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Deputados de todos os partidos assinam a SOlicitação, para p,estudo
de vários e imporlantes projetos, como o da criação de municípios,

. aumento do funcionalismo· estadual e estatutos
Lulertulos pela bancada, citação da" convocação ex- ímportantes projetos pen- 'I estadual, estatuto dos fun- ) b requerimento de convo- Almeida, Walter ca.falcan-I

ve'1'nado'l1 do Estado, face a

do P. S. D., que a resoloeú I traordinária da'Assembléia, I dentes de sol�Lção, tais como cioná1'ios públicos civis, es-
I cação foi �s11bscrito pelos se- t�, alívio Nóbrega, Elpídio essa convoca,ção, já feita, re

em reunião do Partido, há! pam o período de 23, do C01'-
!
os de criação de novos mu- : tatuto da Polícia Militar e: guintes deputados: Estiva- Barbosa, Jpsé Gallotti Pei- solveu também eiuiereçar

11 dias, foi feita ontem" à I rente a 31 de janeiro de!1 nicípios, de aumento de ven-I vários .outros de geral inte- let Pires, Fernando alivei- .roto, Vargás Ferreira, Pro- o_utm ao Legislativo�. convo
Mesa da Assembléia, a soli-l 1954, quando serão votados cimentos do funcionalismo resse pam o Estado. Ira, Stoueira Belo, Antônio tógenes Vieü·à, Lf}cian Slo- catulo-o extraordmõriamen-

•
-------------_.---- -

�. Ruben. de i
Arruda' Ramo. !

SE_TE' I
Dominlo. F. IeI. Aquino� •
�---

_(�)���)-..<. vinski, Cássio Medei1'os, te.

i , Óswaldo .Cabral, Francisco

I
----------

IOmtJ,is antigo Diá-,""' i Neves, Ribas Ramos, Oscar G01llarl tem /

�rio de S. Catarina Da Nova, Waldema-r Grub-
A.

I I ba, Yímiar Corrêa, Enorí O apeio

I
" Ano XL,

I
Teixeira Pinto, Bahia Bit-

tencourt, Ivo Silveira, Fre- BELO HaRIZaNTE, 13
N. 11.756- derico Kurten, Braz Alves (V.A.) � o. deputado Lu

e Antônio de Barros Lemos.
jo{><-.<� cio Bittenc,purt, presidente

Segundo fomos inf07'ma-
,

-_
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vencimentos
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'

.

-
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Minislr�s do Supremo
'sustam'� 'O aumento' de seus

dos cl última hora, o sr, Go-
do PTB mineiro, entrevista

do, elogiou a atuàção do sr.

João Goulart com relação ii {

política sindical. Em respos-

/
ta a uma pergunta, o sr.

Lucio Bitencourt disse:
-- "O sr. João Goulart

desautorizou tudo o que se

tem dito relativamente à
sua candidatura à presidên
cia da República. Tem, ha
vido muita exploração �m'
tôrno das atividades do mi

nistro, t!uja atuação conta
, '

'

com o ábosoluto apoio do

partido, por refleti�' o nos

so programa"

RIa,13 (V.A.) ...:... o Pre- ' desembargador Ary Franco, 15 ou 2570 por tempo de

sidente do Supremo Tribu- presidente do Tribunal de serviço.
-

nal Federal resolveu sustar, Justiça do Distrito Federal, Essas melhorias implica
até ulterior deliberação, e' deferiu o requerimento dos' ram, igualmente, na dos

depois de ouvir seus pares, demais desembargadores,
I

vencimentos dos Procurado

a portaria que elevou os pedindo melhoria salarial, res que funcionam perante ,

vencimentos dos'Ministros fixando os vencimentos des-
'

êsses Tribunais.

de Tribunal, a . . . . . . . . . . .. ses juizes em Cr.$ 28.2QO,00 I
,

Cr$ 36.,300,00 (com as adi- (o "quantum" dos de, São SUSTAÇÃO
Paulo, mais 5%), sem as a-

o inquerito do Banco do-Brasil
RIO, 13 (V.A.) - O juiz) Vara Criminal, atendendo Jorge Guedes, determinou

Valp8ré de Castro, da ll.a: a um despacho do promotor que fosse arquivado o in
----- quérito so�re as despesas

com propaganda e publici
dade feitas pelo Banco do

Brasil nos anos de 1947 a

YHS.-
�IO, 13 (V.A.) A

"Quem, para ferir,' principia por ocultar oBUENOS AIRES, 13 (U. Carteira de Cambió, res- próprio nome _ afirma' Ruy Barbosa _ apenas
P.) - Os socios do dr. Ma- pondendo uma consulta de faz jus ao desprezo. Atrás' da imonimia se illa-
nuel V, Ordonez, advogado uma entidade comercial, es- parda a covardia, se agacha o enredo, se acoco-

de "La Prensa" antes de dareceu que não é permi- ra a mentira, ,se acaçapa a subserviência, se

sua 'desapropriação, infor- 'd' -

FOB
. arr,asta a venalidade".

t.' a, a Importaçao . IS- N a verdade que podem os homens decentes
1-'10 13· (V A), __;. O sr maram que o referi;Jo cau- t

/

t d b '

\ ", '
.., \..lo! o e, no por o e em. arque. fazer contra os c.ovardes, os mentirosos, 'Os sub-

G€'tuho Vargas viajará, sa- sidico foi posto em liberda- Adiantou, que de acôrdo servientes a preço, os venais?
hado. para Minas Gerais, a de, hoje, às 2,30 da tarde. O com as instruções vigentes, O castigo é dar-lhes o desprezo pois que as-

f�m de visitar a Escola A- dr. Ordonez havia sido pre- as compras no exterior só sim eles serão duplamente apenados: sOlJlam em

grc-t{enica de Mucambi- so pela polícia peronista a o podem ser realizadas na
si o desprezo das vítimas ao desprezo que eles, Você, Udenilda, teni a cabeca mais cara do

c d b
'mesmos se votam, ao defrontarem . espelhos e mundo! Não há Tesouro qu� aguente!

;:.�:� .- _._ � ���_:�..:.�� .- _ _ -. ��:�<;!:� _. .;��;.a!!m-�_ew�!O....::n�.:s._ � " .

__••••••_a•••-.-.-••_J?�..���.:;:.!,l.�:�_?� vá�(��=;�Era uma vez... .

A U H·' t
·

C Mas quando apareciam as sopas de aspargos, as
. """0

Rara era a sem�na ��Ie o. chefe do �o�er�o e a gran- m.a ,IS Olla . 01110 maionéses à "La Madame de Pompadour", os leitõe7ii- SOLUCIO_NADA A

,d� ,tr�u�e de "udemldas deIxava de vIsitar algum mu.,

TA'NT O'UTRA'S' n?os com farofa à "Le Cochon Deliciímx", os frangui- ! GREVE
mClplO.

. �
, . ,A' I AS, ' nhos ao espeto preparado's à "la mode de chez nous", o RIA proclssao de autQmovels,. com o jdele, a frente,., "

arroz de forno em môlho de sorvete à "le Satan Fervue" I O, 13 (V.A.) - Foi

l�rgava a séde do govêrno
A

e �epols de rodar alguns q�i- tumdade, porque os pudins Medeiros constituem a me- os assados de vitelo à Imperador Francisco José e mai� ,solucionada esta noite a'

lometros de estradas que ele esperava poder" algum dia, lhor sobremesa ... )
,

, uma dúzia de pratos dígnos do paladar de um Cezar ... 'greve dos tripulantes da
pavimentar com asfalto, o seu velho sonho, o seu desejo A turma, de olhares rapínicos e\ ávidQs dissecava, a os convivas �squecia� o palácio r'osado aS futricas' polí- C h" A

.

d
I· d 'd d 'd' I

�

l' 't' 'f'
. " ompan la erovlas o

e a sua promessa; saco eJan o como VIro e reme lO, popu açao, e numa mguagem CrI Ica, erma, mordaz, ticas os desencantos até que � oh' manes de Horácio '

daqueles que têm um peque�o con.tr,a-.rotulo "agite quan- comentava os vestidos das mulheres, a el�gância ou de- _ lã vinha êie! Ele!'E do bolso do �moodking, um vasto,
BraSIl. A greve foi motiva:

do ��ar", chegava à séde do mumclplo que elegera para seleg-ância das donzelas, o feitio das fatio tas dos colo- calhmpaço:. E do calhamaço ,d() seu "Espírito Santo"" as : da pela recusa da campa'"
a \'lslta do programa semanal. no.8. . . continuas queixas ... os desabafl#s ... Jeremíadas... I

nhia de pagar o seguro às
Quando visitava algum' Templo, êle se ajoelhava Os comensais, escutavam. compenetrados e disfar- famílias de dois aviadores,

Espocavam alguns foguetes. ',contrito, numa demonstração eloqu�ntíssima do seu ,es- çavam a's incoe�'civeis e�uctações e os bocejos �e enfado ... I �ue pereéeram num desâs
O Prefeito, compenetrado, lia algumas l,audas (I. ofe- pírito de religiosidade... ,E q\lando ele termlllava, com aquele sorrISO estere'O-

'

t "'d
'

1'952 Arecia a chave da cidade; a criançada dos grupos e dos! E os aulicos, também, de fisionomi.as compungidas, t' d
'

I . N� 1
' re ocorrI o em

. ,Ipa o, os ap aUi30s prorrompiam. ao pe o conteúdo do .
,

.

jardins de infância desfilàva; os medalhões e os meda. dobravam reverentes os joelhos, numa prece muda. . . oração, mas pelo seu término... I Aerovlas pagou apenas ses-

lhinhas vinham, então,. sisudos, para ó beija-mão do estilo. I As noras, pOll"em" na sua tremenda e incansavel E. as c.aravanas regressavam. . . I :-.enta mil cruzeiros, valor
,

'Neste momento a, "tfoupe" J'á estava fican,do indo- marcha, aproximavam o momento solene ... ,
'

'

SI

t
' I enCIOsas. . . do seguro que fizera, quan-

cil ... Jejuando, desde a Capital, sonhava banquetes 1'0- E a turma começava a procurar seus lugares marca- O dto I t d d 'd hI
S a I:. �Ipe, amo e? a ?S, a orme�I os, son avam do proprio ;regulamento es-

manos, de vinhos espumantes; de aperitivos de rom Me- . dos ... E muitos ficavam suscetibilizados com a colo- sonhos de glo!'la e de legIslativos federaIS. .. I '
'

rino (propaganda barata ... ) e doses fartlis de "Cavalo I cação...' 'E surgia uma nova alvorada... I
t�belece que o seguro deve

à\i',ç,à:", (iJJe,ni Wem), �om' so\h'ehleS'as de ]lutlins Meueí. - lnlag-ine SÓ-, , , 'Eu, o-tal. perto do vereador ;�; , Eu (QIIal-qnCl' semelhanca ... ) ser de <1UZ�!l�OS lJÜ� cru-
.

(!i-�o' "nos era possível perder tão excelente CllHH- deveria ficar perto dele, , . (Da ALVORADA: ele 8 do corrente)

";dd,�j

reito aos atrasados.

A sustação da portaria do

ministro José Linhares re

sultou dos debates havidos

cionais por tempo de servi

ço) .

Também os Ministras do

Tribunal de Contas -rnani-

dicionais, (o vencimento a

tual era de Cr$ 19.950,00),
dando-lhes, também, o di

na Comissão de Justiça da
Câmara dos Deputados,

O ato do presidente do quando se pôs em cheque a

constitucionalidade dos dis-

restaram-se no mesmo sen

tido, sendo que os srs. Al-.
,J '

vim Ftlho e Rubens Rosa fo-

MELHaRIA

ram mais além, consideran- 'I'ribunal de Justíca motivou

do itef{ul os dispositivos de diversos outros 'dos presl-" positivos'Tegaís-ém que se

lei em que se baseou o, ato dentes dos demais órgã�s baseolJ'.' 6 , 1f�embaJ:glild� I

, "

'

I' .

d
. >

rd I Ary Franco' para deterrni-
que aumentou seus, venci- .

('O egw os, aumentan o os '

,

I
.

"

d d nar o aumento dos venci-
mentos para Cr$, 26.360,00 vencimentos, tu o e con- ,

, .' .

1
. mentos de seus colegas.

(sem os adicionais}. formidade com a er, I
.' .. I E' que o Tribunal Fede-

ORIGEM DaS AUMEN- ASSIm e que os ministros l

I'

S
.

T 'b 1 d' I ral de Recursos havia pedi-
TOS 00 uperior rr una o,

' ,

�, b Ih ti -I
do aquela Casa do Congres-

A série de aumentos que ira a .o iveram seus ven- I

iment
.

d so, inclusão de verba no or-
as presidentes dos diversos cimen os equipara os aos

d b d
. camento de 54 para paga-

colégios 'judiciários _
tem dos esem arga ores cario-] ", , .

' b

d T ib 1 F d 11
monto das diferenças atra-

concedido aos seus pares, cas; os o rr una e era
"

d R ti
'

1
,sadas. A Comissão de Fi-

, resulta da elevação do e ecursos iveram aque e

nanças resolveu ouvir a Co-
"quantum" que- percebem total, mais 5% .

os desembargadores do Tri- (Cr$ 26.,360,00 vencimento

hunal de iustiça do Estado êste também atribuído aos

de São Paulo. Recente lei ministros' dOe Tribunal de

missão de Constituição e

Justiça, pois duvidava da.

legalid::tde do ato.

Contas, Os do Supremo Tri
bunal Federal passaram, a

ser Cr$ 36,300,00) incluídas

neste total as adicionais de

atribuiu a esses juizes de se

g�lnda instância o ven'ci
menta de Cr$ 24.000,00
mensais, com direito a atl'a

sados � partir de 1°, de ja-
neiro dêste ano. .1-

Usando de atribuições le

gais, e de acôrdo com o di;;

posto em' leis especificas, o

Importações
só'CIF

Em Liberdade

Vargas ,rál
'8, Minas,

BOLETINS OE OPlHlõES
Compostos aqui na Capital e depois reme

tidos .para Laguna, estão sendo. agora de lá ex

pedidos para todo o Estado, dois boletins contra

o valoroso chefe pessedista de Imarut, sr. Pe-
dro Bittencourt.

'

Por baixo deles está um nome suposto, de

pessoa inexistente: José Manoel Augusto. A
-velha covardia d�e sempre. O .anonimato.' A to

, cáia a serviço da calúnia, movida pelo medo.
Bons dinheiros ·puh].ic�jl pagam esses, bolet ns.
'E' a �i� mÍlral. Nãõ bnst,9tt; t!IlJ 'lmarui�

.

a

f�rsa de, um i llq}léritp 'feitQ I!. 'porfl;is tão fecha
das, que nem mesmô' tiro habeas-côrpús

'

teve-' a
força de abr i-Ias, em atentado frontal

à

pró
pria soberania do Poder Judiciário. Os advoga
dos do acusado não conseguiram, apesar de su

cessivos requerimentos, as peças do inquérito ne

cessárias à defesa. Nilo conseguiram também
acompanhar o processo, porque impedidos de en

trar
_

na sala onde eram tomados, sob coação, os,

depoimentos das testemunhas. Enquanto isso, na
pacata cidadezinha, a polícia atemorizava a po
pulação, fazendo até exercícios de descargas de
metralhadoras nas práias.

'

Os boletins anonimos e caluniosos são a

c-obertura de lama desse inquérito .. E' o trabalho
daquelas almas cance-rosas a que o sr. João de
Oliveira aludia, no. seu livro PRO PATRIA,
vergastando os bandidos da honra e os saltea
dores da boa fama, ao amaldiçoar os que usam

o anonimato:
"O anonimato é tão corrosivo, que chega a

Wllnerar a própria honra dos que o lêm" suge
rindo nesses espíritos, porventura menos fortes
a dúvida sobre a honestidade dos caluniados.

E o homem honrado nunca duvida sem pro-,

1950.

Trezentos Mil Cruzeiros'

para, auxiliar municiplos calarl
oeoses - Projeto dó, Depolado

teebe.rto
.

,:Lf!:al.
'"

a S1", Dep, Esticolet Pires, lídér 'do PSD' 1W As

sf{mbléia Legislativa, recebeu, ontem, do sr. bep.
Leoberto Leal, da boncada catafi'nénse na 'Câmam
Federal, o seguinte telegrama:

"Dei entrada, hoje, na Câmara, projeto minha
(mtm'ia, subscrito toda bancada catm'inense autori
zaiulo Executivo ab1'ir crédito extradrdinário sete
'milhões cruzeiros 'pam auxílio municípios Itajaí,
Brúsque, Jaraçnui, Tihwas, Guaramirim e Araquarí,
atingidos' enchente. Também dei entrada projeto,
também subscrito toda bonictuui catm'ine"nse, preven
do auxílio trezentos mil cruzeirQs auxílio à Exposi
ção Suinocuitura de Concórdia. Cm'dialmente, (a,)
LEaBERTD LEAL".

.

,
•

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

O . Riso' da Cidade••.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IV{ a t r i z - F I, o r i a n ó p,o I i S
filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, .JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
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Diplomado peia Faculdade Nacional de Medicina da
I

Universidade do Brasil
Ex.-interno por concurso da Maternidade-Escola

(Serviço do-Prof. Octávio 'Rodrigues Lima,)
Ex·interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

'

I. A. P. E. T: C. do Rio de Janeiro
Médici) do Hospital de Caridad�

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

PeJa manhã atende d.Jàriament-e, no Hospital i

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

Mário . de Larmo. Caotiçãol_ MÉDICO _

. .

CLI_NICA DE CRIANÇAS
A D U LT!iS

DOENÇAS INTERNAS

CORAÇÃO _ FIGADO _ RINS ._ INTESTINOS
Tratamento moderno da SIFILIS
Consultório _ Rua Tiradentes, 9

.
.

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

Tel.: Cons. - 3.415 _ Res. _ 2 ..276 _. Flori1!-nópolis.
/ l2

CLINICA MÉDICA - HOMEOPA-TICA
.

.

- Dr. Meceslao Szaniawsk-
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«O -ESTADC)"
ADlVIINISTRAÇAO

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

'I'el. 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS- F. DE AQUINO.

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

Reprejnr Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 60 andar
Tel.: 32-9873 _ São Paulo.

ASSINATURAS
Na' Capital

Lavando com .Sabão

\iirgem Especialidáde
da CiD. IETZEL lNDUSTR.llL-Jninvillee (marca' registrada) I

economiza-se ,tempo e dinlieir'()

DR. JULIO DOIN VIEIRA
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS"

ODVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-

0,, u'a Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Rallway e no Hospital. São João Batista da Lagoa.

Curso no Departamento Nacional de Saúde
Consultas diár iamente das 10 às 12 horas;

3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. '

Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

"horas.
Consultório: Rua Vitor l\\eireles, esquina cum

Saldanha Marinho.
' i

Residência : T,.�.,,. Urus,.nga 2, - Apl, 102,

-IIDR.. I.. LOBATO FILHÓ .

Dee.� .t. �r.IIl••r"Jllr.Nrle IT P' B •• C ti L OI •

,&ADioG.aü"U.• ltADIOSOOPIA DOI rU\LIO..
Clrar"••• Teras

!!'or....ad'; pela ".euld.da N.eion.l 41, ••diel... T1aIelqta.. •

Tlaloeinr,ilo •• Bo�pitel Nor'. ..... \ .:' (
Cu.. de ••peei.ÚIIlOio pela

-

8- N. T. :.x-inteRo • 1b:-...1I..... ..
"

Cinflia ilo Prof. 010 Pin".iro Galm.rAo. (Bie). i CIRURGIÃO DENTISTA

Cons: Felipe Schmidt, 38 _ Fone 3801 , .

Atende em hora marcada
, I,'

Consultório e Residencia: Rua Fernando Machado, 5.

I
. Res: Rua Sãó Jorge, 30 - Fone 2395

Clínica Geral _ Cirurgia Bucal Dentaduras _

!
' Pontes Moveis e fixas .

I I' Raio X e Infra-vermelho.
DR. NEWTON D'AVILÀ HORARIO: De segunda a sexta-feira-das 10 às 12

C!:-.ugl. 1:01'.1' _ Doe.�. ele B.üar.. _ P1'ee"I�. ; horas, e das 14 às 18 horas,
,

:lletrld".e K64Ica I Das 8,30 às 12 horas aos sabados,
C�r.It411.: a,. Vitor "iraI,. ". 11 - �1.fO•• 1"". , I , �LINICA; NOTURNA as quarta e sexta-feiras das

Uoo}"saitall: AI> 11,10 hor•••
'

l tarde d... 11 "ora••• lia." 19 as 21 horas. .

___ I -)---D-R-.-H-A-M-I-LT-O-N--P-.--ST-O-C-C-O--�
------------------------

IDR.·WALMOR ZOMER GARCIA

-

,_ Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz

Consultório: Rua JOSE' BON IFACIO-..N. 92 _:_ Fone 2665
Residência: R. BARÃO DO RIO BRANCO N. 529

CURITIBX' - PARANA'

Especialidade: DOENÇAS J\'ERVOSAS E MENTAIS

Doenças da pele: Eczemas, Furuncuiose, Coceiras, Man

chas, espinhas, etc. _ Glândulas. Falta de regras, Ex

cesso, Flores Brancas, Frieza sexual;' Impotência, E,ste"
rilidade, Desonvolvimento ffflico e' mental, etc. _ 'Do

enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma,

Malária crônica, Hemoáoidas, etc. "\
.

ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26: a 30' de

cada mês, no HOTEL HOLETZ
-_.-,

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

. Ano Cr$
Cr$

170,,,...
90.00Semestre

No Interior
Ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 21H),oo
Semestre :. . . .. Cr$ 110,00
Anúncios .mediantes contráto.
Os originais, mesmo não publicados,

serão devolvidos,
A direção não se responsabiliza pelos

ceitos emit.idos nos artigos assinados.

não

con··

Dra Samuel fonsefa

_ MÉDICO �

Clíniça geral de adultos e crianças _ Doenças de
Senhoras - Partos - Operações

Consultpriq: Victor Meireles, 18: .

Residência: Jerônimo Coelho, 16.
. Atende em seu consultório das 3% àf> 6 horas.

DR• MARIO WENDHAUSEN

ADVOG�DOS
1lH.. MARJO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
.

I

ADVOGADOS
.
(1'1)1"0 em &,er&I. Reeurso�· }leraDte o Supremo

u.1 Federál • TribuJ1al FedeuI de Rocuuo •.
ESCRITóRIOS

FloriaJ1ópolia - Edifício 810 1\)1'''., ru.. TUja.
- 1° ,a.dar -- sal ... 1

.

Ri_o de J.Deiro - Edificlo Borba Gato. •.. "•• 1;/1

'AlltôBio Carlos 207 - aaIa 1003.

DR. 'CLARNO G. GALLErn
- ADVOGADO -

Rua: Vitor Meireles n. 60 - Fone Z.'68 - Florianópolis.

Advocacia e Confabilidade
ADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Causás'

cíveis e trabalhistas .

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

Edifício "IPASE" _ 50 andar
\

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO-

CÀI:u r.taI III ;_ I"j" - ..... Catad..

Informações
Ufei,s

I
- ,

I
I

I o leitor �n('ontrar?.• nes

I ta coluna. mformaç'-H"s que

I necess it a. rfiàriamen!e e de

I
irneri iat o :

'. ,

I,JOHN;\
18 l'eJefonq.

O E;.;Lacln ...•....•. :1.022
A Gazeta- 2.656

r
Diário da 'r.arde '" 3.579

I
Diárill da ManhA .. 2.463
A ,.pnlarlt' 2.0111

I Imprensa, Oficial .. :
.

2.6Hl'I
. HOSPTTA TS ,

De Car-idana,
(Provedor) ....... 2.314
(Portllrill ) .. � ..... 2.036
L'iel'êu Ramo ... ...... ::'.831
'\!ili! li r .

. 3.157............

São Sebastiãó (Casa
de Saúde) s.tsa

Maternidade Doutor,
Car los Corrêa 8.121

CHAMADAS UR.
GENTES

Corpo de Bombeiros 3.313
Serviço Luz (Recla-
mllçi,ef) ......... 2.40.f

Policia <Sala Comís-
I sár-in)

.......... 2.038
Polícia <Gab. Dele-
gado) . ......... 2.59·j

COJ\lP-ÀNHIAS DE "í

TRANSPORTF
AÉREO

TAC
;

..... � . ,; ..... 3.700
Cruzeiro do Sul . ... 2.500
Panaír . ........... 3-.553
Varig; . . . �. . . . . . . . . . 2.325
Lóide. A�reo . ....... 2.402
Real ............... 2.358
-Scandinavas ........ 2.50Ó
HOTÉIS

'2.021
21276
:t147
lU:.!!
:tA !'�

2.f,!I\
.�.líl
3.6;')9

06

Viagens DIRÉTAS
FlO.RIAN6pOLlS - RIO Ás 3a<.
fPOLlS.'::';'S. PAULO""::RIO " 4o,.
FPOllS.!. CURITIBI\-RIO AOS SABS..

SERViÇOS �ÉRE.OS
CRUZEI.RO, DO SUL

Trlr..
---�------.--

rarmacias
de Plantão'

-I

MÊS DE NOVEMBRO
7 - Sábado (Tarde).

,

Farmácia Moderna _ R.
João Pinto

8 _ Domingo _ Farmá
cia l\.loderna - R. JDão

Pinto

14 _ Sábado - (Tarde)
_ Farmácia Santo Antônio
_ João Pinto

15 _ Domingo _ Far
mácia Santo Anto�lÍo _ R.
João Pinto

.
21 - Sábado (Tard�)

Farrn:ácia Catarinense
R; Trajano

22 - DoÍriingo - Far
máciac, Catarinense _ R.

Trajano
28 _ �ábado (Tarde)

Farmácia Noturna - R .

..._.

Traja�o
29 ---, DQm_ingp,:"'��\����..."......

_�

I cía Noturna -R,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Solutionado O Incidente na'Fronteira
RIO,' 12 (V.A.) O

I
rio da Comissão Parlamen- das relações exteriores es-

ministro do Exterior -ofi- tal' de Inquérito' sôbre as "tá ��tudantlo as oportunas
C1QU á Câmara comunícan- ocorrências na .fr�nteira SUl, sugestões

feitas pelo Execu-
I elo, o recebimento do relató- do Brasil. Acrescentou: tivo á Comissão Parlamen-

;.
"Com relação' ao

.. assunto, tal' de Inquérito, sobretudo
------ apraz-me reiterar a V. Ex�; a' que se enquadra na. sua

, , I
.'-.'

cia, os termos do paragra- i alçada, isto ê,/a eventual

'I lO,
n. 4 do meu ofício de 7

I criação do Conselho Nacio

�o córrente, pelo qual lhe: nal dos Serviços da Fron-

comuníquei que· o ministro! teira".
.

.
,

TRIGO NO SUL
,DO ESTADO

"

��O
,NO LAR. E 'NA

·

S.OCIEDADE
• .....

&
•

Crônica da Gldade

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

.

- às 7 horas
Para mais informações dirijam-se à ses, no próximo ano, em

ng, opiniâo de alguns grandes homens. EMPR�SA N��IONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE r . nsequôncia das lavouras

"

í Rua: peodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.21212dubadJ3
com fosfato e su-

A& coisas mudaram. As ações e os homens são as "Eu creio que a Bíblia é a melhor dádiva que Deus I '
.

.

.,
, ocrfosíàto de cálcio dos

mesmas. A escravatura. social, ·é um marco. As paixões : jámais ofertou ao homem, Tôda à bondade do Salvad�r •••••••••••••••••••••••••,..................... . .
,

- d' ibuidas
bi

-

l'f'
. -. ., 1 A

I d
' .

d t ês dê li "Ab
-

::jUaIS leram ístrí Ul as

e am içoes, pro 1 eram. a competição irrazoaver, ma-
. no mun o nos e comunica a a raves este rvro'. raao. i

MUD
' ". .

Iícía, é o sorriso milenar das tentações! Afinal, porque
J Lincoln. ': AS DE' 'OLIVEIRAS cerca ne seis ,m11 toneladas

não haveria de assim ser? O homem é sempre o homem. :i-*a . / pela Inspetoria Regiona' do
"E' impossível governar o mundo retamente, sem

'

VARIEDADE COM MAIS DE ANO S. E. T. aos mimiclpios de
Deus e à Bíblia". George Washington. É MEIO ;'GALEGA" AUTÓ 'Campo ,h.]egre, São Bento,

*�,a / I FERTIL
'

,

"A existência da Bíblia c�mo um livro para o povo, II Com início de producão ao 40 ano.' Itaiópolís, Mafra, Canqí-

I é o maior benefício que a raça 'humana jámais experi- Solicite informaçõqs 'á SOCIEDADE
-

nhas, P?ItO União, Caçador,
mentou. .T'ôda tentativa para diminuí-la é um crime con-I

BRASILEIRA DE OLIVICULTURA Videira, Tangará, Joaçaba,
. , tra a humanidade. Emanuel Kant. ,

LTDA. -' Rua da Conceição, 36, Concórdia, Campos Novos e

._ Jovem Glauco Vascon- �,*a 3° ando sala 313. Fone - 36-6441

cel vs. "O' Livro é responsável pela supremacia da Ingla- ---:- SÃO'PAULO -

terra", Ráinha Vitória. '

* e a �•••••�.GG••••••••••••ft .

NASClMENTO" ARROMBAMENTOSUm ilustre sociólogo afirmou que a diferença entre '

Jornalista' Walmor O lar do nosso prezado o Ocidente e,,,p Oriente, é a diferença entre uma cultura
, Os_gatunos estão vol�ando I

de .José Nol�sco,' retirando • PLACAS 8IFILITICA8.

Wendhausen,' :'·�s'dente no conterrâneo sr. Luiz 'Boa- com a Bíblia e a outra sem a Bíblia. .' a açao, nos estabelec1men-, as. mercadorias que pude- II-III-rlde NoO'Dulra
.Rio de Janeiro;

I
ventura da Silva proprietá- (Material para esta Secção: a/c. do Rev. Waldemyz �:0S comerciais desta Capi- ram canegar...

,�

.

M
.

A d L'
I .

d S 1- "5
'. t" Ayres de Oliveira - Caixa Postal, 111 - Nesta) • 1 A f lt d I'

Mf41caça. culllar' a. tra-
_ eruno. rman 0- UlZ, no o a ao .mmu os , e

' .
r r »

"a., a a e po iciamento, !.�() Saco dos Limões, rou- � ta.eate da IUUItt.
iilho cio sr. Nerêu Andrade, de sua exma. esposa d. Alze-

.

p��slv�lmentê� está'sendo l:t -tihH lÍ;de lima' {;esidShela 'à" .... .s -, '.' ,_ •..

funcionário do Banco do Co- linda Longal' da Silva, foi -
,_,

razão para que Florianópo- Vi�a Operária, peças de r.ou-
m(;rrio,' ��sta cidade;' c

. enriqudcldo com o nasci- /
lis seja cidade livre para os pa '" outros objetos.

__ Sta. Maria' dto Lourdes mento do seu ,11° filho; uma -...._,; malandros que vivem do as-
.

O ladrão, segundo se sa-

Lemos,' comerciário;

I
'galante e robusta,' menina, salto, do roubo e do alheio... be, é já conheéido da Polí-

___ Sta. F'lorisbela Maria ocorrido �o dia 6 do corren- .Na madrugada de ontem';" da, que espera capturá-lo
.I:i.i1:encourt; te, 'na Maternidade "Dr.

'

por exemplo; duas casas-de dentro em pouco.
_ Sr. Aloisio Ferro de Carlos Corrêa" e que rece- comércio feiram arrombadas

Azevedo; bcu o nome de Maria Stela. f)elo<; meliantes, sendo uma -/-----------

. .:.... Sr. Alberto Entres, do Ao distinto casal as feli- no Saco dos Limões e outra

alto c.omércio desta praça; citações de "O IEstàdo". à rua Demétrio Ribeiro,
,

nesta Capital.

e� 1637, o General Bagnuolli, marchou com as
J A PARTIR DO DIA 9, A VENDA DE MESAS

tropas de Pernambuco, de S�rgipe para a Torre PARA A GRANDE NOITADA ARTÍSTICA
de Garcia d'Avila, onde acampou; I ' � -.

'

em 1737, O'então Vice-Rei Gomes Freire.de'Â�- !DA ORQUESTRA SINFQNICA COM oso- A,NIVE'RSA'R'IIO',drada (mais tarde Conde de Bobadelal, ponde- I PRANO CRISTINA MARISTANI NO LIRA
r�u junto a Metr9pole sôbre? necessida�e de' TÊNIS CLUBE, NO DIA 21 CINE GLOR,I'A" .

"flCar toda a costa sul do Brasll sob um so go- '.
' •

,

vêrno, juntamente com a fortificaçfio da Ilha de 6a. feira dia 13: NA ENCRUZILHADA DO PECÀDO,
Santa Catarina;

•

- filcle frances com MADELEINE LEBEAU. .

em 182.2, a .então Vila de Pôrto Alegre, ántigo.1 ""

Sábado dia 14: IDOLO CAlDO - realização do cin�ma �
Pôrto dos Casses, no Rio Grande 'do Sul, passou .

O Rom'eu. 8asto's ·PI·res inglêz, com TREVOR HOWARD e MICHELE (:,f,�
a ter predicados de Cidade; '.

.

�

I r. : '

)
r

�
,\� l

em 1832, por Decreto, foi suprimido o Comando MORGAN.

das Armas da Província de Santa Catarina; I' Domingo, dia 15: SIMULTANEAMENTE com o RIO
em 1885, na Estiva dós Pregos, na Estrada de

- M É D I C O __...

DE JANEIRQ, o 1° filme nacional e� cores. O
Ferro D. Thereza Christina, alguns malfeitores

. DESTINO EM APUROS - Produção da Mul-
pretenderam descarrilhar um trem de passagei- COM PRATICA NO' HOSPITAL SÃO FRANCISCO tif}lmes, COM HELIO SOU�O e" BEATRIZ
ros.lilue.-descia de Tubarão para Laguna; DE·ASSIS E NA SANTA CASA DO RIO DE '

----.-.,

em 1921, em Paris, França, faleceu a Princesa JANEIRO'
.

CONSUEÍD. "

.

IV .

.

dIzabel; "A Redentora", nascida no Rio de Ja- CI,.íNICA, GERAL DE ADULTOS E CRIANÇAS. Como _se vê é um vérdadeiro presente de festas, a:' ,,·en e-se
neiro 'a 29 de ju1l:1(j).de 1846; Consultório: Av. Getúlio Vargas, 2 - BIGUAÇU. programaçao do CINE GLORIA, no ESTREITO na se- I '

Um lote de t�rre ' .

. em 1941 o Senado Americano aprovou as e- Horário: Segundas e Quintas-feiras, das 8,30 :lS 11 mana em que comemora o seu 1° aniversário.' - I d

'

no, prOXl-

'mendas 'a Lei de Neutralidade, proposta pelo horas., .

No ensejo, o Cine/Gloria a�radece a todos aqueles,
mo o ce�tro, (rua calçada).

Presidente Roosevelt.
'

I, Residência: Hotel CACIQUE. Fone: 3.449 - Flo- q_:Ie c�m :le tem, �olaborado,. comparecendo às' suas ses-I Informaç�es a Rua Deodoro

4ndré Niló Tadasco' ria_n_o_'p_,0_1_i'S_. .-,---l. -:- ,_s""'0_es_c""ll1_E'_1_11_a_tograflCas. ,

.

- I, das 7 as 10 horas. .

DALVIM ROSPIDE

Meia-noite, Caminho sem destino por esta Metrô-
, 'pole

. silenciosa' em busca não sei de que. Penso e vou

e notando pelas alamêdas de luzes' baças, coisas e vultos

que há muito tempo por aqui passaram, e que têem sua

residência nos livros de História; o� quais, depois de Ilermos sofregamente, sentimos urna pontinha de sauda- ,

de, já por não termos assistido as ocorrências, já por
essa piedade por tudo aquilo que foi e hoje 'não -é.

,

"

Pressinto nos descambados das ruas apertadas en-

tre essas velhas casas, ouvintes silenciosas dos estrídulos
das' épocas, passarem curvadas ao pêso dos grilhões
catervas de negros escravos. São berlindas que se cru

zam. São homens de gesto brusco. São personagens de
-

casaca e belas polainas brancas, levando pelo braço da
mas de longos vestidos rendados, afogadas nos esparti-'
lhos.

E' a saudosa Distêrro, que ressurge. Eis as correrias
ao cais pelos navios que chegam da Côrte. Eis os leilões
Eis os saraus aristocráticos. E eu caminho tropeçando
nos vultos do passado. Mas pouco a pouco nas névoas
das esquinas, aquela metempsicose do tempo vai se di
luindo ao �eu olhar assombrado. E surge de degrau em

degrau, esta Destêrro de 1953.

E continuo a caminhar imerso nas divagações, en

quanto a cidade dorme ouvindo tôdas as noites -range
rem-as portas das páginas da História, e povoar-se a lon
gínqua Destêrro.

ANIVERSÁRIOS

,FAZEM ANOS, HOJE:

-Hoje Passadono
14 DE NOVEMBRO

,A da:ta de hoje recorda-nos que: -

Convite
CLUB 15 DE O'UTUBRO

I'

'.�� I
�I

RIO,. (A.A.) _:_ Apesar
das chuvas que tem 'caído

em Santa Catarina, princi
palmente no' oeste.- QS tri

gais do Estado prenunciam
colheitas abundantes-no cor
rente ano, Essa informação
foi prestada ao ministro da

p. gricuitu:r_a, sr. João 'Cleo
Ias, pel i inspetor regional

-

do Serviço .de Expansão do

. H.vio-Motor «Carl "Hoepcke» :;�!O�:�;a�:;!uSO::::,F��::
bendo, diáríamente, notícias
dos vários pontos do Esta-

i
-

�otas ,Evangélicas
, ..

OJ·!AÇÃO SIMPLES

ciuma, :;(1 sul de Santa Ca-:

tarina, a, cólherta está pre-

S. Froncisco de, Assis

Senhor, faze' de mim um instrumento de tua paz!
Onde há ódio - que eu ponha alí o amor,

'"

Onde há-ofensa - que eu ponha alí o perdão;
Onde há discórdia - que eu ponha alí a-união,
Onde há erro - que eu ponha alí a verdade,
Onde há dúvida - que eu.ponha alí a· fé,
Onde há desespero � que eu ponha alí a esperança,
Onde há trevas - que eu ponha alí a luz,
Onde há tristeza - que eu ponh.a alí a alegria,
Concede, ó Mestre, que eu não procure tanto

Ser consolado. .. mas consolar;
• Ser compreendido " .• mas compreender;
Ser amado ... mas' amar.

I'

RAPIDEZ --CO'NFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO êQ, nesse sentido. Em Cri

, Escalas intermediárias 'em ltajaí e Santos, sendo
neste último apenas para o movimento de passageiros.
ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE

NO ULTIMO TRIMESTRE DE 1953
vista em mais de mil sacos

\
".

e tanto (.;!n quantidade como

I IDA
� VOLTA. 1 em .qualidade serão satisfa-

de Fpolis. de Itajaí do Rio - de Santos terias as safras em Araran-
17/11 18/11' guá e Turvo. Acrescentou.21/11 23/11 27/11 28/11

1/12 3/12
.:

8/12 9/12
,.•quele Iuncíonário do Mi-

12/12 14/12 18!f2 -19/12
"

'

I
nistério da Agricultura que

22/12 '24/12 29/12 . 30/12 a-r.plas perspectivas. estão'
I' Iorrnadas rar� as atividades

r'os triticultores catarinen-

porque:
E' dando. .. que se recebe;' .'

'

I'E' esquecendo a si mesmo. .. que se encontra; ,

E' perdoando'. .. que se é' perdoado; .

E' morrendo ...
, que se ressuscita para a eterna vida.

-0-

áQUE A BíBLIA É,

Age�les
IEmprego
Firma local, em organiza

çã?, em todo o Estado, de

seja nomear Agentes e Re-
"

presentantes,.. na Capital' e
Municípios. Os candidatos

d�vem ter pratica de venda
e cobrança a domicilio.

Carta. para C,aixa fostal

I
n. 453 em �lorianópolis.

Segundo apuramos, os':'la
rúpio:> �ntraram pela janela
pr�ll1l:ipal da Ferraria Pepe,
à ',ua Demétrio Ribeiro, e,
(IJln fe�ramentas que dali.
roubaràm, arrombaram o r

',;.[ tabelecirllento comercial I
•

, 'I
J

Noitada

ORGANISADO
e._

EDITADO
pon

1)(JIlAL[e/(J�g(J4J([g.
g.[/XAg N.[TT(J
FLORIANÓPOLIS-SANTA CATARINA

AVE,NTURAS DO •••ZE-MUTRETA

-

"Soirée - Sehow Baiões em desfile"
A diretoria d� Club 15 de Outubro convida todos

os seus associadó� e exma. fàmilias para a grande noi�

tada dansante denominada "Baiões em desfile" a se
'realizar no dia 14' do co�rente com início ás 22 horas',
em benefício da construção d� suá séde social.

rVq de mes'a's com Floiicultura na rua ,- Fe-c ·I�""""",-,,,--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 14 de Novembro de 1953 Q ESTADO4
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E' DAS MAIS INTENSAS A EXPECTATIVA DO PÚBLICO PELAS SENSACIONAIS PUGNAS NÁUTICAS DE AMANHÃ NA
J

B\AIA SUL, EM DISPUTA DO TITULO MÁXIMO DO REMO BARRIGA-VERDE DE 1953. ALDO LUZ, AMÉRICA, ATLANTICO,
CRUZEIRO DO SUL, IPIR�NGA, MARTINELLI E RIACHUELO ESTÃO COM 'SUAS, GUARNIÇÕE� "TININDO" E ANSIOSOS
PELO SUCESSO DAS SU;AS CORES NA MAIOR E MAIS EMPOLGANTE PARADA REMÍSTICA DE TODOS OS TEMPOS!

��--------__-------, �- ---------,�__-----------------
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a.eional X U···ocaiuva !�UTORI��!����F�::����ARÃONA
• 1 . .'

, . -, .' "I
r

r I Pela �ederaçao Aquática Juizes de chegada

'. \
. '.

,,'
, I de Santa Catarina foram Walter Lange, José Rosa,

Empolga a cida�e �,a, exibiçãoldo popúlar clube, o,au,cho ��:ii::ada;ar:S f:�:�:�:�: ::�::�:: �:�t:l:b:: r��:�
Conforme já divulgamos,' P

,

ibi
-

t d h-
.

AtIA ti C
.'

,I
ara uma, exi içao con- na rega a e aman a, em rrca, an lCO e ruzeiro

na próxima quinta-feira, time do Nacional, de Porto

I pampas
vem a convite dO'1 vice-super-campeão floria- ógna frente aos gauchos; o disputa do Campeonato Ca- do Sul.

"Dia da Bandeira", a nossa Alegre.
A '. ��ocaiuva, devendo, á noite, nopolitano, no estádio da! Bocaiuva exercita-se, com I

tarinense de Remo: , Crópometristas � Aroldo

Capital hospedará o forte, O' grermo da terra dos, ,�aquele dia, enfrentar o I F. C. F. .

I afinco, tudo indicando que Árbitro Geral - Eurico .Pessi, Alberto I Müller e_

,

saberá honrar o bom nome Hosterno (presidentee da, Sidnei Nocetti.
_______..__ ..I...__-'-_ --- ... -:.. A"óil --------- do 'foct-ball barriga-verde. F.A.S.C.)

A PREPONDERANCIA DO SOMBRA ING'RESSOU No' ATLÉTICO Espera-se um público Juizes de Saida - Osni
. CORES DOS CLU-

BARRIGA.VERDE ' Ao que soubemos, o Atlé- J 'Não resta dúvida que foi aumerosc ao estádio da Mello, Eduardo Victor Ca-

/ tico vem de conseguir o i uma grande conquista, pois Praia de Fóra, dàda a an- bral e Hermann Willerding. llES DE REMO -,
,

Li no O Invicto esta "ti- .diz: - vejam! está sobran- I Clube Náutico Riachue-
\ concurso do meia, direita Sombra aÍém de apresentar siedade reinante em torno Juizes de percurso � Al- I

rada" singular: "não falta- do fôrça", - Sái da pran- 1 lei d 1 I'd EI Alcid R lo - azul marinho e bran-
,

' Sombra, ,qu.e, no. Cam,peo-I qualidades ,técni,cas, é.' um ua pe ela inter,esta ua. Cl e.s po., ci es. os.a. e

Tá na pvanctu: o possante e cha, quando não perde, com I A d AI M 11 d S 1 co.
nato recem, terminado, de-, elemento ardoroso 'e. com-l guar emas. cmo 1 en a 1 veu a.

, 'invencível esquadrão do aquela mesma risadinha I 1 Clube Náutico Francisco
, fendeu as cores do Paula

I
bativo em qualquer peleja: .

---,-------------�----------,.---

Barriga Verde, comandado que a gente não sabe se, é Martinelli ...;_' vermelho e

por Nelito", � isto veio, a- de amizade ou de"pi�dade Ramos, tendo oportunidade' Parabens, pois, ao "Ti- OJE, O BATISMO DO OUT-RIGGERS preto.
'h 1 d dú d

. de revelar-se o ponto alto gre" pela explêndida aqui- "LUIZ,GALLOTTI" ,pos aver ança o úvi as pela petulância do "picho- do
Clube de Regatas Aldo

ataque paulaíno. . síção, r

sôbre o comparecimento do te" que teve coragem de . O galpão' do glorioso e de Santa Catarina sempre Luz - branco e vermelho.

DOZE e do LIRA, ou me- cruzar ferro' com ele. _' \
'

sempre querido Clube Náu� I com o 'coração voltado para Sociedade R. E. Ipíranga
,

:1101', após haver insinuado Mister Ronald Fitzgerald, tico Francisco Martinelli! a sua terra e, a suá gente. - branco e amarel�.'
esse, é' tão pretencioso que

,

G A TI N H O PAR� O
.:

I f;star� engalanado n.a tarde: ,

A' �olenidade te:á iní�io Clube Náutico América

insultuosamente não se �g-, . FUTEB?L DE ORL�AE.�
" I d: hoje, qu��dO' sera proc�- I

as 16 horas _na sede .soclal - preto .e verde.

na a melhorar aquele uni- Gatinho, a, revelação do
1
de, patmho ja desponta co- dida a solenidade do benzi-: do bi-campeão ,catarmense Clube Náutico .Atlântico

forme cuja calça branca, Bocaiuva no recente Cam- i mo um dos melhores médios
I
mento e Batismo do novo

I
de 'remo, no Cais Raulino - branco e verde.

em meia canela, descombi- peonato de Profissionais',' marcadores de pontas, c�mo' out-riggers a 4 remos ad-
I
Horn. ,Clube Náutico .Cachoeira

r.a berrantemente. com as
I acaba de rumar -para a cí- II bem atestaram-as suas ��ua-' quirido pelo rubro-negro: Pará comparecer ao ato, -;- branco e vermelho.

meias pretas enfiadas em: dade de Orleães, "atendendo ções nu certame. Por certo. nos estaleiros de Põrto Ale- r2ce",emos um, atencioso Clube Náutico Cruzeiro
sapatos brancos, fleugma' a um convite que .lhe ende- ojovem valor bJquense bri- gre e que se d.enominara·1 eonvrta do presidente do do Sul :_ azul e branco.

I I 'I '

atingiu as raias do pouco. inglesa? Excentricidade brí- reçou um dos melhores clu- ilhará.',
.

" "Ministro Luiz Gallotti"
I
C. N Martinelli, jornalista

caso, Como irão reagir Me"_, Hillic:? Nada! E' pouco 00_1'''' daquela -cidade;
,
I. AS'i,,: esperamos, ·1 '.Drr,c justa e �erecida .ho- J airo Callado, ao qual mUi-li

PALPITES PARA A
_

ires Maneca e Arantes? :0. E orgulhoso
. despreso ,...

Embora a sua pouca ida- \ -Feliciddaes, I menagem ao Ilustre filho te) agradecemos. REGAT�_DE
Caboclo bom, não há ne- pelo adversário humilde .e

I
AMANHA

nhum que ature semelhan- trêq1Ulo.. : 1.0 páreo :._ Campeonato

�::::��a�::�::SE:;:� :i:::!�::::��:r:S!�:� Se'Dsaç'a�O em. Ar'aranou-aF ;:2rt.�0:�::E::; �,o--;p�:n!:;
frontam com os velhos da não treina quando joga a� ,

páreo Estreantes

AABV, e, em geral, já estão qui, só o fazendo quando
- Yole a 4 - 1.0 Cruzeiro

derrotados muito antes do vai para Iora.: Nos assaltos Amanhã a equipe-do A-! Tentará o Avaí eliminar' o poderoso c.on. regresso dar-se-á imediata- do Sul; 2.0 Ipiranga; 3.0

término do assalto, "como não faz esgrima, faz cine- vaí estará em
.

Araranguá, junto do Grêmio Esportivo Ararangua- mente após o, embate pelo Aldo Luz

acontece com o Ledeni ma.' Salta, bate ferro, imi- 'dando combate ao pelotão
'

b Ih mesmo meio de transporte. 3.0 'páreo _:_ Campeonato

quando se bate com o tio I ta o velho na risadinha, sa- do Grêmio Esportivo Ara-
ense - Para ta?t.o, a�ta-, e' um em·

Embora" o máu tempo, o Skiffs - 1.0 Martinelli; 2.0

Nela. Presenciei, certa vez, l'élcoteia, mexe, com os rauguaense, a quem derro- pate - Ira p.or VIa·aerea Avaí se 'exercitou ,física� Aldo Luz; 3.0 América

,àesa'pontado por ver choçho 1�:;OS de mestre Maneca, a- to,:! domingo últim0, nesta / mente durante, toda' a se-' 4.0 lugar - Campeonato
o orgulho dessa geração de, ITopela a canhota de mes- Capital, por três tentos a Hercíliq Luz. Vencenqo °I para sust�ntar uma luta de

mana. Todos, de Adolfinho Out-:riggers a 2 -: 1.0 Aldo

j'oyens, desapontados e aba- lre Arantes, brinca com o um. ' Grêmio a luta, haverá uma I lLais de 'duas horas.
,

a Lisbôa 'estão confiantes Luz; 2.0 Riachuelo; 3.0 A:
: tidos ante a entrada ano- Edgar, zomba das espalha- prorrogação de 30 minuto�, ! VIAJARA' DE AVIÃO

, r. as suas possibilidades, tlântico.

gante e jac'tanciosa dos di- fatosas segundas de Pauli-' O "Leão da Ilha", deten- divididos em dois tempos I' Ao que apuramos, a-dele- pretendendo bisar o feito 5.0 páreo -: Principian
tos e tidos por invencíveis. co, escarnece ,das arranca- tor do Super-Campeonato de 15 minutos,' não valendJ 'I gação "azzurra" seguirá pa- ,clt; domingo último, já que tes <Extra) 1.0 Al�o Luz;

Qualquer um percebe a ·.'as tenitruantes de Ledeni; terá uma tarefa por demais a contagem do tempo regu-, 1'a Araranguá arllanhã mes- técnica, fibra e vontade não 2.0 Cruzeiro, do Sul; 3.0
,

tiníidês e o acanhamento vê-se obrigado a "cavar" difícil, pois at'uará nos do- lameriltar, voltando, a'ssim"a mo, pela manhã, Vi?jandol lhes faltam. Ipirangà.
que se -apodera dos moços <:Ol-d o 'Ruthe e aproveit�-se, mínios do seu valente an- O x O. Em caso de empatei:llm dos confortãveis avi- 6.0 páreo - Campeonato
émte as manifestações de taroleio, das

�
cutiladas à tagonista, o' qual espera jo- nos 30 minutos, haverá, en-,

ôes d'il Cru�eiro do Sul. Ó I Para a vitória avaianos!, Novíssimos - Out-riggers
"

superiori<lade do� vetera- ,('rrabrás que o Milton Me- gar o que sabe, uma vez tão, t:mtas prorrogações de a 4 � 1.0 América; �.o Al-

nos, Focalizemos alguns de- 10 dtsce valendo, sem nun- q�e domingo decepcionou, 15 minutos quanto necessá.-.
' ,

#, do; 3.0 �iachuelo.
,talhes: ca achar o alvo. nada apresentando em ma- rias, terminando com a con-' AUSENTE O " A CONTAGEM DE 7.0' páreo - Campeonato

, Tio. Nela, atual cO,man- Tem mjlis. .. 'téria de futebol. Um em- qaista de um goal que será CACHOEIRA 'PONTOS :- Double Scull- 1.0 Mar-

dante da coorte da AABV, Faixa Branca
I

'}late na farde de amanhã ') da vJtória. Assim manda Infelizmente o Clube' A contagem de pontos tinelli; 2.0 Aldo Luz; 3.0

r.or gestos, atitudes e mes- colocará fó1a de combate o c regulamento do Campeo- Náutico Cachoeira, de Jo- para a regata de amanhã, I América.
'

'

mo palavras, insinua, suge- _

.

I' "onze" 'bi-campeão da Liga r,ato Estadual de J!'utebol. inville, por motivo de for- deverá ser feita da seguin- '.8.0 páreo � Honra FASC

gere, intimidas os juizes Só? A TORCIDA DO Atlética -Região Mineira
.

e Vê-se, portanto, que Avaí ça maior não participará te maneira: -- 1.0 Aldo Luz; 2.0 Ipi-
Qual e que! Quando entra FLAMENHO classificará o Avaí para en- e Grêmio devem est�r do Campeonato Catarinense 1.0 lugar - 13 pontos I ranga;

3.0 América.

faz um cumprimentosinho O Flamengo, do Rio, co- frentar o América ou o preparados física e técnica de Remo, marcado para a- 2.0 lugar - 8 pontos' .
PALPITE PARA O

curtinho, estreitinho,'mise- mo é sabido, displ'.c da '�an�ã, na baía s��_A au-,
'.

3.0 lugar -.5 pontos' COMPU'1;_O GERAL DE

l'avelsinho, de quem não dá rL�üor torcida no Bnlsil·Pa. senCla das guarmeões do
i �.o lugar � 3, p�mtos 'PONTOS

bola p'ra o adversário e ra atender aos seus i?õ.1W- / , "aloro$o' clube �or certo ,5.0 lugar - 2 pO,ntos 1.0 lugar ---, Aldo Luz -

nem confianç� para os es- siastas, nos Estado'3, a Jíre- YESO SOLICITARA' A CIDADANIA será muito lamentada. I 6.0 lugar - 1 ponto. 68 pontos

pectadores. .

toria criou, no quaJ.1.:o ;;;0- FRANCESA GOLEADOS OS CAMPEÕES-nO-- ·2.0 lugar - América -

O paíto, já o chamaram cial, a categori,a d.õ s,�cios 33 pontos /

assim por aí... algures ... contri�uintes, aos quaü, con- .

PARIS, 13 (U. P.) de residencia na França ne- MUNDO: 4 a O 3.0 ·lugar :tyIartinelli
O capitão Ruí, com ar pre- fere varias vantage'1s e di- Yeso Amalfi, o "a��' futebo- ces,:arios para solicitar a Feit.o espetacular d.o Internaci(i)nal de - 26 pontos

sunçoso e com uma calcia r(Oitos. Os que, nesta tupi- lístico brasileiro que joga nduralização. O famoso jo- pôrt.o Alegre 4.0 lugar - ipiranga 24

desdenhosa, entra com a- {aI, quiserem obter a res- p'eío "Racing Club" desta ,gado!' disse: O esqufdrã� do Interna-

'I
mais uma vez prestigiar o ,pontos

quela risadinha, j.oga com pectiva carteira de sócio cap;tal 'e é considerado cO- "No próximo verão 'já cional tet:ra-campeão gau- futebol brasileiro, ao go-; 5.0 lugar - Cruzeiro do

. aquela risadinha mascarada do querido Mengo, poderão mo um dos melhores' joga- posso pedir, a naturalização cho de futebol é mesmo um Ilear os campeões do mun- Sul - 21 pontos .

por baixo
/

da máscara, ga- dirigir-se aos valol'b�os 1 u- . dores dos quadros france- e m::sim_ o farei. Então, terei dos m�is poderosos da A-I do por 4 a O. ,I 6.0 l�ar - Riachuelo -

nha e depois, a moda pre- bras-negro!;" drs. ,Milton 8€S, solicitará a ci<;1adania todàs as vantagens de ser mérica doSul.
:'

'

, I J 3 pontos

gotang_ que" pula e .b,ate L��'ite e Fulvio. Vieira, q,le fra?cesa no p_:oximo :.e,rão.l.tarncês. ,E qua.�do descal� Ante-outém,lreceb.endo a

I S.alve, pois" o

Intern.ado- '.
7.0 lugar - Atlântico -

'no peito após o triunfo, dá st'rão prontamente ateD'U,
.

Nessa o�aslao; �eso Ja te-, y.�l' �s chu.t�:ras poâerel 'visita do -Penarol; 'os colo� na1. ·legítima. �lória d� JU"'I-:5 pontes.

"cutiladas no ar, como quem dos ca éLI111pndo 'os cmCo anos; flear Em ParIs. rados gauchos, conseguiram tebol do Br3sIl! .

(ORl�J'

5a.-feira ••

VEIS e chegaremos, então.i
a conclusão de que isso já

D deserção. Isso, bem .pen
sado, é provocação. E' �e
safio., ,Considere-se mais

que o' autor dessa patacoa
da (é um dos tidos e ditos
POSSANTES INVENCI-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MARCADA PARA

DE-I' capacidade de em dois tur- do pelo "Estreito" do Rio

1
Sr. Deputado Estadual Dr. a presidência do S;. Prefei- ,

ZEMBRO A SEGUNDA nos diarios, ministrarem o Uruguai. Será o "Estreito" João Estivalet Pires e após I to Municipal Atilio Fonta-I
EXPOSIÇÃO/ ESTADUAL i Ensino Primário a mais de com seus 300.000,cavos de; S� Excia. o Sr. Irineu Bor-: na, falando na ocasião o Sr. I

DO TRIGO E A PRIMEI-17.200 crianças em idade es- força, fonte de onde se- irra-I nhausen, D.D. Governador Roberto N. da <?ama. \ I
RA EXPOSIÇÃO MUNI- colar. No setor da Educa- diará para todo o Oeste Ca- do Estado. À NOITE -' Prossegui- .

CIPAL DE SUINOS EM ção Pública, conta ainda o tarinense,a força maxima Parte da tarde mento dos festejos popula-I �CONCO'RDIA. município, com cinco gran- do progresso, - ENERGIA 15 horas - Inauguração res.
. I ,.....�.=�#-"-=-iiiiiõi_�;... o;,-� , -..:;

des Grupos Escolares, uma ELETRICA - cujo apro- oficial da Casa Rtiral de,' NOTA - Durante 9S
j" -=- Passe seus �c:1ded:�e, nuA' {� -�

Escola. Normal Regional e veitamento vêm sendo mo- Concórdia. Corte da fita 'dias da Exposicão os feste- � \j'lfe, longe
do Ou

dt°ond� vo\ter6 CIJIfI

'" �"';
três Cursos' Complementa- tivo de intensa campanha, simbólica pelo Exmo. Sr. jos serão abrilhantados pe-l eprazive\ -s: dáVe\ e1JIIfI

"

o .'�: .::':"
res e esta em vias de ser não só por Concórdia e suas Ministro da Agricultura. 'la garbosa Banda da Poli-I .-,. I\ovas e� erâ \ác� e agro �

Concórdia, "A Capital do�ado de um Ginásio Mu- co-irmãs do Oeste, como 16 horas - Mesa Redon- cia Militar do Estado e ha-
I

";....
-.

,.o', ���O d�:m POSS6NI\tecnotors"aN.do Trabalho", no espaço de nicipal.
•

tambem por parte do Go- da versando sôbre o magno verá o seguinte: Serviço de ou-'

Mtrês dias, 6 a 8 de dezem- Têm o município em seu verno Barr�ga Verde. problema do aproveitamen- bar e restaurante dentro e
I

JObro, vai ser séde daSegun- cadastro a cifra de 397 es- Pos estas e outras razões to,�o Estreito do Rio Uru-I fóra do recinto da me&fu�. I
'

•

RSE' _
da Exposição Estadual do tabelecimentos indu�triais, - "CONCORDIA E' UMA guai. Viagens extraordinárias .dé S f A

• H O

Trigo, festa que promete se entre eles um grande fri- COLMEIA QUE MERECE \
20 horas - Jantar ofere-llinhas de auto-ônibus. Re-

.

.r- ,'De 2,5 à 22 ..hP.

tornar tradicional em San- gorifico e diversos grandes SER VISITADA PELOS cido pela Municipalidade senha diária da Exposição r

'. ta Catarina, ocasião em que moinhos de' trigo e 328 es- QUE CREM NUM BRA- às Autoridades e convida- pela ZYX-3. - Rádio Suli- _

poderá ser visitada tambem tabelecimentos COmerCIaIS. SIL MELHOR. dos especiais. na de Concórdia. I

a Primeira Exposição Mu- de primeira classe alem de r E' o seguinte o progra- 21,30 horas - Festa de I 4.
nicipal dê Suinos, a primei- inumeros outros de menor ma: fógos de artifícios. Local I �
ra que nêste ramo da pe-' espressão. DIA 6

I
Praça da Bandeira.

i

cuária se realiza no Estado, No setor da Saúde Públi- Parte d� manhã 22 horas - Grandes fes-
. I

e, quiça no País. ca é o municipio dotado .de Recepção às Autoridades tejos populares, abrilhanta-
.

_

. Inumeras cerimonias fo- um Posto de Saúde, manti- 9,30 horas - Hasteamen- dos pela Banda de Música Expresso Florianópolis
ram programadas, 'havendo \ do pelo Departamento Esta- to do Pavilhão Nacional. da Policia Militar do Esta- ,

demuita coisa para se vêr e dual de Saúde Pública, a Missa Campal, oficiada do. Coroação da Rainha da

apreciar no antigo lugare-I assistência médi;a ,é manti-I por S. ·Revdma. D. Danieel Exposição de Concórdia, Ijo dos "Queimados", duran-: da por seis

estabelecimen-I
Hostin, n.n. Bispo de La- com a presença das Sobera-

I

te aquelas setenta e duas tos hospitalares, que em -ges -Local da Exposição. nas Nacional e Estadual do"

honis.. I conjunto contam com 314 10,300 horas - Inaugura- Trigo. Orador Dr. Geraldo I

Concórdia o municipio li- leitos, sendo que a ASSis-I ção da II Exposição Esta- M. Gunther. \
Com viagens diretas e permanentes

der em �anta Catarina, na tência Social, alêm do Ser- dual do Trigo, falando o Sr.] i ' Matriz: - FLORIANÓPOLIS

produção triticula e onde a viç�s mantido pelá munici-: Prefeito Municipal Atilio DIA 7 Rua. Conselheiro Mafra, 135

suinocultura é feita nos me- palidade, conta com um No- Fontana e S. Excia. o Sr. Parte da manhã I
Fo�e: 2534 - ..Caixa Postal, 435

todos mais adiantados, pelo clêo de Legião Brasileira Ministro .da Agricultura, '8 horas - Partida da
End. Telegr.: SANDRADE

trato e operosidade da seu de Assistência, estando pro- Dr. João Cleofas. Caravana Oficial em visita
Agência: - CURITIBA

ISOLADO O VIRUS Avenida 7 de Setembro 3320/24

povo, é u�à terra difícil- jetada a construção de um 11 horas - Inauguração ao local da futura usina hi-

\.
Fone: 847 (Linha Paralela)

mente esquecivel. Azilo de Velhos, óbra ésta da I Exposição Municipal de drelétrica no Estreito do DA PARALIZIA End. Tel egr.: SÀNTIDRA

COl1( uma população sn- de' Í1;lÍciativa
.

do virtuoso Suinos, falando o Sr. Pre- Rio Uruguai. INFANTIL Agência: - - SÃO .,pAULO
- Rua Rio Bonito n. 1247

perior à 56.000 habitantes, vigario Frei Godofredo Sie- sidente da Associação Ru- 10 horas - Na Casa Ru-

distribuldos em mais de on- b OFMI D Vit F t S' 1 d C di R
-
-,

CAMBRIDGE, EE .. UU. i
.

Fone: 9-3l-96 - Atende Rápido RIOMAR
er, .. .. ra, r. 1 ar on ana e . rar e oncor la: ecepçao End. Telegr.: SANDRADE

ze mil propriedades agríco-] Como ponto de turismo, Excia o Sr. Secretário da l aos Agricultores. e palestras 12. (U.P.) - O dr. Wendell -a-

las, produz o Munícípío, a- é Concórdia dotado além Agricultura do Estado, sen- sôbre suiriocultura 'e triti- Stanley comunicou, hoje, (Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com

lêm 'do trigo, milho, feijão, dos deslumbrantes panora- do a fita simbólica dos pa- cultura a cargo de t�cnicos._ ft Academia Nacional de t1'áfego mút110"-Lté São Paulo com a Emprêsa de Tvane-

soja, fumo, 'alfafa, batata mas que se descortinam de vilhões- cortada pelo Exmo. Projeção de filmes. Ciências que o virus da pa-
' portes Minas Gerais S/A) �

,. inglesa, mandíoca.. cana de diversos pontos cortados Sr. Governador do Estado. 12 horas.,:_ Almoço da ralisia infantil fôra isolado
I
----

açJ..car, ostentando ainda pelas magnificas 'rodovias 12 horas _.:.., Churasco 0- caravana que visitou o Es- ·e identificado diretamente
I

,

. I

magnificas parrerais, po- municípais, pode o visitan-I ferecido às Autoridades e treito, na séde do Distrito pela primeira vez.

Imares de primeira ordem te se deslumbrar corn-o es- ao Povo. Oradores: Em no- de Volta Grande, quando O trabalho corresponden

onde abundam os laranjais, petaculo grandioso ofereci-Ime do Municipio falará o será lançada a pedra funda- te foi realizado por dois co-

pecegueiros, macieiras, pe- mental da Ponte sôbre o legas do dr. Stanley, os drs.
" ,

.

Hobard,. L. Bachrach, assis-:

tente de investigaçõe_s biO-jquimicas, e Carleton E. Sch-

reiras, etc.

O Município de Concór-
dia, com pouco menos de ·Clube 11 de 'Agosto20 anos de autonomia, des-

membrado que foi do anti

go Município de Cruzeiro,
hoje Joaçaba em 29 de Ju

lho de 1934, ocupa um dos

primeiros lugares na classi

ficação tribútaria do Esta

do, estando prevista a sua

arrecadação estadual para
\ , , . .

\ o corrente exercrcio em Im-

portância superior a doze

milhões de cruzeiros, e se

a arrecadação municipal
promete superar a casa dos

cinco milhões, a arrecada

ção da Coletoria Federal.

já ultrapassou os seis mi-
5a.

lhões de cr�zeir�s.
Com uma rêde rodoviá

ria, a cargo I do D�parta
'mento Municipal de Estra�

das de Rodagens, dispende
o mUllicÍpio mais de trint

porcento de sua receita nos

serviços rodoviários, tor

nando as estradaS mu:nici

P3is vias de comunicação
de primeira ordem, o que

atestam os constantes elo

gios de quantos nos visi

tam.

Com um� população ru

ral ,de densidade não igua
lada em todo Q Estado, é

o município, servidá por

�ma vasta cad�ia � E�
colas Rurais, destacando-se
entre élas alem das 36 uni-

qades mantidas pélo Gover- BINGO E CINEMA

no Estadual, ás 84 unida- PREÇO DO CARTÃO: CR$ 100,.0.0.
Senhas com a direção da Associação, bem como na

des municipais" estratégica-, Secretaria do .Glube,Do?:e, no h9r�tio da�8 ,ás llhs.
fueptes dis.tribuida:s e com

.

Prêmios em exposição na ,Casa Hoepcke.
.

a

CONtORDIA E· SUAS

OURIOSIDADES

\

•

DIA 8

Rio do Peixe.
PROGRAMA LOCAL

Almoço oferecido aos téc- werdt, associado em investi

nicos presente e convidados gações bioquímicas. Ambos

especiais pela' Associação obtiveram as primeiras fo-
, ,

Rural I tografias que identificam
Parte da tarde I def�nit�v�mente o virus da

14 horas - Visita a esta- poliomielite humana e pela
b 1

. di..e ecímentos e criacão de prrmeira vez se tornaram

suinos.
•

I conhecidos extamente ota-

15 horas - Regresso da manha e a forma, segundo
Caravana Oficial ,do Es- I as declarações do dr. Stan-

treito do Rio Uruguai. ley.

GRAl'fDE BINGO SOCIAL EM BENEFICIO DA SO
CIEDADE DE ASSISTENCIA AOS AMPARO E DE

FESA CONTRA LEPRA
NOS PRIMEIROS· DIAS DE DEZEMBRO

11 RODADAS COM PREMIOS ESTUPENDOS E
RICOS. .,

la. Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro,
oferta da Casa "A Eletrotécnica" e mais um

par de sapatos de crocodilo, oferta de "Modas

Cliper".
2a. Rodada - Um abat-jour com pedestal de alabastro,

oferta da "Casa Cascais" e mais um estojo de

escovas. . •

3a. Rodada - Uma enceradeira elétrica, com espalha-
.

dor, oferta da "Caca Meyer".
4a. Rodada - Um estojo de perfume, oferta da "Fár

macia Catarinense",
Rodada _. Um Lustre de Cristal, 'oferta da "Casa

Hoepcke S. 'A."
6a. Rodada -,Uma panela de pressão, oferta de "Ma

chado & Cia".
7a. Rodada - Um Edredon, duas faces, oferta d'" A

Modelar".'
,

8a. Rodada -- Uma gra1tde Ceia de Cristo, oferta da
'''Casa Galluf".

'

9a. Rodada - Um aparelho de Rádio Receptor, oferta
d"'A Eletrolandia".

10a. Rodada - Uma grande Eletr61a, oferta do sr. Cel
so Ramos.

11a. Rodada - Uma balança domestica, oferta de "Osni
G'lnia & Cia."

'

PREMIOS DE CONSOLAÇÃO
12 Pacotes de Café da Ilha, com 5 quilos cada um, ofer-

ta do sr. Ernesto Riggenback. .

.

2 Depósitos de matéria plastica, oferta da "Casa Amé
rica".

l Fruteira de vidro, oferta de' "Pereira Oliveira & Ir-
mãos".

1 Raquete de último modêlo.
1 Cadeira portatil. -

2 Litros de legítimo cognac
1 Abat-jour, oferta da "Casa Royal".

Como complemento da reunião, o lançamento de
um filrpe ...

PR"bGAMA LOCAL

Acrescentou que o virus .

da paralisia infantil é uma
. ,

particula esférica de apro-

Grande torneio futebolís- ximadamente 28 milésimos

ftico promovido pela L.C.F. de mícron de diametro. As-

17 horas - No salão da sinalou que foram identifi-:
Casa Rural, prajeção de fil- cados dois tipos de virus. '

I

mes sôbre agricultura e pe-

C
. _

i

cU:�OITE _ Festejos po-

l

omunlcaçao I
pulares. De. volta de São Paulo, Iacha-se nesta capital, o sr.

DEMETRIO MARANGO

'-Parte da manha NI, popular e conhecido

10 horas � Reunião de técnico afinador de pianos,

agricultura na AssoçÍação harmonius, organs e aC0r

Rural. Posse da Comissão 'deóns, qu� retornando às

Municipal de ]fomento For-
suas atIvidades, permanece

rageiro. Pal�stra especial a
a disposição dos seus ami-

cargo de um técnico. gos e freguezes.

12 horas - Almoco de
Rua: Francisco Tolentino

confraternização, of;recidp. n. 24. I
pela Associação Rurál às --T-----------,����:!�:.des, técnicos e ex-

Se !rr!�u� su�
casa em local aprazivel, :r.-L'O

Parte da ,tarde cure
•

adquirir um lote 'de
14,30 ho�as' - Encerra- terreno na "Agronômica",

menta das Exposições com próximo a Zona Residencial
a entrega de prêmios e di- do 5° Distrito Naval.

. plomas aos ·eX'posit01·es, SQb I
. Trata.r à :RUJil,. lI.J:'uguaJn.

Distribuidor

C. RAMO� S/A

Comercio - Transportes
Rua João Pinto. 9 FpoUs

ANDRADE &
\
KOERICH

Tramsporte 'de cargas em geral e�tre Florianópolis,
'Cmitiba t! São Pa\Llo .

Missa'
Norberto Domingos da Silva e família

convidam. aos parentes e pessoas amigas para
assistirem a missa ·de 30 mês de falecimento
de sua inesquecível filha T�rezinha Vieira
da, Silva,às 7 horas,do dia 14 na Igreja de
São 'Francisco.

A todos que comparecerem a este áto de
fé cristã, sinceramente antecipam

agradecimentos.
'

I ' •

Vende-se completamente equipado. AceHo terreno
em Coqueiros ou Eprco de Turismo de valor até
Cr$ 50,000:00, com? parte do pagamento.

Tratar com Capitão Oberg, Rua José do Vale Pe
reira (próximo ao "Coqueiros Praia Clube").

Viagem com segurança
e rapidez

sO NOS CONFORTA,VEIS lt:tICRO-ONIBUS DO

R'APIDO {(SUL-B·RASILBIBO»
Fh)�ianópoli8 - I�ajaf - Joinvllle - Curitiba

Age
A nc· l-a' ••

'iua Deodoro esquina da
Rua T-enente Silveira:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Patrocinada �pela A�SOGIACAO RUR�l DE LAJES)

Em 21 a' 22 de Novenlbro' de 1953

As 8hs.
\

N d I t Por motivo de mudança,' I Madeleine LEBÉAUâ

o percam os interessa o� esta e x ce en e

vendem-se móveis usados
I

NA ENCRUZILHADA
opnrtunid,adt de adquirir bons Reprodutores para

em bom estado de conserva- DO PECADO

RD���'�Uo;�;;�;t� �;;;U;;;"8;;��;;io� . �üIH08 �r��B8 �::�c�,��a�O::l ,;:r�::;� I A, 4.- Shs. �:�;I:'�:�:�d\�:C
'=-LAJES-SANTA CATARINA VS.A

..

d' _ l!:r��l�jfc:. !Ôijfifl___ ,
_ e" e se NICAS _�f;tft._

• 4
lili

t" li ULTRA SONO I Vende-se uma casa dei Rod CAIyIERON em: I, '

"- "

, _' I
'

-

I A 'DAGA DE
- As 5 - 8hs.

,

, 'material, sita à Rua Rui SALOMAO
Ralph RICHARDSON _

, '_
r I

_ Barbosa n. 130, defronte ao
11° e 2° eps. (Seriado) Michele MORGAN em:

.
I

TERAP I'A' Abrigo de Menores. No programa: IDOLO CAlDO
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU I' Ver e tratar na mesma. Esporte em Marcha. Nac. N
EDITAL OE CITAÇÃO/COM O PRAZO DE 'TRINTA I

o programa:

(30) pIAS O MAIS MODERNO E EfICIENTE TRA'fAMEN. Preços:' 6,20 -,- 3,50 Noticias da Semana Nac.
l'O PARA INFLAMAÇOES E DORES.

' -

Irrip. até 10 anos. Preços: 7,00 - 3,50
O Doutor Osm:und9 Vieira .Dtura, Juiz de Direito da TRATAMÉNTO SEM OPERAÇAO DAS
Comarca de Biquaçu, Estado de Santa Cataruui, na SINUS"'ITES'

jórma da Lei, etc. ..' I
,

FAZ saber aos que o presente edital virem ou dele, E INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA.
conhecimento tiverem que, por parte de MANOEL TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.
JOSE' CORREIA, por seu advogado Dr. Acácio Zélnio

U�:��.v�;.lh�/Oiu�;'1!d�;��f�t�:oC:':n��:' 'J;U�����çu DR. G E RRE IROManoel Jos� �,orrela, brasllelr�, c�sado, lavrador, res�-I CONSULTORIO _ VISCO,III,TDE DE OURO' PRETOdente e domiciliado no lagar Tres RIachos, neste Municí- 'J....

pio, por seu advogado infra assinado, devidamente re- I
- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.

gistrado na O.A.B., .secçâo .de Santa Catarina, sob n'j'
RESID2NCIA FELIPE SCHl\1IDT N. 113.

512, querendo promover uma 'ação de usocapiâo, expõe
e no final requer a V. Exa., o seguinte: 1 - Possue o

Suplicante, três terrenos situados em Três Riachos, nes
te Município, cujas dimensões e confrontações são as

seguintes: A) terreno de 107,8m. __de frente, por 730m.
de fundos, átea de 78.694n12, fazendo frente ao Norte
numa estrada, fundos ao Sul com um l'tiacho, Leste e

� 1 '

Oeste 'com terras do autor: B) terreno, de 44m. de frenT'
te, por 1.166m. de fundos, com a área de 51.304m2, con- I
froritando ao Norte com herdeir'os de João Marcelino ou

quem dedireito, Sul com herdei�os de Maria Delfina da
Conceição, Leste com" herdeiros de José Zeferino e a

Oeste com herdeiros de Joáqiilm Belina; C) terreno de
61,611). de frente por 814m. de fundos, área de 50.142,4m2,
confrontando ao Norte com João Vicente Lino, por um
ribeirão, Sul com o rio da rua Velha, Leste com, João
Vicente Lino e Oeste com Erido José Andrade. 2 -

Tem o 'requerente, sobre os aludidos terrenos, a posse
mansa, pacifica, sem interrupção nem oposição e com

ânimo de ,dono, ha mais de tIjinta anos. 3 - Não possuin-
.

do titulas dos referidos imóveis, quer adquirir b domí-
I

nio dos mesmos, com fundamento no art. 550 do Códi
go Civil e de acôrdo com o dlsposto no art. 454 do CÓ- "

digo do Processo Civil. Assim, requer a V. Exa., se dig
ne ouvir as testemunhas adiante arroladas, as quais
comparecerão em J u i z o indelpendentemente' de'

intimação, procedendo-se a [ustíficaçâo "ab-initio" e,
julgada esta se procede de acôrdo com o disposto no rart. 455 do C.P.C. e seus parágrafos, sendo após, julga
da por, V. Exa:, procedente a presente ação, de confor
midade com o art. 456 dó' C.P.C., a fim de adquirir o

, Suplicante, o necessário título para a transcrição no Re
gistro. Dando a pr.esente o \l.alor 'de Cr$ 2.100,00, e com

,
os documentos juntos. Pede -peferirnento, Biguaçu, 12
de outubro de 1953. (Ass.) Acácio Zélnio da Silva. -

v, Selado com estampilhas estaduais no valor de Cr$ 3,50,
inutilizadas. Em .a. ditá petição foi exarado o

I

seguinte
despacho: R, hoje, A., Designe o Sr. Escrivão dia e hora
para a inquirição das testemunhas arroladas, ciente o

Dr. �romótor. Público. Biguaçu, 13-10-53. (Ass.) João i
Candido da SIlva. Procedida, a' justificação foi esta jul- 1
gada por sentença do teôr seguinte: __; Vistos, etc. Jul-Igo por sentença a presente justificação, em que é reque- ,

rente Manoel José Correia, a 'fim de que produze os i
seus [urídícos e legais efeitos, Citem-se os confinantes'
do imóvel e o Dr. Promotor Público, por mandado. Os,1
interessados incertas deverão ser' citados na fórma esta- ,I

belecid apelo art. 455, parágrafo 1°, do Código de Pro- !
cesso Civil. Custas afinal. Biguaçu, 3-11-53. (Ass.) O. I

Dutra. -' E para chegar ao conhecimento dos Interessa-'.
dos, passa o presente edital com o prazo de trinta dias, i
publicado 'e afixado na fórrna da lei. Dado e passado'
nesta Cidade. de 'Biguaçu, aos três dias do mês de no-

!

vemhro do ano de mil novecentos e cinquenta e três. Eu, i
Orlando Romão de Faria, Escrivão, a fiz datilografar
e subscrevi, Biguaçu, 3 de novembro de 1953 (Ass.)
Osmundo Vieira Dutra, Juiz de Direito. Confére com o'

original afixado no lagar de costume. O Escrivão;"
Oruuulo. Romão ele Ftiria.

•

lira

,

,Precisa-se de u'a moça
para auxiliar-de-escritório,
dando-se preferência a

quem tiver prática. Infor-'
maç�es à Rua Santos Du-: Hoje no Ritz - A MONTANHA DOS SETE ABUTRES

t 15 (TheBig Carnival)mon, .

Existem certos filmes que, pela historia vibrante e

cem por cento realista, pela escolha dos atores adequa
dos pelo -ritmo 'acertado que lhe imprime o seu diretor,
conseguem atingir um excelente padrão de qualidade
cinematografica, conquistando, assim, um lugar de aes�
taques na preferência do público.) '. -

•

Imall

• Bovinos
:1'"

• Eqüinos
• Asininos
• Ovinos
• Suinos
• Avicultura

�flOMQ,.ch.1 D,Noto.3fJ. J,·oftdo, \>..-.,. ,.",0'

CURlTIDA rUE;CRAJlA. PROSEII�

Expre-s�o ,São "Jorge
- DIARIAMENTE _::

FLORIANOPOLlS _-_ BLUMENAU
,

- AGENCIA �
-

� \JACIQUE HOTEL - Av. Mauro Ramos, 4.

"

:;',.
o',

,- *# ';l_. ,
1+ .... "'0

n ClT (, C in emas
I'Agência

de

Pu blícidade
Caixa Postal, 45

l"Jorianópo!is
Santa Catarina

Vende-se

AAstne "O ES'fADO"

\

Precisa-se

Fraqueza. em serei
Vinho Creolotad�

.

(Silveira)

BAR E SORVETERIA
Vende-se um bem monta-

do.

o i .

O ES'fADO

, I

I
',1.*..

Kirk
As 8hs.

DOUGLASAs 2 - 4,30 - 7,30 - 9,15hs.
Kirk DO'J"GLAS - Jan ' STERLING

STJ!:RLING Porter
I-ÍALL em:

A MONTANHA DOS
SETE ABUTRES

Portel'
HALL em:

A MONTANHA DOS
SETE -ABUTRES

Preços: 7,60'� 3,50
Imp. até 18 anos .

I
No programa:

Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 18 anos .

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

.
J

T'
.

"R'
'.

':/.i.;;':::'1·� ��i'CR',

. M? i':�, ;;��',:,'[3 ,

'. \ •...
o'·· .-.

, I

Tal é o caso' de A MONTANHA DOS SETE ABU-
. TRES filme da PARAMOUNT, com Kirk DOUGLAS,
e Jan STERLLING, em. marcantes desempenhos, viven-:
do uma história atualíssima, sob a direção segura de
BILLY WILDER.

'

,

A :MONTANHA DOS SETE ABUTRES, pelicula
de alto padrão, confeccionada com esmero e inteligên
cia, estará em cartaz a partir de hoje, no RITZ.

I

xxx

Amanhã no Imperial (O IDOLO CAlDO - Fallen Idol)
O IDOLO CAlDO, é mais uma creação de CAROL

i1EED, uma das grandes figuras do cinema inglês, res
ponsável pelo sucesso do memorável O TERCEIRO HO
MEM.

I O IDOLO CAlDO, além do nome do grande diretor

I britânico, oferece como atrativos dois grandes atores
,. de fama internacional: MICHELLE MORGAN � SIR
h RALPH RICHARDSON.' ,

Por tudo isto, O IDOLO CAlDO é um filme reco
mendável e constitue, sem dúvida, um programa de' alto I

padrão.

I'

Cerâmica São·Caetano
; TIJOLOS PRENSl\t)OS, TELHAS, LADRI
l..HOS. RODAPÉS E MATERIAL REFRA ..

TARJO
PRONTA ENTREGA

Osny Gama leia.
, F.R( )NIMO COELHO. 14 - Caixa Postal,

239 - Florianópolis
nISTRIBUIDORES

•

Missa'

.Ian

.

\

Norberto Domingos da Silva' e família
convidam aos parentes e pessoas amigas para
assistirem a missa de 30 mês de falecimento
de sua inesquecível filha Terezinha Vieira
da Silva, às 7 horas do dia 14 na Igreja de
São Francisco.

A todos que comparecerem a este áto de
lé cristã, sinceramente antecipam........ _

agradecimentos.013

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 14 de Novembro de 1953 7
-_ ..

_--\"",--------
\( /

�--_:.-_.------- 8egundà Exposi�ão Estadual do
-

Trigo =��-=
•••••�... REALIZAR-SE-Á DE 6 a 8 DE DEZEMBRO EM CONCÓRDIA A SEGUNDA EXPOSIÇÃO ESTADUAL· DO TRIGO, COM A ..

"........ PRES�NÇA DOS SENHORES MINISTRO DA AGRICULTURA, GOVERNADOR DO ESTADO, PARLAMENTARES, TÉ'CNICOS, _<HI_O",

......-.-.-..
-
..-.. E ALTAS PERSONALIDADES NO MUNDO POLITICO E ADMINISTRATIVO DO PAÍS

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU i
\

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU ;EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA

, , (30) DIAS

EDITAL/DE CITACÃO COM O PRAZO DE TRINTA O DOUTOR OSMUNDO VIEIRA DUTRA, JUIZ DE

.'
-

(30) DIAS _

. pIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU, DO ESTA-

_

DO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI,

O DOUTOR OSMUNDO ViEIRA DUTRA, J1HZ DE I
'

, ETC. :

DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU DO ESTA- Faz saber aos que o presente edital virem ou dele

DO DE SANTA CATARINA NA FORMA DA LEI conhecimento tiverem que, por parte de BERTOLDO

ETC.'.
'
FRANCISCO ROSA, por seu adgovago Dr. Acácio Zél-

nio da Silva, lhe foi dirigida a petição do teôr seguinte:

Faz saber aos que o presente edital virem ou dele.
- Exmo Sr. Dr. Ju.iz de Direito d� �omarca de Bigua-

onhecimento tiverem que por parte de FELICIANO I çu. Bertoldo Francisco Rosa, brasileiro, casado, lavra

�OAQUIM CAETA�O, p;r intermédio de seu advoga- dor,. �e?idente e domiciliado :m Três Riach.os,. nest.e
do, Dr. Acácio Zélnio da Silva, lh� foi dirigida a peti- Mumc�plO, .por seu procurado: e advogado, mfr.a aSSI

ção 'dó teor seguinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da nado, ms�r:t? na O.A�., secçao de Santa Catarma,
_

e JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
Comarca de Biguaçú, Feliciano -Ioaquim Caetano, bra- com escn��no nesta CIdade, _:luer pr0r,n0ver uma açao EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA na terceira classe com pas-

sileiro, casado, 'comerciário, residente e domiciliado em
de usocaplao; para o que expoe e no fm�l reque� a V; -

(30) DIAS

I
saporte para Buenos Aires.

1 Florianópolis, por' seu procurador e advogado infra
as.-I Exa., <: seg.umte:

- 1 - Poss�e. � Suplicante, SItu�do Desembarcaram e procura-

sinado, registrado na O.AB., secção de Santa Catarina, em Tres RIacho, um terreno,. dividido em duas partes O cidadão João Candido da Silva, Jitiz de Paz 4hb exer-

t d t d 63 d f t
ram burlar à vigilância dos

sob n. 512, pretende promover uma ação de usocapião, pa- por um� es ra a, en o a maior, m. e ren e que a cício do cargo de Juiz de Dire'ito da Comarca de Bi- ,

ra o que expõe e requer a V. Exa., o seguinte: I: fa.z na �Ita�a estrada e de fundos 880 m. que faz com o
guaçu, Estado de Santa Catarina, na fórma da Lei, etc. .. fiscais aduaneiros, quando

.. Possue o Suplicante á Rua 3 de Outubro, nesta Cida- RI� 'I'rês- RI�chos, confrontando a Leste com terras de FAZ iaber aos que o presente edital virem ou dele se .deu a prisão. Interroga-

de, um terreno com a aárea de 8.000 m2, confrontando
João Antomo Coel�o e a Oeste com terras do Autor; conhecimento tiverem que, por parte de MANOEL'

ao Sul com a estrada geral, Norte com o Travessão de Li- I�' parte �enor medmdo 20 m de fr�nt� Ç{'..le !az. com a JOSE' REIS, por seu. assistente judiciário Dr. Acácio

oeiro Leste com terras de Cristovão Bonsfeld Cata-: ja mencionada, estrada, tendo de fundos 1 . .:>20 m que Zélnio da Silva, lhe foi.dirigída a petição do teôr seguin

�na Minervina e Manoel Reis, e ao Oeste c�m herdei- faz com terras de Aloisio Gesser, pe.lo Travessão. Ge- te: Exmo Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Bígua
ros dos Lima. E' o terreno de fórma irregular, ' tendo lr�l, c.onfrontando a Leste com herdeiros de. Domingos çu. Manoel José Reis, brasileiro, casado, operário, resi

.de frente 24,70 m. e de largura dos fundos é de 76,80 m.1 Silveira de S�uza e a peste com terras. d�. Autor. 2 -

I d!?�o atualmente no Estreito, por.
_

seu assisten�: [udi
sendo a sua maior profundidade de 160 m2 - Tem

I

Tem o req':�l ente s�bre as t:_rras refell�a�, a posse, I ciarro, querendo promover uma açao de usocapiao, ex

o requerente, sobre o citado terreno, a posse mansa, \ m�n��, pacifica, sem 'ln,terrupçao nem oposlça�,. e com: põe e no final requer .a V. Exa., o seguinte: 1 - Possui

pacifica, sem oposição nem, interrupção, ha mais de trin- o, ammo de dono, por SI e. seus an�ecessores, �lgO, p�r "o Suplicante um terreno situado no lagar Sorocaba, nes

ta anos, sendo que construiu uma pequena casa de ma- i
SI e s�u ant.:ce�sor, �� ,mail' de t.rm,ta anos. ,,- ��o te'Município, _com a área de 240.240 m2., mais ou n:enos:

, deira, a qual tem o n''. 11, e tendo o. requerente sempre, possUlz:d? titules legais sobre o imóyel, quer adquirir
I tendo de largura 110m. na frente e 221,2m. do meio ate

pago os impostos referentes' a casa e o terreno, confor- ; o domínio wb�� ? mesmo,' com fu.ndamento nos arts. lOS fundos, sendo a sua profundidade de 1.540m. no lado

me prova com os talões anexos. 3 _- Não possuindo ti- ,550 e,5.52 do Código e de. �onforr:lldade com o art. 454: Oeste e 660m. no lado Leste, confrontando ao Norte com

tulos sobre os., .imóveis, quer adquirir o dominio dós:. d,o Código :1,.� Processo CIV,Il. ASSIm. ' requer a V. Exa.) lo T,ravessão do Oleo Grosso, Sul com João Elisen, Leste
. d t t h d t 1 d

e alguns datados. Vários

mesmos, com ..fundamento no art. 550 do Código Civil se
..
igne OUVIr as

_

es emun. as .a ian e arro a as, as com Martin Edwiges e José Lidio Pereira, e a 'Oeste

e de aeôrdo com o art. 454 dó Código de Processo Civil. �U�IS c�mpa�ecerao em JUlZ.O, I.n?�p:_nd�,nteI:n��t�, de
I
com herd�iros dos Correias ou quem de direito. 2 --:- de�e� são intitulados "Gre

Assim 'r:equer,a V. Exa, se digne ouvir as testemunhas �ntlmaçao, procedendo-se a Ju_.:'tIflcaçao ab�mltlO, e 'Tem o requerente, sobre o terreno, a posse mansa e pa- vos dos agentes na Fran

a.baixo �rroladàs, proce�endo-se a just!ficação "ab-iz:i-! Julgada
esta se proceda de acordo com o dIS�OSt? no I cifica, sem. interrupção nem op�siçã? e co� o ânimo de i ça", "movimento sindical

'">-, tIO" �, Julgada esta" se pr�ceda de acordo com os dIS- art. 455 do C'!"C. e seus para?rafo:, sendo. apos J,:l�a-I dono:.por SI e �eus a�tecessores ha r,na�s de trinta anos. 3 'na China (45-51), "Movi-

posto no art. 455 do C.P.C. e seus paragrafes, sendo a-
da por V. EXa., a presente a�ao p.loced�z:te, de aC,Oldo 1- Nao possumdo títulos sobre o imóvel e querendo ad-l ". A "

pós julgada por V. Exa., procedente a presente ,ação, de
com o art. 4�� do. C.P.C., a úm de ad.q�Irll' o Supl�can- quirir o domínio do mesmo, intenta a presente, com fun-

menta smd_Lcal franc�s �.
conformidade com o art. 456 do C.P.C:, a fim de adqui- te, o nec;ssano tItulo para a transcl'lçao no RegIstro. damenfo nos arts. 550 e 552 do Código Civil e de acordo I

(4-9-53 - 3-5-53); agltaçao

rir o Suplicante, ú necessário titulo para a transcrição! Dando a p�esente o valor de. Cr$ 2.10?,oo, e com os com o art. 454 do Código de Processo Civil. Assim, re- I
e propaganda" (25-9-52),

no ReO"istro.· Dâ-se o válor de Cr$ 2.10000 para efei- I
documentos Juntos.

pede.
defenmento

..
BlgUaçU' 14 de

quer.
a V. Exa. se· digne ouvir as

testemunho
as abaixo

I'
" .

t't l' "

b . .,' .

t b d 1953 (A ) A
,.

Z 'ld' d S'l S
' .\

mOVllTlen o 1 a lano .

tos fiscais. Nestes têrmos, P. deferimento. Biguaçu, 261°U u ro e
'.

ss. cacI� e 10 alva. - e- arroladas as .quais deverão ser intimadas para compa-

de agosto de -1953. (Ass.) Acácio' Zélnio da Silva. Es_l�ado;-;cou:_ �.!amp��_s �st�.d..::m:, �o _:valor de ,�r$ 3,50, çererem em Juizo em dia e hora por V. Exa. designa- _

tava selada com estampilhas estaduais no valor de' muühzadas. E'� a dita petlça? !OI �adà 6-seguiÍlfé--d�s- âos,
-

prôcedendo-se· a justificação "ab-initio't e, julgada- �_ . _

Cr$. 3,50, devidamente inutilizadas. Testemunhas: Ma- pa?�o� A DeSIgne o Sr. Esc:pvao dIa � hora para a m- esta se proceda de acordo com q disposto no art.. 455 do
I

noel Vieira, Agostinho José de Faria e Altamiro Ma- qUlnçao ,da� test�munhas arroladas. CIente � Dr.. Pro- C. P. C. e seus paragrafas, sendo após julgada por V.

chado de Souza. Todos residentes nesta Cidade. Em a moto:' PublIco. �Iguaç�, 1�-�0-5�. (A:ss.) J�ao Candido Exa., a presente ação proced!=nte, de acôrdo com o art.

dita petição foi exàrado o seg'uinte despacho: R. hoje. da SIlva. Proc:dlda a. JustIficaçao fOI esta Jugada por 456 do C.P.C. afim de adquirir o Suplicante, o necessá

A Designe o Sr. Escrivão dia.e hora para a audiencia sentença do teor .seg�I.nte:_ ViStoS, etc;. Julgo por sen- rio título para a transcrição no Registro. Dando a esta

de justificação, ciente o Dr. Promotor Público. Bigua- tença a pre�ente JustIflcaçao, em que e requerente Ber-. o valor de Cr$ 2.100,00, P. deferimento. Biguacu, 15 de

çu, 27-8-53.' (Ass.) O. Dutra. Procedida a justificação toldo Fra�clsco .Rosa, para que pr?du�a os seus. juridi- setembro de 1953. (Assinado) Acácia Zélnio d� Silva.

foi esta julgada por sentença do teôr seguinte: - Vis- ?o?e �egaIs efeItos: Façam-se as cItaçoes req�e�Idas na Relação das testemurih.as: João Eliseu da Silva, Romu

tos, etc...Julgo por sentença a presente justificação, em mIClal. a dos con.fmantes e �r. Promotor, PublIco, por aldo Domingos' de Souza e Anselmo Luiz Reis. Todas re

,que é requerente Feliciano Joaquim Caetano, para que ma�dado; a dos tIteressados mcertos na fo�ma estabe- sidentes em Soro�aba, neste Município. Em' a dita peti

produza os seus juridicos e legais efeitos. Citem-se os,
.leclda p,el.o art. 455, r:ai'agra�o 1°., do CódIgo de Pro- ção foi' exarado o seguinte despacho: R. hoje A Desig

confinantes de imóvel e o Dr. Promotor Público, por I
ccsS::J CIVIL Custas afmal. Blguaç�, 3-11-53. (�ss.) O. ne o Sr. Escrivão dia e hora para a aUdiência de justifi

mandado. Os interessados incerto.s devéão sér citados Dutra. E para chegar �o conheCImento dos �ntere�sa- cação, fazendo-se as necessárias notificações. Biguaçu,
na forma estabelecida pelo. art. 455, paragrafo 1°, do I

dos J?asst o pr�sente .edIt�1 com o p�azo de trmta diaS, 15-9-53. (Assinado) O. Dutra .Procedida P. justificação
Código de �rocesso ',S:Ívil. Cl.!-stas afinal. Biguaçu, pu?hca�o e afrxad.o. na forma da. lel.. Dado e

A

passado

Ifoi
esta julgada por sentença do te?r �e�ui�te: Vistos,

23-9-53. (Assmado) O. vutra. E para chegar ao conhe- nesta C�dade de BIgu.açu, aos trels dIas do mes �e no- etc .. Julgo por s�ntença a presente JustIflcaçao, em que

cimento d,os interessado�, pé!.ssa o presente edital com
vembro ,do ano d: mIl nov.eeentos. e_ cinqu.enta � três. é requerente Manoel José Reis, para que produ�a os

') prazo de trinta (30) 'dias, publicado e afixado na fór- Eu, Orlando R,omao de Fana;, Escnv�o, a frz datIlogra- .

seus iuridicos e legais efeitos. Citem-se os confinantes do

ma da lei. Dado e passado nesta Cidade de Biguaçu,
far e �ubscre\Tl. ! imóvel e o Dr. Promtor Público, por mandado. Os inte-

aos vinte e cinco dias 'do mês de setembro do ano de Blgu�çu, 3 de Novembro. d.e 1953. J ressados incertos deverão ser citado? na fórma estabe-

mil novecentos e cinquenta e três. Eu, Orlando Romão
. .(Assmado) Osmundo Vle�ra Dt�tra - _Juiz de lecid� _pelo art. 455, par.ágrafo 1°, do Código de proces-j.de Faria, Escrivão, a fiz datilo.gra�ar e subscrevi. DIreIto. I so CIVIL Sem custas. Blguaçu, 30-9-53. (ASSinado) O

Biguaçu, 25 .de set�mbro de 1953. CONFERE COM O ORIGINAL AFIXADO NO Dutra. E para chegar ao conhecimento dos interessados

(Assinado) Osmunclo Vieiera Dutra. Juiz de Direito LOGAR; D� �O�TUME. _. Ipassa o presente edital com o prazo de trinta (30) dias,

V dCONFÉRE COM O ORIGINAL AFIXADO NO O Escnvao, o,rlando Romao de Fana.. I publicado e afixado na fórma da' lei Dado e passado nes- en e;'se
LOGAR DE COSTUME. ta Cidade de Biguaçu, aos três dias do mês de outubro

O Escrivão', Orlando Romão de F'a�·ia. OLHOS _ OUVJD08 _ .r.A&IZ • 8AKGANT..l
do ano de mil novecentos e cinquenta e três. Éu, Orlan- Uma casa de residência,

DR. GU·ER'REIRO DA FO:NS'ECA
do Romão de Faria, Escrivão, a fiz datilografei e,subs- na Vila Operária da Peni-
creví. Biguaçu, 3 de outubro de 1953. (Assinado) João ., .

..__.o_u_.._... B_ aJ C d'd 'd S'l J' ,.

C f'
tenCIana .

..-�- •• an 1 o alva, UIZ em exerclClO, on ere com o ori- I

Reccatt& de Oculoa - Eume d. J1'uado ele Olh ..· i'M, ginal_afix�do �o lagar de costume. O Escrivão, Orlando r
TJatar na guarda da Pe-

1"•• lfieaç. .lo da Pr.... lo Arterial. Romao de Fana. nitenciária. ..

\4od",rll& Apar.lhalrem.
C...llIt6rt. - ViRo.d. 4e Ourei Puto. a.

E-ditai iE I:) I T A' L!Prisão de Comunistas
00 Rio, chegados do Pâraguái

R.IO, 12 (V. A) - Dois I importante material que en- ganda e uni filme do Con-'

agentes do "Kremlin" fo- : tregariam a um comunista gresso das Mulheres Co

ram presos, na manhã de! local. Êsse material compre- I
munistas, realizado em Ber

hoje, quando tentavam pas-I ende relatórios. sôbre ativ�-' lin;. Os dois_ emiss�rios de

sar pela borboleta do Tou-. dades extremistas em va-I Moscou estao detidos na

ring Clube do Brasil com
\
Iios países, livros de propa-j polícia marítima. Os presos

-

E'dl I
-:-. 'são os paraguaios Yvan

t
Dias Cabrera e Jorge Al-

I a fredo Custo. Ambos chega-i
ram 110 "Augustus", proce
dente de Genova, viajando

dos, disseram que iriam en- ,

caminhar o material "a um

amigo" cuja identidade não

I revelaram. A detencâo foi

I feita por um agente 'da Al

i fândega, que -entregou os
I

,
bolchevistas à polícia marí-

I tima com os documentos.
.

Segundo apurou o "Diário

da Noite", os relatórios es

tão escritos em português

'Terras Devolutas Em
Ma'o Grosso

��:!.!-

:r�ANSPORTES.AÉREOS CATARINEN$E S/A.

FUTURO CE;LEIRO DO BRASIL,
,

Esta é a sua grande oportunidadé! Aproveite-a.
O 'comprador tem (três) 2J::·OS de prazo para pagari.
Em. um ano, o valo,!' das terras terá aumentado em

muito � a terra já poderá ser vendida.
.

Seja um fa-Jol'f�cido pela scIte!, Compre já o se'lll

lote e não espere subir o r re(;o.
"Um alqueire Paulista Cr$ cO,oo!
Documentos da posse do lote são, expedidos

DeparL de Terras e Colonização do E.M. Grosso.

Agente' autorizado:
Otomar Georges Bohm

,

Rua: Osvaldo Cruz.� 613 -. Estreito - S. C.

Viúva Eugênia da Costa Meira e filhos convidam os

, parentes é amigos para assistirem à 'missa gue mandam

pe10j rezar, na Catedral Metropolitana, segunda-feira, dia 16
.

I do corrente, às 7 horas, pe:o 1° aniversário do faleci
.

: mento de
,
I
.1

FRANCISCO MEIRA,
seu espôso e pai.

OTICA
---_._- _ ..

M O-,D E LO
VAIÜADÍSSIMO E PERMANENTE EXPOSIÇÃO, DO QUE EXIST;E, DE MAIS ATRAENTE E LINDO, NO GENERO DE OTICA.

.

.

.

.
- . A MAIOR EXPOSIÇÃO EM ÓCULOS ELEGANrES'

,

ViSITE.E ADMIRE SUAS VI'FRINES, PARA CERTIFICAR-SE DESTA AFIRMATIVA.
ÓTICA MODÊLO

RUA FELIPE SCHMIDT - FONE 2.200Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 14 de Novembro de 1953

,
Segundo apuramos, on- [ornecimenio de ccrne-uer- em jejum, forçado; sem, que i �ssistímo$ todo êsse eSP�-1 momento, continúa desaper.

tem, o sr. Elyseu Di Ber- de a pa1'ür da próxima se- se vislumbrem perspecriucs
I
tâculo, o povo permanece

I
tando para a esquerda .. "

nardi, o'maior marchante gunda-fei1'a., de melhora nêsse estado-de esperando providências d�") E os marchantes vão mui.
desta Capital, comunicou O p�vo, aqora, bem como coisas, _gerado pela ganân- Pode1' Público e êste, até 'a to, bem, obrigado ...
aos estabelicimentos de as- os erjermos e quantos vi-I cia dos próp1'ios homens de
,sistênCia social, bem €omo vem nos quarteis, passará negocio do gado. Eiunumtc

I aos Cj_ua1·téis, a deliberação
_. ._

que tornou de suspender o ,.,

Na Asse�bléia•••o Soldado DesconfiOU e Acertou

'veníía:o produto
A DOPS tem, últimamen- partamento, na campanha vrando a

te, desenvolvido atividades, que, por vezes, daqui já nos e determinados casos, entre Na sessão da'Assembléia, crédito para auxiliar Cam-
, '

dando caça aos gatunos. A ocupamos, prossegue, sem os quais o do saneamento de oritem, o sr. Dep, Estí- pos Novos nas despesas de-
ação repressiva dêsse De-' solução de cçntinuidade, li- das vias públicas, notada- valet Pires, Iíder da banca- correntes dos prejuizos cau

, mente das �ue formam o co-' da do PSD, apreséntou à sados com recente enchen
ração da cidade, que são as consideração do plenário, o te alí verificada:
ruas que se iniciam na Pra- seguinte projeto de lei, que Concede auxílio ao

ça 15 de Novembro. Essa a autoriza o Executivo a abrir município de Cam-
Juta, silenciosa, enérgica. E pos Novos.
os result�dos todos reconhe- T,IM...cem - a moralização da Ca- ..

pital, fato inconteste, ,que
tem merecido encômios da

','ulta sociedade florianópo-
icnse. IA gatunagem, porém, de- Em Blumenau, o sr. Bor-

oois de alguns dias de fé- nhausen, será recepcionado
• ,

I
,...

.ras, e ocorrencia que, nes- com um programa puxado
,") semana, tem sido objeto a sustância. E nada menos

.le preocupação da nopula- que três retratos seus, de

<;50. Ante-ontem - COUiU.� perfil, em dose U'fl e três
.ne noticiário que publica- quartos; serão inaugurauos
-uos na 6a. página desta edi-' aplaudidos e admirados, a

ção -:- os larápios arromba- pós os clássicos' discursos,
'"m a Ferraria Pepe, à rua Terá S. Exa. que se empre-

P it

I
Oemétrio Ribeiro, e, com gar a fundo, fazendo erner-ara erm Ir parecer,'

.

contrário, 'à Comissão de ierramentas que consegui- gir do seu dolicocéfalo era- arrecadação do corrente e-

Justíca da Câmara consíde- L'�m, um estabelecimento neo olímpico, imagens, flô- xercício, o crédito' especial
"'l'OU 'estabelecer a proposí- C'omerciaÍ à mesma rua, le- res de retórica, substância

I
de Cr$ 300.000,00 (trezen--·1 t"f 1

çao, igua men e, a arma vando mercadorias. No Sa-. e (para o final) a chave de tos mil cruzeiros), destina-de compor a aludida Co-
d L'

- .

, - , • I C'(j os unoes, uma reSI- ouro. O fêcho e,<:n<>tacular do a auxiliar' a Prefeitura'rmssao, requisitos para a I dA
'

d f '1 Vil
'

-

f d
'

encia e ami ia, na 1 a para as suas tiradas de 01'0.- 'I Municipal de Campos No-nomeaçao, arma e paga-
mento do- seu pessoal, con- Onerária. , dor consumado', e experi-] vos, nas despesas decorreu-
tratado, deyidamente apro- Onte�1,. outro rou�o. F,oi I mentado. Os, es.c�lares p:�-I tes dos prej�izos oca�i��avada pelo chefe do Poder no depósito dos CIgarros sentes, aplaúdírão frenéti- r dos, no refendo murncipio,Executivo" - argumentan- Fló d C' I 14 1 'I f" óric a, nesta apita -

camente, porque os discur- pelas enchentes alí veri ica-do, em face de tal dispositi-
vo, já existir no Ministério .uil cigarros e 4 mil cruzei- sos <1-0 homenageado for�m
da Agricultura um serviço ros em dinheiro. A DOPS curtos. Muito curto mesmo.

para pesquisas dessa natu- »ntrou em ação. O soldado E a peraltada já estava com
reza. Conclui assim o pare- Otávio Bertha, prontidão fome e com saudade do re-
cer: "A formação dessa en-

L'aquela -Delegacia especia- E f" d S Etidade administrativa não é creio. a e IgIe e . xa.,

ato simbólico. Determina a, ,l:'zada, encontrou um estra- retocada com esmero, em
&i I i I:I

criação de empregos e não rnho, retirando e vendendo, três locais diferentes ,mos
foi de iniciativa do sr, pre- de dentro de uma limousi- trarão o homem. Sua pre
sidente da República, A re-

ne, cigarros. Olhou. Des- sença física. Sua obra con-
gra firmada pelo parágrafo segundo do art. 67 da Cons- confiou. FI·COU alerta aos, - tudo, continuará oculta por-tituição não foi observada no caso. Por isso, opinamos

misteriosod I d d ." -novimentos do, q inexistente Nas obraspor que se recuse a aprovação o a u i o proJ:t,o_

. ue 1 •

Para o sr. Ivo d'Aquino, entretanto, a Comissão co- 'endedor... ;E, não cochí- dos outros, O sr. Bornhau- (Ass.) Estivalet Pires
meteu varias equívocos. Mas em primeiro lugar, quan- lou - deu voz de prisão! sen sempre 'é o maior! Os Siqueira B�Ho - Antônio
do sustenta que existe no Ministério da Agricultura ór- Era o ladrão de nome Ro- prefeitos fazem pontes e Almeida _ Walter Caval-gão para dar solução a problema de tal natureza. O que 'erval Malaquias que ven- ..

AI t '('ant� _ Oscar Da Nova. Iexiste - frisou o representante catarinense - é a Di- grupos e e e en ra com a
_ •

visão de Aguas, "Subordinada ao Departamento de Pro- .iia o produto do roubo de inauguração e ,os retratos, Justificando a medida, o

'duçâo Mineral, cujo objetivo principal é o de estudar lepósito Flórida! ,Inconti- Agora em Blumenau vai ,ser líderEstivalet Pires leu, pa
a,s possibil,idades do aproveitamento da energi� hidráu-

i lwnti, (: Comissário Art�r 1ssim: retrato dele no tra- ra conhecimento dos seus
hca no paIS e, complementarmente, o da energIa termo- [(c,sa FIlho tomou as prOVI' oalho dos outros. No d�le, pares, telegrama, cujos têr-elétrica O projeto 'colabora pois, com aquele serviço do!

1 A . .

A 'f .
, , ,", d' I d'A' ,,' d· ,oenCIas e o gato, sem mIar, não pode. Porque ele so ez l,OS transcrevemos abaiXO:MInlsterIo, acrescéntan o o sr. vo qUIna ser In 1- i,.. . ..

la' • ' , Iferente, sob o ponto de' vista político; que os estudos fos-I
"CI dI�e1tInh? parar .numa 1 cadeia e o retrato t:_l-. Dep. EstIvalet PIres - As-

sem realizados pela Co�iss_ão Exec�tiva do Plano do él1XOVla, ate que haJa aI, vez não tenh� a aprovaçao I sembléia Legislativa - Flo
Carvão, ou por u'ma Comlssao EspeCIal, como a que pre- ,gum advogado com habeas- ,do Franchini Neto. Mas que rianópolis _ Levo conheci-
vê o' proje70· J I ::orpus em Juízo. . . -nerece merece ... Afinal, menta vossencia, estive vi-Quanto à afirmacão de que o Senado violou dispo- E

.

DOPS· I' I' f'sitivo constitucional,'pelo qual compete exclusivamente __:. aSSIm,
a va�, a�� 01 ê e quem ,ez a �adeia, ,3itando interior município,

ao presidenfe da República a iniciativa das leis que criam !IO�COS: tornando FlorIan�, Bote-se-Ihe, pOIS, o ptctur�. verificando grandes"preju.
empregos em serviços existentes,' argumentou o sr. Ivo í,olIs ctdade fechada aos CrI- Por enquanto... DepOIS zos originados recentes tem
d'Aqui,no não ter o Senado criado empre�os em. servi- minosos...

-'
,

que, êle sair do govêrno a

I parais, cuja fúria das águas
ços eXIstentes, por,qua,nto.? que. ele fez fOI aut?rI:ar o ����)411-·()'"

�ente tem que andar com o destruíram pontes, ponti-presidente da RepublIca a nomear uma Comlssao, es- Ex nerado do
'

,

, I
" - d'colher livremente os membros, tirando-os, se achasse O ' náximo c:uidado aI pe as �I- lhoes e, outras arraza as

necessario, dentre técnicos pertencentes a serviços já
IPASE.- '

lades do interior... senao ::om �nchurradas e muitas
existentes".

�
dcaba recebendo caixilhos e abaladas nos alicerces. Bar-

Concluiu o' sr. Ivo d'Aquino formul�ndo um apê�o molduras pelas trambicu- reiras desmoronaram�se e
à Câmara dos Deputados, para que examme ponderada- lHO, 13 (V.A.) - O sr.

l f t' ,. 'Para
.

, '" .. -

t ' ( ",., V d as ... e ron esplClOS, profundos sulc_os se consta-mente o proJeto, cUJa.reJelçao - acen uou - come, ",',llUO argas conce eu
"

_
.

f I que tanto retrato para tao ta nas rod,ovias ficando milpretende a Comissão de Justiça, acarretarIa ata mente [,XOilf,] aç�o ao sr. Ademar
não só grande prejuizo para a industr�a carbonífera do Silva do cargo de diretor pouca produção? Isso de re- quatrocentos quilometras
sul do país, como também, e sobretudo, criaria entraves

cIo IPASE. tráto assim, aos montes e às rodovias municipais danifi-
para a execução do proprio plano do Carvão Nacional",

I grosas deve ser golpe. Será' cadas. Prejuizo estimado,NERTAN MACf:DO

C R 6 d
' ,

:

(Do "O J'ornal", de 11 do corrente) • •
« 8. que êle está, pensando em dois milhões cruzeiros. Ro-

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

JaDeirO..... I fazer um 10 de, novembro go presado amigo se interes.-
.. #I só em Santa Catarina? O sal' sentido ser prestado au-'

'

dr. Getúlio começ�u assim, xílio financeiro município,
O simpático C, R. "6 de espalhando o retrato. .. Ou fim minorar' situação mise

.Janeiro", do sub-distrito do �erá que o Barão está so- rável e calamidade que pre-

O PALMEIRAS RECREATIVO ESPORTE CLU- Estreito, realizará, à' noite nhando com Hollywood? E judicam vida econômica e

BE, da Pedra Grande, comunica a todas as pessoas ins- de hoje� em sua séde, ani- vai rodar o grande e fabu� escoamento próxima safra
Cl'itas para o churrasco e demais solenidades marcadas

I
mado saráu dansante, sendo 10so filme: O filho que saiu triticola estimada dezoito

para o pr,óximo d?ri.'l.ingo, �ia 15, q�e,. em vir�ude �o mau :croada, nessa oportunida- das entmnhás da monta- milhões quilos'e produtos

temp,O,T,eI,n,a,n�e,
fICam todas as festiVIdades, mcluslve ba-

i dE, a Rainh� do Curso N,or-, ,nhá ... Em cinerama (não

I
industriais. 'Atencios,as

sau-tismo da bandéira e lançamento da pedra fundamental, '

,_ ',.
" ,

'

, ' c'. , ) c "_ , .. , ' ,

"

'cc

'z <;, c,

f 'J 'Cf " , ,.

't 'a'" 2'2 d
',' '!lal RegIOnal .. Haroldo Cal-I confundn com cosmO! ama , (facoes, (a) ,/Caspa1mo o�-'Ü'l'tns 'Cl'lCtDS p::ü't.r ó uommgo segUIn e, la o corren- " ,

,
.. ,

'"te,
'c '

A DIRETORIA ;c,do, a srta, Avete Knabben, .. , BUM zi, Prefeito Municipal.

o ladrão

Congresso Ná,clonal
r

���:-��.

Usina e Carvão
Estranhou o sr, Ivo d'Aquino, ontem, da tribuna do

Senado, o parecer da Comissão de Justiça da Câmara
dos Deputados, opinando pela rejeição do projeto de au

toria do sr. Alencastro Guimarâes, que autoriza o Po
der Executivo a instalar, em Santa Catarina, uma usina
termo-elétrica destinada principalmente ao- abasteci
mento de energia elétrica do Estado' de São Paulo. A
proposição autoriza também a constituição de uma socie-
"dade de economia mista, que tem como objetivo montar
a usina no centro de gravidade da região carbonífera
catarinense, com a potencia mínima de 300 mil kws.
A16rn disso, inclue o projeto a abertura de um crédito
de dez milhões para custear os estudos e projetos a car

go da Comissão Executiva, nomeada pelo Govêrno Fe
deral, .com prazo máximo de um ano para concluir os

seus trabalhos e fixar as bases para constituição daque
la sociedade de economia mista.

Aviso

do· rlubo Apreseota
.� lider do PSD proje'

Capital de certos
lU de aUllllO a Campos Novos

..

Art. 1° '- Fica" o Poder
Executivo autorizado a a-

brir por conta do excesso de
:.

UM HOMEM E 3

RETRATOS

das ultimamente.
Art. 2° -_Esta lei entra Iem vigor na data de sua pu

blicação, :evogadas .as

diS-1posições em contrário, po
dendo o crédito nela refe

rido ter vigência, também,
1

no exercício de 1954.
Palácio da Assembléia

Legislativa, 13 de novem- t

bro de 1953. !

t
l

Aprovada a Autllemia do
Distrito Federal
39 a 9 votosI

RIO, 13' (V.A) .:_ Por naquela' Casa, 'retornará,
36 a 9 votos, foi ante-ontem. I na próxima legislatura, ao

aprovado no' Senado Q pro- Senado, conforme dispõe a

jeto de 'reforma constitú-' Constituição.
-cional que concede autono-I
mia ao Distrito Federal, I Somente se fôr aprova-

I
sem <Jue houvesse qualquer

I
do, pelas duas casas do

declaração de voto. Congresso em duas legisla.
,

Deverá, agora, o"projeto
1
turas é que .se converterá

ser encaminhado à Câmara em lei, já que não alcançou
dos Deputados. Se canse-I aprovação por maioria ab
guir aprovação também soluta.

I

Ultimamente surgiram aqui na Capital alguns
carros com buzinas de rnorte; daquelas que lem
bram um berro de boi. A propósito vai a explicação,
em verso:

Ao entregarem o couro,
Sentindo da faca o ferro,
Os bois; lá no matadouro,
Soltam seu último berro!

Bancando a Mamãe Dolores,
O pobre do'Di 'Bernardi,
Da miséria com temores
Diz baixinho, sem alarde:

Neste negócio me enterro,
Se não fôr muito sovina,
Aproveito até o berro
E vendo para buzina!

\

,x x

x

O nosso Prefeito entende que resolve o caso da
carne estabelecendo um monopólio. ,

O Partido Democrata Cristão acha que o mer

cado livre será o fim do problema.
.

Acredito na boa intenção do Paulo. Creio, no

entanto, que o seu caminho está errado. A sua es

trada de Damasco será a do P.D.C. Precisamos con

vertê-lo, fortalece�do-Ihe o espírito, porque a car

ne está muito fraca. E .desse jeito não há cristão que
resista. Imaginem que a .própría autoridade muni- ,

cipal confessa que os lucros dos marchantes derivam
até das fraudes na balança! Quem é que fiscaliza
essas balanças? Se todos nos furtam, até as balan
ças' da Prefeitura, o remédio é fazermos versos, co
mo o delegado Moacir:

Sem ma'is outro comentário,
E' simples a situação,
Pois nesse nosso Calvário
Temos Dom e mau ladrão!

Nós, ,os' laranjas, ou limas,
Nas ladroeiras como estas,
Não 'sabemos quem é Dimas,
Não sabemos quem é Gestas!

De fininho ou mesmo a grosso,
O povo r"oubado sai,
E o Prefeito, que é bom moço,
Só balança, mas não ca-i ...

x x

x

,
E por falar' em Gestas, o Prefeito teve uns ges

tos: declarou que o Matádouro estava à disposição
de quem dele quisesse fazer uso, sem falar em' ta-,
xas, s,ôbre-taxas e impostos! Se oproblema é de so

negação de gado de corte e não de falta de mata�'
douro, a genial soluçãp, merece versejada:

: I.

Do' Paulo ouvindo o favor, .

Disse uma vaca a outra vaca:

"Esse Prefeito é um amor!
Só n6s quer meter a faca_!"
"De Colombo tem o ôvo,
Mas ,não larga o abaxi,
Pensa que nós somos Povo
Pra fazer 'o araquirí!"

"Um boi nunca compra bonde!
O Prefeito chegou tarde!
Um viva a quem nos esconde,
Ao nosso om Di Bernardi!". , ,',- - -' . ,-' ,'-, -� .. ,: �
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