
, é avó. Os médicos infor- prejuizo, porque, dizem ou-
começou por Araranguá. E

ma�am ser sátisfatório o es- ,tr_os, o dinheiro está ren- depois, ingenuamente reco"

;,
'

.

t�d9 dos três .meninos . re�- ',detido juros em Bampulha�, mendado por um ilustre ê
:� \. >li' <����ikêS;��?� HUds,on',' tfuhâ -�ínai .Ger�is. Pa� lá', �i?-' t l.lOmcldo p�ocer t"uqleni;tlay c'

ja novafilhos quando na�- J9u recentemente o filho em companhia de 'gente de
ceram os �uadrig�meos. O' do Prefeito, 'mas retornou alto coturno, fez uma limpa
maior dêsses filhos, Ernest, de "mãos abanando .". ' , . , .

em varres mUl1lClplOS.
é pai há um ano. .Enquanto isso acontece, Chega-se a comentar que

---------------------------
/

D,'oeum''eo"lo Esmao'ado'r �j!:r:j�!::: ��et:u���;�
: Estuarn na história pátria as energias indomáveis da

de cruzeiros! 1 natureza brasileira, refulgem na infinita constelação de "

I Estranha-se que o gOVêr-! seus numes. tutelares, esta estrela de primeira grandeza
O jornal, do sr. Irineu Bornhausen, não faz muito, no, em face desse caso gra-

"a negra figura de um grande negro" -- JOSÉ CARLOS
tentou fazer uma exploração mesquinha e anti-patrió- • vissimo, não haja determi-

DO PATROCINI!

tica, a respeito Ido tratamento dispensado aos presos por
-- "Sou filho de uma pobrê preta quitandeira de

I nado a abertura de um ri- C C h d. segurança nacioríâl, durante a guerra aqui no Estado. I ampos- omecei a min a vi a como quasi servente, a-

Aludiu, mesmo, a maus tratos que lhes haviam sido
.

goroso ir:quérito, confian- /
- prendiz extra-numerário da Santa Casa de Misericórdia

,aplicados por ordem do então Interventor, dr. Nerêu I do-o ao sr. Cap. Walmor 'Conforme divulgamos, o sr. Nerêu Ramos, em 1868. Tinha então 13 para 14 anos. Saí do Hospital
Ramos. A mentira, como sempre, tem pernas curtas. ! Borges, para que êle,. com I

ilustre Presidente da Câ'mara dos :Deputados, da Misericórdia, quando a farmácia passou às mãos elas
Dos campos de concentração e das torturas aqui I o seu zelo torquemadesco, receberá hoje" às 11 horas, no Palácio de São Irmãs de Caridade. Nessa ocasião eu teria ficado sem

Postas em prática fala o documento abaixo, ....subscrito Joaquim, no Rio, a Grã-Cruz da Ordem de São casa e sem pão, se nesse momento não interc�desse a pro-
h em poucos dias apanhe o .

' , -

d
-

C Ih' Alb d AI hpelo representante da Cruz Vermelha e por, um omem SIlvestre. Presidirá 'a cerimônia, S. Eminência, i teçao o sr. onse erro ino e varenga, oje vice-
de confiança de quem interessado em conhecer a verda- I vigarista e seus comparsas. D. Jaime de Barros Câmara, Cardeal Arcebis- ; diretor da Faculdade de .Medicina, a quem beijo as mãos
deira situação dos suditos alemães, no Brasil. Na verdade, o govêrno do po do Rio de Janeiro. .' publicamente. Desde 1868, comecei a estudar. Ganhava

O nome dêste, como de costume, posto apareça no I Estado, embora inocente, Assístí-Ia-ão várias personalidades e dig- então a quantia de 2$000 por mês de "ganchos" isto, é,
documento, ,deve ser omitido na divulgação. '1 1 b nataríos da Igreja entre os quais, especialmente de plantões, que eu fazia aos domingos pelos companhei-uh, tem,- .cu pa no rou o

Eis o documento: convidados, s.s, Exas. Revmas. D. Joaquim Do- ros. Tinha também 16$000 de mezada que me era man-

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E NEGÓCIOS DO das prefeituras. A sua obri- mingues de Oliveira, eminente Arcebispo Me- dada pelo vigário de Campos. Mas disse eu que comecei
,. INTERIOR gação é agir. Ou será qu� tropolitano e ·D. Daniel Hostín, ilu,strado Bis- a estudar. Com que recursos? Com os da bondade ex-

M. J. N. L -- Secção de Segurança Nacional. esse crime deve ficar impu- po da Diocese de Lages. . trema do meu exemplar mestre e amigo dr João Pedro
CÓPIA: SGX/671/945 1 (81) (42) 1943 (Anexo 4 ne? Será que o govêrno só . '

A Ordem Equestre de São Silvestre, Papa, I de Aquino, que, de graça me franqueou o seu externato,
e último. INTERNES CIVItS DE L'ETAT DE SANTA

se int�essa por processos :e
'foi designada com êsse título, em honra de São I onde estudei não só os preparativos para farmácia, mas

CATHARINA Visités le 23 février 1943 par Monsieur Silvestre que, corno se sabe, foi o primeiro Papa "os exigidos para o curso médico. Entrando para a Fa-
1 11 d inquéritos quando os acu-

.

d Edi I
'

d d d
'

Erie Haegler, Effec-tif - 90 internés civi s a eman s. que suce ,eu ao ito da Paz de Constantino" "culda e e Me icina, como aluno de farmácia recebi da
Homme de/confiance -- Monsieur , .. Situatuni et géné- sados -- embora inepta- promulgado em 313.

I
Sociedade Beneficente um auxilio pecuniário de 20$000.

ralites - "La prison de l'Etat, qui abrite les internés, se mente -- são adversários? Seu fundador- foi o Papa Gregório XVI, no Por outro -Iado, eu tinha alguns alunos de primeiras 1e-
trouve à environ 10 Km, de la ville. Ces internés sont Explique o govêrno as

ano de '1841,
'

,em substituição da "Ordem da tras, �, sobretudo, recebia casa e comida de graça do
logés dans 'deux vastes dortoirs d'un grand pavillon de Espora de Ouro", chamada também de "Ordem meu colega Sebastião Catão Calado. Assim vivi duranteprovidências que tomou no d M'l"

'

coristruction récente qui offre toutes les conditions d'hy- _

a" I 'lcla Dourada", fundada por São Silves- três anos, até que em 1874 concluí o curso de farmácia".
giene souhaitables: -eau, courante, életricité, douches caso do conto das motoni- .

tre<-<314-335). No dia de ontem, comemorativo de mais um aní-
froides etc ..

' L'edifice en question est s i t u é velaâoras! Mande sua im- Em 1905, o Bemaventurado Papa Pio. X re- versário de nascimento, foi justo que, apresentassemos

dans un grand domaine oú le travail agricole est possi- prensa esclarecer o assunto, formou-a, graduando-a em Cavaleiros da Gl'ã- essa magnifica personalidade ao culto civico da Mocida-
ble. Le délégué s'est longuement entretenu avec l'hom-

em vez de estar insultando Cruz, comendadores com medalha e Cavaleiros.

I
de e do Povo Brasileiro, por ser ela uma das que mais

me de confiance, un ingénieur civil établi anciennement
.

1
.

d d
' Ao nosso insigne conterrâneo foi conferida na

.

se destacou na conquista do grande movimento que co-

à Blumenau et l'autuer du plan de d'edifict qui abrite .1
ca u�lan o e

�screven,'
o primeira graduação, pelos relevantes serviços l.limou com a libertação da escravatura no Brasil.

,

. ,(Continúa na 3a pág.) asneiras e estultices. ' prestados à .Igreja, (Continúa na 6a pág.) -,---,.--------
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.' -()-()-)-<)�()'_'()'_'()'_'()4...()�)....,.()....()�()�()�()�()4L' ORISODA CIDADE· ..
Das insuspeitas colunas' do Diário da Tarde,

O A "d
..

d
d� interêsse público, ao aprovar, sistemàticamente, a::'

.

desta Capital, com a devida vênia, transcrevemos 'o se-

p'e r'e Ia or mensagens governamentais nesse sentido. Podemos a-

guinte artigo: , 'pontar-lhe desacertos e até chamá-la de excessivamen-
�::\.i ),{n;wt.

H� .certos hábitos e certas normas -- a gratidão, -

Est '- S'l' te partidária. Mas daí às acusacões audaciosas e teme
J '

t homem de bem Ref··gõr evao 1 va
"d' l' h" "d' tA .

por exemp'to -- tneren es ao .
. u. - ranas o Jorna tsta a' tmensa tS ancta, a mesma qUe

lhes será o descrédito, a indignidade. Também' há pa:-a homens que lhe propwwram, em momento difícil para, m'edeia entre a verdade e aquilo que êle costuma 9S-

o jornalista que se preza, princípios basilares -- com,o 0,- êle, o cargo que ocupa e, o que é pior! manter-se n.esse crever.
'

amor à verdàde -- que norteiam, constantes,. $eus es- mesmo cargo. ,Mormen'te, como está acontecendo! se os I f Nós! que desta mesma coluna, há bem pouco lhe
critos. Abandoná-los é o descenso! a mendactdade! o ataques são inverídicos! tendenciosos e até <;aluniosos. 'elogiamos gesto desassombrado, estamos perfeitamente,
fuxic6, a intriga; o mercenarismo. Usando da .injúria despropositada, mendaz da pri- (à vontade para exprimi1:-lhe nosso cj.esaprêço e nossa

Tais idéias nos acodem à pena ao lermos os repeti- I meira à última linha suas ve1'rinas, como é sabido, aco-
I
oposição q, seus métodos de jornalismo. Por ser pessoa

dos ataques do redator-chefe do "Diário da Manh!! ao bertam! m,as não escondem, suspeitíssimo interêsse li- que não, está integrada em nosso meio, que desconhece.'
Legislativo Estcidual e, principalmente!, à .bancada do I

gado ao transitório çargo que o jornalista ocupa -- po· no�sp.s tradições e nossas lutas, deveria! modestamente,
PSD, pela qual nutre verdadei1'a fobia. Entanto 'l'!-ão rém não exérce - no Legislativo. Daí faltar-lhe autor';'" conservar-se 'à pa.rte e ,alheio à política dQ Estado, pO'r�
vai múito longe a data em que. êssl,? jornalista, condu.. dade; e até, moral, para. tanto. qtte assim melhor serviria aos interêsses ,de seus chefes
zido pela mão - à época amiga .. '. - de Volney Cola� I Restrições se poderão opôr à atitude dos deputa· do momento;.eventuais.

ço de Oliveira e, com a aquiescência generosa dessa dos pessedistas, é verdade, jamais porém acoimá-los d� por isso, achamos, sinceramente, que seu trabalhó
mesma bancada que hoje invectiva, ingressou, no qua- impatriotas, sabotadores, ociosos, inimigos do povo e -- no "Diário da Manhã" é, con.traproducente e qUiçá pe
d1'o da Àssembléia, sem título, sem concurso e sem qua!- o que é o cúmulo -- de esbanjadores conscientes dos rigoso. Fechando tôda as po'rtas, como que coloca o Go

quer p1'()Va- de habilitação. Dívida enorme contraiu êle dinheiros do Estádo. Bancada gue detém' a maioria,_ na 1.1êrno do Estado 'em difícil situação. E noss'o conselho é
ao aceitar a dadivosa sinecura. Jamai� poderia, �01' iss(, J A.ssembléia:. há que, honrar-lhe', as repetidas atitudes dI:; que o jornalista }orâneo recolha suas pe 1'US antes gUL

,'soubesse' .ser" agràdeciClo_ - inv'et;'{iT contra' e'sses: fenf"1"colíibMáção (;011'1 o' Execútivo no que- a elà pareça Ul�Ú[ lhe v'olte' cY' cCíbeça.
"
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o Caso de WainerI
I
•

-'��

DIRE'YOR
Ruben. ele

Arr,ucla Ramo.
IEr.ENTE

Domin.o. F.
d. Aquino

Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Outubro dé 19,53Kdlçlo ·de Lo'. - 8 P.....

Convocado
"Ultima Hora". Os mem

bros da Comissão estão

guardando UIl1 rigoroso si

gilo sôbre o assunto, mas,

sabe-se que já se verifica
um estado de confusão den-

tro do grupo Wainer, em

face da expectativa da di-

,

1 io 'problema da seca quan
do êle explode em forma a

guda; pequena, media e

grande açudagem; planos
de irrigação; aproveita-

RIO, 8 (V. A.) -- Foi,

antecipou a uma pesosa, e

levada ímportancia corno

entrada para aquisição de

uma montoniveladora. Já

de Carvalho, transforma-se
num mar de lama;

Aí está o govêrno da
U. D. N.!"

são decorridos vários mê-

Agora Trlgeme.ol ses e até agora nada da má-

tiYDNEY, 8 (U. P.) - quina. Dizem que o Prefeí

Faleceu, hoje, um dos qua-
i
to Benedito Therezio de

drigêmeos dados à luz on- Carvalho "foi no "conto do

tem pela sra. Ethel Hudson, vigário", mas o seu filho

de 3 8anos de idade, que já afir:_ma que o 'povo não terá

x x

(j Tempo
Previsão do tempo até às

.4 horas do dia 9.

x

Segundo estamos infor-
assinado decreto abrindo
no Ministério da Agricultu
ra 'um crédito especial de

com 30 milhões de cruzeiros pa
ra atender a despesas de

Temperatura Ligeiro qualquer natureza com o

declínio. prosseguimento dos traba-
Ventos -- De Sul a Les- lhos de fomento e amparo

mados, várias -prefeituras,
no' Estado, foram no "conto
da motonioeuuiora", como a

de Canoinhas.' O vigarista

Tempo -- Instável,
chuva�.

,

�

.. á triticultura nacional.

ANDRIÉ NILO TADASCU
,I

I Aguente mais

pouquinho! Quero
um

le-
'\-lar. uma rec.ordação da
estrada de· Saco dos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma tra�lç80 no Lornércio e ,:::'n8 In�ustria �e Santa Catarina
Matriz - Florianópolis

'Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES� JOAÇ,ABA, JOINV�LE, SÃO FRANClSCO DQ SUL, TUBARÃO E. CURITIBA.
Especialistas em: FER�AGENS. FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FABRICA DE PONTAS RITA

.

:l\'IARIA, FBRICA DE GÊLO.
-

í!KA. WLADYS':VA W.· HUSSI DR. ]U'LIO DOIN VIEIRA
D·R. ANTONIO Dm IlUSS.

.

ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,.
.I OUVIDOS•. NARIZ E GARGANTA

.MI..

I' F,x-A�si8te�te na Policlínica Geral do Rio de Janei-
OInrllfa-ClIalca "ral-P.rtee

_
1'0, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina

"'r� lIIpl.w· ••'P"iaUn" ••• DOJIKOAI O••mmo� Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa.
.... 111 �,.o. m't04o••• dia,Ú'UCOI • g......... Curso no Departamento Nacional de Saúde
..W'Olooru - IIIST••O - IALPDf.aS:&Uü - IDITAlJO- Consultas di::�iamente 'das 10 às 12· horas.

�8.0 .,""AI. 3a.s. e 5a.s. feiras de 15 às 18 horas�
&••toMr.,,ta ,.r o.... ..r.....leu-••la... ..... Ultra Atende no Hospital de Caridadé, de 8 às 10

•••, lafr. T.rmellao. . horas:
( '16".1 a.. Tr.Ja•• , a, 1, 1· ..... ..itt........• Consultório: Rua Vitor Meireles. esquina com

....... Saldanha Marinho.
.

a.irl., .oa•• &a 1I1I..r•• "'- ·Dr. ...... Resídêneía r Travessa. Urussanga 2.' -·Apt. 102.
Ou 1. .. 1. It.era. - Dra. ..ui.
a..t•••eta A.".l.. Trftl,_nt. ..

\
I)ar.... upeciall.aelo p.la 8 N. T. k-i.wne • :aa:-aIl1l.......

ClrllrVa .0 Prof. UIO Pialt..ir. G.im.riM <:&I.).

Con�: Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801 I '. '

Atende em hora marcada. ,conSUltóriO e Residencia: Rua Fernando Machado, 5,

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

Pontes Moveis e fixas .

.

I Raio X e Infra-vermelho.
HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12

:

hW'�s1 e elas !� às "18 ,:!J.Orl:\s. _.
I > i;5a� 8,,g0 as- 12 ího�s aos sábados. '

,CLINICA NOTURNA as quarta e sexta-feiras das
; 19 às '21 horas,

.

DR. A. SANTAELA
,.,..... ,.la r••u.... N._ul .....icl.. .. o.....

-
..

........ ar.eU).
."1" , AIaia PaI II ....

. I
' ....1'."
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UUai...Mle. - Doe.... Men_,
. c.a.Ie6rt.1 .tiflo" Am6lia .... - ..... ,

.....Iad.I·••' iocai.... lU.
c.aaU"'1 1)•• 11 li 1. una. ,

......àlllU LIlI.

J----�� .'0&, 10SE" BAHIA S. BJTl'ENCOUKT,�
t.lefl••• o.••U*6rtl' 1.... ,

DR. I. LOBATO FILHO
o...çaa •••.,."Ih ,r.........rt.
Tu ••• eULO'••

aADIOGJtAJ'U • RADIOSC.OPu.. DOI PU�O_

Clr.rela .•• Tera:
'OMl>:II4Ci p.la r.culdad. N.do••1 •• ..diei... TlI1eMIIa.. •

'ri.iodrarliAo .0 BOI,ttal N.rt. .....

DR. NEWTON D'AVILA
CI,r.arIrl. car.l - DOI.çaa •• �."Ir� -.�rlC�iect.·

•l.&rtei.... .Mlca "t '

c.....16rt.1 ali. Vitor ••ir.l•••• 1. - T.l.t••• 1.11',

c....ltu: At 11,10 lI.o:a•• 1 ..rll. d•• 11' 1I.0ní... ".M·
Ruf•••d.: .u Vid.l ".0•. - T.lefo•• 1.611.Ru'lI ....... II - ......

I'U ••lC1JLTUaA - nDlAT:uA -: OLDnOA ••aAl.

(_a.".'•• a..a1.�eI. - ... Balde T....
,

•• , <x.te u ---------------------
...... , - rJert..,,.ua. DR. WALMOR ZOMER GARCIA

... , ••,., • u U lI.ora. - �...

OLllOI - 01JVlDOI - .AII.........AKTA

DR..GUERREIRO DA FONSECA
.....u... c........

....1'.. A'.r.:uaa•••.

....,..... r - ••tra..i - " :L (I.
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DR. ANTONIO MONIZ DR ABAG.lO
ClaUJlSü .,..'0.'."1......

01'''''''
O'•••l..rII. ,... .,..., 11.

_. 11 li 1t IIlrlaae.... ......... ".....
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DR. ALFREDO caEREM
e.na KacluaI •• c '"
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DR. JOSÉ ROSARIO ARAtJJO
CHalca .6tIca - ................

ITr......to •• Bro.q.tn •••laltN • alaatu).
CeaHI"rtl' Vt�r ••IMI•• , 1. - 1· ••Iu.

•erirlol D.. lO••' .. 11"1 Una.
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DR. ARMANDo VAI'.tERIO DE ASSIS
...BICO

... '.r"" Clbdea .., ' .....
"laI •• CluI....
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Diplomado pe1a Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil �

Ex·interno por concurso da Maternidade-Escola
I (Serviço do Prof. Octávio Rodriguea Lima)
Ex.int�rno do Serviço de Cirurgiá do Hospital

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

Médico do :Hospital de Caridade
I)OENÇAS DE SENHORAS - P,ARTOS - OPERAÇOES

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16.00 às 18.00 horas.
Pela manhã atende diàriamente no Hospital .

de Caridade•

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692 •

Mário' de Larmo Caotição

IDform�ções
ADl\lINISTRAÇÃO ,

.

.

U"
•

ltedação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n� 160 ".. eis
'l'eI. 3022 - Cx. Postal. 139.

� - c, ,.- ,.

Dir�tor: RUBENS A. RÀMOS. O leitor encentrarã, nes-

Gerente:' DOMINGOS F. DE AQUINO.
__�.

ta coluna, informações que
Representantes: necessita. diàriamente ti de

Representações A. S. Lara, Ltda. imediato:
nua Senador Dantas, 40 - 50 andar" ',JORNAIS Telefoh*
Tel.: 22·5924 ;:- Rio de Janeíro,

'

.

I O Estado ...•...... :'-022
, Reprejor Ltda, A Gãzeta 2.6.1)6

Rua Felipe de Oliveira•. n. 21 6° .andar Diário da Tarde 3.5i9
Tel.: 32·9873 - São Paulo. Diário da ManhA .. , 2.463

ASSINATURAS A Verdade ........• 2.010
Na Capital . -Imprensa Oficia) ... 2�68S

Ano .. . . .. .. . . . . .. . . . . . . Cr$ 170.'u� ,HOSPITAIS
Semestre Cr$ 90.00 .

Í)e Çaridade:
No Interior '(Provedor)· '.' "2'314

.'

Ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200.00 (Portaria). .:::::': � 2�036
Semestre � , � .. Cr$ 110,00 N'erêu Ramos .. , 3831
Anúncios mediantes contráto, Militar , .... : : : :.:: a:Ui7
Os originais, mesmo não publicados,. n�o SãojSebastião (Casa

serão devolvidos. .'.
.

de Saúde) .•.. " 31·.
A direção não se responsabiliza pelo. con- Maternidade Doutor

• /",
.

ceitos emitidos nos artigos assinados. Carlos Corrêa ... !.J 21 '.

CHAMADAS tIR
. GENTES
Corpo de 'Bombeiros 8.313
Serviço Luz (Recla
mações) ...•. :... 2.404

Polícia (Sala Comis-
sário) . . • . .. .. •• 2.038

Polícia (Gab. Dele.
gado) " 2.59,1

.leão Pinto .

Advocacia e Confabilidade 17 - Sábado (tarde)'-
ADVOGADO: Dr.' Estêva.m Fregapani _ Causas 'Farmácia Catarinense -

cíveis e trabalhistas. Rua Trajano.
.

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago - 18 - Domingo -"- Far-
Assuntos fiscais em geral. mácia Catarinensé - R

Edifício "IPASE" .-"5° andar
ua

'Trajano.
24 - Sábado (tarde) -

Farmácia Noturna - Rua

·Tl'ajano .

25 - Domingo - Farmá
c�a Noturna - Rua T!aja-

, J
. .._--------_.,-------------------

COMPANHIAS DE
.
, TR-ANSPORTE
AÉREO-

TAC .....••..... ,

Cruzeir� do Sul
I
••••

Panair ............
'Varie ..•....•... �.
Lóide Aéreq � .

Real .

Scandinavall •.......
HOTÉIS
Lux ..

-

••..••..•...

Maeestic .

Metropol ••.•.....

La Porta .

'Cacique' .

Central •••........

I
Estrela : .

Ideal .

ESTREITO
Disque .

3.700
2.500
3.553
2.32,)
2.402
2.358
2.500

2.0:H
2.276
3.1-17
3.3:.!1
3.·l"�
2.6»\
J.371
3.659

- MÉDICO

CLINICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

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

Tratamento moderno da SIFILlS
Consultório - Rua Tiradentes, 9

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

Te1.: Cons. _:_ 3,415 - Res.· - 2,276 - ]florianópolis .

--�-:'_.
"CLINICA MÉDICA HOMEOPATlCA

Samuel Ionseca

06

_' Dr. Meceslao Szaniawsk _'

- lVIédico do Hospital Nossa Senhora da Luz -

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

Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO- N. 529
'. CURITIB�':::'_ PARANA'

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS. E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Man:
chas, espinhas, etc. - Glândulas, Falta .de regras, Ex

cesso, Flores Brancas, Frieza sexual, Impotência, Este�

rilidade, De'sonvolvimento físico ·e mental, etc ..- Do

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

,

ATENÇÃO: Consultas em BJumenau nos dias 26 a 30 de

cada mês, no HOTEL HOLETZ

_. Dr.
CIRURGIÃO . DENTISTA

farmacias'
,de Plantão

M:f!:S DE OUTUBRO

3 ...,... Sábado (tarde) -
Farmácia Moderna - Rua
J

-

P'
/ )

oao mto.

4 - Domingo - Farmá
,:ia Moderna - Rua João

Pinto.
10 - Sábado (tarde) -

Farmácia Santo Antônio'
Rua João Pinto.

11 - Domingo - Farmá
cia Santo Antônio -. Rua

DR. HAMILTON P. STOCCO

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

Senhoras - Partos - C!perações
Consultório: Victor Meireles, 18.
Residência: Jerônimo Coelho, 16,
Atende em seu consultório das 3% à� 6,horas.

DR. MARIO WENDBAUSEN
CIfaI_ .Mlca I........ ai....

'

·CIIM........ - I. PIa'" I' - 'lei. .. fia
(leMüIU' ,

'

......... f ItaiM. a. Tal. 11l

'ADVOGADOS-
DR. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

"6ro em .eral, Recurao••er..te o Supremo TJ'lb�
uI Federal • Tribu.al Federal de Reeurlo•.

mCRITORIOS
FlorlaaQpoU. - Edlficio Slo Jor... rua T"'raJa.·

12 - l0 ..dar - .ala 1
Rio d. Ju.iro - Edifleio Borba Gato. Av.....

t\IItô.io CarIo. 207 - laia 1008•

DR. CLARNO G. GALLETI'I,
- ADYOGADO -

Rua: Vitor Melrele. D. 60 - Fone Z.468 - Floria.4SJlloU"

DR. JOSÉ MEDEiRos, VIEIRA
- ADVOGADO -

caa.. r.taI III - I.Ja! - ..... ea.....

rio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEMaNA DI --CRIANCI
.

DocuOIeolo Esmagador
I

" :o - '-
-

�

au jour'hui les internés.. Celui-ci se déclare pleinement
,

'
-

: satisfait du traitement réservé aux mternés. La direction
, ! de la prisQn s'occupe de- donrier à chacun le travail qui-

li lui est familier- Ce travai] n'est d'ailleurs pas obligatoi-
� re. Par suite de mauvaises . esperiences les internés ne-

-I' I peuvent recevoir de visites de leurs familles, Par eon-
o ••I4 Mliit II.Iti �.HI.M.'"!II�••••� -

"

'-

,

'

',-
� -

i

' : tre, ils entretiennent une correspondance réguliére qui
ne subit aucun retardo Les paquets reçus de leurs famil-

;! ! les qui contiennent vivres et.obJets 'personnels sontire-
i mis sans restrictíons aux internés, par I'intermédiaier de
;'la police. Les internés sont divisés d'aprés leurs tendan
!
ces politiques en 3 groúpes isolés les uns des autres.

/

!

Conclusion - Lãvisite' du Camp a laissé au délegue une
.

impression eles meiÍleurs. __:_ CONFERE: (a) Ilka B1/' - Lintz Chefe da Seecâo de Mecanografia. CONFORME:'\.," !' .;> ,

" (a) M. Castello Branco, Chefe-da Secçâo-de Guerra.

I CONFERE:
I - (a). Julieta Gaíathéa de Nooais.,
i, /1

, . Oficial Admintstratívo•

A Semana da Criança é dedicada às.icrianças c d.o CONFORME:
,BrasiL/Crianças sadias, fortes como e-ssas tornam-�e cr- (a) Má1"io Marques Lis_boa.,

As ,5
-

- Shs,
.
- i dadãos úteis e .trabalhadores, A Semana. da ,C1'1anç;,a

.'

Secretário
'

CORDOVA conta com Voc'ê afim de que tôdas-as crranças dõ pais CONFE,RE:Arturo de �1 b d d
.,

possa;n gosar 'de ,�a saú e e � Um Justo amparo_ e pro- (a) Myria'YI� C. Pereira
- LeticiaPALMA em: .

teção. (A) (Foto gentilmente cedido pela Johnson & '
'

Oficial Administrativo
NA PALMA DE, TUA Johnsori) TRADUÇÃO: .

MÃO I .Tnternados civis do Estado de Santa Catarina. Visi-

Elas di· rI·O·lra-O 'o Brasl"1 tados no dia 23-2-1943 pelo senhor Érico Haegler, Efe o

- 1]
-

tivo tota(-- '90 (noventa) internados civis alemães. Ho-
'

Uma semana inteira de feriado nacional! Eis como inem-de confiança: o senlior X. Situação e 9,eneralidades
.

consideramos, anualmente, os dias que vão de 10> 17 ...:...... A prisão do Estado, qu� , abriga os, internados (deten-
de outubro, Feriados diferentes, porque neles todos tra- ):os), acha-se à distância de uns 10 quilômetros- de cida
balham mais do que-nunca pela redenção da criança do de, aprõximadamente. Os detidos estão alojados em dois
Brasil, pois trata-se da SEMANA DA -CRIANÇA. Pais, vastos dormitórios de um pavilhão amplo e de constru-I

mães, professôres, 'médicos""":' gente de tôdas as vilas' e ção recente, com todas as 'condições desejáveis de .higie
cidades, pobres e ricos - todos nós voltamos nosso pen- ne: água corrente, eletricidade, duchas f r i a s

-

I

sarnento à Infância brasileira ' ,

'etc .. O citado edifício está situado em uma vasta área de
As 8,30hs. I -, -.

terra onde se possibilita o' trabalho agrícola. O enviado
.Àrturo de CORDOVA . ...::.

-

Calcula-se, (!ue_ llascen:, anualmente, no pais, mais entreteve-se-Iongamente em conversação com o homem
.
ou �p.enos u� milhão de c1'1an��s '. Para que el�s cresçam ;'de confiança" um engenheiro civil, antigamente estabe-

Leticia PALMA em: I sa'!._las e felizes, capazes Ade dirtgirem o Br�srl de ama- lecido em ,Blumenau e autor da planta do edifício que
, NA PALMA DE TuA 'nh.a, elas precI�am de toda a nossa atençao: do "IlOSSO

.

abriga atualmente os internados. O engenheiro civil de-
, MÃb �u�dado, de �11�ltO amor. �ada u�na delas .est!" te certa I clara estar p�enamente satist:ito _

com o tra,ta.mentq dis-:
1(T o. forma, relacionada a Voce - direta ou

lIldIreta!llente'lpensado aos mternados A direção do presídio trata de1'110 plogra1na. S' V
ê

um dos nai f' 0.'

tá
. .

_

'n o
eja o;e um os pa!s, uma en ermeira ou proprre ano dar a cada üm o, trabalho com que está familiarizado,Esporte em Marcha Nac, do empório ou farmacia que fornece os alimentos - -

d
- 1:' b ig tó

.

,
_ ,nao sen o, aJllas, o 1'1 a ano.

Preços: 6,20 - 3,50 Vpcê é responsável, inda que indireto, por uma, parte da l Em consequência de mal sucedida experiência, os
Censura até 18 anos. vida de um ;bebê.

,

� prisioneiros não. são' visitados por suas famílias. Em com-

-

' I pensacão, êles entretêm correspondência, que não sofre
_

'

,

E' claro que a proporção de;;sa responsabilidade ] nenhuma demora. Pacotes recebidos das famílias, con-

�"lf!.IIIrll1li�!.iIII••"_iii;Ii!lI�;í!.[iII.ífiiiillriiillll' 'I'
depende ,do seu parentesco direto com a ,criança. Como I

tendo viveres e objetos de uso pessoal, são remetidos,' ,� -Kd4),
"

j um dos pais, Você te� _a responsabilidade dos cuidados !
sem restrições, aos internados por' intermédie da polícia.

I .-
" .

-' adequados que garantirào a saúde, presente -e futura da Sezundo as suas 'opiniões políticas, os detentos estâó di-
,

.

'
. �ria�1ça. No pl'ünéiro ani�ho de vida, seu filho dep;�e- ,vididos em três grupos, sem comunicação entre si.

FECHADO PARA ll�teIramen.te d.')s se,us, Cludados. _f'Jessa, altura, � propna I Conclusão - A visita ao Campo de Detentos' causou
RECHEIO PARA PERU' I fi6ial da nossa Policia Ivh- REFORMA vld� da CrIança esta "em suas maos -=- ela preCIsa de to- : ao delegado, 'senhor Érico Haegler, a melhor das impre's-

I do o seu �mor,· de -toda a sua atençaa. 1 sões.
-

(OU GALINHA) Ilitar; .

,
_ ,

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

,

I -

-Exma. snrà: d. Rosali: I Se V.ocê é um? enferl11�ira - -dq Estado ou parti- ,Receita p,ara 4 xíca1°as ' de na TolentinQ, esposa do snr. cilar - Você tem muito a ver com, o bem-estar da .!rÍ- "

"
-

.
�

J

'1'ecl,eio "Ulises Carlos Tolentirro;, 1".iii�iii....",jii,iii,.,iíI,.'.-§!!!!II!II!J}!!IIIlfl!Iy--'1V"'l ança ,e dos pai�. Voc� os guiar,á e ,aconselhará-
-

quantn Ma�-u'ra' d:e-' �S-e O' a- l�r''e-r'el·'r'"a-
-

-:

"

r _:. Éxma. snra. d. Kira� !�_ :! .,. dr1t '&clz : �os mé!odos�de s�lva.?uarda--lQs, das doen!a�. �ocê da:'l-'
lIlstru.,Çoes,- <}o§. paI� sobre os metodos maiS md1cados Li.e '

_--,. ----.,.....--
na Aterino Lacerda, esposa As 8hs. alimentação, -higiene, vacinação 'preventiva._ Você se-rá .,: ,.�. �'''''.� -<---: .... ; ....:.l..

d'o dr. Jorge Laçerda, ,mé- Van JONHSON _ June: de grande' utilidade para as mães, ajudando-:as com ex- Sâbado, através da' Ouaru)á,'2 xícàra de miolo d.e _pão i dic,o .residente no Rio de ALLYSON' h'l
-. I pedentes sugestões sôpre a formacão dé hábitos sadios,

r ne, na i artan-
I desde a infância. '

\
�

',-

torrado (em quadradmhus) I JaneIro; ,

te comédilY daM.G.M.' mereceu da crítica severa em artigQ recente, ,o grande
2 colheres,Jdas de sopa de I.

- E:xma. snra. d. Maria CEDO, PARA BEIJAR Mesmo que VOC0 seja um comerciante, proprieiá- de Tullo 'Hostílio Montene-' escriÍor - Afonso Schmidt.
manteiga (ou margarina)

I
das Dores Barbosa, esposa No programa: rio de um "empório, sua vida é relacionada. com a ali- gro os, maior�s encàmios, I Autora muito jovem, ainda

114 de xícara dagua do snr. Manoel Alfreçlo Noticias da Semana NL.c. meútação, os cuidado� e o bem-estar do bebê. Até- o mc- tendo sido reproduzido por! na ilha natal, de um belo
1/2 xícara de laranja, Barbosa, alto comerciante Preços: 7,60 -:- 3,50" câniéo, 9ue rr:an�ém o ôl?.i'bus e carros em bom estauq_, 'aquele homem de letras, na

I
volume de poemas em pro-,

.

l' d
.

d I E t 't
-

seguros, contrIbUI para melhorar a vida de uma érianca. ,. "C'd d d L! "O "C A

t de Ternucnsta :lza à plCa a ,no s rela; I t' 14 -

, . ,
.

.

�

pagma 1 a e as f;- sa an aro' -

I mp. a e, anos. O_advogado, flor sua vez, e o encarregado 'de zelar pelos- ,

,,' . _ I;, '_ _'
-

-

1/2 xícara de -abacaxi

I'
- Exma ..snra. d. Matil-

'

direitos da criança. O farmacêutico é o responsável Pe_, tras , s?b sua dnoeçao, no ra , Maura" agora, no apo-
cristalizado, picado,

-

, de Daura Jorge, 'esposa do"
-

la venda e reçomendação de produtos que êle sabe se- jorna,l "O Mundo". I geu da fôrça �riadora, pu-
1/4 de xícara de passas srlr. Alfredo Jorge, do alto

�-1tJ;1:It-t-I.m:_-
-

--'.--, rem _bons pro�utos nos quais êle confia Pe10s seus co-
'

i blica os seus "Poemas do
sem -caro.ço I ('omércio desta praça.

_ __

o

_.,.,'
- l!hecImenAtos, ele �abe que os fabricantés dêsses prQilu- Ainda sôbre "Liberta-_ Meo-Dia" que a colocam na

1/2 xícara de amêndoas. - a pr'end!lda senhorita, C I 'tos manteIJl u.n). 1;'Igoroso contrôle de qualidade -- con-
cão" disseram os cr,íti,cos:

t,

ala das nossas 'melhores P,o-I tribuindo, aSSIm, para o, bem-estar das crIanças. -

1_NOEMI, ,diléta �ilha d� -

As 8h$. '''tem um sentido cósmicó,' etisas. O livro' de Maura

de_I'
exma. snra. NoemI Bragha Allan LANE eJ;l1:

'

Quem quel' que seja Você .. :: o q�e _q�ér ql).e Voéê profundo e lemb�a l!m lin- 'é � 1°, cad�rno da�oleção
Manso-:- BALAS PARA BAN- faça ... pense, esta semana, nas crianças da sua' terra. 'guajar bíblico de' criaçao". I Poesia' Moderná" lançada
A d· t' t'

. . Procure saber- de que' forma Você pode co,ntril;mir 'para 'I "O Gl i 1 Ed B 1 knoz, os IS _ln os ,amversarI- DIDOS Opina o Jorna'
,

0-

'I pe a
_

itora rum ic e,
, ajudar -a êsses milhões de 'bebês, ternas criaturinhasantes as "felicitações 'de O Robel·t S'TACKem·. d d' d d d' - -bo", 'sôbre o livro int,e,lec- ii' trai:, �celen_tes ,_

ilustracõesque, epen él1 o e to os nos, crescerao para ser '.lma ,
_

'i
ESTADO. ) MONSTRO INVI- geração melhor capaz de criar um B�asil m'elhdr! ' i tual catarinense:' "Maura do professor Quirino Cam-

NOIVADO SIVEL (Noticiário gentilmente cedido pela Johnson & Johnson)
i

de: Sena Pereira se apre-' pofiorito. Rico de :conteúdo
I CaIU a, gentil senhorita �o programa: _

I senta em "Poemas do, Meia'� I
e d� beleza poética, ch�io

1. Toste juntos, o miol01 T

B b M- I' Cine Jornal. Nac. ,'Dia"', em plena forma poéti-j de 'imagens origináÍs e de
I lrcne ar asa arça, es-

1
de pão _e manteiga.: Hudante de direito e filha do Preços: 6,20 - B,50 '>

',' ca. A sUa inspiração ama- sadio panteismo, inClni êle ,

2)VIisture com os outros I
snr, João Marçal, alto-fun- Imp. até 14 anos.

'

_1-'
'

8ANCOde'CDfI\ITO POPULAR

[1-
.

I

durecidà e uma experiência
I
algumas páginas que�e. p�=---

ingredientes ,(Se quiser po- . ,.'

d T'b IEl't 11 I\�U ! mais larga da ,vida', estão I' dem enquadrar na, nossa'

ClOnano o n una eI 0- -.

Ide acrescentar 1/2 xícara
1'al, e sua exmá. esposa d.

.

-, I �-AGRICOLA' . I I I presentes
em' algu!}s dos i ainda nova· poesia social,

de- vinho .tinto. Cubra e dei- Altair Barbosa Marçal, alta '
.

,I' Rv..o, cl'tO).,Q/Y\,.d -16'
,

. " " I seus l�o�mas que l:e?reSen-', como o já, conh,e,cido poema,
':'.xe-' descansar uma hora ou . I ' , • d

-- ,

I t' d t 1 "Q A dar A menfuncionária da Delegaciâ "

"

FLOf<lANOPOLlS - 5to.('óIÚlnõ, "

am pagmas � ma-rcan e )�

I'
uero JU .:

- -

rüais.
Fiscal âo Tesouro Nacional t Jeza., Assim, '�Libertação", sagem 'de Ma':1ra é sempre

'3. '"Na hora de recheiar .o

,neste 'Estado, contratou;. ca- As 8hs. "_,,....... .-oI"_.__...... - -.....,._..- -----'"-"::W
__ .__...

_ �_ I "Em Verdade te Digo" e
I
ap�ixomida, penetrante e

:perú,'misture bem. Asse
samento 'o nosso, jovem Fred Mac MURRAY I "Quero Ajudar" podem ser ;'humanista, e os seus "Poe-

em seguida;
, conterrâneo Antonio Boa- Henry FONDA em: _Curso da Corte ':e

.

Coofecçõ.,s I
destacados co;Uo das mais I

mas do Meio-Dia" estão
- ,-0-:- baid,-funcionário da Assem-, AMOR E ODIO NA

� «R'NISCENÇI» ,1 felizes i·e�l.iza�ões da

escri\.1 sen�o -acolhidos, c.0n:, sim-
ANIVERSA'RIOS: bléia Legisl�tiva e academi- FLORESTA

, D
_

a ..Jora patrICIa." , p:.ttIa- e 19uvor, pOIS eles re-
.

,
co de' Direito. No programa: _

Lecionâ-se o curso completo de Corte e Confecções Estão, .pois, de parabéns -velam "um autêntico poe-
FAZEM ANOS HOJE: Aos jovens e, exmas. fa- Atual. Atlantida. Nac. (Mo�as. femininas) pôr corre.sI>0ndêD:cia - MétoQo mo-_

os amantes da bea poesia 1Lta< como disse 6 crítico
derl1lSS1mO - Conferem-se diplomas - Peçam prospec- t

!

R b'-t AI' C A"
- ,Snr. Guilherme Xa:" milias, O ESTADO apre- Pr�ços: 7,00 - 3,50 tos com moqêlos "Gratis" _ CAIXA POSTAL, 2.126 em ouvindo a "musa ca a: I

o el o VIm orrea.

vier de Miranda, alto fun;" senta feelicÜações. Imp. até 10 anos. PO-RTO ALEGR� - (Río-Grande ,dó Sul). rinense"; I ,O Poema "Libertação"
cionário do Ministério da VIAJANTES:

y
-

Agricultura; 'Proc�dente de Curitiba,
- A graciosa menina ELo. �l�de reside e é fuúeionário

,ZA, estremosa filhinha do da Agencia 4.0 Banco, -do
casal Manoel Moura e Val- Brasil encontra-se nesta 'cÍ

kiria Ramos Moura; 'dade, em gozo de fériãs e

....:..Exma. Snra. d, Doro- em visita a, exma. fàmília,
ti Fraga, esposa do, snr. o nosso prezado:, con'terrâ
João Fraga; neo snr: 'Solivar Nativida
- Exma. S11ra -do Jandi- de da c.ósta

.

........ ra Dionisia Pirath Manso O ESTADO deseja-lhe fe,.

Muniz, genitora do Ca,P. liz eó,tada em nosfla Capi- I

Teseu Muniz, brilhante 0- tal.
'

I

-,

NO LAR E NA SOCIEDADE
, �. .'- "

\.

Interessante vestido esporte em tecido de CÔ1� es

, .cura, sem mangas 0 abotoado de' alto a baixo. A nota

alegre desse modelo está �astamente nos debruns bran-
cos. (APLA)

-

*

INGREDIENTES:

picadas
,

1 colher das de chá
sal

-', / '-

'.
,

1/2 colher da;;; dê
moscada.

MANEIRA DE FAZER:

I

i'
I

�ITZ

- No programa:

Esporte ria Tela. �ac;
Preços: 7;60 - 3;50
-Imp, até 18 anos.

AVENTU'RAS DO •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
..

"O E"-·'·'S tipor
................................... .

vo
, I

,,.oaAX-Iz,AÍ)_8!Feslival do Grêmio dos
JOINVILLE, 7 '(Do Correspondente) Desgra- -13 P�1:�ciras de Blumenau não houve nem pedido de 11 Contadorandos

çadamente o futebol em Jolnville atingiu o último ní-
I transfer�ncia �e uma liga para outra. Mas.o Dr. Joãó.

.
""vel da degradação moral. E tudo se resume em duas mandou e ele JO�ou... . ',,'

� FESTIVAL ESPORTIVO DO GREMIO DOS CONTA
palavras: DINl{EIRO e SOBORNO.

, I ,.C! ca�o Sadmh.a foi ;esolvIdo aqui favo.rCl_vel ao A-
DORANDOS'DE 1953, A SER REALIZADO NOS

Ainda na semana passada surgiu o caso da denun- merica, mas o Caxias en .. r�ou com �e�urs() r���.... a F.C
',
F.

DIAS 10 e 11 DO,CORRENTE'NO GRAMADO DA
cia do jogador Bazóca do C. A.�Operário, cantado no Ag�ra outro ca:"o: Nh�nl:o, do At�etIco de oao F_'rancls- VILA O�ERA'RIA

_

.

t 1 d
.

g ntre' seu clube e o Caxias F C por co Jogou contra o Caxias e fez dOIS tentos num Jogo deln erva o o JO o e . .

, . .

'

"

,

.

d d a agremiação para amolecer o jogo na 3xO a favor' de Atlético. Protestou o CÇiX:é'S por ter oum Joga or ess
., .

_

_

f"
'

d f U cronista da Radio local levou a coisa refendo Jogador mais de 35 anos e nao eito exame me-segun a ase. m
. ( .

M .� !\Ih h�'
_

para a frente sem atacar o clube ao qual pertecente o 1 dico antes do �ogo. .
as élcon:ece que. . OI: o e �ao

.

d tendeu subornar a Bazóca No entanto amador e a lei manda que so os profissionais estejamJoga or que pre, " .
, . .' .

.

.

d
.

os dir'izentes desse mesmo clube, o Caxias, em vez de obrigados a IS�O",A JU:1ta aqui ma.n ou arcurvar o p�o- 10 jogo ás 1400 horas _ Mauro Ramos X Vila Operáriaprocur:rem apurar os fatos, como manda o bo� senso, t�s!o po� unan.llmda?�, �as o CaxI:s r�co�le�:/e.ssa e- 2:0 jogo ás 14',40hs. _ Figueirense x Espanhatrataram de atacar o cronista considerando-o persona cisao, ?Izem _

seus dl::Igtntes que nao _a uvi alhquant? 3.0 jogo ás .15,20hs. _ Estela Maris x Ponte Preta
t
" ibindo a sua entrada no campo do Ca- a manifestação do tribunal da=Federação. II ue es sera ,non gra a e proi .

'. 1 '1" Alf L l' "

xias. A Associação dos Cronistas tomou defesa do seu favoravde. AJ I�S ., eub. ms, cnz para qutem qu�ser ou�r DOMINGO DIA 11
membro e as coisas continuam em pé de guerra, prin- que o r. oao ja sa e ate os que VI) am pro e os o

,cipalmente porque um diretor do Caxias foi ao �ocal on-I contr�. , ,,"
_

. . . i 1.0 jogo ás 8,00hs. _ Caiçara x Paissandú
de está a cabine �e ir�ad�ação e ter:tou �gredIr. o cro-. E� a� a situação él, que chegou o espor tE, na terra

12.0jogo
ás 8,40hs. _ Caram�ru X ��nguelranísta e impedir a irradiação de uma partida, chegando dos Prmcipes , ..

, 3.0 jogo ás 9,20hs. _ Atlantic X União
a tentar cortar a fôrça elétrica da cabf�a junta:nente e )c.t>o__o.._(� 4.0 jogo ás 10,00hs. _ Grajaú x Caxias
com um pràça do destacamento de policia, sé nao fa-

, 5.0 jogo ás 10,40hs; _ Palestra Italia x Asaszendo a reação dos componentes da equipe esportiva, �a

H-
-

t'· dE·
<,

d
6.0 jogo ás 11,20hs. - Universal x Soberana'

Rádlo, e ainda por .te!' o Delega�o Regionol de PolICIa

IS orla a Surtma e 7.0 jogo ás 13,hs. :_ Imprensa <?f��ial x G. E. IAPETC
sido chamado e agido com prudência no caso. Agora

. , 8.0 jogo ás 13;40hs. _, Santa Cicilia x Texaco
surge a notícia sensacional: O Caxias declara pelos jor-I, . '9.0 jogo ás 14,20hs. _ Fernando Raulino x Esperançariais que pôs à venda o passe de ,�eu joga�or 1?arinho Santa Cata' rl·na 10.0 jogo ás 15,OOhs. � Continental x 'Ipiranga
por ter o mesmo, BRINCANDO, cantado um Jogador 11.0 jogo ás 15,40hs. � PARTIDA DE HONRA
do Operário! E Darinho que nesse dia nem estava jo- .

ENTRE _ Fluminense x Vendaval
gando, só por brincadeira resolveu '''cantar'' um jogador CAPITULO Iadversário do seu clube nesse dia. E no final a corda

PRECEDENTESrebentou no lado mais fraco...
A primazia dá esgráma em' Santa Catarina cabe, ín- .. � ,

'"

Agora n-ovo 'caso: O juiz Benedito Campos declarou
contestávelmente, à Polícia Militar, célula-mater do ca- 1.0 colocado na vendá de tombolas _ Taça Esperidião

ao presidente da Liga Joi�vile�se de Desp�rtos que um
valheiresco esporte; porém, no meio civil, é a Associa- Amin'

membro do Conselho Deliberativo do
.•Cixla� oferecera-

ção Atlética Barriga Verde a pioneira que durante mais ,2.0 colocado ':_ Taça Governador do Estado
lhe :� mil cruzeiros para dar um geíto no Jogo com .� ,'de uma décadaçsózinha, �ei? n:antendo' e assegurando 3.0 colocado _ Taça Câmara Municipal
América, caso fosse sorteado p_ar� atuar. ��mo bandeí

. continuidade aos esforços mIClaIS. Vamos, pOIS, aos fá- 4 o colocado _ Taca Bruno Schlemperrinha teria 2 miL O jogo se realI�a. e o JUlZ. sorteado' tos que confirmam esta asserção. ' 5:0 colocado _ Taça Jacob .Orbez
,
cria um caso com um goal do América e no fmal anu!a, '

Em 1938, o então primeiro tenente Hui Stockler de .6.0 colocado _ Taça Olinto Campos _

um outro desse mesmo clube se� que houvesse razão
Souza cursava' a Escola de Educacão Física do Exérci- Clube melhor unifõrmizado _ Taça Dr. Osvaldo Bulcão

para isso.
, '. . . to, na Capital Federal. Dentre as matér-ias que constiui- Viana'

O d C b d L b u T D R b t L d um dos comandantesE agora novo caso:
.
.0 JUIZ u as j. Im� _e

•

an-
am o programa daquela escola, constava a esgrima, a Discip ma _ aça r. o er o acer a.

deirinha Artu� Paulo, Lange nesse m;smo Jogo. Vinha
qual-logo se afeiçoou o referido oficial e, foi 'após a sua exercito brasileiro nas cam-

o jogo se realizando normalme�e ate � metade do s:- primeira aula de esgrima recebida que, do instrutor, o �>--.<)cr».()�)�()��_'-'_"_._ panhas de 1811, 1812 egundo tempo quando da marcaça,o do 2. tento do An:e- capitão Niemeyer, ouviu esta desalentadora expressão: 1820;rica. A bola veio do cor�er e e rebatId� _pelo goleIro I - Você é muito pouco combativo! Disse, 'como se OPINE LEITOR E..
_ em 1821, foi ratific�dado Caxias, entrando um Jogador d.o Amer.lca. marca o 'dissesse _ você não dª- prá isso, desista!

,-

t C f ,
-

a convencão de
'

Beberibe,tent? no mOIhe�to exato em que ,a�)l ava o JUlZ. on. ra-, O tenente R,u. i" ferid<? em seu amo,r pr?pri0l rês?l:,e >

\lRtermzam-se os Jogadores do Am�;nca e Cu�as de Llm�., provar o contrano. Procurou o teÍlen�e NIvaldo oÍlclal Mundial de Ba,squete pelo General ���z do r�êgo;'aponta o centro, ao campo, mais é cerea�o pelos jogado- âe bavalaria d� Exércit�,,�também' al�mo daqu�le cur-
I I .

entre a Junta do GONêrnores do Caxias que o interpelan:. Ele entao corre ao ba�- so, 'já- esgrimista, e lhe pede algumas lições de esgrima. I No ano de 1954 tomarão pàrte no II .Campeonato de Goiana sob a Presiden-deirinha A. P. Lange que confIrma o. tento, ten.do entao Ao tenente Rui acompanha o colega de curso, aspirante Mundial de Basquete a realizar-se no BraSIl, em Outu-
da de Bernardo José da'o juiz mandado dar nova saída, t�r.mUland.?, o Jogo com

Lauro, e ambos, na sala d'armas do Regimento de Ca- bró, 16 países, entre os quais, Estados Unidos da Amé-2 x 2, resultado que dava ao AmerlCa o tn-campeonato. vaIaria da Polícia Militar do Distrito Federal recebe-
I
rica do Norte, Argentina, Uruguai, Chile, Egito, Cuba, Gama e a de Recife sob á

No final do jogo a torcida uniformizada -do Caxias (v�.., ranÍ. do tenente Nivaldo duas ou três lições, e �ssim to- Canadá, Filipinas, Iugoslavia é Itália. A fórmula' do I Presidencia daquele Gene.,.,ja-se jornais locais de 29-9) invadiu o ca�po e ,a�r�dlU mam conhecimento dos primeiros --I'udimentos da arte campeonato prevê a' realização de partidas em São IraI; .

.

brut�lmente a Cub?� e Lange, tendo haVIdo senSSlmo de esgrimir. _ P�ulo_: e Rb, além-de. um tOl'neio _?e cla�sificaç!o e"m I _ em 1853, o vapor "PerconflIto com a polICIa, com revolveres, facas e o).Lkas '

Na semana seguinte na Escola o tenente Rui re- tres dIas, em, outras CIdades que nao o RIO e Sao Pau-
b" f�

,

'C d d t da or uma turma I
'

. '.
S C'

'

t'
.

'd '1 -nan1 uco gue ora enca-
armas. enas egra an es pr�v�ca s p. .

.
cebe a sua segunda aula, e fOI ao seu fmal que do mes-' lo. anta atarma que se tem"'pres IgIa Ó. no paIS pe a .' _

.conhecida e chefiada por Antomo FranCISco MIra, co-
mo mestre do "pouco com�ativo", ouviu a expressão, sua organização e aparelhamento material"poderá assis- lhado Junto ao arrolO da

nhe�ido desclassificado.,
. .

,
. agora, animadora: "muito bem, Stockler, gostei de ver.!" tir int�rnacioníiÍs desde q)1e o Estádio "Santa Catarina" Cruz, entre a ponte- de San-À noite estorou a bompa: O JUlZ _Cubas de LlI�a e o

Lembrar-se-ia o mestre do juizo feito na semana ante- ofereça condições, isto é) esteja coberto. ta Maria e barra' do Ara-bandeirinha haviam declarado que nao deram o 2 goal rI'or sobre as possibilidades do aluno? Não procuramos ,

fb d rangua, nau ragou, pere-do América, m�'S sim 'i�pedimento, e. q,:�" asea os
investigar, de vez, qu�, cónforme' no,s' conta o depoente, No intuito de preparar �esde já um ambiente fa-

nessas declaraçoes os dIretores do �axlas. IrIam entra� não havia, nem podéria haver entre ambos motivo al- vorável e consecucão dêste objetivo é que fazemos es- cendo 42 pessôas, tendo o
com um protesto pedindo a anulaçao ,d? Jogo, e. tal,v�z gum para ressentimentos antes, motivos 'qouv.eram que te inquérito ao po�o barriga-verde, ávido de presenciar marinheiro Simão (preto),
mesmo a anulação do 2.0 goal do Amenca. A prmClplO os harmonizava perfeitamente. Havia entre uni e espetácuhs desportivos de tanta relevância, e ainda, feito a nado, sob terrivel' -

d " d" d "bla .

pensou-se que tudo nao passasse e ?n a ou. e ,- outro a maior e a melhor boa vontade - um queria 'fa- . destacar nosso Estado no cenário desportivo mundial. temporal, 26 viagens entregue".' Conversando com o Dr. E�n�m S�nta RIta, pre- zer o esgrimista _ outro queria aprender, logo mestre
sidente da Liga, soubemos que o JUIZ pedIra para entre-

e aluno se compreendiam perfeitamente, e tanto assim Nossa quadra como está, tem recebido os maiores
gar a súmula no dia seguinte, pelas nove horas. C;do, que daquele dia em diante grandes foram os progressos louvores de todos os desportistas que visitaram Florianesse dia já se sabia que 70 juiz and�va de autom.o�el do novo esgrimista, que passou á ser o "pé-ixinho de nópolis; coberta .:_ será o palco seguro de competiçõescom o sr. Alfeu Lins, direto� �o �axlas. Nova ,?otl:la;, sala", conquistnaçlo a simpatia dos seus dirigentes e fre- de singular importância . Semanalmente ás' 5a. feirasCubas e Alfeu saira� da resI�encla. deste �u�, �Ul_ck quentádores, deles ganhando "aulas extras" que foram publicaremos uma das cartas que nos forem dirigidaspreto, velho, pertencente a Jo�o ColI�. Entao, Ja nao ha-

a contribuição para a formação rápida do aluno que 10-
; em resposta aos três quesitos formulados, concorrendovia mais dúvida do que estarIa escnt? na sumula, q_ue go passou á faze do assalto e em pouco tempo já mane- a prêmios já instituidos por firmas desta Capital.

- pelas doze horas foi entregue na cas::_ do dr. Santa RIta
java com relativa perícia as tres armas. t'por um' soldado do 130 B. C. mandado ?elo sa�gento Na época, o capitão Niemeyer esgrimia pelo Flu-.

Lange o bandeirinha. o- presidente da LIga conVIda os minense e o tenente Areias pelo Botafog'o e sempre que I'
� . . ,

1730 ' ,dirigentes dos clubes e a crOnIca esportIva para as
"

um destes clubes estivessem na "prancha", lá estava o 1)-assistirem na -séde da L.J.D. a ab�tura do envelope com
tenente Rui assistindo e a convite ora de um ora de ja súmula. No ent�nto, pelas 15 horas? Caxias F.Ç. en- outro. E for�m ocasiõe; em que teve o tenente Rui, con':'

trava com um protesto ba�eado n,:s dlzer:s da .sumula_:. forLle nos diz, oportunidade para cõnhec;er os "azes da 2)Quando da, abertura da sumula nao, se pode dIzer que esgrima carioca" e com eles aprender alguma 'coisa, com I
hotiv.e surpresa, _pois já se comentava abert.amen.te pela os olhos, claro. Imarihã tudo ,aqUllo que acon�eceu. Houve, ISto SIm, um . Vimos que num curso onde a esgri�a era ªpena_s Imal estar'ger�l, ante �,anta baIxeza moral de tanta

ge�te'lpequena parcela, o tenente Rui,. sequiosamente, sugou
IMas que Importa a vergonha para certa gente, SI o

quanto poude. Não se limitou á pontualidade, mas, de-
objetivo deles havia sido' conseguido, _que era o, �e for- monstrando entuziasmo e interêsse, aplicando todos os 3) _. Deverão os Governos do Estado, Município e Di:mar ,a confusão para que a, proclamaçao do Amenca, co- i instantes de folga, prpcurando sempre melhorar suas I retoria da FAC conjugar esforços, para obt�rflrmo campeão fosse retardada, havendo mes�o .uma es-

condicões. de esgrimista-aluno, fez-se credor da 'amizade o apôio mais uma �ei do povo catarinense no sentidc-
'

l' 1 d ultImo caso' �

I'"peranç.a de que ? goa �eJa anu a o, ou, em
, _ de' e da. confiança dos mestr�s 9ue lhe tra�smitiram os co- de tornar o Está,dio "Santa Catarina" um dos mais so-a peleJa. Mas ha tambem os que creem nos orgaos

_ InheClmeritos com ,que alIcerçou 'a esgrIma de nossa
I berbos Ginásios de esporte da América do Sul?justiça desportiva,' e �speram que os maus elementos ,�- terra. .' I (M.:íximo: 5 (cinco) linhas datilografadas).jam punidos severa_mente para, o bem, do e.spor�e bar:nga Ainda no RIO de Janeiro, adquiriu dois floretes e

verde, e deem a Cesar o que. e de Cesar, IStO �, o �Itulo duas mascaras e na pensão onde morava ensaiava (, pade campeão a qu�m verdad.eIra�ente o C?n�Uls�ar. _ pel de mestre, tendo como aluno seu colega de Corpora-Mas quem CriOU essa.sItU�7ao �m �,omvIlle: Joao
ção o tenente Mendes. A, um tempo. preparava-se o

Colin, o homem, que resolveu levantar o CaXIas este "mesb:e" e se formava ambiente para a esgrima em
ano. Gástou quase meio milhão e declarou que seria Santa Catarina I

campeão de qualquer .maneira. Além disso trazia joga� '"

.

dores sem condição de jogo rriandavá incluir no quadro ••5••••••••••••••� .
dizia: "Bota, no

�

ti-me qne eu gm·anto. _4 Federação é
-minha e no T1'ibunal em. FlO1:ianópolis eu ganho todas

d' "-as para as. -

-._

E os resultados aí estão: PRQTESTOS E MAIS
8ao "",••�.IIk"".,•• ;UI. I.· ••d•• "'�' , •• '

PROTESTOS: CURITIIIA fELU......... , PR�EB"�
Assim foi o caso Guido que Colin ganhou na FCD

_

contra o Atlético de S. Francisco. AgOI::l tem o caso

S�dinha, com o América, jogo termina�o OxO, mas p�o
testado pelo América em virtude de nao !er aquele JO

gador . condição de jogo, pois na 2a. feira após. o j�go a

Liga de Blúmenau n30 tinha qualquer t:!omUlllCaçao ou Preparam-se
d� transferência, Esse caso é diferente do de, "ao ao Giriasio.

,pois além de ter feito 4 jogos de c<1mpeonato pe- Tratar à Rua

_, J

nos que:
-em 1771, no então Por

to dos Casais, nome primi
tivo de Porto Alegre, Rio

Grande do Sul, deu-se o

lançamento do Brigue "Be

lona", que se foi reunir a

outros navios para formar

a esquadrilha que auxi
liou o Exército na expul
são dos hespanhois que 0-,

cupavam o Rio Grande, em
1776;

9 -DE OUTUBRO

A data de hoje recorda-

SORTEIO DOS JOGOS

SÁB�DO DIA 10

-em 1809, tomou posse,
no cargo de 10 Capitão-ge
neral da Capitania de. São,
Pedro do Rio Grande do

• Sul, D. Diogo de Souza,
mais tarde Conde do Rio

SIMPATIAS

em

Foi

do

Pardo, sucedendo ao Che
fe de Esquadra Paulo Ga

ma (Barão de Bagé) e en

-tregando o Govêrno ao' .

Marques de Alegrete em 13

de Novembro de 1814. Nas
cera em Lisbôa a 17 de
Maio de 1775 e naquela
mesma cidade faléceu
12 de Julho de 1929.

----' QUESITOS -'--.

André Nilo Ta�sco'

o navio e a praia, salvando
13 vidas, pelo que foi-lhe
conferida pelo Govêrno
uma medalha de honra.
- em 1945, LavaI foi

condenado a morte.

-em 1946, em París a

Conferencia da p�z estabe-
�eceu novas fronteiras para
a Itália.

- Deverá o Govêrno do Estado agir isglàdamente
para a cobertura do Estádio de Santa Catarina?
(Máximo: - 5 (cinco) linhas datilografadas).

- Deverão 0& G.overnos do Estado e Município COil-r-__� �.:::-_

chürem o Estádio "Santa Catarina", - operando
conjugadamente?

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

PREMIOS
é ....

EDITADO
PO�

, Tôdas as cartas recebidas serão numeradas, publi.
cando.;.se uma delas em nossas edições de quinta-feira
devendo o missivista, para identificação, juntar à carta,
o dístico desta crônica, enviando-a para o seguinte en

derêço:
-FLORI.MlOPOLlS_ SAt.JT.<:. c:.TARl�A

-J('-i"A 8'1ÂPEDRO PAULO -..Redação de "O ESTADO"
Rua Conselht'!iro Mafra - Florianópolis.

Ih dia 30 de dezembro dêste_ ano faremos, às 10
horas, em nossa redação o sorteio de todas as cartas re
cebidas. As firmas que já nos ofereceram prêI}lios são'

\
,

"AII:"NA -

ra, pintada interna -cxter-

Vende-se uma, de inadei-

Exames �de ,Admissão ao Oloisio as seguintes:

namimte à óleo, sita à ruaCASA PERRONE - JOALHERIA MULLER
_ Dr. CarlQs Corrb s/noCASN HOEPCKE - e a T.A.C. - com ,uma viagem

Tratar com Carlos Bo-de, aviho, ida e volta, ao Rio,·para ,q_s$istir ,os jogos dos
Campeonato Mundial.

'.,

nêtti EscritórIq.-.n"lJels-......, ...
�

candidatos para o Examp de Admis

Nereu Ramos, 57.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Outubro de 1953"""""""'="""""""'��=��====�-==�==������������,"==",,====--===,"""'!2><' ,-�,--

trativos que permitiram a gado, com 'visível

desrespei-I (EM TORNO IDE "AUMENTO AO MAGISTÉRIO")
construção de prédios des- to à sua pessoa, sem, qual-
tmados ao funcionamento quer ética.

.

I' Sr. Redato:
-'

,
. ,. ..

de Agências dos Correios e Formou-se 'então ligeira (
Li seu artigo sobre o.aumento d� maglst�IO publi-

'Telégrafos, em localidades lter
-

-

d I d
cado em

....'Jornal de .Ioinvilles de 29 e setem ro p. p ..

a ernaçao entre o e ega o
. Culpa-se, talvez, o. seu ardor jornalistico no empe-

cujo movimento não ultra- e o deputado, que culmi- nho de divulgar noticias "sensacionais", ou o seu anseio

passa a Cr$ 50,00 mensais, nou com um pedido de ha- de bem servir· à política situacionista, propalando suas

fE'm Coletorias ou outro ór- I beas corpus preventivo ao "meritórias" realizações linguagem pomposa e es�rQn-
-

'd d' -

E J' d D' it d C
.- dosa usada por V. Sa., quando se refere ao sancwna-

r:ao e arreca açao. as UIZ e Irei o a omar- . .
.'

d.

.

'

mento da lei 922, que reestrutura as carretras e conce e
localidades que de fato me- C3 da Laguna, em favor do

o uU1ll.ento do màgistério público esuuiual, a pa1·ti1· de
recém, são preteridas. E' Coronel Pedro Bittencourt. 'dezembro de 1953. '-.
seu protesto. - Ao pedido de informações I Sabe V. Sa. que o aumento concedido, no máximo,

Ordem do Dia que lhe foi dirigido pelo
I é de Cr$ 300,00? Sabe V. Sa. que o professor n0rmali�t�

F
'

d M M J
.

d D' it d I estadual passa, agora, a perceber Cr$ 1.450;00 mensars:

_ �ram .ap�ova as as. re- " . UIZ e Irei O'Ao e-I Sabe V. Sa. que nes�a, im�o�t��cia há ainda, a, ��scon-(f açoes finais dos projetos legado responde em têrmos tar os 1070 compulsórios mrciais para o Montepio dos
131-53 e 52-53, que aprova' que são verdadeiro desaca-I Funcionários Públicos do Estado? ,-

contrato de empréstimo au-
I
to ao poder judiciário e à Senhor Redator!

torizando emissão de a�óli- ética, poi; até ao titular da Fala V. Sa. no maior esforço .do professor pril�á�io,
dora em diante; no desempenho de sua nobre missão!
Fala no desleixo de certos professores,' em certos esta
belecimentos de ensino primário do Estado, Tefere-se' à
maior satisfação do professor, agora, no desempenho de

"habeas-corpus Pre- suas atividades!
Pobre professor primário dos tempos atuais! Se até

o g�z, a tinta usada pelos alunos, o material de expedi
ente..o mais corriqueiro, empregado diàriamente nos es-

A gmnde chantage política os direitos individuais, que tabelecimentos, se quase tudo provem, ultimamente, de
Na parte destinada as nos garante a Constitui- seu esforço, conjugado ao espírito de cooperação dos

"Explicações Pessoais", o ção da República, Para que p.ais de aluno,s,. qj)e aderem eI? comprar. �m bilhete de

d "Wil D' f t da' t h t Iítí- rifa; em participar
: duma festinha beneficiente, porque

�p. I mar
A

Ias re u a,
.
cesse es a c an age po I 1-' compreendem da necessidade da colaboração financeira

tribuna, os te:��s �e um ca. dos particulares, n? supr.imento d:s defiCiênCia,s do ma-Itelegrama dirigido a essa
-

teria I escolar. Senao, vejamos: sao Cr$' 10,00 por sala
Àssembléia pelo Capitão '::'�':i:::' "'" de aula que recebe o grupo escolar para sua verba

men-,
..

Walmor Borges, Delegado di:. ,) :..

;, sal de expediente! E isto em se tratando de grupo esco-

E '1 dI' jr:; ., '
'::, ,'. lar, porque as escolas isoladas estaduais, essas, são des-

specia e marUl.. .

',', ',.' '-.'" ,.:.. p'pru.ob·�ll:cdoass!, até de_ssa irr,isóri/a aj�da_ mensal dos poderes
" C'-redl.to

' Nêle, se 'diz o Capitão, au- .
,

tor de um inquérito sigilo-
"

"

I liAS Por isso, Sr. Redator, não procura encontrar no pro- I

so em benefício-da socieda-

'II
:' ., fessor primário o ar esplendoroso de quem, vive feliz e

de, e que teria sido am,ea- 00R nô6J '.' satisfeito da vida (como sói acontecer com os homens do RESliLTADQ DO 770 SORTEIO DO PLANO "B,",
.'

"

", poder!), não procure vê-los magnificamente estimulados REALIZADQ NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 1953çado, com palavras indeco- v 1 d
rosas e de baixo calão pelo ':;. . t.:. I: ::1: '::

pe o��:��:�s :sv::��:se�;��cupações a impressionar- Prêmio maio?' em uiercadorias no valor de Cr$ 6.000,00
de um automovel a outro

orador, .que lhe exigia os \1 iI :1;·.·, lhes o espírito e dentre eJas, a f!lha de compreensão de I "
que se encontI:a agora na

têrmos de processo. ..

Juntos. rii��. :�l&�I1�d#�1;)�.h:,ti.rCldq.s espíritos con�o o seu, q�e. classificam d� �'desleixo" aq�i-I
COUBE AO PORTADOR DA CADERNETA N. 06.640 penitenéiáriã de Ohio. Se-,-�

O fato foi bem outro, con- pelo reymqtis;�i}�; si�t�i�'�; �;�� lo que deveria ser classIfICado de proposIto de bem agir,
. _ .' '. _". .

gundo o diretor do FBI,
I' D debilii�doi.+.A$ d.�5 �� ;�l�� �ol�� dentro dos par.cos recursos que o cercam. I Aproxtmaçoes superwres I Ap1'oXtmaçoes mfertores Edgar Hoover, os sete indi-

t,in��:ó::: �p�::, �:�_ pr9���iJ�� ��� .#�Jé;t�j�) ª�i�in4�" ����cIO:a�n�e,� em mercadorias no valor I em nW1'cadorias no valor viduos 001 questão desem-

�:":!od::a::':ue�i.::: "_!T,!l�:ia�:i::�t:;�Ela�P!�lri�t;::�!�Fi:�:�:�r:2: ::::::;:0::°:6:::"
um" de

cr�;::::t::"06u: I :::;��� ::��E:�:��ki, na qual lhe dizia que na- d M Ih d fvi o' i ores e pessoas 50 rem essas Sal' em alguma companhia meritória: talvez seja para a' Caderneta' n. 32.179 ,Caderneta n. 32.177 les desenvolveram ativida-
,
da havia contra, o sr. Pedro dores, quando poderiam evitar, de vez. aquisição de material d� expediente ou, talV(ilZ, para do- Cad·ern·eta n. 13.746 C d 13 7441B '-d P I I a er�eta n.. des em outros pontos do-

ittencourt e que sua Vl a tais padecimentos, tomando os i u os .tnr O educandário de um moderno aparelhamento peda- Caderneta ,n. 06.856seria protegida ao contrári? De_ Witt poro os Rins e o �Bexiga: gógico, como o vem fazendo até aqui, o "desleixado" pro- Caderneta n. 06.854 paIs.
dos boatos correntes, o pró- Especialmente preparados poro ressaI' primário do Estado, que, naturalmente, contando Caderneta n. 15 550 ' Caderneta n. 15.548 ------'------

d combater os distúrbios renQis,' os com a participação ativá e compreensiva dos pais de alu- L,·auul·"8 dA car'naprio Capitão, ao virar as '

•

d d d I O 1 d ' d
."

.., IIPilulas De Witt aiiviam os dores nos e a socie a e, em gera, já dotou educandários de resu ta o acima e o sorteio do mês de Setembro

d
"

costas do dep. Lecián Slo; prantom�nte, restaurando o vigor biblioteca modelos, ·de serviços completos de alto-falan- d_: 1953, extraído dos cinco primeir0s pl'erhios da extr",-' e gentevinski, manda abrir U.Ql in- e o vitalidade 00 o;gonismo, graças tes, de ,oficinas .de trabalhos_manuais, de ambulatórios, cao da LOTERIA FEDERAL de 30 de setembro de 1953 I .

quérito\ capcioso contra o à "f' -

t "'conte fie servICo de Cll1ema sonoro, etc.... b pr'óximo sorteio 1'ealizar-se-á . no dia 31 de Otttttbr� RIO 7 (V A) Osuo magnl ICO oçoo on.I."

Joinville, 30-9-53 Florianópolis, lO de Outubro de 1953: '

' ..
- ope-ex-prefeito de Imaruí, em . ,.

J
-

B t' t S t(De "A Notícía", de Joinville, 4-10-953). VISTO: Orlando L. Seára - Fiscal de Rendas. rarIO oao a IS a an os
completo sigilo, intimidando Crédito Mútuo Predial. comprou ulna linguiça pa-indefesas testemunhas. Pilulas Alcebíades Dias - Inspetor Chefe de Agências. ra fritar e, ao colocá-la ná
'Os têr�os de processo e

DEWI�T O O N V I rn E frigideira, deparou com
de denúncia, foram vedados '.' '.

.

l..t -.,.",..
um pedaço de dedo de gen-

a'OS advogados Saul Ulisséia
para 05 Rins e a Bexigc- P'�_$

-,

OJ te. Levou-o ao conhecimen-
B

.-

L' SI' k' A Comissão Organizadora das Festividades em

sea.lao e, eClan ovms I, Em vidros de 40 e 100 pllulas ti .

'

to das autoridades polici-
a,ós qu�is só foi pe�mitido O grande é mais econÔml(o ,

honra de Nossa Senhora da Bôa Viagem, de Saco dos
..

'

I
'.

,', '.'
,""'"

-
."" '..:..-

,- Limões, convida -o Povo em geral, para, as,sistirem as

/ A
ais, que estão procurando

referidas solenidades, a realizar�se nos dias 10 e 11 do '- f apurar ...de
.

onde surgiu a

HaV-I·o..Mlto,'r «Carl' Hlepck·e).�-·
corrente, constando do seguinte programa: �- OUI1Al1TE TODO DIA ,linguiça fabricada c o m

'I 'Dia 10 - Novena Preparatória, em honra de /ffi' carne de gente.Nossa Senhora
"

Bôa Viagem, às 19,30 horas '\.. nos 1//1TlFJO t:.
Dia 11 --lL"sa festiva às 10 horas, e a tradicio- , ." -

-

t'ftl<L J

CAMlONE/TEnal procissão marítima, às 14,30 horas.'

'�MJI D�". �.-�,,�,tt
"'-

'

Haverá ainda, nos dias mencionados, qúermesses, :... _,
_

VENDE-SE uma,barraquinhas com doces, salgados e bebidas, com

grande queima de fogos, de artifício no' di� 11.
-;

_ r:,. iIl
"" � � � Rural, para 12 passageiros,

As festividades serão abrilhantadas por uma da:
'

"

-?�, , _.. marca Chevro)et em estado
,r

Assembléiaa
Para eliminar. o

'. pigarro e acal- -

mar a irritação
dei.garganta, use

I

I,

Uni prol·eslo- .. -Oldem do dia- -
«ExPlicaçõo& pessoais), refu
tação apresentada. pelo dep.!

· ..WillDar Dias
Sessão de 7-10:.53.
Presidência: Volney

laco 'de Oliveira
, .

Secretaria: Lenoir

gas Ferreira � Elpídio
bosa.

assistir ao depoimento das .

Col-
.

testemunhas, tendencioso
em todo o seu' decorrer.

'

Var- Foi quando entrou em ce

Bar- na o dep Wilmar Dias, que

I desejava' travar conheci-
- Um protesto menta com o processo, afim

. O dep. Enory T. Pinto, de tomar as providências
da tribuna, lança o seu pro- que julgasse' cabiveis, no

testo contra atos- adminis- que foi obstado pelo dele-

CART:A ABER_TA
ao sr, 'Redator do «Jornal

de Joinville»

ces e consolida disposições Comarca, foram negados os

sôbre a taxa judiciária, res- autos, e informações' pedi-
pcctivamente, das.

O
EXPLICAÇÕES
PESSOAIS.

ventivo" foi concedido. pá
ra '-lU€ ficassem garantidos

RÁPIDEZ - CONFQRTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias _em ltajaí e Sant{)s, sendo
neste último 'apenas para o movimento de passageiros.

. .

ITINERARIO DO NA.�IO MOTOR CARL HOEPCKE

NO ULTIMO:TRIMESTRE DE 1953

IDA VOLTA
de Fpoli.s. de ltaja.í do Rio - de Santos

16/10 18/10 23/10 24/10
27/10 29/10 4/11 5/11
8/11 10/11 15/11, 16/11
19/11 21/11 26/11 27/11 .

30/11 2/12 7/12 8/12
11/12 13/12 18/12 19/12
22/12 24/12 29/12 30/12

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

Para mais informações dirijam-se à
EMPR1l:SA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKB

,

Rua Deodoro - Caixa Postal n. 92 Telefone: 1.:H2

IL:-. CONS:. CAV:. KAD:. N. 5
.

.

,

I
De ordem do Resp:. Ir:. Pres:. do Il:. Cons:. Cav:.

Kad:. n. 5, ficam convocados os membros da Diretoria
eleita, para uma - reunião, que se realizará no dia 10 do
'corrente mês, ás 14 horas, na séde prov:. do' Grande
Oriente de Santa Catarina, á rua CeI. Vidal Ramos n

80, afim de se proceder a eleição' para os cargos que de:
vem ser preenchidos. .

Para éssa reunião, são éonvidados tambem os

RResp:. Ilr:. GG:. 30:. e mais, que devem 'comparecer
ao local indicado, á hora exata:

Florianópolis,,,,em 7 de outubro de1953 E:. V:'.
P:.:J:. Cav:. Gr:. Sec:.

'Ctu�815 �e Outu�ro
/

DEBUTANTES CONVITE
A Diretoria desta Sociedade tem a grata satisfação

de convidar as gentis senhorinhas do Clube, para faze
rem o seu DEBUT-na noite de 17 de -Oqtubro, próximo
vindouro, quando será realizado' o tradicional BAILE'
DE GAL;A, comemorativo ao seu 3�0 aniversário de
fundação.

Comunicames às, interessadas, que a inscrição po
derá sei: feita até o dia 13 do corrente, na Secretaria,
das 19 às 21 horas.

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

Hélio Prazeres - 10 Secretário' I

lira Tenis Clu�e
LIRA TENIS CLUBE

PROGRAMA DO M1tS 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 Ligockí - Traje a rigor. Não
será permitido branco.

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

DIA 31 - Sábado � Grandiosa Soirée em benefí
.

cio das Crianças da Creche/da L.B�A � Natal.

(O REGULADOR VIEIP��)

Presídio
qbe se traos,O!
forma, em
moinho

\

<,

Em Chapecó, Santa Ca-

tarina, foi há anos construí
do um prédio para instala-

ção de um moinho. Com
-

a

chacina ali verificada, de

que a imprensa do país se

ocupou, o edifício passou a

servir de presídio a deze
nas de pesosas envolvidas
no "crime de Chapecó".

.

Agora, com o julgamen
to dos criminosos, o imóvel
vai cumprir sua finalidade:
uma sociedade anônima vai

.0ôr em movimentação, ali

poderoso maquinário "Bu

hler", com capacidade para
16 toneladas diárias de fa-

rinha, estando à frente da
,indústria vários capitalis

(SET).tas catarinenses
-------------

A-O U A

TÕNICA·APERITIVA

NAS CONVALESCENÇAS

Comunisfas
.Ao

t<;mprega-se com vantagem para presoscombaler as Flores Brancas, Cóli·'
cas Uterinas, Menstruaes e .p.,�. o

parto, e Dores nos ovárioI.
& poderoso calmante e Regula

dor por excelência.
FLUXO SEDATINA, pela w... com

.,rovada eficacia é receitada pol
médicos ilutre.;

FLUXO SEDATINA eneontra-s« em

toda parte.

A m.ulher evitar' dor••
.. LJV1A AS CóLICAS UTERtN.\�

Mutuo Prediat

WASHINGTON, 7 ,(U.

Bandas de Música de nossa Capital.
'

.' � novo. Tratar na AgênciaA COMISSÃO T.AC.

GrandeOrienti-de $. Catarina Cerâmica São Caetano o Brasil· fabrica
rá moedá papel

?) - ,O FBI deteve a sete

dirigentes comunistas "se

.undarios" do Partido Co

.nunista, nos Estados de
')hio e Nova Jersey, acusa-
dos de conspirar para a

.Ierrubada violencia do go-'
vêrno dos EE UU.
o FBI ,acrescentou que

_

:,lén1� disso fez as diligen-
.. ias necessárias para apu
rar o registro fraudulento

tipo

TIJOLOS PRENSl\ vOS, TELHAS, LADRI.
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA.

'TARJO RIO, 7 (V. A) - Deve-

PRONTA ENTREGA rão chegar em fevereiro as

máquinas encomendadas á

OSnY ,Gama' ...C I·a •..... Inglaterra pará o fabrico

ex de nossa moeda papel A

JERONIMO COELHO. 14 _ Caixa Postal,
produção diaria será de
180 mil cédulas e terá iní- .

239 - Florianópolis.
DISTRIBillnORES

ci{) logo que cheguem
máqUinas.

as

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•
-�E---

-

i SÃOR:;;'1U o
, E d -: i t a. I tE I:) I TA·L

':�

I .; :;:./, I \
.' -

. JUIZO DE DiREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
.
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.

I' �'>A é-.:._ ". BANCO DO BRA.SIL s. A. IEDITAL DE ÇITAÇÃO COM O·PRAZO DE TRÍNTA
·

Jornalista brilhante, combativo, adquiaiu a "Gazeta � CONCURSO PARA' ESCRITURÁRIO-AUXILIAR I
'

(30) DIAS
da Tarde" (com 15 contos de réis emprestados pelo so-

I C�� , O Banco do Brasil S.:A. comunica aos candidatos O CIDADÃO JOÃO CANDIDO DA SILVA,. JUIZ DE

gro)-, Com a tentativa de empastelamento da "Gazeta dáI' inscrito; no concurso parà.Escrj.t,uário-Auxil�qr, que as 'flAZ NO EXERCICIO DO CARGO DE .JU�Z DE DI-
Tarde" que el"a.o órgão oficial do cabolicíonismó, em � � . pr�)Vas desse.certame,'�ei'ão\realizadas ,a 18 e 25 dêst�;-)REITO DA C.OMARÇA DE �IGUAÇU, ESTADO DE
de janeiro de 1885, JOSÉ DO PATROCINIO incGrpo-'� mês,: no seguinte horário: ' ,- '. ,SANTA ÇATARINA, NA .FoRMA J?A �EI, ETC.
rou-se a calorosa manifestação popular, fazendo-se ou- DIA 18-10-953 _ DOMINGO I FAZ saber aos que o presente edital Virem ou dele
vir, quando da chegada ao Rio de Janeiro do' brilhante I Português _ das 8 às 10 horas conhecimento tiverem que por parte de RODOLFO
jurisconsulto é 'abolici�nista Dr. Joaquim Nabuco.. .

I' :Francês -' das 10 às 11,30 horas I EDUARDO PERELRA, por' seu advogado o Dr. Acácic

TRODCoIlN'sraOnods d;GPoiS'telnd18T87'dre,�irfa-sedJOdSÉ D02SPAd- -� .
Matemática Comercial - das 14 às 16 horas Zó�nio dEa SilvaS' lheDfoiJd.irigdidaD� I:>tetiçdãoC,do teôr sel,-

.

a aze a a ar e, un an o em e �A ;ç; I Inglês _ das 16,30 às 17,30 horas. gumte: xmo, r., r. U;lZ e rrei o a omarca (e

setembro a "CIDADE DO ,RIO", que se tornou umdos' ! DIA 25.:10-953 _ DOMINGO I Bíguaçu. Rodolfo Eduardo 'Pereira, brasileiro, casado,
grandes balualte's do abolicionismo: prosseguindo na I . Contabilidade Bancária \� das 8 às 10 - horas Ilavrado�, ,r�sidente e domiciliado em Três Ria�hos, ne�-
campanha encetada, sustentando lutas terríveis com os

I: !-,fr:::V:6s;ePRetaL·_
I Datilografia -,das 12 horas em diante. '

te Município, por seu procurador e advogado infra aSS1-

grandes interesses 'ligados à velha instituição', de onde -' __ 1- Para cada prova só haverá uma chamada. Os que nado, registrado na O: �'. B.; secçã� de Santa Catarina.
lhe provieram rudes e cruéis ataques.ssada se lhe pau- não. se apresentarem a tempo serão considerados desis-

I
sob n., 512, e c<:m escrrtório .�esta C:_dade, qu�rendo pro-

pando - a honra, a família, a descendência, a pobreza, I tentes, ficando. sem efeito os exames porventura já pres- :
mover uma -açao doe usocapiao, expoe e, no f�nal requ�r

a cor. Quando lhe acusaram de ser filho de uma negra, I tados,' e, .sob nenhum 'pretexto lhes será' permitira a a V. Exa., o seguinte: 1 � Pos:,ue ? Suphcante� t\'es

replicou - "sim, e disso me orgull,lO,_...e de ter pegado a

I ,entrada depois de iniciadas as provas. , ! t�atos de- terras, :nt�ados em Tres Riachos,' de dm�en-
alça do seu caixão o Conselheiro Manoel Pinto de'Sousa . .! Ficam, pois, os srs, candidatos convidados a com- soes e confrontações como segue: a) terreno com a ar�a
Dantas, ent.ão Pr�si�ente do Conselho de Ministros e os

'

ROSALINDA parecer com a devida antecedência no .Clube Doze de' de 363.000 m�.,. fazen?o frente ao Norte,. com um 1'10;homens mais notáveis desse tempo". '1 Azôsto à rua Joãó Pinto onde .serão realizadas as Sul com Antônio Kre'is, Leste com herdeiros de -André
· Na'''Cidade do Rio" foram os artigos de PATROCr-' ,

-. pr�vas.'" .,' ,

,.. I
Geraldo e .Joaquin: 'C�l!lPOS, e Oeste com Mário Andra-

NIO e o audacioso plano - a fuga em massa dos escra- Nina Salvi Os srs. candidatos devem estar 'munidos do cartão de é Domingos Silveira Souza, tendo ,de frente 165rr" . -,

vos das fazendas - pôsto Ql11 prática em São Paulo, que' 42
,.

_ I'1 t d de inscrição e lapis-tintâ"roxo-cópia comum ou caneta- e de fundos 2.200m" sendo cortado na altura dos 660m.
f G• I

.

1 d paginas ,
us ra o '. .

'

d d L O· b) d··orç�ram o- overno rnperia a precipitar a ecretação : _ tinteiro com tinta cor azul comum. ' .' ..' por uma estra a e este a este.
.
terreno e .

dâ aboli�ão., .: "

..,.' '. Edlçoes Melho_ramentos -

A prova de datilografia será reálizada na séde da .3�,92�,4 m2" fazenda frente ao Norte, com Domi�g(ls
Assim vencera� os abolicionistas e, conseguiram Cr$ 25,00 Agência à PracaTâ de Novembro. i Silveira Souza em 121m., Sul com 89,lm. cora .herdeíros

v.er, a 13 de maio de 1888, de�retada a abolição incondi-I Em segunda edição rea- Florianópolis, 6 de outubro de. Í95.3
_

-le Aloisio Gue�s�r e 'en: 31,9m. com João Campos,
.

a

cional dos �s�r�vos., �esse dia fulgurante.� magestoso I parece, êste mimoso traba- P�Jo BANCO DO'BRASIL S. A. � 'Flocíauópolís (SC) ....este,. com Antol1l? Kreis :m 5.72 �n., e ao Oeste com
�

de nossa História Pátria, PATROCINIO, beijando a rnao 1 Ih d h'd.'·
.

Edgard da Cunha Cidade "'- Gerente »erdeiros de Domingos Luiz VICente em 1'76m. e com

da Princeza Izabel, poude exclamar - "Meu Deus! Já I, o e con eci a ,escntora: Theodoro Miroski _ Contador Int herdeiros de Aloisio Guesser em 396m .. c) terreno de
não há mais escravos na minha terra!" proferindo arre-

I
nacional. ROSALINDA é .

t9 602 m2., tendo 59,4m. de 'frente por 33.0m. de fundos,
batador discurso que arrancou, entre lágrimas, veemen- rma história infantil que' ::onfrontando ao Norte, frente, com Nicolau Luiz ViceF-,
-tes aplausos da imensa multidão circunstante.

.

leva e o eriderêço direto dó té, Sul com herdeiros de João Paulo Luiz Vicente, Les-
Quando da revolta da Armada, a 6 de setembro de te com herdeiros de Candido Delfino Souza e ao Oeste

coração do leitor, especial-1893, chefiada pelo' Almirante Custódio José de Melo, com herdeiros de Manoel Vultuoso. 2 - Tem o reque-
encontrava-se entre os revoltosos o "Tigre da Abolição",' mente aquêle de sexo Ie- • .<ente sobre os mencionados terrenos, a posse mansa,'
José- do Patrocinio. Perseguido, refugiou-se em Mínas.: minino, pela graça e terriu- Com ês�e v�lo� VoS. pacifica, sem interrupção nem oposição e com ânimo. de
voltando mais tarde ao Rio, para recomeçar na "Cidade ra com que narrada a- hís-

.

�bl"il".i. um� Cdntci que dono, 'há mais ae trinta anos, por si e seus antecessores.
do Rio" a 'sua benemérita 'obra em favor de um progra- tórja de Rosalinda, a .rne- lhe ..ende� jul"O com. 3 - Não possuindo títulos dos imóveis os quais comprou'
-ma político mais liberal. pensl>dol' 'há muitos apos de vários p9sseiros" conforme prova 'com

, nina "formosa com· a.s prin- e·

Quando dos lamentáveis acontecimento:; havidos no .

' levõl",i põl'õ·SUol. ;e,sidên- os talões anexos, quer adquirir o çlomínio sqbre os ci-
Rio de Janeiro, durante o Govêrno de Prudente de Mo-

cesmhas encantadas. Mas,
, ciG um lindo e útil pl"tse!'!te: - tado� terrenos, com fundamentos nos arts. 550 e 552 dI')

rais, notadamente no sepultaniento do .bravo catarinen- ap.esar de assim tão bonita '

um BEJ:.ÍSSIMO. eOFREde J4ÇlO eROMADO. Código Civil e -de acôrdo com o art. 454 do Código do
se Marech�l Carlos.l�a.chado Bittencourt, morto no p.ô:s- II vivia sempre muito triste".

� APl"dCUI"_e hOie" NOVO t.
Processo C,lvil. ASSiJ_n, requer a V. Exa., s.e digne ou�irto de honrdafcomo M111Istro da Guerra, çolocãndo seu Na história aparecem fa- NCO.GI":'lIC'JOLA " a:: testemJu�has. adbmxodarroladas, ads �ua�s co_mpare(;�.

corpo em e eza do Presidente, naquele fatidico_ 5 de "0-
f d'

.

_ 1-' .
!r{ Tao em UIZO m epen entemente e lnÍlmaçao, p'�o--

b d 1897
•. . as gnomos pa aclOS en- � -.

16 d d'
.

t'f
-

"b' 'f"
.

1 d tvem 1'0 e
, por ocasião do desembarque das tropas

'

: ,.." .'
.

'. v'�, H....
ce e? o.-se <:: �us 1 lC2çao

_ � 1111 10 e, Jl,l ga a es as:.!
que regressavam de Canudos, 'na Bahia; teve "JOSÉ DO cantaaos, bruxas, o trIUnfo I'LORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

! proceda de acordo com o alSposto no art. 455 do C.P.C.

PATR_9CINI? participação destacada.
.

. 'inal do bem sôbre a mal- :1 e seu? para�rafos, sendo após, j�lgada por V. Exa., I a

.

Nao se podem, nos dia7 do presente, imaginaI o que lade: Enfim, todos aquêles UL"RA SONO
j presente a.ç�lO proced�n�e, de ac�rdo Cpn1 o art. 4.56 d?fOI aquela consagração civica e os aplausos tributados �lcmeritos q�.1e, atrayés d.os f,

_ f-

-

"

. .'!
C,P,C., afnn de ad.q�Inr o Suplicante" o necessarlJ Ü-

ao grande orador. ..
.

'.

,

-

1 tulo. para a Ira.lscnçao no RegIstro. Da-se a presente 'o

JOSÉ CARLOS DO PATROCINIO faleceu no Rio
empos têm .se constituido;

I
valo.r de Cr$ 2.100,00. Juntando úma pi'ocuraçãó, talõe"

de Janeiro em 29 de janeiro de 1905 O se'u funeral fei .10 encanto de .gerações da' 'T E.RAPIA. e um croquis, P. d�f�tim�nt? Bigu�çu, 21 de setempra

uma verdadeira con;sagração. Acompânharám o préstito, .eitores inf�ntis ,e ju�enis. I �e 1�53. (Ass.) A:Cl(;lO ZOh:110 da SIlva: Sel�do :?m es�
a pé, cerca de 10.000 pessoas; tendo a mu'ltidão desat.·,e- As capl'lchosas. Ilustr'a-, lampl�has estaduaIs no valor ?� Çr$' 3,5�, muhliza�as.
lado os cavp_los do coche fúnebre, que foi puxado pelo �ões 'que emprestam u� re-,''l'O' O MMS MODER�O E EFICIENTE TRATAMEN- Rel��a? das ,te�temunhas: Teofll� �ran(:���o. _ Campo2� -

Povo àté -o cemitério.
.

, PARA INFLAMAÇõES E ·DORES. BasIllclO Jose L.e 1'\ndrade e Antolllo Jose En-as', tO�l)3
.

JOSÉ CARLOS DÓ PATROCINIO foi, sem contes-
:Ice to.do espeJciál a? volu-; TRÁTAMÉNTO� SEl\f OPERAÇAO DAS b�asileiros, casados,. r;s.identes e domiciliados em Ti'és

tacão um dos maiores oradores da campanha ab· I' ,', ne sãó assinadas pelo sem- ,

S IN/US ITES Rlacho.s, nestE' MUl1lCIplO, sendo lavrador, professor e

ni�ta: "Era um espontâneo"; falava sempre de i��l�:� pre apreciado Oswaldo
.. -

.

- comercian�e, respecti�a�ente. �m a dita petição foi �a.
viso. Na Tril;mna, deslumbrava. Fecundo e original, tud(l' ::;torni. ( E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.' d� <: seg.umte despacho. R h��e. 1"-. De�l!�lJ�'. o �r. 1�3-

quant!l dizia era criação do seu gênio privilegiado. 1n- Em tôdas as boas livra-
. TRATAMENTO COM HOR'AS MARCADAS. Cl'lvao dIa e hora �a�a 'a a��Ien:'la de ,JustIÍlca-çao, �a-

vestia com todos os problemas, afrontava todos os �s-

E
zpndo-se éi1' neç_essanas �obflc�çoe.s � Bl_gUaç�, 23-9�;):3.

·

suntos, e sempre voltava das polêmicas com QS' troféus..
.·ias ou pelo Serviço de Re- D.R,.,·- ,G'UER'R .1RO (Ass.) O. Dutra .. Proced.lda a J.ustlfICa�aLo fOI esta .1:11-,

de merecida vitória". �mbôlso Postal nas EDI- gada por :,entença do teo: se.g�ll1t�: VIS�OS, et� .. JUlg:>
Era.um negro de·alma branca. Foi um'grande Bla- ÇÕES' _MELHORAMEN- CONSULTÓRIO _ VISCONDE DE OURO PRETO

por sente�lç� a :presente, Jus�lfICaçao, em que e reqw:-
·

sileiro e seu nome permanecerá esculpido na placa ela' TOS _ ,Caixa Postal 8120 �ente . R�d�JzG Eduar�o Pe�elJ;a, �ara que prod�za .o.s
·

t l'd d 1 t f" f I
ALTOS DA CASÁ BELO HORIZONTE. _eus JUTltJlCOS e legaIS efeItos, CItem-se os - confma11-,f�sImor a 1 a e, pe os empos a ora, sempre u gurante. - S. Pauio R-ESID""NCIA' FELIPE- SCHMIDT N 1'1- .1'" D P

,

P 'b1'
�

d '

sempre magestoso, como estrelá de prImeira grande7.<� r..
.

- - •
.

• a. fJ?S l_:novelS : O r. r0n;t0tor u tlCO, .por man ado. A,
f 19' d

.

f' 't t 1
-

d -.' '.OLHOS _O� _
010........ ("taca0 dos ll1teressados ll1certos devera ser feita ,nare u ln, o na' In lnI a cons e açao e nossos numes tu- u ".a.uvao � a__ ..._ f' .b'

.

-

, .,

telares como "a negra figura de u'm grande nearo'� DR GUERREIRO DA· FONSECA I
.orma este( eleclda pdo art. 455, paragrafo 1°., dQ Co-

H�nremos � memória do grande JOSÉ CARLO<=:

$'. fS�lfRI'�n�
.

· ' ., ". digo do h'('c€sSO Civil. Custas afinal. J�iguáçu,- .

DO PATROCINIO!!!
."

.. ,. .,.� ....._aI
., PO-9-53 .. (A�s.) O. Dutra. E pq_ra chegar ào conhecimen-_.

.

,:&ee.ita de Ocul0' - Exame •• l'u.40, de Olho par.

,.
to 'dos ll1terpssados ::_Jas'sa o presente edital com o prazo

----

"

Cla••ificatlo da Prudo Arterial. . c�e trinta (�O) diãs, publicado e' afixado na fórma da
)lo'.n& Aparelha••m. I h,i Dado e pessado nesta' Cidade de Biguaçu, aos tl',�S

. Ceu1Ilt6r1e - Viuoad••• Oure PNto. L I r!il!s do mê�;Ade outubro do ano, de mil novecentos e cin.
, '..

. quenta e '. n:s. Eu,.Ol'lando Romão de Faria, Escrivã.!,DR. TOLENTINO DE'CARVALHO I 'Iofiz datilop'afe� e fdbs�reví. Bi�uaçu, � de oufubr� �f'11.-,53. (As,;;.I Joao Candtdo da Stlva, Jmz em Exerc!:€i0.
Confére çõm o original' afiKado no logar de costultÍ . O

I F:�crivão) Orlando Romã() de Faria.
,

--,f---

I,

I

-I
I

José. do Patrocínio

'. 'Ouvidos, ,Nariz e Gàrganta.

: -'

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

....

-'-Veode-se e. ·&lmprà..se
"

Vende-se duas Carrocerias e duas Gabines CHE ..

VROLET GIGANTE 1949-1952.

Comprà:se Caminhão Chevrolet..
Tratar COll1 o Agente do Rápido Sul Brasileir,Q

Mi.ero Ônibus. '.

Expresso São' Jorge
_

- DIARIAMENTE - ,

}'LORIANÓPOLlS- BLUMENAÚ
- AGENCIA -

- CACIQUE 'HOTEL

,COM PRÁTICA DE SERVIÇO
, PRECISA-SE

Referências e -p1'etenções por ca1'ta pa'l'_a Caixa
.

_ Postal, 5'
.. _:', lflorianópolis .,-

.

.yiagem cO,m segurança
e ,apidez I

•

80 NÓS CONFORTAVEIS MICRO-ONlBUS DO
,

'. '8IPIDO ,{(SUL-B,RISILEIRO»
Florianópolis - Uajaf ...- Joinvillé -:- Curitiba

Distribuidor

Rua Deodo.r.o ·es,qüina' da
Rua Teneute Silveira'

.

C. RAMOS SIA

I
--.a..._",- )

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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7

aqueles' que, por qualqu�r
motivo, se apresentem corno
.nteressados e se oponhem
ao pedido aqui formulado,

JUIZO DE 'DIREITO DA nistéri� Público, e por edi-. JUIZO DE' DIREITO DA Miséria, no município de além de todas as demais
JUIZO DE DIREITO DA cante; fundos, ao, Sul, com

COMÀRCA DE BI.GUAÇÚ tais com o prazo de trinta, , C.OMARCA DE TIJUCAS Pôrt,o Belo, nesta comarca, provas permitidas ,em nosso'
COMARCA DE TÜUCAS :.J morro da Gurita; a 0(.;>,

dias os interessandos íncer- por seu assistente judiciá- Direito. 7°) - Que, nestas
,te, com terras de Macia .

tos para contestarem a pre-
a Lé 5-

Edital' de . citação, co.m o rio, abaixo assinado (doc. condições, o suplicante re-
Edital de citação, com o Gcrmana Fagundes;sente ação. de usocapiâo no I prazo ele sessenta dias de n. 1) com escritório à rua quer' a v. excia. de acôrdo:
prazo de sessenta dias dé te, c cm terras Ide Maria

prazo legal; 4° - Que, afi- • interessadosausentee e des- Conselheiro Mafra n.'27, em com o artigo 455 e seguin-
uüeresstulos. ausentes e des- Gern.ana, Fagundes. 3°).--

nal, por sentença seja re- conhecuios Florianópolis, Capital do tes do Código de Processo
conhecidos Que, embora possua o refe-

O DOUrOR OSMUNDO conhecido e declarado' o 'do- Estado de Santa Catarina, Civil Brasileiro e com ciên-
rido imóvel como seu, rnan-

VIEIRA DUTRA, JUIZ DE minio da requerente sobre O d CI A ,O doutor' Clovis Ayres inscrito na Ordem dos Ad- da previa do ilustre repre-'autor
.
ovis

:

yres 'ia c pacificamente, com o

DIRE,'ITO DA, COMARCA o terreno acima descrito e Gama, J'U'l'Z de direito da co- Gamá, juiz de direito da co- vogados do Brasil, Secção sentante do Ministério Pú-
, "an.mus sibi habendi". por

DE BIGUAÇú, ESTADO transcrita a sentença no Re- marca .de Tijucás, do Esta- ,marca de 'I'ijucas, do Esta- de Santa Catarina, vem, hlico da Comarca, se digne
mais. de quarenta anos, não

DE, SANTA CATARINA, gistro Geral de Imóveis, por do 'de Santa Catarina, na do de Santa Catarina, na mui respeitosamente, pe,- �f.'jâ determinado dia e hora
. {Ii"y:õ", o suplicante de qual-

NA FóRMA, DA, LEI,' mandado de V. Exa .. Da-se forma da lei, etc.' forma da lei, etc.' rante v. excia., na forma da 11<1ra a realização da justifi->
'lúer título 'formal, pelo

, ETC..
1

a ,presente ação o valor de Faz saber a todos quantos Faz saber .a todos quantos lei, exp,ar e requerer o 'se- (ação initio litis, através da
qua' possél provar sua qua-

,FAZ saber aos que o pre- 'Cr$ 2.100,00 e' protesta-se interessar possa o presente Iidade de proprietário do
interessar possa o presente I' guinte: I") --Que,

há mais c ual, com o depoimento das

sente edit�l virem ou dele pelo depoimento pessoal de edital de citação, com o pra-
' edital de citação, com o pra- de trinta anos, o' suplicante testemunhas abaixo arrola-

_ me�,nlO. 4°) - Que, ppr ês- .

quem quer conteste a ação zo de sessenta dias, virem' d
' zo de sessenta dias, virem possue como seu, no lugar (l�:" fique positivamente jus-

te motivo" eseja o supli-
e bem assim pela \ juntada ou d'êle conhecimento t1've-' ou dêle conhecimento tive- c'encminado Sertão da Mi- tificada a posse do supli-

cante, perante v. excia., l'e ..

de documentos. P. deferi-
rem, que por parte de João l' seus direitos sê rem, que por parte de Pe- � éria, . município de Pôrto cante, de modo contínuo e

gu orzzar os seus irei os ':;0-

men.to. Biguaçú, 3 de àgos- Manuel de Souza,,' lhe foi b
.,

I
,dro Daniel Dias, lhe foi di- Belo, sem qualquer inter- pacífico, a fim de que, a se-

,

Ire
o imove em apreço, utc- ,

to de 1953 pp Oswal Pe d
'

d
. .:

d t rigída a petição do teor se- rupçâo e sem qualquer opo- "uir, se tida a posse como.

. ."
,

-

irigi a a petição o eor lizando-se da ação de' usu-
reira BaIXO. Testemunhas: seguinte: "Exrilo., s:t:.' dr. cap.âo, com"fundameríto:lo guinte: "Exmo. sr. dr. juiz slção, um terreno com a rlenamente provada, sejam
Manoel José Vieira; Graci- juiz de direito da comarca ar�igo 550 do Código Civil

de direito da' comarca. Pe- área d� 1.306,800 mts2., citados- pessoalmente os

liano Francisco' Teixeira. de 'I'I:J·ucas. João Manuel de
' dro Daniel Dias, brasileiro, ,_onstante do croquís anexo', .r.encionados confrontantes,

. Brasileiro e pela forma es- .

Pantaleão Cardoso. Antonio Souza, brasileiro, solteiro, tahelecida 110 artigo 454 ',k casado, lavrador, residente (doc. n. 2). 2°) - Que o residentes nas vizinhanças
Feliciano Gonçalves, Esta- rc sidente e domiciliado no Ci;digo' de Processo Civil

e domícihado no Sertão da terreno em referência tem I do imóvel, o representante
va 'selado com estampilhas lugar Fernandes,' no distl'i·' Hrêlsileiro. 50) Que é ' •• II�••••••••••••••".

<:.S seguintes confrontações: do Ministério Público da

estaduais no v,alar de

çr$1 to de São João Batista, mu- frente, a Leste, com terras comarca e por ed'aais de,
princípio corrente no Direi-

3,50, �evida�ente i�u:ili�a� n'cípio de Tijucas; por seu to Civil que aquele que por pl�e:!�ütante do Ministério I de herdeiros de Rosório trinta dias os interessados

das. Em a dita petição fOI, '<,_"sl'stente judicial (doc. n.
Público da Comarca e pc-r Furtado; fundos, a Oeste, incertos, para contestarem

trinte anos, sem interrup- '

exarado o seguinte despa- 1) bai
.

d
editais de trinta (3(;) dias com, terras de Ramiro Cor- a 'presente ação de usuca-

"
a a1XO �ssma o,' ,COlI. ':;80, nem oposição, possuir

cho: R. hoje. A. Designe o escritório à rua Conselhei- . , 1 d
os interessados incertos.vpa- rêa da Silva, ao Sul, com pião no prazo de dez dias,

<0- como seu um imovo ,a qui-
Sr. Escrivão dia e hora pa- 1'0 Mafra n. 27., em Floria- 11.' d '

ra contestarem a presente terras de Caetano Rita, Luiz I que
se seguir ao término do

rir-me-a o omll:lio,' inde-
ra a audiência de justifica- no'poliS, 'C'apital do Estado 't de ti 1 b

ação de usucapião no prazo Corrêa da Silva e do. pró- prazo edital, na-qual/sê pe-
I

'

au pendente e títu o e oa fé,
ção, fazendo-se as necessá- de Santa Catarina, inscrito

de dez dias, que se seguir p'io r�querente; ao Norte, de seja declarado o domínio
� que em tal caso se prf'SU,

'

rias notificações. Biguaçú,' O d d Ad 1 'ao t{;r-mino do. prazo edital, com' terras de he�deiros de 30 suplicante sôbre o alu-
na r em os

,

vogatlll';; ;nem, podendo requ�rej_' ao
1°/9/53. (Assinado) O':i 1

-

d S
' oa qua,l s,e pede ,seja decJa· }t�sé Rebelo 3°) Qu'e did,o terreno, prosseguindo-

, o Bra'j" secçao e an<-a ·Juiz que assim o declarE'
.

-

,

anos, sem interrupção ou Dutra. Procedida a J'ustifi- ..... t
. , b 433'

:"2do o domínio do supllcan- �mbDra possue o referido 'se", como de direito, ,até fi-
_

'Ja arma, so n. ,vem, por I:'entença, a qual lhe Ee!.'-
'

oposl'ção de quem quer que, cação fói' esta J'ulgàda por
te <3bre c al�dido ter�'eaí), inióvel c,omo seu, mansa e r aI se,1tença e execução.

,

_

- :nui resT,ldtosamente; p�- \'üá de título para a tran.;;- /,
-

seJ'a', um te,rr'en9 na locª,li- sentença do teor segúinte: 'f' pr; !'seguindo-se, como de I,Jacificamente, com o "ani- 8°) - Dá-se à presente ação.
- rántc v. eXC1a., na arme-. eta crição no, registro de ie'ó. .

dade
,
de' "A,reias", nes,te Vistos, etc.. Citem-se os 1

' <.l1'e;to, até' .final sentença e :r'us sibi habendi", por mais. c valo� de Cr$ 2.100,00', pa-
C1, expor e requerer o se- vel', (Códig0 Civil, a""

eXt\.ct",ça-o. 8'0) _ Da'-se a'
Municipio, medindo �60 confinantes do imóvel e o gui11te: 10) _ Que, há mi'is !J50)' Neste caso, t�1 elecl- -. ,

de trinta anos, não dispõe 1'a oslefeitos fiscais N. Ter-

t d f t O t Dr Procurador· Público, .J (40) pre�entp. ação o valor de '. o suplicante de qualquer tí- 1:'10S, P. Deferimento. TiJ'u-me ros e ren e ao es ,e, . ui.' quarenta anos ,o d:do (i)S juizes e tribunais
onqe confronta com a estra- por mandado. Os interessa- ' l' t 'd 'Cr1 2.100.00., para os efei· tulo. do mesmo, pelá qual Cé}S, 15 de junho, de 1953.

5,upL'can e possue. como "eu,

I
o r!lís, só cabe ao USUC,3,'

d 2 410
'

t t d
'

t d
- tos fiscais. Nestes têrm05 E, l'd (') Th d" M' 1 A

a,. me 'ros ao nor e, os mcer os everao ser no lugar denommado Fel," r,.i':L"lte a prova da posSC:!,'
possa provar a sua qua 1 a- a eo OClO 19ue -

onde confro.pta com a pro- citados na fórma estabele- mmc1es, no distrito de São cO!,lt{nua e pa�ífica no im(j
Deferímento. Tijucas, 10 d ,e de proprietário. 4°) lherino,-Assistente Judiciá

prieda�� �e he:?�i_r?� �� lei�ao�elo art: �55" paragra- João Batista, neste -munici Ju:tt· de 1953. (a) TheoJó- Que, por êste motivo', dese- rio", Em a dita petição foi

Francisco Te,ixeira, 160 me'-I fo 1 ., ,do Codlgo de Pro-
. pio de Tijucas, sem" qüaT- vci-<,om ânimó qe dono"pol cio Miguel Ath�ri:po, assis,

I
exarado o seguinte despa

tros a l��te, ond_:-:-co!1fronta ir
cessó Civil. Julgo �or. �en- quer interrupção' e sem

tri:rla,ãu0s:'OS' 1'equisito.�, de tenj�, Judiciárioi'l. Em J�t',:; ja o suplicante, perante y. lho: '-'A, �ofuo pede. Tiju
com o nó Jo.rdao e"2.410 tença a presente JustIflCa- -lualquer oposição, u� ttr-I j'l�jO título e boa fé são dis- peti:;ão -foi exarado o' "le .. excia., regularizar os seus '('às, 17-6-53. (a) Clovis Ay
metro$'a leste, digo, ao sul,

I
ção, em que é requerente ' d

. pen�ados (Clovis Bevila

I
gumte despachos: "A., de· direitos sôb. r.e o imóvel em I r,es Gama, J'uiz de direito".

1 '�EO con1 a area e .. ,.,

onde confronta com' terras Maria Evangelista de Je-, ';,10.000 mts2., constarte do qlll'l). 6°) -·Que, c')mo p,:o- !:lgne�se data para a just1fi. apreço, utIlIzando-se da a- Feita a justificação foi exa-

de herdeiros de Julião José sús, a fim de que produza croquis anexo (doc. n. 2). va de Gllegado, o suplicarth' cação, fazendo-s� as nepe�:· ção de usucapião, com fun- n:do o seguinte d�spacho:
Teixeira; 2 - Que a reque-' os tseus juridicos e legais ?(' I " Que o terreno em r�-

:'e�luer sejam ouvidas as sáriD5 intimações. Tijucas, damento no artigo 550 do "Fa<;a-se as citações reque

rente possue, e exerce sobre! efeItos. Custas afinal. Bi- fel'ência tem as seguintes
h'31êi1mnhas cujo rol segul" 1::'-7-�953. (a) Clovis Ayr�s Código Civil Brasileiro e ridas, inclusive a dos inte

o terreno acima descrito guaçú, 15-9-53. (Assinado) ,'onfrontações: frente, ao aLaixo, ijrotestando, ainda. GarJ'á, juh de direito". Fei.- pela forma estabelecida no :::-essados incertos que deve

posse mansa e pacifica, O. Dutra. E para chegar ao Nort,\, com a próprio supH- pt'lo depoimento pessoal' cie ta a just�ficação foi exarado artigo 454 do Código de Pro- rá ser feita por editais çom

usando, fruindo e dispondo conhecimento· dos interes- ,todc!S aqueles qU'e, por ·qual. o seguinte despacho: "Fa· .cesso Civil Brasileiro. SO) o prazo de 60 dias. Tijuc'hs,
livraniente da mesma como sados, passa o pnisente_:...edi-I quer motivo, se apresente.'ll ça .. se as citações requeri las, - Que é princípio corrent� 12-9-53.' (a� Clovis Ayres
de sua legitima proprieda- tal com o prazo de trinta '[0mO interessados e se 0))0- senllo que o edital para R'I no Direito Civihque aquele Gama". E_para que chegue
de ha mais de trinta anos, (30) dias, ·publicado e afi- nham ao pedido aquí forrnu- los interessados incertt s que por trinta anos, sem in- ac conhecimento de todos e

sem qualquer oposição' ou I
xado na fórma da lei. Da- lado; além .de todas as de- dev('rá ser publicado por I terrupção, pem oposição" ninguem 'possa ale,gar igno-

interrupção., possuindd no do e passado nesta Cidade m,,11S provas permitidas c:n �'eS'5(','1ta dias. Tijucas, 12-9-1 possuir' como seu um imó- Irância, mandou expedir o

citado terreno uma casa on- de Biguaçú, aos dezessete 10"':,)';(. Direito. 7-0) _:.:_ Que, :13 (a) Clovis Ayres Gam;l� vel, adquiri-Ihe-á o domínio, I rnsEnte edital que será a-

de reside e lavouras diver- dias do mes de setembro .; nesta� c:mdições, o supli- JUIZ àe direito". E para' q',le independente de título e fixado na sede dêste' Juízo,
sas; 3,- Que, assim, que- do ano de mil novecentos' e

I cante requer a v. excia. de chi gue ao conhecimento -de boa fé, que em tal caso se I!1C lugar'do costume e .pu-

rendo adquirir o dominio cinquenta e três. Eu, Orlan- acôrdo c.om o artigo 455 ( tod,lS e. ninguem 'possa ale- presumem, podendo reque- hhcado na -forma da lei. Da-

do citado terr.eno, na forma do Romão de Faria, Escri-" �egllintes do Código de 1'1"(,- gur ignorância, mandou ex- rer é!,o Juiz que assim o de-' do e passado nesta ,cidade
do que dispõe o artigo 550 vão, a fiz datilografar ,e' l:es'o Civil Brasileiro e (;um pedr o presente edital que clare por sentença, a qual de Tljucas, aos, dézesseis

Código Civil e obdecido subscreví. I ciência prévia d'J ilustre se: 1 á aZ.lxado na sede dê"t!"! lhe servirá de título, para a dias do mê� de setembro do

o -Q.,ue dispõe os artigos 454 Biguaçú 17 de Setembro I
, Representante do Ministé- J'u:.--:o, no lugar do costume, tr;:lnscriçãó' no registro. de �no de mi('novecentos e

e seguintes do Código do de 1953. I úO Público da Comarca, se e publicado na forma da lei. imóveis' (Código Civil, art. cinquenta e três. Eu, (a)
Processo Civil, requer a V, Assinado) Osmundo Vi-l dignE seja determi,nado dia Dado e passado nesta cida- 550). Neste caso, tem deci- Gercy dos Anjos, escrivão.,
Exa. se digne m-andar de- eim Dutm - Juiz de Direi-'

J e hJra para a realizaçã<l ·Ja de dE: Tijucas, aos quinze dido os juizes e tribunais do o dactilografei, conferí e'

s'ignar di,a, hora e local pa- to. jus! :ficação "initio litis", a- c1�as do mês de setembro UO, país, só cabe ao usucapiente .,ubscreví. (a) Clpvis Ayres
ra a justificação previa ex i- Confere com o original a- tI <l c'é!" da qual, com 0 depoi- [:nQ de mil novecentl1s e

I'
a prova da posse, continua, Ç;ama, juiz' de direito Está

gida pelo Código' .de P;O- fixado no lugar d� costume, Venda--se,
rn�nto das testemunhas a .. cinqu'?ma e três. Eu, (a) e pacífica no imóvel com

I

conforme o original afixado
�es�o Civ.i(, c��, �ieilci� d.o I '.? Escriv�o" 01'Zando Ro- ... • baixo arroladas, fiq:l'le püSI- ,Gercy dos Anjos, escrivão, I_) ânimo ,de dono, por tripta I I:'R sede dêste Juízo no .lu-
orgao do MmlsterlO Pu'QlI- mao de Fana. tivamente justificada a po�- éactllografei, conferí e su· : anos. Os requisitos de justo I gar de' costume, s8bre o

,co, ()uvido.-se a� testemu.:., j

,

•

Por motivo. de viagem, s� do: suplicante, de modo h',çrevÍ.' �a) Cl0vis AY1'es título e boa fé são dispen- qual me �eporto e dou fé.
nhas abaixo arroladas, , que

1 vende-se o estabelecimento eoprínuo e pacífico, a fim de Gama, juiz de direito. Está ,sados (Clovi,s Bevilp.qua);' Data supra. O escrivão:

compare�erão ind�p�nden-I comercial :'�MPÉRIO DAS que, a seguir, se )ida a pos- <;onf(,rme o original afixado 6°) - Que, como prova do Gercy dos Anjos.
temente d� notificação" fei,: I TOALHAS"'. Tratar pesso- se l'O)'l10 plenamente prcva- na iede dêste .Tuízo, no lu- alegado, o suplicante requer

'

tá' o que: julgue' V" Exa. a almente com o proprietário, (b, :'ejam citados pessual- gar' da costume, sôbre' o ::;ejam 'ouvidas as testemu- F-----------I'

I
.' .., raqueza. em se,.

,

Justificação, �andando ci-' snr. Walter Alves da Silva, mfyte os mencionados

co')'.:,-,
:-:tual me reporto e dou fe. nhas cujo rol segue abaixo,

tar pessoalmente'; os con-I' I à' Rua Visconde de Ouro hmhmtes, residentes nas D ..;ta' supra.' O escriv80' nrotestando, ainda, pelo de- Vlnbo Creolotldo
frontantes e o orgão do Mi- :1 Preto, ·n. 3. vizinhanças do imóvel. ore,. Gcrcy dos Anjos. . poimento pessoal de todos �' (Silveira)

,

.'italEdital Edital
EDITAL DE CITAÇÃO
COM O PRAZO DE (30),

DIAS

conhecimento tiverem que,

por parte de MARIA EVA

RISTA DE, JESúS, por seu
advogado Dr. Oswaldo.' Pe

reira Baixo, lhe foi dirigida
a petição do teôr seguinte:
- Exmo. Sr. Dr. Juiz de

Direito da Comarca de Bi-
.

guaçú. Maria Evarísta de

Jesús, brasilei'ra,' solteira,
doméstica, domiciliada e

residente na localidade de

"Areias", neste Municipio,

J?or seu advogado infra ás-'
I sinado,

-

inscrito na O.A.B.,
secção de Santa Catarina,
vem, na presente de, usoca
pião, expor e afinal reque

rer a V. Exa. o seguinte: 1

Que possue por si e por ante

ces�ores, ha mais d� trinta

Presentes de -Real Valor,
,

'

Ineis, Pqlseiras Divársas, Relogios, Canetas Parker,·Porcelanas Decoradas Nacional,
Japoneza e Chineza,. Faianças· e . Muitas Outras Novidades�

·

Preferir a Melhor
EE,LIeE S_C".MIDc...T;,;-..._--.........,...;���__

Sim 1

Preferir No,flsa ,

eCasa,

./

.r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-Agiam "em nome"do Juiz! - Depoimentos estarrecedore
Como é sábido,

.

excusos
'

urdida para fins eleitorais turna do sr. João de Olivei- vão publicados a seguir. j.elo menos.vtirar a sua res- depoimento perante a auto- M; M. Dr, Juiz de Direit

interesses políticos que, in-! futuros, foi escolhido um' ra, iniciou o processo no 'dia Deles se vê que, para arma- :' ponsabilidade desse sórdi- r+dade policial de Imaruí, o disse: que o declarante fo

concebivelmente, merece-
,
r�elegado inimigo do acusa-' 3, faltando à palavra. Como rem a chantagem, até à fal-I do jogo de interesses.

.

fez amedrontado: que, an-
I

portador de um recado �
ram apoio do sr. Governa-II do para promover ,o inqué-I para Imaruí : .seguissem ,os sa e criminosa invocação do

i
Eis os depoimentos: : teriorme-víe, o acadêmico'

=-.eu
cunhado Francisco To;

dor do Estado, estão avolu- z ito. Só isso bastaria para defensores do acusado, drs. nome do digno Juiz da Co- la TESTEMUNHA i Walter Francisco dis�era ao � mazia de Jesus, no sentido

mando, o triste episódio de l �n�i:a.r a,o .bom sens� �u� o I L�cian, C�li1, Sa�l .Bayão, mar:a reco�reram. FRANCISCO �O�AZIA Jepocnte r/I e deveria p�es-I �'�e .e.Ale
trouxesse ao �c�

-Imaruí, com a chantagem t..l.I. inquérito tem VICIO m- Wilmar DIas, Antomo AI-I Sao depoimentos de es- DE J·ESUS, brasileiro, na- tal', dentro de breves dias, <':eJ.1!CO Walter Fr&nCISC�
em que querem envolver o sanavel de nulidade a torná- meida e Renato Ramos, o I tarr:cer e que levariam um I ural �êste Estado, Acasado,: o seu d�poimento, isto, não I,da Silva, que foi, qu.çm Ih,
sr. Pedro Bittencourt, ex- ��\ �m �apeluc�o imoral e C.ap. Walm�r reso�veu, de-; governo de compostura se, co� cinquenta e tres anos

I
Sê l'ete:'ll' :t�e. 0$ homens I mandou o recado, �s eSllrii

prefeito .daquele município imprestável. O delegado, vidamente industriado, tor- de idade, lavrador, analfa- do governo, virram tomar I)! turas do terreno do mesmo

e prestigioso chefe político. cm Imaruí, marcou data nar o processo sigiloso, sem TIM bcto, residente e domicilia- I depoimento do declarante,
I
que lhe fizera o sr. Pedl'o

A farsa vem sendo prepara- para a abertura desse in- direito de defesa ao acusa-
e.. do no lugar denominado: mas sim vir'iam acer�ar a Bittencourt, afim ele apre.!

da há longos meses, pelo sr. (i"t�érito, comunicando-a aos do;-impossibilitado ate de I Passagem do Rio .d'Una, ' sua escritura; que o decla- sen+cr ao Juiz, de, Direit\l,
João de Oliveira, evangélico rdvogados do sr, Pedro Bit- .iaber do que era acusado! BANHO DE GATO.

mumcipro de Imaruí, desta "rante não pediu a ninguem porque esta autoridade que!
e seráfico paladino da Mo- ieDeourt, drs. Lecian Slo- I5s0, em 1953, em pleno tre_ Não, Medeiros, positiva- Comarca; nada, digo, af'd! para assinar a seu rôgo, ria examinar os docuruen,

, ral .... depois de velho. E\ vinski e Armando Calil. gime democrático, sob a mente não! Você esqueceu costumes disse nada. Teste- I quando prestou o seu depoi- tos e legaliza-los,
I

e que o

�eu cupincha um inexperi- Jsso, no dia 2 -do corrente. eg«:e de uma Constituição parte do, que devia respon- munha que prestou o com-I .nento na Delegacia de Pc- mesmo acadêmico lhe disse
ente academico de direito, A abertura fora marcada qL'C: estatui a solene garaà- de!'. ,ltecomendei-lhe um promisso legal e depois de lUcia de Imaruí; que se a- que O· declarante tambélll
que, assim, começa sob tris- para' o dia 5. Com a saída tia ela defesa! banho .ínteire, de imersão. advertida na forma da lei chava presente, quando lhe devia trazer suas escrituras
tes auspicios sua carreira, dGS referidos advogados, o r aí resultou a concessão Com lifebuoy e caco de te-

e, inquirida pelo M. M. Dr. tomaram 'o depoimento, o pare: o mesmo, fim, isto é,
Depois de feita a cobertura Cap. Walmor Borges, de- de lima ordem de habeas- lha. Juiz de Direito, disse: que Delegado de Imaruí, de no- para apresentar ao Dr. Juh
jOTnalistica da chantagem, pois de receber a visita no- (�O'rI·JUS, pelo Juizo da Co- Você se lava como gato e [, polícia de Imaruí, lhe foi me, Elpídio; que nada tem de Direito da Comarca; qUt

." marca' da Laguna, confor- já quer tratamento. de gen� buscar em sua casa, em dia ti dizer contra o procedi- �) depoente foi convidado a
r.e publicamos ontem.' te lim'pa! Assim não! Nessa

que não se recorda mais, mente do paciente Pedro prestar seu depoimento pelo
Antes de conc�der essa corrida de ganso ninguém para 'lhe' levar à sede do Bittencourt e que o mesmo Del-gado de Polícia de Ima,

garantia o dr JUI'Z OUVI'U vai, E logo .eu ? i.6at·s, moi? .

. , .

Ih di
' f b d l' ruí, da nome ""1 'd' R

.

,.' , lVl.mumcípío,' sem e. Izerl
50 az o em, apesar e I .- -.o .r, p: 10 ai.

;le próprio, o acusado e Mais, non, monsieur! Com
para que fim era, apenas. zerem o contrário o aca- muneo; que o pacie-nte 'Ps,

Iuas testemunhas. Os de- que então, o apedrejador já lhe aflrmandc 'que era para dêmico Walter Francisco e . dro Bittencourt é um ho,
ooimentos 'destas, na. sua fala em honm'is causa? On- atender um pedido de uns os homens da polícia de ruem .::lr •.-ito para I) depoen,

. ;irtpl�cidlide cabocla, são de as provas, por exemplo, homens que lá estavam por Imaruí, que tomaram o seu te; que a polícia de Imaruí
osclarecedores e por isso de o dr. Aderbal haver rou- parte do Govêrno e que, depoimento. Nada mais dis- perguntou ao declarante se

O----H-----�--�-
....

N-·------C-�,,-.--..;,-----'.----
':>adó precisamente onze posteriormente, lhe afirma- se, etc. ,I realmente havia emprestad

.

_

•

.

'

milhões, �eiscentos e trinta ram que o declarante deve-] �a TESTEMUNHA I
certa Importância a seu

.

'OU O
.

ao om� I nsa
e seus contos do Estado? ría prestar seu depoimento OTAVIO PADILHA, bra- \

cunhado pa,'(1 êste pagal' 9

'.

.

.

_

.

yocê já a apresentou? Por- }'eI'ante a polícia de Imaruí; sileiro, natural dêste Esta- terreno em questão; que o

.

que fugiu às biografias ca- '1Je perante a autoridade do, solteiro, com quarenta acadêmicó 'Valter Francisco
nulhas, substituindo� as p�- l�olicial, o depoente prestou anos de idade, lavrador, sa- da Silva nu:ndou dizer pelo

P A p' F d'
, la sua, bonitinha, higienica- mas declarações e quem lhe benco tão somente- assinar declarante ao. seu cunhadJ

reso, em
\

asso
.
uo 0, perigoso assaltante zinhi, cabotinissima? Se .nquifia, não sabendo o de-. o seu nome, residente no, qqe legalizaria o terreno do

b d
.

d' b d
você não ace�ta, pa�a ilidir :)('(nte 5'';: era Delegado ou 'I )ugu

denominauo passagerr: mesmo, caso êle lbe désse
e arrom a or

I
aulorl o rou o

�

a mas calunias, o depQimen- "I:' exercia outra qualquer do H10 d;Una; nefta Comar· :quatrocentos cruzeiros ...

AdA
- 'd INCO X A

to do sr. Waldir Grizard, função, lhe disse que o fim CI; aos costume" disse n:1- (Cr$ 400.00); que esta imo

6enCl8 . O ., em aoxere.. homem digno, funcionário daquela inqui"rição era para da. Te�temunha qu� pres- portância não lhe foi dada
,P'. ALEGRE, 8 (V. A.) do banco furtado, o qual,' xado re::;idêneia. Honório da confiança do governa- :E'galizar o seu terreninho· tou o compromisso legal e, � porque seu cunhado não

Pelo sub-deÍegado de desde que ocorreu o arrom-
I·
Luiz Padi-lh�, que e delin- dor, por _todos conhecidos, .

-lue o decla;ante havia ad- depois de advertida na for-: tinha e ép muito pobr
Sertão, municípió de Passo' bamento, pos-se em campo l::J,uente desde 1929,. tendo aqui radicado e residente, quirido do Estado, porque ma da lei, e inquirida pelo Náda mais etc.

Fundo, acompanhado dos para descobrir a identidade I
:1rganizado um sangrento quer que eu aceite os seus! a escritura que o depoente'

s'argénto Valdemar da .8il- e localizar o autor do assal- 'TIotim na Penitenciária do Se você recusa documentos tinha não era boa; que oF
/

Q'
,-'

a
.

veira e Gonçalino Ricardo to. Nesse sentido;' o agente Paraná, do que resultou a públicadols pela imprensa, 'mesmo individuo que lhe r.eG · Q' :n . ()da Luz, da Força Publica do Banco Inco em Xanxe- �vasão de numeJ;'Osos pr�-
à epqca, esclarece80res da inquiriu na polícia de Ima

de Santa Catarina, foi pre- ,rê percorreu vários muni- ;os, foi detido, em Sert,ão, luta anti-comunista do nos- !'Lll, lhe afirmou que (I Se

so ontem ,naquela vila o co- cípios dos três Estados do .elo, sr. Antônio Gonçalves so diretor e, cretinamente, 'jhor Pedro Bittencourt só

nhecido ladrão Honório 3ul, culminando com a sua la Silva, sub-del�gado da continua acusá-lo - como azia embrulhos que ,o

Luiz Padilha, foràgido de ,localização na vila -de Ser- ':],uele distrito de Passe quer que eu dê valor aos �,lllhadf):de depoente, de no-
,r diversas cadeias do Rio G. tão, onde Padilha havia fi: fundo seus, sem conferí-Ios? Se, ,ne Otávio Padilha, lhe

,..

do Sul e de outros Estados, diante da evidência, você rouxe, certa vez, um reca-

'Sindica'o dos Jornolisjas continua a caluniar, a mim :k do acadêmico Walter'l
. me será dado, pelo menos, F."rancisf>o da'Silva; dizendo

Profissionais continuar acreditando no. �lue o declarante devia en

que de você afirmaram os tregar. a _' dito Walter Frari-

Concluído o processo para a I ,'eus traidos protetores. Vo-,. cisco, os doc\lmentos de seu

mais ou menos um mês. Pa-. b d I
cê finge ignorar de querp tE 1're11o, '. f:in do Juiz dt> Di-

dilha foi preso quando per- O t8D�ão' a carta sindica. I cssás acusações sÔbr.e
o sar- leito da Comarca\ da Lagu-

cebeu que sua residência gento da novembrada parti- ,,'a ou i'",conhecer; que, pos-
estava cercada pelos polici- Já se encontra em fase ser, dentro em breves dias, �alTl� Você sabe muito bem 'eriormerlte o decla:rante

ais e tentou evadir-se de 3.e conclusão o proée?so ser encaminhado a'o sr. Mi- 'I autor do Crime de Vol- "ELebeu um segundo recado

revolver em ,�unho. A cap-'I q�e transforrn� a Assoc�a- tlÍstro do Trabalho, Indús- ney! Mostre que não é o. do dito Acadêmico, ,o qual
tura do perigo'so ladrão e

'I ç�o �os JornalIstas ProÍls- tria e Comércio, para o de-I quem tym sido - pedis�o-: Ih" mall(lcu d.izer que o de-I'salteador foi devido, em· SlOnalS. de Santa Cataril)a vido registo e consequen- lhe isso. Mostre que não. darante entregasse os do

pa:te,' á ação do sr. João
I
em Sindicato dos Jornalis- te expedição da conweten-, c�lunia mesmo com a cer-' .!cmento<; em questão,' sob

I

Wmckler,. correspondente ,tas Profissionais; devendo te carta sindical. teza "<de q�é �stá cahinian- '(:ena do declarante ser Cita-I
Assim, concretisa-se a do. Que nao e aquele ape- do, sob pEna dos' homens da

Maura de Sena Perel·r·a' idéi� da fundação do órgão drejadol' fotografado pelo J\lsti�a (,li do Govêrno, lhe!
.

.'
,..;.....-____

';indicaI . dos profissiomiis D�ár,i� �a !arde - que �ã� é
I
tomarem .ts escrituras e êl� I'I de impr�nsa ,de Santa Ca- nao e argao de oposlçao'l depoentl' ainda, perderia o

. Sabado através da Guaruiã tarina que será, em �ú�i�a, Isso lá de você ��ver �ei-I �eu tel'reno; que. quando' o I
A festejada poetis: Mau- tulQ "POEMAS DO MEIO-, porta�voz das �splraçoes xado um ou dOIS amlgos declarant'e pr�stou o seu

II dessa classe que vlveu sem Por onde andou, é prova? 1
.

-
.

ra de Sena 'Pereira, figura DIA". Os dois últimos fo- 'pre. dispersa.

-

Aqui é. que ,você deve pro- Outra Multad'o'
j

marcante da moderna poe- Iram incluídos na Antologia
sia brasileira, acedendo ao

I
apres�ntada por Alcides '1&1' que os merece!

I RIO' ) E -IM b I 'As suas alegacões - , 8 (Vt A - m

-� pedidido de vários amigos Pinto: "A Moderna Poe- OP.81 a "0- '! d
.

d dI \I u " p1'este atenção - por par-' virtude os repeti os e-

e admiradores dirá no pró- sia Brasileira". •

t
. I' d "P I'. . 'I 'OIS as tirem de você, devem de ser- sastres na 1'0. ovia resi-·

ximo sábado., às 21 horas e Sôbre o seu último livro "

I "Com m.úita p1'ática e óti- conferidas apuradas Isso dente. Dutra , ·os guardas
30 miÍmtós algu�s poemas "Poemas do Meio-Dia as-

' .

d
A -

d d I,
,.' \,ái ser feito. Ag_uarde o e transito estao usan o o,

de sua lavra através da SIm se externou, em suas mas referências.
't f p' A M d l tempo. E a volta. maximo rigor para coibir

Rádio GuaruJ·á.
"

INo.. tas Culturais, a .Revis"ta reCtsa-se na o e ar.
b, , f

- Até ela este que não vai' os a usos dos motoristas.
Para essa meia hora ar- do Congresso, no RlO: O Atenção: Sera avor nao " ,

. I .

t d l' "P apresentar-se sem êsses re- eni bluff J- Esse rigor não escapou
tística, Maura escolheu o

,
apareClmen o o lvro 0- •

ao próprio patmno da rodo-
seguinte programa: I emas do Meio-Dia" vem ql,isitos. BUM.

via, que foi multado quan-.

1) JURERJ!:�MIRIM poe- dar um �usto relêvo ao no-

E d t'
do regressava da "Fazenda I

ma dedicado à ilha de Sta. I me de sua autora, a poeti- StU' �I·n es
'

"
.

'II
Galo Branco , por ter, com

Catarina' 2) LIBERTA- sa Maura de Sena Pereira.
excesso de velocidade, to-

CA-() 3) CANTO DA Jornalista e criadorá de ra- 'C!' 'b d
' '16 h C ' , I

, 1;'
-' No proximo �a a o, as oras, na. asa macl; a dianteira de um

CAMPONEIRA - 4) A 1'0 talento, Maura é ainda

1
"SANTA CATARI-NA", à rua Tenente Silveira I '

e principalmente "a ,musa 69, haverá uma reunião, onde serão devolvidas' outro automóvel.. O ex-pre-
I
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catarinense".. "uma alma as listas da CAMPANHA de sócios para a So,- sidente Gaspar Dutra teve
Os dois primeiros poe-' , I CIEDADE DE'ASSIST�NCIA AO PEQUENO

.

que pagar a multa de Cr$ I.
fazem parte do mag.nífico que canta", como a chaxrta .

IRO' -,'

t.I JORNALE' contamos, pOlS,' com a presença 200,00, tendo louvado ain- "

,livro editado em 1949, pela de tôdas as Estudantes que estão empenhadas
.\"11'".......__ ,da o .J:elo do guarda. .

(Conüüúã ria' 3a .pág.)!
.

nestâ éampa'nha';
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Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Outubro de 1953

,

e suspeito do furto de mais

-de 200 mil cruzeiros do
Banco' Inco, de Xanxerê,

.

distrito de 'Xapecó, em San-
ta Catarina, ocorrido há

,
.

Quando da sua campanha política, o sr. Ader·
,bal Ramos da Silva, em Videira, num comicio,. deJo
fazendo slogans da propaganda adversária, dech·
rou que, se eleito, construiria, ali, a-grande ponte
reclamada pelo povo. E explicou que a sua pro·
messa não era eleitoral, porque a ponte de r.efe
rência, ná verdade, constituia premente neéessida·
de e era imperativo do progresso municipal. Veio
o pleito. O ilustre catarinense, .em Videira, apesar
do pequeno eleitorado, foi vencido' por mais de mil
votos. Mas, dissera, que a ponte, não era promessa
eleitoral. E construi-a, majestosa. Não foi inaugu·
rá-la. Entregou-a ao proveito público através de
telegrama!

'

x x

x

Por lá, ainda, o seU honl'ado govêrno deixou n

finzinho, com mais de 90% feitos, o Grupo Escola
':Adelina Regis". Esse que, há poucos dias, depo'
de mais de 2' anos de conclusão, foi agora festiva
solenemente inaugurado pelo' ilustre sr. Irine
Bornhausen!

..

,

x

x

. Também, por lá, havia a "Ponte 15 de Novem·
bro". Careceu ela de reforma. O' ,SI' Bornhausen
fez a reforma. Coisa de rotina. E inaugurou-a, ao

foguetes.'
Bem ent�ndido: não inaugurou a reforma,

a ponte inteira!
x x

x

A Escola Normal de Lages, como é sabido, foi
construida no honrado govêTno do sr. -CeI. Aristi'
liano Ramos. Não toda. Mas quase toda. O sr, Ne

rêu. Ramos, seu substituto no Palácio, com aquela
linha que Deus lhe deu, pô-la em funcionamento
sem inauguração.

Lembro o fato apenas pal'a prevenir. E' que,
sabendo que nunca a inauguraram, são capazes de
quererem inaugurá-la agora!

x ' x

,x
.

Se a ponte Felipe Schmidt caisse, eu dari�
que fôsse construida o nome de Felipe Schmidt. Se
a Gustavo Richard caisse, a nova teria o nome de
Gustavo Richard. Se c'aisse li M�rcos Konder, a

substituta teria o nome do. ilustre itajaiense E tam'

bém a Emilio Baungarten, lá de Joaçaba, se subs·
tuida, não apagaria o nom._e do notável engenheiro
barriga-verde. . "

.

A nossa Hercílio Luz, com igual razão, se ti,

vesse que dar lugar à outra - quod di omnen aver'

tant - necessariamente conservaria o
.

nome� do

grande e saudoso conterrâneo.
A velha ponte Vidal Ramos, de Brusque, cha'

,

ma-se hoJ� hinett Bornhausen ...
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