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entre Dulra, Garcez, Ganrobert é· uma
advertência ao sr. Ademar

·

o momento· p-olítico na palavra de,MaréchalnDutra
'Fazenda,-"Galo Branco", O ex-prrsidente Dutra .... " I'

..... -'-

'

... I exposição do ministro Os- RES�OSTA - Não, eu

6 .:__ O encontro de ontem, passou a noite de sábado'
'

valdo Aranha sôbre a situ- peço ao senhor para não dar Era uma vez um log7'a-' doi 'saiu, em busca de so-

entre o senhor Lucas Gar'..' para domingo no "Clube- "ação nacional? - resposta a esses assuntos. O ,douro público, cuja ár-ea l·corro, veio o terneiro. Este

cez o marechal Dutra, 'os
I dós 500", perto de Guara- RESPOSTA Ainda senhor sabe que desde que: era muito g:a�d�, comP?�-1 vendó sua ,prógenitora ato-

generais Canrobert, Milton
� tinguetá, fazendo-se acom-

I não li a exposição dele.. deixei o govêrno tenho me ta de plamctes e alagadt-
r lada_, meteu a boca no mun-

de Freitas Almeida, Fiuza I panhar de pessoas de sua I I
�vlesmo en� resumo nos jor- abstido de tratar de assun-' ços e redoãdo de ,monta- do. aberrar. A vaca vendo

de Castro, Altair de Quei- familia, e dos generais AI- I
I nais não tive' essa opontuní- tos administrativos e politi- nhas. o filho berrar, começou a

roz, Carlos Alberto Coelho
.

tair de Queiroz e Carlos Ai- I dade, coso Não seria; hoje, nesta E;;istia 'l.Lma turma de ze- espernear. E quanto mais o

e brl'gadeiro'Armando Ara- berto Coelho, além da re- I' festa de são Benedito, q,ue ladores ou'.capatazes, pam terneiro berrava, mais a vã:
PERGUNTA - O minis- I

rigboia.: constituiu uma re- portagem d'O GLOBO e da I ira Osvaldo-Aranha afirmou.
iria quebrar essa norma, zelar por este lofJ'raeJpu7'o.

I
ca esperneava e mais se a-

união social de enorme ex- RÁDIO GLOBO, Antes do

rlliI11':\II:�I!i;�1: !�! il!I\!!�'1111111
'. Um dia, um dos zeladores fundava no atoledo .

.

que o Brasil perde um mi- 8 b R'
.

Pressão política, dada a a- jantar, conseguimos ouvi-lo. OU O na · 0r- em inspeção pelo logra- Precisamos saber, quel.nlhão de dolares por mês em 11

cão de presença de' todas Não lhe pergunta.PJ.os, co- )) :t!�
.

"d N
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d t
drouro encontrou uma va- é o maior culpado desta va-_

- .,.... virtude do desajustamento rea· O or es 8
essas personalidades milita- mo seria natural, o que pen- •

-
ca atolada. Que fazer? So- ca não 8ài1' do atoledo que

." havido em nossa' balança
, res junto ao chefe do Exe- 32.Va da reunião da fazenda . zinho não podia socorrê-la. se encontrava A culpa se

comercial. V. Exa. àcredita RECIFE, 5 (V. A.)
. -

cutivo bandeirante, num 'Galo Branco". O marechal . '",' .
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O capataz, aflito, saiu a- rá do capataz ou do ternei-

..• que essa situação se pro on- m·.yesp,ertmo oca
_

no 1-
,

.
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respondei-ia: a essa pergun- '
'
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_]. 'Olf.' lhfimal. o homem correu o' Manjàram?
'. . '.

., .. naClOna- '. é modo gera, . ,azer maIs, estiaS< pel'gull-' ,.
o, ordeste, ur-

.

Barros, com' quem acaba de sunto pohhc9s. _DlaIlte do RESPOSTA _ Ah, isso tas. (Ri). Está complicando to foi apurado ha três mê- Ioçmuiouro, pois, caso a va- Xaradista

romper, Sob esse aspecto - microfone da RADiO GLO-
.

f I' E t
,ca viesse a morrer atolada, Da "Imprenea", de Tuba-

-

_
não posso a ar. u es ou n.uito o assunto. ses, mas somente agora, o

.

t
" BO travou-se o seguinte cober-lhe-ia culpa, p01' [al- rão

- e umcamen e por ISSO - a , proibido pelo sr, Machado PERGUNTA - Promete- delegado Melquiades Mon-
solenidade realizada na fa- diálogo:

[ta
de vigilância. IFlorence (Risos). mos obedecê-lo como se fos- tenegro enviou relatorio ao D M .

zenda "Galo Branco" assu- PERGUNTA - Dado o Acontece, p01'ém, que o
-

O eXtl'oPERGUNTA - Acredi-I'.;;emos soldado. Mas o mi- secretáriq de
. Segurança , I "

, .

1
. 'f'

-

t t'g' dé V pob7'e b-icho estava ama- .

mlU �specIa slgm Icaçao. Cl escen e pres I 10
tamos que o sr. Machado llistro Osvaldo Aranha fa- Pública. Anuncia-se ainda t 1Valeu por assim dizer, co- Exa. que' ultimamente tem
"'I

.

t'l
'

f't'- I'nteressan'te envolvl'dos mUI'-' menta.ndo e quando o zela-I pe ro 80,para.' A' 'I'
.. . I..! orence,_ gen 1 an 1 nao lOU que seria que.estão, ,

'mo uma advertencia ao sr. é,umentado v.erügmosam.en-. 'h' d t' t 1
Il><)"'()�()'_'()�()"",('

.. B -I
'

. que e) a e er uma o e- para o .país a extinção da' tos negociantes estabéleci- Y d F·' O raslAdhemar de Barros, Con- te, desejamos saber como I\J

I e o luzarância para com a impr,en- CEXIM. E' V, Exa. da mes- dos em R,ecife, São Paulo e

• • M,EXICO, 5 (U. P.)
versas de naiureza política V. Exa. encara a possibili-

\ sa ...D que V. Exa. achou da ma opinião? na P�ralba. sará demitido o Banco..Nacion,aI de C
não h.ouve, a não ser aque- dade de retornar à Presi- II

0-

�::nf��6a��oi:�aer�;0��� àê;��p���Púb��'ten�o '0' CI'�Bm'
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I S M'I �I·' c' IS· r�:;�' �u�:· ��mos,O::�, :o�::i:ueE:t��:m:e��:�
DIO GLO�O. Na verdade, um compromisso éom o an I tem, na Tribuna da Câffia- poder vender importántes

.

t ,.
-

t fl'tI'I'a-o desta festa de n" a-o-
,

M
..

I 1 quantidac;les àe Petroleo e
regls ou-se' uma açao ca a- • ra UlllClpa, rec amou a

litica na fazenda d.o sr. Ma- tratar de assuntos políticos, demis..são do sr. Yedo Fiu- seus derivados ao Brasil,

chado Florence: a. presen- nem governamentais. Mas za, cu'ja administração, à Com efeito, assinalou que \.

=�:�a:�ep:�:!�:;S�:i���: ;:�ta.r:��:l��:;e��: P::� MOd:ifi/car O Juramento' de Hipocrales �;�:: �o ���:::a7ee;toSi�: ;:�O�:sejOe g�:!�::irdes::
das nossas Fôrças Armadas cogito de voltar à atividade LONDRES, 5 (U. P.) -. A reunião anuaL da ,7a, tração., calamitosa. compras de petroleo estran-

�l.o redor do governador de governamentaL,
.

Quinhentos e cinquenta' Associa,ção Mundial de Me- Uma' das mais importan- Declarou o orador que, geiro, a fim de reduzir uma

São Paulo. Não sabemos, PERGUNTA - Nem en- médicos, representando .,

I dicina que teve início em tes modificações no jura- já que êle 'não tem hom- de suas importações mais

'porém, se esse foi o "leitmo- cara V. Exa. a possibilidade 700.000 de seus colegas em 11.0 de seterjlbro, ampliou o mento foi a de que os mé- /bridade para'tomar tão dig- custosas o bom êxito desse

tiv" da reunião. O .objetivo lle o remeterém à Presidên- 46 n�ções decidiram em I juramento par.a banir expli- dicas juraram não permitir na atitude, que o façam os esforço "é duvidoso, por-·

an4nciad.o era .o da inaugu- cia doa República? Haia modificar o Juramento I'citam<;!nte c1.'imes iguais aos que considerações raCIaIS, poderes compententes. Qua- q�e o petroleo está sen�o
:rnção de uma capela. RESPOSTA - Absoluta- .

de Hipocrates, que os mé- I cometidos pelos médicos políticas oU religiosas se se todos os vereadores se
consumido, em grandes va-

I
ENTREVISTA DO MA- mente, não penso nisso,

,
" I dicas prestam antes de pra- : germanicos durante a guer.- p{tsessem entre êles e os pa- manifestaram favorà v e 1- 'lumes, de acôrdo com O

RECHAL DUTRA PERGUNTA. - O que ticar a profissão. 'ra nos campos de concen- cientes. mente ao orador, crescimento do Brasil nos
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. Com? �e estivesse fotografando certo jornal oficio-
AS CIGARRAS D'O I Tudo parece subvertido. Revolucionado. De pernas

so, daqut, uLTIMA HORA, de 3 do corrente comenta' para o ar. As reservas morais, delegadas a plano secun-

magistralmente: I", ..
.

dário. Abertas tôdas as rep7lêsas das limitações, pàra que

.

Já !,ão constitui novida�e, nos dias que correm� ,a ESCANDALO os c�luniad07'es profissionais.e farejadores, de· escândalo, O RISODA CIDADE...

7"evelaç.ao de co�ersas partt�u�ar.es entre homens pu-I depOts de cortar em carne vwa as suas Vttimas, passem
blicos. Com a mawr sem-.certmoma, um deputado sobe, sób7'e a ferida o sal grosso do insulto e da difamação ..
à tribuna 'da Câmara para dizer que ouvi:u .de um co- O S7'. Benedito Valadares, que se sagrou romancis- Não há retmto..-'mais cruel de desqualificação da nos-

lega confidências comprometedoras dês�e ou daquel� dé-' ta, depois da publicação do "Esperidião", popularizou há sa vida pública do que êsse_, tecido colorido de intrigas,
safeto. Çom igual desfaçar.ez, u� foli�uJário qualque_1' I tempos

a palavm "boq;-t'�r7'ôto"� não sabemo,s diripida.a em q�e' se esm�ram certas comadres da política, �omo

estampa na. sua gaveta meta duzta de. pala�ras mal ah- quem, nem a que propostto. PotS bem. O !'ms esta chew se estwessem. dzsputando um camponatoj a ver qual de
nhavadas "revelando",. em tom sensacwnahsta, como' se

I de "boquirrôtos", qUf vivem, todos os dtas, através da las é capaz de divulgar, ,com maior entono, a pior infâ
estivesse descobrindo a pólvora, segredos. de terceiros,

J
tribuna parlamentar,' das colunas, da imprensa ou dos mia. Êste 7'evelou o trecho de uma confidência, que lhe

.
transmitidos a o,utras p_:ssoas. E assi:n por dian�e. Im;,icr?fones das e'!:úss�ras, a propalar b?atos sem consis- fizera um amig.o �nti.mo. Aquêle �oi.�ais adiante, pois

A verdade e que nao se pode mats fazer um comen- ,tencta, quando nao a msuitar e a menttr.
. chegou a t.ornar pubhco o que ouvtra dtze7' de outro que

tário, por mais inocente que seja, sem a certeza de que r Dir-se-ia que nesse brusco irromper de uma canícula seg7'edm,a_ a um terceiro, , .

não se7'á depois explorado pela bôca do�.maldizentes, se- temporã, as cigarras do escândalo deram para zumbü'
,_ O espetáculo é deplorável, não há dúvida. Noutros.

quiosos de escândalos. Ainda recentemente, era o sr. 'com mais fôrça, numa orgia inusitada, procurando aba- tempos, os que utilizaV,am tais processos emm logo afas
Euvaldo Lodi quem estava na berlinda. Teria dito a Fu- fm' com o estrid01' da zumbaia pornog7'ájica o despudor tados do concilio dos:'!.a(1,xtidos e até mesmo do convivio

Zano, que ouvira de Beltrano, que passara a Sicrano. de tais! revelações, desvirtuando intenções, acrescenta'lt- dos homens públicos:��T-ortitavam-se indignos de ouvir se

Agora, chegou a vez do sr. João Goulart. O mesmo dis- do palavras, i71,ventando, deturpando, acanalhando. quer as conversas men�s importantes. Hoje, não, Ao que
se�me-disse, logo transformado em caso nacional. \ A qualquer um é lícito dizer o que queira. E como parece, a coisa está pegando. Caindo ,em moda Há até

N.os dois episódios, de tão lamentável repercussão queira. A verdade pouco importa. Suprimiram-se as qV,em justifique ou mesmo elogie os "boquirrôtos". .,na opinião pública, falou-se muito em dignidade, em fronteiras do escrúpulo. Tudo é permissível, até mesmo Se não .hotive·r uma reação, a infâmia dirigida to-

vergonha, em .honra. Mas ninguém se l�mb7'ou de apon- a i"1vasão dos domínios sagrados de assuntos partícula..: mm'á conta do País. Os cafajestes acaba�ão por substitui1' I
tar ao escárnio público os .vulgarizadores das conversas

.,.
res. O 7'ecesso da- vidá particular é desvassado da ma- os homens de' bem, em regra tímidos e mansos. O Bm

íntimas e dos .desabafos pessoais, �ue desempenham tão ne�m .mais_insólita, sem 51u: semelhante abuso prov?��e sil, 5uando menos �sperar, acordará sob o domínio do
triste papel, vwlando as regras mats elemenia7'es do tm- : a mehgnaçao geml dos 07'gaos que comandam a optntao escandalo e da p01'nea, do embuste e da tmição. E é isso

,te e-nt'l'e 08 he�'l'be.n8 d ba7Tho. .' •..iL.9 Pa�. , que evitep', custe o Que custar. pondência?
�-----�'�--�--�����--��-----'�'�"'���'

,

,
à merte no '(gi',o

CAIRO, 5 (V, A.) -:-" foram sentenciados à mor-'
Ibrahim Farag, um dos' te, enquanto que um irmão

principais colaboradores do' de Hadi e o tenente coro

ex-�ei Farouk, o ex-primei-' nel Submati serão julgados
ro ministro Ibrahim Abdel! pelo tribunal, .em separado,
Hadi e Mohammed Aw:ad j

.

amanhã.

Era Uma Vez ...

,�
- Não tenha medo, seu

Sullivan! O Major
Bheri�g é doce co

mo um chocolate!

Apliqu�-lhe uns su

livancos .. ,

- E'! Mas êle quer acer-

tar minhas contas.

Não será melhor fa-
zer a luta por corres-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Terça-feira, 6 de Outubro de 1953
-----------------------------------------------------

o 'ESTADO

----------------------------------------------------------- �----------------------------------------����------------

0_,,10$ a_oepok ce 8./·A.,
Uma tra�içao no �omércio e na ·In�ustria �e Santa Catarina

...

M a t ri z .- Florianópolis
FIlIaIS em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇA�A, JOINVILE, SÃO FRANCIS CO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA. ·

Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA
. MARIA, FBRICA DE GÊLO. -

.

-

,._... , .....

fJ&A. WLADY�VA W. IdUSSI DR. JULIO DOIN VIEIRA
DJ'. ANTONIO nm """8S"

ESPECIALISTA EM DOENÇAS, DOS OLHOS" I.....J .I
' OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA '

.MI.. Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-
O1nrlÜl-ClIIIl.. "ra1-P.n. I ro, na Caixa de Aposentadpria e Pensões da Leopoldina

....... _lII.pla. a a.peeiallll•••••• DO.NO,U D. '.lflIO. Rallway e no Hospital, São João Batista da Lagoa.
.A•••••oMrao. m6tcH101 •• dl.,D6.t1ce•• tr.tam.... , Curso no' Departamento Nacional de Saúde
..LPQIIOOPll - mBT••O - I.A..LPIN.OG:a.AJ'U - "TUO- Consultas di�;iaíriente das 10 às 12 horas. '

LlS.O ••IAI. 3&s. e 5&s. feiras de 15 às 18 horas.
...l.Mra,ta ,.r .d.. ..ru.-.lava-••la'" ..... UI... Atende no Hospital - de Caridade, de 8 às 10

,,,1.,,, • ID1r. "'.rmeiAo. ho�as.
c.a......... , a.. Tr.j.... •. 1. 1° ....:r - ..1ft... .. ... -

.......
••6J1" D.. I toa 11 lII.or.. - Dr. •.....

D.. II .. II 111..1'.' - Dr........

a..t•••tIa ."...... TruI""l'kI. ..

Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho.'
Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102 .

-----------_'_'--

DR. I. LOBATO FILHO
Doe.C" .....r.....r...I�.t6rt.
TUBa.CULO'.DR. A. SANTAELA

,'.na••• ,.la r••al..e. N....ul ' .. _"lã.... 0.1""
.... � .1'_111).
...... ,., ••or.. •• "..taM••ta a P81e!l'••' .. PIa....

,...,&1.
b-I.Mn......,lu. P81,....,......1..... lallâArle ••

ltADIOG&.U'Lt • a.DIOSCOPlA. DOI .ULIIO_ IOIrarll••• Teras ,-

rorm.do P_.la '.cllld.da N.cloD.1 ., ••diel... T....laPa" •

Ti.ioeirurlilo 40 Ro.pital N.r" .....
'

ICu.....ap.ei.Usaç'o p.la S, N. T. b-ID"",•• b-...l........ 'IICll'1l�. ,do Prof. UIO PlDll.lro GIlIm.rIe. (:&1.).
Cons: Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801

I Atende em hora marcada'
Res :' Rua São Jorge, 30 - Fone 2395

,

b-I.Mrao .....U c.........r1..rlla ...... ,•..ue.

OU.I...6tiea - D...... M .....

Ceualt6r111 ••Wele .A.m6Ua � laia I,

.......cI.' au :IoeaIua. IH.
CeuallU, Du 11 .. II una.

Oe••alUrlo, 1..... ....1••atIi' 1....

Da. JOSE BAHiA S. BrrtENCOl:1KT
• '••• c.

�
a_ti' •• 1IaI.. 1. _ I.....

1'O•.&lCULTUa. - ••DIJ.Tau - OLIlllO•••&.AI.

CeuaIt6rI eI. - a_ .aI'" T �. (Lute u

.,. ....),,- J'lar1a �
.11"01., ... U lII.or... - DtU1a......

DR.·WALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil

Ex-interno por' concurso da Maternidade-Escola
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«o ESTADO»
. ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160
'l'el. 3022 - Cx. Postal; 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

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

Reprejor Ltda.·
Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 6° andar
'fel.: 32-9873 - São Paulo.

ASSINATURAS

__ Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz

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

Residência: �U!�:I���,pR1�A���NCO N. 529

Advocacia e Confabilidade
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS' E MENTAIS· ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani, - Causas

Doenças da pele:, Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man- cíveis e trabalhistas.

chas, espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Ex- CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago -
cesso Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este- Assuntos fiscais em geral.
l'ilid;de, Desonvolvimento físico e mental, etc. - Do- Edifício "IPASE" - 50 andar

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

ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de

cada mês, no HOTEL HOLETZ

Na Capital
.Ano .

Semestre .

No Interior

Cr$ 170,u-t
Cr$ 90,00

,
'

Ano, Cr$ 200,00
Semestre '................ Cr$· 40,00
Anúncios mediantes contráto..
Os originais, mesmo não publicados, não

serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelo. con

ceitas emitidos nos artigos assinados.

Dr. Samuel fonsera
CIRURGIÃO DEN'1;'ISTA

Consultório e Residencia: Rua Fernando Machado 5.'
> ,

Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras
Pontes Moveis e fixas

i. Raio X e Infra-v�rmelho.
. HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12
horas, e das 14 às 18 horas.

Das 8,30 às 12 'horas aos sabados.
CLIN1CA NOTURNA as quarta e sexta-feiras das

19 às 21, haras.
,

'

DR. HAMILTON P. STOCCO
,

- MÉDICO -- ,

Clínica geml de adultos' e crianças -- Doenças de
Senhoras - Partos - Operações

Consultório: Victor Meireles, 18.
Residência: Jerônimo Coelho, 16.
Atende em seu consultório das 3112 à§ 6 'horas.

DR. MARIO' WENDRAUSEN
.
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'
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ADVOGADOS
,

DR. MARIO LAURINDO
e

DR. ·CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

I J'Oro em eeraI, Recur80S perute o Supremo Trlb.
u) Federa) • Tribu.al Federal d.·Recurlo•.

_
ESCRITéltlOS

Floria.ópoli. - Ediflcio 8lo lore" rua Traja••
12 - l0 udar - laIa 1

Rio de laiaeiro >:_ Edificio Borba Gato,' Av.. l�
AatO.io Cario. 207 -:- .ala 1001•

DR. CLARNO' G. GALLETTI
_ ADVOGADO -

Ru.: Vitor Meireles D. 60 -, Fone 1.468 _ FlorlaDópoU, •

'DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
....
_ ADVOGADO-

�� r.1aI 1,. _ ItaJ" _...... Calad..

Lavando com Sabão

'Virgeml ES1Jecialidade �.s��-"2,/IRctÁ,
da Cla. IBTIEL INDUSTRIIL-J8inville. (marca registrada) ESPECiÀllDADE

ecoDomiza;.se -tempo e dinheiro

Informações
Uteis.

O ,leitor encontrará, n�8-
ta coluna" informações que
necessita, diàriamelite 'e de
imediatO':
JORNAIS Telefon.
O Estado .•....•.•• 3.022

lA
Gazeta .........• 2.656

Diário da Tarde ... 3 ..')79
Diário da ManhA· 2.463
A Verdad� ...... ::: 2.010
Imprensa Oficiill ..• 2.688
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) 2.314
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos 3.831
Militar . . . . . . . . . •. 3�157
São Sebastião (Casa
de Saúde)

"

. . . .. 3.153
Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ;.. 3.121

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros S.SIS
Serviço Luz (Recla
mações) .... :.... 2;404

Pclícía (Sala Comis-
,

sârío). ... . . . . . .. '2.038
Polícia (Gab.· Dele.
,

ga�o) , ;.. 2.59,'

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉ�EO

TAC 3.700
Cruzeir�'d�' s�i':::: 2.500
Panair ....•.... :.. 3.5'53
Varig ,.. 2.325
Léíde. Aéreo .......• 2.402
Real 2.358
Scandinavas ......• 2.500
HOTÉIS
Lux ........•..•.• 2,021
Maeestic ..••• • • • •• 2.276
Metropol . • . •• • . .• 3.147
La Porta .......•. 3.321
Cacique '..... 3.449
Central ••.. � . . • • .• 2.6'"

I
Estrela . . • .. . . •. .• &.S71
Ideal . . . . . . . . . . . •• 3.659
ESTREITO
Disque ••.......•. 06

farmatias
de, Plantão

Ml!.:S DE -OPTUBRO

3 -- Sábado (tarde) -
Farmácia Moderna - Rua
João Pinto .

4 - Domingo - Farmá-,
r;ia Moderna - Rua .João
Pinto.'

10 -- Sábado (tarde) -
Farmácia Santo Antônio -

Rua João Pinto.
11 - Domingo -- Farmá

eia Santo Antônio - Rua
J0,ão Pinto .

. 17 - Sábado (tarde)
Farmácia Catarinense
Rua Trajano.
18 - Domingo _;_ Far

mácia Catarinense -- Rua
Trajano.

2.4 -- Sábado (tarde) -
Fàrmácia

.

Noturna - Rua
Trajano ..
; 25 - Domingo - Farmá
cia Noturna - Rua Traja-
1'0.

30 - Dia do Comércio -

P'armácia Esperança - Rua
Conselheiro Mafra.
O serviço �oturno será

",fetuado· pelas farmácias
Santo Antônio, Moderna e

Noturna, situadas às ruas

Jnão Pinto e Traj�o.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO .LAR� E NA SOCIEDADE;':��;

Terreno na Praia
Vende-se,

.

na E�t�ada da Palhocinha, pegado ao n.

41,
. e� �oquell·os,. �tlllJO terreno de praia, ideal para

residência ?u deposito de materiais, medindo 1.684,42
metros quadrados, todo plano e sêco.

Dá para dividir em 3 lotes e fazer construcões eco

nômicas para aluguel ou venda, Cr$ '40.0'00,00.
J

Tratar com Schaefer, rua Visconde 'de Ouro Preto
67, fone 3.497.

.'

CASA

-.

\

Vende-se uma, de madei

ra, pintada interna exter

namente à oleo, sita à rua

Dr. Carlos Corrêa s/n.
Tratar com Carlos Bo

netti - Escritório Hoep
cke.

I.m duram.....
�

� -0-

DR. TOLENTINO DE CARVALHO AVISO
�'I T Z/�

Ouvidos, Nariz e Garganta I
DR. JÚLIO DOIN VIEIRA

Acaba de receber o

AMBLIOSCOPIO DE

W�RTON

As 5 - 7,15 - 8,45hs.
Sessão das Moças

Robert STACK Joy
Page __:_ Gilbert ROLAND

Ausente durante o mês de Outubro.
�m viagem à Europa.

II

em:

Para tratamento do ES· PAIXÃO DE TOU-

TRABISMO em crianças. REIRO

Rua Vitor Meirelles, 14. ,No. programa:
De 9 às 12 horas díáría Filme JornaI. Nac.

Rosa;
.

- Menina Elí-Teresinha,
encanto do lar do nosso pre

.

zado conterrâneo sr. Leo

poldo Meira, do alto comér
,

cio
.

desta praça e de SUll

A data de hoje recorda-

------

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
Imp, até 10 anos.

nos qye:
.
- em 1633, [unto aos

Guararapes, um destaca
mento holandês foi derrota-

mente .

do pelos Capitães Domingos
Correia e Antônio Cardoso;
- em 1737, o éoronel

João Lobo de Lacerda par
tiu de Recife a. fim de d�-

ANIVERSÁRIOS
*

FECHADO PARA
REFORMA

Menina Regina-Patrícia

C. RAMOS S/A
As 8hs.

Comercio - Transportes
R�a Joio Pinto, 9 Fpolis

Jennifer JONES - Jose

ph COTTEN em:

nistério, por estar em desa

côrdo com os seus c6legas e
com o próprio Imperador,
julgando desnecessária a in-

·Parlicipação.
"f E N N I E"

No programa:
Noticias da Semana. Nac.

\ Preços: 7,60 _..:.. 3,50
"Imp. até 14, anos.

Francisco da Silva Cardoso e Elvira Maria Cardo

so, participam aos parentes e pessoas amigas o contra

to de casamento de .sua filha Maria do Carmo com o

Sr. Alvaro Ath�zio de Freitas.
.

.

.

Va. Maria Carlota de Freitas. participa aos paren
tes e pessoas amigas o contrato de casamento de seu fi-'"
lho com a Sta. Maria do Carmo Cardoso.

Maria do Carmo e Alvaro
confirmam

GRAtVOE

I
CONCURSO

PE
ANIMAIS

As 8hs.
'Sessão das Moças ,

Bop ROPE 7 Lucille
BALL - Bruce CABOT

....._------ :Compra-se,
AUTOMÓVEL OU CA

MIONETE

Compra-se e paga a vista

preferência Austin Anglío
Renaut 47-48.

em:

O CONDE EM SINUCA
No programa:
Esporte na Tela. Nac.

FAZEM ANOS, HOJE: Participação
Tratar com. Oscar

.

no Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
ônibus Ribeirão ou Res- Imp. até 14 anos.

taurante Estrela.

exma. esposa;
- Menina Arína.Tilhinha

estremosa do sr. Arthur

Beck e sua exma. esposa,

recebendo, nesta data, as

manifestações de regosijo
de seu elevado número de

amiguinhas; e,

,.- Menina Regina-Maria,
filha do nosso conterrâneo
sr. Silvio Machado, da fir

ma Machado & Cia., desta
.

praça. A galante Regina- .

Maria reunirá, por êste en-

AVENTURAS DO 'ZE-MUTRETA ...

I,

I
d

As Shs,
/Franchot :TONE - Anne
BAXTER ,,- Erich von

STROHEM em:

CINCO COVAS NO
,

.

EGI'rO
No 'programa:
Atual. Atlantida Nac .

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

I . :.'-.- �.
, pRANOEL'

!.��
I

ANIlHAIS \

( t__-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um Atlético diferente vimos domingo diante do
Avai, ina terceira peleja da série decisiva do Campeo
nato. Um Atlético mais aguerrido, mais perigoso, lutan
do do princípio ao fim por um resultado compensador
dos seus esforços que não veio, tendo a contagem saído,
favorável ao bi-campeão por três tentos, a zéro, o que
vem colocar _o tricolor dó Estreito numa situação difícil
para obter o título máximo do "soccer" florianopulíta
no.

O Atlético foi inferior' tecnicamente. Porém fez sa

ber sua fibra e força de vontade, embora o desfalque
que, sofreu com as suspensões preventivas de seus e1e
mentes da defesa Juca, Carlinho � Cazuza, jogadores
consideráveis á uma bôa produção do quadro. Em ver

dade o "Tigre" não merecia tal contagem. Achamos, ob�,
servando atentamente o desfecho do embate, .que os co
mandados de E'rlco mereciam pelo menos dois tentos.

O 'arco confiado á guarda de' Adolfinho passou por
momentos críticos, escapando de ser vasado só Deus 'i:l-

be como. /

O escore, por assim dizer, foi injusto para as cores

atleticanas, pois esteve longe de refletir o s'eu desenrolar ..
Suou muito o Avaí para passar pelo "onze" do Ca

pitão Paulo Mendonça. No 'primeiro tempo.o quadro pe
cou pela falta de entendimento nas suas linhas N,) tem
po complementar, porém o alvl-celeste foi aos poucos se
refazendo da má impressão para então apresentar seu

verdadeiro train, o que resultou na queda da cidadela
de Soncini, 'pai' duas vezes.

Os dianteiros tricolores perderam boas oportunida
des para afastar o zéro do marcador. Chutaram muito
poucosendo que Lauro não poude exibir seu potente
"shoot", talvez devido ao estado encharcado do grama
do.

Embora vencido o desfalcado pelotão atlética
no foi um grande adversário - Contagem
que não diz o que foi o embate '_ Téc
nicamente .superior o Avaí _ Lisbôa,
Manara e Bolão, os artilheiros

Injustamente anulado,um goal
. de Bolão _ Os melhores v-e-

Os quadros Na preli-
minar tombou o Iris

frente ao Colegial

OS QUADROS VENCEDOR DO
CLÁSSICO PAULIS
TA O LIDER SÃO,
PAULO;

GOAL LEGITlMO ANULADO

Na localidade de Barreiros, perante grande
público, defrontaram-Se domingo à tarde õS P'�
latões do São Pedro e do Duque de Caxias, cujo
desfecho foi eletrizante, agradando aos assis
tentes. A equipe dO"São Pedro atuando numa

tarde de gala levou a' melhor pelo escore de
"3 a 'O, golos assinalado� nQ primeiro tempo.

O Quadro vencedor jogou assim constitui
do: Argentino, Orlando e João; Nando, Ferr:J
gero e Gáto; Beco, Antônio; Itamar, G�lberto, e
Hélio.

AVAI, Adolfinho, Barbato � Danda: , Nenem,
Bráulió e Jair; Manara,IAmorim, Balão, Saul e Lisboa,

ATLÉTICO - Soncini, Anibal e Abelardo; Alhu

querque, Frederico, e Minela; Duarte, Hercílio, }�'l'ico,
Lauto e Schiiz,

,•.....� .

No grande clássico de

domingo, o São Paulo obte
ve bela vitória sôbre o Co-

,

Foi sensacional õ desenrolar da partida preliminar rintians, .per- 1 x 0, man-entre Iris e Colegial, líder e vice-líder do certame a111a-
ndd d id d

,".
d d C 1" C'

. ten o-se invicto na pontaar a Cl a e,. vencen o os rapazes e o,egio a�an-·

nense pelo 'escore de 3 a 2, sendo o goal da vitóri3 assi-' da tabela. Outros resulta

! nalado nos minutos finais Para o vencedor marcaram dos da rodada: Juveatus J

,Magalhães (contra); Nado e Santiago, sendo que Lico x Línense 2, Portuguesa de

'I
marcou os, pontos do vencido. -, "

'Desportos. 3 x Portuguesa
Vem o segundo período e o embate 'assume novos S 1 G

'

3'

;:::::)o('�HI(_���� �. antista ,ua-ral1L 'x
aspectos, surgindo o Avaí melhor articulado, mas mesmo

.._.

assim os atleticanos não deixam fazer perigar a méta I Ipíranga 2, XV de Novem- ,

de Adolfínho Uma ocasião de ouro é perdida pelos a- 'OPINE LEITOR E.. bro, dé Piracicaba ::; x N�-
vantes tricolores, mal colocados. A seguir Jair comete cional 2, palmeiras 4 x XV
toque dentro da área do penalty e o juiz deixa de con-

-,

de Novembro, de Jaú 2 e

signar penalidade máxima a favor do clube do Estrei- Mundial de Basquete Comercíal B x Santos O.
to. Manara, que vem se revelando um extrema d� reais No ano de 1954 tomarão parte no II Campeonato,
qualidades técnicas, obtem,· aos 29' mínuots, em magní- Mundial de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu- Próxima ' rodada: Ama
Iica cabeçada, o goal mais bonito da peleja. D::'li por bro, 16 países, entre os quais, Estados Unidos da Amé- nhã - Guarani x Juventus
frente o prélio perdet:I todo o interêsse para os pupilos rréa do Norte, Argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba, e' Santos x Ipíranga;

. sába
do capitão, Paulo Méndonça, mas mesmo assim prosse- Canadá, Filipinas, Iugoslavia: 'e Itália A fórmula do do _ Ponte Preta x XV 'de
zulram lutando, obrigando'os bi-campeões a se crnpre- campeonato prevê a' realizàeão 'de partidas 'em São I,

"

P-

1 '5, ' Novembro -de Jau e ortu-
garem a fundo. Paulo e Rio, além de um torneio de classificação em I d D' , XV

.três dias, em outras cidades que não o Rio e São Pau- I
guesa e esporc,:s x.

, lo. Santa Catarina que se tem prestigiado no país pela I
de Novembro de Piracicaba

sua organização e aparelhamento material poderá assis- - Domingo -;- Portuguesa
til' internacionais desde que o Estádio "Santa Catarina" Santista x São Paulo, Gua
ofereça condições, isto é, esteja coberto. raní x Santos; Palmeiras x

No intuito de preparar desde já um ambiente fa-
'vorável e consecução dêste objetivo é que f-azemos �s-' Corintians, .Ipíranga, x Ju-

. te inquérito ao.povo barriga-verde, ávidô de presenciar ventus e Nacional x Línén

espetáculos 'desportivos de tanta re)evância, e ainda, se.

destacar nosso Estado no cenário desportivo mundial.
No Avaí Adolfínho, embora nervoso; Danda, Nossa quadra como está tem recebido às maiores

Bráulío, Amorim, Jair, Nenem, Saul e' Lisboa. Os' 1'e5- , louvores de todos' oS desportistas que' visitaram Flori-a
tantes com altos e baixos, Nó vencido salientamos Son- nópolís; coberta _ será 0- palco seguro de competições
cini, Abelardo, Frederico, E'rico, Albuquerque 'c lV{iri- de singular .importância . Semanalmente ás õa.' feiras
nho, este improvisado ná linha média. Frederico -nere- pul?licaremos:uma das cartas que nos forem dirigidas
ceu as honras; de melhor � dos, 22.

'.

f 1 d d'

,:..�
-

, ,;�, .. ",,:�, ��e;;' eQ1 resposta aos três' quesitos ormu a os, concolrren o'
;é ,'c' r

, �;,v,,;;f a prêmios já instituidos por firmas desta Capita .

!l1 ,o. JUiZ '

I
'

,/' ,,,"_ �\ ",

,

., 'ii �'" J_:-- '

QUESITOS __'_
Não andou bem na ar9itragein o sr. João S'{oa�ião

da Silva. Teve erros mas sempre procurou ser energico 1) _ Deverá o _GÓvêrno do Estado agir Isoladamente
ante as' jogadas 'bruscas.' b

'

d E âd d S C ?
" para a co' ertura o' sta io e anta atarina. POSTAL E IPIRANI '

, '{Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas).,'
'

'

"

-

•••�••�•••••••••••••••_ �••••••••,•• 2) - Deverão os Governos do Estado e Município con-
' GA OS VENCEDO-

MINELA DEIXOU O ATLÉTICO 'I �,�)ui�em o Estádio "Santa Catarina", operando RES DA SABATINA
/'

I conJugadamente?,
'

• .' ,

IVI'TI'nela (Máximo: � 5 (cinco) linhas datilografadas).MUlta gente quer saber o mOÍlvo porque 1.

9) D'
:..

G d E t d M'
.,.

D' Na �':)dada de 'sábado, 'á
deixou de integrar a equipe do Atlético nos dois último�,'

" -

�v.e�aodOsF:..�erno� gO
s � o, umClplObte

,1-

cotejos do tricolor. Em palestra que tivemos na manhi -I 'A.
re on� a cdonJu, ar eStor�os" para o ert�dm

tal'Jl' f,l!\ continuação -ao

d 'd .

f 'd" d f
. f :l.ll!' o apolO, maiS uma vez, o povo ca armense, no sen 1 o Campe')nato de A,madores, .e OQ1lngo com o re en o Joga br, amos ln,ormalos;d t E t'd' "S t C t

." d
.

dI' .

'

"" ,., e, ornar o s a 10 an a a anna 'UIll os maiS so- r" 'b t B
;;

e que o mesmo, termmou seu contrato com o TIgre,' b 'b G'" d t' dA," d S I?
' ) J,pIranga a a eu o angu

-.

d d ' I O k
,� e.r os lnaslOS e espor e a, merlCa ou. '1 P 1 T 1nao maIS preten en o renova- o. crac ao que pare- (M'

.

5 (
.'

) l' h d fI 'f d) por 1 a " e o osta ,e e-
ce está des,gostoso com o tricolor es-trel'ten'se'. aXlmo: - cmco m as a logra a as .

goleoug(·aiic.:J '.) Uniãq
.:inarcimdo dez tent� contN

/ /'

PRELIMINAR'

2 a O - MANARA

3xO, -:- BOLÃO

Aos 32 minutos, numa jogada brilhante que ,cor,.teu
com o auxílio dos companheiros, Bolão consignou o

terc-eiro e último tento da tarde. Final: Avaí 3 x ,�tlé-
tic6,0. ..'_

,

Eram decorridos dois minutos, quando Bolão e A
belardo disputaram uma bola alta. Falhando o zaguei-
1'0, o "center" avaiano avançou rapido e atirou no fun

,

do das redes. Um tento magnífico que o bandeirinha
Gerson Demaria erroneamente resolveu anular,

OS MELHORES
,

'

Fros seguiu o certame da
terra 'das araucárias, do

I�lilgo, com a' peleja Agua
Verde ,x

.

Mpnte' bk��.
vencida pelos aguaver.Iu
nos. p:'�' 3 a 2.

CAMPEONÁTO,
�

PARANAENSE"'LISBOA ASSINALA O 1°

São dois estilos. diferentes. 0 Atlético põe em evi
dência seu denodo e bravura, ao passo que o Av,m deli
cia o público com seu jogo vistoso e calmo. O tricolor :

leva a esfera por diversas vezes até a méta contrária
provocando verdadeira confusão e por milagre o arco

de Adolfinho escapa de cair. A sorte pende para o al
vi-celeste. Aos 40 minutos um chute de Saul endereca
do a Bolão obriga a Soncini deixar sua cidadela para
intervir no lanc�Mas surge Aníbal'e"atrapalha a ín-

, tervenção do arqueiro, no que aproveita o exÍ'L"ewa Lis
bôa para decretar o tento inaugural da porfia. Com
mais algumas j,ogadas o pdmeiro tempo é encerrado.

..NO AVAl O "CENTER" GAUCHO
ARI MAIA'

Ari Maia, jovem crack gaucho, vindo do Floriano,
de Novo Hamburgo, efetuou vários testes no esquadrão
do Avai, tendo demons,trado em todos os ensaios l)Ossuir
bons predicados técnicos no comàndo de ataques. De
ótima compleição física, excelente chutador, além ' de
hábil manobrador do balipodo, Ari Maia logo corres

pondeu, vindo a ser conbratàdo sábado. Todavia não

Ipodera tomar parte nos certames oficiais �o :::OJ:�'ente
ano. ,
,

Vemos que o Avai já se prepara para a temporada,
do próximo ano, quando f0rmará uma equipe potentí'5-
sima que fará recordar os tempos em que seu' domínio
se estendia 'por todo o Est?do.

, .
'

'. - ',,'

.�(�(��(�,...(�.��(�,.... PREMIOS

FUTEBOL EM BARREIROS
,

apt'll:�'; unI.

" Tôdas as cartas recebidas serão numeradas, publi:" I ------,------
'cando-se uma delas em nossas edições de quinta-feira, VENÇERAM OSI
dev�n?o' o missivi�t�, para �dentificação, juntar .à carta, ! FAVORITOSlo dlStICO desta cro�uca, enVIando-a para o segumte en-

'

,

,

aerêço:' , I '

,
.

,Na peleja América x
, PÉDRO PAULO -: Redação de "O ESTADO"

.

B' , .

t
'

Rua Conselheiro Mafra _ Florianópolis. I angu regls rou-se um

N') dia 30 de' dezembro dêste ano faremos, às 10 emp�te de 1 x 1 - .

horas, em 'nossa redaç?o o sorteio de todas as cartas re- Classificação e próx:i-
I
cebidas. As firmas que já nos ofereceram prêmios são

lna rodada
as seguintes:

, I
,

, '. I
,

CASA, PERRONE ..,... JOALHERIA MULLE,R , ,
Foi levada a efeito, do-'

�ASA\HOEPCKE -,- e q_ T.A.C. - com uma viagem ImingO ':lltimo, a segunda
de avião, ida e volta, ao Rió, .para assistir, os jogos dos

i rodada do -returno do cer

Campeonato I\1undial.
'

tame cé\rioca ' de' futebol.
Os resultados foram êstes

Flamengo 3 x Olaria ;1, Flu
minense 3 x São' Cristóvão
O, Vasco 5 x Portú�ué�a, 0,
Botafogo 4 x Canto do Rio

MUITO BEM, SR. DELEGADO DO T·J·D.!
.1

�(�)4J"�()�l4IIIIH�l4IIIIH__)""'.

0'3 leitores estã,) lembrados d.1 peleja Figueirense
x Atlético, realizada 110 &110, passado, e que foi :!onside
rada por esta folha como a mais violenta dos últimos'
anos, tais foram as boti,jadas, os palavrões -as ameaças TENENTE MANOEL TOURINHO ...;, - _._ :. - -_•••_._- - -�,--

de agressão e outras eolf..a:' mais qUê tarito depõeEl C0n- • .I

tra as bôas normas ,:10 esrorte. Criticamos veeme ....te- O tenente Manoel da Paixão Tourinho, ex-di1'etor- Curso dA Cor'te A Confe"oo-lasmente aOs atitudes do:, j.:;gadores pelo uso e abuso dJ jo- do :Departamento de A'rbitros da F.C.F� e um dos mms
'

'li ,II, "II

go ;desleal, assim como (J árbitro que não soub", se hu- conceTtuados técnicos de futebol, seguiu para o lUo, ôn- '«RIN J'S'CDN",ÇJ )),pôr no gra,mado deixanrb chegar ae seu final sem, ter tem, via aérea, acompanhado de sua digna esposa n a

procedido, a nenhuma exrulsão., Nossa crítica também O brioso oficial réformado da nossa Aeroná\Jtica 'Leciona�se o curso completo de Corte e Confecções ,'O Madureira 1 x Bonsuces-
se extendeu ao delegado do T.J.D. sr. João Zommer o foi, ao que nos informou, fazer um estágio na,Escola de tMo�as. femininas) pôr corre.spondência - Método mo-j s� 'O � América 1 x Bangú
qual a tudo 'assistiu, ,envialildo para o orgão disciplinar o A'rbitros da Capital Federal, por sua própria"conta, derhlsslmo -: Confere�-,se diplomas, - Peçam prQspec- 1

'

seu relatório, no qual deixou de constar as anormz.Hda- pretendendo retornar dentro de três meses. tos com modelos "GratIs', - CAIXA POSTAL, 2.126 -'
"

'

des que não .foram poucas ,Nossos votos. de felicidades! ,PORTO 'l\LEGRE - (Rio Grande do Sul). Classifi�ação ,P9r pontos

Quinta..:feira última, voltamos a presenciar cenas de
. ,

perdidos: 1.0 Bota:fogo e

selvageria, 'embóra COàl menos intf'nsidade. O árbitro,
o

Fluminense, 5; 2.0 Flamen-
sr. Francisco Prazeres, "em atitoridade, deixou que vA.. ,

'

'

"
.

'
" "

, go 6' 3 o Vasco 'S, 4 o A

�t:_�!O;a::l:": :op,�i��:::m epa�:::u�: �.:a:,�: Vitoriosos, em'.' SI,C'o·. dos Limões:�fd:, ;6�,�d�ri�:g'�,�; �7�,Ião. Nenhuma expulsão se verificou o que considefa- Imos um absurdo. Mas o delegado do Tribunal de �l u�,-

J.
'/ .

dO I".
' 7.0 Portuguf'�a e São Cris-

tica desta vez foi o Sr. Solon Serratini e as coisas corre- 0,5,U,y' ,en '1,5' o p' I rIn 'gI t200'v,ãeo'C1aSn';t08'doo RBl�on,s2ulc.ess0, ,

rá'm de outro'modo. Na:1a menos de cinco elen',f:ntos,
/

três do Atlético e dois do Bocaiuca, constaram no rda- d d
.

Em Saco dos Limões, pe-'
.

,

I
CI') (, .. l:ma parti a e g3- Próxima rodada: Fla-

tório do' delegado, por use e abuso do jogo bruto, E,"/ q ,

assim, foram os cinco inpidados e J,Ulgados na noite de rante numeroso público que venis do: Paysandú, de ardoro�idade. 'Melhor adeS-lIa.
'

mengo 'x Canto do Rio�,
'sexta-feira lotou completamente o es- Brusque e do Ipiranga da- trado;.,. o qlladro I��n- .o, td ..mfo dó Ipiranga FluminÉmse x BangÚ', Bo-,

Só tenlos a louvar a "titude do 'Sr. Solon S2rndini, . Údio da Vila Operária, :;fe- qvela loc"lidad�.
.

foi imolo e merecido, por- tafogo, x ,Portugue;:;a; Vasco;
q-ue aSSl'm se constl'tul' num fator preponderantp de l

- d'
,

t dAI' f' rd· t d'
. guista conseguIU ,bem a , ,�,' d

'

t
.

01" 'M d
."

S-
'

" \
'

, uou-se onungo, a ar e, o pe eJa OI I lSpU a ISS1-
'

,',
(Juan.o emons rou -ser x ana, a urelra x ao

combate á indisciplina e ào jogo viol$to em nossos gl'U- '

�

I Ih 3 1
'

te d
' I'

mados. '_'sperado ,match futebolísti- ma, havendo ma parte �l� J.al; qr p�r x ,ap�s A

l'

I t:,
;ais qUH ;0. e possuir arti-, Cris��',ão e Bonsucesso

,

x'

Portanto, parabens, sr. delegado do T.�.D.! co entre os esq,wadrões ju .. ambas á<;: es�Í!adras mUlta haveI' bnndado a aSslsten- 1,1'> ros €XlmlOS. ,Amel'lca.

VIAJOU, ONTEM, PARA O RIO O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

G�ulart Interpelil�� _' -i�:�li�::�te:�ell � G L ElA:-CIU�815' �8 .Outu�ro
C

'

pelód�' 'lcorrel.g.ondá�I�� drReIJOo"a-30 p(Aed,Nro')n -:-deOl'x'Paraa�' ["ãJ1 il'�li' '11]1 DEBUTANTES .: CONVl'fE _

RIO,3 (V.A.) - -A o':', pectivamente, aque a au- srBaeta Neves e mterpe-
, '_"�.I""."_"'''_''_�_''''._'''''_''._.

I
A Diretoria desta Sociedade tem a grata satisfaçãomissão Executiva do ,PTB : tarquia. - lar o sr. João Goulart, com amanhã 0 S.AM. e foi con- 'Ô N r c A • A P E R I T �.y-r de' convidar as gentis senhàrinhas do .Clube, pa-ra faze-

deliberou interpelar o mi�:, A comissão encarregou � a tnaioebrevidade possível.. vida�o pelo sr. João Gou-
rem o syu DEBUT na noite de 17 de Outubro, próximo .

nistro do' Trabálho sôbre o .'
." .

.

.

_

.

-

- lart para servir em seu ga- [vindouró, quando será realizadó o' tradicional .BAILE

, e' a'V.-d§ binete como assistente téc- " DE . GALA, comemorativo ao seu 320 aniversário de
.. nico para assuntos sociais. fundação .

° novo diretor do SAM. Idl-"', I Comunicamos às interessadas, que a inscrição po
derá ser feita até o dia 13 do corrente, na Secretaria,será o sr. Rodolfo Fucks. das 19 às 21 horas. .

/

6 novo posto a ser ocu- SOCIEDADE DE ASSIS- Certos da aceitação do presente convite, antecipa-
pado' pelo padre João Pe- TÊNCIA AO PEQUENO mos os nossos agradecimentos.

.

dron é de grande significa- Hélio Prazeres - 10 Secretário
JORNALEIRO

ção pois atende inúmeros

departamentos do
, Minis

tério incumbidos de assis-

rÓA
, dê- Fp�1;i§.. d-e Itajaí

� - - -

7/10
16/10 18/10 23/10 24/10 da noite,

.

espiava
.

os vizi-

27/10 .29/10 4/11 5/11 nhos pelas frestas das ja�
8/11. 10/11 15/11 16/11 nelas, chegando mesmo a

19/11 21111 26/11 2_7/11 "-

forçar às vidraças.
.

30/11 2/12 7/12 8/12
. 11/12

.

13/12 18/12 19/12 Outro trabalho, de' sua

22/12 24/12, 29/12 30/12 especialidade, era. olhar as TIJOLO� PRENSlldOS, TELHAS, LADRI;. .

Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas vizinhas. tomando banho. LHOS, RODAPÉS, E MATERIAL REFRA.do Rio, às 7 horas A policia chegou a tempo TARIO. Para máis informações dirijam-se à .

'

d
.

dEMPR11:SA\-NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
.

e evitar que, o tara o, a- PRONTA ENTREGA
Rua Deodoro - Caixa -Postal n. 92 - Telefone: 1.212 panhado em flagrante, fos- . .

,

:,,;:;��.pelo, morado- OS'nyGama leia.
Conduzi�o à Delegacia, I iERONIMO COELHO. 14 _ C

.

po tarado nao negou as acu- mxa estal,
239 - Florianópolis

.

DISTRIBUIDPRES

não atendimento, por par-
.

te 'do professor Roberto

Acíely, de sua recomenda

ção expressa no sentido de

que fossem mantidos, .nos I
cargos que ocupavam no

I
"'"''''-1\'''''

IAPTEC, os srs. Helio VaI-I
cacer e Sebastião Nasei

mento,'" procurador" geral e I u�.............

diretor admiriistrativo, res-

'O,Sangue
ELIXIR '14

I�OFENSIVO Av ORGANISl\I(l
AGRADA \fEL COMQ UM LIC:OR

REUMATISMO I SIFILISI
Iorue o popular depurativo composto de

Hermofenil e plantas medicinais dr alto

valor: depurativo, Aprovado pelo D. N. S.
�. como medicação auxiliar no tratamen

\t, d aSifilis e Reumatismo da ine.m-.
, ortgem,

REPRESENTADAs C'LlENTE�

Rádio Guarujá de Florlanô
, polis

Rádio Difusora de' Urussan-
a c I T E

•

.

Casa Londres
. Pereira, Oliveira & Ciso

I Ind. Ger�is Cássio Medeíros
S. A.

'

ga

Rádio Farroupilha de Pôrto

Alegre

Rãd�o Sulína de Capinzal,
. Rárljo Difusora de Tijucas I

. I
Rádio Difusora de Laguna i
Rádi{)' Caçanjurê de Caçador I

.P..ác.;o'Difusora de Itajai I
"O Fstado"

. "Alvorada"
"-O Invicto"
1<0' Vale -do Itajai"

,

Agência Electrolândia
I. Modas Cl iper
A Electrônica

I

Est. José Daux S: A.
Wàldir Losso & Cia.

Eléctro Técnica Ind. Com.

S. A.

de

'Pu blícidade I Escritórios Ronalan Ltda.
Lóide Aéreo Nacional '

\.

'Caixa Postal, 45 - }.-'!orianópolis - Santa Catarina

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

Ilvio�MDtDr «Carl Hoepcke) I::":!!':

, ,

•••

RIO, 3 (V.A) - A po-.

"-

lícia 'prendeu Alberto Mon-

teiro Castro, com
. 36 anos

de .idade, comerciário, por
tuguês, residente à Vila
Del Castilo, em virtude dá

queixa apresentada- por nu-
VOLTA ..

"uhdo .Rio -,.- de Santds' cmerosos. VIZl o�..
.

.. ° Lusitano, na calada

, RAPIDEZ - CONFORTO .:....... SEGURANÇA
VIagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO

.

Esca,las intermediárias em Itajaí e Santos, sendo
neste último apenas para o movimento de passageiros.
ITINERARIO DO NAyIO MOTOR CARL HOEPCKE

NO ULTIlVIO TRIMESTRE DE �953
.I o

Extranumerário
_._-'

não pOde ganbar mais que
.

fl!l�iDDârlo' efetivo '.'
sações que sôbre êle pasa
vamo Responderá, o "es

perto" português,
'

perante
aJustiça, pelo crime de
usar demais, em condições
duvidosas, o ôlho: ..

\

RIO, (V.A) - o sub
,

procurador geral da Repu-
bHca, sr. Alceu Barbedo,

,

.
emitindo parecer num man

dado de segurança em grau
de recurso, oriundo do Rio,
em-que são requerentes Os

mar Campos Saraiva e ou-

tros funcionários titulados
e requerido o ministro da

Viação, diz que foi violada
a lei que criou as tabelas

,únicas e que o extranume

rário rião pode ganhar mais
que o funcionário público.

• PLACAS SIli'ILITICA8.

Bllllr.d8 NOU'lélra
lIedlca"o culllar IlO. tra.

ta.ento da .Ifüla.

Fiscal do JÔgo
de Bicho �.••

. RECiFE,·3 (V.A) - O
estudante 'Nessin 'N[izraih,
aluno do 4° ano de enge
nharia da Univer�idade' 10-1cal,' inscrev.eu-se no con-

"
.

curso p�ra inspetor da fis-

calização municipál, junta
mente com mil candidatos
obtendo o 10° lugar.
Depois de andar seca e

'1'
·,BAHCO deCRfl)lTO POPULAR

I.

J
'-

� 'AGR·icOlA· I
.
I

,

I,' Rv.aS'�,16·"· ,

,

• I '

.'

•• FLORIANÓPOLIS -: 5ro..e�ió.rln�
,

ordem do SenhorDe

Presidente, convoco todos
os membros desta Socieda-

lira renis CIU�8tência. de, para a assembléia geral
° outro cargo que se fa-

a realizar-se, quarta-feira
lava a ser dirigido por S.S. 'hpróxima, dia "l, as 20 oras, I

na Casa Santa Catarina, à,
rua Tenente Silveira, 69;

era o. de diretor do Serviço
de Recreação Operária.
Ouvido a propósito de

LIRA TENIS CLUBE
a fim de serem discutidos e

sua exoneração da direção aprovados os seus Estatu
Ido S.AM., o padre, João tos.
Pedrou limitou-se a

.

decla- \

rar: "Dei a minha -quota
de sacrificio ao presidente
da República, corpo S. excja,: CAMIONETE.nos encorecera certa vez. -Ê .

tudo quanto posso dizer." VENDE-SE� .uma, tipo
. ° .nosso entrevistado ne- Rural, para 12 passageiros,
gou-se a comentar a noticia marca Chevrolet em estado
de que iria ocupar outro novo. Tratar na Agência

PROGRAMA DO MÊS DE OUTUBRO

Alêino Caldeim, 'Filho
DIA 10 - Sábado - Grandioso "Baile de Gala",

ás 22 horas em comemoração ao aniversário e

posse da nova Diretoria. Coroação da. Rainha
eleita Sta. Mary Ligocki - Traje a rigor. Não
será permitido branco -,

10 Secretário
\

DIA 17 -:- Sábado - Chá - Bingo Sinos de' Natal
Reserva de mesas na Joalheria Muller a partir
do dia 14 do corrente. Início ás 15 -horas.

DIA 31 - Sábado - Grandiosa Soirée em benefí
cio das crianças da Creche da L.B.A � Natal. '\cargo. T.AC.

�----�------------�----�------��
.

:�A/-_,ItI!.-scO�� filA" BELEM, 3 (V.A.)

/ffi.._- "" OlIfIAIfTE TOOO DIA" ' RIO, 3 (V.A.) - Fale- 'Procedente dos Estados U-

, , ". nOS' liAP(JOS.
'

. �:�' J:7é ����rt� ��n��::� ���0��!a�:�i��r :s�u:���

:::MJ'"D"�"'R-�"""'�-';'t*.

"

, -:,,'
do Soares, que

. ali servia: Aires, em avião da "Pana-
como representante do' go- rnericana", a aventureira

-;;
,

E:
""

-

. '_
� � � � gêrno brasileiro Sutherland, de : naeíonalí-

.

./ 7t' �
'.

"

.' � Nascido em, São Paulo, o dade argentina.. expulsa
.. sr. Macedo Soares faleceu pelas autoridades norte-a- '.

--��------------��----���
aos 60 anos de idade. ° ex- mericanas, -sob a acusação
.tinto era irmão do ex-mi- de entregar-se . tráfico de
nistro do Exterior, sr. Jo- narcórticos é de explorar a

sé Carlos de Macedo Soa- prostituição. Suterland se

res e do Jornalista José E� rá entregue. à policia -ar

duardo de Macedo Soares. gentina,

Falecimento do
Embaixad'or
Macedo Soares

Aventoreira
em trânsíte

Cerâmica São Caelano

Rua Deodoro esquina' da
Rua Tenente' Silveira:; I

..

Viagem com. segurança
e rapidez.

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO . {(SOL-B,RASILEIBO»
Florianópolis � Itaja! .,_ Joinville .....:. Curitiba

--'�, \

Agência:
,

.

Exames - de, Admissão ao' 6iQásio
Preparam�se 'candidatos

.

para ô Examp,. de .

À.dmis
são ao Ginásio. . "

Tratar' à Rua Nereu Ramos, 57.
i

OLHOS - oUVlDol - lfAJUZ • 8AUAD'A
DR. GUERREIRO, DA FON'SECA

,..,. .'..�.......
'

.

a.e.ita d•. O�ul0' -·Bum••• :ruallo •• OUI, ...Cla••ffieaçlo da PrUllo Arierlal� I
.

;

Mod.ra. Aparelha.em. I

C.u"t6r1. - ViMo.de .. Oure I'nte. L
;Expresso, São Jorge

--:- DIARIAMENTE __ - ----,----------.,..-------------

1 CABLITOS vendeu:
o EstUdio, ._-
LONDRES, 3 (U. P.) -

Anuncia-se . que Charles
Chaplin vendeu seu estudio
.de Hollyw�od �or 650 '1IIIJIj1lliiil1liii1lill�"���""1:
i11il doIares ,á vista,' a um� I

-:--::_-.,.......... _

e�prêsa i.mobiliári�, que 4 Lotet'la p'agaVai aproveItar o terreno .

.' .

para a construção de um' prêmIOS
.

. grande magé;lzin. ! "ALgteria do Estado de
-.--:;:----:--:----;::-:;----,;,._-_;--�'-----+_--,;,o-�-:;;;.-...;;:..--------____ Santa> Catarina pagou os

cinco

.

FLORIANÓPOLIS _.-_ BLUMENAU
- AG�NCIA -

- CACIQUE HOTEL -

UlTRASONO
I .

: " .

·TERAPIA.
'O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN

.TO PARA. INFLAMAÇOES E DORES.
, .TRATÂMEN'l1O SEM OPERAÇÃO DAS apresentado-o a

. S' t.NUSITE,·S '

"trabalhai no· bal�ão ;d�
.

_

jogo do bicho'< �
,

,E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA. ° fato causou revolta

DTRRATAMEGNTOuCOMEHORRASR�AERCADIARS'
.

O �r s:�: �:u�::eo ::�ud���
.

.

- ..' '.'
.

t��iO para pro�estar, eon

CONSULTóRIO � VIséoNDE_DE OURO PRETO I. sl�erando ultraJante. e hú.,

.
_ ALTOS DA 'cAsA BELO HQRIZON'fE. "mllhante a pósição de seu

RESIDiNCIA .."..;. FELIPE SCHMIDT N, 1,13-. _...,co",.,le.,..g;;.,a"",'_""""'"',. ..."",._I...,......... "'__�_""""i"'�

- -_
.

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

VeDde�se e COlpra:se·.Vende-se duas Carrocerias e du�s Gabines CHE-
VROLET ,GIGANTE 1949-1952.

'

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

Micro Ônibus.

meca, pl\ocurando sér' :no� .

meado, 'recebeu um ,ca;tão
fim de

seg�intes prêmios:
décimos do billlete 1.734

'L p�en1Íados :�.� ..
Cl'$,2,00.00,oo na 'extráção
de 24 de setembro ao sr,'

'Marcos Caus, re�idente' em
Porto União; dois décimos

,do bilhete 7.728, premiado
com Cr$ 200.000,00, extra-'

f
cão de lOdo corrente ao,

'.

Sr. João. Lazaro RebellQ re-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• Florianópolis, Terça-feira, 6 de Outubro de 1953
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i8 4-i:I.' Edital
.' I JUIZO DE DIREITO DA

JUIZO "'DE. DIREITO DA
I
cantei fundos, a� Sul, com

COMARCA DE TIJUCAS
COlVIA�CA DE TIJUCAS o morro daGunta; a Ocs .

, _. I te,
com terras de Maria

de
I

Ed J d
- Edital citação, com oresidentes em Cacupé. Em ita� e cttaçao, com o. Germana Fagundes; a Les-

dit ti
-

f' f id d d d' f .pruzo de sessentá dias dea 1 a pe içao OI pro eri o prazo e sessenta ias e te, cem terras de Maria
o seguinte despacho: Rec, interessados ausentes e des-I Gern.ana Fagundes, 30'} ...:._

interessados ausentes e des-
HOJ'e, A. à conclusão, Fio- h 'd• conhecidos -.

f
con ec} os

O Doutor MARIO DE HanópolisB de setembro de �t:i.�, -emlJora possua o re e- r

CARVALHO ROCHA, 1953, (assinado) Manoel ri,�o imóvel como seu, man- ,

Juiz Privativo de Menores, Barbosa de Lacerda �Su- .
O 'doutor Clovis Ayres sa c pacificamente, com o

O doutor Clovis Ayres
no exercício do cargo . de bindo os autos à conclusão, Gama, [úíz d,.e direito daco-· Gama, juiz de direito da co-

"an.mus sibi habendi", porJuiz de Direito da 4a Vara receberam o seguinte des- d TOO d E t
. marca de Tijucas do Esta'.' marca ,,€ '.. IJucas, o. s a- Jn;;:Ü. de'quarenta anos, não

'
.

.

-

da Comarca de Florianó- pacho: Designe o snr. Es- d d S t C t
' do de Santa Catarina, na

polis, Capital do Estado de crivão dia e hora para a
o e' an a a arma, na '<:i<c!:õ'? o suplicante de qual-

S t C tarí f iustif
-

.

ientifi d forma da lei, etc,
.

título fI'
forma da lei, etc,

an a a arma, na arma JUS 1 icaçao, cien 1 ica os' f�uer arma" pe.o .

da lei, etc, previamente os interessa- Faz saber a todos quantos qus! possa provar sua qua-
Fazsaber a todos quantos lei, expor e requerer o se-

.

FAZ SABER aos que o dos, Fpolis, 2 de setembro interessar possa o presente !idade de proprietário do
interessar possa o presente ] guinte: 1°) -- Que, há mais

presente edital de citação de i953,· (assinado)' M, La- edital de citação, com: o pra- .edital de citação, c,o,m. o,pra-I d: trinta anos, o suplicante
,

d tri t (30) d SENTENÇA V' t
- mesmo. 4°) -- Que, por ê,,·.com .o prazo

.

e rm a cer a, , IS os, zo de sessenta dias, virem zo de sessenta dias, VIrem possue como seu, no lugar
- dias virem ou dêle conhe- etc, Julgo por sentença a

A , ,te motívo, deseja o supli-
d 1 h t t ou .dêle conhecimento tive- c'enominado Sertão da Mi-cimento tiverem, que por justificação de fls. e fls. em ou e e con ecrmen o IVe-

car.te, perante v, excía. re ..

parte de RAIMUNDO" PE- que é justificante Raimun- , rem, que po, parte de João gulorízar os seus direitos só-
rem, que por parte de Pe

REIRA MACHADO, na a- do Pereira Machado, afim I Manuel de Souza, lhe foi bre o ünóvel em apreço, ut. ..
dro Daniel Dias, lhe foi di-

ção de usucapião em que de que surta os seus devi-. dirigida a petição do teor rigida a -petição do teor. se-
reequereu perante êste Jui- dos e legais efeitos.. Expe-

I

guí t
•

d
lizando-se da ação de usu- .

se um e' "Exmo sr r f guinte: '''Exmo. sr, dr, juiz sição, um terreno com a nlenamente provada sejam
zo, lhe foi dirigida a peti- ça-se mandado de intimação " '"

' , 'cap;âo, com undamentc no .

. \ . <,
.,. ..J d t d de direito da comarca. Pe- área de 1 306 800 mts2 it d 1 tção do teôr seguinte: Exmo. aos confinantes do imovel JUlZ ne irei o a comarca artigo 550 do CódigÓ Civil ' " " ci a os pessoa men e os

-Snr, Dr. Juiz de Direito da em questão bem como ao de 'I'ijucas. João Manuel, de B '1' 1 f

1
dro Daniel Dias, brasileiro, ,onstante do'croquís anexo .i.enéíonados confrontantes,, }l'H�l erro e -pe a arma e::;- I'

4a Vara da Comarca da Ca- Diretor do Serviço do Pa- Souza, brasileiro, .solteiru, I 1 id
-

ti 45' J casado, lavrador, residente (doc. n. 2), 2°) - Que 9 residentes nas vizinhanças
it 1 D' R' d P

;
.. A ,

d U
,-

d d ta 1e eCI a no ar IgO LI.:" C
PI ai. IZ, armtm o e� trimônio a rnao e o r, vcsldente e domiciliado no "

.

"
e domiciliado no Sertão da terreno em referência tem

I
do imóvel, ô representantereira Machado, brasileiro, .�o Promotor Público na Código de Processo Civil

d 1 d id
.

Iid d dR' lugar Fernandes 'no dislri, l' '1' 50)' Q'
r.s seguintes confrontações: do Ministério Público da

casa o, avra ar, resi ente qua 1 a e e

epresentan-I
_ _

" 'orélSI erro. ue e

em Cacupé, município de te do Ministério Público e to' de Sao .Ioão Batista, nu,;-I �rincípio corrente no DiJ'e:-1 _.

,h-ente,. a Leste, com terras com"rca e por eâitais de
Flori,anópolis, por seu bas- da Fazenda do Estado, pa- l1;cípio ,de Tijucas, por seu. to Civil que aquele que' por If:r'��l�l�tante do Ministério; de herdeiros de Rosório t�inta dias.os interessados
tante procurador abaixo as- ra todos contestarem o

pe-,'
<,ssistente judicial (doc n"" '

Uu lCO da Comarca e per Furtado; fundos, a Oeste, 'Incertos, para contestarem
,

d 'd d'd dI' 'tl'li1'l.é'. anos, sem mterrup- d d t
sma o, que vem possum'Olp, queren o, no prazo e- 1) abaixo assinado COlI, . , _ ,e itais e trinta (3(;) dias ccrn terras de Ramiro Cor- a presente ação de usuca-'
a mais de trinta anos, man- gal. Outrossim, citem-se, "", ,

'

1 '
�rlO, nem oposlçao, pOSSUir 't d' t

' . I -

I "'cntorlO a rua Canse heI os .'1 çressa os mCH os, pa- I'êa da Silva, ao Sul, com l,ião no "razo de dez dias,sa e pacificamente, sem in- por edital, com prazo de ç� i .
-

C:OlUCt seu um imóvel, adqui- I .-

terrupçãQ nem oposição o trinta (30) dias os inte- ro Mafra n, 27, em Floria-
I"" 1Le a' o domI'n', 'd

ra contestarem a 'presente terras de Caetano Rita, Luiz qUt se seg�ir ao término do
, ,. -.1.' - 10, ln e- . -

d
- Iterreno, onde cultiva, com ressados dincert?s, citfaç,ão I, nópolis, Capital do Estadó) peno:1epte de título e b�a té.

a<;ao e usucapiao no praz) Corrêa da Silva e do pró- prazo edital, na qual se pe-
a área de cinco mil e sete- essa que �vera ser eIta, de Santa Catarina, inscnl0 ue em tI' _. .de dez dias, que se seguir rrio requerente; ao Norte, de seja decia�aq,o o domínio'
centos metros quadrados na conformIdade com o art ' q � caso se pre�"'u i" d d't I d h d' .

455 § 10 do Co'd, de Proc.' ; na Ordem dos
_. Ad,vogad'.l') inem, po-dendo requer'ei'- <'0

ao . C1mmo o prazo e 1 ,a, com terras e er eiras de do' suplicante' sôbre o alu-
(5700m2), sitado no lugar d B '1 -

d S ...
�

na (1Ual.se pede seJ'a decJa-. T"s' R b 1 3°) Q "'d t
.

dCacupé, nêste município, e Civil. Custas afinal Fpolis,
,. o ..raS1. secçao e an.u Juiz que assiin o declare

' v 'e e e o, -- ue, (] o erreno, prossegum o·
.

(' b 433 :'<?do·.o domínio do sup'lican- b f 'd d d"
, f'como não possua nem te- 5 de setembro de 1953, (as- �<!tél!'ina, so n, ,vem,

, por sentença; a'quallhe ser-
2m ora possue o re erI o se, como e IreIto, ate i-

nha titulo de pósse e domi� sinado) Manoel Barbosa de mui res.J<1t'Ítosamente, pc- "I·l.� d'e t't c1 t
tt;"! ,5bre c aludido terzeao, jmóvel como seu, mansa e r aI se;1tença 'e execução.

,

V E 'L d J' d a V
.

,.
, ,-,. 1 U o para a rans-

dmo, quer, perante , x�ia, acer a, UIZ a 4 ara, l'ánlC v, excia" na forme. da '._' .

' , , pr:, �seguin o-se, como de }!acificamente, com o "ani- 8°) - Dá-se·à presente ação
, :regulai-izar os seus direitos E para que· chegue ao co- .,' CrI\iao no regIstro de 1C '.0·

't t' f' 1,
,

,. . }eL. expor e requerer o se- ., (C 'd" C':l "clrc' o, a e ma sentença e !f'US sibi habendi", por mais (, valor de Cr$ 2,100,00, pa-'sôbre o referido imóvel pe- nheclmento de todos man- : ° "Vl!h algo lVI .'. a':'
t' ia Ãção de Usucapiãb, com dou expedir o presente edi- gll'·1te: 1 ) - Que, ha maIS

I
h50), Neste caso, t�m deci-' execpção, 8°) ,- Dá-se à de trinta anos, não dispõec ,1'a os efeitos fiscais N. Ter-

fundamento no art, 550 do tal que será afixado no lu- d� <luarenta (40) anos o -1'.]0 os J'uI'zes t 'b 'M
pre::ente ação o valor,de .. o suplícante de qualqu�r tí- 1:'1o'S, p" Deferimento. Tiju�,

, �, ... l.i, ,e rI unal., C <'i' 2 100Códico Civíl. Para dito fim gar de. costume e publica,-, suplicante possue como seu,

I d "

, b' , 1'. , 1,00, para' os ef('i- tulo do mesmo, pelo qual ('as, 15 de junho de 1953.
d d d f d·l

'

d
o r81S, 80 ca e ao usuca- frequer a eesignação o o na arma a e!. Da o e

I (',0 lugar denominàdo Fer- _...' tos iscais, Nestes têrmos E. possa provar a sua qualidá- (a) Theodócio Mig,uel A.dia hor;:t e lugar para a jus� passado nésta cidade de
_ 1l d', "

d S-
[_'ldnte a prova da pOSSI'!, Defenmento. TiJ'ucas, 10 de de de proprI'eta'rI'o. 40) J' A' J d'

"

t'f'
- .

'd 1 FI
' , I' (9) l1dnl.:es, no IstrIto e ao l' .

'f' ,- l,lerme>, sSlstente u ICia-
1 Icaçao eXIgI a pe o art, ,onanopo .1S, aos no.ve. _ ;, ' c,' _', ' ". CO'l,mua e pacI Ica no 11TH)· . I
455 do Código do Processo dIas do mês de setembro Joao Batlsta,'ue;;te mUnICIo ]Ll:ijl' de 1953,' (a) Theodó- Que, .por êste motivo, dese- rio". Em a dita petição foi

.

Civil, na qual deve,rão ser.- do anp de mil novecentos pio de Tijucas, 'sem ql',al- v,·i com ânimo de dono, por. cio lI,liguel Athúino, as'l.is·

'I
exarado o seguinte despl:J,-

inquiridas as testemunhas e cinq��n�a e três (1953), �"quer interrupção e sem I �ri:jta �nos. Os req�is�tos :le ten�2_ Judi�iári()": J:m d:t=jl ja � suplicante: perante v. <ho: -"A., co�- pede. Tiju-
'

abaixo ar·roladas. Requer, E�, _VmICIUs Gon�aga, E�-I j'uaJ,q'uer oposição, um te!'- ,i'F,fo tltu�o e boa fe sao dis- pehçao fOI exarado o se- eXCla" regularIzar os seus l'i.�S, 17-6-53, (a) Clovis Ay-
• outros sim, depois de feita cnvao o subscrevI (assI- , .. d (CI' B '[ '. t· d h" "A d d' 't Ab "1 f,

" _' .

I l.�r:o conra área de ....• pen�a '-OS OVIS eVI a,\ gUJl1 e espac os: .

" e-! IreI os so re o Imove em res Gama, juiz de direito','.
a justi,f.icação a citação pes- nado) Mano de

.

Carvalho I -. . .) '. 6'0) Q .. . <'1 _ d t . "t'j!' t'l' d di, ." - ,

soaI do·s atuaI'S confrontes a R h J' P' t' d "'.lO 000 mts2 constante do q1J:l ,.

- ue, como f'cO- .. ·Jone se a a pala a JUS 1..1- apreço, u I Izan o-se a a- FeIta a JustlfICaçao fOI exa-oc a. UlZ nva IVO e '

'.':- .
. ,... I .. '- ,-

Isaber, ao norte, numa exten- Menores, �o exe�cí�i() do ,croqui� anexo (doc, 11, 2). va, de ale�ado, o s�phcantt' I C:IÇ�(). :a�endo�se as

�ece.
s-

.
çao de usucap13�, com f�n- n,do o segu�nte despacho:

são de trinta metros limi- cargo de JUlZ de DIreIto da '?'l ,_ Que o terreno em re- :-e:luer sejam OUVIdas a� sarw.�' mÍlmaçoes, T.IJucas, damento no artIgo 550 do "Fac.n-se as citações reque-
ta-se o referido terreno 4a Va,ra, .

ferência tem as seg�intes h'3iemun,has cujo rol segue I :;';=:',,7·�953. (a) CI.OViS Ayr�.s I C@digoCivilBrasileiro.e:ridas,indusiveadosinte_-com terras de Lucas Sera- Esta conforme .

I '

d
..

'd l� "d d' 't" F
'

1 f t b l' 'd
pI'a-o CorreAa, aO Sul' O·'·

- V',',' • "ontrontações: frente, ao <'! •• alXO, l1rotestan o,. am a, xan'Q, JU,IZ e Ir�I o. eL- pe a arma es _a e eCI a ne ::-essados incertos que deve-
com Escnvao tntCtUS Gon

1 d
.

1di' t'f'
-

f' 1 t' 454 d C 'd' d' P
.

,

-terras de marinha, a leste zaga, Norte, �om· o próprio supH- pC' ,o epOImento pessoa e ta a JU� 1 Içaçap OI exa;,a( o ar IgO
, ,o o I�O, e, r�- rá.ser feita por���tais com

com a estrada geral e a
todc� aqueles que, por qual.·

I
o :;;egumte despacho: Fa- cesso CIVIl BraSIleIro, 5 ). o prazo de 60 dias, Tijucas,

oeste com José Araújo, Que quer motivo, se

apresenl.�n.1
ça .. ::,e al;i citações requeri

las'l-
Que é princípio corren.te 1�-9�53, fa) Clovis Ayres

cite também o representan- cl)mo interessados e se opo-I senJo que o edital para' a no Direito Civil que aqu.ele Gama". E para que chegue
te do Ministério Publico e, nham ao pedido aquí formu- los interessados incertt::; que por trinta anos, sem in- ac cónhecimento de todos e
por editais de 60 dias, dos -

interessados ausentes e des- lado, além de todas as de- lev('rá ser publicado por I terrupc;ão, nem oposição, ninguem possa alegar igno-
.

conhecidos, todos para a-
• .)

maIS provas permit�das é::n "e.�"",.'1ta dias, Tijucas,· 12-9-1 possuir como seu um imó- l'ância, mandou expedir o

companhar os termos da lÍ'��;i;(. Direito, 7°) - Que, 13 (a) Clovis ,Ayres Gam:l, . vel, adquiri-llíe-á o domínio, r.r(:s(:;nt� edital que, será a-

presente Ação de usuca- Com ist" va.lol!' VoS, nestas c:mdições, o supU- ju.iz de direito". E para q•.le :ndependente de título e fixado tia sede dêste Juízo,pião e depois da terminação 6b.. i..á. um6 edntc\ que
-

catite requer a v. excia, ele :.h. gue ao conhecimento de boa fé, que em tal caso se 11C lugr r do co'stume e pu'
.

'do prazo dos editàis, nos lhe ..ende� ju..o com� . co -

termos do art, 455' do Códi- pens�o.. e _

acôrdo com ó \arfigõ 455 ( .od.ls e ninguem possa ale-' presumem, podendo reque- hhcado na forma da lei, Dp-
go do Processo Civil' § 1 e leV6..';' P61'4,SU6 I'esidên- �egujntes do Código de Prü- ��Ir ignorância, mandou ex- rer aO' Juiz que assim o de., do e passado nesta cidade'
§ 3 por meio da qual deve- Ci6up'lindoeútilprese!'lte: ,:e8.'0 Civil Brasileiro e com pec'ir o\presente edital que clare por sentença, a qual de Tijucas; aos dezesseis
rá ser reconhecido e decla- um BELíSSIMO eOFREde J4CO aROMADO. ciência prévia d'J ilustre 3(· I á a{ixado na, séde dê.,te lhe servirá de título, para à dils do mês de setembro do
rado o dominio do Supli- I

G
' P h' NOVO

'.

I NCOA·GI"°RCU.I".I!ÇOJOe0.LA' · Representante do Ministé- 1'11;0, no lugar do costume, transcrição.no registro de "no' de 'mil novecentos ecante rsôbrde o aludido ter- ' .

.·10 Público da Comarca, se :!� ouhlicado na forma da lei imóveis (Código Civil, art,' t·· t": E (a \,teno, ican p. citados, ainda, I �. r:7' , 16 ,

'

'. c!nquen a e res. u, "

para no prazo legal, apre-I FLORIANÓPOLIS �NTA CATARINA H.� dignE seja determinado dia Dado e passado nesta cid:::- 55.9), Neste caso, tem deci- (lercy dos Anjos, escrivão,
sentarem contestação e pa- I

.

e ilClra para a realização:.la -:!e de Tijucas, àQS quinze dido os juizes e tribunais do Ó dactil�grâfei, conferi e
ra seguirem à causa até fi-l jus! :ficação "initio litis", a- etas do mês de setembro do pars" só cabe a,9 usucapiente ..ubscr:evL (a) Clovis Ayr:es
�:ll:�ni;:-;:' aS:�t:so �:1��

.

DR. NEWTON D'AV'nu\ tl<l"és da qual, com o depoi- :mo' (!e mil noveçentfls e a prova' da posse, continua Gama, juiz de direito Está

de. Cr$ 1.000,00 para. _efei- Clr.r"•••1'.1 - Doe.pà •• 1I.".r.. - Pr...I.... i menta das testemunhas u" ::inquema e três. Eu, (a), e pacífica no imóvel comi conforme o original afixado
t.os de taxa judiciária, Pro- .l.&rId.....Mlca bai'),o arroladas, fique PllSl- Geres dos Anjos, escrivão, o ânimo de ·do.no, por tlinta J:a sede dêste Juízo, no Iu-
testando-se provar o alee- c-a.I*,rt.: a1l. Vitor ••ir.l•• a. li - T.l�toa. 1.1." tivamente justificada a pos- c:act)10grafei, conf�rí e su' anos, Os requisitos de justo gar

-

do costume,' sôbre
d d·, t _

c....u.. : .... 11,10 1I.0·r••• l ÚlI'••••• 1111.01'11. _ Ga... ,
o

ga o com os epOImen. os ".e do suplicante, de modo }x,crevL (a) Clovis· AY1'es título e boa fé são ,dispen- <lual me reporto ,e dou f"
pessoais de interessadós é'

:
aNl•••d.: au Vid.l ".0., - T.lofoD. 1.411. e,

de testemunhas e vistorias,
eontínuo e pacífico, a fim de -Gama, juiz de direito.' Está sados (CI�vis Bevilaqua); Data supra, O, escrivão:

Pede Deferimento, (Sôbre (j11e, a seguir, se )ida li P05- có;�h.rrú.e o �riginal afixado 6°) -- Que, como prova do Gercy dos �njos:
.

estampilhas estaduais no ' se l'or.oo plenamente prev<J.- 11a sede dêste 'Juízo, no tu- alegado, o suplicante requer
valor de �r� '3,50, inclusive I

'

iJ!'....�a ii�1Itl!""': (la, �'ejam citados pessoal- griT _ do. costum�, sôbre o
I

:�0jam ouvidas as te�tem�
'�s�:��:�tl�:v����:�eSin��1 '.'. 'I' 'iI.'.1I �

mfl'te os menci�n.ados con-I �[1ial me reporto e dou fe. nhas cujo lol,seg�e ab�ixo"
t'l' d )' FI

' ,

I' 7"j t ... .,....elaal 1) N 3.; L· d ", fON�"_ 4ZD Ceidl'.1II45O ',b.mtulltes, reSIdentes nas Dó-, ta supra, O eSCrlV80' nrotestando, ainda, pelo de-
I lza as: oPlanopo IS,' • OI" .. •••• • ,.,.' � , .

de abril de 1953, (assina-' CUJlITIU rlUCIIAII", PROSE8RA1 .o\RAIIA '- vlzinhancas do imóvel. () re- Gçn�y dos Anjos, poimento pessdal de todos

E·d ital
J
nqueles que, por qualquer

EDITAL D ECITAÇÃO
COM O .PRAZO DE TRIN

TA (30) DIAS

motivo, se' apresentem corno

.nteressados � se oponhem
ao· pedido aqui rormulado,

Miséria, no
- município de além de todas as demais.

Pôrto Belo, nesta comarca, provas permitidas em nosso

por' seu assistente judiciá- Direito. 7°) - Que, nestas

rio, abaixo assinado (doc. .condições, o/suplicante re

n. 1) com escritório à rua quer a v, excia.,· de acôrde
Conselheiro Mafra n. 27, em com o artigo 455 e seguin
Florianópolis, Capital do tes do Código de Processo

Es�do de Santa Catarina, Civil Brasileiro e com �iên
inscrito na Ordem, dos Ad- cia previa -do ilustre repre
vogados do Brasil, Secção sentante do Ministério Pú- .

de Santa Catarina, vem, hlico da Comarca, se digne
mui respeitosamente, pe- H'ja determinado dia e hora

JUIZO DE DIREITO DA

I do) pp. Mario Laurinda.
4a VARA DÁ COMARCA Testemunhas: 1) Etelvina
DE FLORIANQ'POLIS. Vieira de Souza, 2)

\
Eduar

do Antonio da Silva, Todos

iante v, excia., na forma da para a, realização da justifi
cação initio litís, através da
c ual, com o depoimento das
testemunhas" abaixo arrola-

.'as, fique positivamente jus
tificada a posse do supli-

município de Pôrto cante, de. modo contínuo e!éria,\

Belo, sem qualquer inter-:
rupção e sem qualquer opo-

oacífíco, a fim de que, a se-

,uir, se tida a posse como

Fr.q�.z•• ·em ger.1
Vlnbo Crellotldo

� (Silveira)

,Pr�seI1tes de Real Valor, Si.m 1
-

·Aneis, Pulseiras ·Diversas, Relogios, Canetas Parker, Porcelanas Decoradas NatienalJ
Japoneza' e Chineza, Faianças .e Muitas· Outras Novidades.

.
' I

'Preferir • Melhor
FELIPE SCHMIDI -

.Pref�rir Casa,
�.�.t��'�I;;; .......
No;s. ,

e
...
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Florianópolis,
-

Terça-feira, 6 de Outubro de 1953 . 7o ESTAD.O

"

ESSES DIZERES colocados a frente do pré�o n 33 da Rua Trajano, onde, além da antiga secção de mó veis, tapetes, congoleums, tecidos para decorações, etc.,
se acha agora instalado o estóque de roupas 'feitas, peles, linhos, sedas, artigos de cama e mesa, banho, esporte, etc., da A MODELAR de �o,:,
das, cujo prédio (n. 7) está passando por radicais reformas.

, _, __ , _, ,

\ .

POR FÔRÇA DOS PREÇOS EXCEPCIONA LMENTE BAIXOS de toda a sua mercadoria, 'e mui especialmente as que compõe ° grandioso e BELO

SORTIMENTO IDE VERÃO, acabado de chegar.
-

: ";_
- t

I" '1-

ADQUIREM, NESTE MOMENTO, quando tôd as as uÚlidades s�bem alarmante e inexoravelmente de preço, como consequênciada impressionante queda de

produção provocada pela escassês de energia elétrica nos dóis maiores centros produtores do país (São Paulo e Rio). '

\

UM SIGNIFICADO DE VALIOSA COOPERAÇÃO DA A MODELAR para minoração dos desastrosos efeitos da �lta no c1usto de vida!

AÍ VÃO OS PREÇOS
de alguns poucos artigos, entre os milhares que compõe o estóque

/

. /

Colchas de seda Sevilha c/bieo � , .

57 00
Colchas de seda Sevilha c/fr anja ,

78;00 CCollchhas bJaponesa é1 •

.'
••••

'l'f? l'
',' •

.

135,00 I
ore as rancas super�ores � casa .

Oleado da melhor qualidade, metro ..
,

.

45000 Panos de mesa de veludo a
-

.

53' Panos de mesa de Gobelen 1.50x1.50 .

65'�� 18anos de mesa de Gobelen 1.50x2.50 .

_ 115:00 Panos de mesa ?� Go?el�n 1.50x2.50 ..

:
.

37 Toalhas ,de matéria plasbca.metro .

,00 M t'
'.

lá ti 1 40 I
'

45 00
a .erra p as ica u. argura a .

19'00 Cretone ALBION o melhor cretone Nacional
, largura 2,20 metro . � ..

I
••••••••••••••••

375
Cretone LINHOL larg 2,20 metro .

,00 Finissimos Edredons de seda: duplos trabalho
manual a , _

'

.

190,00 ARTIGOS PARA MENINOS 'I
213,00 Camisinhas bonitas l:! malha de algodão a

i��'oO Camisinhas de Jersey- desde .

67,00 Calcinhas de brim desde .

243,00 Calcinhas curtas case-mira marinho .

,00 C I b d
285,00 T

a çashca"imirba oads compi i as a . ..•..

355
ernin os de rim e 7 o. 12 anos .

,00 Terninhos de brim, linho e. tropical para tôdas
.400,00 as idades,

��:�� 1
Calções de banho desde , .

67,00 CAPAS, PONCHE, CAPAS DE GA-
59,00 . BA�DINE, CAPAS, DE SHAN-

ARTI(}QS PARA SENHORAS
Vestidos de algodão a ; .

Vestidos de algodão a .

Vestido em tecido Bangú a .

Vestidos Efecê, finíssimos, em algodão Bangú
de 215,00 a

'

Saias de algodão' a .

Saias bordadas a .

Saias bordadas de faille a . � .

Blusas bordadas a .

Blusas xadre�nho a .

Aventais de matéria plástica a .

Tailleurs de lonita em lindas cores e corte ele-
'gante a '

'

.

Tailleurs de linho, fmo .acabamento e corte im-,
pecável a

'

'.
'

.

Capas de superior chantung, duplas a ...•....
Sombrinhas de seda . : ; .

Sombrinhas xadFê� a " .. , .

FINOS VESTIDOS E TAILLEURS

22,00
43,00
25;00
65,00
83,00

-

85,00

35,00
,
-

TUNG por preços que são Modelar-
,

. ,

mente baratos.635,00560,00
475,00
75,00
98,00

; -

,
"

GUÁRNIÇÕES DE CHÁ E JANTAR
pelos preços anteriores a alta de preços.

Panos superiores, bem grandes, para cópa, du-
.

89 "'
'

_,?aa _,oP... �.. � --_--;:

MAILLOTS
Pcssuimos (J melhor e maior estóque de maillots!
:F:XCLUSJVIDADE DAS AFAMADAS· MAR-

CA:S ,- Jantzen -. Neptunia!
Maillots de superior e lastex a ,0 ••••••• '0 •

,
em linho, seda, ou algodão.

-- .�...-.�...._. -�
-

Modelos de rara beleza e elegância.
Apenas 1 exemplar de cada! '

•

Linho puro, em tôdas as cores, para vestidos
metro : '

MILHARES DE BLUSAS LINDAS!
.......

Capas "ANGEL" a grande sensação da atua-

lidade! I
,

ROUPA BRANCA
Calças de meia desde o ',' • o o •• o ••••• o ••••• o o

Soutiens bons a : .. o ••• o o • o ••

I
o o •••••

Soutiens de seda a o ••• , o • • •• 15,00 e

Camisolas de 'opala .fínamente bordadas a .

Combinações de 'seda a ' :
Combinações de setim lingerie .

Combinações de setim superior '

Cintas luvas a .
"

,

'

.

Quimones de algodão fina padronagem a .

Quimon,es de Foulard a -

.

Quimones de seda acolchoados a .
'
.. � .. " .' .

Jogos de Jersey finos a .

Jogos 3 peças opala estampada a ...•.. t ••• : ••
F'inissimas camisolas de setim com renda a ..

Cambraia finissima a 27,Qo ° metro,
_,

,

350,00ATENçÃe: recebemos uma caixa das col

ehas acima, ligeiramente avariadas em via-

90;oJ) gem e que vendemo's com o desconto de

20%!!!

ARTIGOS PARA JANELAS - TA':'
PEÇARIA - PASSADEIRAS' E
DECORAÇÕES' ,

,I Fmissima marquisets larg. 1,30 mt .

F'inissimo tecido, lindas cores, tipo Nylon mt. a'
27 00 Voil estampado a ........•.................

33' 00 Marquisete listada a
., ,." ..

d d8900 !! ranJa e se a rnt, rr
'

'

.

115:00 'I
Cordões de seda desde mt. . ,.

25 00 Cadarços de seda desde mt. . .

15'00 Finíssimo nylon de se.ia, a melhor qualidade .'

20'00 GOBELINS' - DAMASCOS - MATÉRIA
57'00 PLASTICA, PLAVINIL - PANO CC>u-

'95:00 ' RO �AI!A ESTOF'\MENTOS!'
85,00 Os menores preços e é. maior variedade!

135,00 '

105,00 I TAPETES - CONGOLEUMS -

137,00
I

PÂSSXDEIRAS' ° maior estóque no

155,00 E t d ' I' ,

21500
s a o.

,

, I

275,00 Quer nos tapetes, quer nas passadeiras e COLl"O-

337,00 leums, ESTAMOS .COM PREÇOS ABAI-
498,00 XO DO NORMA,S DAS TABELAS!!!
5�,00

MOBILIÁRIOS

I

25,0.0
32,.00
30,00'
20,0.0
8,00·
1,60'
2,20
51,00

I�!:��?�e��!��2���� 3 por .......
5,00' Camisas lisas e listadas' a

'

o ••••••

9,00 Camisas de seda, esporte a •.................

18,00 Pijamas bons, a, :
" .

49,00 Cuecas superiores ét ••••••••••••••••••••••••
3900 C n t d \

, I uecas IS a as a .

95,00
I
Meias reforçadas 1 pc'r 7,50 3 pares ;

'

..

75,00 Calças de bom brim, liso a .

• 50,00 Calças de tropical a o •••••••••••••••

110,00 Calças de meia lã a' " '" .

185,00

I Çalças de tropical hc.m a < •••••••

21 ,00 Calças brim Koringa, americano .

155,00
I
Calças de boa casímir« n.ercla a : .. '

.

99,00 Calças tipo linho a . Io ••••• : ••••••••
145 00 T d

.

1-'- f'.' ernos e mela a cem eítos a .

Ternos de meia lã f.ono inteiro ' ..
I I

Ternos tropical de lã ótimo acabamento. a .

I Ternos de casimira boa, marinho .

Ternos c-ambraia sal e pimenta .- .

Ternos de finissimo t;, pical de -pura lã, córte
, elegante e perfeito, a melhor confecção do
país, a ,

.

Brim tipo linho, metro . .
-

.

..
'

VENDEMOS 'PELO CUSTO SEDAS
EM METRO, lisas ou estampadas, cuja
secção vamos liquidar definitivamente.

o� finos mobiliários j.ara:
quarto de �ormir, salas de jantar, salas de �isita

,
sofás, camas, estão sendo vendidos com van

_
tajosos descontos e em condições magnifica"
de pagamento.

'

Avisamos aGd� que somos: distr�búidores 'EX
! CLUSIVOS dos afamados
COLCHÕES DE-MOLAS
DIVINO, DIVINO SUPER, DIVINO DE LUXO

E DIVINO, PROBEL, que são os melhores
colchões- de molas da América do Sul!!!

935,00
25,00ARTIGOS DE BANHO

Toalhas de rosto, artigo próprio para pensões,
hospitais, c.ópas etc a'. 0-' ••••••••••. � ••••

Toalhas barrada, a .... o .'••••••••••••••••••••
Toalhas felpudas, ótimas a '

'

Toalhas de banho a : .

Toalhas de banho superiores bem grossas a ..

'Toalha de banho tamanho gigante .

Pisos para banheiro a . .

I

I
. ,

LINHO EM METROS, TEMOS UM
GRANDE ESTÓQUE E CONCE
DEMOS 10%' DE DESCONTO
NOS PREÇOS QUE JÁ SÃO SU-'
MAMENTE BAIXOS!!!'

Calções de 'banho.
CONJUNTOS SARAGOSSI, o terno es

porte dos elegantes e a melhor artigo para
•

9,00
11,.00,
20,00
39,00
55,00
75,00
49,00

ROUPÕF1S,DE BANHO PELO ME
NOR PREÇO DA PRAÇA

ARTIGOS DE CAMA E MESA

PELES
Chamamos ::1 élt�nção da gr�nde fre�uesia para a

converancia de adquinir agora CASACOS
DE PELE, não só a+endendo os seus' preços
excepcionalmente razoáveis como ainda para.
evitar ter que comprá-los no inverno pró- _

ximo, quando, além da natural alta de pr-c, ..

ços, é de se prove' uma grande escacês do
artigo, ,consequência das dificuldades nas

presentes.
\

.

'" Jogos de bom cretone para casal '

.. " ..

Jogos finamente bordados e excelente cretone a
Colchas "Columbia" a melhor das colchas de

côr a , : .

Colchas Cdlumbia para solteiro a' .: .

Col�has de seda Nubia c/bico a : .

Colchas de seda Nubia e/franja a : .

137,00
185,00 AR�IGOS PARA MENINAS

Milhares de vestídinhos de verão, a começar de
Maillots para todas as idades.

'

Vestidínhos de .organdi, fustão e tecidos Bangú.
Capinhas pRra chuva. _

Sombrinhas de algodão e seda Etc. Etc.

30,00
114,00
91,00
215,00
230,00 LICENÇAS PAiu\. J1IJT�ORTAÇAO!

, , ,

,MODELAR
" .

/
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Vez por outra, a CaBU;:t1
de Santa Catarina vem sen

do praça preferida dos ga
tunos. Os roubos se suce
dem, dia a dia. À noite. A
luz solar. Ladrões à 'solta,
afrontando autoridades po
lickis "Eleme�tos pernicio
sos, que fazem do crime, o de cofres; de artigos, que,
seu modus-vivendi. Ora v�- nos est�belecimeríto� comer-

, \

vem isolados, dando bati- crais, estão a espera dos
das. Ora, organizados em. fregueses que pagam. NO FIM, ,. O TESOURO
quadrilha. Assim,' vivem e, Assim, tem .agido os la

assim, dentro do crime e fó- drões, aJIuJ e no interior.

ra da lei, passam os dias, Ultimamente, roubos vulto-
".... '

r
_ ram 'a idéia de moralizar os

colocando a Policia em ver- I sos, em Rio do Sul, em Ita-

A, p,risão de ,�ois lãrápi�s na madrugada de�domiDgo será segara plsta
para desmantelar a quadrilha

·

-

' .: ,

"

dadeiro estado-de-choque, jaí, na Palhoça, na Laguna Na Laguna, o da Caixa
com a opinião pública. Sâo e �esta, Capita1. Roubos se Econômica Federal, em 400

6 de Outubro de 1953

nheiro que conseguem levar apenas para o arquivo. � .

os jornais que, pormenori
zadamente, noticiam êsses
'fatos que, em si, com o cor

rer do tempo, vão ficando

e, tantos mil cruzeiros. Nes
ta Capital, à luz do dia, na
Ótica Modêlo e" à noite, na
Casa das Cassemiras. Em

Rio do Sul,' em cinco està
b�lecimentos comercíaíaNa

Palhoça, na firma SeU. Em
São' José, embora tenha si

do o gatuno preso, horas de

pois, em Paulo Lopes. E, as
sim, longa' série' de atívida-

,qLle a Policia Civil contasse l:ridade esta que. i�nor�va, I p.úbli�� da. �alhoça, tendo
ccrn a sua colaboração. Por temos que a Policia há-de i sido ja solicitada a sua pri
I."SO, o CeI. '1'ro�lio Melo, encontrar pista' segura pa- são preventiva ao dr Jui�f
disposto 'a acabar .eõm a on- ra identificar todos os ele- de Direito daquela comar
da que se vem formando em mentos da quadrilha, se oca.

tôrnõ do ássunto, resultado desejar, Há, ainda, o depoi LOCAL, DA PRISÃO
da pouca eficiência alcança- menta' de Silvestre Maria Na Pensão Globo, do Es
do nesse particular pela Po- da Conceição, irmã de Do- treito, -R�itl F�rreirà, d�
licia, resolveu organizar es- rr ingosManoel dos Santos, Souza e, na própria residên
c9lta, composta dó investi- em cuja residência foi en- cia, na estrada do Cemité
gador João Rosa, ,soldados centrado o roubo, de 2 ter- rio de Coqueiros, Domingos
.João Cardoso e Alberto ,Ho-' nos de roupa, 40 cortes de Manoel dos Santos. Não ofe-'
nório de Andrade, sob a di- fazenda" 3 camisas-esporte .receram resistência à Polí
reção do Ten. Delegado- de (: 30 cruzeiros em dinheiro. cia. Apanhados, vieram sem

Policia da Palhoça para, na HUMO À C�DEIA DA grande 'esfôrço para a

noite de sábado para do- PALHOÇA DOPS ...

os malandros que se orien- registam e o povo fica a lêr

tam, após se organizarem;
Vão camínhando, pela es

trada do crime, furtando e
, I

roubando. Vivendo do di-

TIM ... :

métodos dafrnprensa.. Em
no Estado, verdadeira qua- mingo, entrar em ação, nos Domingos Manoel dos OUTROS VIRÃOplena Capital Federal o ca-
drilha agindo. Ladrões pro- municípios de São José e Santos e Raul Ferreira' de A ação' da Polícia prosse-so está interessando. Ain-
fissionais, com verdadeira Palhoça.

I

Souza, prêsos na madruga-j guirá, sob a orientação da'da, há dias, o Globo escula- ,.

escola. Ladrões que plane- �\ Assim, depois de verda- da de domingo para ontem, DOPS que, assim, procura-
[am assaltos. Ladrões que de ira luta para localizáção cujos depoimentos, foram I rá todos os gatunos onde
se organizam' e que sáem, de alguns membros da qua- t0mados na DOP$, já se en- €·les se' encontrem. Foi o

por aí, em praças diferentes, drilha, conseguiu a escôlta eontram' prêsos na cadeia que, ontem, à reportagemêsse tanto por mês, 'insul-
a zombar- da ação da Polí- prender dois refiliados la- declarou o sr. Cel. �rogiliotam hoje os que ontem elo- VI IIcia. . .

\
drões, \ 'que agiram na Po- ,8 ,8 ,Mel,0, que tem ínterêsse errrgiavam e elogiam os que in-

por
Essa quadrilha vive aí, as- lhoça. São êles, Domingos Em companhia do sr. Os- 5a"lvaguardar o, pre,stigi:asultavam; Esses que,

.

. �saltando lares, arrombando 'Manoel dos Santos, autor ni Raff visitou-nos, .ontem, das, autoridades .políciâís,isso mesmo, não escapam à
estabelecimentos comerciais de um roubo na residência 'o sr. Roberto Mattox, um prendendo qu�ntos são ele-

Sessão de 5-10-53. I' A v,otos, fof, o requeri- classificação de mercená-
b d h f I d

.

'F' C'
.

rou an o, com c aves
_

a � a VlUV_a Irmo, em oquei- dos diretores dó Run Me- mentes dá quadrilha quePresidência: Fernando I
mente do deputado Cássio rios. Esses que fazem [or- \

I
' sas os cofres, enfim" aven- 1'05, há 6 meses,' m�is ou rino, à cuja gentileza agra- 'I está agindo em Santa Cata-Oswaldo Oliveira. Medeiros aprovado, contra nalismo de \corpadre.' As-

turando-se ao que dér e menos; Raul ,FerreIra de decemos.
'

'1' rina.
v

,

Secretaria: Elpídio Bar- o. voto da bancada udenís- sim: dizem que Fulano
viér. .. São elementos, por, Souza, êste, com aquêle, au-

bosa e Vargas Ferreira, ta, disse, por ter ouvido de

'I'isso, perigosos que estão rores de f:--tos na firmà
HORA DO�]::XPEDIENTE Ainda na hora do expe- Bedtrano, que Sicrano dis-

di: / <;;! 11 d P IhiSr>0stos a viver ou a mór- oeu, é} a oça. '

.

IApela a Associação Comer- cliente o deputado Bahia sera . .. Assim, como escre- ,

'INICIO DE S GURArer. Daí porque a ação da '_ 'E
Ic'ial e Industrial de Joinvile, Bittencourt [ustifíéou 'e a- ve um jornal carioca: '

" ' Policia deve ser pronta, de- PISTA
,

"

IPani. a solução do proble,�a presentou um-projeto de lei "Com igual desfaçatez, um '

C d d Fcidida, pré-or�anizada. om o epoimento e e-

, dq. energia elétrica subscrito por vários senho- Eoliculário qualquer estam- ALGUNS DA QUA� -iix Zaguini S:ilva, residente" ;l
O deputado Cássio Me- res deputados, concédendc pa na sua gazeta meia du-

DRILHA ii rua Bernardino Vaz, no
<,

deiros, do PRP, leu da trí- isenção de impostos e taxas I zia de palavras mal alinha-
A Delegacia de Ordem Estreito,' à, DOPS, ontem, Ibuna uma circular da As- estaduais ao Serviço Social' vadas, revelando, em tom,

fi Política e Social, com ação sendo apurado que cQÍl$
.socíação Comercial e Indus de Indústria (Departamen- sensacionalista, como se es- 'd D

'

M' 1repressiva em todo o Esta- prou . e, omíngos anoe '

t{'ial de Joinvile, comentan- to Regional) de Santa cs. tivesse ,descobrindo a pól- do, resolveu estabelecer 'um dos Santos um:reló�io de
elo o' problema ela falta de tar'ina, vora, s��redos de terceiros, plano de ação para dar 'ca- ouro, roubado dá viúva Fir-
energia elétrica naquêle Pesuiurtulo o projeto de es- transmItIdos a ou:ras pe�-. bo à quadrilha de lãdróes mo, de Coqueiros, particu
parque industrial do Esta- tatut.o da Polícia Milita' soas. A ve,rdade e que nao I' (iue infesta todo o t�rritó� 'edelt,8II'zaça-o dado, Na mencionada circular A Comissão Especi�l, cri· se pode mais fazer um 1:;0- , 't' N' - ,[ .' L,eio, no orgão agronomlCO, de 2 do corren,te, a

, . . .
no ca annense. ao senél

o referido órgão de classe ad�pordecisãodoplenário mentarlO, por malS mocen- .'
I ,A

t d d BSlat.r'tl·ca �' ,notiçia de'que, no ,Rio, os depútados Walqémar
1'· paSSIve que esse es a 0- e·

u '. R,upp'-" Jbrge Lacerda (P.R.P.), Wanderley Juniordá l:c,nhecimel)to das provi-, da' Assembléia Legi(; ativ�. te que seJa, sem a certeza cOI's'as
'

'

,

,,
/' permanecesse sem Qs estatísticos catarinen- '\ "�é PI�cido Olímpio, "estão de ouvidos atentQs e�olhosdências que tomou para a para proceder a restauração de que n_ão será depois ex-

�_o·-..<>.- (�>:e 'ses, em resposta ao apélo arregalados nà., defesa dos interêsses catarinenses".
�olu(:ão da ang�,stíante 'si- do projeto de lei �. 165-50 plorado\pela boca dos rnal- 'O Tempo I' Q

, 't '. t' 't d 'd
-

d'd M
,

, I que/dirigiram
ao,Dr. Ne· ,

ue es eJam � en os e OUVl o, nao UVI o. aS

tuação em, que s�,encontra I (que dá noya redação a') dizentes, sequiosos de es- d'olhos arregalados, no lo creo! E' demais! Cansa!I Previsão do tempo até às réu Ramos, acabam de re'
'a indústria joinvilense e, Estatuto da Polícia Milita,� cândalos". Aqui êsse co- Sabemos, por' outro ,lado, que a atitude dos ilustres

1 d b d
_

mentarista, desmaiaria, em
14_horas, do dia 6. I ceber daqueLe ilustre par· olheiros não tem sido ,assim tão excepcionalmenteque consistiram 'em apêlo! " o l'�st�, o) aca a e con-

sabendo dos métodos do Tempo - Instável, com lamentar ,o seguinte tele- exagerada.ao Presidente da República cluir seus trabalhos. :!huvas. grama'
'

Do nobre deputado Plácid9 Olímpio valem cio
Gove;nador do Estado, ao, Na sessão de'hoje, o dep, jornal oficióso. Porque êsse

'Temperatura _ Estável,. Rec�bí e tomarei devida tar dois epi!?_ódios que o destacaram: 1° - bateu-
'deputado Nerêu Ramos e F'stivalet Pires, P,residentE 'vai além: in\tenta conversa se pelo divórcio, divorciado do pensamento dos elei·Ventos - Variáveis, mo- consideração apelo que me
outra:;, ,al�as autoridàdes' dn daU'eÍerida� comissão,' fez para atribuí-la a adversá- tores que lhe outorgaram o mandató; 2° ..;_ o único

d v,
.

E' d d ,- jerados. ·fazem estatísticos catari- proJ'eto' conhecido, que ap'resentou, _foi o da abertu·
faís, sendo que, apenas o entrega ao presi ente o�- nos. ver a e que nao (T�mperatural) - Extre- nenses,

t
ra de' um crédito de 500 mil cruzeiros para a cons·

Ch('f,e da' Naçã'o e o depu- ney 'Colaço de Oliveira de ,poderia ouvir conserva de 'I" -

dmas de ontem: Máxima Cordialmente, Netéu Ra, truçao , e um monumento, na mais selvagem (las
tado Nerêu' Ramos, respon- \,o]umoso dossier contende adversários, pois que, à selvas matogrossenses, em memona a um avião( . -

d d
' �3,0. Mínima 17,4. mos. J

-

deram a� apêlo daquela As-, <I, ),'estautação integral des· ,aproximaçao o autor es- , Constelation, que por lá caiu

::��a��:�s�o;���r:s,d:���, ;�is�:�::�ante'
.
proPosi�ã(' ;:: :n::�;:l�;�o:�:i::. :.�� Curso I de' Ex' p"a'Dsa-o' Cultor'ai, o sr.E����i��o������s�:::np:�d��, o���s P:;r:��la��:

_ na defesa dos jnteresses catarinenses. O do divór·
citando o envio de um tele- Segundo mformaçoe::i í dam de assunto e despls- -

.

"

-'

cio" indica mesmQ que êle fechou os olhos li esseS

grama ao .Gov._ern�dor do presl.a�:s pelo p�esident� da I ta�. 'Deputados que nunca ,� interesses. O do monumento é de morte! Mostra

Estado, reiterando a, s'olid- Corxllssao EspeCIal, foram se "interessaram pelo espor- Sábado: Conferência do que o sr. Pl�cido estava sonhando! Enterrar Cr$
�ação'feita pela Assoc�ação lest�uradas tôdas·as peças te, à chegada do Radar, só

'Dr. '8ama' d'lJça "

.

500.000,00 em plena floresta virgem? Na gr�ssa e

C()merdal e Induli�rial de do processo extraviado. 8 falam do Vasco, do Fla- D quase inacessível mata matógrossense?
, <, '.

d nh' Quanto ao,-sr. Wanderley Junior bastará lent·
JOI·nvI·le. Sôbre o re"querl'� que coÍÍtém o seguinte: tex· mengo, d,o fluminense. E Em cont,inuação '

e '!leus proeminente campa eiro
. brar que foi o autor da, emenda mandando desviar

mento falou o Sr. deputado Í'J 60 projeto com 104 arti-' como nãó eritendem do ris": trabaÍhos, haverá no próxi- de direção do curso.
•

o traçado da BR-36 - estrada do trigo _ para que
joão José de Sopza Cabral, g0$, 81 emendaS apres,enta-! cado; colocam'o Ademir na mi> sábado, às, 17 e 15 m. As coferências têm sido não passasse por Lages e não viesse acabar eJ1l

líder do Govêrn� que se das pelo plenário e 6 sub I becaria �o Mengo, dizem uma conferência, a 5a do marcadas para às 17,30 h, Florianópolis. Ainda bem que o deputado, Edson
, ''C 1 1 ,. IA f' t' 1 2ad' t d' d' 'd'd Fássos,' não foi nos ditos do 'sr, ,Wanderley e con'

manifestou contrário ao
,

e'nelhlas e os pareceres das' que o ar y e e mg es, a lr- presen e' CIC o e a e ca- ma�, a, en en o a pe 1 05,

I
'

C 'Ih' tarinense' nato, a cargo do t' .. servou o traçado favorável a Lages, Bom Retiro e

mesmo, em virtude de já eS-1 .::li'versas comissões legislati- ma� q��' � asb o e o es a, como expenenCla, Ja Florianópolis. O sr. Wanderley, eleito pela votação
,tnr o Governador de posse I vas.-, ,maIOr artilheIro do Vasco e Dr, Othon da Gama d' Eça, será programada para um obtida nesta Capital e em Bom Retiro, deve expU·
de identico apêlo, consoante ,

E�tá assim de parabens ri encabulanr os outros opi- que dissertará sôbre a te- quarto de hora mais' cedo, c;ações aos, seus eleitores; pois trabálhou, de olhos

informa a própria circular. Polí(',ia Militar' do ,Estado,
. nandg pela escolha de Má- ma: "A música que o povo às 17 e15 m.

.

espugalhados, contra os 'interesses dos que o· ele-

da Associ,àção C,omercial e a,ue l)oderá contar den!r/) '/rio Viana, para'técnico do canta" I ger_am. 'I' f
. O sr. 'Waldemar Rupp, q\lando vem ao

Esta�l ,

I d
.

.

1 d J"l 'b t- Bras'l no ca p anatá do O Dr. Gama d'Eça, além A direção do Curso não l'n ustna e omVl e. em reve, com o ao, esp,::"
.

1 m e - inaugurár obras feder_ais, re,a iza.das pelo sr. Ge ,,�
.',' d'

-

d d d
.

d - E t t t M d' A d'
-

no de membro da Comissão tem publicado a correspon- 1 V' , d' t
.

'b
. S;::egUlu�se a Iscussao o 1 a o, ,e, eseJa o s a u O. un o, pesar ISSO, , ia argas, e o grari' e lngra o, pOIS, atrl UI ess

"-

I requerimento o deputado ,ordem ,do Dia dia seguinte, lá nas colunas diretota do C.E.C., é pre- dência que lhe destinam de obras ao govêrno dó Estado e faz comiçios tremen-

:FranC'ÍS-co Mascarenhas da :\Tu ordem do dia foi c:, do jornal do Palácio estão sidente da Academia Cata- vârias partes do país; mas,
. dos contra o Presidente da República.

\, �
.

.' \:

1
'

O sr. Lace-rda, eQtre os próp1!ios u"denistas, tem()'T)N a o hando p"'ilcI'�,,a'o o r-equerl'mento, dr) as mis,érias cerebrais do es- rmense de Letras, p"rofes- a pedido do dr. Manue Ue- ", '

� .,' que c mpan .- �.

'/ 'fama de paraquedista ..Quando um catarinense f
't d

.

t d 1" d a'er'I,lJtado' 'VI'cente Schne1_'- cr,eved,el'ro �nde'scon'f�a'v'el:. sor emérito da Faculdade do Ornelas e �gora do dr,'.o pon o ,e VIS a o Ioer o • •

um projeto ou apresenta uma emenda, 'êlc quer 'SI>

Govêrno, fez tumultuar o der, formulandÇl apêlo as "Numa rodinha na Assem- de Direito e além de escri,.., Josué de Castro, torna públ.i assinar em primeir.o lugar! E, depois, gasta' 10 mil

ph�nário, quanuo,', d�clãrou' bancadas 'catarinenses ng bléia,' F. disse ..." E, pór. aí. tor, e poeta, é um, apaixo- co que recebeu comuni$!a- cruzeiros, em telegramas anunciando a sua opero-

f
' '

h
.

'd d t
.

1
.

-

dA' 'I t b '1' sidade. A sua maior,. luta n"a Câmara foi pará arran"
,conter o requerimento dó Ci\;nara e no Senado Fede, a ora, as ,intriguin' as, . as ,na o.

.
as ar es, espeCla - çao esses 1 us res rasI el"; ,

,

d d d jar dez milhões para o Museu de Arte Moderna ...
cfj)utado Cássio l\'Ieêleiro� Tál, :p.o sentido de apoiarem intrigas e as intr,igalhadas, mente da música, que pra- ros agra ecen o to as as

d R'
"5eg:mdas intenções", "o projeto de lei que

_

a 'cri- num estilo comadresco,
I

de tica com o maior entusias- atenções com ,qlJe foram
o

·l�·,está de como esses ilustres represent�nt,es do
Pela bancada do. Partido a�'fi:) do cargo fte fiel 'do sê· álegre lavadeira,_ vão con- mo. destinguidos em Sai-lta Ca� povo defendem, de olhos arr�galados, os interesseS

SocJal Democrático, 'usóll 1,-'. ros Depal';'tamentos de sumindo as colunas... CO°, O tema de sua conrerên- tarina, -Iiipotecando sua ad- catarinenses.

da palavra o deputado Yl- Correios e Telegrafos: mendo soltas. E isso, repe- cia está admiravelmente en- miração e sua amizade ao
'

! Aliás, medicinalmente falando, olho arregalado é

f
"

'1 f' d sintoma de distúrbios na tiróide. Esses distúrbioS,,

C
A ".r'\Ta-o havendo oradore' '" tl'do dI'a' a dl'a, no fI'm' do quadrad,o nas inalidades I s,eu cu to povo" 'a lrman o R

mar orrea, que apos va- ,� � muita vez, sabidamente, provócam o papo. E é isSO
l'j�s co'nsiderações sôbrE!, o pata a hora de explicação mês justifica uma assinatu- de um ,jcurso .de ext�nsão I que

se tornarão inesquec� o que está ocorrendo. Esses quatro deputados são
assunto, deu o apôio da b�- p('ssoal, foi a sessão' encer· ra nas folhas de pagamento, ,cultural

"
veis as horas' e' dias que· homens de mu}to p�po ...

'ca!'la' a<;) requeFimerito do (ada e- marcada outra para do jornal e do Tesouro ... ,
Saud�rá S. Exa. 'o Dr. p,assaram �,o território,"ba!:t

deptüado Cássio Medeiros. �L'1anhã a hora regimentaI. { BUM Vitor Feluso Ju_nior, outro, r:ga verd� .

, '

,_..... '
.

,

"

Não! Não foram só os
. des dos larápios, nestes úl-

estudantes locais que tive-
timos dias
Não há fugir, então: há,

chava os caluníadores pro-.
\

Iissionais, a tanto por mês.
Esses que, justamente por
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