
De Fonte Insuspeila
Final de um artigo publicado ante-ontem

pelo Diário da Tarde, desta. Capital:
"Os jornalistas que trombeteiam as trom

betas da crítica sistemática e destituida de fun
damento ao 'Legislativo, achando que este Po
der não deveria se ajustar ao rítmo inevitá
vel, pelas já referidas circunstâncias, marcado
aos outros dois poderes do· Estado, podem
ficar tranquilos.

A representação parlamentar,' deixando-se
impressionar pelo estrabismo doentío dêsses
artistas das negativas, empreiteiros da má
vontade, entre a administração e os valores par
tidários, poderá criar situações b::tstante' desa
gradáveis e curiosas,

I - Cr' 1,.. . Ao que tudo indica desservern ao Gover-
- ----.- -----------------�------�------ nadar êsses escribas.

dos 'Operários Catarinenses Esludos
�

ela'ssicos pres��n�daE���:, ;::;:�ão �: ó�:����:::��oim-
"Diário da Manhã" - restricões substanciais

/.' "ls8D�a-'o' de Impostos para baixar o
-

cost_o de vida,
.

---- na proposta orçamentária de 54, deverá tão ela-
" A M I dí

A • morosa sabotagem à desorientacão .de sua equi-
PROJETO DE LEi a- e da Prefeitura do Distri- 7° - ,Serviço de recrea- a e lCenClQ pe publicitária.'

,
'

presentado, ante-ontem, à to Federa�onforme se ve- ção e esportes para operá- Cria, assim, a publicidade oficial a possi-
Assembléia Legislativa do rifica pelp artigo 5° do De- rios.

r Rev. Monsenhor João bilidade de desastrado <e
.

quase inevitável di-
,

t JJ. � 9403
.

5 O t d b Chryssakis ma de emendas, alterando todo o trabalho or-Estado: cre o e
'. supra C.I-

- S pos os e a as-
d 1

-

"

' .
. \ I ganíza o pe o Executivo com visão técnica de

. Concede isenção de impos- tado: 'tecimentos. estão localiza- '

Armada com inveja e com perversidade, a maledi- conjunto".
tos e taxas "Art. 5° - Aos bens, dos em Criciúma, Brusque, cência causa, muitas das vezes, tão grande mal quanto x x

Art. 1° - E' concedida ,I rendas e serviços da' insti- Joinville e Lauro Muller a morde4_ura de uma serpente venenosa. Os que criti- Corno se vê dessa fonte insuspeita para o
.

ao Serviço Social da Indús-,' tuição, a que se refere ês- (Orleães}, cam tudo ,e observam as 'faltas e os erros nos outros, e govêrno, já se vai tornando geral a revolta
f c O S não em si próprios, não' compreendem que os seus olhos

-

contra os processos de imprensa usado 1tria' (Departamento

Regio-,
te Decreto-lei, icam ex- c �. erviço de forne-

sofrem de amaurose moral e nada vêm,
s pe o

, jonwl oficioso, entregue a um irresponsável,
-; -nal) em Santa Catarina tensívos os .fav?res e as cimento de medicamentos

, Nada se salva do maledicente. Palestramos sôbre mixto de palhaço' e de p1'ofess01' de mistifica-.

isenção de todos os impos- �;rrrJ;:ogiltivas a?
.

Decréto- a baixo custo funciona' nas uma pessôa de reconhecido valôr..Elogiamos o seu' ca- ,ções.
.

tos e taxas estaduais,
.

léi:.p. 7�90,!·�.; .� de jUr,i?d seglúnt� ,,�1?e�lidade,s..: .:. - r�"te.;r?, 'é}' &u� lf0�.�?a,d�, o, .s:u.;�al??.t çi!;!p�!,icora s�a�fê!:'.. M'
'.

Parágraío 'únic�' A de 194fi. ,;. (>, '.'
,h

.'J!:�Pl��ápoli�: Crícíúma, Cl1,�d1.d��l>m�le�1fíà!l� ,sua sIJlc�ri�a:� Ç?��' �mlg9,,� _', aúrá .de 'S.·D3., Pereira.

Para'grato'··.·· único Làll),� .Múller (O 1 )
sua devocao como membro da socíedàde ,.,.

isenção .proteg� os bens, r eães , Vejamos, então; como receberá todos êstes jelogics, Em companhia da senho-· zer-nos a sua visita, de co-
rendas, abastecimentos e govêrnos dos Estados e dos Brusque, Blumenau, Jo- o homem venenoso. Para 'cada elogio nosso, ele inven- rita ·Prof. Silvia Carneiro lega de imprensa, preme
serviços da referida Socie- Municípios, estenderão ao inville, Indaial, Timbó, La- tará qualquer coisa para refutar! Para censurar! Pala da Cunha, deu-nos ontem a tendo-nos também sua va-

, dade, assim como tôdas as Serviço Social da Indústria ges, Rio do Sul e Caçador. criticar! Para difamar!. Para obscurecer a verdade! E, .

\ -

d b 1 d honra da sua visita a exma.' liosa colaboração. Somo&,
. operações em que figure as mesmas regalias e isen- 7 - O Serviço odontoló- se, por acaso nao esco rir prontamente a go e censu-

rável, então, o menos que fará, é levantar característica- sra. Maura de Sena Perei- llle profu,ndaménte gratos.
como donata'rI'a, 'adq1,lI'rente ções. gico (gabinete\denta'rI'o) e' b f

.

-
.

. mente tis seus om ros para mani estar, com uma careta ta, nossa conterrânea e bri-
'

4 - O Serviço Social da mantido nas seguintes loca- farisáica, cheia de hipocrisia, as suas dúvidas! lhante colega da Gazeta de
'

,

_

Indúsfria, instalado (De- lidades: - Florianópolis, Ao perverso e ao venenoso crítico de tudo, haverá 'Irmandade d Npartamento Regio:r{al d (dois gabinetes), Lauro semrJre argumentos para duvidar se Aristides foi justO!
·Noticias, do Rio. Da Maura íIJ e.e

O 'b' S' 'Ode Sena Pereira é nome S d �

V-Ió IArt. 20 _ E' de nenhum Santa Catarina), há mais Muller (Orleães), Blume- u se era sa 10 o ocrates. u se era patriota quem, • as I r g..pela coragem e valôr, glorificou os desfiladeiros. de Ter-' que todos conhecemos e I , Vil
efeito todo e qualquer lan- de um ano, vem prestando nau, Joinville, Brusque, mópilas: LEÔNIDAS DE ESPARTA! admiramos como intelec-! Conf�rmeçamento de hnposto ou ta- assinalados s,:rviços aos Lages e Rio do Sul. Os incuráveis críticos, que têm a alma perversa e I

! foi noticiado,
.

J
tua, escritosa e disseuse I ha 'h' S

-

S Ixa estaduais, procesando trabalhado.re.s, como pode- .,8 -=- O S�r.viço médico d�abólica, repree.ndendo e difamando ',as mais belas. a.
-

R d
.

I
vera oJe a essao o e-

7 -

-

f t d d b' e atoriou, entre nós, A d f d
-

d Ino corrente ano, relativo remos verIfICar pelo es- I Ja esta orgamzado em:

'-J
çoes, �erem,_muI as as vezes,: esanImam �s o relros ne a un açao a rman-

FI '1 (E t
.

t
das boas açoes e murcham o zelo e a dévoçao dos ho- República, havendo publi- dade d N S d V't"ao Serviço Social da In- quema abaixo: orianopo is s r elo) I

'
. .

-
. e . . as 1 orIas

BI J. '11 .' mens e eItos quando se lhes derramam a bIbs 'negra 'da cado, nessa epoca, Cantara e posse da sua Mesa AdmI·.dústrI'a (Departamento Re� Se1'viço Social da Indústria umenau, omVI e Tlm�' t'd- I, mgra I ao. de Ter.nura. No Rio, aonde
giopal) em Santa Catari-' em Santa Catarina _

bó e Indaial.
'

9s perversos, críticos desta espécie, negros na alma nistrativa Provisória. A ce-

9 OS'
.

Ih
- .

d
.

reside, tem sempre ci seu . A • ,

l' dna. em funcionamento . - ervIÇ.o de recre- e mveJosos nos o os, sao pmta os, com arte e grande , .

nffionla sera rea Iza a no

Art. 30 _ Esta Lei entra 1° - Serviço de assis- ação e esportes tem a sua Ipsi�o�ogia, por um .d.os mais célebre� Pa?res, da Igreja"1 �spInto. volt�do par� a ;er- Salão Paroquial, logo após
em vigor na data da sua tência médica séde em Blumenau, �bran- I CrIst�, o Grande ClrIlo, de AlexandrIa. EIS aloque

es-,
ra natal. Alll�a ha meses

I
a novena, na Catedral, que

,
.,.

creve. " fund'ou o Departamento'd '
.

.,.,

p'ublicação, revogadas as 2° - Serviço de assis- gendo os mUlllClpIOS de Jo�! - "A serpente diz-se que tem o aguilhão de 'ua C' lt I d .

evera ter mlCIO as 1900 ho�
.

'11 B ' -,".,. ;:;,

I
u UJ;a o Centro Catan-

. disposições em contrário. :
tência odontológica mVI e e rusque. Iltngua. Mas nao ha nada ma�s terrwel' do que a língua. ras.....

S. S., 5 de outubro de
.

3° - Serviço social es- 10 - O Serviço de edu- má do crítico! ... ' '. ': nense, lll'Stalando-o em me- 'Para o ato, que será pú-
1953

.

l' d (
.

d" caça-o socI'al tem o se'gUI'nte
. Mordedura de 'escorpião, cura-se, Mas uma palavra: morável reunião artístico- blI'co sa-o .

1 t
. . peCIa Iza o casos In IVI- - , .

d d b A

d f l d f
'.

1 V'
.

\ , espeCla men e

desenvolvI'mento'. ma, sam o a oca o a a or, ere o seu 'próximo!, . .
SOCla , mdo a Florianópo-' .·d d d ..

B�hia Bittencourt duais, de grupo e de comu� FI d f
' ,

M '

I
conVI a os to os os mlhta�ama e ogo, a agua extmgue. as, lmgua má lis em visita- à sua genito-
' .

Cássio MedeI'ros nidade) Cinema educátivo em ninguém pode abrandar'.
'

t
res e suas respectivas famí,.. ..

ra eve fl d -

Bráz Alves 4° - S�rviço de forneci- Florianópolis, Joinv�l�e, Cavalo obstinado, a rédea doma. Mas, língua, má"
a gen 1 eza . e tra- lias.

.

Estivalet Pires' mento de medicamentos a Blunienatt, �rusque, Crici- ninguem pode domar!.. . \
.

Ylmar Corrêa bai�o custo (reembolsá- úma e a iniciar-se, em Ita-
Féra selvagem, fácilmente se domestica, Mas,. ;.ín�

gua má não se abranda, nem há. no m'undo coisa peio,'Olívio Nobrega \'el de medicamentos) jaí. do que uma língua má! ...
Otacílio Nascimento 5° -:- S�rviço de abaste- Cursos populares de cor- P1'Ov.oca choques de c!dade com cidade, De casa

Ribas Ramos cimento de gêneros de pri- te e costura para espôsa e com casa. De filhos contra' paes. De irmão; contra iT-

José 'Gallotti Peixoto I meira necessidade ( posto
I
filhas de Ope!arIOS, com

mãos. Os. males todos pela língua!
Ivo Silveira. de aba�,tecimento) um total de oitenta cursos,

De modo que, para o Grande Padre da Igreja a

língua má é mais perigosa do que a mordedura do �fí-
JUSTIFICAÇÃO. 6° -:- Serviço de educa- espalhados em todo o Es- dio e do escórpio e peior do que a féra selvagem! Tal
Pelo Decreto-lei n. 9.403, c.;ão social (cursos popula-! tado de Santa Catarina. líng!la venenosa ,de calúnia e de difamação, agita as ci:

de 25 de junho de 1946,
i

Ies; cinema educativo;' bi-' 11 - Pela demonstração dades e provoca çhoq1,les, conflitos, entre irmãos!
.

foi criado o Serviço Social l.liotecas ambulantes) i supra, o Serviço Social da Estas são as granpes verdades que São Cirilo aceu-
túa.

da Indústria, com a flnali- �T�)"'-<)��)" Indústria (Departamento Em liberdade, estas línguas más, agitam até �s po-....

\;;dade de pres.�ar assist�ncia O .empo Regional) de Santa Catari- vos e ocasionam obras de catástrofes e de devastação em

�ocial / aos tra:\alhadores Previsão do tempo até às na merece o amparo do famílias, em comunidades) em cidades, e, finalmente.
das atiyi�ades produtoras e

.

14 horas do dia 7. Poder Público. em Nações inteiras!
.

Além dêstes tipos perversos, cujos únicos guias sãoassemelhantes em todo o Tempo - Ainda instável
-----__�__ a inveja e o ciume, há mais outra classe. A dos que Jul-

gam e criticam por frivólidade e por hábito. Tais levia
nos, como também os falpdores, abundam em nossa so-

ciedade '

Berri, entendido, êste lastimosô estado de coisas de

mo�st�a; assustadoramt;nte, falta de educação elem�nta!: Ie dIgmdade, porque o homem educado que ,sabe respei
tar a si, considera indigno o ocupar-se com tais incon
veniências.. Sómente um mal-educado e corrompido psi
:}uicamente, admite pôr em circulação venenos, difama
ções e críticas, para prejudicar o seu próximo.

0-' 1!:ste �omem nunca se sentirá satisfeito e por iSSO', ,

Eu não disse que. a Adolfina Radarina não
�erá peX,eneP'tep,te:. UM ETERNO INEELIZ! ..........._-_" ......_��.,.....�"!l'!l'l! ;:.;;:=:=-"""""""

�

��S�"·�W8�;�� __

.� .

é

U Ia circular·· esclarec!dlra da Asslciaçãl Cllercial de Jlinville. - Os udenistas ficai'· zangadls
quando se alude ao fracasso do sr. Bornhausen. .;

Ante-ontem, na Assem- Dador já estava a par .do dício de segundas inten- blêrna da carência da ener- composta dos Senhores AI.-

bléia Legisl�ti:a, o ilu�tre I c�so! Pudera! O sr
.. F��m-I ções!. gia \elétrica que aflige a IL�nTO BORNSCHEIN,

'deputado Cássio Medeiros Ci.SCO Mascarenhas fOI alem: E' a segumte a circular nossa ,indústria e entrava o ERNANÍ LOPES e JORGE

(P. R., P.> leu a circular. l)'ritou, berrou, andou nas i da Associação Comercial progresso de vasta região PARUCKER J1J!�IOR, a-

que ora publicamos e soli- proximidades de faniqui- de Joinville: do Estado. presentou{ e defendeu opor-

citou que, sôbre o grave e tos. Não queria alusões ao Circular n. 8. , I A actuação do nosso tuna plano de realizações
angustiante ,problema dó I :lirm=ntos� f�'acasso da re- Joinville, 25 de setembro I crgão �l�,ssista tem-se� fei- c�paz de soluciona.' grada-
racionamento, fosse endere- dençao elétrice. do Norte I de 1953

.

to senta' tanto nos raciona- tivamente ro magno proble-
çado telegrama ao sr. Bor- do Estado, tão cara ao go- Prezados consócios. mentes anteriores como no

I ma, cujo plano constou de

r-hausen. A bancada ude- vêrno, apesar da' propa- Ésta Associação sempre atual, tão inespevado. detalhado e fundamento
1 nista não gostou, alegando ganda de qraça, da impren- dispendeu esforços é dili- No Congresso de Jara- estudo elaborado pela Em-

ir desnecessidade do tele- sa carioca! Para s. exa., fa-I genciou no sentido de obter
I ;�u:" ci;,· Sul, a Drlt"gação da prêsa S'11 Brasileirn de E�.

�rama por que o sr, Gover- lar no racíonamento é in- solução para, O grave pro- .. ;ossa "ntidade de ,classe, ktricidade S. A. (Empre-
'....._........ = .I'.,�.T""_"'-';;; ...-.Ts .......-...;..-.-..r..-_:-·__,J_ ........,.•.__._- -_- -_. - _........_,._._..�"..._...._._--:-_-J"_-_._._-_

. ..-.-_-_._._-_-_._._-_·ii-_._-_-_�_._.
, - .. - .

.;;(;;;�;)�;:;=;;

.� ',-O.mtJii anti,ôD.iá-l'Rubenl de
I d 5 (

Arruda Ramol ' ,riO · · .tarln� I
Do"::::�! ,F. I· i· Ano Xl.

I
eI. Aquino_ i M •. tt.7i6

I�� \ 1><.

rul) e publicado (I') njBO- �Ó o parecer favorável da

LETIlV! N. 158, de Comissão encar ....egada de

30-10-1951, para D qual é apreciá-lo como o consenso

com irisistência que chama- unânime das classes produ-
tôras alí reunidas.mos a atenção do 3' prezados

consócios.
Tal plano mereceu não (Continúa na 6a. pág.)

• JIdIçIo d. toJ. - 8 pipo Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Outubro de 1953 '.

Em
.

Benefício

ou cessionária de bens ou

direitos de qualquer natu-
reza.

O' Riso da Cidade...

País.

J�__

com chuvas e sujeito a tro-

2 - 1!:ste organismo re- voadas.
sultou de um apêlo das Temperatl!ra - Sofrerá
classes industriais, que se ligeiro declinio.

propuserem a custeá-lo pa- Ventos - Variáveis, ron- No Bar do IPASE será
ra ri bem estar social \1os dando para o quadrante sut,'1 oferecido, hoje, às 17 horas,
trabalhadores. ,com rajadas frescas.' I um coquetel que o sr. Ro-

3 - O Serviço Social da Temperaturas - Extre- berto Mattox, um dos
.

di-
I

.

Indústria está isento de mas de ontem: Máxima ret�res do Run Merino
todos os impostos da União I 24,4. M��ima 19,? ferecerá à

Coquetel

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO I.
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.�'a�lo$ ao'opok ce $./A.
Uma tra�içao no . �omércio e na In�ustria �8� Santa Catarina

M a t r i z �. F I o r i a n Ó p-o I i S
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SAO FRANCISCO/DO SUL, TUBARÃO .E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DRQGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL,-FÁBRICA DE PONTAS RITA

/

MARIA, FBRICA DE G:ELO. /
.

.
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Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho.

�esidência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.
._------ ----_ ..

DR. I. LOBATO FILHO
Daa.,.. i••,.r.u.. ,1'..,11'."1'1.
TUB •• CULO'.

AGIT A FIG ..-\R ••
tinge os cabelos' instantaneamente

• em pr'eto Ou cG.stanho (:,
..:� c. I: A I.' I G .\ Il O

meio século de existência

Laríno
. eaolição .

- MÉDICO

CLINICA DE CRIl\NÇAS
A D U L T,O S ;

DOENÇAS INTERNAS
CORAÇÃO -' FIGADO _;_ RINS _�. INTES.TINOS

Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório - Rua Tiradentéll, 9

HORARIO: i!

Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas
'fel.: Cons. - 3.415 - Res. - 2.276 - Florianópolis.

Mário de

CLINICA MÉDICA .HOMEOPATICA

_. Dr. Meceslao Szaniawsk _

_ Médic'o do Hospital Nossa Senhora da Luz -

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone �665
Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529'

CURITI:B�� 'PA'RANA'
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS
Doencas da pele: Ecz.emas,· Furunculose, Coceiras, Man

chas,· espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Ex

cesso Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este

�'iIid�de, De;;onvolvimento físico e ��ntal, etc. - Do

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

ATENÇÃO: Consultas em Bhlmenau nos dias 26 a 30 de

.-- cada mês, no HOTEL �IOJ\JETZ

ESTADO»
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Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Matra n. 160
TeL 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
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Rua Felipe de' Oliveira, n, 21 - �o andar

.
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,
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Semestre Cr$ 90,00

No Interior
Ano

\
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ceítos emitidos nos artigos assinados.

ORA., WLAJ>Y�VA W. HUSSI DR. JULIO DOIN VIEIRA,
DR. ANTONIO om ..-nSS"

ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS.
.!IU; .I ·OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

.6tl_

I
. Ex-A�sistente na Policlínica Geral do Rio de Janeí-

Cll'Srrta-CU.l.. "raI-P."" , roo na Caixa de Aposentadoria .e Pensões da Leopoldina
..�.,.....,l.to •••,eeialls." c•• DO.IiO.&..• D•••IlIO.. Rallway e no Hospital São João Batista 'da Lagoa.

......... lao4er.o. m6to4oa •• cIla,.6.Ueo•• v.t;a........ Curso -n o Departamento Nacional de Saúde

..LPOIOOPU - mST••O _ I.A.LPIH.aG:a.A.J'U. - IDIT.A.aO· Consultas díárfamente das 10 às 12 horas,
L1S.0 •.A.8.A.L -

3as. e- 5as. feiras de 15 às 18 I horas.
... I rapta

.
,.1' ••••• ..r...-.Ia.....,.Ia... ..... 01tr. Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

n.I Iaf... 1'.....lio. horas.

Lavando 'com ·Sabão

'Virgem! ESlJeci_alidade
da "Cla .. IBTZEL INDUSTBIAL-Jolnvilleo (maroa: reglstra'da)

economiza-se te�po. e dinheiro
----------------------------------�------------------------

aADIOaa.A.I'I.A. .• UDIOSCOPU. DOI .O�O_

Iarar". i. Taras
rOl'lIIocfo pola ".cuId.do N.cioD.1 .e •.dld... TlaIe........

.

'r••loelrllrliio .0 BOlpttal H.r'. I
r::."M •• o.pael.U••,1o ,ola S, N. T. :.z·ID "I

C1ra�i. do Prof. 0'0 Plü.lro GlllJllarlaa (&la). I

Cons: Felipe Schmidt, '38. - Fone 3801
Atende em hora marcada Consultório e' Residencia: Rua Fernando Machado, 5.

Res: Rua São Jorge, 30 _ Fone 2395 Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras-
_--------------------------------------

l Pontes Moveis e fixas
.

.

I Raio X e Infra-vermeIilO.
. HORA1UO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12
'horas, e das 14 às 18' horas.
I Das 8,30 às 12 horas aos sabados. .

..

� (CLINICA NOTURNA as quarta e sexta-feiras das
19 às '21 horas.'

i
DR. HAMILTON' P. STOCCO

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
-

- MÉDICO-
Diplomado peta Faculdade Nacíonal de MedIcina da Clínica geral de adultos e crianças - Doenças de L

Universidade do Brasil Senhoras - Partos - Operações . MUX ·i
........ ·· .. •

I
aeest c ...•...•..

Ell-intemo por concurso da Matemidade·Esco a M t 1
Roo

.

L') C I '
e ropo .•.....••

(Serviço do Prof. Octávio rrgues Ima onsu tório: Victor Meireles, 18. L P

I
aorta •......•.

Ex.interno do Serviço de Cirurgia do Hespita] I
Residência: Jerônimo Coelho, 16. Cacique ....•......

I A P E T C do Rio de Janeíro Atende em seu consultório das 3% à§ 6 horas. C t l
..

. 'Midic'o do iIo�pital de' Caridade
'

---:-::-----__----------------------- Een rIa .

A OS OPERAÇOES DR. MAlUO' WENDBAUSEN I
stre a ..

!)OENÇAS DE SENHORAS - P RT·
O-Oà' 800 h I ...._. MI.

. Ideal. • ...•••.•...•

Cons: Rua João Pinto n.16, das 16, sI, oras. . .......ea - -.. ESTREITO .

Pela manhã atende diàriamente no Hospital _..fI6rl. _ ... I'" II - !'ai. .. Di
de Caridade. ,CaMaI"'. • .. • sque' ..•.•...••.

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Te}. 2.692. ........., ,.. lt:aler. a. .,eL 11&

Dr. Samuel fonsera
,

CIRURGIÃO DE1'{TISTA

ADVOGADOS
DR. MARIO LAURINDO

e'

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

I ,.Oro em ceral, Recuraol ,erute o Supremo Trlb.
u) Federa) e Tribu.al Federa) d. R�uraoa.

ESCRITORIOS
Flori..ópoU.' - Edificio alo Jorc., rua 'l'raJa••

12 - l0 ..dar - ••1& 1
. Rio de J.... iro - Edificio Borba Gato, Aval'_'

AAtO.io Carloa 207 � .Ila 1001•

DR. CLABNO G. GALLETTI
- .A.DVOGADO -

Ru.: Vitor Melrele. D. 6'0 - FODe 2."8 -- FI�rl.DóP�U..

Advocacia 8 Confabilidade
ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Causas

cíveis e trabalhistas. . ,

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

Edifício "IPASE" - 5� a�dar

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- .A.DVOGADO -

CaIu r..... II' - I..,.. - ..... Ca.......
._----_._-----------........---------

.s�eÃ2�'Rc;tÁ;•• •

EspECIAlIOADE

'l�for...açÕe8·
.

U'eis
O leitor encontrar�., nes

ta coluna •. informações que
necessita. diàriamente 'e de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta .......••• 2.656
I?iário da Tarde ..• 3.579
Diário da ManhA ... 2.�63
A Verdade ...•..... 2.010
Imprensa Oficial 2.688
HOSPITAIS

:Qe Caridatie:
(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.3IS
Serviço Luz (Reela •

mações) -2,404
Polícia (Sala Comi,-
sário) 2.038

Polícia (Gab. Dele-
gado) 2.594

�COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC •. � •.•••.•.••
Cruzeiro do Sul

�
....

Panair •....... '; •••
Varig ..•.•..••...••

. Lóide Aéreo .....•..
Real .••..•..•.•....
Seandínavas .

HOTJUS

3.700
2�500
,3.553
2.325
2.402
2.358
2.500

2.021
2.276
3.147
3.3::1
3.4-19
'2.6'�
3.371
3.659

I
r

06

far,macias
de Plantão

M�S DE 'OUTUBRO

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

4 � Domingo - Farmá
�la Moderna"":'" Rua João
Pinto;

]. O - Sábado (tarde)
Farmácia Santo Antônio -
Rua João Pinto.

11 - Domingo - Farmá
cia Santo Antônio - Rua

JG�O Pinto .

17 -- Sábado (tarde)
Farmácia Catarinense
Rua Trajano.

18 -- Domingo - Far
máda

.

Catarinense - Rua
'Ttajaho.

24 -- Sábado (tarde) -
Farmácia Noturna - Rua
Trajano .

25 - Domingo - Farmá
cia Noturna - Rua Traja
I'O.

30 - Dia do Comércio ;.._

Pünnácia Esperança"":' Rua
Conselheiro Mafra.

�
O serviço noturno será

E'fetuado.' pelns farmáciàs \

Sétnto Antônio, Moderna e

Noturna, situadas às ruas

João Pinto e Trajano.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira,; 7 �e 'Outubro de 1953'

de Pôrto do Salgado (R.o
S::í' Francisco), nasceu 10-

.NO� LAR E NA SOCIEDADE� A dqtLt de, hoje recorda- ,p Antônio Marinho, vindo
�

,
"

,

'

/ nos que: a falecer' em '�H� de março
, " CINCO COVAS NO' EGITO (Five Graves to Cairo)

ANIVERSÁRIOS

I
be, convidar V. S. para o' aviso de comnarecímento de :i85�:' For u,"Iii dos parti-1" A história de 5, segredos que quasi modificaram o

Baile de Gala 'que esta So- para a reserva de, mesa,
_ em 1645, foi assinado cipantes da R,�y�hlÇão Mi- mapa dô mundo

'FAZEM. ANOS, HOJE: cíecade promoverá dia 10 I Sem outro, particular, o chamado manifesto do di- "tieira a� 1842,'_cuja história Há filmes que, pela originalidade de seu argumen-

de outubro próximo vindou- reitero, nesta ,oportunidade ieito, com que os morado- escreveu; • �;'::�� to, pela excelencia técnica de sua feitura e pelo realis-
,

- 'mo impressionante do trabalho dos interpretes, desafi-
Sr. Newton Almeida, ro, comemorativo ao seu 270 os meus protestos de estima res .de Pernambuco se rc-, _ em �831, oGeneral Jq- ,

\ ' , am o, corre! do tempo 'e realizam o milagre de ser sem-

'destacado" funcionário -do anivorsária de fundação. e consideração. ,/ _voltaram contra o domínio
I
sé Maria Pin't� Peixoto l'e-

pre oportunos. , '

,

Banco do Brasil;
,

Tomo a liberdade, outros- João Gasparino da SilVa holandês; 1U�i.�, no Ars��jil de Mai-i- ,CINCO ,COVAS NO EGITO, que a PARAMOUNT

,� Sra. d. Alba Grizard sim, 'de solicitar o prévio __ E�cretário Geral". _ em 1645, .Fernandes nha as forças do govêrnc em boa hora decidiu apresentar, em re-edição é um des-

V·· f' 1 d G b C 1 ses 'filmes.
ieira Ol ac ama o ovcr- .,••ara-com ater o orpo ne

'n�dor por ,c�rtidão assinada Artilharia da Marinha' que
O entrecho põe em foco a figura de von Rommel,

a "RAPOSA DO DESERTO" vivido de forma impres-
no Arraial Novo pelos Cr.;- se revoltara na véspera, !3U- sionante por ERICH von STROHEIM.
pitães de Pernambuco; r focando o movimento; , CINCO COVAS NO EGITO" oferece ao especta-
_ em �65Q, os holarrde- _;_ em 1840, os "fanou- dor; alto potencial de 'emoção e continuo interesse con-

zes foram ré'pelidos em UH', pilhas" Icram repelidos no tinuo, já, que �c�na após cenas, vão desfilando na tela,
, , incidentes e fatos impregnados do mais crú realismo.

ataque feíto.,a Estância do ftic Canoas; q,este Estado; eINCO COVAS NO'EGITO' -'- HOJE 'NO RITZ.
Aguiar; pelo Capitão Taborda; ltiiÁ' , ... "

-- ern 1794, em Lisboa '

-- el:l 1940, tropas ,<..:,�- --�----------------------

faleceu., João Pereira Cal- mãe.. invadiram a Rumâ

das, q ...e fo�a Gevernador ]' nia;
de algumas das Capitanias -, em 1943, as tropas ali-

no Eras il; .: adas -ontraram em Cápua,
_ C,:',l 1803, na povoação, ,A,?ldre Nilo Ttulasco

•

no 'Passado'
7 DE OUTUBRO

Pessi. esposa do sr. Haroldo

Pessi, ,funcionário da Dire

toria de Estradas de Roda-

Parlicipação
Francisco da Silva Cardoso e Elvira Maria Cardo

so, participam aos parentes e pessoas amigas o eontra
to de casamento de sua filha Maria do Carmo com .o
Sr. Alvaro Athanazio 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

gem;
,
- Sr. Alfredo Campos,

ex-deputado estadual, resi-'
dente em Blumenau, onde

goza de prestigio pelas suas

C-,':i!vadas qualidades mo-

Menina Mada-Zélia,
encanto do lar do sr. Plínio

/
'

Franzoni Júnior e sua exma

espbsa' d. Marra Jo�é Gui-'

rr.arães Franzoni, vê trans-:

CO::Ter, nesta. data, o seu 90,

anrversário natalicio.
_ Jovem Valter de Oli

veira Cruz, filho do sr. Vi-,
dal de Oliveira Cruz, resi
'd(;'nt� no' Estreito';
'_.. Jovem Alaor Marcos

I,de Souza;
,

,

_,_ Menina Eunice Calla-
do Caldeíra; I Irmandade 'de N. Senhora
-- JQvem Arlene Fi.lipe d' V"'4 -

Vaz, filha do sr. José da I ,
a,!J, l.orl8S

Costa Vaz, funcionário pú- \,,-.__,�,'
�"""".- , �., .

'

\ .. \

bH�1) estadual; 'I'endo sido recentemente Domingues de Oliveira, Ar-
,,--' Menina' Cleusa EH fundada por um grupo de I cebispo., Lé!rbosa, o

filha do sr. Ma- militares, deverá ser realí- .Após diversas consultas,
,lv)el Alfredo Barbosa,

�

co-. zada no próximo dia 'l, de- o Sr. Provedor escolheu os

merciante no vizinho dís- outubro; dia de N. S. das seguintes oficiais para.?s
,trito 'do Estreito; Vitó�ias, a sessão solene da cargos da' Mesa:
- Me,nina Dea Cunha? s'ua fundação, e posse da Vice-Provedor: _ Major, '

'

Dirptor;, ,!"esol:Íl'eiro
,> , DRó , ",ÚÜO DOIN .vIEIRA

',filha do sr. Guilhermino Mesa Administrativa Pro- Mauricio Spalding d� Osw.lid0 :C:ándiilli. ",'
,

'" - ..... h� sua exma: esposa vfs6ria, que
� deverá gerir :la (Polida Militarr

' -:;t11�m�""
.

Iii' :ç::" ., �1íô-:;"o,: ,,��:4:(laPa_,,;d.i!:o.�r�i�bJ!.f �o
,'1,.111 � e

J' ,�'-::iJ'B ,"í:ffJ ,;,,-;'tr.i""''''', �-::':' �� '.AM�J',j��S'BOpm DE
.; d;o Maria Carolina Glava,u, os seuS ,destinos p'elo'prazo' ,-. ..;s,n'''t!:rt ' ',. '<" o� " ::r� .... "--�';'-';;-'"'d�,, , ,�� ,

'

......� ,'. ,

, • • _ �,.I" ,.
" .. ,., WARTON

,-

� -Cunha. de um ano' , 10 SecretarlO: _ Capltao WJ]njar Behl' _' Affonso .

T' 't DL' N
.

'T', 1 'h"
.'
J

' .". lA"
" Para tratamento, do ES-

enen e r. UIZ oguel" �E',',lli ert....- oaqulm s-, ,",
.

F 't d' d M d . 'I' b I' F' .

d
TRABISMO em crIanças.

ra ul' a o e en onça ,�',S ... é' a lpa e' ranC1SCO 'e ,

(M r'· h ) ,�, 1,- S'l F·lh.
> Ruà Vitor MeireHes, 14::

a ln a .t'.lU�d 1 va 1110.'

20 Secretário: � ,Capitão Apl'úveitamos o ensejo I De 9 às 12 horas diària�
,

.

I
mente.

Tenente Haroldo ,Castelo para renovar os nossos pro-
Branco de Olive'ira (Mari- testos' de estima e elevada

,-

nha)
,

consideração, firmamo-nos
10 Tesoureiro: - caPi-1 n�ui cordial e

tão Valmor de Aguiar Bor- Atenciosamente.

ges (PoÍiêia Milit�r) .' ,(' Aéro Clube de Santá Ca-

20 Tesoureiro: ...:_ 1o Te� larina.

nente Ari de Oliveira,' (E- 't>Z ilo da Silva Velloso

xército) Direif)r�Secretário".
Mordomo: Cotonei Amé-

Partlclpaçáo
O Dr. Julio Doín Vieira e Dejani Vieira, tem o pra- Ae'ro C'lub'"ezer de comunicar aos seus parentes e pessoas de suas

relações; o, nascimento de seu primogenito, JULIO CE-, - DI) Aéro Clube de Santa
ZAR, ocorrido na, Maternidade "Dr. Carlos, Corrêia", C."' bemos: "P

I

no dia 27 de Setembro findo.
' n. arma rece iemos: re-

F'lorianópolís, 2-10-953. zado Senhor:
Tenho a honra de vos co-

A ItEA'IÚfAeAO DG
FERRO

Os excessos da vida modero
na provocam 'a diminuição da
resistência, a, faJta de ener;
gia :tl:lItes ,maleS, podem ser
Vencidos efiCaZl1lente, com o

r.nmicar que, em sessão dei Uso . .ctt: Pilulas ou XaroPe
l31a.ncard, medicamento rc;

Conselho Superior realiza- generadol' por .exceléncta
, •

I
do 'Sangue e fortificante gc_

da em 21 (vinte e um) do '

rat , Pílulas e Xar-ope Blan_
corrente mês, foi eleita e

card contêm o FQrro - nu,
ma feliz associação ao Iodo

empossada a seguinte ,Di- - necessários ar organismo.
, C bá ma� d� �m s�u�

reteria, para reger os des- 'Vem sendo pref-eridos pelos

-tinos desta entidade .no pe- médícos de Lodo o .mundo.l

A,do social de 1953-1955:
Diretor-Presidente _ Os-

ui Melo.
Diretor-Secretário _ Ni

lo da Silva Velloso.
AVISO

,
,...-

- ::BAILE DE GALA

Erri reunião preparatória;
no dia 2 últi!ll0' foram dis-

Do Lira Tenis Clube, re- cutido e elaborados os Es-

tatu tos, que' deverão ser em

seguida aprovadas por S.

Exa. Revma. D. Joaquim

ceLemos e agradecemos:
"Honra-me, em nome d�

, Du:etoria do Lira Tenis CIu-
,

"

vezes tolos e inexpressivos.
Por isso mesmo O HO

MEM DOS PAPAGUAIOS

C;-uja história faz lembrar o rico Silveira d'Avíla
'

(Po- t
-':conto do vigario" de .o licia Militar)

ICOMPRf\DOR DE FA-
.

'

ZENDAS, ,é uma obra falha. Conselheiros: � Coronel

sob, qualquer ponto de vis-, João Candido Alves Mari-

xe. ta;
o

.chegando a apresentar. nho (Policia MiHtar), Ma-

Elenco:' ,P�oCQpio Ferrei- defeitos na montagem de jor Fortunato Ferraz Gômi

ra, Ludy Veloso, Waldemar I certas sequencias e autili- nho (Exército), Capitão de

Seyssel, Eva 'Vitma, He- zar a musica de GUERRA Corveta Frederico Çiianini
lia Souto, e. os garotos He-

I PEIXE, como simples fun- (Marinha), Capitão de C�r-
racll'to e Fran'cl'scO Pr'odu "do musl'c"l' fugl'n,,]o total veta Felix Vieira de' Aze-

• -)
y , u -

ção da Múltifilmes
, ment,e de sua primordial vedo N�tto· (Marinha), Má!..

Seria absurdo q\lerer ne- função dentro de uma rea- jor Orion .A. 'Platt (Políciji

gar' que o HOMEM DOS lização cinematografica. Militar)
/

PAPAGU1\.IOS, está num
,

No que çliz respeito' as Os serviços religiosos e a ,Serão considerados ir-

nivel superior às pornogra- interpretações destácam-se assistência espiritual fica- mãos funda<:Iores todos os'

fia's carnavalescas da' A-, aRenas Procópio Ferreir; 'rão a cargo do Capitão, militares de qualquer gra

TLANTIDA, que já enche� e .Waldemar Seyssel (o Quinto Davi Baldesser, Ca- duação e posto, qué assin�
ré\m totalmente as m(;!di� mordomo) apesar dã'estilo pelão Militar designado pe- rem, nessa. oportunidade, I
das. totalmente teatral. ' la Cúria Metropolitana.. a ata da jundação da Ir-

As solenidades do dia 7' mai1dade.·
•

comportàm uma 'novena às I 1l:sses atos serão públicós,
19,00 horas na Catedral e; senc�o especialmente convi
úma sess�o solen�" logo ter-l dados os militares e sua fa
minadà a novena, para pos- mílias.

Oscar no

ou !;tes-

O HOMEM Dês PAPA

GUAIOs

Compra-se

Direção: MARIO CI-
VELLI

,o Fotografia: Giulio' de

Luca
, MUSICA: Guerra Pei-

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL
AUTOMÓVEL OU Ci\..

MIONETE
I

Compra-se.e paga a vista

preferência Austin Anglio
Renaut 47-48.

�-_.._-- ..- ....�

I
se da Mesa, úo Salão Paro-

quial. ..,
"

Tratar com

ô,nibus �ibeirãb
taura'nte Estrela.

Entretanto esta produção
da Multifilmes dirigida por

Maria Civelli, não chega,

Vianens DIRÉT AS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3as.
FPOllS.-S. PAULO-RIO "

4",
FPOllS.:" CURITIBIí--RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

A direção de Mario Ci
velli 'é praticam�nte nula, o

que sé reflete na forma ina-

, \

em nenhum momento a. se dequada como se conduzem
firmar' como boa realização a maioria 'dos atores, e ou-

o

cinematog�afica. Pois foi tros detalhes negativos· que
constituida dentro de um poderiam ser contornados.,

padrão, que lhe dá mais Desta f{>rma, ,a respeito
um aspecto teatral do ql;le de O HOMEM DOS PA-; \.

propriamente de cinema. PAGUAIOS, só se pode di-INão se ppde negar, que, z, e T que p e r t e n

esporadicamente; há motivo- ce, a nova fase do' cinema

para ��a ou'outra garga- nacional, �u· seja7 t�m a, in�,

lhada, mas só isso nãó é tenção de fugir ao sub-ci�
o'bastante para não fazer nema" vulgar e condenavel
sentir que o script foi cóns-' sob qualquer. ponto de vis

truidó" em sua maioria a ta.

base de dialogos, ll1uijas

O'ínemas
./

Silvana PAMPANINI 'em:

,_ I Ir.
-

V��Cp��r�!a�AIXÃO
. -, . -," --

Noticias da Semana. Nac.

Preços: 7�6ó __: 3,50
Imp. até 14 ános.

.

As.5 _ 8hs.

Franchot rONE - Anne

BAXTER - Erich von

STROHEM em:

CINCO COVAS NO

EGITO'
�

No programa:
Atual. Atlantida l'!ac.
Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos .:

Mi-

As 8hs.
'

Lionel STANDER
Nina FOCH em: '

,O HÁBITO FAZ, O
MONGE

Fada SANTORO
ro CERNI em:

.

As 8hs. I FORÇ� DO AMOR
_

Jenlllf�r JONES _ Jose-I No programa,: '"

ph COTTEN ,em: I Cine Jornal. �ae.
"J E N N I E"

, Preços: 6)20 _ 3,50
. - -�õ'progrâma::'"'" ',,-

ii

'-'oin;-P:';;t�''i4.atl�:
Noticias da Semana. Nac .

;;�Ç�:;é�!;ano,B,50
.

! UIlng
=1 il�t�J _. F��

-

As 8hs.
'Robert STACK

/'

. \

Preços:,- 3,50 _' 2,00
lInp. até 14 anos.

TIJOLOS PRENS1\VOS, TELHAS, uniU.·
-

LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA
TARJO'

PRONTA ENTREGA �

OsnyGama aeia.
JERONIMO COELHO. 14 _;. Caixa

I

Postal� / - .' ,

239 -' Flo�i�ópolis
DISTRIBUIDORES

DR. TOLENTINO DE CARVALHO

Ouvidos, Nariz e' Garganta

Aus�nte durante o mês de Outubro.
�m viagem à Europa.

·'oà

D. COSTA I '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
'AMANHÃ, Á NOITE, O ESTÁDIO DA F.C. F. VIBRARÁ COM A REALIZAÇÃO DO CHOQUE BOCAIUVA X AVAl. CASO
CONSIGAM NOVA VITÓRIA SÔBRE OVALENTE PELOTÃO BOQUENSE, OS �'AZZURRAS" SERÃO PROCLAMADOS TRI
CAMPEÕES FLORIANOPOLITANOS; PAR-A A LUTA DESTA NOITE O AURI�CELESTE DISPENDERÁ TODOS OS SEUS ES
FORÇOS PARA EVITAR QUE SEU ADVERSÁRIO 'ALCANCE O TRIUNFO E A CONSEQUENTEMENTE A CORÔA

,;-..... .�' .'�,
.

I iii
. . . .

-Estado
�)�)�O�(�O�)����•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••���������

�
. -', . .... . ..

Numeras do Campeonato de lalDlotrz.O ,
Protissionais .

.

Bráulio (Avaí) ..... ,.... . . . . . . . . . . . . . 1
Derrotado por 3 X. O no gramado ,e duas ve- ment i deles em virtude do

3 O J t D·
.

1" D ti 'seu voto em' outro caso,'. o '

Raimundo (Bocaiuva) 1 zes por x na un a iscip mar espor rva, ,

R e (Boé1')' 1 'C'
.

F C
.

d
' .

d d.o jogador Guido, favorá-om u" a uva .,.,................ O aXIaS . . illD a pensa em consegUIr ,aGeraldo (Bocaíuva) 11 J F. C. F,. a intervençãó na Liga Joinvilense de
vel ao Caxias.

Díalma (Imbituba) ! :- , Afinal esses:boatos parti-
Ari (Guaraní) '1 Futebol dos :le diretores do alvi-ne-
.Adílio (Bocaiuva) 1

,

Biscoito (Bocaíuva) � . . . . .. ,1 JOINVILLE, 6 (E.) :-isão a Liga Joinvilense
Osmar (Bocaiuva) 1 T d id d t id ..J D t l'

,_

1,
en o SI o erro a o por 'Ie ' espor os proc amou

Ildefonso (Bocaiuva) . . . . . . . . . . . . . . . . '

J. rc í) 1 3 x O no jogo contra o Clu- c a m p e ã o, o Amé-'
alme uaranl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �

Alemão (Guaraní) 1, be Atlético São Francisco, rica F. C., pois este clube,
Carriço (Bocaiuva) -, .. . . 1 o 'Caxias F. C. protestou se-m ter sido derôtado nes-

H (F") '1 mo ilegal por ter o recur-errera' 19uelrense . . . . . . . . . . . . .. '7' contra a inclusão do joga- Cf:' campeonato sofreu ape
Negativos I

' so sido encaminhado erra-... ,

.)
dor Nhonho no "lI" 've::l- .ias dois empates, ficand:J '" /

-Barbato (Avai) 2 jogos contra o Bocaíuva .... a : do, estando agora 'portanto
, .

'

1 cedor alegando não ter o eom 2 pontos perdidos en-:A.dão (Bocaíuva) jogo contra o Avaí i... I I' - fóra do praso legal para
Galego (F'igueirense) jogo contra o Imbituba .. L: mesmo feito' exame médt-I qu ..nto que o Caxias com

� .

, ser dirigido ao TJD da -F."Romeu (Bocaíuva) jogo' contra o Atlético .... 1 co, conforme manda a lei' 5 p.p.
-

., D1'1 FI' '\ L'Mine a, (At ético) jogo contra o ,igueirense.. para os profissionais com 'Como se vev.caso liquido I "�', .

Carlinhos (Atlético) jogo contra o Bocaiuva 1
mais de 35 anos de idade. d .. t

.' .i.mnam esperanças aínda
G

• _ ue os, lngen es caXlenses
� "

oleiros vasados '

-.'
.' O�; .Jii::gel1tes caxienses, si

J
.

(P 1 R)
"

29 Entre outras razões, a J.D. nào querem aceitar, p-�eten-'alme ati. a amos � . . . . . .

I vitoriosos ne�se ,caso con.
Lelo (Guarani) ' 22 j D. da Liga loc�l 'verificou dendo conseguir da F.C.D.
Soncini (Atlético) , 22 que o citado atléta hão

l
é U:n3 intervenção na Lign

Tat� I (B�cai�va) 20

I profissional mas .sirn NÃO local, afim de que o preces-
Alcides (F'igueirense) 16 A'M'ADOR

"
A .'

,"O seja [ulgado aí onde (1,',
Ad lfi h (A í) 13 '

' , e por unarumi-
o ln o vaI , ..

IMiltinho (Imbítuba) 10 dade mandou arquivar o

Isa ias (Guaraní) , ,;......... 8 _processo, (por B x Ó na, vc:
Capaverde (Imbltuba) ' t. "

',6 tação).
Brognolli (Avaí) .•• : '. . . • . • .. 3 Não se conformando Na .rioite da decisão da
Sidnei (Paula Ramos) :.: � : 21 com essa decisão o Cfub,e ,dr)Galo (Figueirense) .

Penalidades máximas sr. João Collin fez um re-

;: Romeu, do Bocaiuva (jogo com o i\va(): convertida curso,' o qual foi encami
em goal. '

nhado erroneamente para
Danyr do Figueirehse (jog,O com o Guarání):

deS-I! a mesma junta' em vez -do
perdiçada. '

I

Orlando, do Guaraní, (jO$O com o Figueirense:) t.J.D: da Federação como

conwertida em goal. 'I
mandam as leis. Julgando

,

Valéria, do Paula Ramos (jogo .!om o. Bocíliuva): nova�ente, po� 3 x O, foi
convertida em goa!.

I ,
'

,
o processo dado, como im-

'Bráulio, do Avaí (jogo 'com o Guarani): desperdi. procedente. Com essa de
cada.
>

Lauro, do Atlético (jogos cõ1n o Bocaiuva e o Fi-
gueirense): convertidas. em goals. ,

'

., B O L Ã O
Bráulio, do Avaí (jogO com O Bocaiuva):converti-,

"

,

da em goal., "

AS ÚLTIMAS DA ESGRIMA Em disputa de 10 meda-,
,Pacheco, do Figue�rense '�jogo ,com o Pa\lla Ra- lhas de "OURP", gentil o-

mos), convertida em gooa!. "Domingo último, dia 4, ,da com que os nossos "e;;" ferta da I Agência "F�rd"
, Marco, do Imbituba (jogo cbm ,o Guaraní): des ' ,

,- _ festejou o seu natalício ,a padachins saudaram o il1- desta capital, defrontarám-perdiçada. ,

'

O 1 d d G
'

( esgrimista senhorita Nivea gresso de mais um neófito se, nos dias 23 e ;3'0, �m sen-, '

r an o, o uaram jogo com o Bocaiuva): con-

vertida ,em goaI'. Marques Nunes. Os seus na ordem dos esgrimistas sacionais partidas de "BO-
EXPULSõES colegas de esgrima, encabe- que �qui se constituem num LÃO" as aguerridas Equi-

Marco; do Imbituba, no jogo com o Avai. çados pelo sr. Leonel 'Pe;' sólido círculo de amizade.· pes dos BIG-BOYS e CHE-
Danda, do Avaí, no jogO com o Imbi1.ü_ba. .

'

, I ' '-

Julinho, do Figueirense, no jolto com o Atlético. reira, Diretor da Secção de O, esgrimista Ronald Fi-,' VROLET :- M. DAUX,
Lauro, do Atlético, rio jogo' eom o Figueirense., Esgrima do Barriga Verde" �zgerald participoU' do tor- 'saindo vencedor gOl' cont.a-
Zacki, do Bocaiuva, .no jogo com o Guarani. oferecfi�a�-lhe além do 'I neio de aniversário do Bar- I gem de , pontos" a equipe
Gumercindo do,Figueirense'no jogo com o R. Ramos presente a inauguração da riga Verde. Viajou, porém, ã9s J�ig-Boys, pela ' conta�
Faust�, do Guarani, no jogo com o Atlético. fotografia da equipe cam-

I

np dia da distribuição do� gem, de 25 pontos.
'

Osni, do Guaraní, no jogo com o Figueirense. .' I
peã, t0tografia essa. em a' prêmios-� por isso, não re-

.:. Victor, do Guarani, no jogo com o Fígu�irense. -' -I
I

Duarte e Juca, do Atlético, n9 jQ.go com o Avaí. qual está presente a Rai-
i ceb�ll as suas medalhas na-

MOVIMENTO DE TENTOS
7'

,nha do Clube, que, é a ani- quela oca�ã.o. Dom,ingo úl-
Atlético ,:_ 25 a favor e 22 co:ptra. Saldo: 3 tentos versarianie, no dia do co-' timo, por ocasião da festa

Avaí. - 25 a favor e 16 contra: Saldo: I'� tent�s , I roação. A festa ;que a ani-I ele ::uli'/E'f"sário, da esgrimis-
BocalUva - 27 a favor e 21 contra. Saldo. 6 tento:>. .

't
'

f
' , 1\C' f Ih' t,; F" 24 f 17 t S ld 7 I

versanan e 'o ereceu no ta HIVf:a. oram- e en re-
Iguell1enSe - a avor e con ra. a o:"

'

GU,aranC- 14 a favor e 33 contra. Deficit: 19 B,arriga 'Verde, decorreu a- gues as três, medalhas 'a

Imbituba -,21 a favor e 16 contra. Sàldo: 5
' nimadíssima e prolongou-.se que fez jús, e na taça da vi-

Paula Ramos -.,... 20 a 'favor e 31, contra. Deficit: 111' até altas horas. Aqui da tória beberam a champa�.

•
. Juizes 'que funeionaram

'

nossa Secção enviamos à ryhe (:,01"10 costumam fazê-
João \Sebas�ião da' Silva, 18 vezes destacada' desportista que lo; ,em todas as vitórias, os
ManoElI Tourirt�o, 15 vezes.

,
' ,

Norberto Serratini, 3 vezes,
é a: esgrimista.Nivea Nunes, I esgrimistas do Barriga Rl..zatto'

Arthur Paulo LaQge (L.J.D.), 2 vezes':' os nossos ;.rotos de felicida-,'Vude. Mazolla
Francisco Pr,érlleres, 2 vezes. des Os psgrimistas do, Barri:- �envenutto
Gerson Demaria, 1 vez.'

'

';'Ante-ontem, �egunda fei- ga Verde e do Doze estão. Cardertutto
Erni Ri�k; 1 vez.

Osni Mello, l' vez.' ra, tom.ou o' banho da ja- aguardando o convite do Luiz Cados
Manoel A. Guimarães (F.P.F.), 1 vez.

/ -'
queta, o, jovem Edgar Du- Lin! para o torI1�o de'ani- Jayme

José Silva, 1 vez: tra o mais recente e b mais ve':sárin: todavia," até ago- E'rico
,

CAMPEONATO' DE ASPIRANTES novo .dós esg_ri�istas cata- ra" c Lra não se ma�ifestou. Lange
Calnpeã� - Imbituba, 4 p.p: rinenses. O, tfadicional ba- SCJ'<1 que o Clube da\Co- Paulo
Vice-Campeão - Figueirense, 6 p.p. 'h" d d' 11' '-la, a l'xemplo do q'ue fez'30 lugar _:... Bocaiuva; 8, p.p.

n o, que e um ver a elro _

•. I

40 lugar _ Avaí; Atlético e Guaraní, 14 p.p.
,banho de suor; foi assis,ti7 ü Barriga Verde, instituirá

5° lugar, - Paula Ramos, 24 p.p. 'do' gelo sr. Osmar Dutra, um tOl"néio clássico pará:Equipe
pai do caçula da esgrima, O disputa_d.,'! um troféu tran

qU'lil em obediência ,à ve- sitório nas festas 'do seu Vado
lha praxe dos esgrimistas mi.talício? He!1rique 6 77 137

(Continúa na 6a• pág.)

/

Damos abaixo o movimento do Campeonato de Pro
flssionais, após a 'realização da rodada de Domingo:

Jogos. realizados
Bocaiuva 1, x Imbituba I).. (em Imbituba)
Paula Ramos 3 x Figu.eirense 2

Atl�tico 1 x Guaraní J (noturno)
Avaí ,3 x Bocaiuva 3

,

1mbituba 4 x Paula Ramos 3 (em Imbituba) _

Figueirense 3 x Guaraní 1 (noturno)
Atlético 2 x Avai 1
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 1 (noturno)
Avaí 2 x Guarani 1
Fig reirense 2 x Imbituba 1 (em Imbítuba)
Atlético 4 x Bocaiuva 1 (noturno)
Guara'ní 2 x Paula Ramos 2
Imbituba 2'x Avaí 2 (noturno)
Figueirense 3 x Atlético 1
Bocaiuva 3 x Guaraní 1 (noturno)
Avaí 2 x Paula Ramos 1
Atlético 1 x Imbituba 1 (em Imbituba)
Piguêirense 1 x Bocaiuva i (noturno)
Atlético 3 x Paula Ramos 2
Imbituba 2 x Guaraní 'I (e:n Imbituba)
Avaí O x Figueirense O (noturno)
Avaí 1 x Bocaiuva O (noturno) .

Atlético 3 x Guaraní O
Figueirense 5 x Paula Ramos 3 (noturno)
Guarani 3'x Paula Ramos 1
Avaí Q x Imbítuba O' ..

Atlético 1 x Bocaiuva O' (noturno)
-Figueirense -5' x Guaraní 1 •

Avaí � x Atlético 1 (noturno)
Bocaiuva 3 x Paula Ramos 2
Imbituba 1 x Figueirense O (noturno)
Avaí 4 x Guaraní 2
Atlético 3 x Imbituba 2 (noturno) .

Bocaiuva 2 x Figueirense O
Imbituba 4 x Guaraní O (em Imbituba)
Figuéirense 2 x Atlético 1 (noturno)
Bocaiuva 3 x Guaraní 1 I
Paula Ram0s 2 x A.vaí 1 (noturno)
Bocaiuva 3 x Imbituba 2
Atlético 2 x Paula Ramos 0, (noturno)
Avaí\ 2 x" Figueirense '1 _

Imhituba 2 x Paula Ramos O ( em Imbituba)
,

SÉRIE DECISIVA
Avai 2 x 'Bocaiuva 1
Bocaiuva 4 x Atlético 2 (noturno)
'Avaí 3 x Atlético O

,

Clas�ificação
1° lugar - Avai, 20, pontos ganhos
2° lugar - Bocaiuva, 18 p.g.

.

.

3� lugar ....:.. Atlético, 16 p.g.
4° lugar -:- figueirense,' 14 p.g.
5Q lugar _; Imbituba, 13 p.g.
6° lugar - Paula Ramos, 5 p g;
7°' lugar � Guaraní, 4 p.g.

.

j'
Artilheiros

Danyr (Figueirense) ; . . . . . . . . . .. 10
Érico (Atlético) ..

'Lauro (Atléti;õ) .

.

Oscar (Bocaiuva) .

Saul (Avaí) .

Bolão : �,..- '" .

F,ernando (Figueirense) "'; : 6
Olavo (Imbitubat : .. '. . . .. 6
Bolão (ãvaí) 6
Osni (GÍlaraní) ,.......... 5,
Giovani (Imbitubà) .. .. 5
Zacki (Bocaitiva) .. 1. • • • • • • • • • • • • • • • •• 4
Duarte (Atlético) 4

. Valéria .(Paula Ramos)
'

4

Pacheco (Figueirense) , . . .. 4
Itamar (Paula �amos) 4
Am.orim (Avaí) . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 3
Lisbôa (Avaí) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. 3
Sombra (Paula Ramos) .•. ,. . . . . . . . . . . . . 3

Geopar (Imbituba) '" 3
Walmor (Páula Ramos) ..............• 2
Wilson ,(Páula Ramo;;) :.. 221'HercíIio (Atlético) '

.•

,Harley (Imbituba) ,. , .

Orlando (Guan\ní) .

Dedé�o (Guaraní) : ..•
. L�ndinho' �Imbituba) .

Jacó (paula: Ramos) .

Erasmo, (Guarani) 2
Danga (Pimla Ramos) .

'
.

RodriguCes (Bocaiuva .

Mana,ra· (Bocaiuva) . .. .. . .. . .. •. 2'
Hazan (Bocaiuva) .

Corvinho (lmbituba)
'

..•...

Olnei (Paula Ramos)
-

................•

Gumefcindo (Figueirense)' .

Néde (Figueirense) , .

"

...

/,

\ ,

,

�ro comprometem não só
os citacos esportistas CO�iO
tambem a própria Federa

ção.

9

10 60 137
76 75 151
31 73

I
154

68 59 127
72 80 1:62

(.) processo' foi dado co .

\

seguirem a anulação da
par+irla com . o América
cujo resultado foi, de 2 x 2,
em virtude de uma decla-mentores caxienses dizem
1'a,ção faciosa do arbitro -naNAO PERDEM PARAD.f�

DE-'ÊSPECIE ALGUMA.
sumula I do ,.r'eferido jogo,
q,ue: ve-se 'logo, fôr feit'á de Oi:

encomenda.

"

junta chegaram a anuncr.,
um telefonema dos. sr.
Jsni lVkJo e Arnoldo Curvv

Mas o América já foi
proclamado tri-campeão, ti': ,

tulo que realmente mere-.

ceu, pois foi de fato o me-
�arantindo a medida sol;
�\tada. Não acreditamos

, \'.
'

I,:ue esses senh0res tenh::tliJ
se ,comprometido tão levia-

lhor quadro do certame, e

a' não ser os caxiénses

üinguem mais ?uedita em
ehicana.

nament�, principalmente o

presiderit� do TJL, que á_O
jiás é aado aqui c.omo ele-

\
'

9
/,' Na primeira noitada rea�

liz�da nas Canchas do CÓ

queiros Praia Clube, no

(lia 23 de corrente" saiu
vencedor a Equipe dos Big
Doys, pela elevada

. con.ta

,gem de 109 pO'ntos, ou seja,
1451 pontos -Contra 1342

7

.

pontos, a1!sim l.listril�uidos:'
Equipe BIG-BOY

AMIN

78 60 138 _

2
2
2

2

Amanhã - Avaí x Bocaiuva, á noite
Domingo - Atlético x Bocaiuva, á tarde
Dü:(15:_:_ Atlético x"Avaí, á noite.

67 71

81, 7�
76 ,81

138

152

1572 ..

, I

2 746 705 1451
CHEVROLET
M.DAUX

- '67 133

1
1 JOGOS ,RESTANTES

.Faixa Brancailheus, ofé'receu a cerveja-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I' Porta do Cinema
, 'assassinâdo' I deputada José SI.ltana

, RECIFE, 5' (v.' A.) disse ter iVi�to o criminoso As primeiras çonjectur�s
Foi assassinado em plena e acrescentou ser' ele mo- tendem a relacionar o CrI-,

via pública' o deputado JQ- rena, de estatura baixa e me com as divergências po-
, '

d PSD Con trajava terno branco. Disse líticas existentes no mufii-
sé Santana, o ....

'-
"

,

g ado mais que o criminoso se en- cípio de Flores. Como .se
forme estava pr() ram ,

S- L' para centrava a uma distância sabe, há cerca de um ano
o cinema. ao UIZ,

a exibição de estréia do' de dez metros. aquela cidade viveu a -fase

/ flIme "O ,Canto do Mar", A Policia não tem ainda mais sangrenta de sua his

�rod�do ,e� Pernambuco" qualqu�r indicação .so�re o

I tó�ia, em, �onsequê�cia da

havia convidado entre ou- paradeiro do CrImmOSO, Crise política surgida no

tras pessoas :0' deputado J,o- mas está diligenciando. seio da família Santana.
,

sé Santa��, q�e residia' com Isua família, a rua da Sau-
,

dade, próximo àquela casa

de diversões. O filme deve

ria ser:�ptojetado às 24, ho
ras. Meia hora a,ntes o deI.

putado saíra de casa' acom
panhado de se�s filhos Nil

son, José, Marlene e Ama

lia, com destino ao cine

'ma. Mal havia dado alguns
passos Nilson chamou a sua

atenção para dois indivi

duas que estavam em ati

tude suspeita dentro de um

automóvel. O deputado, po
rem, não levou a seria, e

prosseguiu.' Atravessou a'

rua Conde Boa Vista e nas

(�A��proximidades do' Edifício
,

j �,,'Duarte Coelho, onde está

instalado o cinema, recebeu

certeiro tiro na cabeça,
morrendo quase que ins

tantaneaménte.
"

Estabele
ceu-se, então, a confusão e

o criminosci evadiu-se
Alguns minutos mais tar

de, um dos filhos da vítima

SANGlJENOL
,

,> Estão transbordando os rioscontem excelentes elementos to- ,

nicas: Fosforo, 'Çalcio, Vanadato Uruguai, Taquari, Sinos ,e
e Arseniato de Sadio, etc.

, .. ....,..----,
.---__--

-----

Para N�r,osos .'.
As ·Batatas I

,

OKLAHOMA CITY; :5'
(U. P.L- O dr. Max Huf
fman; chefe dá secção

,

de

quimica ór,ga�ica da "Pun

dacão d� Medicina" "áe Ok-;
� I

lahoma, anunciou-que um
I

medicamento novo, tirado
da soja ou das batatas do-

'Ch' d" 'S M'
·

g e I ces mexicana, permite ob-
,

'

uvas, �, • : . I �_, :: tr:�:::t�Sde :::��:a::�
ea,usam, ,pre)·u,iz,'OS no R'. G. 'do Sul f��::�7:aç�:rvos:��mada

p�lo dr. Huffman de "E-
PORTO ALEGRE, 5 (V. As águas do r,o Guaiba", Continua interrompido o ther Metílico Pregnenolo-

A.) - Ace�tua-se a en- também, estão subindo em- trafego ferroviário para a na" _ 'tomada em doses de
chente na serra e na frontei bora se considere afastado fronteira e serra e todo o

'

.

unia a três colheres de ca-
ra com a caída das chama- ,o perigo dé Porto Alegre, trafego rodoviário para o f' t

A de, res ou qua ro vezes por
das chuvas de São .Miguel. .ser' inundada. Chuvas torv interior do Estado ; Toda-

durante 'via, nada s6freu � abaste-

._----�_.�-'- ---

renciais cairam

dois dias, mas,
ontem á tarde.

cessaram cimento de gêneros de Pôr

to Alegre,
Jacui. Neste, as águas es

tão subindo meio metro por

tonifícação geral. do

dia. Em consequência' ruiu
-

.

grande ponte de CImento

existente sôbre o rio Par

do. Os prejuízos: ascendem
a 30 milhões de cruzeiros

na zona afetada pelas en-,
chentes.

/

ESPE1H'OS DA
-

I ALMA

\

com o

devem ;er limpidos e

diáfanos, como espe
lhos que são. Conserve
a sua limpidez e o..seu
brilho. Ao primeiro in
dicio de irritação, aRli;
que algumas gotas de
LAVOLHO e terá alivio
rápido. Usado diària
mente, LAVOlHO con
serva os olhos sadios
e constitiJe um trata-
mento profilático.
-------- -.

ra, pintada interna -cxter- O francês Saint-Hilaire, que chegou ao Brasil nos

namente à oleo, sita à rua meados do século XIX para classificar plantas, criou ta

Dr. Carlos Corrêa s /n. 'manha amor à
'.

terra que vinha estudar que. terminou
apaixonado pelo povo, que ia conhecendo em suas via

Tratar com Carlos . Bo- .gens de sábio, E assim, mais do que o botânico atrás de

netti Escrítóvio Hoep- especialidades, existiu o etnógrafo, o observador do ele-
f menta humano, pdndo-se, pelas provincias que corria,

cke. de olhos atentos e coração sensível, a escrever impres
SÕeS de viajante, hoje ainda tão cheias de atualidade, Rádio Guarujá def Florianó-

Saint-Hilaire excedeu-se à sua missão e como Gardner polis'
chegou a ver na intimidade o brasileiro do tempo. As Rádio Difusora de Urussan
suas críticas e observações tocam em pontos nevrálgicos,
no detalhe, de notas agudas, de narrativa simples, de
contactos diretos com um Brasil, ainda nos começos de
sua soberania nacional.'Âs "íiãgEins de Saint�Itilaire, co

rria as de Korfer no Nordeste; valem para os 'sociólogos
de hoje como documentos' de admirável exatidão. Mui
tas vezes os sábios perdem, pelo gosto aa especialidade,
a clarividência para temas que lhes são alheios. Não a

conteceu isto com o mestre Saint-Hilaire. As impressões
que foi fixando sôbre o homem brasileiro, sôbre o estado
de nossa sociedade em formação, chegaram até nós para
que delas .se sirvam os sociólogos como de material de
primeira qualidade. Aí está o mineiro de Saint-Hilaire
na sua nudez de homem desconfiado, de povo de mon-

tanha, a esconder da' curiosidade do viajante a sua vida
particular, ae contrário das expansões pitorescas dos
gaúchos. Saint-Hilaire foi o, primeiro intérprete do nosso

'mrneiro de Ouro Pret-o, da sociedade que .« 0'1r6 havia ',--- ------------- .•.. -.-.- --_��

�_

deformado e sôbre a qual a decadência econômica mar

cava de certo desajuste, o temperamento. Por esse tempo
as provincias do Sul, a do Rio de .J'aneiro, sobretudo, co
meçaram a crescer de importância pelo café que cobria
as terras altas. Viu o nosso Saint-Hilaire o brasileiro
neste momento de ascensão e teve a serenidade para ca

racterizar o surto de fertuna com as possíveis quedas
pelo esgotamento da terra, pelos disturbios de organiza
çâo tecnica. A' terra lhe parecia magnifica, mas ao ho
mem faltava alguma coisa, O sábio meditou sôbre o fu-Ituro dó Brasil, não se deixou dominar por uma crítica .

de, preconceitos: eu_:opeus, pondo-se à vontade para eX-I
:JnmIr o seu entusiasmo, ou reduzir o seu otimismo pe- ,

las maravilhas que' estudava. O botânico não fez SaCio-Ilogia de botânica; foi somente um homem de bom sen,
so que viajou terras novas para ter do homem uma im-
pressão rea1.

, _

,A leitura dos volumes do mestre francês não nos
choca, apenas nos põe na intimidade de. relações entre
terra' e gente, num tom de conversa sem pedantismo de
sábio-em expedição de campo. O que há de melhor em

Saint-Hilaire ,é a sua camaradagem sempre em exercí
cio. Para êle '0 seu ,moço de estrebaria passa à categoria
de amigo, e se chega a críticas contundentes ao tempe-

I rarnento do brasileiro, tudo é feito na melhor das in'ten
ções. Podemos .cuvi-lo sem constrangimento',E' o amigo
Saint-Hilaire quem fala. \ ' .

(Do GLOBO).

ULTRA SONO
DIA 17 - Sábado - Chá - Bingo Sinos de Natal

Reserv9 de mesas na Joalheria Muller a partir
do diá 14 do corrente. Início ás 15 horas. ,'l'O 'PARA INFLAMAÇOES E DORES.

,\ ,TRATAMEN'FO SEM OPERAÇAO DAS

/ g'DIA 31 -'Sábado - Grandiosa Soirée em benefí- SINU'SITES � III!
___

c
...-io_das crianças da Cr:che -da L.�.A. -, Natal. E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA' 7T'.-.-'..,.. \ ouiIAtrTE TODO DIA

Veode-se e Compra-se ' TRATAMENT� �OM HORAS MARCADAS'-. ,I ,: "�"
. nos «�A/)�JOS

VRO�e�;G�';;�Ec���i��� e duas Gabines CHE.IDR. GUERRE IRO "M 'D':--R�':;.',*Compra-se Caminhão Chevrolet.. I CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO 'PRETO ';
� r:,.., ,iIIl "" � � � ,

Tratar com o Agente do Rápido Sul Brasileiro - � �LTOS DA CASA BELO HORIZONTE. ,I ;; 7t' �
.Micro Ônibus", ttESJDtNCIA - FELIPE SCHMIDT, N. iI!. "\ �

Vende-se uma, de madei-

,"_.�----

Clu�e 15 �e Outubro
DEBUTANTES - CONVITE

A Diretorià desta Sociedade tem a grata satisfação
de convidar as gentis senhorinhas do Clube, para faze
rem o seu DEBUT na noite de 17 de Outubro, próximo
vindouro, quando será realizado o tradicional.BAILE

, DE GALA, comemorativo ao seu 320 aniversário de
fundação.

."

Comunicamos às interessadas, que a inscrição po
derá ser feita até o dia 13 do corrente, na Secretaria,'
das 19. às 21 horas.

Certos da aceitação do presente convite, antecipa
mos os nossos agradecimentos.

Hélio Prazeres - 10 Secretário

.

I

tira TBois Clu�e
"
LIRA . TENIS CLUB�

I
I

PkOGRAMA DO M�S DE""ÕUTUBRO'"
DIA 10 - Sábado - Grandioso "Baile de Gala",

ás 22 horas eIl1 comemoração ao aniversário e

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

(

Pereira, Oliveira & Cia.-

"
Ind. Gerais Cássio Medeiros

ga S: A.
Rádio Farroupllha de Pôrto A'A.

I

Alegre
� ,gencla Electrolândía

'Rádio 'Sulina- de Capinzal Modas Clíper
Rárlio Difusora de Tiju�as A Electrõniea
Rádio Difusora de Laguna J d Est. Jo�é Daux S. A.
Rádift Caçanjurê, de Caçador

I e Waldir Losso & Cia.
!'!.áC:OfDifusofit de Itajaí.' I Eléctro Técnica Ind. Com.
"O Fstado" '1' S A
"Alvorada"

l ,p bl" ·d d·
. .

,

"O Invicto'"
. '" I U lei a � I

Escritórios Ronalàn Ltda..
"O Vale do Itajaí

. • Lóide Aéreo Nacional
Caixa Postal,...45 ,_ F!orianópolis - Santa Catarina

.

'

Cerâmica
.

São Caetano
TIJOLOS PRENSl\t)üS, TEl.iIAS� LADRI
'�HOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA.

" TARIO
. PRONTA ENTREGA

OsnyGamaaeia.Edital
,'ERONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal,

.

,

.

239 _' Florianópolis
DISTRIBUIDORES

De tardem. do' Senhor
Presidente, convoco todos
os membros desta Socieda-·
de, pari a 'assé�bléi.à geral
a realizar-se, quarta-feira
próxima, dia 7, às 20 h�ras,
na Casa Santa Ca'ti:u:'ina, à,
rua Tenente Silveira, 69,
a fim de serem discutidos e

aprovados os seus---Estatu
tos.

Alcino Caldeira Filho
10 .Secretá.rio

----�--------��----------�,������I�--;���

o' Bom
. ImiDo Sainl-Hilaire

"

José Lins do Rêgo

REPRESENTADAS

ACITE

\

,

dia, conseguiu, parece, di

minuir; os estados de' irníta
bilidade persistente] de an

siedade, de depressão ner

vosa, de cóleras subitas, ou
de insônias em tod�s os en

fermos tratados, salvo na

queles atingidos de afecções
cerebrais organicas.
Numerosas experiências

serão' feitas, antes que o

medicamento possa ser

posto á venda, - declarou
á imprensa d dr.-Huffman.

VENDE-SE uma, tipo
Rural, para 12 passageiros,

I marca Chevrolet em estado
,

I nevo, Tratar 'na Agência
i T.A.C.

CLIENTES

Casa Londres

.,

'SÃO -PAULO
R10?

�

SOCIEDADE DE ,ASSIS- ,
T�NCIA AO PEQUENO

JORNALEIRO' '.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'-'radençao _elútriça ',' - �o Norte
_

.�o
-,

(stado
Quanto à taxa de demanda que está sendo cobra- Sector de Santa 'Catarina (Tubarão) da, Cia. Siderúrgi

da nos períodos de raclonamento, � j\SSOciH.�â(', após éa Nacional, que há racionamento NÃO POR FALTA
divessos entendimentos, assentou com, os senhores Di-! DA USINA TER\,!O-ELETRICA DE CAPIVARI e sim
retores da Empresul quo.'? aquéla emprêsa devolveria aosl por falta de chuva, não podendo ser utilizada a energia
consumidores a parte cobr ada indevidamente durante hidro-elétrica conforme previsão feita.'

'

67 69 136 dias os ínterqssandos incer- o I acionamento, devendo éssa, devolução efetuar-se tâ:.. · g) - Que o racionamento continúa até esta data,
58 58 O l!OUTOR OSMUNDO tos para contestarem a pre-, logo fosse restabelecida a normalidade no fornecimento portanto, 'por dois exclusivos motivos:

65 65 VIElRA DUTRA, JUIZ HE sente ação. de usocapião no da energia, sendo que, à época de tal entendirriento, os

"
,- DEFICIENCIA DA USINA HID�O-ELETRI-

DIREITO DA COMARCA prazo legal; 40 _ Que, afi- Diretores da Empresul esperavam nc rmalizar I) forne- CA - (Bracinho) - QUE DEVERIA SER COMPLE-
cimento da energia a partir de princípios deste ano.

,

TADA PELA USINA DE CAPIVARI.
•

,

675 667 1342, DE BIGUAÇÚ, ESTADO nal, por sentença seja re- Improcedem, pois, quaisquér oríticas ou alegações, � DEFICIENCIA DOS TRANSFORMADORES"
Na segunda' noitada rea- DE SANTA. CATARINA, conhecido e declaf;do o do- por injustas, de que' a n/Associação não se tem ínteres- QUE, -'- segundo chegou ao conhecimento da Cia. Si

.

N,A FóRM'A DA LEI, minio da :rkquerente sobre sado pelo angustiante caso do racionamento da 'energia derúrgica .Nacional, - FORAM CONSTRUIDOS PE-zada nas canchas da .. So- ,
I

•

ciedàde Carnavalesca Gra- ETC.. o terreno acima' descrito e elétrica, pois os que, p .irverrtura, assim procedem, .
.es-' LA PRóPRIA EMPRESUL.

b quecem as providências a que aludiriios como esquecem h) _. Que, sim, paréce NÃO RESOLVER o caso

nadeiros da Ilha, levou aFAZ 'sa er. aos que o pre- ,'transcrita a sentença no Re- .

d bl 1 d 1 S Ó PELAas grandes e concorr-i as assem éias rea iza as pe a s- UM AUMENTO DA ENERGIA F RNECIDA
melhor a Equipe _ CHE- sente edital virem ou dele gistro Geral deImóveis, por sociaçâo para nélas serem discutidas e apresentadas su- COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL..
VROLET - M. Daux, ven-,

conhecimento tiverem que, mandado de �. Exa .. Da-se gestões capazes de, -, com' acerto' e sem demagogia, - 9.0 - Do sr. dr. GERALDO SÉRGIO OLIVA DA

cendo pela diferença de 84' por parte de MARIA EVA- a ,presente açao o valor de resolverem a .cruciante situação.
•

FONSECA, Chefe di C.S.N., em Tubarão, Sector de
. I RISTA DE JESU'S C $ 2 100 t t Feitas éssas explicações preliminares, passemos ao Santa Catarina, a n/Associação também recebeu o ofí-

pontos muito embóra os , por seu, r . ,00 e pro es a-Se
,

I " ATUAL RACIONAMENTO' cio n SSC/C/167/53, de 10-9-1953, em resposta ao que
seus elementos não produ- I advogado Dr. 'Oswaldo Pe'- pelo depoimento pessoal de 10 _ A QUINZE (I5)' DE JULHO deste ano a dirigiu àquêle Chefe, cujo oficio termina com a seguia-
zissem o que deles sex. r;ira ,B�ixo, "", foi dir�gi.da 'quem quer conteste a ação Empresul publicou na imp'rensa local o auspícíóso AVI- te catégórica afirmação:

.

rava. A Equipe Chevrolet a petição do teor seguinte: e bem .assím pela juntada VO de que a partir das zero (O) horas do dia :?Q'daquê- "DESDE O INICIO do fornecimento de energia ao

conseguiu 1304 pontos con-; � �xmo. Sr. Dr. Juiz �e de documentos. P .. deferi- le mês (segunda-feira) ,EM DIANTE forneceria ener- Norte do Estado - NUNCA VERIFICOU-SE ACIDEN-

d D t d C d B mento. Bíguaçú, 3 de agos- gia elétrica a 60 (sessenta) CICLOS EM CARÁT]!:R TE NA NOSSA USINA (na Usina Térmo-Elétrica de
tra 1221) pontos, assim is- irei o a omarca e 1-

DEFINITIVO, e que A PARTIR dos citados dia e hora Capivarí) _ QUE IMPEDISSE O FORNECIMENTO
tribuidos: guaçú: Maria Evarisla de to de 1953. pp, Oswal Pe- CESSARIA, TODÕ E QUALQUER_ RACIONAMENTO DAS QUANTIDADES DE ENERGIAS' PREVISTAS".

Jesús, brasileira, solteira, reira Baixo. Testemunhas: QUE A REGIÃO VII'fHA SOFRENDO DESDE MEIA-' fo.o - Com a exposição feita nas intens anteriores
doméstica, ,domiciliada e Manoel José Vieira, Graci- .DOS DE 1944.

'

da presente Circular, é n/intuito demonstrarmos às pre
residente, na localidade - de liano, Francisco Teixeira. I 2.0 � Face tão incisivo AVISO deixou de ser es- .zadas firmas associadas que a n/Associação jamais. des

"Areias", neste Município, Pantaleão Cardoso Antonio perança para tornar-se de certeza absoluta o desapare- curou do palpitante assunto relativo à produção da e-

120
.

.. .
.

.

cimento para sempre do racionamento da energia. nergia na região norte do Estado, inclusive em Joinvil-

131 p.or seu �dvo�ado infra as- Feliciano Gonçalve�. �sta-I 3.0 - Assim, corri a devida, solenidade e explicável le, e que sempre esteve alérta propugnando por solu-

I
sinado, inscrito na g.A.B., va selado com estampilhas

I
contentamento, realizou-se, a :25-7-53 a inauguração ofi- ções inspiradas .nos princípios técnicos e aconselhadas

156
secção de Santa Catarina, estaduais no vJlor de Cr$ cial da ligação Florianópolis-Jaraguá do Sul e das óbras pelos ensinamentos da experiêncía e da: ponderação.

60 56 1161 vem, na presente de usoca- 3,50, devidamente inutiliza-I de a�ll�i�ção e reforço da Usina do. �raci�ho com. o
.

11.0 -,Resta-nos, p�is apelarmos para as dignas
73. 72 145, . -

f' 1 d E 'd't ti
-

f'
I maqumarro encomendado pela administracâo anterior firmas associadas no sentido de que, de sua vez, apresen-

piao expor e a ma reque- as. mal a pe içao OI'
d '1 E'

�

.

,�
li
-'

d f 'I' f56 44

100�'
". "

•

I aque a mpresa. ..,. '.
" tem suas va rosas sugestões capazes e aCI itar -e 01'-

rer a V. Exa. o seguinte: 1 exarajlo o segumte despa- 4.0 _ Decorrido período de tempo inferio, a um' talecer a atuação da nossa entidade classista perante às
58 58

Que possue por si e por ante I cho: R. hoje. A. Designe o ,mês, ou seja .a 14-8-1953, a. E,�presul c�municava, em autar�dades competentes .afim de �bter-se uma. solução58 58
,cessores, ha I?ais de trinta

I
Sr. Escrivão ?ia e hor� paJ i AVIS? pela I�prens.a, � ,remlcIO do ,ra�I9name;nto por a mais breve para o momentoso problema.:. ainda pa-

52 61 113
anos sem interrupção ou ra a audiência 'de justifica- iprazo indeterminado justificando, a drástica medida pela ra que a �mpresul conte com a leal cooperaçao das elas-

77 75 152 : _ I' - ,
I forma seguinte. \ ses produtôras.

.

76 79 155
oposiçao de quem quer que çao, fazendo-se as necessa-I a) _ "a descomunal estiagem ATUALMJ<:N':PE rei-

'

Cordiais Saudações.
seja, U1p terreno na

locali-I
rias notificações. Biguaçú, nante nesta região"; , .' Pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL

.. dade de "Areias", neste 1°/9/53. (Assinado) "O.; b) - '.'gastos :xcepcionais da águ� para os ensaios DE JOINVILLE .: Adhemar �arcia, 9�ido Torre, �OD-662 642 1304
Municipio, medindo 160 Dutra. Procedida a justifi- da!; novas mstalaçoes, COMO, ,TAMBEM, PAHA SU- ge Parucker Jumor, Edgar Klem, Antomo Budal Arms,

EQUIPE BIG-BOYS metros de frente' ao Oeste, cação foi esta julgada por
PRIR DIFICIENCIA DE SUPRIMENTO DE ENER- Ludovico Balthazar Buschle, Alberto Carlos Rocha;

Paulo 66 72 138 I
. GIA - (na semana anterior - o aviso da En1presul é Werner Manteufel, Ovídio Pereira da Silva, Felinto

onde confronta com a estra- sentença do teor segumte: de 13 de .agôsto) - PELA USINA TERMO ELÉTRICA Jordan, Roberto Stejn, Ernani Lopes, Alois Kahlhoffer
62 64 126 da, 2.410 metros ao norte, Vistos, 'etc.. Citem-se os DE CAPIVARI; QUANDO OCORREU UM ACIDEN· Filho; Afonso Koentopp, Ervino Doerlitz, Atila Urbano
57' 54 111 onde confronta com a pro� confinantes do iÍnóvel e o TE EM UMA DAS SUAS CALDEIRAS A VAPOR"

Luiz Carlos ,70 75 145 priedade de herdeiros de Dr... Procurador Público, 5.0 - Como é de vêr, o !lOVO racionamento caus�u ------ fie
",

Mazzola 63 62 1,25 e está causando justificada ?preensão às classes produ"
.--

pe
'�.,

�'Francisco Teixeira, 160 me- por mandado. Os interessa- '-o
-

t. '/fi
��--- ....

E'
.

53 513 106 tôras, eis que, agora, o problema agravou-se com ·as mo-

'1l"A '�'AS
. ri

B:�::nutto 65 5e 117
tros a leste, onde confronta dos incertos 'deverão ser dificações havidas nas 'instalações das indú[trias por

".
.

e· ". .�'M'�.'��.'" .
.

-. ..o,!
.

com o rio Jordão. e 2.410 citados na fórma estabele- força da .alteração da ciclarem de 50 para 60. ,

.

\ &-IfUjOsv�ldo 58 56 114
metros a leste, 'digo, 'ao sul, cida pelo art. 455, paragra- 6.0 - Por êsse mofivo e com o intuifu' dê, �)m auxí- \,..,;,;..

5
IJA�.

"

r_. . t,
Cardenuttol ,57 47 to4 o�de confronta com terras fo, ío., do Código de Pro- lio da Empresul, obter u�a :solução mais rápida, a �' I;Iflli:1 r' I

Lange 63 71, 134 .

"

.- , C' '1 J 1 n/Associacão dirigiu-se imediatamente, por telegrama, .
- r�. --;,r"...,

de herdeI:os de JulIao Jose! cesso IVI. U go por sen-Iàs seguintes autoridades: a) _: ao exmo. sr. PRESI- �-_�

614 606 1220
Teixeira; 2 - Que a reque.- tenç,a a pr.esente· justifica-,DENTE DA REPÚBLICA; b) ....:. ao exmo senhor IRI- '.�.�_:-�__-.'-�:��_;?"_:

.

. . I
rente possue e exerce sobre ção, em' que é requerente ,NEU' BORNHAUSEN, dd. Governador do Estadó; c) - � �_:... _

Nas 40 bolas fOI o maIOr
o terreno 'acima descrito Maria Evangelista de Je- a? exmo. sen�or Deputado NEREU RAM�S; dd. pre-I �-

-

"
•

,"mmi��
PAULO (Big-Boys) com I 'f' su' co a fI'm de que produza !?Idente da Camara de Deput�dos FederaIS; d) _ ao i •

posse mans� e pacI ICa, "", .
, 'p 'd t d ASSEMBLÉIA LEnrSLATI _,_

295 pontos seguido de . ,Ia' l' exmo. sr. reSI en e a J -

......., usando, fruindo e dispondo (JS seus JUrI ICOS e egaIS VA',DO ESTADO; e) _ ao .CONSELHO NACIONAL '

HENRIQUE (Chevrolet) livramente da ll1ejma como efeitos. Custas afinal. Bi- DE AGUAS E ENERGIA ELE'Í'IUCA; f) .- l! ao ex-
�

,

_

com 293. ponto�, EGON de ,sua legitima proprieda- guaçú, 15-9-53. (Assinado) mo. sr. Senad?r CARLOS GOMES �E .0�:,JVJt�IRA. 'II __ ... _-, �..oi(Chevrolet) com. 291 pon- de ha mais de trinta a;'ios, O. Dutra. E 'para chegar ao 7.0 _ Nos t.elegramas, 10!lgos e dI�Crlmll1atlvos, .ex· $
- ;==---=- �.

� 10 li -:

tos e LANGE (Big Boys) sem qualquer oposição ou conhecimento dos interes- I?únhamos a situação. e pediam�s p;ovidência3, ?entre .... -.
..'

seus lins de.1. �;�
-_-,--

286 t
estas a de, que a Usm� .de �aplvan .for�ecess� a E�- : -.

�.'" .�aSSC do \,u\ido ao·

_.�'_."' c:i.ofI'{.,�,\ t_� ..

4t
cc;>m pon os. interrupção, possuindo 'po

I
sados, passa o' presente edi- presul os KWS nec�ssarIOS a normalIzaçao do ±ornecI-I'� �, \ol\ge de onÓC �, _' � ,�Em 20 bolas foi ainda o citado terreno uma casa on- tal com o. prazo de trinta �ento. de energia face os en?rmes .dispêndios.e o grande,

'

.. ' oP'�� ..
,.;,_..,-- ,

e\ CO'" ,,�,�:';;�:'
maior PAULO com 157 de reside e lavouras d�\Ter- (30) dias; publicado e afi- mvestrmento de recursos fmap.celros represent<:Jdos na

..�;, �os e� Ó \óci\ c agred6v • :�,
'. ';

pontos, seguido de Henri-
sas; 3 _ Que, assim, . que- xado na fórma da leI. Da- ligação Jaraguá",Florianópolis. �;../ 'o"�

"-to lhe $Cf possante·cnotor· M;que com 156 e' Egon com
- 8.0 � A_ nossa- Associação só_. obteve rê�.,poc;tas

d() �>., "G eYJtl\io de um

MSarendo adquirir o dominio do e passado .nesta Giq.ade' senhor PRESIDENTE DA R:EPUBL�CA e do senhor
.-

OM155 pontos. do citado terreno, na forma de Biguaçú, aos dezessete DEPUTADO NEREU RAMOS.
'

I J '

Em 10 bolas foram os do que dispõe o artigo 55p dias 'c;lo ines de setembro
.

O .prim;iro, ist? �, o sr. Pre.sidente �� Rep�'bl�ca:, ! ,',

f ;
maiores Cardenutto, Paulo do' Çódigo Civil e obdecido do ano de mil novecentos e comunICOU a Assoclaçao que, haVIa encammhado o Im- i fi! IA • H O R S �

e Lange com' 81 pontos, se-
'..

�

E O l portante ,assunto à solução do Conselho Nacional de, S S'"
"

'.
o que dispõe os.artigos 454 cinquenta e tres. u'. r an- .

I 'D 2.!> a 22 H P.
f�uidos de Jayme com 80 d R d F Aguas e Energia Elétrica, a 30-8-19.53, sob protocolo n. ,,,r- e· .' ••

t e seguintes do . Código do o' omão e aria, Escri- 062178.
.

I ...,
�--

pontos e Henrique e Egon p' C· '1 V-f' d t'l f d
.

rocesso IVI', requer a
.
vao, a. IZ aI ogra ar e O segun o, ou seja, o senhor Deplftado NEREU1- a Distribuidor

com 79 pontos. Exa. se digne mandar de- subscrevI: RAMOS, historiou-nos às demflrches que levará a efeito, I' .�
Em 5 pontos foi o cam- signar dia, hQra e local pa- Biguaçú 17 de Setembro inclusive j,llnto a alta direção·, n0 Rio de Janeiro, da Cia. I �

, �,
p(·ão absoluto AMIN com

ra a )'ustificaçãomrev,ia eXl- de 1953
-

\ Siderúrgica Nacional, proprietárai dá :Usina

Termo-Elé-1i
� .;t1

.�
. ". . .trica, Município de Tubarão, neste Estado. 'O"" �I _45 pontos, seguindo Câder-'d 1 C 'd' d P Ad) O d V .

gI a pe o o IgO e '}:o-·. ssm�,o s.mun o. t.�, . _Das informaç�es e_ elementos. ,obtidos pela n/Asso- .:/
......'.,,_,

I
nl.tto e.Lang'e com 44 pon- e 1 d..i D t J d D

I
_

1
_ _ 'l. I

cesso -ivi, com, ciencia o et,a tt ta _ .UI.Z e IreI� Claçao, as

c,onc
usoes sao as segumtes: '.

"
__....:_........::.�!:..:."....:. --;.

-'-
�

tos, Lange corp 43 pontos e órgão dó Ministério Públi- to.
• \ \

I _

A) � Que o racionamentQ óra havido em Joinville
I S- J. Cantidio com 42 pontos. 'co', puyido-se as testemu- Confere com o original a- NAO DEPENDE DA USINA TERMO-ELÉTRICA DE
I Expresso ao, orge

I
-

..' CAPIVAR!: ' t'
.

O menor ponto a cança-' nhas abaixo arrólad,as, que fIxado no lugar de costume. d
>

1
'. _

•
- DIARIAMENTE _

•

,

b 1 1 db \ ' B) - Que as causas o atua l:aCIOnamento sao as FLORIANóPOLIS --'- BLUMENAUdo em 5' o as,
.

evan o comparecerão independen- O Escrivão, Orlando Ro-
que seguem:

.,

"
-

título de "URSO GERAL"
'';_ AGENCIA _

temente de notificação, fei- mão de Faria.
.

a) - O norte do Estado, ESPECIALMENTE JO..
_ CACIQUE HOTEL _

(las disputas, t'oi consegui- � INVILLE, � INICIOU O CONSUMO DE ENERGIA .

do pélo bolonista - ITA- . ,
, ELÉTRICA DE CAPIVARI EM 21-6<\.95�, tendo havi-

H
·

M I C IMAR da Ch�vrolet com 15 do, _como é natural, uI?aju�te no fornecime�to, com li- aVlo- O or « ar'
• gaçoes de cargas parCIaIS afIm de que a Usma pudesse '

ter reu equipamento regulado para a:'carga máxima que' .

RAPIDEZ _ CONFORTO'- SEGUR.ANÇA
seria solicitada, -

.

'. 'VIagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
. b) - Durante algum tempo, a carga foi de 8.500 I Escalas intermediáHas em Itajaí e Santos, sendo

KW, portanto MUITO SUPERIOR, a do compromisso neste último apenas para o movimento de passageiros.
de fornecimento da Usina Térmo-Elétrica de Çapivari ITINERÁRIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

que é- de 5.&00 KW.

c) - Depois das regulagens normais; a carga à
disposição na linha de transmissões fornecida pela USi-!

'

na de Capivari pass�lU a ser de 9.500 KW, DURA�TE IDA VOLTA
24 HORAS DIARIAS. de Fpolis. de Itajai do Rio _ de Santos

d) - lilmve, durante uma semana (de 31-7 a .... I 16/10 18/10 23/10 211/10
6-8-53), umà limitação de fornecimento, em virtude de

I
27/10 29/10 4/11 5/11

um' ajuste n? caldeira 'da Usina Capivarí, PORÉM, 8/11 10/11 15/11 '16/H
NUNCA INFERIOR A DEMANDA PELA MESMA, 19/11 21/11 26/11 27/11
COMPROMISSADA DE, 5 80e KW.

'

30/11 2/12 7/12 8/12'
e) - EXCLUIDO ESSE PERIODO, _ a Usina 11/12 13/12 18/12 19/12

Térmo-Elétrica de Capivarí TEM MANTIDO À DIS- I 22/12 24/12 29/12 30/12
POSIÇÃO 9.500 KW, ou seja, CERCA DE 1.500 KW A

I
Horário de saída: de.Fpolis., às 24 horas

:a.e.lta •• Ocalo. - Bum••• I'ia"o •• Olho para MAIS DO QUE PÓDE RECEBER O ESTADO, EM do Rio, às 7 horas
C....fflcAtlo da PrMIIo ArteriaL VIRTUDE HE DEFICIENCIA DE TRANSFORMADO- Para mais informações dirijam-se à

1�!!!���!!!!�.!�==�:n!P�i�:!�. te eg�, Pinei,�,__"""",RESffM J::�;�:d��ç�U��Emprestll declarou 'ao ��:�!�tor�ACI���aL�!a��:�GA:$�e��:Pi��./
,;;�:i,� J·,�'�����i':·,· '.. , ,�;�: ..��:__: ',:;_ \,�:'; ','i"; .?'_:; <

I

Bolão

, ,

Florlanópolís, Quarta-feira, 7 de Outubro de 1953 '..
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O ETADO

IE DITA
)

L.:A'to_ o que, julgue V. Exaõ" a

Justificação, mandando ci
tal' pessoalmente 'os con

frontahtes e h, orgão do Mi

nistério' P4blico, é por edi-
,

tais com o prazo de trinta

75 58 133 JUIZO DE- DIREITO DA

64 61 125' COMARCA'DE BIGUAÇÚ
78 61 1391 .:

72 74 146 EDITAL DE- CITAÇÃO
72 62 134' COM O PRAZO DE (30)
,63 73 136 DIAS·

Otavio
Dante

Môa
Itamar

Cantidio
! Eurico

Egon
Walmír
Braulio

Equipe CHEVROLET

M.DAUX

Vado 66 54

65 66

79 77
Eurico

Henrique
Ivo

Cantidio

Itamar

Braulio
Otavio

Môa

Waldemiro

Egon

Jayme
Rozatto

pontos.

o MELHOR JURO '

5%
�

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO. 16

C. RAMOS S/A

Comercio _ Trànsportel
Rtnl Joio Pinto. 9 FpoU.

Hoepcke»

Florianópolis - Itajaf - Joinv1lle .
- Curitiba

Viagem. com' segurança
.

e rapidez
sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO» NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953

,_

Agêntia:
"

Kna Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira:

OLHOB - OUVJDOl - IIAJUZ • 8A11a.Alft'A
DR. GUERREIRO DA FONSECA

................... ' ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• '4' ii,: t_I ECI ital �����iT::f:;����];;
JUIZO DE DÍREITO DA

I
do) pp, Mario .Lauríndo. ,

.
, JUIZO D,E ,DI,REITO DA Miséria, no, munícípio de além d� todas as demais'

T h 1) \E lvl JUIZO DE DIREITO DA, cante; fundos, ao Sul, com
·

4a VARA DA COMARCA asterrrun as:
.

te vmo '
,

I COMARCA DE TIJUCAS Pôrto Belo, nesta comarca, provas permitidas em nosso
,

I NO'POLIS Vieira de Souza 2) Eduar COMARCA DE TIJUCAS
I

(.J morro da Guríta; a Ocs
DE FLOR A ".. .

1 '
- por seu assistente judiciá- Direito, 7°) _ Que, nestas

;: do Antonio da Silva, Todos te, com terras .de Maria.

EDITAL D ECITAÇÃO residentes em Cacupé. Em Edital. de 'citação, com o! Gên'nana Fagundes; -a Les-
Edital de citação, com o rio, abaixo assinado (doc. condições, o suplicante re-

COM O PRAZO DE TRIN-, a dita petição foi proferido d d' d' I .

. ,
," pmzo de sessenta dias de n. 1) com escritório à- rua quer a v. excia, de. acôrdo

- p.razo e s!?ssenta tas. e

I tl!,: (cm terr.as de Maria
TA, (30) DIAS o seguinte-despacho: Rec. 'd . interessados aàsentee e des- Conselhoeiro Mafra n.. 27, em com o artigo 455 e ',seguin-,uiteresstuio« ausentes e es- Ger-i.ana Fagundes, 3,°) ',--Hoje. A. à conclusão, FIo':' conhecidos Florianópolis, Capital do tes do Código de Processo

o. Doutor MARIO, DE rianópolis, 2 de setembro de conhecidos QUI:', embora possua o refe- , ,
J

, , '

I Estado. de Santa, Catarina," Civil Brasileiro e com ciên-
CARVALHO. ROCHA, 1953. (assinado) Manoel • I I ri.to imóve como seu, man- •

B b d L do d t CI' 'A res O dóutor Clovis' Ayres inscrito' na Ordem dos Ad- cia previa do ilustre repre-
Juiz Privativo de Menores, ar osa 'e acer a Su- ou or �VIS y <;a c pacificamente; com o .: ,..

'

.

'

no exercício do cargo de bindo os autos à conclusão, Gam,a, juiz de direito ,da co- " ,-

ibi h bs di" Gama, JUIZ de direito da co- vogados do B,,rasil, Secção sentante do Ministério Pú-
,

'lO,raus SI 1 a pn 1 , por
Juiz 'de Direito da 4a Vara receberam o seguinte "des- marca de Tijucas, do Está- . _

. marca' de Tíjucas do Esta- de Santa Catarina, vem, hlico da Comarca, se- digne
da Comarca de Florianó-, .pácho: Designe. o snr, Es- do de Santa Catarina, na m,m� de quar,enta anos, nao

do de Santa Catarina 'na mui respeitosamente, pe- �f.:jà determinado dia e hora

Polis, Capital do Estado de crivão dia e hora para a
<:I�r;o,:, o suplicante dequal-' ,

forma da lei etc
-

.

.: forma da lei etc. 1 ante v. excia. na forma da para a realização da [ustifi-
Santa' Catarina, na forma justificação, cientificados " '�u(;'r título formal, pelo

' -

da Iei, etc. � previamente os interessa- Faz saber a todos quantos qua I possa 'provar sua qua-
• Faz saber a todos qu.antos lei, expor ,e requerer o, se- cação initio litis, .através da

.F�Z SABER aos que o dos. Fpolis, 2 de setembro interessar possa o presente llirlade de proprietárlc 'dl; interessar possa o presente guiríte: 1°) _ �ue, hámais. c ual, com o depoimento das

presente edital de citação de 1953, (assinado) M. La- edital de citação, com o pra- ° edital de citação, com o pra,-I de 'trinta anos, o s.uplicante testemunhas abaixo arrola-
d int (30) d SENTENÇA V·

mesmo, 4 ) '� Que, ppr ês-.
com o' prazo e trm a cer a, .' IStOS,' zo de sessenta dias, virem zo de sessenta dias" virem, possue como, seu, no, lugar (1:1::>, fique positivamente jus-'
dias. virem ou dêle conhe- etc, Julgo' por sentença a

'. te .motivo, deseja o sup1i-, '

,

, .

tíf
-

dê fl fi
'

ou dêle conhecimento tive". t· t
.

' ou dêle conhecimento tive- c:enominado Sertão da Mi- tificada a posse do supli-
cimento tiverem, que por JUS 1 icaçao e s. e s. em can e, peran e v,' excia, re ..

parte de RAIMUNDO PE- que é justificànte Raimun- rem, que por parte de João gulorizar os seus direitos sô- rem, .que por parte de Pe- 'éria, m�micípio de Pôrto cante, de modo contínuo' e

REIRA MACHADO, na a- do PerJira Machado, afim Manuel de Sou�a, lhe' foi bre o imóvel em apreço, ut.-
dro Daniel Dias, lhe foi di- Bele, sem qualguer inter- paçifico, a fim de que, a se-

ção de usucapião em 'que de que surta os' seus devi- dirigida. à petição do teor. rigída a' peticão do teor se- .rupçãoe sem qualquer opo- ,uir, se tida a posse como .

...

ree"quereu perante êste Jui- dos e legais efeitos: Expe- lizando-se da ação de 1l�1l- '.
J

, •

seguinte: "Exmo. sr.: dr f d gUint,e: "Exmo. sr. dr. juiz sição, . um terreno com·a ,:,lenam�nte provada, sejam
zo, lhe foi' dirigida a peti- ça-se mandado de intimação

. cap.ão, com un amento no

cão do .teôr seguinte: Exmo. aos confinantes do imovel juiz ele direito da comarca artigo 550 do Código .Cívíl
de direito da Icomarca, Pe- área de 1.306,800' mtsê, citados pessoalmente os

Snr, Dr, Juiz' de Direito da em questão, bem como ao de 'I'ijucas. João Manuel de Brasjleiro e pela forma e::;-
dro Daniel Dias, brasileiro, 'onstante do croquís anexo I,l encionados confrontantes,

'4:1 Vara da Coin.àrca da' Ca- D�re�o� do Ser�!ço. do Pa-, Souza, brasileiro, 'solteix(" tabeiecida 110 artigo 454 "k casado, lavrador, residente" (doc. n. 2), 2°) _ Que o residentes nas vizinhanças
pital. Diz: Raimundo Pe- trímõnío da União e do dr. rcsidente I e domiciliado no C di d P C"

e domiciliado no Sertão da terreno em referência tem do imóvsl, o representante
reira. Machado, bràsileíro, .4° Promotor Público na .

"
, '. _I) 19O e rocesso ivil '

d 1 d id l'd' d d' R
"

t'
. lugar Fernandes, no distri- I:r' sI'leI'ro 50) Que

' [,S seguintes confrontações: do Ministério PÚblico da.
casa o, avra or, reSI ente qua 1 a e e epresen

an-,
_ _,

'

• C1 ,
_

, e ,

em Cacupé, município de te do Ministério Públiêo e t� �e, Sao Joa� BatIsta, nu;- [ principio corrente n,o :bil'e:� lrente, a Leste, 'com terras com"rca e por editais de

Florianóp,olis, por seu bas- da Fazenda do Estado, pa-
,

n:CIpIO de TiJucas, por seu 1.0 Civil que 'aquele que Dor r:r,es�.(üante do
� lVIinistér.io I de herdeiros de Rosórió trinta dia,s os interessados

tante procurador abaixo as- ra todos

contestarem,'
o pe- 'hssisten,te judicial (doc n.,' t '. �

't
. I ubhco da Comarca e por! Furtado; fundos, a Oeste, incertos, para contestarem

.

d'd' dI"
'

'.

,

.

,1'1>11.2 anos, sem ln errup- ,
sinado, que vem possuindQ 1 o, queren o, no prazo e"/ 1), abaixo assi'nado COlli ,_ . _

" editais de trinta (3(;) dias com terras de Ramiro Cor- a presente -aç�o de u�uca-
a mais de trinta anos, man- gal. OutrossIm, citem-se, ," , ,. ;:

,

, .

�rlO, nem opOSIçao, pos:;ulf t d' I '

'''cntor'o a rua Conse heI ,os 1'1 eressa os mcutos, Pil- I'êa da Silva;"ab Sul, ,com l,jã,o no' p'razo de dez diás,
sa e pacificamente, sem in- por edital, com prazo de

'--' • .
-

e:qmü seu um imóvel, adqui- I '

.

_ _ •. t (30) d' 't rO Mafra n 27 em Flol"l'a ra contestarem a presente, terras de Caetano Rita, LUI,'Z qUt: se seguI'r ao,'te'rmI'n'o .,do
terrupçao nem oposiçao o orm a las, os m e- '

,

' .' nr-Jl'e-á o domínio, inde- I
-

terr.eno, :onde cultiva, com ressados. incertos, citação' riópolis, Capital do Estado) pcn0ente d"e título' e boa' f?, é«:ão de \lsucapião no pra,,) Corrêa' da Silva e do pró- prazo edital, na qual se pe-

a área de cinco mil e sete- essa que de,ve�á sejr' feita! de Santa Catarina, inscrüa
' ." de dez dias, que se seguir [-rio requerente; ao No�te, de seja declarado o domínio

f d d que em tal caso se, pre�m·
.

centQ�.. metros quadrados na con ormI a e com o art.
na Ordem dos Advogadn<; ao ihmino do prazo edital; com terras de herdeir0s de, Jo s�plicante sôbre -o aluo.

(5700m2), sitado no lugar 455 § lOdo Cód, de Proc, I
d .

. ;nem, podendo reqUere1' 'ao 1
'

, ! o Br'a·;1 secça-o'/ de Sar'<a 'na (lua se _pede seJ'a deda- José Rebelo, 3°) "_ Que, ('I.ido terreno, prosseguI'ndo-,
Cacupé, nêste município, e ,Civil. Custás 'afipal 'Fpolis,

- ,,. . ... .Juiz, que a,ssim o declare
'

como não possua nem te- 5, de setembro de 1953. (as- Cat.arina, _ s�b n: 433; vem, por sentença, a qual, lhe se1'-
;'2do o domínio do spplican: embora

nha titulo de pósse e !1omi- smado)' Manoel Barbosa de mUI, reso,
elÍosamente,

pc.,' \"I'I'�, de tI'tul t\,'
te �5bre c aludido teri.'eao, imóvel como seu, mansa e' ral se'1tença e execução.

L d
.

d 4a ", L', o para a, ran,;;-
dnio, quer, perante V, Excia,

,

acer a, ,JUIZ
.

a ,Vara. rá.n[tj v, excia., na form ... da .cri
-

"

'.,,'
13"; :,seguin o-se, corrio de }!acificamente, com o "ani- 8°) - Dá-se à presente ação

, 1
.

-

d"t E para que chegue ao co- ,
çao no reg,Istro de �1 ••0- ,",

f I
'

regu arIzar os seus IreI os ,
.

' leI, e..xpor e requerer o SC�

I
,:. (C 'd' C'"

cU'wto, ate ina sentenca e rr'ús sibi habendi", por mais c, valor de Cr$ 2,100,00, pa-
sôbre o referido imóvel pe- nhecImento' de todos mafi-, 'Vt.;h o IgO IVII, a ...

·

\ [ .

°
'

'

,
.

t 1°) Q h'
.

. execl'ção. 8) _ Dá-se' à d t' t
'-

d'
-

f 't f'
,

N T
la 'Ação, de Usucapião, com dou expedir o presente edi- gUll1 e; -:::-

'

,ue, a m<,�s 'h5U) '. Neste caso, tem decl-
- ,e rm a anos, nao Ispoe

Ira
os e elos IscaIs. . er-

fundamento no art. 550 do tál que será afixado no lu- de' quarenta (40). anos o I C}:dn' os' J'uI'zes t 'b
" ;prc�entp ação o valor de o' suplicante de qualquer tí- (.:lOS, p, Deferimento, Tiju- '

,
'

' ,,,.o'.. e ri unaIS I '

·

Códico Civíl. Para dito fim gar de costume e publica-. �l.lpl;cante possue como seu, do'r' .' b
Cl'S 2.100,00, para os dei- tulo do mesmo, P,elo qual '('as, 15 de junho de 1953.

, - d f dI' d 'I
aIS, so ca e ao usuca- .

requer a deesIgnaçao· do o na orma a e1. Da �o e

j no lugar denominado Fer. �...
,tos fiscais. Nestes têrmQ,;; E. possa, provar 'a sua qualida- (a) Theodócio' Miguel A-

dia hora e lugar para a J'us-.. passado nésta cidade de 1'" d' t 't' d 's-"
l· lru�te a prova da poss�, T"\ r t TOO 10 d

'

,

.

'f'
- ,. 'd l' FI" l' (9)

.'ldne es,. no IS ri o e ao CO"' 'f' ".
J. '(',enmen o, IJucas, 'e: de de proprietário, 4°) lherino, Assistente Judiciá-

tI l'Caçao e,XIg,I a, pe
o art, onanopo IS, aos nO,ve _'.

'

"

c.

I
.ldnua epacI lCa no uno- "

d Ul53 ( ) TI.::. d"
.

455"do Códig0 do ,Processo dias do mês de setembro Joao BatIsta, neste mUlllCI,.
A '.

JU,I;I' e
"

a ueO" 0- Que, por êste motivo, dese-' rio". Em a dita petiçao foi

Ciyiif\� ,9Y,al deve:rã?,f's�r .�dZ .:a.r-�. �e u:il �ovecentos. pio de Tijucas, ,sem qu�l� I '1,:1
com ammo de 'd���, po.l.' cio Migue� �t���'ino, aS",is,' ,,' , exarado o seguinte despa�

inguH!,lddó àS" testemunhas e 'cp�\'luenta e tt.es (19�3). quer, interrupção e sem' tn:lia anos. Os re�UIsItos de tenle JudIclarIO , ,Em d�t.1. ja � suplicante� perante:�' lho:' "A., como pede, Tiju
al)�xÕ:'�61àêras: ":'Rêquêr, Eu;��Vinicitls'·60nzaga; 'Es- ,1uàl'quer oposicãÓ' um t�,·_'l''[<;1()·títúlõ e boa-fé sãô:·dis':l petição foi ex'arado o se- :eNcIª,,''-'-l'egulé!nzar os seus.··(,3S, 17-6-53. (a) Glõ'Vis,Ay""
outi""os sfth,'. depois de feita cri,vão, o subscrevi, (assi.., 1".. '

,
" d'

"

',p.ensados (Clovis Bevila- eumte despachos: "A. d,e- d're'tos sôb "I I '

• .fo" _' _ d ) M" d C Ih 11_1•0
con1 a area e..... \ '" ,

1 1 re o Imove em, res Gama, juiz de diI::eito".
a ]'ustmcâçao a citaçao pes- na o arIO e ,arva o

"

, ) 60) Q' d . ... I '

. 'I d . "t' '.. . f" t Rocha JUI'Z p'rI'vatI'vo de' ,,·10,000 mts2 constante do, q,11:1. .
-,- ue, como f":O-'J ugne-se ata para a JUSÜfl- apreço, utilizando-se da a-, Feita a J'ustificacão foi exa-

so�, .os a uaIS con ron es à .' ".
'

.
' ,

j"
.

. '

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

.

. sabêi:,. ao node nUqla extep- Menores, no exercício do
• crrquis anexo (doc. n: 2). vu ae alegado, o suplIcant� caça0. fazendo-se us nece��- �ão lé usucapiã�, com fun-, n,do o seguinte despacho:

são .,de.' t:ri,nta: metros limi-' cargo de Juiz de Direito da ?' I .�. Que ó terreno em' re- I
:-eluer sejam ouvidas as' sál'i:).�: intimações, Tijucas, âamento no artIgo 550 do

I "Fac.:a-se as citações reque-
. ta-se, o referiªo terreno 4a Va,rÇl,., fe�'ênda --tem a's seguintes tc:;lemunhas cujo, rol següE' ::'��7·�953, (a) Clovis Ayr�s Código Civil Brasileiro e :idas, inclusive a dos ihte- .\
com terras de Lucas Sera-

. Esta conforme.
"

'- � I -' , t" t d 'd' d' ,
I '

,,_," A'" '. O E
"-

V'
,.

G "'onfrontaçoes: frente, ·"l) c.,.<llXO, pro es an o, am a, Gan'á,'juiz e direito'. Fei.- pela forma eS,tabelécida no :::-essados·incertos que deve-
· pIa0 Correa, .ao· Sul com SCrIvao tntCtu'S on- , ", '

'

, terras �e m�l'inha', a leste zaga,
o

Norte, ,com o. próprio supli.- !.)( ,10 depOlmento :ressoaI ele ta a justificação foi exarado. artigo 454 do Código de Pro- rá !ler féita por'editais com

com. ';;l estràâa'· geral e a
. tudcs aqueles que, por qual-· o seguinte de�pacho: "Fa- cesso Civil Brasileiro, 5°) I ° prazo de 60 dias. Tijucas,

oeste C'0!ll:José Araújo, Que quer motivo, se apresen�ern

ça,se'as.citaçõe�reqUeri,la�;'I- Q:l�.é pri�c�ípio cort;ente 12-9-53" J.,a) Clov,is Ayres,cit�,também o representan- (,)mo interessados e se opo� senJo que o edItal para H no DlleIto CIvIl que aquele Gama.,I. E pa,ra que chegue
te, do Ministério Publico e, 'h d' 'd<' , f l' d

'
,

n, am ao pe 1 o aqUI ormu-. os Intel'essa os incertc::: que por trinta anos, sem in- ae Gonhecimento de todos e

f:t:r:�����sdaeus6�nt��a:, d��� Te.
'

lado; além de todas ?S de- deverá ser pubHcado por I terrupção, nen: oposição, 'ninguem possa alegar igno-
conhec;do" tOdo, para a- _:'"

. """,0,. mi;lls provas permitidas C:1l �:��se'1ta �ia�. Tijucas; 12-�-1 possuir c,o�o se,u um ��ó- rância, mandou eX"ped�r o

companhar os termos da W'::S(I Direito. 7°) _ Que, ,la (a) C.OVIS {o-yres Gam,l, vel, adqUIrI-Ihe-a o domlmo, r,:!'e:sente edital que !lerá a-

presente Ação de usuca- Com êste ;"610.. VoS. nestas c:mdições, o supH- juiz àe direito" .. E I?ara (l,".le independente de título e fixado na s�de dêste Juízo
pião" e qepois da te,rminação, 6b.. i ..ci. um6. Cdnt6 que t

' .J h h d f
" ,

do prazo dos editais, nos
lhe ..ende..oi. jul'o com.

can e requer a v. eXCIa, ue c., gue ao ,con
' ecimento.- e boa .é, que, em tal ,caso se no lugar do costume e pu-

termos do a;t, 455 do Códi- pens6.dor' e
' aQôrdo' com o artigo 455 e tud,ls e ningúem�possa ale- presumem, podendo reque- hhcado na forma da lei. Da-

go do Processo Civil § 1 e levó...,;,pó.l'uucH'esidên- :-egllintes dó Código de Prü- gar ignorância, mandou' ex- rer ao Juiz que assim o de- dó e passado nesta cidade
§ 3 por meio da qual deve-I .

,
ció.um lindo e útil pr'tse"te; .:e8',o Civil B�asileiro e (orri pe(!ir o presente edital �lU� clare por sentença, a qual de TiJucas, aos .dez�sseis

rá ser .re€onhecido e decla-! um BELIS!1/MO f!OFREde J4�O aROMADO. ciência Arévia d'J ilustre S(:�I á a�,ixado na s,ede dê"te lhe servira' de tI'tulo, para' a
([, d d

'

'v
1:' dias do mês de setembro do

�:R�e °sô�r�i�iOalu�id�ufel;: �,'
NCO AGPr'O�I!ChOJO'eo ��AO Representante do Ministé- J'H�:O, no lugar do costume" transcl'içãi!> no registro de &110 de mil novecentos e

teno, ficando citados, ainda,
t::J

" � r7' ,.r;� .._, ,'1<1 Público da Comarca, ,se e publicado na forma da lei. imóveis (Código Civil,' art, c'nquenta e três. Eu, (a)
para' no prazo legal, apre- FL.ORIANÓPOLIS ��TA CATARINA ".� digne seja determil1ado d,ia Dado e passa�o nesta cida- 550), Nest7 caso, 'tem deci- Gercy d0s Anjos, escrivão,
'sentarem contestação e p'a- e hora para a realização :la 'de dE) Tij,uéas, aos quinze dido os J'uizes e, trib,unais do d 1

I r

.

,o acti ografei, cónferÍ e
,ra seguirem à, causa até fi-I jus! :ficação "initio litis"., a- (tas do mês de setembro do '

"b 't
.

l_paiS, 'so ca e,ao usucapIen e ,>ubscrevÍ. (a) Clovis,Ayres ....
na sentença, "sob as penas DR. N'EWTO.N -'AVILA tr 'Fés da (i'ual,' com o depoí-

.

1 mil t d
da lei. 'Dá-se .� esta o valor v

8Xll) (.e novecen ()S e a prova a posse, continua
I Garpa,' juiz de direit� Está

de Cr$ 1,000,00 para .efei- ar........ alra! - Doe.cu .1 III�ft.. - Predel..... mento das teste!)1uJ;1has a·· cinquenta.e três. Eu, (a) e. pacífic� no imóvel com conforme o origfual afixado
tos de taxa judiciária, Pro-. .

.lltdd...I ..Mlea baixo arroladas, fique PllSl- Gercy dos,Anjos, escrivão,,'.) ,�nirrib de dono, por trinta 11':<1 s�de dêste Juízo, n� lu-
testando-se p:rovar o alee- ce...I"dl: !lu. Vitor .,irll '11 - T,l.f••• 1.1.,. ti.vamente 'J'ustificada a pOS- caçt.51og'ra.fei, conferí e SU", anos Os requ's'to d

.

ti'...:___ '. O· -.' d 1- '" •• -
"

" 1, I .s - e, JUs o gar do 'costume" soAbre '0
gado com .'os 'depoI'mentos Itaa: _a 11, )lor•• I • -, I .1 or ,

d 1 -

Vid.l -.'mOI,
�.e o sup icante, de modo b;,crevÍ. (a) Clovis A.vl·es tItulo e boa fe sao d p 1

pessoais de interessados e
.......d.� :a.. .. - TI1e1o., '1... .' IS en- 'lua me reporto e dou fé.,

de ,t�stemunhas e vistorias.'
eontínuo e pacífico, a fim dê 'Gama, j,uiz de direit.o. Está I sados (ClovJs Bevilaqua); Data sunra" O eSCrIvao:

P'ede Deferimento, (Sôbre
co;�h.rme � or,igi�al afixado I 6°) --:- Que, como prova do Ge1'cy d�s Anjos.

estampilhas estaduais no na �ede �este .TUIZO, no tu-, alegad?, o suplicante requer
valor d'e Cr$ 3,50, incJusive I. gar do costume, sôbre o :.:rc:jam ouvidas as testemu-
a respectiva taxa de S,

P'I
mfl'te ,os mencionados

cO!"-' �uul me reporto e dou fe; I·nhas cujo rol' segue' abaixo,
Estadual, devidamente inu-

tilizadas): Florianópolis, 7 .... .,.u.ciIllPt"-.3.J.l.· ••d•• ".� , .• ' frv:ltantes, ,re�id�ntes na� I ::<.Ia supra, ? eSCrlV�.o: nrotestando, ainda, pelo de-

de 'abril de 1953, (assina-' CURITIIIA rW:CRAII",PROSEBR4! vlZlnhanças do ImQVel.. '.) re- . lIcrcy dos AnJOS.
.

poimento pessoal de todos

Edital

possue o referido se, como de direito, até fi-

Fr.queza. em ser. I

Vlubo Crellotado
� (Silveira)

Presentes de Real '(alor, Sim 1
.

Anais, r_ulseiras Diversas,.Reloulos, .Canetas Parke�, Porcelânas Uee.oradas lac�lalJ
Japoneza e Chlneza, Falanças.;e. MUitas Oulras Novldades>�
'.

'

.1

, .'

,

Preferir -'NOfJsa
·0.....,"',

·Casa.· é
" , '

.
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Delegacia Regional. E os :pequenos é· que pagam ...
Florianópolis, lO de outu- I cor preta), Jacínai Nunes benta! O comissário Fúlvio.> res, Se o Delegado . quer por incapacidade, No caso, é começo de anarquia. Ao,

bro de 1953. � (15 anos, cor preta) e Os- por exemplo, é antigo, de- vingar-se do Chefe da D,O.
I

cumpria-lhe decidir e re- sr, -Secretárío da Seguran
(ass.) Fulvio Paulo, da I valdina de Souza (15 anos, dicado e honesto servidor P.S. que, em boa; hora, as-

I solver a competência de ça cumpre agir, em benefí
Silva, Comissário de :qia. I cor preta), todas emprega-: da Polícia, Trabalha alí há' sumiu o encargo de �giar ,I funções e atribuições com cio não s6 da organização

, No Diário da Manhã, de das domésticas, O fato foi 25 anos, sem outras anota-
I
a Capital entregue aos ga- o Secretário da Segurança. dos serviços vds manuten

ante-ontem, se lê o seguín-j comunicado ao dr. Secretá-
I
ções no seu prontúário se- I tunos pelo Delegado incom- I E nunca apenar um funcio- ção da ordem, como tam-

te:, 'rio da Segurança Pública. I não as de elogios e louvo- petente -:- que o faça para
I
nário por cumprir ordens bém da coletividade, que

ADVERTÊNCIA A UM Como se vê, o Comissá-, citna e não covardemente, I superiores. não pode ser sacrificada
, COMISSARIO rio recolheu as detidas por

I

TIM' para baixo, com os subot-I Isso que está aconteceu- por um delegadinho inutil,
DELEGADO REGIONAL ordem d-o sr. Cel. Delegado ' • • • binados. Isso é falta de dig-

I
do, aliás, não é só culpa que cultiva versos em vez

Pelo dr. Delegado Regio-I da Ordem 'Politica e Social. nidade, de personalidade. I
sua, da sua falta de respon- de cultivar o dever.

nal de Polícia foi advertido E, por ter cumprido a or- A LIRA E A GAZUA O Delegado, aliás, há mui- � sabilidade e de éspírítopú-
o comissário Fulvio Paulo dem foi censurado pelo De- O dr. Delegado da Capi- to que devia ser exonerado blico Isso, infelizmente, já
da Silva, por ter, com ino- legado Regional. tal é poeta. E reporter P011·tl·COSbservância da lei e das re- Se não cumprisse a or- também.

petidas ordens daquela at'l'- dem, receberia a repreen- Como poeta, faz versos Do DI·retor do ,In'stltuto de' Ed'U"8. JoaQOln8l1s8_s,toridade, recolhido ao .xa- são, ou medida mais' seve- melosos' e melodiosos. Co- U E d
_

, '-

b
· m nossa re açao rece-

drez, .na noite de 30 do mês
ra, por parte do Delegado mo 'réporter, faz ,reporta- cao aos seo ores pais bemos ontem a cordi�l visi-findo para o dia seguinte da D.O.P.S,! O fato de o gens para o jornal do go- Recebemos: '� brigações como, também, ta dos srs, Iria de Bona Sar�

as menores: Carolina ou Delegado repreender o fun- vêrno. Para arranjar repor- "S h P
,

'

"1 h A
en ores ais: pe o 'seguro con ecimento tor e Antonio Matos, verea-Cerolina Silva (15 anos, de cionário por cumprir ordem tagens, baixa portarias con- O

.

d'" do Tnsti d d d 1 1iretor ,o nstituto e o ,assunto, ensina o.
r

ores e eitos pe o P.S.D. à
--''-,--------,;::._--'------------- superior, revela que não tra funcionários de inveja- Colégio Estadual Dias' Ve:: Jámais a direção ..perml- Câmara Municipal de São

está havendo harmonia e vel fé-de-ofício. Com ad- lho e os professores estão tida dentro do estabeleci- Joaquim. Em palestra ani
.colaboração entre os dois vertências públicas, ilegais. interessados em elevar, ca-

I

mento a presença de alguem mada, os distintos correlí-
departamentos estaduais, E, 'Censurando um comís- d

' ,,!
1 - f' A ., ,

d...
' a vez mais, o conceito e o que, rea mente, nao asse gionarios se emoraram na

o que é pior e injusto, é sário porque cumpriu or- bom nome desta casa de eu-
I digno do nome altamente redação, adiantando-nos o

que disso o sacrifício dos dem superior. Contra o pe- sino. �onroso e sobremodo digni-I entusiasmo crescente pela
funcionários menos gradua-

I
queno, com medo do �ran- Para isto: fícante de professor. causa oposicionista, em São

Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Outubro de 1953' dos, nos quais a corda re- 'de! Como delegado, amda, 1 - Exigirão dos alunos Nosso esforço, ligado ao I Joaquim, e, como nos de-
___________________---�---------------'j���e���,�� ..

d' 'I' f'd I 1 l'a maxrma iscip ma: .

quer, vosso, _ara o ?s.tituto de c �rou o i ustre. vereador

G" '� (t � t
é fechar A VERDADE! ss dentro do Estabelecimento, I Educação e Colégio Esta- Irio de Bona Sartor, em

r'I v I ,OS' -s u an, I S'
se preocupa com isso. Usa

quer na rua, quando unifor-I, dual Dias Velho uma gran- Santana, principalmente,
- 'I do cargo para fins comer- mizados. de escola e vo'sso filho, mais onde reside e é próspero in-

ciais, em benefício. do jor- 2 Obri
-

1 t d . ,

d dus 1-

,ngarao,os a unos
I
ar' e, sentira o prazer e se ustria.

ual que o remunera, O pró- a fazer grande esforço nos haver formado num estabe- A U.D.N alí não conse-
prio órzão que serve tinha, .d f d

'

b 11 . '

� estu os a im e que o te- ecimento que desejamos guiu reorganizar seu díre-
Iodo pai'c.. êste m'ês Grito de alerta no seu registro, mais ilega- nham conhecimentos.', seja exemplar. I tório, dada a abstenção po-em o �

,
·
-

�idades que enfeites em ár- .Este trabalho jámais atin-
'

Jaldyr Bhering' Faustino lítica dos seus antigos ele-

aos govêrno,s dis,cr,ic,ionários vore de Natal., O delegado' girá o fim desejado se não da Silva - Diretor". I mentos. Gratos pela visita.
não viu nada. Mas denun- contar com o vosso auxílio,

1 d ta m de sentimento contrário à d MSerá levada a efeito, em c asse ao esrespei o -

-'" ciou .o jornal o enezes Assim, aos senhores pais
1 id d h ocorri- arbritariedade policial e ao ' .

d d

I
todo território naciona, tegri a e umana,

,

por um simples escui o pedimos que:,
.

nos dias 8, 9, 10 do corren- da nas pessoas de colegas abuso. de pod�r. no registro! O pior de tu- /1 --'- Mandem seus filhos
,

'

d G'
. S

. Sera um gríto de alerta d ! • . d Ite, uma gréve, que sera an- e oraz e ergipe.
" ,. ,

o e que enquanto o e e- .

sempre bem uniformizados
d S' d t ção aos govêrnos discricioná- I ad .

.

. ,tes de tudo, urna reação a era uma emons ra g.J o. verseja, p'focessa c (uniforme completo);

De IsI'ambul Para S' 'Catar·IDa rio;�rá, por aí, um movi- ::::;�a�:��g'�O�l:�o����: 2 - Vigiem as atividades
,

escolares e a frequência às
,

: • mento de consolidação dos dia, frente ao bigodinho do áulas;
.

"'<;'''i:,·I'·�'I�,Zo_S" 7 princípios que pretende- delegado. os amigos do

b I 3 - Limitem a leitura das-l-

As Conclusões, de Istam o �. mos para o pais: LIBER- alheio operavam. O proble- �evistas de quadrinhos e a I', OSMAR CUNHA
' DADE E DEC�NCIA.

ma dos menores abandona- frequência dos cinemas.
I Enlevada por esses no- d di g tos, na va la em, ornou- O Diretor tem o grato;

BEYROUTH 15 - Certamente que não nos será, bres sentimentos de justiça se alarmante. S. s. não se
prazer de declarar aos, se-Ipossível resumir �m um artigo as impo�tantissin:as �0r:-- : e direitos a UNIÃO CA-

preocupou com medida al-
clusões da conferência de Istambul. Porisso, aqui objeti- TARINRNSE DE ESTU- Nem

nhores pais que seus filhos'
1 has zerai r guma. preventiva, tã t f Ivamos dar a conhecer as suas in as gerais. DANTES licit

A. es ao en regues a pro esso-
- 1 h' di , -so lCl a o apoio .

A
',,-

,', No caso das subvençoes, por exemp o, a um,a _

1- nem represslva, opmlao ,res que merecem toda con-
d lIde todos os seus associados .

bl f 1vergência terrível sôbre o modo e contro e e ap lca,çao. pu ica começou a a ar. fiança porque são verdadei-
Questionários serão distribuidos, por' topos os palses, , para esse movimento., S. S" não ouvia nada. Per-

d d ros mestres, tanto no cum-nêsse sentido, para a continuação o seu' estu 0., como
• ,dido no azül cerúleo do fir-modo de gestão administrativa.

'

&gradeclmeoto primentoj e�ato de ,suas a-

O certo em tudo, foi a admirável boa vontade de li mamentoJ- Nem te ligo! Com
___,__

todos no se�tido de �ol�ca: _?s litigio,s administ,r�tivos. à O O p S o delegado era só nó verso.
Agradece o Trl- Iinternacionais sob a ]unsdlçao do tnbunal admlmstra- ., • • • I Dá-lhe, dá-lhe verso., Os

tivo da ONU ou da OIT. Estêve em nossa reda- ladrões furtando e o' dele- bbDal deTodos, ainda concqrdaram,que oSdjUiZeslhadriüniSttra-, ção, ontem, o sr. Arnoldo gado - vate versejando:
J

.

tivos, sejam independentes, asseguran o-se- es, pOl; an- ustlça'to, integral capacidade de ,julg9-mento, fato que reflete Se11, comerciante na Pa- Musa, divina Musa!
,

uma situação internacional de boa vontade. lhoça, que' no.s solicit�)U Não repare quem cruza Em nossa redação esteve
No que concerne ao estudo da prganização interna- tornassemos \ público seus Por miÍn�' E' um feio ontem, em visita de agra-

cional tendo-se em vista o desenvolvimento econômico melhores agradecimentos �migo do a,lheio! 'decimentos, em nome do
e a a;sistência técnica em matéria de administração. pú- D 1 d d O dd b ao sr. e ega o a r em Musa. Só quero o teu, bri- Exmo. Sr. Des. Guilhermeblica, seis' grupos de trabalho foram, examina os so aso,

pectos específicos e, oportunamente escrevemos um re- Política e Social, bem co- lho, Abry, preclaro �residente
sumo do relatório geral s6bre as mais importantes queR- mo ao sr, Delegado de Po- O resto é com o Trogilio! do 'Tribunal de Justiça, e

tões propostas e discutidas. '

,

.'
lícia daquêle municípiO, ao E acabou sendo mesmo! em sem próprio nome, o

A despeito de ce;tas difi;:,:ldades, d: .o,rde� pra�lCa, i investigador João. Rosa e O Coronel, observando que nosso distil'\_to conterrâneo"as sessões do Comite de Praticas Admmlstrativas tlve-
'h .

d reAncl'a "tendo o número de paí-
. seus compan eiraS q�e por causa do Delegado, a sr, dr. Ivo Se11,' dedicadoram sempre gran e acor , I _,', A' • ,

ses alí represe�t�_dos u!tr,apassado to�os o: limites ante-
I conshtUlr�m a escolta que I �ohcla estava-se d�smora- Secretãrio daquela egrégIa

riores e foi oplmao unamme de ter sldo este Congresso efetuou, a madrugada de hzando, resolveu aglr. Deu Côrte. S. S. expressou ,nos

e;ct,remament� �til, t�ndo-nos dado idtias novas em ma-I' domingo, ,a prisão dos la-' du;o nos ,larápios. Fez os os agradecimentos do Tri-
tena de admmls�raçao. ,\ ., _ drões de seu estabelecimen- m,enores se recolherem, à bunal pelas �eferên(':'as,Objetivando a melhoria,- contmua da admmlstraçao, I

,

. d d to comercial" por êsse ser- noite. Assumiu o comando, aliás ]'ustas., com que RS ..Ü-o comité se reunirá, no proximo ano, em mesa re on a,'
Nada menós de 42 países diferentes e 7 organiza- viço prestado. A Capital já pode dormir ralamos a data do 580 an;-

ções internacionais, entre as quais a ONU, OIT e UNES- descansad.a e tranquila. O v�rsário de fundação' da-
CO, estiveram presentes em �stambul, objetivando a tro- Concurso comércio já pode ir almo- quele colendo ColégiQ Jul ..
ca de conhecimentos em matéria de administraçãopú-, ,çar, E o delegado? Esque- gador.' ,

blica.
" no D I' r d d d

'. -, AQuatrocentos delegados estudaram o melhor modo .'-'.. ceu-se e pe ir emlssao, inda a propósito, ao nos-

possível de organizar a administração' eficientemente, Acham-se abertas na Di-' Está feliz. Agora sim! E' só so diretor foi endereçado o

t0rnando-a sempre mais útil. retoria Regional dos Cor- no verso! Nos poemas. A' seguinte despacho:
'

René Cassin, vice-presidente do Conselho de Esta-
reios,e Telégrafos as ins- d 'M 'A' f'g'd' Mu I "A A'

EST\do da França, o ma�s idoso de todos, convidou o delega-
oce �sa" u 1 la, - vossencla e ao 1

-I
do mais jovem a conhecer a organização administrativa crições para o concurso 'da sa, de pes qu�brados e per- I DO agradecemos as

congra-Ido belo país gaulês. ,

carreira de Estatística de nas de ar'co-de-bãrril: tulações ,pela passagem, da-
O mais jovem delegado à Conferência de Istambul acôrdo com (> edital publi- O' Musa, ó vamp, ó mu- ta ontem pt Saudações.,Gui- '.

era o autor dêste artigo, 1 do no Diário Oficial· da lher!
/

lherme Abry, Presidente
,
Por essa razão'dPedrmdaneceremdos, q�atrof dia� na

I União do dia 28 de setem- Nada de pericias do Tribunal Justiça".França, como conVl a o o- gran e clenhsta rances.
'

A ? tem�o não nos permite', no\moníento, uma perma-I
bro do cO,rrente an_o. Wandhausen! Ao dr. Ivo SeU somos

nenCla malOr. ,Os candldatos serao aten- Eu quero só no mole, de gratos à gentileza da visita,
Entretanto, proc'uraremos apreender o sistema para didos diariamente na séde colher, bem como ao sr. Des. Gui-

podermos, no futuro, aplicar o que de mais util encón- '

da Diretoria Regional das Processos" poesia, mat-,lherme Abry, a do Tadio-
trarmos e que seja capaz de fortalecer a nossa organiza:

111' 12 h d 17'-

b" d d Ih '-,' -

d' as oras e as as

I
'melau'sen! I grama que acima transcre-

çao, o ]etlvan o, sempre ar me ores coumçoes e Vl-
'

"

'

Ida ao povo brasileiro. 18, horas.
" .

,. ,BUM. Vf:'m0S. (
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DOPS�:�'�';J:�j�;, :����,
Está lá ,n�' livro de partes

da Delegacia de Polícia da

Capital:

verSUl
•

Parte.

Por vadiagem foram pre

sos e rocolhídos ao xadrez,
por ordem do sr. Coronél
D O.P.S. Manta Maria, de

co� preta, c0IT?- 21 anos de

idade, solteira, empregada
domestica, Ceralma Silva;
de côr preta ,so1teira, com

15 anos de idade, emprega-
da domestica, Jacimar Nu-

nes, de côr preta, solteira,
com 15 anos de idade, em
pregada domestica e Osval
dina de Sousa, de côr pre

ta, solteira, com 15 anos de

idade.

--

........ :,::.:."" 4
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Amanhã darei um cordial conselho ao Tenório,
do Diário Oficial da Manhã.,Hoje darei uma expli
cação ao Tim Thin. Por dois dias darei folga ao

Radar, ao Senador, ao Deputado, ao Vereador, ao

Cicero angusto, ao Demóstenes esquisofrenico, ao

Paf, ao Teco, ao Elesbão e até (desculpem a má pa-
lavra) ao Cosmorana! '

Ao Tim Thin, prazeirosa (sic) e fraternalmen-
mente explicarei: '

1 - A manchete analisada aqui ,neste cantinho, não
é � não podia ser - do Jornal da Serra, mas da
Região �Serrana. Escrevendo à pressa bolei as tro"
cas, isto é, o título do jornal udenista. Só isso!

, 2 -I- Que o meu engano não passou desaperce
bido,' embora muito bem compreendido, se vê da
exploração feita. Para acabar com isso, o Frechando
vai ser publicado em Lages, revisto pelo autor!

.

3 - Por causa da Região Serrana não haverá
cisão na política, estando eu no meio. Se tivesse de'
,haver já teria havido, in illo tempore! Morou?

4 - Se não morou, vou iluminar-lhe a memó
ria com uma lâmpada! Por falar em lampada, quem
foi que a inventou? Morou?

5 - Quanto ao seu conselho, já o ouvira, se

melhante, do dr. Aderbal: - "Em briga 'po.lítica só
se met.se nã.o fôr de família! Um'diz, outro diz, e
acaba em perdiz!"

5 - O que é de lamentar, nesse caso, é a pre
sença de dois Ramos irmãos Não nós! Mas o Ar
mando e o Silvio, Um vem lá de São Paulo e <) outro
do Rio do Sul, fazer cisões aqui! Sendo ambos' tam- ,

bém parentes não deviam aqui chegar armando
Ramos contra Ramos. O assunto, não tem, aliás, im
'portância, E' sub-mínimo, como diria o Ruy. So ares
de gravidade!

6 - Quanto ao resto, tudo pem. O P.S.D. vai
ótimo, muito obrigado.'As eleições estão�se apro
ximando. Estamos com a vitória à vista. Para alo,
cimçá-la - e aí está toda a explicação psicanalítica
do engano que .eu cometi - contamos com a con

sagré)dora solidariedade da REGIÃO SERRANA!,
7 - Abraços, também ao Ruy, a� Silvio, ao

Armando.

'* -,
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