
franqueza, característica da mente afeito às palmas ao

lealdade dos homens da
I
Executivo, mas um decidi

Serra. Sabe-se, assim, que

�df
e desassombrado pro

o prestigioso político, sr.' pugnador do;; interêsses do
Errhelino Batista Ribeiro, progressista, município, ser- j

vereador pela U.D.N., ven-: rano. A sua ação na Câma
cido o pleito municipal, que ra é a credencial que o in

foi o. motivo da sua presen-,I dica à Assembléia, pois ali,
ça na campanha de 1950, graças á sua inteligência e

Rio versus Policia de 'Niterói não esconde a sua atit�de. habilidade, bem como à vi-

\

. de velho'amigo do n'. Ne-I são demonstrada, revelou-
d rêu Ramos, de cuja políti- .se um elemento capaz', deRIO, 7 (V. A.) - Foi ('ca de Pe 1'0 Tenório Oli-

entregue ao titular do 2.0 veira, apontado como um
ca apenas se afastou por I dar à representação Joa-

Distrito Policial, delegado dos matadores do delegado causa da citada situação' quinense no Legislativo es

Bastos Ribliro, o pedido Imparato e do investigador municipal. O ocorrido com I tadual a eficíêncig que lhe

para a abertura de um in- Bereco, em Caxias. o jovem vereador. Público, falta 110 momento. Essa

I quéritó 'contra as autorida-. O requerimento.. assina-
também já é público, co- can,didatura é já um fato,

des policiais do Estado do' do pelo advogado Hugo
mo conhecida a sua deci- O próprio sr. Leão Bento

/ são de ingressar no P.S.P. de Carvalho confirmou-a,Rio, que ;realizaram uma Baldesarini, denuncia co-

diligencia num apartamen- mo responsável pelo fato o
Em Santana, o vereador sem segredos, aos srs. Tas-

to de Copacabana, em bus- delegado, \rilson Fnederici. Lourenço Waltrick - man- W Bleyer e �ntônio Ma
tem atitude de absoluta re- tos, seus adversários do P.
serva partidária, no que es- S D. E com ela o's sonhos
tá sendo apoiado pelos de reeleição com mais de
seus amigos, todos desco�. 4.000 votos, do sr. Enedino

serto da Av. Delfim Morei- cicio ininterrupto, é asse- -..
,tentes com a ação do poder Ribeiro, terão um desper-

..... ra assaltaram João Reis,' gurado o direito de .contí- estadual. Disso resultou, a- tal' melancólico ...

prostrando-o
'

a coronhada� nuar a perceber a· gratífí- .

-

inda' recentemente., o Ira-

deJ:�:o�:�:�u por socorro e �:;ã:p;:V��:d:u:!ãO, ou�:! Da entrevista, nada foi transpirado ��::�ó!: �:or��;�;.�ã:rands�
c b 11f f

_

1 RIO, 7 (V. A.) - "Va-j "Tribuna da Imprensa" - binete do ministro da Guer-I ferida sine die por fàlt.a de CC ·or eí e)� d'eos ,assaltantes ugiram, ten- unçao equiva ente. \ •

do um deles empunhado a A pretensão é justa, pois
rios generais revela, a reuniram-se, ontem, no ga- ra, general Ciro do Espírí- .elementos que quisessem

I
. .

Firma e,obrigadp um estu- já existe a lei número '_ to'Santo! ·,Cardoso,: nada,ise'gurar:.�_r�bQ de..,jpgue'!.··· IIlJ:érIC� ,

dante a',.condu-zí,.lo efu seu 1741 tI 2') 11190::2 �a:' _

í/ ": :�;;".�'.,. �"",;:..).... , 't�ns"rani( �t��à�)_�. �.
_

ne. vái-io"s,0_utros che'f�� IQ:
C'arI'o at� a Av.', Atlan' tI·ca.Y",·

., " 1"- �- '.-: .J, t\;:, .�s' )1·.,jt'lJS�:r�'
-

f
�,

.�!�, ",;:EI_.. ,.'
,

.�:'.' ..•

J ;'"", '/t,. :I��àis._, ·;}hs�dist;ito��.·.mo;t.�;,ih:. '," 0.':- SeTI;t1do'·�rgànizo. ti, uma� _ségura��,��'os,' -qC�ràh're�f:,.(IL 'f
• r r

_ ( ."
' ..

onde' saltou .e

\

desapareceu: cargo de . caráter perma-
" '

,.. �. A reurll�o., f�r:çot;tvoêad,al
se

..

"

de.siludJ,dos cAom.
'

a
.

ação "córÕ"eille" de, manjericões
João Reis foi medicado nente e: de provimento em pelo generãI CIro do Espí-, .l,1«:gahva do govêrno e pu··f pdrF_a' mandar. a couierêncu:

no Hospital Miguel Couto comissão, o direito de con-
Para a Capital Federal, pelo aVIa0 da' '[ ríto Santo Cardoso, tendo, blicamente expressam o seUlj' parlamentar cJ,e Washing-

"

a receber o venci- TAC., seguem hoje s.s. Exas. Revmas. D. Joa- a ,ela co.mparecido os' ge._,' desencanto, com a decisão ton: Domingos Velascos,e, a seguir, 'deu queixa ai tinuar quim Domingues de Oliveira, eminente Arce- .

'polícia. ' menta do mesmo cargo, bispo Metropolitano, e D. Daniel Hostin, pre- �lerais Fiuza de Castro,' Ze- ; de se conservarem afastá I Mozart Lago e' Gomes de
claro Bispo de Lages; os quais, especialmente {l�io C?st�, Falc�nieri, da; dos na próxima campanha 'I' Oliveira.convidados, vão assis_tir à sonele entrega ' da Cunha,. C�sta e SIlva, Tar- ,da U.D.N., '

. Desconhecem patriótica-
Grã-Cruz da Ordem de São Silvestre 'ao ST.

soo .Olive.ira Tinoco, Lamar-', "

.

.,

mente, linguas' estrangei-Nerêu Ramos, Presidente da Câmara dos De- P L M h d E -

, tInI, aIS eme, ac a, o I. sse panorama, como se ve, tas. Em matéria de cult.u-, , ' putados. A cerimônia da entrega dessa comen- :-
. RIO, 1 .(V. A). -

.

No I, O .tenente foi encontr�do I da, com a qual o insigne catarinense foi agra- Lopes, Barros' Falcão, Os-. não é tranquiliza,dor: para ora, pôüco há o que dizer
Pronto Socorro fOI medlc.a-, despIdo e bastante' fendo, ciado por S Santidade, o Papa, realizar-se-� vino Fen-eira Alves· e A- : deputado Enedino Ribeiro sôbre êles. Não pubÚcaram
do o tenente da reserva do tendo a 'explicação de que. <tmanhã, as '11 horas, no Palácio de São Joa- I da 1 b e r t o Albuq�erque,

i

cujas profEcias em tôrno
I

qualquer trabalho nem fi-
'Exército, José Mende� \

'da
i
fôra agarrado por três ho-' quim, e será presidido por S. Eminência, D. i comparecendo, tambem, õ das estradas, com falharem ,zeram; sequer discursos

Silva, que foi assaltado na I, mens que, depois de lhe ,Jaime de Barros Cârrt�ra, Cardeal: brigadeiro Eduardo Go- espetacularmente, desgas- que os re'comendassem ao'Aqs eminentes prelados nossos votos de
madrugada de hoje, no" roubarem vinte cruzeiros, feliz viagem. mes. taram-no a fundo na confi- aprêço intelectual dos bm-
bairro' da, Saúde, I pespira,m-no, agredindo-o. ança popular. De tal jeito sileiros.

��·�'-E�R�]8�O�S�EU�M='.EDE'IRO-S--�����r M�H�����
Assinou, vírgula. Tal sobrenome, talvez cognome, Com a nota de irregular fraco. inexpressivos, restará apu-

usado ali por êle, oculta porventura um personagem de
.

Otelo Reis, no Breviário da Conjugacão dos Verbos rar se poderão fazer boa
Casa Real, um prí_ncipe de Bragança que veio para cá, ga edição, ano de .1935, na pago 167, m�nciona enguli1': fig'Úrll; nas reuniões--m.unda-
incógnito. E chegado às ribas de Santa Catarina, em

BARREIROS FILHO
recomendando que seja conjugado como bulho e bolh'. nas, que são um. capítulodata recente, atirou-se ao periodismo; entrando, pois, E acrescenta: "Também se. escreve engolir" interessante dos conclaves

em contacto com· o públi_:o, mas.g.uardando a sete cha-
.

Vamos ver i�S1. Bem de perto e na pegada de auto- Êle, Otelo Reis, especific,a a conjugação' de bulir, (

ves o seu autêntico cartao de VIsIta. ". ndades do vernac'llo. cujo passado perfeito ali se acha: buli. Doride uma vez
internacionais.

Escrupuliza até agora em dizer quem é, donde pro- I Primeiro que tudo, consciência profissional. O Vo- que é paradigma de engulir se inferem engt:li engu- Infelizmente também sob
cede e que figura encarna. Porque essas coisas para cabulário da'Aca.d. Brasileira de Letras insere engôlir, liu" etc.

'
, "

êsse ângulo a" turma é das
filho de outra terra, nesta são dispensáveis. Nem ética e cala':-se. quanto à cOl1;jugação e grafia dêsse verbo �o I A ga edição da Gram. Expositiva, de Ed. Carlos Pe- mais fracas. A indumentá
jornalística nem moral humana lobrigam o hon;em Hm- passa�o perfeito. Não elucida, portanto,. se. é �ngoliu ou reira, à!> pags. 134, nO 258, aponta subh' por�modêlo de
po a que faca" demonstração de identidaue E profes- enguhu. Ora, se as pessoas do,presente mdlcatIvo e sub- engulir.

'

SaI', diz êle. E basta., � pronto! Cab� a lfóS mltros o ônus juntivo, se .conjugam en_gulo, engulas, engula; engula- Ê. daí: ,subi, enguli, etc. O Dic-ionário Etimológico,
�a prova em contr�no:', .

.

mos, engulats, engulam, Junto a, e�goles enflohs, . eng�- de Antenor Nascentes, aconselha e inscreve engolü',,

'�ate-nos, um dia, a porta, certo desconheCido: Essa lem, - .rep�n�a, ?esde logo, _a dUVIda, que e o m�lOr Si- com o, citando Meyer Lübke. e Adolfo Coelho, além de
P?rta, no Cé;lSO .verte�te, e o nosso.�stado, paraA cUJa Ca- nal de mteh�encIa.e correçao mental dos qu: vaCIlam se re�erir ao espanhol eng'ullir, ao italiano ingo-llat'e e <lQpItal o .forasteiro velO exercer atIVIdades e por-se em porque deseJa� acertar., �ampouc,? a obr.:>. cItadh nos frances engouler, para estudo comparativo, natural-
evidênCIa. \ ,esclarece relahvaf.Qente a irregul;;mnade fraca ou forte mente.

"

Como esperto q�e lida com patetas, empina o busto de engolir. Os irregulares fortes são os verbos que, nó ' *

e, de fronte erguida para os donos da casa, atreve-s� a perfeHo, discrepam da r�gularidade. Os fracos,.aquêles *

falar assim: Digam quem sou. Adivinhem, Aos senhores que, nesse tempo, se mantêm.

regUlares.!
'-

c,:mpre sabê-�o e atestá-lo. Vim. d'algures. Tenh� bor-
.

Cons�lte:se: pois, .0_Dicionário ,de C,ar;d. de !iguei- Tenho mais e podja miudear a questão, no '1'astro
dao de p�regr!no e capa de rom:�ro. Quem sou eu.? Ora, �ed�, a 4 .

� u�hma edlçao. O q�e la esta e engul�r, co� indefinido' q.os autores e das considerações est'afantes.
essa!.Entao na.o se l�mbram do Jogo da eabr�-cega. Sou 1.1., _c�rcunstancla que �os l.�vana a grafar engulm, ah Parece-me, todavia, que acendi uma luzinha sob a
a�sfmge. !?eclÍrem-me �u eu o;; devoro. �tmem com .0 ,cçmsIgnado em e��m�l� al!a.s. • ."

claridade da qual concluo que, 10: _ Engttlir e engolir
chlcote-qu�Imado, revelem a ,chave do emgna. Se duvl- Consulte-se o DtCwnarw Cont,emporan�o, d� Cal- são formas certas, assim como éngoli e enguli, variantes
daI? de mIm, pouco s� �e da. Qu.em acusa, documenta. das. Aulete,,Para se ;�co?trar tambem engultr e n�� en- escorreitas de Um verbo de dupla grafià. Sim, dupla, noCOisa !orensemente tnvlal. EntreI como � sombra que goltr. É em comentar�o a pa.lavra, Auletfi! exemplIflCa-a ecletismo gráfico da língua portuguesa, que a Ortogra
se proJeta na calça��, nas pared�s,. pela� Janelas a den- com esta frase:, Enguhu ,a herança em menos d� um. ano. fia Oficial de todo não extinguiu, aceitando cobarde e
tro, sem responsabIlIdade de espeCle a,lguma. Alego-me. I

.
Sabemos todos que nem Aulete' nem FigueIredo covarde, taberna e taverna assobio e assovio bílis e

lV!edeiros, dos San�os. Alegar sem p�o:ar 9 me�m� é q�e alcançaram os di�s da 01·tografi,J. Oficial, vigorante des- bile, sífilis e sífile, cútis e c�te, assoalho e soalho, �-ssen-
nao alegar? �mbora!AO resto (c�rtldoes, referen€IaS, d�- I

de .193�, no BraSIl e em Portugal, com posteriores mo- taro Etc. etc.; I'.
ploma, a papelada toda) c,orrera por conta do� c�taYl- 1 d��lCaç..?es. Mas, para quem apelar, se essa ortografia I 2° - : Errou o furta-côr Medeiros, quando, no do
nen�s, a é.a(ia um .dos �ua�s enc�rrego ,da �ospItalIdade 'd�lCaçoes: Mas, para quem apelar, se essa ortografia mingo, pelo Diário da Manhã, peremptà:ria�ente, esta
a mIm deVIda, � mIm, vI�dl�O Ctl�O pud?r nao se .ace,nde n�o: cl�r�Ia o ponto em. foc�J. Apelemos, l?go, .para o deando de sabido e ressabido, optou por uma das formas
�m f�ce �das fnvolas cUl"lo�ldades :alheI�s. Flonanopo- DtCwn�n..? de Verbos e Regtmes, de ,�rancIsco Fernan-' do verbo engulir e engolir, d!mdo por errada a flexãohs nao e a1bergue'? r.oda-de-expost_os? Ilha das Flores des, edIçao de 1943" o qual, de fato,. so apresenta a es- enguliu; o'

'

dos imigrantes? \ crit� �n�?lir, .com..?� E bem .a� fim, à derradeira linha, 3° - : por s:er mais concorde com a nossa p:r:onún-'* *

en;ma: CO?Jugaçao. - SubIr. ..... cia..:.�ul brasileira, é preferivel enguliu a engoliu* " ,?uer, dIze�, con�uga-se çorpo . sub�r< cUJO passado Ainda uma advertência. O senhor Diretor' de C!)
Depois do preâmbulo, o assunto. ·0 s�nhor Med�\- �erfelto e s,ub-t,

_

subtste, subiu. Porta:Q�o enguli: eng�- Estado não me solicitou defesa nenhuma. Pedi eu, porros é entendido em gramaticalidades. Sabe de verbos, lm, com U. A mao tenho uma Manogmfta de, cO!_l.3ugaçao escrito (porquanto gosto das danças'co�juga-os à maravilha e afirma que enguliti é êrro, e �7e 'verbos, ".por u� G:upo de, Professôr.es. N�o .v�le .�u�·1 quedeixasse o samba cam��()� FQj. ps,$.im"engoliu,. cOlll 9", e ª flex.ã.o ,única, e ,exat.a .dê engolir. to. Q�le GI'll,PO e? Nao se conhece. Amda aSSlIn, subSl-
•
homem, que caso.

. \

.Pertarla do Ministro do .Trabálhe provoca
pronunciamento .de D. Jaime Câmara

RIO, 7 (V. A.) - Infor- crões, sempre que entende- se tem preocupado com a' efetuada brevemente, ,já
ma o "Diário da Noite" que rem haver descoberto qual-' harmonia entre as classes tendo sido iniciadas as con

o sr. João Goulart enviou quer infração da legislação patronais e trabalhadoras', vocações.
aos sindicatos patronais e .trabalhista. logo após ,à distribuição da

de trabalhadores uma cir- O incitamento é· julgado circular do sr. João. Gou

cular, sendo considerado altamente perigoso, por- lart, projetou uma reunião

como uma ameaça à paz que partido diretamente de cêrca de 800 'patrões,
social. O documento impor- de um ministro de Estado. com o fim especial de ga-

Sul, co�· rajadas frescas.

Temperaturas - Extre
mas de ontem: Máxima' 23,8.
Mínima 18,1.

"'

rA!;;:��.:�.I '--',I PO�!�!!C�liti�ede�eã�ol!�u��!!e�
I

$�J=ãEUQii!!nSffo Xl � São Joaquim estão obser- na ação conformista' des;e
·8Er.ENTE .

I I� vando um singular movi- representante que não quer
DomíniO' F.

. N. 1.1.727 I'
mente. partidário na facção: aceitar e Lutar contra a rea-

.

d. Aquino .. <, • governista: o desinteresse lidade, que se avoluma em

-��.� --_ I'(�� 'absoluto·pela,U.D.N. São Joaquim o prestígio do
������----�--------�----� -----. I
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, Cri 1,.. . A não ser o trabalho a� líder udenista na Câmara,
---------------- ------..,..---------------------------

glomerativo, mas já contra- sr. Joaquim Leão Bento de

:-4'
,

� a' P S c·I /1
o Tempo p�oducente, do deputado Carvalho, nome apontado,

m'ea a az._ o. '18 Previsão do tempo até às E;nedino Ribeiro,' os res- para a Assembléia Legisla-
l4 horas do .dia �. tantes correligionários da J tiva no futuro pleito. Ho-

Tempo _: Em geral ins- eterna vigilância não e�- mem prático e sincero, com
tável. condem sua decepção e sua larga folha de serviços ao

Temperatu'rae-> Em Iígei- apatia. Ao contrário, pro- partido, o sr. Leão Bento,
1'0 declinio. clamam-na sem segredos, no Legislativo, não será um

Ventos - Do quadrante .com a natural e expontânea representante negativo, so-

Compralam Cadí� 'EM BENEFICIO DOlaçs " ro!bavam FUNCIONALISMOautomóveIs...
P

·

t d
.

S I R'
.'

RIO, 7 (V. A.) - O co- .rO]8 o o sr. ao o amos
merciário João Reis anun-

•

ciou pelos jornais que tinha O sr. SímIo Ramos apre� quando afastado; até ser a-

um Cadíllac para vender; sentou, à Câmara Federal, proveitado em cargo equi-
No dia imediato foi procu- o seguinte projeto: valente.
rado

'

por?dois indivíduos Art. 1° - Ao ocupante
que se ofereceram a ver o da função gratificada, quan
carro, . rodando no veículo. do afastado dela, depois de

até'Leblon. Num trecho de- � mais de dez anos de exér-

INQUERITO: Policia do
'"

ta em incitar, os emprega- Acrescenta que o Carde- rantir a paz social.

dos a delatarem seus pa- al D. Jaime Câmara, _Aue Essa reunião deverá ser

..

Raunem�se, OS Ganerais

AGARRADO, DESPID"O E"'"
ROUBADO!

*

1'ia, o aspecto físico, as ma-, �

neiras, t1l,do 'nêles é bem
pouco representativo da

elegância dos parlrtmenta-
res dêste país.
Em 'c01�clusão, pode afir

mar-se que a delegação se

natorial e muito deficiente,
no fundo e na forma. Fize--

,

ram no Monroe, desta vez,
urna seleção de valore� per-

.

.

feitamente negativa. P�epa
rase a conferência de Was
hington para as "gp.fes" da
trinca, E, por cima, ainda
poeJ,e1,ão os três comprome-.

.
ter o Brasil perante os Es-
tfLdos Unidos com suas ti:
radas demagógicas, e'stilo
"inocente-útil".
Só em um ponto êles se

destacam: no pleito que
"ealizarn em prol do aume:n
to da ajuda de custo. Já
pediram ao Senado que do
brasse a verba em dólares.

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C _ _'Io$ a�epok ce '$./ ••
Uma' tradiçao' no �omércio e na·ln�ustrja' �e Santa· Catarina
Mat'riz - FI,orianópoli$

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCÓ DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especíalistas em: FERRAGENS. FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA 'DE PONTAS RITA

,

MARIA, FBRICA D� G�LO.
'

\

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

••DIOO$
ORA. WLADYSLAVA W. HUSSI j DR. JULIO DOIN VIEIRAI ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS"

DR. ANTONIO Dffi HUSS3 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA,
.MI_ I Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-

Ctnrp-Cbl....ral-P.1tlN Iro, na Caixa de AP�s�ntado_ria e _Pensõ�s da Leopoldina
"nl" ....pl.to •••p"I.J!.�. '•• DO.NQ,U 'o••..-so. Rallway e no Hospital Sao Joao Batista da Lagoa.

•••. o4erao. m'todoa •• dtap6.ü_ • u.u...... , Curso no Departamento Nacional de Saúde
toLrOIOOI'U - IIIST.ao - IALPDf.OOaArU - KJlTÜO- Consultas dit�'iamente das 10 às 12 horas.

LIS.O .,UAL 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
"'l.tera,t. ,.r ..... ..rte.-.leU-r.latAe b... 01.. Atende no .Hospital de Caridade, de 8 às 10

n.1.'" • lafr. T.rm.llao. horas.
C....I�rl.t a•• Traj..... , \1, 1- ••••r - ..til........ - Consultório: . Rua Vitor ,Meireles, esquina com

....- Saldanha Marinho.
,

_.Ui., D••• la 11 Ilor.i - Dr. Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.
D.. 11 .. 11 Iler•• - Dr.. \

a..t.... A,.••I.. Tn.J."� ..

DR. I. LOBATO FILHO
Dea.1U .....1'.... ,r....r.tir••
Tu •• aClJLO ••DRo A� SANTAELA

,r.rm". ,.la r...I.... .N....aal .. ."1"." t:I O....n&-

..... •" .r.IIU).. '
,

...1.. , "1' .....no •• ·A..ta....... 1'....,...... Dia....

t...l'al.
'

.-l••n. •• •..,ltel P..,.lMr1.. • ...,..... Ilill.urie ..

_,.tal r...ra).
b-l••no •• lia... 0... •• JI1Mrt"r." .. at. • I.......

. I
.

OU.I...�_ - Doe.... Nen.... ·

c.-••t6rt.1 •.wete Amtila ••ta - lala I.

.......d.1 a.r, ....1.,... lU.
�""'I Du 11" 1. una.

a4DIOGRAJ'Ll • UDIOSCOPLl DOI PUUlO_

- MÉDICO

CLINICA DE CRIANÇAS
A D U t T O'S

DOENÇAS INTERNAS
CORAÇÃO _.:_ FIGADO - RINS - INTESTINOS

Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório - Rua Tiradentes. 9

HORARIO:
Das 9 às 11 e das 13 às 16 horas

Te1.: Cons. - 3.415 - Res, - 2.276 - Florianópolis�

DIl. JOS� BAHIA S. BI1·I'ENCOUBT

••r'�.1 I .. 11 Ilor.. - Iltlrt...... ' Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
Un'iversidade do Brasil

El.·intemo por concursõ' da Maternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues ,Lima)

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital
I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro

.

Médico do. Hospital de Caridade
J)OENÇAS DE,SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES

Cons: Rua João Pinto n.,16, das 16,00 às 18,00 horas.
I

Pela manhã atende diàriamente no Hospital
de Caridade •

Resi�: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692•

OUlO. - OU'fIDO' - K.AJIDl ••O.AKTA '

DR. GUERREIRO DA ,FOMSJ!CA
"»&d.U." te �1IÍ....iaI
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de Larmo, eauliçãoDR. ANTONIO MONIZ DB ARAGAO Mário
I Or.......
an••IMn.1 ,... PIa., li..
... 1... 1f ID.rtuu••. ..........".....
.... '1Iecal.,.. li•. r.a... fI..

DR. ALFREDO CREREM
c J!facl ....

b-:llr."r .. Boa,1"1 (]el... ..•••AlI..

........."01& .....

.., "s..L

... 'l'In I.'
.

0..••1 11 .. II u.....

rOD••• "••
'

.... , a•• I!a.... Iar.I,.•• " - .......... CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA
."if-: '

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

DR. JOSÉ ROSARIO' ARAtJJO
,

- Dr. Meceslao Szaniawsk-
ClIIIlca .MI_ - .,...... I. ai.....

o �STADO,

Informações
Ufeis

t'ona.clo P.la r.culd.d. N.do••1 'e .H1�" T1aleJ,cllta •.

!
Tl.toeirurrtlo '0 Bo.pft&l M.ra. �.� _

nu......p.cl.lb.çlo p.la 8· N. T••-I."o. .._ .-uata.......
,

.. \

Clrllrrla 40 Prof: U'O PlDll"ro, 'O....I'IH- '(at.).
Cons: Felipe Schmidt, 38 '"-:- Fone 3801 f' .

Atende em hora marcada
,

. ,. �onsul�ó:io e Residenci�: R�a Fernando Machado, 5.

Res: Rua São Jorge. 3'0 -:-- Fone 2395' Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras-
___---. ----

I Pontes Moveis e-fixas
'

� .

Raio X e Inira-ve'rmelho.
,

' DR. NEWTON'

D�VILA
"

, ...... , HOR�RIO:tDe. segunda
a sexta-feira das 10 às 12

Clrua1. �.r.1 -1;' Doe;'cu •• ,� _, :pj�....... J:iora�, e das 14 s 18 horas. .

( lil.&rI�"., .... \' !?Ias 8,30 às 12 horaa aos �iiliados, .

C. I"rt�1 Itu.,ylto� ••'1r.�•• 'f:·;j T.let••• /1.I". CLINIC,A rrOTURNA as quarta e sexta-feiras das
C. ltu: 4. 11,10 lIor••• l,urd. d•• I Ilor•••• lIa.te 19 às '21 horas,

"

,

1'U•.8IOUL�.-':'� �=;�;-:._ '::OOA ••&&1.
et.: a.. Vld.1 :&.1Il0l1 - T.I.foD. lAU.

e..aI*I.
'

d. - a , c II ------------------

......) - ra.ra.••,.u.. DR. WALMOR ZOMER GARCIA

(Tratalll..to •• Bro.Q1Iitu •••1aItoa • álnlU).
_ Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz -

c.u.It6rt.1 Vitor ••lrel••, 1. - 1· Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665
•er6rl.: D.. 18.111 u 11,11 u .-na. Resi'dência: R: BARÃO DO RIO BRANCO N. 529
.......... 1 A".al..':&1o _n••• flU ro,. 1."" CURITIBr"� 'PARANA'

. Advocacia e Confabilidade
DR. ARMANDO VAT-.ERIO DE ASSIS Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS. E MENTAIS ADVOGADO.:, Dr. Estêvam Fregapani - Causas

.,.ICO Doenças da pele:, Eczemas, Furunculose. Coceiras, Man- cíveis e traballiistas. '

.. ••r.t.. ii. CUaI• ..,..111 ," .&4.!.ü ' e chas, espinhas, etc. - Glândulas. FaIta de ,regras. Ex- .

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiag_o -

.Ital •• CluI.... cesso, Flores Brancas. Frieza sexual. Impotência. �,ste- Ass,untos fiscais em geral.
OLUIIOA ••DIOA ». C:IU:I5Q'u _ PUlo,"" rilidade, DesonvolvÍmento físico e mental, etc. - Do- Edifício "IPASE" -- 5° andar

"
_ jJ _ enças crônicas em geral: Reumatismo. Varizes, Asma•. ---------'---'--------------

c-a.ltid I _ neu U .. I! Malária crônica. Hemorroidas. etc. DR. JOSÉ MEDEIROS VIEI'KA
.... 1. ü l' i,",

- ATENÇÃO: Consultas em. Blumena,,!- nos dias '26 a 30lde - .&DVOG'&p� -

.....Iad.1 a ....uI GaIUt...... I __ .....1 IIL
'

cada mês. no HOTEL HOLETZ
"

c.t:a r.taI III - '''jaf ...;. ..... Ce.....

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas. à rua Conselheiro Mafra n. 160

'I'el. 3022 - Cx. Postal, 139.
.

.Diretor : RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes:
.

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

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n, 21 - 60 andar
TeI.: 32-9873 - Sãó Paulo.

ASSINATURAS,
Na Capital

O leitor e�contrar�.. nes
ta coluna, informações que
necessita, diàriamente' e de
imediato:
JORNAIS Telefon.
O Estado ..•..•...• 3.022
A Gazeta .•......•. 2.656
mário da Tarde ••. 3.579
Diário da Ma�hA 2.463
A Verdade :. 2.0Ui
Imprensa Oficial 2.688
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) . • . . . .• 2.314
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos .•.... 3.S31
Militar '. . . .. 3.157
São Sebastião (Casa
de Saúde) .•.... 3.153

,Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3.121

CHAMADAS UR-
. GENTES ':'_

Corpo de Bombeiros S.:US
Serviço Luz (Reclá
mações) .....•... 2.404,

Polícia (Sala Comis-
sário) .•.......•.•. 2.03�

Polícia (Gab. Dele..

. gado) •...... '. " 2.59.'

/

Ano .

Semestre ; ..

No Interior

Cr$ 170,,,.,
Cr$ 90,00

COMPANHIAS DE .

'

TRANSPORTE
I AÉREO .

TAC .
,I

Cruzejr�' d�' S�l' : : : :
P'

.

analr •.... ; .

Varig .; .

Lóide Aéreo ..•...•. '

Real •..• ; •.•.. ,;: •.
Scandinavas '", .

HOTÉIS
Lux •...•...••..••. 2,ozf
Magestic ...•.

"
• • •• 2.2;6

Metropol . . . . . . . •. � 1.4 7
La Porta . . • • . . • .. 3 • .121
�'
Cacique •....•..... ,3.449
Central •• . . • . . . . .. %.6,.f.:

I
Estrela • . • • • . • . . .. &;311
Ideal . . • . • . . . . • . •• :1;659
ESTREITO
Disque, ••••...•.•. 06

3.700'
2.500
3.553
2.325
2.402
2.358
2.500

Ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre ,........ Cr$ 110,00
Anúncios medtantes contráto,
Os originais, mesmo não publicados, não

serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelo. con

celtos emitidos nos artigos assinados.

Dr. Samuel - Ionsera

farmacias
de Plantão

Mf:S DE OUTUBRO

CIRURGIÃO DENTISTA

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

4 - Domingo - Farmá
'�la Moderna' - Rua João
Pinto.

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

11 - Domingo - Farmá
cia Santo Antônio - Rua
JGão Pinto .

17 - Sábado (tarde)
Farmác.ia Catarinense
Rua Trajano .

. 18 - Domingo - Far
mácia Catarinense - Rua
'rrajano..
24 � Sábado (tarde) -

Farmácia Noturna � Rua
.Tl'ajano .

25 � Domingo - Farmá"
cia Noturna - Rua Traja-
110.

DR. HAMILTON P. STOCCO

- MÉDICO-
Clínica geral de adultos e crianças - Doenças de

Senhoras - Partos - Operações

Consultório: Victor Meireles, '18. ..

Residência: Jerônimo Coelho. 16. ,.

Atende em seu consultório das 31h à!'i' 6 horas.

----,---

DR. MARIO WENDIlAUSEN
CUaI II '

.,.....t6rI. - , 11 - "ai. .. .,.
c.u.."'I tu ......
.....IMI.f a ...,.. ,.... , O. l'aI. lU

,I

ADVOGADOS
DR. MARIO, LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADoS'

,.6ro em reral, Recuraos ,er&llte o Supremo Trfb.
.al, Federal e Tribu.al Federal de Reeuraoa.

ESCRITÓRIOS
Flori..ópolia � Edifício 810 Jorre, rua '!'raJa••

11 - l° ..dar - aala 1
'

Rio dt Ja.tiro - Edifício Borb� Gato. A..... l...
Aatô.io Carlos 207 - aa1a íOOI. .' .

DR. CLARNO G. GALLETl'I
- ADVOGADO -

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Que Tal
ARTIGOS PARA HOMENS

Camisas.de seda, sport, superiores a

Calças tecido bom, imitando linho, a
Camisetas ótimas - 1 por 10,00 3

por .: , "
..

Calças tropical '.. a

Ternos meia lã inteiramente forrado
�

a seda
,

'. a

,E mais de 2�OOO ternos por pre

ços excepcionalmente baixos!

> /

PARA CRIANÇAS
Camisinhas de Jersei de algodão a

Camisinhas de seda finíssima. . . . a

'Vestidinhos a

E milhares de outros artigos.

9�' Preços AbalKO �.
'ARTIGOS PARA SENHORAS

89,00 •

57,00 ,.

27,00
95,00 "

275,00

Saias de verão, desde .

Blusas 'bdrdadas . . . . . . . . . . . . . . à

Blusasôtlmas, xadreszinho ..... a
,I ,

Vestidos bem bonitos, côres firmes a

Vestidos'em côres não garantidas a
Puro linho, igual ao que é vendido

na praça por 120,00 ... . . . a

43'QO
33,00'
45,00

78,00
58,00

98,00

22,00 ,

43,00
30,00

Combinações de opala com renda a

Ótimas camisolas com bonito bor-
dado ..•................ a 49,00

9,00

23,00 I

'Soutiens.
Etc., Etc.

a
I

PARA O LAR
J'

,

Toalhas de rosto desde '.

Toalhas de banho desde ..

:
.

Colcha para casal, da afamada mar-
"C I' bia"

'

ca o um la .....

'

..... a

Tapetes, congoleums e passadeiras,
por preços excepcionalmente
baratos!

114,00

'Só são.·' e . só· podem' ser da A Modelar
-----------------�------------------------,�------------ ---__-

: Credito Muluo' P·redial��o BSTADe��
, ,

NO LAR ,E .NA" SOCIEDADE}'

A êle, neste dia, o nosso

abraço de felicitações, com

"ANDE�", seu navio ca
melhores votos de saúde e,

pitanêa, uma invenção re-
tamanho prosperidades. '"

cente, constante do apare-
·Ilho conhecido pela denomi
I nação "ESTABILISADOR"

Existe algo nesse mundo

a que nunca damos valor.

�u digo algo, mas são mui
,

�as essas coisas que costu
mamos ignorar através da
vida.

�
2 xícaras de caldo de car-

Quando estamos na mesa ne (ou consomé).
'

e ao I;lOSSO lado temos uma 2 xícaras de beterrabes

pessôa que não sabe co- picadas.

(Para 4 a 6 pessoas)

Ingredientes

mer, dizemos logo: - "Eu 4 cenouras de

fui acostumada de outro, médio, picadas.
modo". E' a isso que me 1 cebola grande, pícadí-
refiro' quando falo em al- nha.

go a que não damos valor: 2 colheres de sopa de

Prêmio mai01' ern uierctuiorias nj valo?' ,de Cr$ 6.000,00

A

PROTECÃO
.

RESliLTADO DO 77° SORTEIO DO PLANO. "B",
REALIZADO NO DIA, 30 DE SETEMBRO DE 1953

DA

GARGANTA
COUBE AO PORTADOR DA CADERNETA N. 06;640

AproximaçõE!s_ iJtferior,es
em -mercadoriçe no valor
de Cr$ 500,.Qo caõa uma

Caderneta n. 06.639

-C-ãdetll'�ta"n:-32,177
Caderneta n. 13.744
Caderneta n. 06.854
Caderneta n. 15.548

passageiros o máximo con- rante as suas viagens nor

fôrto, resolveu adaptar ao mais, dentro de um periodó O resultado acima é do sorteio do n{ês de Setembro
de 1953, extraído dos cinco primeiros premios da extra

ção da LOTERIA FEDERAL de 30 de setembro de 1953
O proximo sorteio realizar-se-á no dia 31 de Out,l.tbro

Florianópolis, 1o d� Outubro de 1953.
VISTd: Orlando L. Seára .,-- Fiscal de Rendas.
Crédito Mútuo 'Predial.

'

Alcebíades Dias - Inspetor Chefe de Agências.

de doze meses.

o fim 'do "ESTABELI'-

Sr, ,Waldir Isamarqu«
SADOR", como se póde de-

I .

duzir pela sua denomina-

�

Denny Brown.
Ocorre, hoje, o aniversá

Sem que tenha causado
são as, pequenás coisas que ,manteiga ou margarina. rio natalicio do sr. Waldir condições desfavoraveis.

qualquer alteração nas da- d
'

a educação recebida desde 1 xícara de .repolho pi- Lamarque, dedicado auxi- Em sintese, consiste de ti o de que, mesmo com o AoII.lne "O XSTADO"
tas pre-estabelecidas para __. _

o berço nos dá a cultura cado, 'liar de gerência do Café
íd I d "AN

duas barbatanas - um tan- 'mar revolto tal movimento'
'.

' C· 1 as sal as e esca as o -

fi d id
'.

- O' -d'
que herdamos. Essa COIsa 1 colher das de sopa de Ponto hic e pessoa gran- IDES" .

ti,
_

I
to semelhantes às asas de ca re UZI o a proporçoes COZI O

" ' - .

di'
a ms a açao comp e- l : , 'r.' t

"

-d'que nos d� o respeito e a 'caldo d,e Iimão
'. 1 ..:lem,ente relac.I,op.a a nos ,um aparelho colocadas, msigmncan es. e comi a

- IV: d d I d t
' .

d b I " d " ....

consideraçao com que tra- 2 xlcara e creme e eI- meIOS comerciarros es a ...:. _... Imersas, uma em ca a or- I Se bem que as travessias pesa a -.
tamos os �utros e que nos te.

/

II Capital.
, I Souza, advogado; Elin Bos- do do navio: Em uma tal \

entre a Europa e a Améri- .

f ld T d d
' ,I Da boa gente lusa herdamos a

faz diferentes embora mui- ,

0 ESTADO cumprimen- ie ' eza, esposa o sr. r. posicão são elas controla- 'I ca do Sul sejam em ger I
-

d t I'

'- .

'

,

" ,a ,preparaçao e pra os 'sueu en-

tos nos considerem tolos... Maneira de fazer
I
ia-o, cordialmente. �oao Batl�ta Teza, advoga-

,

das pelos giroscópios, que efetuadas com mares co1- tos. O cozido _ onde entram

'Porque existe muita gente, '

CtO em Lajes, «. i constituem o cerebro do I
mos a "MALA REAL" a legumes, raizes, carne verde e

I ' ,
-

,

FAZEM ANOS, HOJE: respectivo mecanismo e de pezar di so t it salgada, alem de conservas e
, IS , em mUI a ra- '. ,

Senhorita f t dr'
, .-

,
-

condimentos - e considerado
a o, ue rerrnmam a ocasiao zao em presumir que os· idI . . , por multes "uma com a pe-

. ,. ,
,propICIa _:m que as. ba�ba- I

seus passageiros gostarão de sada". A digestão de alimen-
- Mariza L�CI �lazza, fI-I tanas terao que ser inclina-

I
saber; que, nas hipotese do tos dessa natureza muito de-

- Elias Paladino, Silvio lha do sr. Jose Píazza. das bem como o angulo da mar se tornar agitado; as pende de um bom trabll;lho do

José de Souza. incli�ação. que deverá ser
_ estômago. Neste caso, e sem-

,

suas �reocupaçoes desapa- pre bom tomar "Çarboleno". O
estabelecido, Quando não recerao, ao saberem que a uso de um anti-ácido e, diges
estiverem sendo utilizadas, utilização dn, "ESTABILI- tivo come "Carboleno", após

- MarJy Guataguazes, as barbatanas são recolhi- SADOR" anulará o "jogo" as refeições, neutraliza a aeí-
- Nérica Ferreira de filha do sr., Ibá Guatagua-: das para dentro de compar- sendo iue o "ANDES" é dez �stomacal e facilita a di-

q. , gestao. Com "Carboleno", po-Souza, esposa do sr. Elpí- I
zes dos Reis, Júlia Maria, timento estanques. Pratica- o urnco navio em trafego de-se assim dizer, não existem

dío Souza Jr., Anita Fer- filha do sr. Eliziário Maciel mente o "ESTABELISA- para a America do Sul ao comidas "pesadas". "Carbole
nandes,

'

esposa- do sr. dr.' e Ana Maria, filha do dr. 'DOR" restringe o jogo na- qual foi 'adaptado um apa'- no" é encontrado à venda em

Pedro Daví Fernandes de Wilson PaufO Mendonça. 'tural de um navio no ,sen- relhamento tão engenhoso. todas as farmacias e drogarias.

pessoas grosseiras e irôni-' 'I - Cozinhe as beterra

'cas, que .consideram ínfelí- I bas, as cenouras e a cebola

zes o que não respondem: em 2 xícaras de água fer
à grosseria, nem ferem com vendo, com sal.

, ,-"

sua irônia. 2 ,",Junte a manteiga, o

Certas coisas não se ad- caldo -de carne e o repolho.
quirem. Na metade da vida Cozinhe mais 15 minutos.

já não se consegue mais 3 - Acrescente o caldo
I

reformar, tudo o que se a- de limão e misture bem.

prende nesse sentido vem Sirva em tijelas ou xícaras

do berço: modos ... distinção, de consomê, com uma co

delicadeza e prudência. Não lher de creme de leite por

e, possível improvisar essas ,:jma. (APLA).

,

Senhores

Senhoras

coisas. precisamos nascer

com .elas,

Le�bro-me perfeitamen
te de 'uma senhora que per
guntou a um grande educa
dor inglês: - Em que ida- Faz anos, hoje, o sr. Cap.
de devo começar a educar Virgílio Dias, da reserva re

meu filho? -� Que idade I munerada da 'Policiá Mili- ,

tem seu filho, minha senho- tar, hoje, residente em Cam-

,ra? - Três meses - En- pos Novos onde desfruta de
tão já perdeu três meses geral estima.

"

No' entanto, como é raro Há muito, tem-se desin-

Ouvir alguém que a�recia cubido da missão de corres-
j

,

,:yalibsa das he���ças, pOI1den'te dêste jornal, na-

ANIVERSÁRIOS

Cap. Vi1'gilio Dias
..

ção, é o de neutralizar o

balanço do navio durante

\

Meninas

AVENTURAS
\
,

I

DO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,O ESTADO

•

YO"I

8up�r --,CampeãO?I,

Mundial de Basquete
_
No ano de, 1954 tomarão parte nó II CampeonatoROMPEU COM O CAXIAS A ASSOCIA- Mundia1.de Basquete a realizar-se no Brasil, em Outu-

Iniciaram-se, domingo, os festejos do 2° aniversá- çÃO DOS CRONISTAS ESPORTIVQS DE bro, 16 países, entre 'os quais, Estados Unidos da Amé-
rio do América.ida Praia de Fóra, com a realização, no

-

'JOINVILLE rica do Norte, Argentina, Uruguai, Chile, Egito; Cuba,
campo do Abrigo de .Menores, perante bôa assistência, Canadá, .Filipinas, Iugoslavia e Itália A fórmula do
da primeira partida da "melhor de três", entre, ogrê-, 'campeonato prevê, a 'realização de partidas �m São
mio americano e o Palmares, do Abrigo, em disputa de Ao que nos informam- de em assembléia geral extra- Paulo e Rio, alem de um' torneio 'de classificação, em Novembro, nesta capital'
um rico troféu oferecido pelo desportistas Demerval Joinville, a Associação dos ordinária, resolvendo, por três dias, em outras cidades 9ue IJão o Rio e São Pau= "

" ,.' "
'

,

Amaral. A equipe do Irmão Sabino, 'fazendo alarde de Cronistas Esportivos de nnânímídade, 90rtar ql\al- lo, Sa'll.lta Catarina que se tem, prestigiado no país pela
sua técnicª e de seu prepara físico, mostrou-se melhor .Joinville, tendo em\ vista t.,ue� espécie' de' rela,ç'ões �ua organização e aparelhamento material poderá assis-
nos primeiros minutos, fa?:endo perigar a meta I sob â

os acontecimentos registra-I com o Caxi'as F, C. ',_

tir internacionais desde que o, Estádió "Sant<:l Catarina"
guarda 'de Hudson, obrigando-o a praticar boas defesas.

.

i
'

'
, ;' ofereça condiçõe�, isto é, estt!ja coberto.

Aos 20 minutos o iesquadrão do Abrigo conseguia inau- do� rl� ca�po do CaxI:as, Nos,' �d�qUl:, .aplaudImos, No, in.tuito de preparar desde já um ambiente fa-
gurar o placard, com um "tiro" rasteiro de' Celso Mas cUJa dIretOrIa ordeno� a .re-, a, decIsao e.nergIca da A.C. I vo�ável..., e. cons.ecução dês�e objetivo, é, que fazemos �s-'.o América reage e já aQs 30 mÍnutos torna equilibrado tirada do reservado a ml-, E.J.; e enViamos, ao colega te mquento ao povo barrIga-verde, aVIdo de presenCIar
o prélio ,e quando mais se acentuava no gramado, surge prensa de um elemento' da I atingido a nossa solidarie- espetáculos desportivos de tanta releyância, e' ainda,
um contra-ataque dos locais', centra Francisco de,' fóra " \ . , destacar nosso Estado rio cena'rI'o desportI'vo mundI'al, 'crônica esportiva, reuniu-c;:;! da1e. , , .

.

da área e Hudson falha: 2 x O pró Palmares. Com �ais " Nossa quadra como esta tem recebIdo os maIOres
algumas jogadas térmipa a la. etapa. Na segunda eta::' lou�res de tddos os desportistas que visitaram Floria- �s pugnas em novembro.-

,

pa o Âmérica introduziu uma modificação na sua reta." nópolis; coberta - será o palco seguro de competições Diàriamente é-nos dado

guarda, saindo Helio t;! entrando Valmor. Transcorrem COLEGIAL, IRIS E POSTA�, OS LIDE'RES de singular 'importâriçia,. Semanalmente ás 5a. feiras observar os vário� conjun':
paucos ml.nutos e Betinho consigna para o América, di- 'publicaremos uma das cartas que nos forem 'dirigidas tos do alvi-rubro p'repa-..

d d'f L d
.

C I lt DO CERTAME AMADORISTA f I dmmum o a 1 erença. ogo epOlS e so vo a a mar- em resposta aos três, quesitos ormu a os, concorrendo rando-se com afinco. Entre
cal' fusilando inapelavelmente: 3 x 1. Não desanimam ii prêmios já instituidos por firmas desta Capital. _

os rapazes americanos e aos 43 minutos Mauri assinala Cpm as partidas de' sába- ';'.0 lugar - Bangú, 21 ... '-',-- ,QUESITOS ---
o 2.0 ponto. Resultado final: 3 x 2 para os palmarenses. do (' domivgq, passou a ter ,I !i.o lugar _;; Radium, 23 1) - Devetá o Govêrno do Estado agir -isoladamente

,

Dirigil,l o embate um Irmão daquela estabeleciinen- I f 'para a ',cobe,rturn do Estádio de' Santa Catarina?
, a sE'guinÍl� a c assi icação , 6.(. 11,lgar - União, 25

t_o de proteção aos menores desamparados, que teve boa I (Máxinio: '_:_ 5 (éinco) linhas datilografadas).
atuação. A segunôa parti§a terá lugar no próximo do- io Campeonato Amadoris- I 7 a lugar _:_ Flamengo, 29 2) _ Deverão os Governos do Estado e Município con-
mingo. t:· 8,e lugal' '_ América, 30.

, cluirem o Estádio "Santa Cat,ai-ina", operando
Colaboração de M. Borges Restantes jogos: Ipirall' conjugadamente? /I

'

1 (l lugar Colegial, Iris e ga x Radium, na noite de (M;iximo: - 5 (cinco) linhas datiJografadas).
Postal Teleg�áfico, 'com 7 h( je, como preliminar; 'I. 3) - Deverão os Governos do Estado, Município e Di-

d d C 'I 1 retoria: da FAC conJ"ugar e,sforços,· para' obterem ChieriguI'nI', tem ensaI'ado,pontos per i os. pi,'fmga x lris, o egia x
, o apôio, mais 'uma vez, do povo catarinense, no sentido

2.0 lugar - Ipiranga, 8 Ünião, ,'13, de Maio � _ Pos- d E 'd ""S C '" •

e tornar o' sta io ,anta atarina uIh dos mais so-
:3 o luga1:, Treze de tal 'l1elegráfiéu e 13 de Maio _berbos Ginásios de' esporte da América,do Sul?

tvf'a:o, 15 x Ipiranga, (Máximo: - 5 (cin.co)' linhas datilografadas).
,PREMIOS

( ,

.

Tôdas as cartas teçebidas serão numeradas� publi
cando-se uma delas e� nossas edições de quinta-feira, '

devendo o missivista, para identificação, 'juntar à carta, N t" ded' t' d tA. .
.

d . I o ICIas Blumenau,o
,

IS ICO es a crolllca, envIan o-a para o segumte en- .' .

derêço: JOlnvllle e São Francisco
PEDRO PAULO -'Redacão de "O ESTADO" nos dã<! conta que os' Clu-

Rua Conselheiro Mafra - FI;rianópolis.' bes locais p'�eparam-se com

N) 'dia 30, de dezembro dêste ano faremos, às 10 ,afinco- para ,a sensacion�l
horas, em noss_a redação o sorteio de todas as cartas re- de 15' deb parada náutica"
ce idas: As firmas que ja nos ofereceram prêmios são
as seguintes: Novembro.

CASA PERRONE _:_ JOALHERIA MULLER
CASA HOEPCK� - e a T.A.C. - com, uma viagemii) ;)s árhi.i.:i;.bs em nossa d

'

e avião, ida e volta, ao Rio, para assistir os jogos dos
"!!l"[1 dos 'casos ral'Qs". ,_�' Cainpeomito Mundial.

,
�

,I

O Avaí, com as vitórias pU'a 03 avaianos, ao ponto
conseguidas frente, ao Bo-I do amear-ar seriamente a

caiuva e Atlético, está a, vitória dos alvi-celestes, 'vi
um passo do' tri-campeona- I tória essa que não refletiu
to. Esta noite o "Leão da bem, pois todos viram que
Ilha irá ao campo da Praia o resultado mais justo se

de Fóra para novo embate l "ia 'um empate.I

com o Bocaiuva, vice-líder. I O Bocaiuva, ao que pare-
." '

O prélio de hoje, reveste- ce jogará desfalca�o. On-

'I'se de excepcional impor- tem à noite houve sessão
\ ,

tância, pois em caso de vi- no T J. D. tendo sido [ul-
. /

'

t(:,:ria, o Avaí será proclama- gados dois elerne-itos do

do tri-super-campeâo. E não "Garoto": Romeu e Gato.

há avaiano que, �ão queira Até a hora em (lll� encer

ver o glorioso clube de Mi- ramos o, expediente, não

guel Hermínio Daux con- havia sido -conhocído o re

quistar pela 16a. vez o

pom-, sultado. S� não Icram sus

poso título de campeão flo- pensos, tudo bem, Caso
r ianopotitano, no maior cer-I contrário o técnico Paraná
iame profissionalista já re-I f,sta�á às voltas hoje com

r lizado em Santa Catarina. sérios problemas, Fala-se

Mas, é bom lembrar que que Adílio está ameaçado
.

o Booaíuva surge como um de não participar do, match,
g.:ande ol-stácule ás preteri- em' vista de' ter él�ravada a

çõ!"s dos pupilos 1de Nizeta: sua contusão, i.iln�o', que

,Nó cotejo inicial da série

II
foi visto �árninhanào com.o

c.E'cisivu 05 boquenses fo- auxílio de muletas, sábado
!�m'

�

grandes adversários :'lltimo. Mas' o Bocaiuva,

Na várzea
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•

A C.B.D. COM OS ,OLHOS NOS GAUCHOS
PARA A COPA DO MUNDO

RIO, 6 rv. A.) - A Rádio C�ntinental tez amplo
noticiário das últimas resohicões tornadas pela Confede�
ração Brasileira de Desport�s, principalmente sobre o

,./ Cainpeoriato Mun�ial, quando foram trat�d()s assuntos

de grande, importância... Aquela emissora, dizendo' das

providências da éBD" informou que' a, mater, levando
em conta as ultimas exibições dos clubes gauchos, ante.
quadros estrangeiros, principalmente a vitória :r:ecente
do InternaCional sobre o Penarol, por 2/x 1, e seu em

pate co� a "celeste", resol�eu enviar elemÉmtos ao Rio
Grande do Sul, para observar os cracks gauchos,' com
.vistas aos treinos do selecionàdo brasileiro ao Campeo
nato 'Mundial de Futebol a ter lugar em' 54, na Suiça.

- Essa notícia, foi recebida com satisfação, uma vei

que ã CBP sempre desprezou os cracks ,gauchó�, pro
curando levar em seus selecionados jogadores do Rio e

. , São Paulo.
'

4te-9601
Voc'ês que',lévam uma temp()l'ada enorme prepa-; das, durantes mes�s, a preparar-se para uma Ulllca pro- esporte. Batalhador modesto, livre de c()nvencimento,

ranço�se para a.� rarissimas prov.as, acoidan�o. ante.s do' I va! AI@Ih,.diSSO,'Ji!uando,chega,?momentomáximo,aquecomsua. tempera '<:le aço executa prôesas que seria
sol nascer e tremando horas a fIO co� o maXlmo ,II1te- hora em, ,qu,e' os barcos 'lartam , tudo tem que correr demais pará os nossos esportistas. ,

rêsse,
.

isolados, sem grande torcida e sem grande t!a.r- I bem, funcionando como bom relogio, pois uma pequena E é a esses esportista, a esse navegante que me di
taz, �proritem�se pará a graI1âe regata de 15. de novem- falha,' uma "enforcada", um companheiro adoentado, Ilrijo. D'aqui há mais ou menos um mês teremos a gran
bro. '"' '.'

Um momento �e atrazo, faz ir para o fundo, todo o arduo de r,egatá patrocinada pela benemérita Federação Aquá-
O l'em'o, como t�dos devem saber, é um-esporte in- trabalho de tanto tempo. E, quando isso acóntece, à, re- tica Ide Santa Catarina.

"

",
grato. Requer uma dedicação formidável, força de von-Imador não desanima: passa por aquela injustiça da so1'- I 'Você� remador barriga-verde, que nas madrugadas'

, tade, resistêncifl e,1 acima de tudo, amôr ao ésporte' náu- te, com magua, mas de cabeça �rguida; Depois 'volta aos frias se prepara com tinta dedicação, apronte-se para

:���u�e�!t::��f�:sc��aía:so ��:l{à��:spes:����:a�::' 'l,!:����f'
volta á �uta para nova regata, u�n ano dépois, ,ri:������:t�ã�Sn!�ti:�n�a�arà��;:e� ��::�ofi�::;;�r����

'!'r""��'����;��:':'��,,?lf'h"l,n�a�s�c���l��";�l segui.-. l'ef11'ãdor, 110 Bra,.,i'l, é um v'erdac{türó Flei;õi dó I '''', Ne son Maia t'facJlacto

I tituido: Tat6, Romeu. e 'início às íS,45 horas

Bonga; Adão, Geraldo e
. f,!"tços: Arquibancada -

) Gato; Carriço, Oscar, Ro- Cr$ 15,00; Sócios - Cr$
drlgues, Adílio e Hazan. lú.oo; Senhoras e senhort-. .

Ao que consta, c dírígen- ,
tas...,.. Cr$ 5,00 - Geral -

i te dá pugna, virá de Blu-; 10,00;" sócios, �i.!ltare� não

; menau ou .Ioínvule, , , graduados e,eso.H,w:(}l.(::S com

A preliminar terá por carteira - 5,00; senhoras e

disputantes' os conjuntos senhorltas e crianças terão

d·,) Jpiranga e Rad.um, com I ingresso livre na geral.

Expectativa em tôrno do choque desta noite
'entre Avaí e Bocaiuva _. Ameaçado o� "Ga
roto" de não contar com o concurso de

\

Adílio - Dependendo do resultado
do julgamento de ontem a formação
do quadro da Marinha ,_0 .Sem
problemas e com muita dispo- '

siçao de vencer o conjunto
"azzurra" - Ipirangax '

Radium na preliminar
- Os preços.

'"

VáriasI
eom Gato, Romeu' e Adílío ' No Ovaí não há, proble-.

. �
ou sem eles saberá dar I mas. Todos apresentam óti-
combate ao poderoso onze ma disposição par-i a luta e

'Azzurra", ve�(iendc. bem I ansíósos pela'conquista
.

do
caro .a derrota. O espírito: cetro máximo do futebol
.dp. 'luta dos boqi ••mses esta- .

li O',
. rnetropo itano. quadro

"a presente como em' tantas. -

f'
'

.

['
_

nao so rera medi icaçoes,or-asíões e animados por I
,
I' .

.

, Se-rá o, 'mesmo q :.J,f. vem.a-,;;na enorme torciua com- -

tuando, embora em muitas
ocasiões apré;en te falhas'

A Federação Aquática de,
'! '

Santa Catarina designou o

o competente técnico do

, N E NEM,

'I
Clube de Regatas Aldci

àvaiano .Luz, sr. Adolfo . Cordeiro,
Manara" Amorim, Bolão, para preparador das guar
Saul' e' Lisboa. I niçôes que repre;entarão o'

'A equipe boquenses, no

I
nosso Estado, no próximó

caso de poder contar com

I
Campeonato B�asileiro de

os três valores acima men- tRemo, .

a realizar-se na ca�

eíonados; atuará sssim cons-] pital da República .no "dia'

E.'- .

posta na maioria por ele
mentos ,da' nossa invicta

Marmha 'de Guerra dará o lamentáveis, prindípalmente
máximo para ve: l.remti'lar

í
no seu setor oferisivo.·' As-.

no mastro da vitória do I =irn o quadro formará com,
:,Jorioso pavilhão auri-ce-! Adolfinho, Barbar» e Dan

'este, 'da; Neneril, Bráulio e Jair; OPINE, LEITOR

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

TERIA SE 'DEMITIDO O ARBITRO
FRANCISCO-PRAZ�RES?

j: purou a n,ossa ,reporta- cia, vem d:� solicitar de
m�s�ão do 'quadro de árbi
tros da F.C.F., desgostoso

gem que o árbitro Francis
�o Praze,res que com tanta

in{(·llcidade dirigju o jog,) com os aconteci�entos d,�

senl< lados na partida.
/- '

F. assim vão, escassean-

J:lr.f::é'.iuva e Atlético, per-

I
;oi;'indo

-

que vários jugado
res lOrmassem um 'ambien
te de indisdplina e violên-

r
• I

de RelDo
17 de janeiro de 1954., O sr.:

Adolfo Cordeiro será auxí

liado em sua missão pelo
conhecido rower sr. Henri
que Moritz Júnior, do Clu
be Náutico Riachuelo.

xxx

O 'famoso "sculler"
noel Silveira, do

Ma- ,

Clube
Náutico Francisco Martí-
"

'

nellí, vem treinando ativa-
nlente; preparando-se '1'>J�a',
os próximos campeonatos

e brasileiro.
o Clube rubro-

catarinense

Igualmente
negro, sob a presidencia de
Jairo Callado, está. prepa-

rando cuidadosamente os
,

\

demais conjuntos que in- ,

tervirão na regata de 15 de

xxx'

Como apurado treina
mento o ,Clube de' Regtas
Aldo Luz, sob a esclarec,i-·
da direção de Nico Luz, �s
tá também preparando' 'o
seu renomado planteI para

as guarnições que já se en-
'

contram em melhor forma,
podemos apontar os con

juntos de out-riggers a 4
com patl'ão do Hamilton
Cordeiro e o dos Irmãos

Boabai.d. Também a' dupla
Veloso-Laélio e scu 11 e r

satisfatoriamente, enquanto
a d1,1pla Cordeiro-Sadí, es

tá em "ponto de bala".

xxx

xxx

Segundo estamos infor

mados, ,�lém do Clube de

Re�atas Alclo Luz, desta

capital, o Clube Náutico

Atlântico, de Joinville, so-.
licitou a Fegeração de Re-
'mo de São Paulo, inscri:

ção para a prova' "Cidade j

de São Paulo, em barcos a

oito· remos .

CAMIONETE,"
VENDE-SE uma, tipo

',Rurai, para 12 passageiros,
'marca Che�rolet em estado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. -

o ESTâDO Florianópolis, Quinta-feira, 8 de Outubro de 1953 fi
li

C. R.' «15 de
ODtu�rO)<
Do Clube 15 de Outubro,

,

..
'

rec«;bemos:,

"De ordem do sr.

presi-,dente, tenho a grata ';atis- .

fação de convidar V. Sa. e

f
Exma. família para .assist�r I
a posse da nova Diretoria

I

dêste CLUBE a realizar-se

no dia 15 p: vindouro, às 20

horas, bem como, para o

Baile de Gala comemorati

vo a passagem do 32°. ani

versári�
.

de fundação desta

Sociedade, o qual 'será leva
do a efeito em

_

a

.

noite do'

dia 17 dêste mês, com iní

citi às 22 horas. I
,
Para a devida reserva de.

mesa, ficaria sumamente

grato sf:!. V. Sa ·'nos. infor

masse com a devida ante

cedência o número de pes-I
soas que em sua companhia
f..E' farão representar.
Na certeza de contar com

a sua honrosa presença, an

tecipadamente agradeço, a

proveitando a oportunidade
para em nome da Diretoria,

..

apresentar-lhe as minhas

Cordiais Saudações.
iuu« 'f1'azeres - 1° se-IIcretário".

�."
I.

S' ;
J .... ", '

----__,........;._--------,--==---':--
.. _----_ ... �--�

Patrocínio, o· Apóstolo
da Liberdade

v A NA D I oli' classe p,ara a, pessoas de

HOMENS SEMMOENÇASE'-RDG��ANU1AOA.' I �!o���� 6-!_53SeSs��bé��m l�D!!� E,tá à v::�: ma" Uma

� I /' edição de ALTEROSA, o

d t d d d
. Presidência: Volney C. são foi aprovada a retifica-

Felizmente o Sena o compos o e ver a erros pa- ...Não é suacUlPa!! m�gazine que se impôs à
triotas e cristãos revestidos de verdadeiro sentimento t a fraqueza que o deíxa canudo, paltdo. de Oliveira. çâo das divisas dos distritos

admiração do público bra-
humano não ousou recusar aprovação à benemérita lei.

,_ I I Secretaria: Lenoir
.

Var- de Abelardo Luz e São Do-
,

d com moleza nó 'Corpo e .olhos sem .,ri I'.J. sileiro, quer pela sua re-
Como orador, Patrocínio era o mais querido os

gas Ferreira e Elpídio Bar- mingos, no município de
f d I

,. ... d I A fraqueza atrasa a "lidá porque rfJub. quintada confecção gráfica,oradores
-

populares do im o mperro ,�pnnc�plOs a,
bosa. Chapecó.

_
_

República. Quando êle falava; sempre_de improviso, por- ,I as fôrça� para o : tranalho, quer pela excelência de
t d lt .u O Sem oradores na. Hora do

que era genial, todos se emocionavam-e o os se -exa a-, .....ANADI .. L "_
suas páginas.

vam de patriotismo, ao ouvir as sO,as arrebatadoras pa- .aumenta 011 glóbulos sanguíneos e VITALIZA"o sangue ,iQ Expediente, _Pl;lssou-se à a- À uma questão de ordem
O novo número de AL-

I S "escorr-iam sangue" na expres- I .

-
. -

d té
-

n formulada pelo den Estivaavras, que, por ve�e, , .

' Iraqueeído. lt de go'ato delicioso e pode aer usado eu. to.il preciaçao a ma ena co s- �',
-

TER_0SA, ao' lado de suassão lapidar de Araripe Jumor.. . _. u ldadea tante da "Ordem do Dia". let Pires, o sr. Presidente
P

. di d d 1 t isar as multidões Era seções habituais, apresentaOSSUla o ivmo om e e e r .
,

Foi aprovado o projeto de procedeu a chamada dos
um vulcão vomitando lavas de eloquêJ?cia,' arrebátando, Dentro da Vida, Discos, e

impressionando, comovendo. lei 100-53, que cria cargos' prese�tes, a fim de saber se
no Mundo. dos Enigmas,

Conta-nos o no.sso ,sa.udoso Celso. Bayma, amigo e
I no "Quadro Unico do Es- havia número regimental .

. d novas realizações do maga-companheiro de Patrocínio, que no. dia antenal' ao a' Patrocínió 'em 1877, quando redatoriando a "Ga- tado", e dá outras providên- 'para prosseguir a ,votação.
f

. , .
. . zine da família brasileira

, votação da Lei Áurea, ao o erec�r:m mumer?s am_lgos, zeta de Notícias", publicou o seu primeiro. romance: cias. Responderam a chamada
:l

.

d
,.

1um banquete de despedida ao }/Ilmstro Ferreira VIana, "Mota Coqueiro" ou a "Pena de Morte", .que agradou '. ,_
.

,
. I L estina as a mais comp e-

d h dei d idênci d 'CI b Be .

d bri d ti 1870 Em la. discussão; a Casa

117
srs. deputados.

1 t'
.

f
-

dI'pelo fato e aver eixa o a presi encia o u e -

Imensamente, ven o-se o riga o a rrar em , nova , ,
_ a satis acao os eitores,

ethoven, para o exercício de suas funções perante a Cõ?- 'edição. Em 1879, publicou "Os Retirantes"; e em 1884, aprovou o projeto de lei n. .. Foi suspensa a sessao pe-, AI' d' .

-

-

ALTE..

.'
em' a" lnovaçao, -,

te êste fôra saudado pelo jornalista Cyro Azevedo, .o "Mota Coqueiro". Também traduziu do francês, a im- 125-53, que autoriza a cons- lo espaco de 10 minutos, por ROSA' lui
..

d':",

d
,. 1

-

d"
I ,'.

, lnc Ul em sua e Iça0qual testemunhou a tristeza os SOClOS, pe a separaçao portante obra de .Mauríclo 01' enneaux: As Meninas truçâo de um prédio para a falta de numero.
d t b

�

temporária 'do Presidente demíssionário, elevado a tão Gondim". .

1 id f D Reaberta a sessão, e como
e ou u ro reportagens sen-

V· d 1 h E 1 8 f I d' li
Esco a Reuni a Pro. 0- .'. 't' literáalto cargo. Ferreira iana agra eceu aque a omena-I m 8 8. com o a ecimento o jorna ista e poeta .

.

.. .. �. sacionais e ar 19O5 1 era-

gem, terminando o seu discurso com uma grata revela- maranhense Joaquim Serra, que, segundo André Rebou- mmgos B. Cabral, en;J. Pes- persistisse a inexistência de
rios, didáticos e pitorescos,

cão: declarou' que' o seu Ministério ia propôr à Câma- ças e Joaquim Nabuco," citados pelo saudoso autor da
I
caria Brava? município da quorum, foi encerrada a

I entre os quais podemos'ra, sem delongas, a abolição imediata e sem indenisação. "Nova História Literatura Brasileira", foi o publicista II Laguna. sessao.

"Aquelas palavras imprevistas produziram na, sala que mais escreveu sôbre a Escravatura, publicando· de _ destapar: A História de
um frémito de entusiasmo indescritível. Todos de pe, en- 1888 até o dia da Abolição, um artigo diário em defeza uma Ca:qção, Maridos e

tre palmas entusiastas aclamaram F,erreira Viana. Patr�- da libertação, foi o genial Patrocínio. escolhido para su- Espôsas Devem ter Segre-
cínio alí estava. Ao ouvir as palavras inesperadas do mi- cedê-lo na Cadeira Número 21 da gloriosa Academia dos, E' Fácil Ser Feliz, A
nistro sua fisionomia transformou-se. O olhar iluminou- Brasileira de Letr às.

'

se. A 'face abriu-se em um largo sorriso que parecia re- I
\ O que .muito caracterisava o grande brasileiro, or- Política na Arte, A Nova

fletir a luz viva da alma agradecida.
'

gulho de sua raça e glória do seu país, era à grandeza Miss, Universo, Torna Fé-
E de um salto, como que impelido por fôrça irre- imensa do seu coração sempre aberto ao bem. Era bem Quando os rins funcionam mal, o rias Todos os Dias, O que

sistivel, poz-se de pé, e bradou com voz rouca de como-

'I conhecido como um perdulario, que esbanjava tudo o sangue se carrega de toxinas. Para Dizem os Documentos- do
ção: - "Não peço a palavra. Tomo a palavra". ,que adquiria, prodigalisarx'« benefícios aos seus seme- restabelecer a saúde, nestes casos, é .,

..
.1" •

l' ABACATEIROL Mar Morto, Pampulha, AE tomou a palavra o Demóstenes negro do Brasil. [Ihantes, entre os quais, seus amigos e irmãos intelectuais, preciso norma IZar com
.

b d
- .

rl o funcionamento dos rins. A base dos Canonização de CristóvãoO que êle teria dito, os leitores em po erao ima- I mais necessitados o que êle.
princfpios ativos das folhas do abaca-

ginar, supondo estarem ouvindo uma protofonia de sons I' O amparo e 'proteção que recebera quando estudan- teiro aliados a outros elementos, Colombo, Nova Arma Con-
exprimindo o sentimento de um coração exaltado de pa- i te pobre, por parte do seu querido amigo. e colega da ABACATEIROL é de alto tra e Morte, etc .. Há ainda
triotismo cantando uma óde feita de sorrisos e lágrimas Faculdade de Medicina, Sebastião Catão Calado, digno valor diurético, desintoxicante AR' � ,(I "'TEIROL em ALTEROSA todo um
dealegria.' 'filho de Santa Catarina, mais tarde médico da Saúde do e dissolvente do' âcido úrico. l.éI .ti .

� mundo de prazer; ensina-Patrocínio, o "preto genial da Abolição e da Repú- Pôrto de Florianópolis, retribuiu, 'dando a tantos outros, ' ,
. _

blica", "soldado valente das públicas liberdades; cor- 'quando no apogeu, amparo e proteção, transformando a
PROMOVE A DIURESE E DESINTOXICA Q ORGANISMO mento e diversão nas se-

deiro entre amigos; leão entre opositores de idéias gran- I redação da "Cidade do Rio", em uma espécie de "poisoI'
'

.

ções. À Voz do Brasil; Fu-
diosas e oportunas", na expressão autorisada do saudo- ,de emergência:' de moços de talento, desprovidos de re-

N
·

M I
-

C f 'Ih k I ga, Panorama do Mundo
so e ,querido mestre General Dr. Liberato Bitencourt,.' cursos que aportavam à Capital Fed�ral, em busca do aVlo- O or « ,ar I epc e>,' P

.

B'l' A
'

d -"b 'b' I -

I"
., I aIsagem rasl eIra, qua-,foi além de prosa ar, poeta, romanclsta, tn uno, sa 10, tao sonhadoEl-dourado.·

.
.

. , .

I

sociologo, político e doutrinador, o maior jornalista de i Assim aco.ptecêra com o nosso Cruz e Souza, aquem' I rela Mmelra, vanos contos,_
.

seu tempo: maior dó que Rui, Justiniano da Rocha, i Patrocínio recebeu satisfatoriamente em a sua tenda de RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA uma novela e diversas ou-

Quintino B�cayuva, Joàquipl �abuco, AI,c.indo Guana- I tra�a.lho, onde o .err.pregou e tudo teria feit� _e� seu be- Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO tras atrações.
bara,- JoaqUlm Serra ou Ferrel�a .de AraUJO. IneflGl,�' 'se o genw reb.e�ado do poeta dos. UltImas So·· Es;:a!as intermediárias em .Itajaí e Santos, �endo ALTEROSA de 10 de

Começara a se revelar esgnmlsta da pena em 1877,

I
netos, pudesse h�rmomsar-se com o gemo por' veze3 neste ultImo apenas para o mOVlmento de passagelros. 'b .

d N ,." t d
' " outu ro não desmente acomo redator da "Gazeta e otIclas; qua ro anos e- exaltado de Patrocínio, que', passada a tempestade, tudo I ,

.

pois, adquiria, por morte do jornalista Rerreira de Me- ,esquecia, porque no seu coração não havia lugar para
I

ITINERÁRIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE magnífica tradição do ma-

nezes o jornal "Gazeta· da Tarde", que foi um dos ba- I
inimisades sem fim. gazine que o' BI'asil dispu-Juart�s onde "a sua palav�a e a sua ação.' �heia� de fé e I. E�bol'a v'enerad�r das augustas pessoas da família NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953 ta como a melhor publica-

de amor ao próximo, concitavam os brasllelros a grande
I Impenal, notadamente da Princesa Isabel, .. a que devo- - .

1 d dobra abolicionista, infiltrando-a por tôdas as camadas 'I tava amor de filho <lgradecido, tendo lhe beifado as san- IDA VOLTA
çao qumzena e it� a no

sociais, até atingir à consciência dos Poderes Públicos". ,tas mãos ao assinar a Lei Áurea, Patrocínió era, pOl' de Fpolis. de Itajaí do Rio _ de Santos
país.

Mas, foi no seu último. jernal, a "Cidade do Rio", o "a- princ:ipios, reI?ublicano. E D. Pedro, que seria bom Pre- '16/10 18/10 23/10 24/10
--� ------

rauto'mais formidável em defeza não apenas da liberta- sidente da República, se_ os' brasileiros assim o quizes- 21/10 29/10 4/11 5/11.ção dos escravos,' mas de tôdas as conquistas liberais da I sem, bem o sabia. . .

8/11 10/11 15/11 16/11
•

Pátria", onde êle se revefou inconfundível "t_itan do pen- I Pro�lamada a República, coube a José do Patrocínio 19/11 21/11 ' 26/11 27/11sarnento e da ação", propagando também
_

a impla�ta�ão I a, hor.ra de ser o p.rj;�eiro brasileir� a. içar o �avilhão na� 30/11 2/12 7/12. 8/12do regime republican?, d,,;fendendo a Naçao na m�ls lm- I c.lO.nal co� as m:::lgFJ�S. do novo l'�glmen .. Fp, lo no edi- 11/12 13/12 ,18/12 19/12p'ortante questão financelra por que passou, . evitando ,'flClO da Cami:1ra lVIuDlclpal da Capltal da Ren,uh1ica, er.- 22/12 24/12 29/12 30/12que o Brasil fosse à bancarrota, combatendo os erros de tre as ovações 00 povo que' fremia de entusiélsmo, eM Horário de saída: de Fpolis., às 24 horasFloriano Peixoto, ao ponto de ter sido, em 1892, por oca- . frente ao edifício
sião da revolta contra o seu govêrno ditatorial, deporta- I:, Tal era o gigartÍe da liberdade do povp q'le se ch3-

do Rio, às 7 horas

do para Am.azonas, de onde seguiu para Portugal, só ,mau José Carlos do Patrol'Ínio, cujo centen.qrlo de nas-

regressando ao Brasil no go êrno de Prudente de Mo- cimento, a nátria orgulhosa e comovida comemora ao
. - .. '

de quer,n f:e't���ou grande amigo e defénsor. -dI" de hoje, '8' de (Jutubro dé 1953�

PUECUIÇA E FRAQL[Zj�. Assembleia legislativa ALTEROSA
Outra edição' da revista de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA'fAMEN·

'1'0 PARA INFLAMAÇOES E DORES.
TRATAMENT� SEM OPERAÇAO DAS

SJNU'SITES
- E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTo' COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
. .�

'w�y��Ó�.fSA B��gQ�·�:I����RO··PRET� 'I':�;�I;P�N�IN< !:l�LIi>E �C�MIDT 1!3.· .

§}�:j'r�:'�!,
'

"':ti' ",
'

',';;',i
'

.,::j;,:<;)_);,�:" ii,;�']i�;Jj;íKiit:,l.:?,i'lf.j,j.'..;'ii..."L:i \.

CIN·EMA
CDADE CAPTIVA Ise ve forçado a lutar con

I tra uma organização que

Titulo original: The Can-
.
espalha a corrupção e o su-

tive City I borno para, com isso poder
Produção: - THERON explorar, clandestinamente

WARTH - Direção: RO- o jogo, sob todas as suas

BERT WISE - Fotografia: formas.
LEE GARMES Dominados pela
Musica: JEROME MO- lha, acham-se as

quadri
figuras

\

ROSS - Elenco: John For- mais influentes da comuni-

syte., Joam Canden, Ray
Teal e outros ....::: Filme da

ASPEN, distribuido pela

dade, inclusive o proprio
sheriff.
A luta do jornalista con-

United Artists. tra a corrupção que já co-

A CIDADE CAPTIVA, I meça a causar mortes e es�
marca o inicio das ativida- \ pancamentos, o leva até a

des da ASPEN, cia. cien- capital do paiz onde irá a

matografica formada por presentar o caso a uma co

ROBERT WISE e MARK missão do senado, que tem

ROBSON, e ainda o produ- '1'0 fim de investigar o cri

tor THERON, WARTH, sen . me no comercio interesta-
.

do os dois primeiros' dois dual.

valores positivos da nova Robert Wise, de ponta a

geração de cineastas de ponta, conduz THE CAP

Hollywood, que adquiriram TIVECJ.-TY, sempre com

conhecimentos e experien- uma linguagem .cinemati

cias, quando trabalharam grafica, limpa, clara e obje
sob as ordens de VAL tiva, auxiliado, de forma

LEWTON, responsavel pe- brilhante pela fotografia
la excelente sede de filmes fu�cidnal do veterano LEE

de horror, feita .há alguns GARMES.

anos pela R.K.O., (O HO- Realizada C:1m- modesto

MEM LEOPARDO, ShN- orçamento, característica a

GUE DE PANTERA, SE- tualmente efn evidencia no

TIMA VITIMA, etc). cinema americano, no setor

A direção firme e inteli- das produção ind,ependen
gente de WISE, manifesta- tes, CIDADE CATIVA, 1'0-

se aqui, sobre uma turma
. ,

.

de atores, em sua maioria

estreantes ou sem fama,
conseguindo tirar deles, a

preciaveis desempenhos.
Jonh Foryte, elemento

\

que vem do teatro, inter-

preta com sinceridade e se

gurança o jornalista de

uma cidade �e interior que

dada dentro do estilo semi

documentário,' agrada, por
que além. de ser, do ponto
de vista cinematografico
uma obra homogenea e pos

suidora de perfeita unida

de, é, antes de tudo, hones
ta e caract;erizada pela so

briedade.
D.COSTA

-_----y ..!-----------

. CIU�8 1-5. de Outu�ro
DEBUTANTES - CONVITE -

A Diretoria desta Sociedade tem a grata satisfação
de .convídar as gentís senhorinhas do Clube, pará faze
rem o seu DEBUT na noite de 17 de Outubro, próximo
vindouro, quando será realizado o tradicional BAILE
DE GALA, comemorativo ao seu 32° 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 dei presente convite, antecipa- ,

mos os nossos agradecimentos.
Hélio' Prazeres ___; 1° Secretário

lira Tenis CIU�B
LIRA TENIS CLUBE

PROGRAMA DO M�S DE OUTUBRO
DIA 10 - Sábado - Grandioso "Baile de Gala",

ás 22 horas em comemoração ao aniversário e

posse da nova Diretoria. Coroação da Rainha

eleita Sta. Mary Ligocki _; Traje a rigor. Não
, itid b'sera perml I o ranco. '.' r- ...

-
-

�

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

'"

,DIA 31 - Sábado - Grandiosa Soirée em benefí-
.

cio das criança& da Creche da L.B.A. - Natal.

ULTRA SONO
TERAPIA

.

'IT .Maganíze

Confirmando a sua

� _:__ OUIlAl1TE TODO DfA classe de magazine, vem de

�
.

ser lançado agora o quinto Hoje - CED� PARA BEIJAR (Too Young to Kiss)

, , ,,' nos VAP{,JOS ' número de IT, correspan-
Imaginem urna noite feita para o romance ... a lua

refletindo-se nas aguas encrespadas - a magia perfu-
l\'

ft,i*
dente ao mês de outubro

�.' D�\lI,
I

, �':' _.'
• mada de uma noite de verão - e então, de repente, o

�

,.

r
_

_

Como sempre, com excelen- sujeito diz: "Mas, filha- você é muito nova para beijar".
� __ iIl

;;; '" te apresentação intelectual, Sabem lá o que é isso?
-;: '"

"" ..... � �
.

artistica e gráfica, que 'o re-I'
Pois bem, foi coisa parecida o que aconteceu com

!
'7f1 � ! d d

June ALLYSON .� Van JOHNSON numa das mais go-
..

j comen a como um os n1e- d
-

'd' d CEDO PARA BEIJAR (T� .

I
za as come las o ano: ' 00

___________�-
lhores magazines de peque- Young Kiss), da M.G.M..

.

"

Vende-.se e Compra-se'
no formato que circulam no CEDO .PARA BEIJAR conta a história daquela
país. jovem e esforçada pianista que para poder ser ouvida

Vende-se duas Carrocerias e duas Gabines CHE- Éntre os emocionantes por renomado empresario de concertos teve que dis-

VRO
farçar-se de escolar e ele "o nato", foi no conto.

-

LET GIgANTE 1949-1952 contos que aparecem nesse M
F

.' as, não tardam as complicações - e a moça se

Compra-se Caminhão Chevrolet. ' .

Inumero merecem especta arrependeu de ter posto a funcionar semelhante golpe,
Tratar com o Agente do Rápido Sul Brasileiro f A' A AI P f h

.

d
Micro Ônibus.

re erencia: que e er u- avia a reputação o empresario, por quem se apaixo-
me Chamado Desejo, O En- nara, a preservar - depois que este a levou para a fa

contro Quando o Tempo
zenda a fim de a "menina" preparar-se para o seu pri-.
meiro concerto.

Parou, além de outros tam-

bém firmados por novelis-

...

T··-R"A"····I·L··ER·",

"

"

,

_ '/-.'
':" '. '. .' .

. -' ','I,.,�

...

.•..... ;......
.

Na seção de artigos; po-
.

Vende-se, na Estrada da Palhocinha, pegado ao n.
demos destacar pelo inte-

i 41, em Coqueiros, ótimo terreno de praia, ideal para
rêsse que oferecem:

I Apren- I
residência ou depósito de materiais, medindo 1.684,42

damos a Dormir Bem, Lu- metros quadrados, todo plano �, sêcõ.

lei Com um Leopardo, Cura
Dá para dividir em 3 lotes e fazer construções eco-

nômicas para aluguel ou venda. Cr$ 40.000,00.
�

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

'

• PLACAS SIPILITICAS,

Ellllr.de NORUelra,
MMleaçl. culllar DO tra.

I .t••ento da' .UUIa.
.'

em 1624, no acampamento do Rio Vermelho, I '-
ULO I

próximo a Bahia, faleceu D. Marcos Teixeira, I SAO PA

C.
-

um dos combatentes contra os holandeses; I RIO 1 1n e In a sem 1711, nomeado Governador, Felix José Ma-
.

_ .",.,A
-

.

chado de Mendonça desembarcou em Recife, ! � .L
.

sendo recebido pelos partidos rivais, terminan-
. do a guerra dos "Mascates"; . I Gr<'�
em 1713, foi instalada a Vila de São João d'EI-

,
....
-

Rei, em Minas Gerais;. I
em 1796, em Recife, nasceu Frei Canéca, sendo IIII••�
fuzilado em 23 de janeiro de 1825, como um dos '

mártires da República;
.

I

em 1799, no Rio de Janeiro, nasceu Evaristo'
Ferreira da Veiga, jurisconsulto, vindo a fale-

'

cer .em 12 de maio de 1837; . I
em 1853, em Campos, Estado do Rio, nasceu o

insigne orador da campanha abolicionista, José,
Carlos do Patrocínio, que veiu a falecer em 29
de janeiro de 1905, no Rio de Janeiro;
em 1863,' em São Luiz do Maranhão, nasceu o

poeta Catulo da Paixão Cearense, filho de A
mâncio José da Paixão Cearense-e D. Maria
Celestina Braga Paixão, falecendo no Rio de'
Janeiro, em 10 de maio de 1946. '.'0 poeta bra- : -----------
vo, poeta cujos versos não foi preciso .semear e (;ASAainda menos cultivar; poeta igualmente enten- J l

�

dido e apreciado pelos sábios e pelos ignoran-,
.

"--

tes; poeta do povo e da raça; poeta e só poeta;
!

que só pode dar poesia, como as abelhas só po-
I Vende-se uma, de madeí-

dem dar mel"; ra, pintada interna
.

cxter

em 1868, a divisão de encouraçados da esqua
dra brasileira comandada pelo Barão da Passa

gem, rompeu fogo contra os infantes paraguaios
que ostilizavam Angustura, pondo-os em fuga.

. André Nilo' Tadasco

----�-------------------------------

Expresso São Jorge
- DIARIAMENTE

FL0RIANóPOLIS _._._ BLUMENAU
.

- AGENCIA -

. - CACIQUE HOTEL -'
tas de renome

nal.

internaeio-

Cerâmica São Caetano
Miraculosa, A História de
Kirk Douglas, O Homem

rIJOLOS. PRENSAvOS, TELHAS, LADRI
I ..HOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARIO

Que Construiu a Máquina
a Vapor, Nunca é Tarde

Para Ser Feliz, O Beijo
Pássaro, Mágica no Júri, A

. I

Arte de Recordar Tudo:'
I

e O Fabuloso Cachorro-:
Quente. I
Há ainda uma série lon

ga de 6timas seções femini-
'

nas que fazem de IT-ma

gazíne a "revista de bôlsa

. PRONTA ENTREGA

OsnyGama aeia.
JERONIMO COELHO. 14 � CaiXa

239 - Florian6polis
DISTRmUIDORES

Postal,

do Brasil", entre as quais
modas femininas, culinária,
beleza,. poesias, conselhos

práticos para o lar, no mun

do de Eva, decoração 'do

lar, trabalhos manuaisç etc..

IT-magazine é vendida

por 3 cruzeiros apenas e a

sua assinatura custa ape�as
35 cruzeiros, podendo ser

tomada mediante a remessá
.'
em cheque ou pelo Correio,

I paraa SOCo Editôra Altero

sa Ltda., Caixa Postal 279,
Belo Horizonte.

Participação
,JÃO MARÇAL e ALTAIR BARBOSA MARÇAL

êm o prazer de participar o contrato de casamento de
ua filha ELCI IRENE com o sr. Antônio Boabaid,
'/ FERIS BOABAID e CARLOTA ROSA' BOABAID

}m o prazer de participar o contrato de casamento de
eu filho .ANTôNIO com a sta. Irene Barbosa Marcal,

Florianópolis, 4 de outubro d'e 1953.
•

IHoj� Passadono
8 DE OUTUBRO

A data de hoje recorda-nos que:

namente à oleo, sita à rua

Dr. Carlos Corrêa s/n,
Tratar �om Carlos Bo-

netti Escritório Hoep-

�f� . ,
. ""

Terreno na Praia

--------------------.;_-- -.

O�08..;.. OUVJD08 - RAIUZ ••..a.t.R'rA
,DR. GUERREIRO DA FONSECA

.

.

.

..

Receita d. Oculo. - Eum••• :I'u"••• OU•• ..,..
C1aa.ifie�o da PrUllo Ar1erfa1. .

.

. lIod.n. Aparelba••m.
.

C._.lt'd� - ViMoade •• Oure PreM. L

DR. TOLENTINO DE CARVALHO

Ouvidos, Nariz e Garganta

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

�ITZ
"Silvana FAMPANINI em:
, .

VULCÃO DE PAIXÕES
No programa:

.

Filme Jornal. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até .14 anos.

As 5 - 8hs.

Van JONHSON - June

ne ALLYSON na hilarian

te comédia da M.G.M.
CEDO PARA BEIJAR

No. programa:
Atual. Atlantida Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Livre (às 5hs.)

As 8hs.
Robert STACK

Page - Gilbert
Joy

ROLAND
em:

PAIXÃO, DE TOU

REIRO'

FECHADO PARA
REFORMA

As 8hs.

Massimo SERATO -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ES.TADO. Florianópolis, Quinta-feiré:\, 8 de Outubro de 1953

.

aqueles que, por qualquer
motivo, se apresentem como

.nteressados e se oponhem
ao pedido . "aqui formulado,

DI�EITO'DA riistério Público.;e por'edi-IJÚIZÜ-' JUIZO DE DIREITO E>A Miséria, no município de além de todas as' demais
COMARCA DE B".�G.,UAÇÚ ,.ta.is-. com. o- pra.zo de' .trinta I C'OMARDC'AE DIREITO DA

.

cante; fundos.: ao Sul, com
,COMAR,CA DE; TIJUCAS Pôrto Bélo, nesta, comarca, provas permitidas em nosso

, DE TIJUCAS :) morro da Guríta; a Of:S'
-dias os lnte;e�sandos meer- I " ' , .

de- por seu assistente judiciá- Direito. 7°) __:_ Que, nestas
I ' i te, com terras Maria, Ed;ta'l d

-' '

d dtos,para contestarem a pre- Ed;tal de 't
-".

'

,. e ci.tação, �om o rio, abaixo assina o ( oco condições, o suplicante re-
• cs açao, com o Germana Fagundes; a Les-

sente' ação de usocapião no 'd d d' ;.' prazo de sessenta dias de n. 1)' com escritório à rua quer a v. �excia., de acôrdo
p1'�ZO e sessenta ias e, te, CGD1 terras, de Maria �

prazo iegal; 4° - Que; afi- d interessados a'ltsentes e .des- Conselheiro Mafra n. 27" em com o artigo 455 e seguin-
.

interessados ausentes e es- :qel')1..ana Fagundes. ;30) __

/
,\

I nal, por sentença seja re-
,

'

conhecidos conhecidos Florianópolis, Capital do �tS do Códígorde Processo
I •• Qu'..', embora possua o refe- ' ,

O DOUTOR OSMUNDO conhecido e declqrado o ao- Estado de Santa Catarina, Civil Brasileiro e com ciên-
r:,�bjmóvel como-seu,man:, .�: '.

VIEIRA DUTRA, 'JUIZ DE minio da requerente sobre O doutor Clovis Ayres O doutor Clovis Ayres inscrrto na ordem dos Ad- cia previa do ilustre repr,e-sa c pacaficamerite, com o -

DIREITO DA COMARCA o terreno acima descrito e Gama, J'uiz de direito da co- Gama, juiz d:ec direito da co- vogados do Brasil, Secção scntante do Ministério Pú-
,"

' "an.mus sibi habendí". ppr '

DE BIGUAÇÚ, ESTADO transcrita a sentença no .Re- marca de Tijucas, do Esta- marca de Tij?cas, do' Esta- de Santa Catarina; vem, lílíco da Comarca, se digne
, mcii. de quarenta anos, não '

DE SANTA CATARINA, gistro Geral de Imóveis, por do de Sant� Catarina, na do de Santa "Catarina, na .rnui <,espeitosamente, pê- tf.'Ja determinado dia e hora
<:i!"y;õ", o suplicante de qual-

NA . FôRMA DA LEI, mandado_je V. Exa._. Da-se forma da lei, etc. . forma da lei, etc. 'i ante v. excia., na forma da para a realização da [ustifi- '

-, '� ..ier título .forrnal, pelo
ETC.. a presente ação o valor de Faz saber a todos quaptos . Faz saber a todos quantos lei, 'expor e requerer o se- cação initio.Iitis, através da

" ...... qua! possa provar sua qua-.
FAZ saber aos que o pre-: Cr$ 2.100,00, e' protesta-se interessar .possa o presente interessar possa o presente I' guinte: 1°) - Que, há mais c ual, com o depoimento das

lldade de proprietário' do
sente edital virem ou dele pelo de,poimento pessoal �e I

edital de citação..com opra-' edi,tal de citação, c.om o,.pra- 'de trinta anos, o suplicante testemunhas abaixo. arrola-
_

- me�,nlO. 4°) - Que, por ,ês-
, �onhecimento tiverem que, quem quer. conteste. a a,çao I zo ',de sessenta dias, virem zo de sessenta dias, virem possue como seu, no lugar (:.:<!:>, fique positivamente jus-

,

b jc motiv_o, deseja o supli- 1 h d
'

d 1p'or parte de MARIA :EVA- e em aSSIm pela Juntada, ou dêle conhecimento tive- ou dê e con ecimento tive- c'endminado Sertão a MI- tificada a posse o / sup i-
I cante, perante v. excia., re-

RISTA :qE JESÚS, por seu de documentos. P. deferi- rem, que 'por parte de João rem, que por parte de Pe- i erra, município de Pôrtó cante, de modo contínuo, e
. gulorizar os seus direitos ;;;ó- -

'advogado Dr .. Oswaldo Pe- menta. Biguaçú, 3 de agos- Manuel de Souza, lhe foi dro Daniel Dias, lhe foi di-' Belo, sem qualquer inter- pacífico, a fim de que, a se-
bre o imóvel em apreço, ut.- '

reira Baixo, lhe ioi dirigida to de 1953. pp. Oswal Pe- dirigida a petição do teor, rigida a 'petição do teor Se- rupção e sem qualquer opo- I uir, se tida a posse como
- Iizando-se da ação de 1,lSll- ',!

a petição, do teôr seguinte': reira Baixo, Testemunhas:' seguinte: "Exmo. sr. dr, guinte: "Exmo. sr. dr. [uíz síção, um terreno com a ,:,lenamente provada, sejam
- capiâo, com fundamento !"la

__::. Exmo. Sr. Dr. Juiz de Manoel José Vieira, Graci- juiz de direito da comarca aí�igo 550 do Código. Civil
de .direito da comarca. Pe- área de 1.306,800' mtsê., citados pessoalmente os

Direito da Comarca de Bi- liano Francisco Teixeira. de Tijucas. João Mànuel de dro Daniel ,Dias, brasileiro, . onstante do croquís anexo .,l,encionados confrontantes,
,

M 'E 'd Pantaleão Cardoso. A'ntonI'o' , Bra�ile.iro e pela form� es-
d 1 d id (1 2) 2°) Q

,

id t
..

hguaçu. aria varista e Souza, brasileiro, solteiro ,casa o, avra or, resi ente, I oe. n. .
-) ue o, resi en es nas vízin anças

I
/ tabelecida 110 artigo 454 "Ic

Jesús, brasileira, solteira, Feliciano Gonçalves' Esta- rc sidente e domiciliado no C' di d P' Civil
e- domiciliado no Sertão da terreno em referência tem , do imóvel, o repr,esentante•

" (' �r; t.go e
,

rocesso

doméstica, domiciliada, .e Na selado com estampilhas .lugar Fernandes, no dístri- Ivrasileiro. 50) _ Que é,
r.s seguintes confrontações.: do Ministério Público da

residente na localidade de estaduais no valor de Cr$ tc-de São João Batista, l1n;'-1 . ,.

t D" Irente, a Leste, com terras comarca e por, editais de,
"

prmCIpIO corren e no ü'e;- d lItr' ,

"Areias", neste Municipio, 3,50, devidamente inutiliza- ncípio de Tijucas, por seu ("'1 '1 preseú.tante o J"uInistérío I de her,deiros de. Rosório trinta dias os interessadas
,

,

," . 1.0 'VI que aque e que Dor '

por seu ,advogado infra as- das. Em a

d,
ita peticão foi

I'
hssistente judicial (doc. ,n'l

.
, \ .

t
. Público da Comarca e por. Furtado; , fundos,. a Oeste, incertos, p_ara contestarem

\
'

.

� tl'!i1t2' anos, sem In �rrllp- d d
� ,

sinado, inscrito na O.A.B., exarado o segumte despa- 1), abaixo a:;sinado, COili .. ,

,<
• _

/
•

e itais e trinta (3ü) dias com terras de Ramiro Cor- a presente ação de usuca-
,

'
, ..', Cr1O, nem op0S1cao, pOS;';lJ_ll' d

'

se�ão d� Santa Catarina, cho: R. hoje. A. Designe o I.escritório à rua CO,nselhei-
"

,

. �,
I d

'I. of.i.'lteressa os il)c(;rtos, Pil- l'êa da Silva, ao Sul, com f'ião no prazo de dez dias,
. _ •

'

, '(;omCo seu um lmovc , a qlU-
vem, na presente de usoca- Sr. Escnvao dIa e hora pa- I 1'0 Mafra n. 27, em, Floria- '

.... 11_ "

'd ,. "" .
ra contestarem a pres(mte terras d� Caetano Rita, Luiz

I
qUt 'Se seguir ao término do

• A. '...', .

' 1.. -.I'e-a o otnlnlO, lncte-, -

d
'

-

pião, expor e afinal reque- ra: a audIencla de J�süflca- 110polis Capital 'do Estado) ,

�

"t d t't I b i, é!<;étO e usucapiao no pra,,) C()rrêa da Silva e do pró- prazo edital, na qual se p'e-
-

f d
"

,

/ . . ,[lcn0en e e I u o e oa .e, de de� dias, que se seguir r_l'l'o requ'er1ente', ao Norte, de seJ'a declarado o do'ml'nl'oter a V. Exa. o seguinte: 1 çao, azen o-se as necessa- de S�mta Catarma, mscrllO, ,que em tal caso se preSll' l- ,

. Que possue por. sie por, ante rias 'notificações. Biguaçú, na Ordem dos Advogad'l" n"ITI podend'
7 ao jhmino do�prazo edital, com terras de herdeiros de 30 suplicante' sôbre o alu-

.
,

'

i e , O requerei- ao 'I d
' .

d '
,

'h
.

d t' t 1°/9/53 (Assinado) O' d B'1
-

d S ..' na Ilua se pe e seJa ec,·a- José Rebelo. 3°) �'Que, elido terreno, prosseguind_o-cessores, ,a maIS e rma· .
, o ra.sl, secçao e an,a .Juiz' que assim 'o declai'e

, anos, sem. interrupção ou Dutra. Procedida a justifi- Catarina, sob n. 433, vem,
;-,:,do o domínio do suplican- 2mbora possue o referido se' como de direito, até fi-

por sentença, a qúallhe�er- '

'oposição de quem quer que cação foi esta julgada por mui res1?ei�osamente, P;- \'Ílú de título para a trarú;-
te <-.Jbre c aludido ter:'eno, jmóvel como seu, mansa e

seja, um terreno na locali- sentença do teor seguinte: r fllC v eXCla 'na formo (ta p", sseguindo-se, como de pacificamente, com Q '�ani-'ct ,_. ., a crição no registro, de ii�!O-" .

dade de "Areias", nêste Vistos, etc .. Cite�-se os lei. e,xpor'e' requerer o sc- \� 1_' (C'd'g
-

C. '1'
ure,:toj até final sent�nça e :r'us sibi habendi", por mais

\ "e " o 1 o IVl a"'·· àMunicipio, medindo 160 confinantes _do imóvel e o guinte: 1°) - Que, há,mélis "5(") N t' t' d
execl'ção. 8°) - Dá-se de trínta anos, não dispõe ré! os efeitos fiscais N. Ter-

_, '

'I"
'J. es e caso, ·cm· eCI-' 1

' "

metros de frente ao Oeste, Dr. Procurador Público, fli.· quarenta (40) anos o J'GO .. _

t'b .
prcó:entf' ação o va ar de o suplicante de qualquer tí- I:1.OS., P. Deferimento. Tiju-

d d O
."', os JUIzes e _rI unaIS ,Cr(i',> 2.100,00, para os. "[e_i, 1 d-

.

1
'

1 d h d
..

onde çonfronta com a estra- por man a ,o: s_interessa- sl.rpl;cante possue como seu,

I do
; ,

b'
- tu o o mesmo, pe o qual_tas, 5 e jun o e· 1953.

, "raIS, so ca e ao usue.:!- f
-

"_da, 2A1Q metr<?s ao norte! dos incertos devetão, sel' no lugar denominado Fer· _ Í'lnte d
tos iscais. Nestes têrmos E, possa 'provar a sua qualida- (a) Theodqcio Miguel, A-

r

d "f' ./

b
l_O '" a prova a' P0550, D r t 'T''-:' 10 d d

'

," , '

onde confronta com a pro- cita os na arma esta ele.. nanc�es, no distrito de São ,(':,el'lmen o. -f.Jucas, ,

e e 'de proprietário. 4°) '- 'lherino, Assistente J,udiciá-'cp!ltínua e pacífica no im():
priedade de herdeiros de' cida pelo art. 455, paragra- João Batista, neste munici )i.l:Lt, de 1953. (a) Theodó- Que, por êste motivo, dese- rio". E� a dita petição foi

l<'ranGis�� Thi,:x:�i'�J�16�"me-,1 fo 1°., do Código de', Pro-, pio, de Tijucas, sem qual- 'l<�J. c'om 'ânimo de donQ, por cio Miguel Atherino, as"is� , '.

I
exarado o seguinte despa

tr05 a leste,':tn�1.��lr-'õlibli 1'�es'S0-'eiVil�algO>:Po�:se.Pt ltl;l.-er -interrupção _ ,e ;se�, tri:ita anós. Os requisitos âe tenl�, JUdi,Ciário". Em",
d':'t."l ja � suplicante: perante v. ,( ho: "A., corno pede. Tiju

com, o rio Jordão e 2.410 ü;nça a presente justifica- .-lualquer oposicão, rim t�'!'-
I

j>l�j() título e boa'fé §âo di·.;t-. ,peti�ão ,foi exaraç1Q."o ,,Se- ���<:la.,., r�gu.larIzar os seus .(,3S, 17-6-53. (a) Clovis Ay
metr�s a leste, digo, ao sul, ção, em que, é requerente l'H.O �orri a ár;a de

, pem.ad�s (Clov'is :E!evila-, gUlnte despaChos: ,r�., ���:. direitos s6bre ,0- fi,nóvél eih:'I'rês Gama: juí�:'d;e 'direito".
obde confronta ,com terras Maria Eva.ngelista de Je- ';,10.000 mts2, constanté do 411:1).6) - Que, como fJ':O- )ugne-se data para a Justp- ,apreço, utilizando-se da a-

I Feita a justificação fói e)ca.:
de 'herdeiros de Julião José sús, a fim de ciu� produza croquis anex"o (doc. n. ,2). vn de ale�a�Q, o"s�plicanh"I·c:lç�o. :a�endo�se as �e�e�,- ção,de usucapiã�, com fun-I n,dQ o 'seguinte pesp.á�h?:·
Teixeira; 2 - Que a reque- os seus juridicos e legais :_ll,._ Que,o terreno em re- :"e:juer�sejam OUVIdas as sarw,�: mtImaçoes, TIJ,ucas, damento no artigo, 550 do

i "Fac:a-se as citações reque:._
:rente possue e exefce sobre I efeitos. Custas afinal: Bi- ;el'ênda tem ai' seguintes Íi.' jlemunhas cujo roí següe 1-:"�-7. !95�. (a) Clovis Ayr�s Código Civil Brasileiro e

I �j4as, inclusive a dos inte-
'

o te:rreno ,acima, descrito guaçú, '15-9-53. (Assinado), "onfrontações: J�ente, ao eLaixo, 11rotestandó, ainqa, Gan'li, juiz de direito" .. Fei.- pela forma estabel�cida no :::-essados incertos que deve
posse mansa e pacifica, O. Dutra. EPara chegar ao Norte, com o próprio supli,. lwlo de�oimento pessoal.d: I"ta a ju�tificação fei exa�ado artigo 4�4.do Có�i�o .de Pr�-I rá ser feita por editais com

usando, fruindo e dispondo conhecirrlento dos interes-
/"

'

-todc� aqJ;leles que, por qual., ,o- Regumte de�pacho: Fa-' cesso �lvIl BrasIleIro. 5 )
,
o prazo de 60 dias. Tijucas,

livramente da mesma como sados, passa o presente edl- qUEcir motivo, se apresen�e!11 ça"se as citações requeri'las; - Que é princípio corrente, 12.-9-53. (a) Clovis Ayres
,dê sU,a -legitima proprieda- tal cpm o prazo de trInta .C01110 interessados e se 0))0-:1 senJo, que o edita,l para Il] no Direito Civil que aqu,ele I

Gama". E para que chegue
de ha mais de trinta anos, (30) dias; publicadó e afi- nham ao pedido aquí formu- �os, i,nteressados. incer,tél> que por_ trinta a�os, se� �n-I ue conhe"cim�nto de todós e

sem qualquer oposição ou I
'l{ado na fórma da lei. Da- AV" ISO lado; além de todas as de- uev('ra ser publIcado por I terrupçao, nem opOSlçao, ninguem, possa alegar igno-

interrupção, possuindo no do e passado nesta Cidade
r

, . mdls provas permitidas 'cu �:e"s(,!1ta dias. Tijucas, 12-9-, possuir como seu um imó- I
rância, mandou expedir '0

citado terreno uma casa on- de Bigu'açú, 'aos dezessete, '\ ' lF-'�;S(1 Direito. 7°}__ Que, ;)3 (a) Clovis Â.yres Gam:,\, vel, adquiri-lhe-á o domínio, I rns(;nte edital que será a-
.

de réside e ..í�vouras diver- dias do ,mes de, setembro' DR. JÚLIO DOIN VIEIRi.'\. lJ.estQ� c:mdições, o sU.pli-. ji.llz de direito". E para (r.le I independente de título e fixado na sede dêste Juízo,
sas; 3 - ,Que, assim� que- do ano de mil novecentos e Àcaba de recebet o earite requer a ,v. excia. ele C�l gue ao conhecimento de boa fé, que em üil caso se' no l�lgar do' costume e pu-
rÉmdo adquirir . o dominio oinquenta e três. Eu, Orlan- AMBLIOSCOPIO DE <icôrdo' com o artigo 455 c tod.ls e ninguem possa ale- - presumem, podendo reque- �hcado na forma da lei. Da-
do citado terreno,na forma do Romã.o de Faria, Escri- WARTON' �.:?gllintes do Código de l'rc,- gar ignorância, mandou ex- ,rér ao ,Juiz que assim o de- do e passado nesta cidade
do que dispõe o artigo 550 vão,: a fiz datilografar e Para tratamento do ES- ,:es�o Civil Brasileiro e com pedir o presente edital que dare por sentença, li qual de Tiju�as, aos' dezesseis
do Código Civil e obdecido subscrevÍ. TRABISMO, em crianças. ciência prévia d'.) ilustre SI· J á a�)xado na sede dê".tf� lhe servirá de título, para a diàs do mês 'de setembro do
o que dispõe os artigos 454 Biguaçú 17 de Setembro Rua Vitor Meire�les, 14. r B,epres'entante do Ministé- J'l1,O, no lugar do costume, transcrição no registro de [,110 de mil novecentos e

e seguintes dó Código, do de 19'53. De '9 às 12 horas diària- �'lQ Público da 'Comarca; se e publicado na forma da lei. imó�eis (Código Civil, art. c!nquenta e três. Eu, (a)
Processo Civil, requer ,a V. Assinado) Osmundo Vi- mente. dignE seja determinado dia Dado e passado nesta cida- 550) ..Neste caso, tem deci- Gercy dos-Aajos, escrivão,
Ex:::!. se digne mand'ar 'de- eira Dutm - Juiz de Direi-, '

I
e Íl8ra p�ra a realização,:la de de Tijucas, aos quinze'didp os j}lizes e tribuna�s do o �actilografei, confêrí e

signar dia, h9ra e local pa- to. ' just:ficação "iniÜo litisO', H- d�as do mês de Isetémbro do ,país,. só cabe ao usucapiente ,>ubscreví. '(a) Clpvis Ayres
ra a justificação Previa exi- Confere com o or�inal a-

,

"

'I'ir a \·�s dá qual, com o _depoi- ::;ho lle mil novecentos e a prova- da posse; continu'a . Gama, j,úiz' de direito Está
gidà p�lo Có.d�go_ de Pro_lfixado no.l�gar de �ostume. Ven'�_.' 'se' I�lento das testemunhas a .. cinquenta e três. Eu, . (a) e pacífica no imóvel' ,com

I

conJ9rme o original afixado
�es:o Civil,. c��, �ienci: d.O,' .? Escnv�01 Orlando, Ro- 9 a -

baix_o arroladas, fique pÚSl- Gercy dos Anjos, escrivão, o ânimo?e dono, por tri,ntal r:a sede dê$te Juízo, no lu-
0t:gao do MllllsterIO �ubh- mao de Farta. ' tiva,mente justificada a pos- éaêt!1ografei, coníerí e suo anos. Os requisitos de justo I gat do costume, sôbre o

co, ouvido-se' as teste:rhu�.'
.

.

Por motivo de viagem, :se do suplifante, de modo h;"crevÍ. (a) Clovis· AY1'es título e bOa fé são dispeÍl- qual tfie reporto e dou fé.
nhas abaix� arroladas, que

r ..

vende-se o estabelecimento eontínuo e �acífic�; a fim de Gama, j�iz ?e. �irei�o .. Ei:itá sados (Clovis Bevil�qua); Dnta supra. O escnv�o:
'comparecerão independen- I

cómercial "�MPÉRIO DAS que, a segUIr, se ,Ida a POg� eonÍ(,rme o orlgmal afIxaro 6°) - Que, como prova do Gercy dos Anjos.
temente de notificação, fei- . TOALHAS". Tratar pesso- SE? l'omo plenamente prCV<1- l1a sede dêste Juízo, no 'Iu- alegado, o suplicante requer

tq o que, julgue V.�Exa. a I : almente com o proprietário: �1<1, i"eja� cita�os '

pe��oal- g�ir d� costume, sôbl'e o I ::<ejam, ouvidas. as testemu-

'Justificação, mandand<'i:ó.-, ci';T I snr. Walter i\lvés da Silva, mf_t:íe os menCIonados CíW'-11ual me reporto e dou fé.

I
nhas cujo rol seg�e abaixo,

tar pessoalmente os
/ con-I i à Rua Visconde de Ouro frt)�lhmtes, re�id�ntes nas I �<;t::t sup,ra. ? escriV80' nrotestando, ainda, pelo de-

frontantes e o orgão do Mi- ( I Preto, n. 3. vIzmhanças do lmovel.. '.) re- LlC'I'Cy dos An10s. ' pO,imento pessoal de todos

Edital

.DIAS

EDITAL-'" DE' CITÂÇAO
COM 'O PRAZO DE (30)
\

r aI se,ltença e' execução.
8°) - Dá-se'à:presente ação
(, valor de Cr$ 2.100,00, pa-

Frlquezl" em 'ge'll
Vlnbo Creolo:tado

'� (SlIvei'rl)'
��--------�--------�------------�

Preserifes",J:le- ,R'eal Valor, Si� y
,

Ineis.,Pulseiras Diversas, Reloofls, Canelas Parker, Porcelanas Decoradas 'Nacional,

Prefe,rl,r' "No,sa Casa,.e Prefe'rlr a Melhor-�
tOA' MOO' LO - FELlP� SCHMIDl -- FONE 2280,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



oensamento da classe es- que o escutara por acaso. res dos discursos perfeitos
.udantil, que será na opor- Recebi, silencioso, o pane- ou dos brilhantes ensaios

!:unidade do comício que gírico do orador. Sem a- dos que se utilizam dos es

realizará no Largo Fagun- partes nem explicações. cravos da inteligência, na

:le{', sábado .próximo, é ati- Mesmo sem procuração, .a- ilusão. de que enganam o

'Itude de solidariedade ao ceitei-o, 'por e para Santa próximo, comprando com

t 'jrgão máximo' no Brasil, Catarina. Mas, agora que isso o bilhete para a pos

gue está em greve pacífica êsse desconhecido- admira- .teridsde, "onde a entrada
20m face de acontecimentos dor de S. Exa. já se foi, também se, paga, muitas

verificados em Goiáz e agora que a visita saiu e I vê,!es, pelo menos ,durante
Sergipe, de que fôram ví- estamos só os de casa, na, algum tempo, até que o

timas estudantes. doce inhmidade do home JU1Z0 implacável da Histó

I sweet hon:e, vou registrar ria restabeleça o verdadei
•

aqui o meu pensamento ao ro pêso dos valores huma-

S N I
ouvir tantos aplausos e tão nos".

(Do Instituto Histórico e Geográfico)
I rta. oel 'J justa admiração que, de fa- Era nisso que eu pensa-

. Mendoza to cabiam ao discurso e va. Nos surripiadores do
O Brasil inteiro rememora no dia de hoje, em um'.. .' .

mixto de saudade e orgulho civico, o vulto extraordíná- À rua Frei Caneca, 134, que eu, roxo de bairrismo, saber dos outros, escapas à

rio de José Carlos do Patrocínio, cujo centenário de nas- deixei que demorassem nó auto-crítica. Nos Cristia-
nesta Capital, faleceu, à '

cimento é comemorado com as mais eloquentes demons- orador. O meu espírito, e- nos, de Rostand. Nas almas
.trações de patriotismo 'e reconhecimento por parte do noite de ante-ontem, após

xausto de perceber as in- feridas dos Ciranos. Na in-
govêrno e do Povo. prolongados padecimentos, 1 d R Ao Tenório, do Tiro ao alvo do Diário Oficialjustiças humanas, vo tava- gênua crença as oxanas,Todos os biógrafos de Patrocínio, que hemos com- a gentilissima e prendada da Manhã um conselho:. Você ia indo regularmente
pulsado, registam o ano de 1854, como o do seu nasci- senhorinha Noelly Mendo- se, naquela hora, para o embaladas de paixão tro- sofrível Agora está caindo. Pelo que escreve, é
menta entretanto, tendo o Govêrno Federal, em patrió- ghost writer, ou' seja, o es- pical pelai fulgor verbal, to- ainda moço. E está sendo enganado, pelo ouvido,,

, za, filha do sr. Noé Mendo-

I dtico decreto, estabelecido fosse comemorada a data de critor-fantasma, êsse sacri- cada de gênio, daqueles que com historietas mal conta as, como aquela do ôvo

hoje, 8 de Outubro de 1953, como a: do centenário de tão za, rádio-técnico e de sua
ficado anônimo que dá em nunca lhe colheriam a gló- sÓ,

de Blumenau. Quer 'ouvi-la, completa? Estava-se
saudoso e eminente brasileiro, é de se acreditar tivesse exma. espôsa d. Bastilha realizando um comício de oposição, lá em Blume-

holocausto à gloria' alheia, ria do beijo, no balcão. ro- Isido encontrada nos arquivos públicos, .... documentação Bosco Mendoza. nau, antes de 30. Oposição, naque e tempo, não era

irrefutável, capaz de não deixar dúvidas quanto à data A extinta, Contadora
o opulento labor da sua in- mântico, em penumbra, se

como a oposição folgada que a U.D.N. fez. Era du-
_ certa de tão edificante e grato acontecimento. r teligência, da sua servidão por baixo da escada a inte- ra e perigosa! O local era a praça pública, frente

O nome de José do Patrocínio está ligado a um dos formada em 1950 pela Aca-
aos livros, da sua ânsia de ligência do ponto não lhes a um clube. Quando o chefe liberal, o sr. Nerêu

capítulos mais impressionantes da História do Brasil: o demia de Comércio desta'
I

.

C
. 1 Ramos, assomou' à tribuna, um ôvo veio estatelar-

. I
cu tura.

.

re!o que, a pro- soprasse as pa avras. ..
bmovimento patriótico e cristão que tinha por fim 'a Ii- Capltal, desfrutava, na so-

,. f' A' IA d'd BUM' se contra a 'parede do çlu e.

b d I '1 d .

I
poslto, 01 esse esp en 1 o .•'. ..

-

1 b b IhdIAertação o e emento servl, apagan o-se para sempre ciedade local, de vasto Clr- , Esse c u e, tra a a o pe o governo, n�gara a

a m;mcha vergonhosa que enodoava a Nação. cuIa de amizades. Tão logo E
.

· -'

d S·
sede para o comicio, que se realizou sob chuvisco

Êle foi o apostolo da redenção da raça oprimidae. . . xPoslçao a Inuer impertinente. Percebendo o ôvo, o grande tribuno
escrava, "pondo todo o talento'e toda a ação ao serviço se dlplomou, cUJO curso fOl

barriga-verde dele tirou motivo para o início do

da_causa bemf'aze_ja, quanto civ!lizado�a 7 cr_istã. �a Abo- brrll:.ante, a jovem Noelly I' _

_

.

seu discurso memorável: _ "Este .ôvo ha-de ge1'-
liçao. "E com"9atla como o leao fammto, em Jejum de

I
submeteu-se a concurso no ,

. minar! GerrilÍnm'ú fatalmente, como fatalmente es·

alguns dias"; P?r!sso,}a.zão bastante.t:v;, Osvaldo Orí- Instituto de Ap9sentadoriaITr"'btl'Ibos' originais manilestando tas p01·tas, que hoje se me fecham, hão-de se abrir,
co em cognomma-lo Tlgre da Abohçao , ao escrever-

P
-

d' I d t'"
Ir •

. 'de par em pQ.r, para a minha passagem!"
lh�, com mão de mestre, a mais completa biografia. ,e ensoes os n us rlanos,

pro1gresIlo das' aluDa's - o ôvc, germinou logo! O voto cumulativo dos
Os seus discursos, nos comicios em praça pública tendo logrado destacada... O,., . blumenauenses foi decisivo para derrotar o govêr-

ou nos teatros e salões, em pról da libertação dos escra- classificação, sendo, após, A ;:,INGEh SEWING catarmense, c.o�corre al�da I no e da� ao eminente conterrâneo uma cadeira no

vos, er9m, por vezes, verdadeiras. tempestades que ri- I

nomeada para o IBGE. MACHINS COMP AN Y, par.. que as alunas seJam
I parlamento nacional. E, também, triunfais, aquelas

bombav�m impressionan:es, com? a 12 de Maio, respe:a, Nesta Capital era estima- por intermédio de sua agên- estimuladas de maneira a portas se abriram, mais tarde, para uma cOI).sagra-
da Lei Aurea, em que ele, movldo pela cc;msternaçao 1

.

d d
.

cia, nés"a Capital, está le- poderem apresentar, sem- dora homenagem ao .gli-a:ade.,J.í�:J,er. O rabiscáaor
suscitada pela dúvida de que a Lei já aprovada pela Câ-

'[ m,a. pe
os seus o�es e es-

destas linha<:--re.pot(er á época, iãestava. O Tenó.
t d

- - vando a deito, à ruoa Feli- pre rrelhor, resultados das .
,. ,-..,.

mara, não o seria pelo Senado" onde alguns parlamen- LJ1n o e e coraçao, razao

S' Ih rio, rn-áS"'p'áginas da República, encontrará 'a noticia
tares titubeavam, apostrofava 'em um dos comícios mais' porqu2, a notícia' do seu fa- pe Schmidt, 34, interessan- aulas que a mger. es. 'cirripleta dessa notável ma'nifestação, a que a voz
memoráveis: SE O SENADO OUSA! .. ; ! lecimento conster nau a te 0 original exposição de proporciona.

�, ,-,I' -,·.�e Edgar Bafreto, iluminada de eloquência, deu
(Contil}úa na 5a. pág.) ! quantos' a conheciam e ad- trab���·lOS. ÉSsa mostra, re- )J/ fulgor de apoteos�. .1
--- _o. I' flete bem o progresso de Es<;u Exposição /�stá des- Vê, meu jovem Tenório, que a história do ôvo

G d O -e te de S Catar·loa
miravam.

.,
d

.

.)
.

-

d não é bem aquela que lhe contaram Em si, só em

ran e ri n b sepultamento se suas alunas, em corte e l·:ertan o, como nao po e-
d f d t d' 1 A .' •

_. •

.. verifisc::, ontem, às 16 ho-' costura, bordados; .deco-' ria dei)ia�/de ser, interêsse ;��r�a ����toO p�:��.aS��a o:�:��aaJ�eqeu:�mSl:��:IL:·. CONS:. CAV:. KAD:. N. 5 I
C' ,. Pu'bll'co ração do lar. A idéia, sô- geral' e funciona dos dias 4 vocador, porventura pago, quís proibir o povo 'de

D
.

d d R I P . d II' Cons' Cavo ras, no emlterlO

1)e ar em o esp:. r:. res. . o . . . . . .
A b Ih d f' 1 d d 14'

'. 1
-

...

t
- .

Kad:. n. 5, ficam convocados os membros da Diretoria do It:lcorobi, com grande bre expor tra a os e 1- a o corrente, as as OUVlr a pa avra OpOS1ClOlllS a; o que nao consegulU.

elel'ta, para uma reunião, que se realidrá no dia 10 do '['l:ompanhamento, vendo-se
I
no gôsto e arte à sociedade :.0 1.�ora's. Esse ôvo, assim, t�ria go�ado! �e foi ati�ado. pa:ra

acerta no orador' e com lSS0 evitar que' ele usasse
corrente mês, ás 14 ho�as, ra séde pro,,::'- do Grande sôbre o coche fú.nebregran-

CONT Jlít'.DOR de uma franquia constitucional, seria um instru-
OrieJ;lte de Santa Catarma, � .:ua CeI. Vldal Ramos n.

'

dr número de corôas e flô- n menta' contra a liberdade.
80 afim de se proced_!:l-r a elelçao para os cargos que de-'-

h
.

S�ria, pois,. um ôvo podre!, Foi, hentretanto, com ove� ser preenchidó�.
.

,
�·E:S.

' .

b COM PRÁTICA E SERVIÇO tempo, como profetizou o tribu o, o -ôvo que ger-Para éssa reUl;lião, são. convidados' tam em os O ESTADO apresenta à
J minaria, como germinou!

RResp:. Ilr:. GG:. 30:. e mms, que devem comparecer exma família enlutada ex-
PRECIS A-SE

- Não aceite, meu caro Tenório, histórias' pela
ao local indicado á hora exata. : .:

d f d I l1efe1'ênciás e pretenções} por carta parq, Caixa .

d
Florianópolis, em 7 de outubro de1953 E:. V:.

.

pressa:J o seu pro un o

Post�Jz 5 _
meta e.:.

f'iüi��__'-""""""

P,. J,. Cav,. Ge. Sec,. •
pesar. I I -

Floriantpo!'s
-

",..

GUILHERME _T....A_L _

'i

"•

D[! I �
-------------------------------_._--

o govêrno não admite delesa no inquérito confiado a 'um inimigo do acusado!
Enquanto, por aqui, ude- do. Este, de comêço, relutou c proibida integralmente, ' Isto posto: seja, dos processos que cor-I

tra o abuso ou violência O nosso Tribunal, atalaí• I Inistas acusados de prevarí- na missão, invocando asua cem ameaças de prisão ao
I

A Polícia não pode de rem em segredo de Justiça, da 'autoridade" (Indice das liberdades públicas e

cação continuam nos car- inimizade com a vitima dos 'I acusado. Contra essa vio- maneira nenhuma tolher a: nunca porém êles podem I da Rev. For. 1.391). Santa. Catarina, já ponti
gos, sem uma providência interesses políticos. ,E' ini- lência inaudita, torquema- ação. do Judiciário, porque

I

ser negados ao Judiciário. O conceito constitucional cou.
. . I ..

oficial, uma simples denún- migo? Tanto melhor. Claro desca, a defesa do sr. Pedro a êle -eompete garantir as Do contrário ruiria por elo "habeas-corpus" é bem "E o Supremo
C'Ía inepta, de interessados que, depois disso, ir desem- .Bittenccurt impetrou uma franquias constitncionais e

I terra a cópula -do
'

regime mais amplo do que o espe- tem firmado, em Jurispru
políticos, contendo visivel penhar a missão, por isso crdens de habeas-corpus, prevenir os abusos. onde ao Poder Judiciário cificado no Código de Pro- dência tranquila, que par
intuito político, faz com que .nnesmo, é o bastante. .. O que lhe foi concedida, pela Desde que o crime seja cabe a defesa dos di:eito� cesso; êle ampara tôdas as I a concessão do "habeas Cor.

uma entourage policial to- Cap. Walmor Borges, foi. sentença que segue: de sua alçada, ninguem po- dos cidadãos. liberdades individuais, . tu- pus", preventivo não se f
da, espetacularmente pre- O acusado cercou-se de seus "VISTOS, etc.: de "impedir que 'o .Iuíz, vá O "habeas-corpus" tem teladas pelaConstituição. mistér prova concreta d
parada com anúncios lumi- defensores; para repelir as' O" dr. Saul Ulysséa Baião, buscar onde estiver, ele- pC; limite a liberdade indi- A Constituição assegura coação iminente. Ainda qu
nosos, artigos de jornais, li- increpações. Mas, da Lagu- I impetrou a favor' de

.

Pe- i.ientos que orientem à sua vidual, "lOS acusados plena defesa a autoridade coatora n�gu
vros, etc. _ se mova para na, à noite, o sr.' João de dro Bittencourt, a presente de-cisão. L "Não se restringe a ga- com todos os meios e re- o propósito de praticar
lmaruí, afim de abrir rlgo- Oliveira _ demos nomes ordem de "habeas-corpus". E' espúria a doutrina do rantir a liberdade indivi- cursos essenciais a ela.

\ violência, bastam fundadas
rosa inquérito contra o che- aos bois ._ vinha orientar Recebida a petição, ime-· Capitão Delegado, se o Art I dual contra a prisão ou Este direito amplo e me- razões para receá-las. Se os
fe pessedista, sr. Pedro Bit- o inquérito. ,E como êste diatamente solicitei infor-120 do' Código de Processo: ameaça de prisão ilegal, : ediano, foi e está sendo ne- 'receios são vãos, nenhum
tcncourt, Para presidir essa não estivesse saindo como nações ao sr. Capitão De- j.roibe que sejam fornecidos ampara também outros gado ao paciente. mal acarretará a concessão
comédia, escolheram a dedo devia sair, a defesa do acu- legado de Policia e cópia da elementos a quem quer que direitos individuais con- AS. informações apaixona- da medida, ao passo que a,

.

\.
i.m oficial da Polícia: um sado foi aos poucos serido Portaria e da representação

T I'M
rias do Capitão Delegado sua. denegação

inimigo declarado do acusa-" dificultada até ser cerceada 1,L!e. deu margem ao inqué- • constantes destes 'lutos, são que se consume a violên•

. ·:'to, afim de melhor calcar • • • um atestado eloquente de cia". (Habeas-corpus 2.068,
o inha decisão. 'I que lhe está sendo cerceado Jurisprudência de 1952).
Referido Delega�o não BERGERACS MODER- I Simões' Filho quem escre- completamente o direito de Por esses fundamentos

remeteu
.

nem urna e nem
NOS veu estes trechos de ouro: defesa. concedo "habeas-corpus" a

.utra peça pedida. "Travail de negre .. , Os I Seus advogados, homens favor de Pedro Bittencourt
Mand�i ouvir. o paciente

.

Quando aqui esteve, no franceses encontraram essa dignos e. brilhantes, alta- para impedir a sua prisão
� duas testemunhas meneio- Curso, de Expansão Cultu- estupenda definição para o

mente qualificados, são a- e afim de lhe assegurar o

iadas no pedido. �i
ral (nossas continências ao trabalho intêlectual de ser- meaçados, direito de defesa, que 'lhesr. I

Almirante), o governa- vidores humildes da intelí- Vislumbra-se na mesma,-------'--------------�-------,.,---------- concede o § 25, do Art. 141

Sa'bado, no Largo' Fagundes I
dor gaúcho, <> nosso sur- gência e ,da cultura, de que a paixão e o ódio recalcados da Constituição da Repú-oreendeu o auditório com Se servem políticos de pou-

.

, e a vingança pronta de des- blica.
4n; discurso de se lhe tirar cas letras e literatos medío- ferir seu golpe contra a ví- Recôrro ex-ofício para o
o chapéu! Dessa magistral cres para posarem, nos par- rima indefesa. E bgrégío Tri unal.
oração do nosso ilustre go- lamentos e nas academias,

-
___ 1 •• -- ------_._,_ -

Florianópolis, Quinta-feira, 8 de Outubro de 1953

Laguna, .6· (seis). de Ou

tubro de 1953..

Co�íci� da, U. C. E. d� pr.otesto
às violências pelícíaís "

Os estudantes desta Ca- cionários que, negando o Essa' manifestação. de

Desacata-se o Judiciário,
à lhe' negando informações

para melhor julgar.
Inimigo do paciente, não

se.dá por suspeito, nem per
.nite que alguem argúa sus-

Custas na forma da lei.
P. R. l.

vernador ainda ontem ouvi como seres superiores,
o elogio. Caloroso. Rasgado. custa do esforço alheio".

�onsagrador Vinha de um "Em muitos casos, apon

colega de piagas distantes, tam-se os verdadeiros auto-
:.. Essa a sentença do ilustre
Juiz da Laguna .

pital, farão realizar, no pró
ximo sábado, às' 20 horas,
no Largo Fagundes, um co-

direito do pensamento a
.

cidadãos, estão exorbitan
do da sua autoridade, con-

.:;eição, porque não aponta
I indiciado.
São fatos bastantes para

A.· C. ·M.
Hoje, _ S81São
Ixtraordlnarla

forme comunicado da União
Catarinense de Estudantes
de Santa Catarina.

mício monstro, prote�ta?-
do contra as medidas arbí- 'ustificar o "habeas-corpus".

Além disso, o aca�êmico
:Valter Francisco, -díz de

público e' manda recados,
Ia sentido que o paciente

trárias de govêrnos discri-

Patrocínio, o· Apóstolo
da Liberdade

Hoje 11a Sessão extra-

será prêso, após fazer longo ordinária:
trabalho preparatório pela . Ordem do dia _ Suges-
imprensa. tões a serem enviadas a A.
Pouco importa que o Ca- M.B. para assembléia . dos

pitão Delegado negue qual- Delegados a realizar-se em

quer coação, mas ela é evi- Salvador nos dias 24 e 25

dente e clara. / do' corrente, / .
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