá no próximo dia Lo de lassem injurias e calunias

Sessão de 29-9-53. I Fala o deputado Tenório outubro à Câmara, a fim de contra o presidente da Re-

RIO, 29 (V. A) -'- Fa- mentes adaptadas ao nosso. grande silo" pela, sua capa- Presidência _ Volney C. Cavalcanti atender à convocação feita pública. O titular da pa�ta
lando, .ontem, na Câmara, I solo e criadas desde 1930. ',cidade. e localização, servi- de Oliveira. � O dep. Tenório Cavalcan- através do requerimento da Justiça antecipa-se, as-

o deputado Saul� Ramos I Assim, como a Estação Ex-: rá de estimulo e segl1ran-_ Secretaria Lenoir V.' ti apresenta um histórico formulado pelo deputado sim, à decisão dç pIenar
-, fez a seguinte comunicação perimental de . Bagé, no ça para a produção trítico- Ferreira e Elpidio Barbosa. "dos trabalhos da Assem- Bilac Pinto, para discorrer sobre o requerimento que,

ao plenário: Rio Grande do Sul, distri- la, que nos anos passados Com a palavra o deputado bléia.' sobre a situação económica neste sentido, formulou, na
"Sr. Presidente. Deve- buiu ótimas sementes para apodrecia. nas fontes de P�otógenes,Vieira Diz o que se tem feito. e financeira do país. sessão 'de sexta-feira ulti-

mos à sabia política do' os agricultores de Joaçaba. produção por falta de trans-
� Os problemas da terra' Que atestem os trabalhos ma, o deputado _Bilac Pin-'

. presidente Getúlio Vargas
I Xapecó e tantos outros mu-: portes, moinhos e silos para, representada pelo dep. Pro- nas .Comíssões. '

('
RIO, 30 (V. A) - O to.

o incremento no sul do país I nicípios catarinenses vem seú aproveitamento, con- tógenes Vieira, tem-no pre- Diáriamente se aprovam
-

p
------,-------

do plantio de trigo, com se- r'edobr'ando, anualmente, servaçâo, armanezamento e ocupado sériamente. moções, indicações e proje No-vo residente
sua produção, fornecendo distribuição comercial. Assim é que, após os re- tos; _ ,',

sementes de melhor quali-· 1 d 1 S b t
-

d b I,
.

'_

bo iços provoca os pe a em o s ruçao a anca-

d .' - -

d-' �I·D'B.'-DI'8Sdade para a lavoura nacio- Congra�ulo-me com '�prátic<l do Convênio Fiscal da do PSD, em prol de uma a ",omlssao e y
nal. governo da União e com o

é! Mafra, surgiu a eterna prorrogação dos traba�hos I -

,

.' ',gendo p�ra ocupar o ca�goCom o atual apôio gover- ministro J9.ão Cleofas pela desorganizada Rêde Viação �egislativos, como insinua o j:le P�esldente daquela im-

riamental, o Estado de, San- construção' do primeiro silo Paraná-Santa' Catarina. Diário da Manhã. / portante Comissão técnica
ta Catarina, segundo produ- aéreo no Bra�il e edificado Hoje, a necessidade da Pois tem-se trabalhado. o dep. Fernando.Osvaldo de
tor de trigo, poderá, den- em Joaçaba, grande centre instalação de _ um hospital E muito. Aprovando proje Oliveira, que vinha exer-

tro dalguns anos, ser o ver- produtor. E o faço, na con
para .. tuberculosos, foi o te- tos, de origens parlamentar cendo as, funções de Vice-

dadeiro e grande celeiro vicção e esperança de qur ma de seu discurso. '

-

e ex'ecutiva. Que cessem as Presidente.
nacional, pois suas lavou- novas unidades venham r Historiou a luta dos, ma- mentiras! Em virtude da eleição do
.ras ondulam na maioria, beneficiar Xapecó, Lajes, frenses para a sua concre- Necrolôçio do sr. Vicente deputado Fernando Osval-
nas regiões catarinenses. Bom Retiro, Vale do Itajaí tizacão, Sebastião Wensenolonck do de Oliveira, para o ear-

São dignas de registro as e na zona litoranea, que .ini- Diz também o que já foi O deputado Vicente Sch- go de Presidente, procedeu
'

plantações que surgem na 1/eia, com sucesso, o plantio Ceito. .neider faz o n�cr?lógio do li referida Comissão a esco-
, Ilha ele Florianópolis e nas daquele cereal, que, como Comenta, a seguir, a reu- SI�; Vicente Sebastião Weu- lha do respectivo, vice, ten-
redondezas da capital, "As- disse, fará do meu Estado, 'nião efetuada em Jaraguá, senolouck, requerendo, (J

,

do a escolha recaído no

sim, pois, sr. 'presidente, a em futuro próximo, o grau em prol da solução dos pro- que foi aprovado, após a so- Em virtude de' renúncia dl:!_putado .Bahía Bitten-
construção de mais esse! de celeiro nacional" . .- -

blemas dos municipios do lidarização dos 'líderes, um: do deputado Ylmar de Al- court.

ARROZ URUGUAIO,
. norte, em que foi aprovada voto d� profundo pezar pe·1 meida Corrêa do cargo de

.una tese de assistência hos- lo infausto evento. [ Presidente da Comissão de
Em avião Constelation,

'

;üt�lar.· Ordem. do Dia Finanças, Orçamento e Con-

Cda Panair, viajará hoje pa-I 7 �o ·1 d .'OVAP' E solicita que todos aten- Após a aprovação da re-; tas do Estado, esta Comis- O oveiro
ra a Europa, o sr. dr. Adal-: a,,, o qUI o leu 8 a U r [em para êste-: _problema. dação final de vários proje-

I

são reuniu-se; ontem, em

��:,to dJ:����n�a7e�:::=� De����a�en�:' ��mercia� '::��� :�::iO:�r�:;�feil�::e!�_ �:�� é de suma ímportân- �o�r:;��o P::�e��'d:i:�:r�:
I

�:::�:::1=���':�- I
,: calo- tD01.to aa.

'ação brasileira ao 6· Con- da COFAP enviou à írn- goi' sacos por dja.. 1) ,.escriior-: e São'FT�"C"CO d� dep: 'F,..;'ci,ch 'Ma'c:f:� frr.ftlllfJ1üfu Ir dr. ., ft fte5êtír o !laIII.gr�sso 'Intqrnacíonalde, L�. prensa .a :;;,eg�nt,e nota.
.

;

Ha' airida

/;' Vivam,enfe i.i1dignado pe- nlias, que restabelece o hl-

'Nery Iurtz RIO, 29 (V. A) _ Im-
Pra, a re,alizar-se . dos di.as

,

..

Ao

,con)rano
do que f�l a esclarecer,. los conceitos emitid�s sôbre no" as armas e a bandeira

-

V A) O pressionante ocorrência ve-
3 a 12 em Madrid. A hon- dIvulgado, a eOFAP nao contrariamente -ao que foi São Francisco pelo escritor de Santa Catarina. RIU, 29 (. .

- sr.

rosa i�cumbência' que aca- 'está vendendo o arroz uru- divulgado com má fé, que Salim Nnguel; em_ seu livro Na tribuna o autor do Getúlio Vargas acaba. de rificou-se na tarde de on-

d COFAP
.

c

t d tem, no' cemitério de Inhau-
ba de ser confiada ao ilus-_ ,guaio, a oze cruzeiros o o arroz que a com- "i\:lguma Gente", o deputa- projeto, defende-o, apresen- assinar a o promoven o a

tre diretor da Colônia 'San� ,quilo : sim a sete cruzEtiros prou custou quatro cruzei- do Francisco Mascarenhas, tando as razões que o leva- procurador da República ma, na OCaSIao. em que e;'a
ta Teresa, posto não seja a e 50 centavos e:m todas as ros e quarenta e sete cen- convida-o a visitar seu mu- ['am a apresentá-lo. Con- de primeira categoria, no' efetuado um enterramento.

prinieira dessa natureza, suas bancas e a seis cruzei- tavos, cif Rio, na origem e nicípiõ a fim de constatar o corda entretanto, com a e- Distrito Federal, o dr;, Ne- O .:!oveiro Jorge Mendes

vem de'stacá-Io como um ros nas cooperativas de a
_ que se acrescentam as progr:=sso e a vontade Índô- ,-:1enda Osvaldo Cabral, ry

_
Kurtz, nosso antigo de Souza, de 3Q anos, mo-

I d d _] d
,..

,

h' d b Ih radar na ;ua Ivurarema)dos m&is ativos e abnega- c asses, e no Sin icato os 'Uespesas e taxas portua- I ;nita _ de construir de seu que não modificã a sua in- compan eIro e tra a o.

dos combatentes 'e Gonhe- Feirantes, sob· o compro-I rias, descargas, ·carreto e � �IOVO.
.

-; tenção e deve ser aprovada O dr. Nery Kurtz, por esse 174, fundos, após proceder
.

d d 't' l' d b' ' pel'a Casa A bandel'ra deve' motl'vo vem .sendo alvo ·de à descida do caixão 'na co-
cedores do problema do mISSO e ven erem ao mes- ou ras a em as que ras,

.

.

mal de Hansen. mo preço de sete cruzeiros I non�ais de �rans�orte.e, �e IVia,-óu O ser restab·elecida., I diversas homenagens de va, caiu fulminado por uma

A sua partiçipaçã,o, no e 50 centavos. O consum� movImentaçao. FlCas, pOIS,., Por maioria de votos foi inumeros amigos e cole- hemoptise.
__.__..;j 'b' d d f't

.

f
-

f I 8ovarnador d" (g Com guia dó comis.sário-magno congresso da capl- j _-o.arroz so nas
_

arracas a es el a a ln ormaçao a -

-11 aprova o o proJeto. as.

tal da Espanha, onde esta-I COFAP é de quatrocentos, sa". I Para (> Rio de Janeiro N. R. - O .promovido Flor-iano, que tomou co-

rão presentes verdadeiras la ....

H.
viajou ôntem, sem os co� Sema.na de traba- foi, em Santa. Catarina, nhecimento do fato, foi o

,

puraçao
-

Dle I ;II eh f d P l'
.

p' a ca,dáver remoyido para o.

sumi,dad,es. 'em leprologia, I'
_.

m.u.nicados ,e anúncios oft.·-
'

e e e o lCla, a os

, lbo• 5 dl"as" Revolução de 1930. neci,otério.trara obvlamel1tê- grandes I
. - -

_

I C1atS,
o sr. Governado1' In- '.

_

-

, ::�:��:i�o/:::e: �nt!;::�on:1 Vitorios,os:- Capital, Prol. Brmiro' ;::'�:aor��:::nd:�� �:e:� M����:9 d�v�r��alhó f� �Q"'"'u··a···d··r··I·I·""'h·"a\····_d·.·e··...L···a··d··r
..

o�·e··s···
..

Colônia Santa Teresa. A-_i ·te• I t
e

p r em (tvião direto, quase si- subir á consideração, dó
tentos �s vantagens da par-

I " Ima" O erlOr, ro. gilosci, �tá, despertando Presidente da República o II R� d S Iticipação de d�legados ao
" Corrêa 'Neto curiosidadé: 'Qúe é que há? anteprojeto sobre o escalo- agiu em 10 o

.

U ,
conclave mundlal' de Ma-, ..0.-.0....0.-.(>.-.0....(' namento' da indúst�ia, a

'

. Desde ontem está sendo realizado, ,em todo o Brasil, O T
' ante ontemdrid, os goyerno'S de outrps! a eleição' para a diretoria da AssoCiação Médica Érasi- empo fim de fazer faGe á, crise de �'iI'

Estados prestigiaram jubi- leira, pleito que movimenta a classe médica. �, Previsão do tempo até às energia elétríca. Entre ou- RIO DO'SUL, 29 (O Es- 'guiu. (O Correspondente) •

? losamente os representan- ,Ontem, o início, da votação, em Santa Catarina, na 14 horas do dia 30:, tl'as propostas, o projeto tado) _ Verdadeira qua- N. R. ::_,_ Com os roubos
,f tes saidos dos seus servi- séde 'da Associação

.

Catarinense de Medicina, à rua Tempo _; Bom, com ne- pede que seja autori.iado o drilha de larápios está a- �e ante-ontem' e ontem, na
João Pinto.

ços - exceto Santa Catari- PROGNÓSTICOS 'bplosidade - Nevoeiro. aumentó do tempo. diário gindo nesta cidade. Ótica Modêlo e Casa das

na, cujo goV'êrno se limitou Os prognóstiéos dão a vitória, na Capital, para o Temperatura - Estáve1. de t?abalho e que a sema- A noite passadà foram Cassemiras, nesta Capital,
a ter éonhecimento do as- Prof. Ermiro de Sousa e, no interior, para o Prof. Alí" Ventos - Predominarão na seja apenas de cinco assaltados cinco casas co- e a noticia acima, do nosso

sunto. pio Corrêa Neto.
_

-

lOS do quadrante Nor�e, fres- dias. Essa medida será po�- merciqis, causando vultosos Correspondente' 'em Rio do
Ao dr. Tolentino de Car-

. � A�URAÇAO HOJE '

, coso ta em prática, se aprovada prejuizos. A Polícia local Sul, 'a P-0lici� procEfderá a

de As 20 horas de hoje, na séde da A C. M. será aber�
T t E t

\ fvalho os nossos votos empera uras - x re p,elo chefe da nação, ape- está empenhada em d�sco- investigações seg.uras, a im
ta a urna que contem as cedulas, em envelopes fecha- ! .

-

-

boa viagem e êxito na sua

I dos,..»endo conhecido, então, o resultado final, el1l San-
I mas' tle ontem� ,Máxima has na capital da Repúbli- brir a pista dos· as;altantes, de prender o� eie.mentos da

mlssao.
, '

ta Catarina. ' �4;0. Mínima 19,0. cOa. " mas, áté agora, nada conse- rerigo'sa quadrilha que está
fi· • - - - • - - - - • - - -..- � �r.I".- _-.-.-•••••-••��l" ""',.. - �..............,.w -

'

- - • __ •••• _ ••• __ • _ agindo em Santa Catarina.

::�:�l��:�:;:�ii��:�sda�:·I/;rt:���n�iaq��e oase��:;í�
"UO' 's· 'e·' 'de' 'S'OIiO·' H' .� ,. l-do!�7:��a:;�r·i!e:;�::i�! ��l:::�!:�2�;:�:::·�j ORISODA, CIDADE..�

�s maj� �ustas homenagens r�t� se voltass� para oBr�- N . U I - 1181re I ubi:iervador,. �egando-nos. Lux".,mbllrgO,-QUe vinha as-

a mem9rla do grand� natu-' s11 e para aqUl lhe enCaml- . -, '

.

l"l�la das malS mteressau(e�: sumir junto à côrte de D.

ra.Jis�a Aug�ste de' Saint- 1,hasse ;:>s passos, dando-lhe (N' , 't' á I "d·
,"

't- }
fontes de informações sôbre JJâo VI o cargo de emba:, _I

Hllalre, ialecldo a 30 de se- ensejo á que levasse a. têr- O C8D eu r o Q sua mor e, os nossos costumes, a nossa xad0I' da França Após ]:)e,"
te:'!)bro de 1853, em Orléans, mo a obr;:; monumental que

-.
,

'

organização política, a nos- COi':; el os arredo�es do Rio
ter!.'a de seu nascimento. c imortali.zou" e lhe abriu as Carlos da Costa Pereira. I sa administ�ação pública e de Janeiro, seguiu ,e'm fin:,
Deliiberara o sábio fran- portàs da Academia da� Ci- dos para a nossa língua, em Janeiro, Minas Gerais, a Lossa situação econômica, daqude ano para Minas

cês estudar a flora de ou- ências de Paris, e também c-onsecuo;\,as edições de 1:11,· G6iàz, são Paulo (inclusive' r.ão sendo de estranhar que,
trns regiões fora da Euro- se tornasse cl:edor da admi- presson!� nacionais . .$' que, a comarca de Curitiba),

I

até alguns decênios atrás,
pa1 onde a nat\1rezà já não ração e das simpatias dos a i;�r de sua obra dedicada I Sr,:fta Catarina e Rio Gran-

'

ainc!a 'se·procurassem "nas
oferecia à' sua· curiosid?de brasilei1os, para os quais o ao estudo da no�sa flora, de � (le do Sul, e que ainda hoje

'

'/e�h�s páginas de Saint-Hi
segredos, que 'não tivessem <;eu nome, é tão familiar e interêsse restrito, escreveu

-

é o mais valioso repositório laire ... notícÍas do Brasil",
sido perscrutados e revela- tão atuai, graças'-à divulga- ,êle uma série de livros a- -de subsídios para o estudo como

<

dos pelos naturalistas que ção de seus trabalhós, ora cêrca de sllas viagens às an-
o haviam p'rece�ido ne��s <d,1WSjl iBtegralme�te \,éti� I tigas �p;ô.yjpciàs aq Rio' '4-e,;

, ;!�';

EdlçAo de' Loje - 8 pip. Florianópolis, Quarta-feira, 30 de Setembro de �1953 Ctt 1...

amplos esclarecimentos so

bre a ameaça do chefe de
polícia de fechar as esta-

Assembleia Legislativa
---- ...-------

o sr.· Saolo -Ramos congratula-s8 com
o Covêrno da· Ualão

Dr. Tolentino
de Carvàlho

Gerais, ind.) até às margerulcio São Francisco. De:;'1a

cxu'rsão, trouxera "um }0-
,vem botocudo", o Firmi�" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 Florianópolis, Quarta-feira, 30 de Setembro de 1953 .0 ESTADO
"

,epók .,,;S� IA.
8

.

na, 'In�ustria . �e Santa ..Catarina
Ca�"O$ '.
Uma tra�içao no Lomércio
Maíriz- 'Florianópoli.s,

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO . E CURITIBA.
�specialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PR(!_DUTOS AUTOSCI!ELL, �ÁBRICA DE PONTAS RITt\·._.
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D·R. JULIO DOIN VIEIRA
ESP,ECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,.

OUVIDOS. NARIZ E- GARGANTA
Ex-Assistente na Policlínica Geral ,do,Rio deTanei

ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leepoldína
Rallway e no Hospital São João Batista da' Lazoa .

Curso no Departamento Naciori"ill de Saúde
Consulta" dE�'ial&ente das 10' às 12 horas.

3as. c 5as. feiras de 15 às 18 horas.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

horas.
_

/

Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho.
,

Residência: Travessa Urussanga 2. :_ Apt. 102.
_ .. -,__.._----,_-.-

Clr.r". .. Tor.s

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

DR. WALMOR'ZOMER GARCIA
Diplomado pei'a J<'aculdade Nacional d� Medicina da

Universidade do Brasil! ."
-:

Ex·interno .por concurso da Materniaade-Escola
. (Serviço do Prof. Octávio Ródrigu�s Lima) /'.
Ex-interno do Serviço de Cirurgia di. Hospital

I. A. :P. E. T. C. do. Rio de ,laneiro
\ Médico do .Hospital de, CaJ:'idade

'

1 lOENÇAS DE SENHORAS _ PARTOS _:_ OPERAÇOES
'Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas .

Pela manhã aten�e diàriamente no Hospitál '

de Caridade.
Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. -2.692 •

Mário de , Làrmo Caotição·
_ MÉDICO _

CLINICA DE 'CRIANÇAS
ADULTOS :

'

, DOENÇAS INTERN�Sí
CORAÇÃO - FtGADO _ RINS -7- IN;TESTINOS'

Tratamento moderno da SÍFlLlS "

Consu,ltório --:- Rua Tiradentes: 9
"

HORARIO:
Das 9 às 11 e qas 13 às 16 hóras

Tel.: Cons ..
- 3.415 _ Res, - 2.276 ---; Florianópolis .

".
,

ÇLINICA. MÉDICA HOMEOPATICA
!

\
- Dr. Meceslao 'Szaniawsk -'

- Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz _

Consultório:Jlua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 266,5
Resídência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

CURITIBr-
�

,PARANAO
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose,l CoceiraS., Man
chas, espinhas, ,etc .

.-'- GÍândulas. -Falta"'de ,regras, Ex

cesso, Flores Brancas, Frieza sexual, I�potênci'a, i Este

rilidade, Desonvolvimento físico e men�al, etc. _ Do

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

ATENÇÃO: Consultas em Blumenáu nos �dias 26. a 30 d.e
cada mês, no HOTEL HOL�'l'Z.

----;_"--,-�_.,,.--

" .

} ....;.,

�'���'�IÍllorma'çõe8
.ÀDMINISTRAÇ:AO

.

U'
• - '

Redação e 'Oficinas, à rua Conselheiro-Mafra n. 160. .', t e,IS
1'el.' 3022 - Cx. Postal. 139.
Diretor: RUBENS Á: RAl\IOS.

-

Gerente : DOMIN_"GOS F. DE ,ÀQUINO.
Representantes: ,

Representações' A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5° andar.
Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira. n, 21 - 60 andar'

. Tel.: 32-9873 - São Paulo.
- ASSINATURAS

Na Capital

DR. HAMILTON P. -STOCCO
.,..,.. MÉDICO--

-

Clínica geral de adultos e crianças -- Doenças de
Senharas - Partos - Operações

. . �

:. _p_ Je,i�ºr �mco"trar�.. nes
,

ta- coluna. informações que;"\-

> uecessfta,�diàr·iamente e de
. ! rme(�iâto: .

JORNAIS, Telefon.
. � ES�tI,!�,' ..... '. : . •• :1.022
.. , Gazeta. . . . . . . . •. 2.656

.

Diâr{D da Tar.de ... 3.5 i9
Diári., da ManhA .. ,

. 2.463
A Verdade 2.010
Imprensa Oficial ••. 2.688

Ano Cr$ 170,u-t HOSPITAIS
Semestre ;--;-. . . . . . . . .. Cr$ 90,00 De Caridad.e:

No Interior ' (Provedor) . . . . • •• 2.314
Ano , Cr$ 200,.00 {Pó�ta�i'�) .. �..... 2.036
Semestre : , . . . .. Cr$ 110,00 .Nerêu Ramos ..•... 3.8J.t
Anúncios mediantes contráto. "l\filitar • . . . . . . . . .. 3.157
Os originais, mesmo não publicados. 'nio São SebJlstiáo (Casa

serão devolvidos.
- "

, "de Saúde)
DR I LOBATO FILHO A direção não se responsabiliza pelee CQÔ·

. '; Maternidade Do t

�.c:' 4••�..r.lIl. ,r...,lr.l6rt. celtos emítfdos nos artigos assinados. ,.:,.'
l

Carlos Corrêa
u ��. 8.121

T U B • II. C U L O • •
·e . 'CHAMADAS UR·

U,DIOG&.&.J'U • RADIOSCOPIA DO. PULJlO.. I �_�-----------------;_-_--�'r'· GENTES

<'

;- I Dr Samuel Ionsera
'.

�- 1,�OrP?;deI Bomlleiros S.313
'61'ltied" p.l. "acaldad. N.cloDal .e ••dld••• Tlai........ e

.

"", ., !ServIço .•uz (Recla-

fI.joelrar,tIo .0' Bo.�tta1 ':N.,.. •
' I, . mações) 2.404

CarlJo ••••p.eial1••çlo p.la 8 N. T•. as�ID"r.o • b
, �ol�ci.a (Sala Comls-

i G I CIRURGIÃO, DENTISTA sano) 20"8Cirura a 40 Prof. Up PiDIl.lro ulm.rIe. (ato), . • • • • • • • • • • • O)

Cons : Felipe Schmidt; 38 - Fone 3801 I, . " .

P9líçi� (Gab: Dele-

Atende em hora marcada ,Consul,to.no e. ResldencI�:, R�a Fernando Machado; 5.' gado) 2.59,1
Res: Rua São Jorge; 30 _ Fone 2395 .

Clínica Geral -- CIrurgia Bucal Dentaduras _

,

"

i Pontes Moveis e fixas
____________--.,-- -1- ---1- Raio X e Infra-vermelho. ..

,

DR. NEWTON ·'-D'AVILA HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10' às 12

<-'rua'....rall - Doe.ça. II. !!Ie".r.. .;,_ Pree"I"'. 'I'
horas, e das ]4 às 18 horas. -,' , -

-;
. IEI.tddllatl. lI�ca

'
I Das. 8,30 às 12 horas aos sabados.

.

C l&érl.: aaa Vitor .�iral•• D. fi - 'r.1.fo•• ue1. CLINICÂ NOTURNA as quarta e sexta-feiras
C. ltu: �I 11,10 ilor••• l tardo d•• 11 1I,0r••_

.m 61.... 19 às 21 horas.
.'

'

,a d.: .vá Vid.l R.IIIO., - T.I.to•• 1.UI.

3 - Sábado (tarde) -
Farmácia Moderna -- R}la
João Pinto:

4 -- Domingo ...:.... Farmá
(�la ,Mod,erna - Rua João:. '

Pinto.

10 __ -Sábad,o (tarde) -
Fa:rmácia Santo Antônio�-

.

Rua João Pinto.
11 -::- Domingo _;;; Farmá

eia Santo Antônio -- Rua
J6ão Pinto .

17 _ Sábado (tardé)
Farmácia Catarinense
Rua Trajano.

18 _ Domingo __ Far
mácia Catarinense - Rua

. lrajano..
24 -- Sábado, (tarde) -

Farmácia Noturna _ Rua

Trajano.
25 -- Domingo -- Farmá-

Lavarido co,oo ,Sabão, ,�:.
Noturna -- Rua Traja-

C)
30 - Dia do Comércio -

Y irgem-, Espeçialid:êlde �:F�;::�:�::�i::
.

da Cla. WBTZIL INIOSTBIAL-Jelnvllle. (marca reglstradu) i���r�:�� ;��r:d�n:':'�:::-:
economiza-se' te,mpo,,' e' dinhei'r.o Noturna, situadas às ruas

__;__� __' . __,.._-------_
J,')ÊÍo Pinto e Tràjano.

������i7�������iiii�ii�ii������� -------�

Consultóriq: Victor Meireies, 18 .

Residência: Jerônimo Coelho, 16.
Atende em seu consultório das 3lh à§ 6 horas.
,

DR. MAlUO WENDBAI1SEN
CUalea. lIl"'ea I. "ai.. , .....

".,....It6rl. - '''' PIa", II - '1' fH.
c.a.IUt C Una.
.... ..,... ltalor. a. 'I'�" 11&

ADVOGADOS-
DR. MARIO LAURlNDO

e

D:{t. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

i "6ro em ceral;- Recur'OI ,erute o Supremo TrU..
,ui Federal e Tribu.al Fed�ral d. Recurlo•.

,

ESCRITóRIOS
Floria&ópoIJ. -- Edifício Slo Jorc., rua Traja••

12 -- l0 udar -- laia 1 _

Rio d. Janeiro -- Edifício Borba Gato. Ave.l....
A.tô.io Carla. 207 - .ala 1001..

'

nR. CLARNO G. GALLE'rl'I
- ADVOGADO -

.

Rua: Vitor Melrele. n. 60 - Fone 2.468 - Florl.nólloU••

AdVGC,8Cia e Confabilidade
ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani _ Causas

cíveis e trabalhistas. _'
,

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thia.go ---:
Assuntos fiscais em geral.

Edifíci,o "IPASE" _ 5° andar

DR. JOSt MEDEIROS'VlElBA
- ADVOGADO -

caiu r_1al 11. - Itaj" - ..... Calul..

3.153

- I

'COMPANHIAS DE
Tij.\NSPORTE
AtREO

TAC , .... , .••....• 3.700
Cru�ei!o do Sul ,... 2.500

das Panair ;t,..... 3.553
Varig ::. � '.... /2.32:>
Lóide Aéreo . . . . . • .. 2.402
-Real ; ••.•..••.•. '.. 2.358
ScandÍl!avas .•...... 2.500
H!>T�
Lux •..••.....••.• 2,021
Mace.Ue •..•••..••.. 2.276
li�tr.opol' ; • . . . . . .. 3.1-1,7
La Porta .......• : �,lll
Cacique ....•...... 3.,H9

'Central .•. ; .....p," 2.6J;i
Estrela •.••.... '. .. �.:t71

l��;�Ei1'O,' :..... j •• 3.659

Plsqp,e • • • . • . . . • . . 06

farmacias
'de Plantão

MtS DE OUTUBRO
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(
NO -LAR E NA SOCIEDADE

lharia e no corpo de enge

nheiros, galgando todos os

postos .até ao de brigadeiro.
Foi Deputado pela sua Pro

víncia natal de 1835 a 1847,
e Deputado geral em 1857

I e outras legislaturas., Pre-

,
sidiu a Província do Pará.e '_�'- _'_

---

.

foi Ministro da Guerra em
Encontra-se recolhido

doa -tJ, B t I (1 ! dois gabinetes. Era o Con-
um quarto reservado __ _ _ _ • _Interessante creaçâo ,de .Paul Parness. Estampado

. selho do Imperador, Vogal
b Hospital de Caridade; des- Precisa se u a d f A. •

1-preto e ranco, com gola e punhos de linho ou "piqué" I do Conselho Supremo Mili- , ,

- m, e pre erencia origem a ema, para
branco com "vivo", vermelho. O casaco, ligeiramente ar-

'

de sábado último, o sr. lVÍá- As 8hs.
tomar conta de um apartamento e da roupa de quarto

. .

d ddI' ,t.ar de Justiça, Comenda- crianças, em' Pôrto Alegre, Ordenado - Cr$' 6"0'0,00.mado abaixo da cintura, acentúa a sáia bem estreita. rio ,C&n i o a .Si va, Con- _
'"

S ua o o .'
' Amedeo NAZZARI - dor da Ordem da Rosa e da Tratar: Agência Panair do Brasil, S.,.A. �.

em .o casaco o vesti o e proprro para a noite, com om- tador-Geral do Estado. I
b d d "lh' t d 1 d (T 1.J) I

Lilia SILVI em: de. Aviz, sócio do Institutô ' Pede-se referências.
"

rGS esntr os e SI ,�e a e ga a. ransworm - O ESJ,'ADO deseja-lhe I

QUANDO A MyLHER E' Histórico. Escreveu, além
'x ! pronto restabelecimento.

. V.���NTE ,
, i, I d� vá,r�s relatórios, a Co_n-

No 'prograllW: 'i la 'dada .ao govêrno de um

Noticias da Semana. .Nac,
'

reconhecimento militar na

Preços: 7,60 - 3,50 'ironteira li;;itrofe de San-,
Imp. até 14 anos. ta Catarina e Rio Grande I

do Sul, um Mapa da medi-!
Ç['O e demarcação das vinte
é cinco léguas quadradas

Guilherme Sllva filho da Viúva Catulina Garcia' mavera
da Silva. ) Foi eleita Rainha da Pri-

Maria. de Jesus Rodrigues, filha- de Albertina Ma- .maveira dó' simpático "6 'de
noel Rodrigues; ,

.. J
J '," til h'

'C' 'I
o

10 h' R'· t Civil
anerro a gen 1 sen 01'1-

IVI as oras no egis 1'0 IVI. '.

Religioso 10,30 horas na Catedral Metropolitana. I
nha Maurma Rocha, que

Paraninfos no Civil - Jorge Daux e sra. d. Doris J
deverá ser coroada no baile

Schneider Daux; por parte do noivo..
.

de gala' que será realizado,
Da noiva - Nilton da Costa Andrade esta. Celia no próximo dia 3 de Outu-

As 8hs. rios regulamentos e traba-

Rodrigues. b
Linda' DARNELL lhos militares da sua espe-

No religioso - por parte do noivo: Sr. Rodolfo
1'0.

Tab HUNTER - Donald cialidada..
, Hicke e sra. d. Diná Praça Hickel. Reina grande entusiasmo

_ qREYem:Da noiva - Sr. Albertino Rodrigues e viúva D. para essa partida dansante, A ILHA DO DESEJO
Catulina Garcia da Silva.

�

'.

sendo que, além da coroa-

x
No programa:

x . x
ção da Rainha, tomarão l 'Cine JornaI. Nac.

Parte nas solenidades, as
os sociais e comerciais. dês- .

Princêsas Adrna Nader e
te Estado, receberá,' por Zita i Amorim.
certo, homenagens de seu

vastíssimo círculo de ami

gos e admiradores que, nes-
.

Na data de hoje vê trans- te enseja, demonstrarão o
J

O
.'

d' • • o.

1 . o AI
I s quartanistas o Cur-

,

'correr mais um aniversarro

l
a to conceito em que e e e

1-. ,'. .

.

. so Norma Regional Joa-
natalício a exma. sra. d. Ma- tido. : 1'" O d '

,

d L d C d d C Ih
'

f d q •• un .. Costa, de Saco os
na e our es 'ar aso' e' ava eiro de ina. e u-

L' � id rblí, Ad' I -

.' imoes. convi am o pu 1-
Aquino, esposa o sr. Do- caçao e dotado de elevados '1 S

. ,

• .

'

, C(,l em gera para a
'

OIree
mmgos Fernandes de Aqui- sentimentos, amavel e pres-

.

f
- '1' .

'. , '. ,que
.

�rao rea Izar, na nOI-
no, ativo e competente ge tativo, goza de real desta- ,

3
'

b C R.:J O ESTADO
te oe de 6UtU 1'0, no' . .

rente ,.e , que na sociedade local e na
L' se.'

.
,

,
• lllW2?l<;Cj com início às

.)a.oI? de excelsas virtu- de !tajaI, que lhe

tributo-121
.

,
.1. {1')1'&S

des, de ,?spÍrito e de cora: ra, nesta data, homenagens '

ção, !"cr.á alvo de homena por tão grata efeméride. Igemi de quantos a admiram, Q ESTADO cumprimen-
mormente na sociedade 10- ta-o, cordialmente.

..

cal, onde a ilustre dama

desfruta' de gerais amiza-

1-
;

/

'ENLACE: { -

x
,- .

Guilherme Silva - Maria Rodrigues, dia 30

I

ANIVERSÁRIOS

Sra. Domingos °F. de

Aquino

tles,
As

Vva. Haroldo Callado

inúmeras homena- Ocorre, hoje o anivers�
'rio n,atalício da êxma. snra.

Prof. Juçá Barbosa Callado,
viúva do. nosso saudoso

conterrâneo e colega-de
imprensa Haroldo Callado..

Professôra emérita, dota
da de �obres quàlidades e'"
elevad�s virtudes que lhe
ornam t,lfn .coração boníssi
mo, a aniversariante ocupa
lugar ,destacado no Magis-'
tério Ca'tarmense, nêle

'

'fi-
I

gurando como estrela de

primeir� grande�a pela· so-
'

ma de· notaveis se!,viço�, e

gens, exprusivas e carinho
'ias, OS' c.e () ESJADO se

aSf'('ciam, l'(>fpeit-osamente.

Sm'. Mário Machado

Transcorre, nesta data, o

aniversário natalicio do nos

so prezado e mui distinto
conterrâneo snr. Màrio Ma

chado, dinâmico gerente da

Firma Machad.o & Cia., da

AgênGia de Itajaí.
O aniversariante, grande

mente relacionado nos mei-
(

I pelo número de educandos,
-

,

I·entre os quais, hoje, muitos
I 1_." .� '.J'I são figuras de realce nos - ,--' . __ I'

- em 1592, os Oficiais e
'vários setores da vida cul-

"homens bons" da então
tural e artistica da terra As 5 ......:. 8hs. Vila de São Paulo elege-

E INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

:::�::�F.�, h:!�!�: . Nr;Zr:::' :�:::ME I :'::::��i::;n:Ã;:�:: �:: DTii:MEéYiERREIito
que marcarão a passagem C

.

O à' da C I - - .

om: s rijos a ara
J .

CONSULTÓRIO _ VISCONDE' DE OU�O PRETOde tão grata data, às quais, SUJ'a
. I

- em 1642, irrompeu no, ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
respeitosamente, .

os de O No programa:
I Maranhão a insurreição RESID�NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113. 'l::::;

ESTADO se associam com At' 1 Atla tid N'" ua . n 1 a. ac.

I
contra os holandeses, sobre

,�reços: 7,6,0 '- 3,50 a orientação do brasileiro
Imp. até 1� anos.

.1
Antônio Muniz Barreiros;

.

- em '1806, em Laguna,

prazer.

FAZEM ANOS HOJE:

Dr. Carmosino

margo de Araújo, médico

..

residente em Lajes;
- Snta, Iolanda Mello,'

alta funcionária da Impren-

'I'
sa Oficial do Estado; ,

,

- Snra. Lucí Maria Pi-

I :::
espôsa do, sr. Mário Pi-

� Snr�. Ismenia Gomes

Sampaio, espôsa do sr. Má
rio Viana Sampaio, oficial

I
da Marinha Mercante;

I - Snra, Oda Oliveira

I Ferraz, viúva do snr. Ar-

mando Ferraz.

ENFERMO:
/

• Mál'io Cândido da Silva

. 'i,.
C R. 6 DE JANEIRO

Eleição da Rainha da Pri-

GRf,NDE SOIRÉE.

Pensão'
Dispõe 'de quartos para

rapaz dando bôa referência
Avenida Hercílio Luz n. 2.

Ca-

I
,- em 1853, em, La·Tur- -------�---�-------·--f'-'--

piniêre, faleceu Augusto de

Saint-Hrlairo, nascido em
I

.

jOrleans ri 4 de Outubro de,

1779, autor de apreciável
trabalho) sobre aflora brasi-

- em 1872, Caxias, Con-'
-------�-�----------�

selheiro dê Estado, indefe-I
.

nu o requerimento' de um ., .. Ad·
-

81 á
·

Iprofesso.- de desenho da
I lIameS ,.8 mlssao ao

<
D SIO

Escola de Marinha, pedindo
as honras de 1 Tenente Preparam-se candidatos para o Exame de Admis

.0
são ao Ginásio.

' .

Tratar à Rua Nereu Ramos, 57 .

30 DE' SETEMBRO

ULTRA SONO
'TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN.
'1'0 PARA < INFLAMAÇOE8. E DORES.

_

TRATAMENTO SEM OPERAÇãO DAS

SINUSITES

As Shs
PROCÓPIO_ em:

O HOMEM nos
PAPAGAIOS

No programa: .

Atual. Atlantida. Nac.

Preços; 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

neste Estado, nasceu Jero
nimo Francisco Coelho,

.

sendo filho do.Major An

tonio F'ra�cisco Coelho e
I

Francisca Lima do ESPírito"
Santo Coelho. Faleceu, em

N ova Friburgo em, 16 d�.
Janeiro de 1860.

'

Tinha o Curso de Mate
maticas e Engenharia, da

I Escola Militar. Serviu no

Exército na arma de arti-

das terras concedidas em
,

complemento do dote da
Princeza de Joinville, e vá-

leira;

da Armada;

'-:,_ em. 1903, faleceu Joa

quim Tiburció Ferreira I
Gome,>, então Ministro do

Silpr'�:,)lo Tribunal.

FECHADO PARA
-REFORMA

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

(3L�12I�
Estreito

As 8hs.

BARRY NELSON em:

O HOMEM COM A MI-

NHA CARA
No 'programl;i:
Esporte na· Tela. Nac.

Preços: 3,50 -, 2,00
Il'l)p. até 14 anos.

r ,

DR. TOLENTINO DE CARVALHO
/'

Ouvidos, Nariz e Garganta

Ausente durante o mês de.Outubro.
Em viagem à Europa.

GOVERNANTE

•

Co"m isté VAlor' '(J. S.

OLH08 - OUVlD08 - NAJUZ. GAJlGAín'.A
DR'. GUERREIRO DA· FONSECA

",.elallata •• B......
"'''''''àectdta de Oeuloa - Exame d. J'uaclo d. Olho para

Cl&aaifleàçlo da Pr...lo Arterial.
.Modera.. Apar.lh•••m. .

C......t6r1e - Via.o.de •• Ouro Pnto� L

ASSEGURE SEU FUTURO
Estudando por CorreSpondência

CURSO GINASIAL (Dec. Lei 4.244).
André Nilo Tadasco CURSO DE CONTABILIDADE (Uma profis-

F III I _,---,

' são segura e rendosa).
,.quez•••�m ser. CASA MISCELANIA dlstrl.1 . Peçam informações ao 1: N, C. A. - Praia'de Bota-

Vlnbo Cràosotado buldara dos Rádios R. C. A. fogo, 526 - Rio. '

.

..
."

, I Victor. Vá'vul.,. e Dlséoe. j 19 Sábado (tarde) - Farmácia :Esperança - Rua
(Silveira)' Rua Conselheiro Mafra. Conselheiro Mafra." '

I �'�

,

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O BOCAIUVA, QUE DOMiNGO TOMBOU DIANTE DO AVAl, TENTARÁ A REABILITAÇÃO NO EMBATE QUE AMANHÃ, Á
'NOITE ,SUSTENTARÁ COM O ArrLÉTICO. O "CLÁSSICO, DO ESTREITO" ESTÁ EMPOLGANDO O PÚBLICO, PROMETEN
DO LEVAR AO ESTÁDio DA F.C.F. UMA ASSISTÊNCIA NUMEROSA.
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OPINE LEITOR E... ITAGUAÇÚ ES·PORTE CLUBE .

I
RAID DE BICICLE-

1 Mundial d� Basquete , Recebe�.os e. a�adece- 1.0 Secretário - Oniluar r� ITAJAI - FLO-
No ano 'de 1954 tomarão parte no II Campeonato mos o OfICIO abaixo: F. da Rosa

Mundial de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu-I
- 2.0 Secretário - Edriey RIANÓPOLIS

bro, 16 países; entre os quais, Estados Unidos da Amé- . "F'Iorianópolis, 24 de se- Domingues
rica do Norte, Argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba, tembro de 1953 ' 1.0 Tesoureiro - Evan-
Canadá, Filipinas, Iugoslavia e Itália A fórmula do

Senhor Diretor' de "O Es- dyr Silva
campeonato prevê a realização de partidas em São

,A) .

- Prestados os esclarecimentos pelo �r.: Hen- Paulo e Rio, além de um torneio de classificação em tado Esportivo" 2.0 Tesoureiro - Emílio

rique Moritz Júnior sôbre o resultado da missão que três dias, em outras cidades que não o Rio e São Pau- Tenho o máximo prazer Lucas
_

lhe foi confiada pela Presidência da FASC, foi manda- 'lo, 'Santa éatarina que se tem prestigiado no país pela de levar 'ao vosso conheci- Con�lho Fiscal - Paulo Vieira, funcionário do I.A.

do. constar em ata., um ,voto de .agradecime.nto, pelos ser.-I sua organização e aparelhamento material poderá assis- S 1 J' A P·.C., em Itajaí, que acabamente que, em reunião rea- Lucas, Ley i va, ose -

VIÇOS e e
t ,

sforços Junto as autoridades remisticas do RIO
I: til' internacionais, desde que o Estádio "Santa Catarina" .

de realizar com êxito o raidd J d b t t
-

d lizada no dia 21 do cor- raujo, Natércio Araujo, Jo- �
e aneiro, para a compra e arcos e con ra açao o ofereça condições, isto é, esteja coberto.

.

conhecido técnico Rudolf Keller.
_ No intuito de preparar desde já um ambiente Ia- rente; foi empossada a Di- sé Maria -Coelho, Bartolo- pedalístico Itajaí - Flo-

B) - Aventrar em entendimento imediato com os vorável e consecução dêste objetivo é que fazemos es- retoria desta agremiação, meu Chaves e Clér Do- .zianópclis, saindo daquela
clubes cariocas, para reservar. os barcos necessários pa- te inquérito ao povo barriga-verde, ávido de presenci cuja constituíç.ão é a se-:- mingues;"

,

cidade às 16,30 horas e aqui
ra Santa Cdatarina �omar parte no próximo Campeonato espetáculos desportivos- de tanta relevância, e ainda, guinte: Sem mais para o momen- chegando às 23 horas. On-
Brasileiro, e Remo. .

destacar nosso Estado no cenário desportivo mundial. 11 Presidente - Valter O. to, subscrevo-me, ' tem mesmo, o va orosoC) - Constar em ata voto de agradecimento pe a Nossa quadra como está em recebido os manores
_

do B D A t B hl DD
.

Atenciosamente "ás" do pedal itajaiense re-pres:nça na .sessao, o, �. r. r.ur uec er,. 'Ilouvores
de todos os desportistas que. visitaram Floria- �,

PresI_dente do. Clube Náutico Cruzeiro do Sul, d� cId�d.e nópolis; coberto _ será o palco seguro de competição : Vice-Presidente -:--"_ Dur-I Oniluar F. da Rosa
. tornou a Itajaí, de bicicle-

de Suo Francisco do Sul, que vem de retornar as ativi- de singular importância . Semanalmente ás 5a. feiras val Livramento 1.0 Secretário ta. Agradecemos () prazer
dades do r�l(1o, para o maior engrandecimento do es- publicaremos uma das cartas que nos forem dirigidas de sua visita, forrnudando-
porte catarmense.

_.
em resposta aos três quesitos formulados, concorrendo Jhe votos crescentes deD) - Nomear os Srs. Joao Batista. dos Santos, a prêmios já instituidos por firma desta Capital.

Henrique Moritz Júnior e Moacyr Iguatemi da Silveira Classe _ Aberta. prosperidades no esporte
para em comissão, efetuarem estudos, afim de reformar

I" QUESITOS Inscrição - Obrigâtória do qual é um dos maiores
o "Codigo de Regatas" a entrar em vigor em 1954. 1) -:- Deverá o Govêrno do Estado agir isoladamente

, ,I entusiastas .

. E) _:_ Existindo no Estado, mais de um clube filia- para a cobertura do Estádio de Santa Catarina? . 8.0 Páreo - Honra .:.._ Bronze "Carlos Hoepcke" ,
do possuidor do barco "DOUBLE-SCULL" é incluido

I
. ,(Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas). Em Homenagem à: Federação Aquática de I

n� regata de 15 de novembro de 1953, um páreo a ser 2) - Deverão os Governos do Estado .e Município con- Santa Catarina. I
.

disputado nessa modalidade de barco, extinguindo-se a cluirem o Estádio "Santa Catarina", operando Medalhas aos 1.0, 2.0 e 3.0 lugares.

',.. Ganhe ..O-lnhe·l.r,disputa do campeonato da classe de "Junior" em Out- conjugadamente? -Horárlo - 10,50 horas.
Rigger a quatró remos com patrão, de acôrdo com o dis- (Máximo: _ 5 (cinco linhas datilografadas). Distância .:._ 2.000 metros,

pôsto no Código de Regatas. 3) _ Deverão os Governos do Estado, Municípios' e Di- .Tipo de barco - Out-rigger a 4 remos com I

F) - A título de estimulo e homenagem à 'volta do' retoria da FAC conjugar esforços, para obterem patrão.' I /

fa"Cilmente, comprando e
C. N. Cruzeiro do Sul às atividades no esporte do re- o .apôio, mais uma vez, do povo "catarinense", Classe: Aberta. .]: -

d I' df 1 d reveriaen o nossas in as
mo, oi inc ui o no programa a ser disputado na 5a. um dos mais soberbos Ginásios de esporte da' Inscrição - Obrigatória. t

prova da Regata de Ifide novembro próximo jrrri páreo América dõ Sul? xxx bijuterias de fantasia.
de ióle franche a 4 remos com patrão, na classe de "NOTA ESPECIAL ___.:. Recomendamos a atenção dos Aceitamos t;�mrb�m a-

"principiantes", contando pontos para os vencedores e (Máximo: -:- 5' (cinco linhas datilografadas. Clubes fialiados, para 9S prazos. de Inscrí- gentes para vender pelo
não para os atlétas corréspondentes. PREMIOS ções :n:ncionados nos artigos 29, 59 _e 60 ,I Reembolso postal. Escreva

G) - Fixar, de acôrdo com o Código de Regatas Tôdas as cartas recebidas serão numeradas, publi- do COdIgO de Regatas desta Federação. '. CAIXA POSTAL 4206
em vigor; a data de 15- de Novembro de' i953, para a cando-se uma delas em nossas edições de quinta-feira, Florianópolis, 22 de Setembro de 1953.

a ,

realização da Regata de Campeonato do Estado. devendo o missivista, para identificação, juntar a carta, Eurico Hosterno, Presidente 1- R�O DE JANEIRO mel"l-
H) - A ser cumprido o dispôsto no artigo 62 'do o dístico desta crônica, enviando-a para o seguinte en- João Gonçalves Junior, 1.0 Secretário. cionando este jornal.

Código de Regatas, inclusive quanto ao 5.0 páreo derêço:
Extra

If - Homenagear na regata de 15 de novembro e PEDRO PAULO - Redação de "O ESTADO"
na ordem abaixo, .as seguintes Autoridades: Rua Conselheiro Mafra - Florianópolis.

_

1.0) - Exmo. Sr. Governador do Estado: No dia 30 de 'dezembro dêste ano faremos, às ,lO
2.) o - Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legis- horas, em nossa redação o sorteio de- todas as cartas re-

lativa do Estado. eebidas, As firmas que já nos ofereceram prêmios são
3.0) - Exmo. Sr. Presidente da Camara Munici- as seguintes:

, pal de Florianópolis.
4.0) - Presidente do Conselho Regional de Des

portos.
5.0) - Exmo. SI' Prefeito Municipal de Florianó-

polis.
..,

6.0) - Exmo. Sr. Prefeito Municipal de São Fran-
cisco do Sul.

'

7.0) - Exmo, Sr. Secretário .dos Negócios de Edu-
cação e Saúde. 4.0

8.0) _.:: Federação Aquática de Santa Catarina.
J) --:- Aprovar .o programa da regata de 15 de no

vembro de 1953, assim discríminado:

7.0 Páreo - CAMPEONATO - Bronze "Banco Inco"
Em Hobenagem ao Exmo. Sr.· Secretário da
Educação e Saúde
Medalhas aos 1,0, 2.0 e 3.0 lugares.
Horário - 10,30 horas.
Distância - 2.000 metros.

g4.'1:'u0rIa..-�..........,.Il':'!'�����I����,�],I�O,,"1@;""b.:n:;c�Q ....'--:='...I?9�})le.-SQUll__......_.....,._,_,_.._:;...ple.llt�.
:2_;,.;�;i·;_��l����·.'.

FEDERAÇÃO AQUÁTICA .DE
SANTA CATARINA

Nota Oficial

O Conselho Superior da FAse, em reunião reali
zada no dia 21 dq corrente, deliberou:

PROGRAMA DA ltEGA.TA DE 15 DE NOVEMBRO
DE 1953:'

I

1.0 Páreo - CAMPEONATO - Taça "Govêrno do Es
tado"
Em Homenagem ao Exmo. Sr. Governador do
Estado.
Medalhas aos 10, 2.0 e .3.0 lugares.
Horário - 8,30 ·horas.
Distância - 2.000 metros,
Tipo de barco - .Out-rígger a 4 remos com

patrão.
Classe - Aberta.
Inscrição - Obrigatória.

2.0 Páreo - CAMPEONATO - Taça "Sulacap"
Em Homenagem ao Exmo, Sr. Presidente ,da
Assembléia Legislativa do Estado. /

.Ó»

Medalhas aos 1.0, 2.0 e '3.0 lugares.'
Horário - 8,50 horas.
Distância - 1 000, metros.
Tipo de barco '- Ióle Frapche a'4 remos çom

patrão.
Classe - Estreantes.
Inscrições - Obrigatória.

3.0 :páreo - CAMPEONATO - Bronze "Adolfo Kon-
der"
Em Homenagem ao Exmo. Sr. Presidente
Camara Municipal de Floriài1ópolis.
Medalhas aos 1.0, 2.0, e 3.0 lugares.
Horário - 9,10 horas.
Distâhcia - 2.000 metros.

Tipo de barco - Skiff.
Classe -:- Aberta.

da I

Tivemos, ante-ontem, o

agradável .prazer de rece

ber a visita, do conhecido
ciclista Cipriano Manoel

CASA PERRONE - JOALHERIA MULLER
CASA HOEPCKE - e a T.A.C. '- com uma viagem
de avião, ida e volta, ao Rio, para assistir' os jogos dos
Campeonato Mundial.

de Waldir Losso &-Cia.

REPRESENTADAS, CLlENT�S

Casa Londresa c I T.ERádig Guarujá de Florianó

polis
, Pereira, Oliveira & Ci�.
I Ind. Geráis Cássio Medeiros

j
S. A.

Electrolâ,_n�ia
Modas Cliper

Rádio Difusora de Urussan

ga

Rádio Farroupilha de Pôrto AgênciaAlegre
Rádio Sulina de Capinzal
Rá�jo Difusora de Tijúcas
Rádio Difusora de Laguna, I

Páreo. - CAMPEONATO - Taça "Conselho Re- Rádio Caçanjurê de Caçador I

gional de Desportos" -",'

I
. .. IEm Homenagem ao Sr. Presidente do Conselho �ác;? DIfusora de Itaiaí

Regional de Desportos. "O Fstado"
_ I :. _

M.ed�lh�s aos 1.0, 2.0 e .3.0 lugares. I :'Alvorada"
,

,PU bllcldadeDistância - 2.000 metros. ;'0 Invicto" I I Escritórios Ronalan Ltda.
Tipo de barco - Out-rigger ,a 2 remos com "O Vale do Itaíaí"

,.

Lõlde Aéreo Nacional
patrão.

'

Classe _ Aberta. Caixa Postal, 45 - l-'!orianópolis - Santa C�tarina
Inscrição - Obrigatória.

Eléctro Técnica Ind. Com.
S. A.,

A ElectrÔnica
Est. José Dame S. A.

;5.0 Páreo - "Extr1" - Taça "Prefeitura- Municipal de
São Francisco do Sul"

.

Em . Homenagem ao Exmo. Sr. Prefeito Muni
cipal de São Francisco do Sul.
Medalhas aos 1-;-0,2.0 e 3.0 lugares.
Horário - 9;50 horas.

I
I

Distância - 1.000 metros.
Tipo de barco ,-

Ióle Franche a 4 remos com

patrão.
.

Classe - Principiantes.
Inscrição - Facultativa.

..

Tj3ANSP0RTES AÉREOS �ATARINENSE S/A.6.0 Páreo - CAMPEONATO - Bronze "Caixa Eco_I
nômica" IEm Homenagem ao EXlno. Sr. Prefeito lVluni- 1------

r

cipal de Florianópolis.
.

Medalhas aos 1.0, 2.0 e 3,0 lugares.·
Horário - 10,10 horas.
Distância - 2.000 metros
Tipo de barco - Out-rigge-r a 4: remos .. com

patrão.
Classe - Novíssimos.

'

Inscrição - Obrigatória.

AVISO

-

Viagem com segurança
e rapidez-

sO NOS CONFORT1\VEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO {(SUL-BRASILEIRO))
FlorianópoKs .- ltajaf - Joinvi�le - Curitiba

DR. JÚLIO DOIN VIEIRA!
Acaba de receber o

IAMBLIOSCOPIO DE

WARTON
I

-

Para tratamento do ES·'

TRABISMO em crianças.
Rua Vitor MeireHes, 14.

De 9 às 12. horas diària· :

.�'"'"
.', "li., ....

Agência: Kua DeodQfo e,squina da
Rua Tenente Snvefra�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Expresso São Jorge
,

I Há mam!,ntas em 'quI! UDti'
� . DAO PODE 1055IR ••.•

uguste de Saint-Hil1ire
I
Cerâmica' São taelaoo

. �

(No o8oteo6tlo de soa morte). rIJULOS P�EN.Sl\\)OS, TELiV\S; LADRI-I'. . LHOS, RODAPES E MATERIAL REFRA
Em seguida, vai ao Espírito Santo. e regressa . .nova-

. TAR�O
mente ao Rio, de onde sai a 26 de [arieiro de 1819, para PRONTA ENTREG,�
a sua mais demorada e mais acidentada excursão, indo
a Goiaz, de onde pretendia atingir o Paraguai e descer

O G
.

ac
·

até Montevidéu. Não lhe tendo sido permitido atravessar Sny ama, ,Ia •Mato Grosso, toma o rumo de São Paulo, chegando nessa

província em.outubrc de 1.819. Daí, sai para o sul, entra JERONIl\10 COELHO- 14 _ Caixa Postal.
na comarca de Curitiba e percorre os campos gerais a

que denomina o Paraiso terrestre do Brasil, extasiando- 239 - Florianópolis.
se diante da "útil e majestosa araucária" e estudando "a DISTRIBUIDORES
árvore conhecida pelo nome de árV01·e do mate ou da

congonha que fornece a .famosa e1'va do Paraguai". Cou
be-lhe classificar essa planta no gênero Ilex e dar à es>

pécie a designação científica de Ilex paraguariensis.
De Curitiba, desce 'para o litoral e chegá a Parana

guá, passa por Guaratuba, atravessa o Saí�Mirim e en-

'tra em.principios de abril de 1820 na proví�cia de San- _ DIARIAMENTE -

ta Catarina. Viajando pela praia em carro de bois, chega FLORIANÓPOLIS --- BLUMENAU
ao Pontal do Nozte, de onde;'tomando uma canoa, atra- - AGENCIA -

-,
·o....

A°.-.C()I�TCl7°'t IAlen""a-0, Mo.cidadevessa a baía e desembarca em São Francisco ..

-

_ CACIQUE' HOTEL - Y
Compunha-se a vila de cêrca de oitenta casas ter- -·0·-- C tcri ,

reas, na sua maioria, e construídas de.pedra e bem con- sendo o vento favor:ó,ve( ao anoitecer ainda se achava I AG 2 N·C i A DE c II' a Q rlne
__
nse _

servadas, existindo também' alguns sobrados. As ruas
1- elas alturas do Ribeiráo, de onde só ,partiu r_:o dia se-

� PUBLICiDADE , _ ,
'

eram largas e direitas, sendo calçadas as que desciam u!inte, �s 2 horas a� tarde, chegandoà arrnaçao de Ga- t -:0:- ,;'; Exame do sele�a-o para ma'trlo'ola'

para o mar. Desde que saíra de Itu, não s� lhe havia de- ropaba as 2 da madrugada. . 8, li"parado "uma igreja tão bela, vasta e clara, e sôlidamen- A 22 ati.igia a Laguna. As suas ruas .er.am· direitas 1 �I
REV,ISTAS �. fi I d S rgoutos d!ls Arm'8Ste construida como a de São Francisco". As casas de ne-

e estreitas � as casas bem construídas, existindo alguns I
e • loa sco a e a u ..

gócios eram bem-sortidas com mercadorias procedentes sobrados. O pôrto tl:illél bastante movimento, trafegan- c tADIO � JORNALQ 'I
da praça do Rio de Janeiro. Não se conhecia a morféia do muitas embarcações entre a Laguna e vários portos �)""':�>.-.(�� I
e ocorriam raros casos 'de moléstias venéreas, sendo, en- Jc país, com carregamentos de-farinha de mandioca, foi- :
tretanto, comuns "as febres intermitentes e as obstru- jão, milho, favas e tabuados. """" 1) _ Exame médico.

\r i;eJe (;:�:��'·d� �o::;��:o eal!�::�t:��i�:;p:��!�:l���� �o p?�s�:g�·t�::t�e�:s s�������:��s S��:t��il:�::P�a��:n� _./ /;. ::);,\ hora:� ,- Dia::
- 1°, 2 e 3 de Outubro de 1953 às 8

vêzes por ano abatiam-se reses na vila. Não existia tanta rua aborrecídíssimo. encontrando um homem bem apes- '" .....
'.'

'

"� � b) _ Locals _ Hospital Militar .da Guarnição de
gente descorada comq em Paranaguá; mas havia muitas :'oaçlo que falava francês. Declarara-lhe ser suíço e ql'�' Florianópolis.

'

pessoas magras e de faces escovadas, o que só se pode- viera de Pôrto Alegre numa carroça que estava prestes DlA5 OBSERVAÇÃO: - Os candidatos deverão levar
ria atribuir à alimentação pouco nutritiva. a regressar EC n�tur2.!rnente não se recusar-ia a' levá-lo

'1 JI ,calção de educação física.
Saint-Hilaire permanecera em São Francisco doze

(orno, passageiro. Saint-Hileire entendera-se com o pro-

ORi 2) Exame físico
dias, tendo-os aproveitado em passeios pelos arredores prretário do veículo e combinaram partir dentro de dois O .na�.. a) = Diass - 5, 6·e 7 de Outubro de 1953 às' 8
da vila e em percorrer algumàs ilhotas da extensa baía. a três dias. Nesse meS!'í.O tempo, estreitara relações 'r.üm ..

.

" horas. '

Numa dessas excursões, subira ao morro do Pão de Açú- o suíço que andava abompanhado de outro indivíduo t j ': '� b) _ Local: _ 140 Batalhão .de Caçadores.
ear, de onde se desvendava belíssimo panorama. Diziam-se prestidigitadores, mas dificilmente poder-se-ia levar

O naturalista entediava-se no 1ndar, pois já conhe- acreditar nisso. Cor.ta Saint-Hilaire: "Logo ao chega
cia as plantas que então floresciam, e ajudante, sua

re-m, anunciaram aos habitantes da Laguna uma sessão
"principal fonte de informações", achava-se quase sem- n.. creativa; eu os aux-Iie. como com.pêre. Apesar dos .10,,

pre ausente da vila. E1 verdade. que existia o vigário; sos esforços, obtivemos pouco êxito: os laguner.ses eram
mas infelizmente parecia sofrer das faculdades mentais. mais avançados do que supunhamcs". ,

A 21 de abril, Saint-Hilaire segue para Itapocorói, I Ia o naturalista iniciar nova caminhada que dura-
indo por mar até a barra do Araquarí, onde desembar-

.

ria cêrca de' um ano, suspirando, contudo, pelo momeu

GI, e dirige-se pela praia, passando pela Barra Velha, a to em que pudesse ter fôrças para "pôr têrmo a êsse írflbtilho oJ di���$kÕo poro 99zo{ o

um sítio "que ficava três léguas além do local em que o exílio voluntário". As fadigas e os incômodos eram enor- v:do. Milhor�td� pessoa;' ��fre"; essas CANDIDATOS CHAMADOS
Itapocu se lança na lagoa da ,Cruz ..Alí pernoitara e no mes: os camaradas parece se compraziam em, atormentá- dores, quondo poderiam evitar. de vez, Alcidio' Agostinho Vieira _ Alaôr de Souza
dia seguinte, afastando-s� da praia, toma um caminho. 10 e' êle via-se compelido a suportá-los silenciosamente.

.

tais padecimentos, tomando os Pílulas Ayrton Braz da Cruz _ Auri Silveira - Claudio An-
,

que atravessava terrenos planos e vai sair

na,
barra do A 29 de maio, partia Saint-Hilaire para Pôrto Ale-l De Witt poro os Rins e o Bexigo. drade - Cesar Vieira Ouriques -

Francisc,o Antonio
Itaju.ba � logo depoís chega ,à praia. das .Pi�aJras e em gre, numa carroça puxada por seis juntas de bois, ::>e"·, Esp�ciolmente preparados poro Bittencourtt - Hami1ton Oceano, 'Martins -:- Lourival
se�Uld� a enseada de It�_pocorol; Sau:t-Hllane ?esc.r��e correndo, até -os limites, do Rio Grande do Sul, 'uma combater os' distúrbios renais, os José de Souza Batista - Miguel Edõlo de Jesus _

minuciosamentea armaçaoque aquele tempo alí existia, "praia triste e descrt« de cêrca de 22 láguas de compl'i-I P'I I D W' I" d e Mario Luz de Medeiros - Risoleto Má�o da Silvá _

"ry 'loi.-� •• " •

.

./., �
I U as e I.tt o IVlom os or S ...

', .

.

� como se proce<ha a .pesca da balela. mento". cuja de�eri{'ã() Blaise Cendras plagiara, ao l'e-/ .

d' Salvio- Francisco Atanazio _ Vicente dá Rosa. e ValdirJ
DI'

,.

d d
.

ibilid d d
.

. , ... .

.' prontamente, restouron o o VIgor . T '

r-, e tapórocói, a a a llnp�ssl niua e e contmuar ferir-se em _L'Or [, [raia em que Johan Suttér desen:�- ..' .' José dos :Santos. _'�
.

·lh d S C
.

. .., . e o Yltoltdode 00 organIsmo,. graçasa VIagem por terra, segue para a I a e, anta atarma barcara na costa 'da Califorma.. .
. .

. . . 'f'
.

.

b I
.

t' 1 d
.

d A A '

·d'
. ,

M·
- , a suo magnifICO oçoo tonl Iconte.numa, a eeu:a rIpu a a por seIS rema ores e um pa- De Porto A�'!\'re forp a Montevl eu e as Issoes 00

trão, posta à.sua disposição pelo administrador do esta- Paraguai, e voltau'do ao Rio Grande, embarca para o
Ibelecimento de pesca. Partindo às 9 horas da manhã de R!o, regressando à Fr;mça em janeiro de 1822.

um dia belíssimo, chegava ao Destêrro às primeiras-ho- Declarava ê1e que iria "até o fim do mundo", se ti.
ras de uma esplêndida noite de luar. Vinha êle recomen- VE';: quem o auxjliasse encantado pelas nossas belezas
dado ao sr. Diogo Duarte da Silva, tesoureiro da Junta;' r:r'turais e "prêso pc..r uó'sa espécie de fatl:llidade à terrr
a quem logo procurara, pernoitando em sua casa, rl(' Brasil". ' '. .

...

Era governadór da província, João Vieira Tovar de Morreu Sa:nt...�:r ·óire com 54 anos de idade, tend,)
Albuquerque. Saint-Hiláire fôra visitá-lo no dia segui�- dediC'ado tôda n sua vida de cientista à nossa terra, qu� I
te. Tovar lutara ria Europa contra o�,franceses' e no RlO êle (lizia amar Cju.ise limto como a Franc;a.

.

da Pl:ata contra 'os espanhóis, tendo perdido um br:a-ço
em ,combate. "Como perdera um braço na guerra, acha
ram que seria um bom administrador, dizia alguém ma-

- ]iciosarr;t'!1te", segundo registrara O naturalista ..

Encontrou êle no Destêr'ro dois conhecidos: o 'juiz
de fora e um coronel de engenheiros. �ste' casara uma I
filha e o convidara para assistir à cerimônia. Estranhou

sc escolhesse um domingo para a realização do casamen

to e mais espantado ficou quando viu armado no salão
um ·pequeno altar para a celebração .

do ato religioso.
Logo depois, entrilv�un os noivos acompanhadós 'de ami

gos' e do padre. O sacenkte paramentou-se e de� i�íc�o
à bênção nupcial, .:!nquanto os �ubentes e a assIstencIa

conversavam e rii?:n'lOe. Jerminada a cerimônia_, retira·
ram o altar e der,"'(ÍTl início às danças. As senhoras está

vam elegantern?nk trajada" e dançavam com perfeição:
'elas não' eram ríspidas nem acanhadas como as minei"

'ras. Respondi.Hü JeF('mbaraçada e polidamente, quando
os homens, apesCT de tímidos em sua presença, por acaso

lhes dirigiam a pé.\!Clvra. Saint-Hilaire encontrara nelas o ,
mesmo defeito de�agradável já observado q.as mulheres

de Minas Gerais, '2. saber - a voz rouca e áspera, par
ticularidade que o �'1éJ.turalista atribuia ao hábito de mano

dar escravos.
Visitara o HObpital do Menino Deus, estivera num

dos lugares em que se fâbricavam louças de parro, e as

sistira à parada ,ni1itar .realizada no dia .do aniversári.o

de el-rei D. João VI, (·omparecendo à noite ao baile em

palácio, oferecido pelo governador. Realizara também
vários passeios pelOi'- arredores, onde existiam lindas
chácaras e nUH\,erOSo�� sítios com suas casas em meio de

prodigiosa quanh-1r.de de laranj�iras e tendo ao lado urr.a

roça de mandioca. Todos possuiam o seu· tear "para °

fabrico de panos,· �(;nHO de indústria de que participa-
v�m tôdas as 'Íamíiias".

.

.

Notara que existiam poucos negros. Os. homens,
eram de estatura meã e magros, e as 111ulheres muito

'claras e
\

coradas, com belos olhos e cabe10s negros. Elas
.

não se escoridiam. dos homens e eram desembaraçadas
e, às vezes, graciosas, As mulheres da cidade trajavaw-
se como as do Rio de Janeiro eAos homens andavam b?i,1

vestidos, ao contrário dos que moravam r.os sítios, cujo.;
trajes não corre�ondiam ao luxo das mulheres, a pon':;o
de nos domingos e dias de festa,. ter-se "a .impressão ue

qU� tôdas as morad(\ra� dos arredores' da ciçade eram

donas ao pal"SO que 0.>'rnaridos, pela maneirá de vestir-
, .

"

.ce, mais se pareciam c,ü,dos de suas mt:1heres ..
. A 18 de maio, S ..lint-Hilaire deixava o Destêrro, se ...

guindo de lancha para .Garopaba, de onde iria por te""'a
il Laguna e dalí à provÍpcia do Rio Grande do Sul. Não

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

.

ECONOMIA absoluta
....- .

Grande CONFORTO

•

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1��4
IMERSÃO e CHUVEI RO

�J:oãio'_-.

Capacidade 30 LITROS
'"

• Construido inteiramente de

cobre.

CALENDA'RIO DOS EXAMES

• Aquecimento ultra rápido.

régua,

• Játo abundante na tempe·

-' ----- ------�------------

. Vende-se e COJlPra-se

rat·ura desejada .

o MISTURAQOR DÁKO. de regu·

,Iagem instantoneo, permite
_

a

moia, escola de graduações-de
TEMPE'RATURA.

.....

Pilulas
DEWITT Vende-se duas Carrocerias e duas Gabines CHE- ,

VROLET GIG"ANTE 1949-1952.
para 05 Rins e a BexigC'

Em vIdros de 40 e 100 pllulas t
..2 ,ral1de é mais e(onõmi(o

Compra-se Caminhão Chevrolet.
Tratar com o Agente do Rápido Sul Brasileiro

Micro Ônibus.
�

•

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

. CONFORTO absolutOt
Grande .ECONOMIA \

.;:=r-. �..
_

..

j ...
'II<_/ �

AQUECEDOR ELéTRICO CENTRAL
.....

Capacidade:
100 a 1.000 litros,

(

p•.

Fabricados nos tipo, ,!I
. ...:..A..',"� ..��horiZQl'1tol· e· vertiçol.

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

revestida de material, altamente ISOLANTE (lã de .vidro),
Resistê�cia do tipo tubular, inteiramente �Iindada.

• Controle automâtfco de temperatura por: T�.RMOSTATO.
que proporciona grande ECONOM.lA.

•

GARANTI; O .QUE FABRICA

----+--:--' .,/

", e. IAIOS S/I.-Voméroio e 'uênclas
-lua João Pintol '••Fpolis·.Sta. Cat,arina ., r

levar

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«o Idiota» - No Teattlnbo 'OU58 ...1I1 'SINDICATO DOS ECONOMISTAS DE ,�\
I SANTA CATARINA '

4f::�a
'

'... 'I
, E' do "Diário da Noite"; de 22-9-53, o seguinte: _.. I
_ E' evidente que r.ão podemos considerar as "a- Faço saber aos que o presente virem ou dêle tivererr ./

� !,
presentações do sr. Pascoal Carlos Magno, como simples conhecimento que no dia quatro (4) de novembro de ORGAHISADO I NO LIMIAR DO CRIME (Crime School) .

exibição de alunos, os bisonhos espetáculos de amado- 1953 serão realizadas neste Sindicato, no edifício "IPA-
E....·

A história de NO LIMIAR DO CRIME,. desenrola-
res. Há, alí, um sentido maior, pois, todos os rapazes e SE", 1° andar, as eleições para sua Diretoria e Membros

EDITADO
se num reformatório .para jovens cri�inosos.

-

moças predispõem-se a ingressarem, imediatamente no
do Conselho Fiscal, ficando aberto o praso de dez (10) �"

.

Nele, os rapazes eram tratados com crueldade, e

profissionalismo teatral. A melhor prova e, justamente, dias, que correrá a partir da primeira publicação dêste ,�I POR assim .caminhacam para a pior das revoltas. .

aquela que nos aponta, atualmente, em todos os teatros para o registro das chapas na Secretaria, de acôrdo corr ' Um homem bom, de coração generoso e com espe-
.do Rio, quase, Elementos que, ainda ontem, alí se apre-

o disposto no art. 4° das "Instruções aprovadas 'na Por- 1)(JIIÁ{[(}/(JJ'(J4J1[g ranças na recuperação -, daquela juventude perdida,
sentavam, ,no, Duse. E parece-nos, eada convite que nos

taria Ministerial n. 48 de 8 de abril de 1952: gE/XAg 'N.fTTO Mark, BRADEN (HUMPHREY BOGART) é nomeado
A- h

.

d
- .

t d did FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA�
faz Pascoal, para que compareçamos ao seu teatro, traz

s c rapas everaO ser regrs ra as para os can 1 a· diretor daquele inferno e começa uma "ebra de expurgo.
como escôpo principal, uma pergunta: "Digam, senho- tos à Diretoria da entidade, Conselho Fiscal e respec- ,

_ NO LIMIAR DO CRIME é uma vigorosa!mensa-
res críticos, se esses rapazes e-moças, que apresento hoje, tivos Suplentes. ,

-,

I'
.

gem à Sõciepade tão cheia de culpa. '-

tem valor, se devem, ou não, seguir a carreira", Mais do Os requerimentos para o registro das chapas deve- Vend - Esta oportuníssima reedição' da WARNER BRO-

que num seiltido crítico do espetáculo, parece-nos, im- rão. ser apresentados �a� Se:retària em três (3) vi�s, I
. e se THERS, oferece ao espectador a oportunidade de rever

portarite � nossa opinião sôbre as qualidades artísticas assmados p?� todos os can.drdatos, pessoalmente, l�ao I Uma casa de madeira, HUMPHREY BOGART ao lado da querida 'estrela GA·
do material' humano E. foi imbuido desse propósito, que e: permitida, para t:l.fIm, a o�torga de procuraçao,

, com terreno medindo 9 me-
LE PAGE,. hoje praticamente no ostracismo, quando

subi o môr,�'o de-Santa
..
Tereza. Volto' satisfeito, cheio de evendo conter os requisitos previstos no art. 6°_das I ,ambos iniciavam suas carreiras nos stikiios da Warner

"Instruções" .
e ser instruidos com as provas exigidas no

tros de frente por 30 de Brothers,esperanças "no ....
nosso teatro porque, realmente, com "O - .

Idiota", Pascoal lança uin punhado de moços, cheio de art. 503.da Consolidação das Leis de Trabalho. fundo. Sita à rua Monse- É' uma película que apresenta também os famosos

qualidades. e capazes de bela carreira no teatro .. _ O ti ,<-' Fl01'íatí'6pólis, 30 de .setembro de 1953 nhor Toppi, n. 41. ANJOS DA CARA SUJA, quando' atravessavam uma

próprio adaptador do romance - Léo Victor - foi para I
,AcáciQ GuribaLdi S. Thiago ,I Tratar na mesma, dia- época que bem poderia. ser chamada de "fase' de ouro",

mim uma explehdid� revelação. POI1ho de lado a antiga.
.

-

Presid�rl!,e erh exercício
.

� riamente à partir das 18 pois foi nesta época que tiveram suas melhores oportu-.

te�ml�a e a�1?iração, de velho companheiro, per seu pai, .... _ I horas. nidades no .címena -, NO LIMIAR DO CRIl\(IE, tem' a di-
Oliveira e Silva, esse belo espírito, de. uma sensibilidade "h

.

,"_ d d
I l,reção

de Lewis SEILER, e, além de HUMPHREY BO-

admirá�él, É.a�a ju!gar, friamente, como crítico de té�:- I.:i :eeo.u 8, .ocaSlao e po ar i _

GART, GALE PAGE e os ANJOS DA CARA SUJA,
tro, o (ilho, -Léo V1Ctor,' que se nos apresenta como um

_

r "

"

I [oferece os seguintes atrativos: adaptação 'para a tela

es�ritor �a!?�z ;e realizar-?�l�s coisas .nQ nosso teatro. r: seu J'Iard.'m
.

herta OU poma-'r.; : por Crane WILBPR e Vincerit �HERMANN, de uma

Sam-se ótimamente de difícil empreitada, pois, .no tu-
'

_

, _, . 'história de Crane WILBUR, com musica de MAX
multo de um romance -de Dostoiewsky, a. "decoupage" STEINER. Esta verdadeira atração da WARNER BRO-

para dele extrair uma peça, é trabalho que requer, não DIERB.ERGER lembra-o que atingimos a época do
.

!H,ERS, e o cartaz de hoje no CINE RITZ:
.

somente 'gosto, tacto e sentido da temática, para não mo própria-pana poda e limpeza de jardins, hortas e po- .

NO LIMIAR DO CRIME (Crime Séhool)
trair o-autor mas ainda é prinCipalmente; uma funda -nares e .of'erece-lhê, com de;;,Sonto especial, êste útil con- xxx

psicologlateptral, umá. capacldade de diálogo forte e fir- junto de 13 artigos'�·ué o sr. irá precisãr em seus traba- ,
Amanh: O ECO DO PECADO (Pickup)

me e urri"p6d�r: de síntese tremendo. E disso
_
tudo fez lhos.

'

-,,;'>
-

�
l

, Algo de .novo, chocante, realista e original, surge
mostra so�etba o �r,:. Léo Victor. E' preciso ter-se em

.
1 Cr$ ,; na tela, nesta. obra escrita' para o cinema, produzida e

conta ainda, a complexa personalidade da autor, com 1) Serra de podar 25,00 I
.

'_1 dirigid� por HUGO 'HASS, .de uma novela original de
aquele ést:r;anho misticismo sentimental e social, que 2) Canivetes para .enxê.rtos 50.,00 V· d

. JOSEPH KOPTA: O ECO DO PECADO (PICKUP)
trouxedeváflos atios <Je exilio na Sibéria, em trabalhos 3) Tesoura de podar ...... , .. :.............. 70.,00 en e-se

IHUGO HASS, o grande ator europeu, aparece neste

forçados. Aléhl·dé."�iléptico, slavo, cheio de ímpetos, 4) Rá0a: .. s•• <: •.
'
••

,

•.• -.................. 20.,00 j celuloi de da Columbia, ao lado de BEVERLY MI-

complexos brutais e sentimentalismo doentio. Quando, 5) Cêra pàra enxêrtos :................ 7,00 O antigo arrnazem á rua MICHAELS, uma loura de beleza provocante e dona
em J865 foi, revelado ao mundo, através da traducão de 6)' Adubo "H.o:rtodier" :................ 10.,00 Frei Caneca n. 64 com de um invejável talento dramatico.
"Crime e Castigo", e a: belo estudo de' Melchior de Vo- 7) Gál'f'o 'para, afofar a terra- . . . . . . . . . . . . .. 29,50' b f A da! O ECO DO PECADO - uma obra vigorosa e cho-

ôb "L R R I" 8) F icid C O C S
-

136
ons regueses e ca erno.

t
.. -

d ' . .

l' dgue, so re' e- oman usso, constituiu tremenda sur- unglcl a - - - .

,o. .

can e, na opmwo. a Cl'ltIca 'espeCla lza a

presa e escàndalo. E, o sr. Léo Victor, soube, através da 9) Ins..e_ticida sulfato de. nicotina ,.... 22,00 MotIvo: aposentadorla O ECO DO PECADO - o cartaz de- amanhã nas

adapt,ação do romanee do teatro, conservar tôda a ca� 10.) Hormonio "Seradix" 25,00 da proprietaria. cinemas da cidade.
. ,

racteristi�a, toda a pSicologia do autor, através das cê- 11) CJlher para transplantio 39,00 Tratar no mesmo.

nas d� seu trabalho. Uma bela adaptação, não há dúvida
. 12) Vidro de Vitamina "Vitafl.or" ..� , 25,00

B7'icio de Abre?1 13) Pulverizador "Sears" 10.,00

TEATROS

HOJE NO 'RITZ:

.J
r

r

(

351 lo

..

COQUEIROS
PRAIA CLUBE

\
t

Bonificação 'especiallO% 35,.i.o.

316,00 1
As despesas de frete correrão por conta do compra- ;

101'. Dirija-se a ,
DIERBERGER - Agro-Comercial Ltda. I

R Líbero Badaró, 499 - Te!. 36-5an - Cx. 458 IAv. Anhangabaú, 392/894 - São P�uIo .

. I
.

I
- .

t .AGRaDECIMENTO E MISSA Vende-se
D. CECILIA MARIA LEMOS

=i;;�;����������..-=.. "'" Antônio Ribeiro de Lemos, filhas, genros e netasiii - o::--_<=::> --- d d
-

d
' .2Ct'·lÍos e vinte metros

-...::.<' � agra ecem e coraçao a to os quantos, nesse transe os
..

.

.=�_........-:�J 8éo.mpanharam e c.onfortaram pelo falecimento de 'sua quadréHlos, na Lagôa, com

-:-.�_ esposa, mãe, sogra e avó. Agradecem' ainda aos que en- ! U,�i" casa, um rancho para
--- -=-�

ana aO er' --: viaram flores, telegramas e acompanharam
.

atê a sua: canô<is; redes para pescar
hl'\s de se":,.! d num

- - - -

.íltimà morada e convl'dam ao p t
-

A • ,

Passe seUS
\. da ·ciwa c, 1', • '.

s aren es e pessoas am�- C:1cão e uma canôa .grande.
\ do ou \CI0.J 'terá CO'" j . �as para asslstIrem a missa de 7° dia que mandam ce-

I T�' R D d\iotrC, 01'\ge
to de Ol'\oe vO

.. .-MII ,�-" I b f"
I :i:abr na ua eo oro

rallote\ recaR <- .

-

''''' �,_'" ...
e :ar sexta- elra as 6% horas no altar do Sagréfdo Co- I .

'

ap
...r..ias. .J�ve\ CO'"

.

.'-açao de Jesus, na Catedral Metropolitana, pelo que an-
,n. 26. '.

1\0,vaS cl'\� "
'

, la'ci\ e a9rooo .�," IIL sero r
tor

'e>- ecipam a_gradecimentos .

,
O�ODKM5Dti

---'-_--':_-

J
IA. HORSf

_ aDVOGADO 'NO 'RIO ........

�il��"S �e 2.s à 22 H.P. Habilitações ás pensões vitalícias de viúvas e fi-
(. �

--- lhas de veteranos da .Guerra do. Paraguay, atrazados a
.-

Distribuidor receber, Naturalizações, Recursos perante os Tribunais,

:fi. c. RAMOS S/A �uperiores, Ex.ercícios - findos perante o Tesouro Na-IF- ClOnaI, MontepIOs, etc. - Trata o advogado Guilherme

J r.omercio _ Transportes Cintra, Travessa do Ouvidor, 11 - salas 303/304 -I
. ,\ Rua João Pinto, 9 Fpolis

RIO DE JANEIRO. '

�_
��� .

�

Curso de Cor.te ., Conlecoões "
I )

.

Leciona-" :!!�!!�!�9.&;:"c c Conf..çõ" I .ri'
I

I 8AHC�ÃG���t� POPULAKI'
I

I

(Modas femininas) pôr corre.spondência - Método mO-I
,. RM.a.d� 16' . '. ,

derníssimo - C.onferem-se dIplomas - Peçam prospec-.
' ,. "

f'LOnJAMO'POLIS - 5'" (:) ..

tos com modêlos "Gratis" - CAIXA POSTAL, 2.126 -
I " 1'1 Io..\ôlõ,rlr;lô..

PORTO ALEGRE - (Rio Grande do Sul). I

CONVOCAÇÃO DO "CONSELHO DELIBERATIVO"
pp "COQUEIROS PRAIA CLUBE".

Uma área de terra de se-

Atend,endo ao que determina os Est",tutos do Co
queiros Praia Clube, em seu Capitulo VIo, com refe
rência ao seu orgão soberano -:- Conselho Deliberativo.
ficam, por meio deste, convocàdos todos os Conselhei
ros e suplentes, bem como,' os membros componentes da
Diretoria e socios-fundadores, para a reunião qué se

realizará, na séde do C.P.C. no próx�mo dia 3 de outu
bro, sábado, ás 15 horas, afim de serem tratados e dis
cutidos assuntos de interêsse deste clube.

Rau,lino Horn Ferro, Secretário.

Navio-Motor «Carl Hle,ctt»
.... �

..

.. ",.. t
. M�

\

J\.. •.
RAPI;DEZ - CONFORTO - SEGURANÇA'

Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí e 'Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros.
ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

---------_.

IDA VOLTA 1

de
.
Fpolis. de Itajaí do Rio - de Santos
5/10 7/.10.. 1/10

' 2/10
16/10 18/10 23/10 24/10
27/10 29/10 4/11 5/H

.

8/11 10/11 15/11 16/1i
19/11 21/11 26/11 _ 27/,11
30/11 2/12' 7/12 8/12
11/12 13/12 18,<'12 19/12
22/12 24/12 29/12 , 30/12

Horário de saída: de Fpolis., às 24 \horas
do Rio, . às 7 horas

. Para mais informações dirijam-se à
EMPRÊSA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

i Rua Deodoro - Caixa Fostal n. 92 - Te�éfo�e: -l.:U2:---------------------------------------------------------------- __ . ------

Valol? Sim 1,

Aneis, Pulseiras Diversas, Relogios, Canetas . Parker,"Porcelanas Decorad.as Nacional,
Japoneza e Chinela,' Faianças e, Muitas Oulras Novidades.

,
/

,P_'eferir - NOfJsa Casa, é

OTICA-MODELO --:

Presentes de Real

Preferi, a Melhor
FELIPE SCRMIDT - FONE 2280·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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----._-- ----------------------------------------- -----------------

. ,��tt�;,� ea-Jl�IUr!�·� ,Jornalista,
.

r.r "lj'!"�' � "2- 't ��" "i " ';_E' "8- ,t'�s agressões' 'a prD�issio- purar, a professora Alair IÔ' ;g Cl'1·U:·\t�,.u' PRAZO lJ "ES-
is da f

_

d IM d
,

-

.j , �'i!-. ,

'S AUSENTES E nais a pena se suce em, oreto vem empregan o a
'

:ENTA DIAS, DE .lNTE, d' di E t di, lê
' t

DESCO S. la a
'

la em nosso s a o,, VlO encia para man_ er a

Esses atentados à líberdade ; disciplina em sua Escola, a

O· Douto� Clovis Ayr de Direitô da

I
de imprensa em nos�a terra

I ponto de espancar os, alu-

ornarca de Tijucas.i do Catarina, na comecaram na Capital do nos, como aconteceu com
�

. "

orma da lei, etc ' Estado e agora já se vem, as fi1has do agredido.

FAZ SABER a too s possa interessar o
verificando no interior. Há O sr., Lauro Rosa, tio da

resente edital de citacã prazo de sessenta dias, dias, o Diretor do jornal .professora criticada acerba

irem ou dele conheen rem, que por parte de "A Imprensa", de Tubarão, mente pelo jornalista, �m

rharo Secuadlno Per� ulher, .lhe foi dirigida foi agredido pelo Prefeito vista do seu condenável

petição do teor seguirô, xmo. Sr. Dr. Juiz de daquela cidade. Chegou, a- procedimento, não gostou
ireito da Comarca dD s. Amaro Secundino '"

."

d gora, a vez de Rio do Su1.
,
da censura e veio agredir

ereira e sim u 1 h er. ·ro.s, lav:� ?res, re-

d
'I �

o d P Sábado último, cêrca das a, pessoa do sr. Jucy Fiuza
i entes e domiciliados ue, mumcipi e or-

o Belo e comarca de r seu advogado, abai- 10 horas, quando o autor' Lima. Não fosse a nossa

o-assinado,' vêm inte� resente, ação de USU" destas linhas se encontrava imediata intervenção e o -a

capião, nos têrmos do�s.i 4 a .456 do C.P.C.,
..

no
com o jornalista Jucy Fiuza trito seria de maiores con

curso da qual e send�it : - 1) PP. que. co�- Lima, no Café Havana, to- sequências.
orme se vê da

Planr
como documento, estao

na posse mansa e p
'o reás de dois' terrenos) mando um cafézinho, foi Condenamos a atitude do

situados em Perequ ,1' 'de Porto Belo, sendo êste agredido pelo sr. Lau- sr. Lauro Rosa, porquanto
os' dois ter�,:en?s a?�"'A,

os pela Estrada Gera!., 1'0 Rosa que o esbofeteou, o caminho certo para êstes

�ede a prrmeira ar s g 31.152m.q. com as se- após lizeira discussão a res-

I
casos é a justiça e não a a-

guintes nf ta õ< e faz fundos com 264
'" ,.'

_.

�

, c� roTn ç tI' d'. da Rocha S 1 peito de uma nota que o ré, gressao violenta,
metros atée raves u mo "ao u

, .,
. A

' -

faz frentes com 118 Estrada Geral; extre- fendo jornalista publicou Sobre o caso em questão,
marido a Leste com e Fernando Pereira Pas- no jornal "A Nação", de foi aberto inquérito pela

SOS, hoje, de José. J zio e pelo la�o do Oeste Blumenau, contra a profes- Deiegacia Regional de Po

im terras' de Davír A segunda area mede
sora da Escola do Bairro Iícia..

6,0.060 m..q. aproxi te, !en�o as seguintes con-
'

I

f t 39 Canoas, nesta cidade,
frontações: Norte, ren e com metros na

'Estrada Geral ao 'Ónta com o Travessão Ge- Segundo conseguimos at

'I�i n,a .:=tltura de 1 os, mais ou menos; extrema-

Iii. Leste com Augu e � Oeste,. c?m terr:s pe�-
---

-,-�----
...,.-----------

�.".!J�e��ss��a�e;� �������c:��:: �o;;::o s!!�� Havl-o-M'olor' «Ie-arl U'oepcke»,;'.$to é, atribuindo �ropriedade nos têrmos do ar-, _'
'

"

tigo 550 do C.C.; �SO] 2) �P. que a poss� ,

de RAPIDÉZ - CONFORTO -:- SEGURANÇA
tais áreas remon 1, de trmta anos, sem mter- viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

r�ã!}, por si e essore�, ,send? mansa .e pa- I, .Es;a�as íntermediártas em .Itajaí e Santçs, :endo,
ciíiea, na forma orO do Código citado, pois seu leste ultimo apenas para o movimento de passageiros.

pai Secundino JwV'Il,.falecido em 19,41, havia TINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE:

comprado por e ullhlcular, esta� areas que NO ULTIMO TRIMESTRE DE 195:l
'

pertenciam a M 'es, compra feita em 1918 e IDA VOLTA

cuja escritura f pr aa e até hoje desaparecida. le Fpolis, de Itajaí do Rio - de Santos í � w,..... '> ..'

Por esta época : a Pereira, construiu sua casa 5/10 7/10 1/10 2/10 ' ! "
", ,-

"sôbre as referi as cultivou, em companhia 16/10 18/10 23/4/1101 245//1110 I' AV ISO M'I·ohas FI·uuras' Ganhe Ol-,n'he-Irode seu filho A E dino Pereira, a quem antes 27/10 20/10 ,

de morrer, dom o
te. 3) PP. que os Suplican- 8/11 10/11 15/11 16/11 DR JúLIO DOIN VIEIRA I

-tes co,nstruiram�l s"como sejam, a própria ca- 19/11 21/11 26/11 27/11
• '

sa onde moram' na la áreà da planta anexa 30711 2/12 7/12 8/12
Acaba de receber o Edições Melhoramentos facilmente, comprando e

-e as plantaçõesÍ0 anana, ocupando quasi toda 11/.12 13/12 18/12 19/12 AMBLIOSCOPIO DE Mais uma série de mate- revendendo nossas lindas

superfície, dos �Ci q_u�stão;. 4) PP. que, "data 22/12' -24/12... _-o 29/12 30/12 WÀRTON rial, para fazer o encanto e bijuterias de fantasia.

,
venla",.dewe.atl> asa.,p,ser Julgad� procedent,e.e :'- Horáfio-de saída. rde fpolis., às '24 horas Para tratamento do ES- a ilustração.da infância, es-

, provada. para i e ser recP,nhecldo o domínio do, Rio, às 7 horas . THABISMO em crianças. Aceitamos tambem a

'�os suP!ic�rit�" reas menciongdas, constante' I
tão lançando as Edições »:

,

planta acin com as dimérrsões e confron- Pà\:��"furaj�' (n'f6�a-ç'õe� dh;ijãni-se à '
, :"",

Rua Vit?r M�irell�s, 14. Melhoramentos. I gentes para vender pelo

. ��ções nela re im.' requerem, � V. Excia. os ::lVlPR1!:SA NACI().tjÂL�DE..NAyEGAÇÃO HOEPCKE De 9 às 12 horas díàrla- MINHAS FIGURA:S �ro-I �eet:nl:>_ºlso po�t�t, Esc_��va,
,

hdmita a [usti dia e hora designados e com Rua Deodoro _ Caixa Postal n, 92 _' Telefone: 1.212 mente. cura-ambientar as criancas a CAIXA POST,Aú,1 4206

,

a citação do inistério Público, a posse em

� I RIO DE JANEIRO men
com um determinado pro- -

-
-

:

referência. F cação dos confinantes dos imó-
' ,

I d f
blema o·u aspec-tQ ou 'entl'- cionando este jornal.

,
..:. reis e de se es, �e,'casa os orem, para,' na

! iorma d" àle 1.1,
455, contestarem o presente

::1ade de sua vida quotidia-I,

,pedido, segui a mais trâmi,te.s legais, sen?o afi- na. Ao mesmo témpo -

�m
nal reconhec' e e o dommlO dos Suphcantes que se familiariza coiu êles,
sobre as áre 'lg,: Protestam por próvas pericial, ------�...........---

')u d f I
a criança _aprende detalhes

testemunhas 1 estl'�os pessoas os con inantes
.,-

mencionados do' nta e, dando á presente o va- 1
técnicos e artísticos para ir'

101' de Cr$:lam e, EE. Deferimento., Tijucas, 2

'

desenvolvendo seu gôsto e

de maio de JUiç/a) Marinho Laus. "Em dita pe- �"-CI
seus possíveis pendores�

tição foi exal re"linte despacho: - "A., designe- �"�"ê;:, Já foram lançados' dessa
se data parJlnt�çãO. Intime-se. Tijucas, 5-5-53.

....�() �"'-���

" fI
..�' preciosa série dois traba-

, (a)

CIOYiS�"
-vi· PetiçãQ de s.,18,·'erespecti-�

vo despach 11 'o. Sr. Dr. Juiz de Direito. Ama-
lhos: NO ZôO e A FA-

ro Secundi e s/mulher, nos autos da ação de ,To.'..IJ!!!.-_ ZENDA. Ambos são traba-,

usucapião m neste Juizo, vêm por seu pro- T!3ANSPORfES AEREOS CATARIN�NSE S/A.
curador, a� ado, atender respeitável despa
cho d'e V.} ràdo a fls. 17, requerendo as cit'a'

ções do D União, do ilustre representante do
Ministério: dos interessados incertos por edi
tais de se s, na forma da lei, par� acompan-
harem o ento do citado feito. E, nestes ter-

mos PP. o: Tijucas, 10 de setembro de 1953.

(a) Madn - J., como pede. Tijucas, 15-9-53.

(a) Clovi.' ama." E, para que chegue ao co-'
nhecimentl eres�ados e ninguem possa alegar,

expedir o presente edital que será
ste Juizo, no lugar flo costume, e

por copla na forma da lei, Dado e passado
nesta cid juças, aos dezessete'dias do mês de

setembro '/ e mil novecentos e einquenta 'e três.

Eu, ('a) Anj�s, Escrivão, ó datilografei, con

ferí e sub ) Clovis Ayres Gama - Juiz de Di

reito. Estl e o original afixado na sede dêste
costume, sobre o qual me reporto

(Do Con'espondente)

HEPRESENTADAS

7'

f":
".'

,

::'
:::"

ou.

P,eços'
A Escola' de Aprendizes Marinheiros dê Santá Ca

tarina, aceita proposta para fornecimento durante os

mêses de Outubro, Novembro e Dezembro do corren-

R,'
te ano, dos seguintes grupos de gêneros a1imentícios:

, eglstramos com prazer a) gêneros própriamente dito.s; ções Melhoramentos
o recebimento dos núme- b ) verduras, condimentos, peixe e melhorias; Caixa Postal 8120 - São O Centro de Irradiação
ros de 15, de setembro de�'_ c), carne e seus derivados; Paulo. Mental "Amor e Luz", realiza
tas duas simpáticas revistas d) pão, farinha de trigo e rôsca. sessões Esotériéas, tódas as se·

infanto-juvenis editada�, pe� t' As
.

propostas, devidamente seladas e assinadas, CURSO DE ADMISSÃO:" gundas feiras, às 20,30 à rua

la Soc Gráfica Vida D _

deverão serem entregues na Divisão de ('Intendência da Funcionará noturno ves- Cónselheiro Mafra, 33 _' 2°
" o

Escola até ás 14 horas do dià 30 do corrente. I
andar.

méstica Ltda pertino, à rua Frei' Cane-
,. ! Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Cata- \ ENTRADA FRANCA

Em Vida Infantil, além rina, em 22 de s,etembro de 1953.
ca 137 A.

da' sempre bem orh,mtada (a) FREDERICO GIANNINI - Capitão de Cor: I Matricula até 10 de outu-

parte didática, destaca-s� veta - COMANDANTE. '

.
:pro.

uma divertida história de

"Pituca" a figura conheci
da de tôdas as crianças bra':' :'
sileiras e em Vida Juyenq, Rádio Guarujá de F'lor;ianó-
já COl�1 historinhas próprias ' poliS

•

I

,para Jovens a famosa nove- Rádio Difusora de Urussan-
la em quadrinhos de C. 'B,I ga

no, emociona�te episódio Rádio Farroupilha de Pôrtó -....

/:'Qüeixo:de-Ferro", Quere-l ,Alegre
'

,

mos ainda deixar uma refe-I Rádio Sulina de Capinzal
rência especial nos "qua- I

Rárlio Difusora de Tijucas I
dros brasileiros" de Viâa Rádio Difusora de Laguna i

'Ju'�eriil, c�m bela apresen-! Rádifl Caçanjurê de Caçador
I

taça,? a ,cores e de grande I Rác:o Difusora de Itajãí I
.

.

::IO�u��;�:;C:': �:;;:: I ::�I::�::'� ... I P ur 'h II'C -Id a-decom 64 pagmas em ohmo "O Invicto" Ipapel custam apenas Cr$ "O Vale do Itajaí" -

,3;00. Caixa Postal,

Vida
-

Infanlir
Vida Juvenil

Coleta de

Gercy dos Anjos

,com segurança v

e rapidez
ORTAVEIS, lttICRO-ONIBUS DO

'O ,<SOL-BRASILEIRO)
Fio is - ItaJaf - Joinville - Curitiba

• l\.ua Deodoro esquina da
• .Rua Tenente. Silveira

lhos de verdadeiros artistas

no gênero e possibilitam 'à

criança um aprep,dizado
suave e uma distração das
mais apreciáveis pelo seu

gênero e proveito.
"

Em tôdas as boas livra-
rias ou pelo Serviço de Re

embôlso' Postal nas Edi-

CLIENTES SÃO PAULO
RIO?

�
'Casa Londres

Pereira, Oliveira & Cia,

i Ind. Gerais Cássio Medeiros

8'. A,

Agência Electrolân dia
Modas Cliper
A Electrônica
Est. José Daux S. A.

'

Waldir Lasso & Cia.

Eléctro Técnica Ind. Com .

, S. A,

de

_ 'I Escritórios Ronalan Ltda.
,Lóide Aéreo Nacional

45 -- -i.-'Iorianó.polis - Santa Catarina
\
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IUII!_ Livro Por Sem��
I,} .

I

"AIguOla Gente"I Flan, em seu último número, destaca na

sua seciio Um livro por semana, o de Salim
, Migue( nosso já vit01'ioso conterrêneo, com a

segwinte e consagmdora crítica:
-

-Ésee« liv1'Os, impressos na província, pOS-,
suem um encemto todo espe.cial. E, muitas vê

zes, reoelami um grande nome; ainda desconhe

cido, mas que se projeta como estrêla de pri
meira grandeza em nosso firmamento literá
rio. Querem tLm exemplo? Por volta de 1930,
'uma editora de Fortaleza lançou um pequeno

livro, em capa modesta, mal impresso, assina
do por Raquel de Queiro,z. Ninguém sabia

quem era. O livrinho trazia, no entanfo,' uma
tão poderosa mensagem: que logo constituiu o

tema p1'edileto das rodas literárias do Rio e

de São Paulo. Assim foi lançado "O Quinze",
,

saudado em primeiro luqar por graça Aranha,
que viu, desde o p7'imeiro momento, o grande
escrito?' que se, escondia' por detrás daquela
desconhecida mocinha dtf' interior.

Impresso pela 1'evista "Sul", .de Florianó

p-olis, porta-voz da- nova geração dê itüelec
ttwis catarinenses. "Alguma gente" faz' lem- r'

JI

brtir tL1n pouco a primeira edição de "O Qui1i- '

ze", na sua apresentação gráfica, apesar da
bela càpa em duas côres, desenhada por Edgar"

. Koetz. O livro de Raquel não tinha dêsses ll
·xos. "Alguma gente" é, porém" uma nOVa men

sagem literária da província, cheia de huma
nidade, revelando ao .rnesrno tempo' úm autên
tico escritor: _Salim Miguel.

Pertencendo ao grupo do "Sul", que é,
sem nenhum favor, uma excelente revista,
Salim Miguel já publicou uma coletânea de
contos bem interessante: "Velhice". Seu novo

Iurro apenas confirma as qualidades de ficcio�
nista dêsse jovem" que um dia há de escreve?',
com certezc, Q romance da região em que vive.

Quem bosquejou, em truços tão felizes, a figu
ra do "eégo", não pode [icar de braços cruza-

No mês findo, o 'celebre mais chamar a atenção do dos por mais tempo E' tentar o 1'omance,'quan-
,

to antes.
' •

.

intendente de Ingleses, povo ilhéu as "belezas" dó '

E' admirável o esiõrço dêsses rapazes de TIM'Gentil Matias da Silva, udenismo local, que não se S C' d
'-

a'nta atarma, manten o a sua revista e uma '. • •
continuando as suas, trepe- peja _.em cometer as mais rêde de publicações, como as Edições "Sul" e' rir-ia Técnica, para retirar o leva crer

lias e, perseguições, impôs iníquas ações e as mais tor- os Cadernos "Sul", com trabalhos assinados por OSCULQS Impressões digitais, a' fim, U· v rilha -es� ar;

e conseguiu a remoção da pes perseguições políti�s Salim Miguel, Antônio Pa�a&ino, Guido Wil Na verdade nunca tive de, se possivel, ser indicado I
aq .ferindo as Cf

professora Ana Guimarã,es 'i para satisfação de seus in-
, ma1l'hSassi, Walmborl Cardoso da Silva,' Eglê' simpatias pelo sr. Otávio caminho _a segui.r.

I
Re �

rlfs que é '

Ma eiros e Ani a Nunes Pires. Essa constân- Mangabeira� Mas, também, )U O OVitorino, da escola dos Ca-' teresses, mesmo que elas' .

f t d' B'l A d
TR S EJETOS hdro ....

. _

I
j cta az a gen e acre ttar ,to ra�t. pesar e não o considero um estúpi-nudos para' a de Muquem e possam roubar a vida pre-I tôclas as dificuldades, lutando contra a incom- Até o momento em que RETE

desta para aquela da pro- ciosa de uma pessoa. ' I preensão e a má vontade, os grupos literários do, um desonesto, um po- screvemos esta nota, não

fessora Maria LibaAnl'a Sl'l- Mais, revoltante ainda o I
da p;'ovíncia- têm, muitas vêzes, mais vida e attt- bre marreco. Fôss,e êle issc ,�hegaram os propr:ietários

d
' ,aças, como o

E d g t d t I I t d t ali ade que as':':'panelinhas" das capitais. e teria sido Ministro das _l� OTICA MODELO '_ ao f ..z
va. assim proce eu para es o o a n en en f'

E
.

d '. - . ..

S
- > •• - ll,?ite;, para Ir

G '1 S'l 1
am a ?1W2S: sao mutto mats smceras. a- Relaç,ões Exter1iores no go-, r.rej·uI·zO total, em out,"'o's, VI'!Ji ,pelo, meno."atender à sua vaidade e pa- entl I va que seguIlí a lim Miguel e-seus companhêi;os amam�a lite- t' �

I
�" .,

ra mo'strar que. na sua zo- feira, talvez roido pelo'Te- tI" d'
vêrno Washington Luis? 0hJ'etos mo relógios' p·ul. !tOl' d"dra ura. sso, 81111., e amor, _como tZ o poeta, e .. .'

'
'

,�, ,preen 1 o (!

na apenas prevalece a sjla morço, e procurando con- dêsse amor se ,morre .. _

Teria SIdo PreSIdente da seiras, �. Não havia sídú,\ doz 'horas.

;::�"'c:;n:::d�:::d:n� :::a:aia-;�: d:,o:::::!: NOTAS FAl.SAS
- ���ãoLI�:;;:áo':::;ç�:c:� t�,<:�..,-,'-'<.-e�G-Q.���t,'\'-(-.'C9m a inquietação que vem daquela infeliz zona, pro-

Constituinte de 46? Gover-
II �

mantendo o povo daquele curou a família da extinta NESTA CAPITAL ? :::�r�:m�:�ia��la;:�i�:
distrito, procurou justificar para oferecer a qt.iant�a de Haverá derrame de notas '

,
\ Não. Positivamente nós

a sua ação levantando uma Cr$ 9.000,00, desde que ela P8. JOSA NbD8S falsa,s, em Florianópolis?
tradicional, Otávio, como

como disse 6ntem a folha bOrrP� ,�que
série de' inverdades para não fizesse comentários O 'Colégi� Catarinense Essa-a indagação que"o'1co-

seus irmãos, hónraram a haja obedecido .à: Justiça, puf- '§;, retificl
forçar eses perseguições, a- contra o seu odioso e desu- inteligência e a cultura bra- das mentiras, injúrias e calún

a·
a__.Jou e

_ está, hoje em festas, com mércio pode fazer, face à a Ul-l

cumnliciado com o u t r o mano gesto de perseguição . ' , .

t"
sileira. E ainda honram. lhando. Seria rematada estultic"t ��stranb

F o aniversário IÍataH:cio do queIxa' que o proprle ano
N t 1

-.

f b d'
A. .

d'
.,. O '"

eh f t d R·' V Ih é do qual resultou o agra�' d C f'
l es as pa avras nao Val a- o e lenCla ao jU IClarlO. qli ahhamos �

e e e o 10 erme o, '1 t d' t R e A APITAL ez à -De-,' ,t t f' t
' .

b"
"

.

d 1
,seu 1 us re l1:e or, evn10.

. ,. A
vor. Nem defesa, que dela a.me� e, OI o c,on. rano: a u, piário na

Reduzino de tal e apô,io do vamento a mo estia e con- P' J 'C 1 H N
. 1 d P 1 t f d I E t

'
- e. ose, ar 'os . unes, egacla e o ICla, on em.

,'1
_ .'

V
. lcaçao as ca umas. s as COrl o Estado

Inspetor Esc 1 A" 'lequentemente morte da e e nao preCIsa. aI reco- d'
-

d
.

f d' •
'

o ar merlCO S. J. Professor e educador No seu estabelecimento
h' t d d

,.
e lçoes e malOr Iragem e IS>lI -o gratuit<

Vespucio, do que resultou-citada professora Ana Gui- n eClmen o e a versarlO número de 23 do corrente, co llicação c
, da estirpe dos que a Socie- comercial, à rua Conselhei- A' V

.

l' t' 1
•

1
o' ato feito pelo Dr. Paulo' marães Vitorino.

'
- penas. al as lma pe as pu sória, deveria ser igual, em dade ao

dade de'Jesus' tem dado ao 1'0 l\:1afra, um freguêz, em f'
,

F t P
.

f't d C I Ao t
. pedradas ingratas que lhe 'inseriu as o ensas. Essa edição, ficou r,

on es, re el o a

aPi-, �r,
mmarmos essas Brasil, o, Padre Nunes, CO-' pagamento) de ,mercadoria mida a poucos ,exemplar.es. Na

'

t I t d - atiram hoje, os próprios
a .

no as, ,eItXamt
os expresso o

I mo- tódos o conhece�, des- adquirida, fez entrega da
1"" de ontem' .

o jorf;lal não apareceu. Na rua, o

C d
- nosso pro es o cont ' ,

'

,.
corre IglOnaflOS D

'

onsuma a a remoça0'
, ra essas d 't" l' d 1 164703 S l.navam que _o iario não saira!l� ,

'" . .

'e mUI o jovem st:; sa len- ce u a nr. . , erIe. A'
.

d 'b····' S
'

que, causou péssima im- 11llqUldades pohücas que o

I t I
- 89A estampa 2a.

; mo a a ISSI111a. em uma vez, o folh�t6 incoano frau

b h
'

-
ou pe a sua vocaçao ao ma- autoridad,e. Só porque _

êle . f
il,ressão entre os morado- ,orn ausismo- mirim vem .

t'
. '.-

d l'
\

O fato, que deu
Iça.

I' ...' glS erlO, a serVIço a re 1- margen; d' d U D' N d O h
A

res de, Ingleses,' Impondo ao mterlOr do Mu d
ivergiu a .;. ., o que estran amos, por. 90

_VlU-S� a -, gião. Filho �o Rio Grande, à' esconfiança, ,teve qm d d
' b' 'j'ustamente-e órgão palaciano - q

f A V't' nicipio, para se manter' no ,parti o 011' e esta o tu aro-
pro essora na 1 ormo, do Sul, designado para o ser investigado, sendo qm

.

a imprensa oposicion,ista - fôsse, en ro a

d
. -

d b poder, na certeza de
;

que,
nato brasileirb. Os, grandes

,por etermmaçao o ca o nosso ginásio, aqui, de ime- conseguiu apurar a Polícié '
. aÜldo no, pelourinho,' A justi,ça, no rOE mpr

1 1 1 b e assinalados serviços que 1 1 be eitora Genti, obrigada a,' em reve, o povo, na sua diato, conquistoU- geral' ad- que fôra a nota falsa a. seu dever� .A cu pa, exc usiva, ca \ ef�revil
sózinha, fazer a, l'medI'ata alta sabedoria, saberá dar d(

) ilustre baiano lhe prestou dor de injúrias e insultos que deu (f às'rE
miração pela sua cultura, preendida ..em po�er

a devida respo,sta a essa
foram esquecidos. Riscados' cações, sem se- penetrar das' respo ades

pela sua 'energia, pela suà Rubens Alves, comercian I d d I b 1 l'
gente desprovida de c.Qra-

da sua fé de ofício. Pass;:l- I
're ator e um -jorna. um e ica m

_
bondade simples e sadia. te, r�sidente à rua Bo,

ram-lhe a borracha. E os govêrno Jornal oficioso, �ara não ,I
filete

ção e de outros sentimentos, Entusiasta da prática dos caiuva, 26. Êste" por sUa , situação; não ,Pode abdicar da co· ",a', da
porque" l' t d - Senadores, agora, passam-

I dso se a lmen am e esportes _ setor. eQucativo
I v,

ez declarou tê-la, receb,ido riedade, da sobriedade, o respeito, p t��ee
d· d' 'd h' lhe descomposturas pífias,' D' d d'"o lOS e e VI as uma- dos mais importantes na das mãos de João da Mata ra. espejan o-se, como ,se esp�JQ lotinu

insultuosas, 'no jornal do despejar-se, acontece essa coisa dolo t'Únicanas. . . formação moml e física da também cOI�ercia.nte à rua
I

'"
" sr. Irineu Bornhausen. E' tradições da imprensa catarinénse: elal do

\A.....-•••-.-••_. _�........__-:...._.. ... I juv�n�ude - difundiu�os Bulcâo Viana.
a falta de respeito aos ho- vêrno é um órgão caluniador, por se � jud

I clanvlden_temente
,no reno- A cédula falsa está em X' x

mens publicos. E' _a técn�ca
fiado

.

educandário da rua poder da Polícia para os
de enxovalhá-los, à menor

--
x . !..lI

Esteves Junior. Elevado ao devidos fins. A pena, no caso, parece ter siçlo in.!iient,
-:livergência. Contra isso, vez qu,e não teve o dom de atcança of esccargo de diretor, nele se •••••••••••••••••••••

-

-

O M 'Mangabeira está pregando. a defesa social. E' _certo que essa f a e p
Acaba de ser concedida, telll havido com devotamen-

, enor /.

Junto à mocidade univer- pua, quando se trata de caso rebe
pelo sr. Governador do' Es- to e inteligência, cercado I

"

t' d'" d

I· :;itária. Pela, moralização; e a so a mge quan o ngonza a no

tado, aposentadoria ao nos- da estima de todos, de mo- «(que mOI-S8» .• , timidativo. Vê-se, dó próp.rio jorn q co

d A qu� suprima o utilitarismo, naça-o' na-o chamou .. -u 'a' raza-o,. "aA_o- a
so preza 1'0 conterraneo, sr. mo a não só conservar co-, A rua Chapecó .'foi tea- '« u:; .• J!I

- o imediatismo, q 'confor- comportamento compatível com a' rd�, deJosé Simeão:-de Souzi:l, aces� mo ainda distender o alto e tro" ôntem, de ocorrência
-' mismo. E; sem dúvida, a in- abusou. O folheto persiste nas cal) as. inda

sor-técnico do Departamen- mereéido conceito, que a- desagradável,' porque nela
gratidão também. Manga- tem arranjou-me, no go-yêrno pai o, �mpr

to de Estradas de Roda- quele tradicional e bene- estavam envolvidos dois d '
.

d 40 '1
.

'beira, uma vez, beijou a que ,me avam ,malS e mI cn
.

Se eu me desse ao trabalho de ir s
mão de Eisenhower - o

o 'calu.liaáor indicasse, particularit nalí
generalíssimo da Vitória. mente, esses cargos, sob pena de ,� icah aI,

Agora está recebendo bei- lá estaria o orgão governamental a � co

jor dos Judas. Está sendo nado! Em todo caso, aqui fica o de,'o p."� ql

lambusado por eles. Pela faça, sem mentiras, com dados,
,

a1ãs Ua!

recebidas! Não o fará, porque mentiu, iálJ.le
b:iba deles. Podre Brasil. 'do castigo de ter que engulir a própria oi E,

••.BUM. assim amórais' e incorrigiveis como o tal fel
qu,e outro rapaz, no mo- �,

��,..-w""'()"".O. estão nas biotipologias crimin;:lis, em cap,' e
mento, ascende Ulll fósforo, colhida ao Hospital de Ca- i ciaI: os fatores mesológicos não aplainarrliej
formando-se, assim á cêna. ridade, tendo sido o fato vismo endocri1nológlco. São, de si, irre<rá
Várias queimaduras apre- levado �o conhecimento' da 1, para, a sociedade ...

sentou a vítima que foi re-l Políciá Civil. ..

;

OILHERME TAL

Florianópolis, Quarta-feira, 30 de Setembro de 1953

o - Bis'rito de Ingleses
o udenismo local, .pelos juntara ainda o abalo _mo-

seus agentes graduados, ral e fisico que sofrera a

tem marcado -a sua ação professora Ana VftorinP,
com atos de perseguição

t-
mais u�a das vitimas d� j

mesquinha, desrespeito con-
I tropelias da politica bor

tinuo aos direitos indivi-
I nhauseana, E domingo fa

d.uais e infringência das
! leceu a infeliz professora

leis vigentes. I municipal, deixando na 0.1:-

Não passa dia em que;e fandade 7 crianças, a mais
, ,.

não descubra a "eterna vi- velha com cêrca de 8 anos
'

gilância'.' desses elementos,!
I
e a menor com apenas 7

no fazer sentir a sua - pre- meses de idade.

potência e o seu odio sô-I Indiscritível é a revolta

bre quantos não rezem pe-
I que vai pelo Distrito de ln

la, cartilha bornhauseana.l, gleses contra êsse desuma

E por dá cá aquela palha, no ato govêrno municipal
vão transbordando os seus

I
que, no afã de atender aos

"principios" e pondo à mos- i seus chefoides do interior

tra tôda a sua fôrça, com o I da ilha, abrevio,u a morte

sádico objetivo de se im- i
de uma professora e colo

pôrem pelo mêdo e pelo a- cou em difícil situação de

molecimento do menos a- vida uma familia pobre mas

'visado, não escolhendo honrada, que agora terá
,

nl,eiOs e modos para o alean- que amargar mais ainda

.pa-Ice de seus escusos

interes-lra
criar 7 menores. .

ses da já fomosa escola da, Fazendo o registro_desse
vida udenísta,

'

mesquinho fato, não é de-

mudança para a nova esco,.

la, prêmio que fôra con

templada por não se en

quadar na orientação polí
tica do dito intendente. A-

Sr. José Simeão
de SODza

'contece que a referida pro
fessora era doente, porta
dora há anos de uma hernia.
Abalada por essa mesqui
nha perseguição e porque
se vira _na contingência de
atender aos dobrados 'ser-
viços caseiros na nova re

I

sidência, pelas dificuldades
e distância' na busca "de á-

I

glla para os mesmos, v:iu a

gravada a sua moléstia,
com uma crise aguda,' qúe
a obriga a guardar o leito.
A falta de assistência m�di- Antigo servidor público,

gemo

ca imedfat� e dos encargos prestou ao Estado serviços
diários com os seus 7 fi- que � credehciam á admi
lhos menores, levaram-se! ração e ao respeito de to

ate ao Hospital de Carida-I dos. Várias, comissões hon-

de; em -busca de recursos e rosas desempenhou, tendo,
alivio para a sua doença. entre elas, o de Prefeito de

Infelizmente, já era tar-
I
um dos municípios do-Es-

'1e para qualquer solução' tado. '

cirurgica,' tanto mais que I' O ESTADO' apresenta
a �ravidade da Plolestia se I lhe cumprimentos.

mérito instituto de educa- menores, sendo que um

ção desfruta dentro e fora .dêles teve que ser hospita-'
do Estado. lizado, per haver 'recebido

queimoo.uras no ,:çpstó e

nas mãos. Um comerl�iante
Associando-nos, prazero-

samente, às homenagens ao

,ilustrado sacerdote, envia

mos-lhe os nossos respeito
sos cumprimentos, com vo

tos a Deu� pela sila felici-
,dade pessoal e pelo êxito

sempre crescente da sua

honrada e justa direção.

jogou, intencionalmente,
alcool em um garôto, sendo

iA' luz de ia .. �

Ootem. o� gatuDoS e'stl,er��"" r.rOtiCI t Iodei,
rDB Felipe Scbmld,t, rOlba_'d I 800 crlzelroi

dI Calxl R8Dlltradora'� !': ,te,.,oDteDl,
" DI Casa·:�;das..Calse�s , '

. ,

Florianópolis, esta f!aca,. levou noticiário aos
c

j�lf;nd:,
'

feito o' balal1�'
ta cidade, havia sido des- nais,

�j
dorí posta.

.:.. )2rca 01'1a ex

prezada pelos larápios. Há ONTEM, NO INTERVAL 'Ab os b"�,,-

I ' es e so re _ ..

meses, pelo menos nas ruas T:O ALMOÇO "d r v '1 l'enas .pou e se c ..

que '. formam o. cent�o co- Ontem, à luz do dia, entr
que o dinheiro rou

rnercial da Capital, nao tem J3 e 14 horas, 'a Otica Mo ia o já acima notícia
sido o centro da ação d?s dMo, à rua Felipe Schmidt ''.tRABALHO'' rfl..
gatunos. Os, próprios esta- foi mais uma sacrificada pe� lTE DE ANTE-Or.

I belecimentos comerciais, los gatunos, Alí, no centro", it d an,

"

- a na nOI e e r,.

que, mesmo à luz do dia, da Capital cujo moviÍnen- A" N d ,',
,
'.v�<ro unes a t ..,

eram vitimas desses malan- .o, mesmo àquela hora, é�, G'

dente à rua el

dros criminosos, estavam considerável o ladrão' ou
, enceurt,

nnunes. A Policia teria re- Iadrões, e.ntraram naquele
1'�casa das Casscb'

forçado o policiamento? A estabelecimento comercial. ai

l Conselheiro N
Guarda de Vigilantes �o- Nos poucos momentos, rá- d, ffoi vitima e:r

iurn�. teria aumentado o pidos trabalharam. Foram ã.s, --- .

'

nunos conseguir
.-úmero de seus' elementos? "direto à Caixa" conseguindo Il

" em seu estahe
Possivelmente, não. Os la- I evar em dinhei o a quan'" ,-

.to, 1 Ir, -J [o comercial e, da
drões se haviam ausentado, Ij· d C $ 6800 "1 1

,

a e r. . ,00, seIS mi tf!gi:otradora, lev
c oitocen�os. cru�eiro�. N: Efruzciros, em jlilü'
ihuma pista fOI deixada' d;l,lITUi 'caixa de pa."
oara a Policia a não ser o a \nisas e outros

roubo que movimentou, às R
-

14 horas, populares que es

iacional'am frente ao edifi-

.lfocurando outras praças.
Outras vítimas. Outros ma-

-es ou teriam entrado em

lérias .. _

Florianópolis, assim, pas
sou dias de tranquilidade,

Silva, que, no

por ali passava, rumo à Der

legacia. Foi solicitada a Po-

no seu perimetro urbáno.
r)s roubos não se regista-

cio, Os proprietários comu

nicaram a Policia, na pes
soa do Comissário Fulvio".m com frequência, depois

[aquele da Casa Pôrto, que

PO(
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