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de S. Cataran .. � Não faz muito, os-jornais terceiros.

, oficiosos, anunciaram que As, divergências, nossas

o Ano XL c o jornal da ex-gráfica, o com ri' P.T.B. não nos' levam

I , Diário da Manhã, iria mon- a silenciar atitudes louvá-

N o tar, nesta Capital, uma esta- veis e honestas, como essa,

1- • 11.61 5, I ção de rádio de 5.00 �atts. Nela, há �Ima dur.a lição a�s
O caso causou sensaçao' e que, gagas da pior e mais

o(l._,O....O....O.-.O....O... ,.' ,

,

. :::-, despertou dúvidas, de vez aguda, forma, pensam que so

Florianópolis, Terça-feira, 26 de Maio de 1953 Cri 1.00 que a lei a respejjo da ma- o dinheiro manda e eoman-
-_,----------------------

téria, respeita a tradição da.

'"Se"g' f'edos ,'Da ,HI·sto'ria••• ;:�:�l��:�::���:e�:���t;�
.

tos postergados se outra es-

tação fôsse aqui montada
- rj", com potência maior que a

SEIS, ANOS ANTES DEI !�PEARL HARBOR. O· sU�s capitalistas da ex-grá-
,

BR'ASIL!1AO
'

LADO 'DOS EE UU fica entendiam que tudo
,

' ,

:1 '

'

,

• • aplainariam com o poder
WASHINGTON, 25 U. P.) se obter sõbre as emprêsas "Macedo, Soares não teve grama,' datado de 2 de Ja- ria conveniente que v. s . econômico - força que jul-

t e atividades japonesas no tempo ainda de comunicar- neiro de 1936: I dissesse que recebeu ordens garn invencível e mais forte
- Segundo docume

..
n Os que

.

Brasil, e em seguida acres- se com o embaixador Osval- '�Peço-Ihe que expesse ao. de tomar conhecimento das qt.uedquda�q�ter lei ou garan-
até agora permanecIam em

. _ ., I la e IreI os.

segrêdo, e que o Departa- cantou "ou de qualquer ou- do Aranha em Washington ministro das Relações Ex- ll1formaço:s que o �ll111stro I O, caso, todavia, está es-

menta de Estado deu à pu- :ra parte", em que tais da-
I
e pediu-me especialmente .ter iores o aprêço profundo e das Relaçoes Exteriores te-

I
clarecido. A emissora Diá rio

blicidade hoje, o Brasil in- ,dos possam ser obti�os p:-I que não. se lhe mencio�asse sincero dêste govê.rno pelo nha para comunicar a, êste da Manhã pode ser monta-
�

t ',',O� rspresentantea diplomá- a questao, enquanto nao se espirita amistoso com que governo sôbre o tópico men-
1

da, corno outras, mas não
formou ao governo no1'. e-a- v

B '1
.

êl d
' .

f to' govêrno do
.

d
:.' com 5.000 watts. Terá, ape-

meiícano, em 1935" sua dis-, cicos do rasu, comun icar com e e, o que man is es ou cion a o na conversaçao que 2·0 E Ih I'
'

.,
c< nas, ou, ,o em a, que ja

posição de colocar-se ao la� "O ministro falou-me sô- nos da rã aviso", Brasil na conversação que manteve com v. s. : é muito! A Guarujá só tem

do dos Estados Unidos em bre o assunto com bastante Cordell Hull respondeu a manteve com V. S. o,' dr. "Para seu conhecimen 2.500! Dez vezes menos pa-

caso de uma agressão por detalhe e com evidente sin- Gibson com o seguinte tele- Macedo Soares. Pode v. s. pessoal, presumo que as in-
'

ra a outra, é muito!

Parte do Japão, seis anos cei-idade e reiterou uma vez i dicar-lhe que êste govêr- formações a que se refere
I x

A propósito de estações de
antes do ataque Japonês a mais seu critério de que a

I fl
- 11 t

.io, desde logo, aprecia tôda o dr. Macedo Soares são, em rádio, sabe-se que o P.T.B.
Pearl Harbor. polítlca fundamental do D aoao.e le OS informação, de qualquer ca- forma geral, as mesmas que também vai montar urna. E'

Tal promessa foi comuni- Brasil deveria consistir em CURl'1'IBA, 25 (V. A.) - ráter que seja, que o govêr- Aranha me comunicou, com direito, seu. Mas o partido
cada através de um telegra- marchar ao lado dos Estados A ses�ão de segu�da-feira no no Brasil qucçia nos 'co- procedencia de seu colega' �ão quer abafar ninguem!

Unidos em completa com-' próxima da Assembléia Le- mun icar. ' �,em Tóquio". Quer ter o seu veículo dOe
ma que o eml;l.aixador Hugh ,

'

I propaganda, de acôrdo com

Gibson enviou ao +secretá- preensão.
I
gislativa deverá ser das "Em vista da tensão que" "Queira telegrafar ao De-

as franquias legais. Mais
1':0 de Estado, 'sr. Coldell "Disse-me que o presiden- mais agitadas pois nada me� ao que parece, existe entre

I
partamento um resumo de

que o poder econômico do

Hull, no dia 27 de dezembro te Vargas compartilha intei- nos que 76 vêtos figuram o ministro das RelaçÕes Ex-
I
tôda informação que as au- Governador, o P.T.B. tem o

de Hl35. Damos a seguir o ramente de seu ponto de vis- na ordem do dia das vota-: teriores. ,

do Brasil e o em-
í oridades do Brasil propor- põde� político. E se dele se

-

I bai d A h ti' valeu, segundo sabemos, foi
texto do teleg-rama de Gib- ta a êste respeite." çoes. aixa ar ran a, a vez se- cionarem .JI v. s., se, a seu

lhe para conseguir IJ que lhe era
ver, tais informações . . .

justo e permit.ido conseguir,
pareceram ser de imediata

sem passar ninguem para
importância trás e sem ferir direitos de

(>.-.<�(�_f_"'"
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Ediçlo de hoje - 8 páp.
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.

�

Não tendo argumento pa
ra explicar as razões que le
"aram o Governador a que
rer, obstinadamente, modí
'ficar o traçado da BR-36 -

Estrada do Trigo - de jei
to, que êle não passe por
Joaçaba nem por Lajes, e

não termine em Florianópo
lis, ó jornal palaciano veio
com a anedota de não estar
mos respeitando o Estado
Nlaior do Exército. Cinismo,
apenas. Não queremos nós,
justamente, o traçado que
êsse alto órgão aprovou?
Não quer o sr. Ir ineu Bor
nhausen outro traçado? Lo

go" quem respeita o' Estado
Maior: nós, apoiando-lhe a

'decisão ou o Governador
procurando alterá-la? Por
sôbre isso, quem está fin
gindo tomar as dores pelo
Exército, no caso, outro não
'é que um elemento aponta
do como implicado na inten
tona vermelha e sangrenta
de 35. Áquela época, sim, o

caneteiro , poderia demons
trar o seu zelo, o seu patrio
tismo, o seu amôr ao Brasil,
ficando com o glorioso F;
xército, contra os que o trai"
ram, trucidando russamen-'

te colegas adormecidos.
x

E o repto? E o repto?? E
o reptó???

"

Aumento de Pl8,.
00 da oasoUna

san:

Con�eci Um Santo

ções-a ser�m feit� peta re�,

p:resentQnte :do II}s-tituto do

"Durante o curso de uma

'conferência que mantive na

semana passada com o Mi

-n is tro das Relações Exterio

res (Macedo Soares), ·êste 3.000 pessoas salvas na
. Inundcção do' Rio-Mar

RIO, 25 (V.A.) i'- Somen
Frei Evaristo, meu amigo, morto na terra e redivivo

te na próxima quinta-feira
na eternidade, tu que me conheceste a alma, e nela reim

plantaste a auriflama da esperança, - acolhe a palavra
desta linha humilde, que só é .grande por ser de homena

embaixador do Brasil em Tó-
gem à tua memória, ó franciscano abendiçoado; e era- o .caso do aumento do preço

quio, que' pintava um qua- vá-me no coração" não importa que seja urna só lança de da gasolina. Pelo que se in
dro bastante alarmante dos luz, arrebatada às auréolas da santidade, para que eu,

preparativos japonêses para ferido pela, tua presença espiritual, proclame, e:ritr�
even tu ais hostilidades -:"'co.ni: respeito e exa:ta,��o.: um P?UCo daquilo :que f�os.te �q?J,
'. onde semeaste bençaos e forças pela orumtaçao, I.'ehgw-

os Estados Ullldos.
sa e p'elo ensino, dados' do púlpito e da cadeira de lente

."Informou-tn� que o em- da Escola Nornlal, do. Grllpo Escolar "São José" e da Ca·
·'):dxador é uma pesso,a de tedral Metropolitana, da prática pf!rticular na' coilVer

�ou
extl'aLlrdinário tino e que sação saturada de simplicidade persuasiva" sob a calen-

d·
.

.

I d
� ma reunião do Conselho.

A' FALTA DE VERBA P' ·

N Id dava crédito tura da graca lvma, em resp an 01' mesmo que, a nao

apal oeseu proce er
('stentasses, �n��smo que a prendesses, interiormerite, co- PO-f outro lado o assunto, ,.'., « - -

_)à,r suas, declarações. Acres-
mo em sa'crário, de onue partiam em revoada, e à tua re- linda' contin ua sendo estu- D J

'

centou que, se as informa- v"Üa, as fulminantes asas da fé e os confortos da cari- Suspens'a' a drauau'em do '

.. uao.....
'

lado, exaustivamente, pelo .. .. ..

cões fóssem exatas, consi-'I lade. jonselh0 Nacional de Petro-

j BORDEUS, 25 (U,P.)eierftva essencial que o Bra� Quase levaste à falência econômica, o teu convento, por o'1 I t
I !1fim de poderes dar, de graca, o que era teu e o que era leo, Um amoroso indócil prO\'ll-

Sl se pusesse c aramen e ao "

-

d'd' t FOBTALE'ZA 21:: (V A) lamento da nonsa vI'da eco 'd• I da Ordem FranCIscana, sem conta nem me I a, VIS o .1\. ,u.. "', 'cou, ontem a tal' e, em Blan-
Lido dos Estados UnIdos pa- é{ue foste o pródigo do socorro de quantos batiam à tua - Insurgiram-se os jornais nômica. O pagamento dos quefort, na Gir,onda, a mo-
ra qualquer serviço que pu-; j}otta e' à tUil cela, pleiteando o pão do corpo 'e o pão do P,erseool�ão e 'desta Capital contra a sus- serviços -,acrescentou -

bilização d� "gendarmes': e
desse prestar-lhe e qu� era ('spÍrito, ou pedindo-te dinheiro. Creio que ignoravas o Y 1.�enSão da drag'agem do por corre por conta do "plano

'

1

d l' t b
..

ht d
- • dos bombeiros da cidade.

de oninião que se tratava de não a mgua por ,uguesa em com o nem e o nlC a nao' 110mUDISmO ,o de 'Mucuripe, Os serviços Lafer" oq ual prevê o empn�'-.j
_

di'
,'I Í'lIa língua m'aterna. Auxiliav""s até os exploradores,

'

os U A situação do rapaz era,
uma questao. e a ta lmpor- falsos pedintes, corno davas aos realmente pobres, em foram paralisados ante-on- go de 4 milhões de cruzei- coil! efeito, crítica: estav:1
tância para agir por sua (;OlHÍnuo esbanjamento, à semelhança do Santo de Assis" BELÉM, 26 (V. A.) :em, alegando a fil'ma exe- t'OS arrecadados do adicio- enful'l1ado em uma chami-
l)ró�ri'a iniciativa e que d lJue reservou· as chagas de Cristo para si e autorizou lhe' 'Voltou ao noticiário dos �utora da dl;agagem a falta -na I de 4 por cento sôbre o née muito estreita.
p,l'esidente, (Getúlio Vargas) furtassem o próprio hábito num excessivo esmolar, de .l·01·na1·s o celebr'e le\'ante co- :l t F I d

'

'd d N-
. ,

. ,e pagamen o. a an o ao ',mpost,o, e ren a ,ao eXls, -I Acontece que a sua bem-
dever'l'a ser consllltado. DI'S- que, por determinação superior, estava proibido. Bem .

d T
",

do
.

. 'mul11sta o erl'ltOrIO 'Unitário"'a respeito, o pro· te, I)Olem, boa vonta.de pala
I >�mada lhe 'lavI'a I'ecllsado o. . lembrado estou, ó santo., da ocasião em que o meu auto • " I •

se que o preSIdente ªmda fui de encontro ao teu. Após o choque, ambos descemos: ,Guaporé, agora com o tér- essa!' COl�l�bo d,e Souza, ') pagamel!to do trabalho, mgresso em seu quarto ele
niio havia lido o informe, I

f] pedir-te desculpas, eu; e tu, para me perguntares quan- mino do inquérito que o co- Jl'esidcnte do Instituto, do que é vital para o Ceará e dormir, Desesperado, o DOll
ma!, que não tinha a menor' to me devias elo dano causado ao meu automóvel! mando "da Região Militar' �ordeste·. declarou'. "ar"a O-BI·USI'I.I "

-, Juan, um soldado do acam-
dúvida de que ,o presidente' Conhecias, 'talvez, o verbo rapio no latim das tuas ellcaml'nhou a' 'Jllstl'ça MI'- _ A sllspensa-o da' dI'aga- C I' d t', ,..

_
. onc um o sua en revls- pamento de Tanais, subiu ao

t' d' t t
'.

'I
1 prelecões; mas, praticamente, só conjugavas o verbo

es a lSpOS o a au OrIza- o a I' J'
> '

t' t f d t
.

d litar. �em do porto de Mucuripe ta aos ':I)iários Associados", teto da ca!'\a e, quer'endo l·nl1·.'" "
'

'

,_
aare, na voz a Iva e nos empos �n ?men aIS

.

o presen- ,

O .. eI �cer a coopelaça�, �o I
re, passado e futuro, se:nl1�e na pl'l�el�a, pe�soa: dedi, do, Apurou a reportagem que � uma vergonha inqualifi- afi\�ou o prcsidente elo

I
tal' o "Papai Noel" decidiu

BrasIl aos Estados UnIdos. r�abo. Eras, na abundancIa da mlsel'lcol'dla, o dei, dou ,1:;tda:' ficou provado· contra 3ável. Há mais de um sécu- InstItuto do Nordeste: introduzir-se no quarto da
"Está tar,de, o ministro c dal:ei. Ao pr,óprio Judas concederias, sub conditione, '

l' R t 1\1{ 'd
. 1 I IOf'dI'

I
<) mee ICO ena o e eIras e ,o que c amamos pe o nosso - ato e e tá gravI- moça, pela chaminé.

informou-me, com satisfa- s� �le ta pe�isse naden:adeira exalação �e :vida,:- absol- ) engenheiro Osmar de Oli- 101'to e, quando faltam ape- dade que os cearenses de-l Infelizmente, e�le se enQ'a-
'

. 'd t Ih ! vlçao do Cl'lme de' feloma, enfo.rcada, em desespero, na �,�,'.ão, que 'o pIeSI en e e
b'hl' f'

.

d t
. �

d . leil',a, tudo não passando, ao (\as tI'PS �emanas' paI'a teI' v1'anl se orga I' a
-

I lca IgueIra a raIçao, on e se consumou a ml\lor
< :''' ,< < -

< n z r e, nao nou e entrou pela chaminé
havia dado a' mais completa I

negociata da história; com o metal de trinta dinheiros, lue parece, de perseguição' "niná-lo, suspendem-se os 'I deixa'r a draga partir de muito estreita de uma casa
aprovação para que chainas-I valor, e�� moeda sonante, do. Cristo que viera, a' resgatar política do 'govêrno daquele ,erviços de dragagem. Os nenhuma man�a. Vamos vizinha. Resultado: os b0111-
se a atenção do nosso govêr- a humanIdade.. '

"

� Território. ,;earenses �stão pasmos e I ama'rrar essa draga' .l·lln t0 ao
.

A cabeça de Barrabás), é po.ssível que a confundisses
. -

'-, 1(; tI\'eram que demolir
no sôbre o assunto e para revoltados diante da sobre- nosso porto. O ,Ceará,terá o l'

,

com a do Ladrão Santificado. Cap� serias tú, até, de l' a " ,', lum:ne para retiral'
,que ·procedesse, segundo me I' d vivência de um problenla .

t:,up lcar"ao Crucificado o per ão de Gestas, e com ale-

Clel11on8 na Ita' II-a
,seu, pon 'o agora ou nun'.a Mi 0:")':;0, desfalecido, en-

,i>;ria Íntima aplaudirias o' "Perdoai-lhes, Pili, po'rque não U que representa o estrangu- mais. ar.!! ,; (CU tado e. .. ridicula-�abem o que fazem"" extensivo à judiaria escarninha e ,iiz:1dJ.
vociferante e à romana soldadesca criminosa! Emborà a TURNI,25 (U. P.) - O Peron Ataca Jornal"signorância, ali,. não fôsse inocência, tu farias côro 'com

número de mortos em conse-a suprema l)alavra de Jesus, que nunca foi tão bôm como

B I'nesse extremo de altruismo; daquele Jesus injusto para :ruência do ciclone que var- rasi eiros
consigo, em hora de tanto fel e vinagre, e benigno para a reu esta cidadé é agora de j

BUENOS AIRES, 25 (U. 'd �l' f ,U"':_
vilania de judeus e romanos,. indistintamente.

", 1 sel}ta.n o os ape os .em avol'" ';';'T.,.",3. Entre as 200 pessôas fe- P)' Pe t' d :;Ij-* * * I •
-

. ron a acou ru e- da lIberdade da 'Imprensa '. 1-
'_ ridas várias estã '

t
'. u

Frei Evaristo. Depois do incriv'el e inc6ncebível per- "

�
o em es

a-I mente a imprensa estrangei- como resultando de interês rd
-

.

dão do. Nazareno, tu, a'exemplo d'Êle, conquanto tenhas o gra\'e., f
�. .

I
. .

t' ra, com r� erencla nomma ,03 da esploilagem 111 C1'ua- rif'---....JlIIIl!r---..,substituído o burel p,ardo pelo linho alvíssimo dos bem- A "Torre de Antonelli", ao jornalista brasileiro As-
aventurados, reveste" por um instante, a roupa do sacer- que é o edifício de tijolos
dote que foste e, lá do Céu, traca-me a cruz da absolvi- mais alto do mundo, comção. Não faças caso do que, esc�ndalizados, disserem os
teus companheiros celestiais ... Dá-me a absolvicão',

sua enorme cúpola quadran-
mesmas seriam ouvidas e • I h

.

ddá-me a absolvição e, se não puderes tantõ, pelo menos gu ar, apareceu oJe, e ma-
que, � em algo pudesse ser dá-me a esmola' venturosa e incomparável de, um dia, llhã' sem a sua flecha que
de utilidade o govêrno do Deus sabe quando, ir para aí, conversar contigo, conti- se elevava a 167 metros de
Emsil que se lhe informasse. nuar gen)lflexo a conversar contigo.
"Disse-me que se lhe o.

Levo muitas coisas para. te contar,
cadinhos 'de tonelada e meia ...

me informou que havia re

ccbido um relatório do novo
é que será tratado na reuni

ao do plenário da COFAP
RIO, 25 (V. A.) - Foram naus. Embarcações do Mi- zonas e os chefes do Fomen

salvas e transportadas para nistério da Agricultura e to Agr-ícola e do Fomento

terra firme 3.000 pessôas e outros orgãos federais f'o> Animal do, Pará chegaram à

2.842 cabeças -de gado que ram empregadas nesses tra- capital' amazonense, a fim

se achavam ameaçadas pela balhos e "se -anuncia que o de estular novas mediebs

inul'ldaçã'o do lrio 'Amazonas, 'capitão de 'có_rveta Pogi 'l!e �que ,se fizerem necessarbs

na região de Careiro e Cam- Figue1-l'edo, diretor do Ser- para ail:<::Íliar as 'regiões,Alcool e A�llcar" que dei- ,

bixe, nas vizinh,anças de Ma-I viço de Navegação da Ama· inundadas.
de comparecer à últi· \ ,

forma o assunto está, depeno
dendo, em 'pa rte, de explana-

expressou, da forma que me

lhor lhe conviesse.,

Disse precisamente o ,:;he-

"Macedo Soares informou
me que, desejava que v. exa.

tivesse a cerfeza de que,

qualquer' que fossem o.s a-

) lU "O DA CIDADE ...

contecimentos, poderia con

tar com 'a mais completa a

juda e cooperação 'de parte
do Bra'sil; que se v. exa. ti
vesse alguma sugestão a fa-

3is Chateaubriand, 'num dis- -

curso feito a título de en- COVIL DE BANDIDOS
'zer sôbre a atitude que' o

Bmsil deveria tomar, as
[regar o jÓl;nal "La Prensa"
c� um diretório de trabalha- te do-Gõvêrno a.rgentino em,

"

.ma lingu'age:n ,caracteristi
'3a:

JOl'es cuja chefia é ocupada
;Jelo sr. Eduardo WttJ.letich,

altura. A flec'ha desmoronou
inclusive Uns pe-'

- Essa máquina vai 'ta- /

par os buracos da estra

da da Laguna?co.rria
\ que talvez haja cer

tos ,dados' que v. exa. �uises�

"Falamos de c rtas empl'ê.
O ataque vis�u neutrali- .3as de informações. Não o

:�l' as afirmativas - feitas I que �odel'iamos, c�amar ,de
,;,n todo o mundo - apre- 1 ,�mpreEas de mformaçôes,

sobre o jardim que rodeia
a torre, com um barulho de

,
trovão.

- Não! Vai ser tl'ansfe,
rida para Joinville!

BARREIROS FILHO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'O ESTADO
-'-'",

VIS'''.. .'$ CASAS
. ,

Mooelar
.

Rua Trajano 7 e Mo�elar '�B M'óveis, Rua Trajao.o,·:t3
, '

"

COM 25% DE ABATIMENTO
Tecidos para cortinas.- Tecidos para

'

decorações - Marquisetes-,Gobelirts
- Damascos - Lustres e Tapetes

/

Eis alguns dêsses Preços:

CASACOS E TAILLEURS
I

Casncos compridos- " . : '. . . . . . . .. à
Casacos Compridos, pura lá, forrados que

valem Cr$ 400,00 . , . . . . . . . . . . . . . . . . .. à
Casacos pura lã 2/4 à
Casacos pura lã % , à,
Casacos 2/4 godê, 'lã Cotelê .. , à
Casacos 2/4 bem godê à
Casacos finíssima lã Cotelê " à
Casacos veludo superior 2/4 - --:-; à
Casacos Veludo Italiano , à
Casacos modêlos Iíntsslmos de valor . médio

de Cr$ 1.0M,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à
Casacos Naylon Nacional à
Casacos Naylon Amer ic, compridos à
Ta.illeurs gabardin

í

pura lã à
'I'a illeurs pura lã nas cores preta, marinha e

cinza ., à
Tailleurs' em finíssimo tecido petit poule à

ARTIGOS PARA HOMENS
2.000 ternos de perfeito, �cabamento de cortq'

elegante e moderno /'.

Capas, Poulovers etc. Camisas, Conjuntos
Saragossy, etc., etc.

Ternos % lã, forro de seda
"

à
Ternos % lã, forro inteiro à
Ternos sarja marinho só em tamanho 48 à
Ternos tropical de perfeito acabamento à

,
'

Mesmo em' tempos inteiramente normais
. OS PREÇOS ABAIXO

Seriam um motivo de agradável surpresa
\

, ,QUANTO MAIS AGORA

quando as mercadorias e utilidades encarecem

QUASI
que de hora em hora

SÃO PREÇOS
de despedida e de brinde aos seus fregueses

de quasi 30·ANOS ,

que a velha A MODELAR oferece
antes de entrarem completa refórma.

._ ,

Ternos pura lã Golombeck à
'í'ernos de superior sarja . . . . . . . . . . . .. à
Cerca de mil ternos de finíssima lã ponteada,

em casemira, gabardine, sa-rja, com aca-
, barnen to perfeito de Cr$ 1.0-00,00 à .

1.200,00 por .

Camisas físicas boas " .

Camisas grossas para inverno .

Pijamas bons .....................

"
.

Pijamas superior Bellizia .

Capas' gabardine com- schantung dá marca
"Impex" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à

Capas gabardina schantung "Impex" à
Capas gabardine finíssimas fio australiano

de Cr$ 1.200,00 pôr ... e •••••••• .' ••••• -

Capas gabardine c /schantung pura lã à
Blusões de pura lã � -à

875,00
615,00
155,00

Me:a Visette malha 60 de 90,00 à
Meia Visette malha 60 de 90,00 à

,/

PELES

o estabelecimento que há cerca de 30 anos

tem fornecido 11 quasí totalidade dos ca

sacos de pele, em uso .no- nosso Estado,
apresenta êste ano o maior sortimento, e' .

preços exJraordinàriamente baratos:
Casacos de Pele 2/4 desde , .

Casacos de Pele compridos .
' ;

Casacos de Pele Lontra ......•............
Casacos de Pele Dorê

'

...........................

ROUPAS BRANCAS

,
"

"

Corno sempre POSSllç o' Estabelecimento um

grande sortimento de roupas brancas, in
clusive artigos fin.issimns para enxovaes,
Temos desde o artigo mais modesto atê,

� o mais' a�urado luxo e hOJIl gosto:
ótimas Carnisolas bordadas _. v. 'à-

1 Cam�solas loas, -cam�_raias c/re�da \ :.. �'à
, �am�solas boas, cambra,ias c/r�ndas', � .. ,à
_amlsolas de Jersey' ,

' , à
. JogOS de (2 peças) '

;. à
'(;ombinações Lingerie desde ,,'.

_Combinações de setim renda bordada .....• :�' .

Combinações AltQ, da Serra, de Petrópolis ,,'

Combinações Setiin Lirigerie ; ...•... '. ,

Calças de meia, bõas, 1 Cr$ 6,00, � .. Dr.

385,00
455,00

155,00

265,0.0
168,00
173.00
270,00
189,00
315,00
395,00
435,00

790,00
à 7,00
à 33,00
à 88,00
à ,1,05,00

-,

COM 20% DE ABATIMENTO
Mobiliárias para quartos - Salas de
Jantar - Cópas - Grupos estofados

e Faqueiros,

,/ -

Móveis de ferro esmaltado - PELOS PREÇOS E COM O GRANDE. DESCONTO CONCEDIDO

395,00
455,00

615,00
635,o'ó
990,00
700,00 I MALHAS

·345,oQ
490,00.

MHhares de casaquinhos, conjuntos, blusas,

uma verdadeira maravilha de lindos por

preços jámais imaginado como pcssíveis
, , \

. MEIAS.

155,00
189,00
330,00
375,00

Realce malha 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à
Star malha �1 ..

,

'
_ a

Super Leda ' à
Meia _lndesmealhável . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à
Meia Super fina Malha. 54 de 90,00 ',... à

�eia Rosita sem costura 'de 90,00 à

,2�,00 ,-'
28,00 '

,

43,00
-

43',00
-

65,00
62',00

.

A refôrma do prédio terá início no mês
-de Julho, próximo, quando o remanescente do
estóque �,escritório da casa de Modas passa
rão para o prédio n- 33 da rua Trajano, onde
se acha instalado o estabelecimento de Móveis
e Tapetes da mesma firma.

Como o' espaço alí é insuficiente para a

fusão dos dois estabelecimentos; vai ser igual
mente reduzido o magnífico estóque de A MO
DELAR DE MÓVEIS que está, para isso con- '

cedendo os

SEGUINTES ,GRANDIOSOS DESCONTOS:
.

.

.'

/

> ...

COM 15% DE AlSATIMEN'l'O

. -

Matéria Plástica - Matéria Plástica PIa
vinil - Passadeiras de borracha e eongoleuns
- Congoleuns ---- Colchões de molas

Probel, Divino e Divino Luxo _:_ Veludo
s - Pano-couro - Oleados

,-

'AS, MERCADORIAS VÃO VOAR RApIDAMENTE
v

COMPR�R LOGO é do SEU PRÓPRIO e MAXIMO INTERESSE
/

,

62,00.
65,oQ

1.100,úo
1.450;00 '

1.650,00
3.59,Q,00

45,00.,
89,oOl�

_'89,oq
).05,00.
98,0.0.
35,0.0.'
63,0.(\
59,00
8�,00
60,00.

lO
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Banco Agrícola e Ctmercial de Santa Catarina '�

(ftgri_çoJ _.- em FUBdação 1

I
Manifesta é a importância dos Estabelecimentos de O capital do Banco Agrícola e Comercl.\'itl,

Crédito, bem orientados, na vida econômica de um país, (Agr ico) será, inicialmente de Cr$ 15.000.000,00

,de um estado e de uma região. milhões de cruzeiros), dividido em 15.000 (Qui

I . 'a.cões ordinárias, nominativas, do valor de ...

"'1"Vemos no exemplo dos grandes pov�s do mundo a C�·$. 1.0�0,?� (Um m}l cruzeiros) ca�a uma, _pod��
": comprovação dessa assertiva. Eles consohdaram sua eco- capital in ícial ser ainda elevado ate a Assemblêí

,nômia e a disciplinaram depois de organizada sua rêde de sua consttiuição, a ser convocada oportunqme

I'
bancária, com a difusão do crédito e uma regulamenta- ! \

'

cão sábia. Isso no país, "nas regiões e nos municípios. I São incorporadores do novo Banco, ü'S"'se'n-1 c.
Germano Stein J 01'., Geraldo Wetzel, Henrique

I Os Bancos como canalizadores de dinheiro, influem J 01'., Eugenio Schmidt; Lauro Carneiro de Loyola, I

I sobremodo no meio circulante. �ão eles que aproveitam as bem conhecidos e portadoses de reconhecida

sobras de alguns e as colocam à disposicão dos que sa- dade pessoal.
I bem produzir. Revitalizam o numerário' em circulação, I '

I ill1ment�m seu vol�lme' e as reser�as não ficam estagna- Por assim estarem de _acôrdo e reconh.ecerem ,

I das e sim proporcronam uma maior e melhor produçao. Lar uma obra de colaboração real.para a Vida eCOlH

Como regra geral de economia, sua influência se limita de todo o Estado de Santa Catarina, subscrevem
I
aos benefícios gerais dentro de sua zona de ação. ,sente manifesto e lançam, em listas próprias, as

II "subscrições de capital que iniciam a incorporaçâ
Santa Catarina, Estado produtor das mais variada� BANCO AGRICOLA E COMERCIAL DE SANTA

utilidades ag ricolas e industriais, ressente-se da falta de RINA S. A. - em fundação (Agrico), com âmbit

i.ma rêde bancária própria, hoje representada por pou- todo o Estado de Santa Catarina.

,
cos orgãos assim constituidos que dêm melhor assistên- !

,

,

cia à sua produção agrícola e industrial. Germano Stein Jor., Geraldo Wetzel, Henriqu�
I Jor., Eugenio Schmidt, Lauro Carneiro de Loyol'a, ã

Conscientes dessa necessidade, os' que, subscrevem r.iann Metz, Leonardo Meínert, Adhemar Garcia, Lu"
êste manifesto, compartilhando da opinião, de muitos, vico Baltaza.r Buschle, Helmuth von Gehlen, João Co
resolveram lançar as bases para a fundação e incorpora- Ernesto Stodieck Jor., Ingo He rin g, Heinz Schra

ção, como agora fazem, do, BANCO AGRICOLA E CO-' Adolfo Schmalz, OUo Richter, Paulo

Fritzsche,{-"MERCI�L DE SANTA CATARINA S. A. - (AGRICO), Freire de Aguiar, João Carlos Renaux Bauer, Vic
com o f irn de fazer participar, em futuro, mais próximo Ilix Deecke, Abdon David Schmidt, Rolf Colin, Rod
Jloss�vel, d.a. rêde estadual de ban�os, aind� reconhecid�- i Oliveira Lo�o, Frederic? Sch,;a.rtz, Er?ani Lo�es, '�lb
mente def icien te para com as reais necessidades de cre- to Born schein, Kurt Colm, Ovídio Pereira da SIlva, Jor
dito do Estado e dos seus Municípios, Mayerle, Otto Lepper, WiJly Manz, Dr'. Paulo de Mede\'!o

1 � '7/
J Participação o CAMPEONATO DE PROFISSIONM�
I! EM NU'MEROS }

-Marilda e Edson, filhos de Orlando Salum e Maria -T
Natalia Salum, participam aos parentes e pessõas amigas, Damos abaixo o movimento do Campeonato
o nascimento de sua irmã JUÇARA, ocorrido dia 21 do fiss-ionais, após a realízacão dos jogos de domingo:
corrente na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa",

'

I Representações Nacionais
Sul do País

Vva. Antônio Ferreira da Cunha, Iracema Ferreira
da Cunha, Diamantina Ferreira da Cunha. (ausente),
Olinda Ferreira da Cunha (aus.ente), Almerinda da
Cunha Trouche e filhos (ausentes), João Ferreira da
Cunha e família (ausentes), Osvaldo Ferreira da Cunha
e família (ausentes), Calixtrato Ferreira da Cunha e fa
mília (ausentes), Mário Medeiros e família (ausentes),

do alto comércio local. ciante, além de homenagens MENTO: Aarão Ferreira da Cunha e família, Orlando Ferreira da

A distinta dama aníver- das suas' colegas, recebeu, O casal João Pinto de Cunha e família, e Vva. Álvaro Ferreira da Cunha, agra-

sariante será alvo, sem dú- na grata eferméride, a visi- Ol iveira - Alzira de Ol iveí- decem comovidos a todos os que os confortaram, com sua

vida, de carinhosas home- ta de seus extremosos pais, ora, completa, hoje, 25 anos presença, flores e mensagens, pelo falecimento de; sua
,

I
saudosa filha, irmã, cunhada e tia

nagens do seu vasto cireulo que vieram especialmente de casamento. Ol.GA
de, relações. I de Urussanga, trazer-lhe os Comemorando as bôdas de e convidam aos parentes e pessôas amigas para a missa

O ESTADO, cumprimen-. seus parabéns e as suas -prata, os filhos do casal, q_ue mandam celebrar em intenção de sua alma, d� 29

tajidn-a, respeitosamente 'se' bênçãos. I Gilberto Luiz Carlos, Lauro do corrente, sexta-feira, às 7 horas, no altar do Sagrado'

associa às homenagens. José, Maria Luiza e Maria Coração de .�esus, na Catedral Metropolitana.
'

"

FAZEM ANOS HOJE' I b I d OI' '. 'd Des�e ja, agradecem aos que comparecerem a êsse
. , . za _e e iverra, man am ato zle piedade cristã.

. I celebrar, às 7,30 horas, na ---------------------

ia�;�:;r���t::c�:!��::ou;:' ��e�:e, S�:"aL��,a:ã;-d�:- t AGRAUECIMENTO E MISSA
Banco do Brasil, em Minas graças. O tenente coronel Mario Fagundes e filhos abade
Gerais I À noite, a família do iÍus- oem muito sensibilisados 'as manifestacões de sondarie

lade recebidas por ocasião do prematu�'o passamento de
_;. Sr. Manoel Ramos - de tre casal receberá, em sua'

cua inesquecível espôsa e mne
cionário do Departamento Souza I residência, à Rua Frei Ca-

- Menina M�l'ia Veiga 'neca, os cumprimentos das
- S'ra.'Maria Teresa Ber- pessôas de suas relaçõ.es.

,'eta Machado, esposa do sr.! O ESTADO' apresenta-
Crônista apreciado, o ani- :)to Florentino Machado ! lhes cumprimentos.

-

�"'e
NO LAR E NA SOCIEDADE

I

Elegantíssimo modelo pa ra noite, inteiramente sem alças e com um, interessante

motivo em fitas e bordados, começando no corpo e fOI mando uma ligeira cauda

(APLA).

ANIVERSARlOS: Luci Damiani
-

- Sr. Mário Perez,
merciário.
- Sr. Dorval da Silva Li-Festejou, domingo último,Sra. Hermann Beck

seu aniversário natalício, a no

A data de hoje regista o graciosa senhorita Lucí Da- - Sr. Nilton Vaz

aniversário natalício da ex- miani, dileta filha do sr, - Srta. Zita Morit�
ma. sra, d. Maria de Lour- Rosalino Damiani e aplica- - Sr. Julio José Floriano

des Luz Medeiros Beck, es- da aluna do Colégio Coração ___:.. Sr. Antônio Rodrigues

posa do sr. Hermann Beck, de Jesus. A distinta natalí- ANIVERSÁRIO DE CASA.

Sr. Antônio Sbissa

Passa, .hoje, o anlversãríó
natalício do nosso presado
colega-de-imprensa,

.

Jorn.

Antônio P. Sbissa, alto fun-

Regional dos Correios e Te-

légrafos.

versari�-'1te vem colaboran

do na imprensa local, com

apreciações 'sôbre a vida so

cial da Capital, em reporta
gens sôbre reuniões e.legan
teso As suas atividades de

, Importante firma Paulista está interessada em en-

II trar em contacto com firmas e industriais dos Estados do
Sul do País; com o objetivo de estudar a distrlbulcâo de

seu: produtos �Em, �onta .própria, representações �onsig-Inaçoes, C01TIlSSOeS, financ iamentes, adiantamento etc ... )
,

Nos Estados de São Paulo e ceritro do País. I

Cartas detalhadas dos interessados com fontes de
.eferências para COMERCIAL E

\

IMPORTADORA LOS
<\NDES S. A. - Caixa Postal, 5.600

- SÃO PAULO -

co-

OLGA FERREIRA DA CUNHA

Jogos realizados
Bocaiuva 1 x Imbituba O (em Imbítuba)
Figueirense' 6 x Paula Ramos O J

Atlético 1 x Guaraní 1 (noturno), " \,Avaí 3 x Bocaíuva 3
Imbituba 4 x Paula Ramos 3 (em Imbituba) .. «\

, \ Classificação
1 C! 'lugar - Pigueirense, 0- p.p,
2° lugar � Atlético, Avaí, Bocaiuva e Guarani, 1
3° lugar - Imbituba, 2 p.p,
49 lugar - Paula Ramos, 4 p.p.

" Missa de 7··Dia

UNA FAGUNDES

� convidam para a missa de 7° dia a realizar-se na pró
xima terça-feira, dia 26, na Igreja de São Francisco, ás
7,00 horas.

Artilheiros
,

Danyr (Figueirense) , .

Morací (Figueirense) ..•........ � .. " ..

Geopar (Imbituba) �
Valério (Paula Ramos) .

Saul (Avaí) ', , . , .

Amorim (Avaí) .\,......•... , .

Oscar (Bocaiuva) '� �,._�_. , ..�

Romeu (Bocaíuva-) ., � , .

Gumercindo (Figueirense) ".

Geraldo (Bocaiuva) .........•.......
Harley (Irnbituba) : .'.
Djalrna (Imbituba) .

Érico (Atlético) .

Wilson (Paula Ramos) : .

Negativos
'1'

Adão (Bocaiuva) jogo contra o Avaí .

Barbato (Avaí) jogo contra o Bocaíuva .. , .

Goleiros vasados
.

�

Sidnei (Paula Ramos)
Capaverde (Imbituba)
Jaime (Paula Ramos)
Brognoli (Avaí) ,: .

Tatú (Bocaiuva) .

Lelo (Guarani) .

Soncini (Atlético) .

Goleiro invicto
Alcides (Figueirense).
Romeu (jogo Bocaiuva x Avaí), convertida em

,

Expulsões
Não houve ainda, felizmente.

Os árbitros
João Sebastião da Silva - 3 vezes

Norberto Serratini � 1 vez

Manoel Tourinho - 1 vez.

Aspirantes
1° lugar - Figueirense e GUÇlraní, O p.p.
2° lugar - Bocaiuva e Im13ituba, 1 p.p.
3° lug-ar -

..
Aváí e Atlético, 2 p.p.

4° lugar - Paula Ramos, 4 p.p.
Próximos jogos

HQje - Figueirense :x Guaraní
Domingo - Atl�tico x AvaL

AVENTURAS LIMOZINE

r�
I
I

homem-de-imprensa, assim,
tornam-no um dos mais

assiduos colaboradores dos

matutinos e vespertinos f10-
rianopolitanos.
O�de O ESTADO, n,esta

data,

'SliCitam-no,
com pra-

.
_,.

l"'a.,B41...,.......,......'

-ir, -�"""
� � ..-J .... ..._ -.�

DO ZE-MUTRETA. • •

Vende-se uma Limoz'
i

ma�'ca Hudson

l.�_;
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Florianópolis, Terça-feira, 26 de Maio de 1953
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tl(oaelo o .•'suei_.on.$O
ASSISTIRAM OS JOINVILENSES, DOMINGO, Á EXIBIÇÃO DO ESQUADRÃO DO FIGUEIRENSE, LIDER DO CAMPEONATO -

DA CAPITAL QUE ltTUOU DESFALCADO DE VÁRIOS TITULARES, ASSIM PRESA FÁCIL PARA O ESQUADRÃO BICAM
PEÁO CATARINENSE DO AMÉRICA QUE O VENCEU NOVAMENTE, DESTA VEZ PELi\. ELÁSTICA.CONTAGEM DE 6 a 1-

/

o ESTADO

..C):.I..O O CI.-.C).-.{)--.{) O C)... •••••••••••••••••••••.................� � � __o {) {)41í.,N)�{) {) C) {)._.{) {)....;.().
,-

o E s t,a do E s P o r t i. v o"
_..oJ O C) {).-.O C) C) o O.-.O () () O c O C) O O CI O o o o o �{) {).._;() _

"

j
I Dramática Vitória' do Atlético 'i

o :
I :
i Ii

Derrotado o Avai que. dominou todo o tempo
sem ser traduzida no niarcador a sua supe
riosidade - Defenderam-se como leões

os atleticanos - Manara, figura má
ximrí - Hercílio .. Duarte e Lisbôa,
os goleadores - A volta de Adol-
finho - Quadros, juiz e renda

Vitorioso nos aspirantes
o Avaí

I
cumpre destacar o trabalho

de Manara que foi a figura
I máxima da porfia, Está em

I forma o antigo atac.ante .do
I Caravana do Ar. Danda e

Barbato esforçaram-se. Jair
e Nenem excelentes. Adolfi-'
nho reapareceu após um ano

de inatividade, substituindo
a Brognollí, ainda guardan
do o leito no Hospital São

nho. O únic-o ponto dos Os melhores no "onze"·
.�A_,�A-'---�)4II_.()._,O__ ...C).-.()....C)...o....C)....o...()....o.....().......:)�c.·

campeões saiu dos pés de vencedor foram Soncini, Ju-
�'_"_"'_-'__

- -

��§�:�,Cole�ial, bis e Postal firmes na li�erança
-'

INTERESSA-SE O FIGUEIRENSE PELO
RETORNO DE NÉDE

iingo o público espor

hêu assistiu a conti

, do Campeonato Ci-

d-e Prof issi o n a i s, '

ecendo ao estádio da

caiuva, onde Atlético
travaram combate,

h'ô mais feliz o "Tigre"
venceu pela
<&.1.

éontagem

Casabate que travou com

Casae do Guaraní com a
Po-�'"\_
LI empatou por 1 a 1 o

lético dominou .ampla-
ente. Ante-ontem, sendo

, inado, o tricolor do Es-

) viu sorrir-lhe a vitó
Ca,
Ca

Tádriieio ao trilar do api-
TaU, I d

- .

,� o esqua rao avara-

Taillpurrou o Atlético pa

,efensiva. Este, porém,' Informes colhidos pela
lidou a vitória no pri- nossa reportagem junto ao

urno, marcando dois vice-presidente do -Figuei
. Na fase final, quan- rense, sr. Nivaldo Machado,

íaior foi o seu domínio revelam estar o alvinegro

'amado, o A-vaí apenas interessado na volta ás fi

do leiras do "Furacão" do efi

ciente meia direita. Nede, a

que faltou tualmente em Curitiba, sem

"onze" or i- contrato. O ótimo atacante .'

. izeta. Porém, defendeu na última tempo

dúvidas quanto rada as cores do Clube A

tlético Monte Alegre, da Ci-

indes-

dade paranaense: do mesmo

nome.

Aguardemos.
mais mi

ianos buscavam o eml}a-
I

_ .

na surgw.
.

ltou tudo na linha de

TORNEIO RIO -

SÃO PAULO
Sábado - Fluminense 4 x

Vasco 1, no Maracanã. i
Domingo � pela manhã:

Flamengo 2 x Portuguesa 2, I

no Rio; á tarde: Bangú 3 x
I

São Paulo 1 , no Maracanã;
I

Corintians 3 x Palmeiras 3,

c·em

cento o apôio da inter

iária. Como em muitas

'as vezes, ressentiti-�e o

:eleste de bons finali-

10res, de "shoots!' fulmi- no Pacaembú e Santos 2 x

s e certeiros. Não há Bot�fogo 2, em Vila Belmi-
I

dê 1'0.

á pouco saído do hos

e portanto necessitado

..l.... ,)_{�).-c).-<).-c)4IIIÍD-<.' (regular).
.

I FOl�am expulsos
JULINRO SERÁ PROFISSIONAL e Baiano.

Toninho

treinamento adequado I
ogo lançado na extrema Como é do domínio públi- sado, para poder integrar Treze 4 x Bangú.2
rda. Não jogou como GO, o "player" Julinho, mé- já o "Furacão Negro" vai

I
Rehabilitou-se a equipe do

Jtras vezes o artilheiro dia direito do Figueirense,
1
reverter- á categoria de pro- ! Treze de Maio na peleja

rtame de 52, .mas tam-I
está impedido de disputar

I

fissional, devendo seu con- principal da sabatina, ve�
não decepcio'nou" sendo' partidas oficiais pelo alvi-I trato dar entrada na F. C. cendo ao Bangú por 4 a 2.
utor do ponto de honra negro, enquanto não cum-l F., hoje ou amanhã. Se tal Golos conquistados por

aiano. I prir o ,estágio de três meses , Jovita (3) e Mário para o

Em nenhum momento da estipulado pela lei futebolís- lcontecer, já no próximo do- conjunto grená e Jorge e

ta o Atlético viu quebra- cÍca. Assim, somente ·em ju- mingo os fans do Figueiren- Tulo para os banguenses.
, a sua resistência. Lu..!a- nho poderá o magnífico' jo- 3e estarão descansados, po- Funcionou péssimamel1te na

m' leôninamente os trico- :radar integrar o "time"., Jendo o Figueirense ir sem arbitragem o sr. Laerte PÓ
'es até ver seu pavilhão Segundo sOlíb e mo s, o ['eceio a Imbituba defender voas e as esquipes obedece

ram -ás formações abaixo:

TREZE - Renato, Faria

e Vicente; Walmór, Nilo e

mular vitorioso. A mar- �rack revelação do ano pas- a li.-leral1ça.
�

ão imposta pela defensi:

Com quatro encontros o, Prosseguiu o certame da Segunda Divisão -

C.a�peonato da. Seg�lllWv-Di: "
Derrotados América, Bangú, Radium e.

visao prosseguiu, sábado, a
U

o_

J
.

oI' R h bOIOt-

. _

.

mao uvem - e a I I ou-se o
-tarde e domingo no per iodo .

.

°

.

° °

da manhã. Os lideres c�le-1 Tre�e..de Ma�o 0- A classifica-

g ial, Postal Telegráfico e
' çao - PrOXIma rodada

Ir is triunfaram bem, en-I ._...-

quanto que o Treze de Maio
J

me. ? ,�llIao Ju�e:l fOI. o I
Os quadros:

'.

obteve a rehabilitação der-
1

adversário do Iubronegl_o, I . COLEGI�� - Waldll, A

rotando o Bangú por 4 a 2.
' nada podendo fazer a nao rllton e Baião ; Paulo, Fe-

Postal 5 x América 2 i ser plantar-se na -defenaiva, llinto e Alemão ; Gildo.Tlara,
Um dos três lideres, o

1
inferiorizado numericamen-: ,ta, Glauco, Wilson e Nado..

Postal Telegráfico, esteve te como estava. Venceu o RADIUM - Netal, Char- Limões�- Flamengo x Uni

em ação sábado, quando ba- Iris por 3 a 1, tentos 'de
I
lie e Grinalda; Edgar, Wal- ão, ás 13,30 horas e Ipíran

teu-se com 0- América con- Vilmar, Rosen ir e Renê, pa- ter e Amauri; Osvaldo, Val- ga x Postal, ás 15.,30 horas.
,

I.
'

,

seguindo triunfar por 5 a' 2'1
ra o �en:edor e Nen, para

Os tentos dos postalístas i os un ion istas.

foram de autoria de Édio I Bôa arbitragem de Wal

(3) e Olívio e o's do Améri- di!' Mafra.

ca consignados por Toninho
t Os quadros foram êstes:

e Simas, êste de penalty, I IRIS - Tércio, Maga-
lh- L'l' S b" M'

.. - ..o....o....o.-.c)....o....o....o....o....o....o....c.Os quadros atuaram as-
aes e I I; a la, arJo e

sim constituidos: I Katcipis; Wilmar, Lico, Pa-

POSTAL - Benito, Baia- to, Renê e Rosenir.

UNIÃO - Lenaide, Mário
� Nazareno; Jorge, Coste
lacu e Florentino; Ivan, Fer
ro, Ney e Agostinho, ao to-

do 10 homens.
-

berty e Nilton; Teodomiro,
Sinas e Oscar; Raimundo, O arqueiro Lenaide esteve --()_C'�()_O ()_O () O�o....{)._.<�

espe-tacular, salvando o arBetinho, Marréco, Vadinho e

'Toninha.

no e Nizio; Sousa, Jamico e

Nelson; Olívio, Tita, Édio,
Osmar e Madalone.

AME 'RICA - Jaime, Li-

A'rbitro: Fausto Corrêa

esteve impecável. Quan-
..,.(J--.c).-.c)�C) () ().-c).-c�()�).-.(.

á distribuição andou fa- _PROTESTOU O GUARANI Zuca; Aldo, Bahia, Mário,
, pois a preocupação não TúUo, Jovita e Osvaldo,
i outra senão manter-se Momentos àn:tes do prélio complicações. Não tomando �BANGU' - Amaury, Va-

fendendo, isto na fase _fi- de quinta-feira entre Fi- : em consideração tal ofício, o dinho é ---Poletto; Cidade,
�'lleirense e Guaraní, dera Fizueirense- incluiu Pacheco Marréco e- Leônidas ; Jorge,

- na F. C. F. de um'� no "onze" de profissionais. Iran, ',fulo, Vilson e-Inácio. i

cientifi- 1 Ontem, éonversando com o Iris 3 x União 1
. secretário da F. C. F., sr. No triunfo consegu.iu na

uache- Helio Quint, fomos iufor-I manhã de- dormngo, no está
efite mados que o jogador em re

Belo
I férê;lcla acha-se c�m() se a-

".,;

• 211 -, I•
I I•

Sebastião. Brilhou o grande ATLÉTICO - Soncini, Foi dirigente do embate

arqueiro, apesar de necessi-
:

1\' 1 J A íb I F
o sr, Manoel Tourinho, que,

. Min e a e uca; rn a, re-
tal' melhor preparo fíSICO. .

C cumpriu bom desempenho.
. derico e azuza; Duarte,

Uma de suas defesas arran-
H -I' 'D' I1 erci 10, ja ma, Érico e

cou aplausos fartos da as-
L

.

sistêne ia.
I auro,

/
-

Prelimínar e renda

O cotejo entre os aspi-
'. rantes, disputado corno pre-

• °
AVAl - Adolf inho,

Bar-II" t
.

f '1Quadros e JUIZ immar, errninou avorave

Os quadros atuaram' obe- bato e Dan da : Nenem, Ma- ao Avaí por 3 a 2. - .

decendo ás formações aba i_I nara e Jair; ZÓ, Bolão,
I

As bilheterias acusaram

xo: 'I Bl'áulio, Amorim e LisbÔ�. a renda de Qr$ 4.430,00.

tes, por pontos perdidos:
1.0 lugar --'-- Colegial, Iris

e Postal Telegráfico; O .

2.0 lugar - Ipiranga, 1

3 o lugar Treze de

Maio,2
4.0 lugar - Bangú, Fla-

mengo, União é Radium, 4
5,0 lugar - América, 5, �

,

A próxima rodada
. Sábado - Em Saco dos

, TREINO DO BOCAIUVA
Com vistas ao prélio de .

.

depois de amanhã com 0j C. F., á noite, rigoroso en

Paula �amos, real�z�rá hoje sa'io coletivo, sob as ordens
o BocalUva, no estadlO da F.

,
do técnico Paraná.

dir, Nelson, Egídio e Edson. Domingo - No estádio da
-

A classificação: -I F.C.F. - Treze de Maio x

Como os resultados acima, América, ás 8,30 horas e

ficou sendo a seguinte a: Colegial x Bangú, ás 10,30
classificação dos concorren-] horas. .

.

RESCINDIDO O CONTRATO'DE
AUGUSTO

to com o Atlético rescindi
do' amigavelmente. Para on

de irá agora o v,eterano

O dianteiro Augusto, há
mais de um ano afastado
das lides, teve o seu contra- player?

:;0 de mais de meia dúzia de
tentos.

Colegial 5 x Radium O

Peleja _fácil para o cam

'leão àmador -que assinalou
�inco tentos, por intermédio --C)�()....o....()....()....Cl_()....()....()_()4iIIIIto()l'le Barata (2), Felinto, Na-
:lo � Wilson. Claresdir-o INGLATERRA 2 X CHILE O
Roldão dos Santos fUNcio- O selecionado de futébol nos _por 3 a 1, em Buenos
'lOU com regularidade no a- da Inglaterra, que há pouco Aires, apresentou-se, do

pitq. foi superado pelos argenti- mingo, em Santiago do Chi-
le, onde enfrentou e venceu

o selecionado chileno
, pela

contagem de 2 a_O.
-.<,...().-.c)�)�"_'

MAIS TRES JOGOS DISPUTOU O
BONSUCESSO

Vitória em CQrupá, derrota em,
_
Blumenau e

empate em Brusque
Sábado e domingo o Bon-I Em Corupá: Bonsucesso

3ucesso, do Rio, continuou

,.
4 x D. Pedro II 2.

'_ . Em Blumenau: Olimpicoem sua excu!'sao pelo mte- .

_

12
x Bonsucesso O

rjo!' do Estado. Eis
_
os re- Em B!'usque: Bon'sucesso

sultados: 1 x Carlos Renaux 1.
'

Anuncie 0"'0 ESTADO"

GRANDE PROESA DO BICAMPEÃO '

GAUCHO,'EMPATANDO COM A SE
LEÇÃO ÇAMPEÃ DO MUNDO

O esquadrão do Interna-I ção da Ingfaterra. Os rapa

danaI, bicampeão gaúcho zes dos pampas realiz'aram
'ogou domingo em Mo�tev_i�Lu�a, grande partida, logran

c' u-r.u_,,· do.
,';.j�<-:-:_-',_·-·::<·\/f-;"·'
:MT§_
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F'lorianépolfs, Terça-feira, 26 de Maio de 1953

PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE MAIO
DIA 24 - DOMINGO - TARDE DANSANfE COM INICIO ÀS 16 HORAS DEDICADA AOS BROTINHOS DO CLUBE DA COLI
NA - APRESENTAÇÃO DEUM GRANDE REPERTÓRIO DE MUSICAS RECENTES SOB O R I T M O DO ACORDEONISTA
"CASTELAN". DIA 31- DOMINGO - COCK-TAIL DANSANTE COM INICIO ÀS 10 HORAS. NOTA: A tarde dansante terá início
às 16 horas e terminará às 22 horas. SERVIRÁ DE INGRESSO O TALÃO DO MÊS CORRENTE. A DIRETORIA SOLICITA AOS
SRS· ASSOCIADOS NÃO SE FAZEREM ACOMPANHAR DE PESSOAS ESTRANHAS AO QUADRO SOCIAL.

I A c��,e�!�m�.�a d��e�iv�a���e benção
'c lancamento da Pedra Fundamental da Capela de São
I João, �a localidade de Volta das Piteiras, bairro da Peni-

, I
tenciária, vem de público agradecer profunda e sincera

RUI REY e sua grande orquestra, dia 8
.

mente a distincão e honra das vis itas com que foram dis

de junho entrante, fará sua apresentação nos 'tinguidos por S. Excia. Revma. Sr. D. Joaquim Domin-
-

'

pues de Oliveira, Arcebispo Metropolitano, Exmo. Sr. Re-
salões do CLUBE DOZE. . . I presentante de S. Excia. o sr. Governador do Estado,

No salão de festas já se acham em expo- Exmo. e Exma. Sra. Desembargador "Hen ríqus Fontes,

sição as_fotos do formidável conjunto.
Exmo. sr. dr. Henrique Rupp, Exmo. sr. dr'. Paulo Fontes, PartI·01·paçaoPrefeito, da Capital, Exmo. sr. Representante de S.Excia." .

Acompanham a orquestra, vários canto- o sr. Almirante Comandante do 50 'Distrito Naval, Exmo. ,.. ...

res e u�_a' dançarina eximia, de plastica es- s r. dr. Romeu Sebastião Neves, Diretor da Penitenciária
.

Laércio P�lh e Senhora, pa�·tIclpam aos parentes e.
rarn nos dias

- do Estado, Revms. Padres: Evaristo, Theodósio e Ewal- i amigos o nascimento de sua f ilha LAUDA MARIS, I
Hil P B

.

. cultural..... do, das paróquias de Trindade e de N. S. de Lourdes e
. ocorrido em 18 do corrente na Maternidade "Dr. Carlos I

a

ma . a�xol
A t

-

d RUI REY terá h' ',- L' S A
A •

d P 'd P
.

d J F Corrêa" 11 Con tador ia
apresen açao e , era cun o São u iz, rs. ntôn ío e a ua ererra e r. orge

on-,. _
.

de excepcional brilhantismo, sendo que espe-
tés, a Irmandade de N. S. de Lourdes e São Luiz, Exma. r

sra. Dorvalina Machado Coelho que f'êz comparecer as I -

ra-se grande assistência na noite de 8 de [u- I Cr ian cas do Grupo Escolar de Trê� Pontes, Rev. Irmão
I

nho. . .

. Adelmo, Diretor _do Abrigo de Menores, e dr. Romeu Se-:

C d
'Jastião Neves, que tão gentilmente fizeram comparecer

om a apresentação a orquestra, have- 'o local, as Bandas de Músicas compostas dos Meninos
rá sOlree) que é deicada aos associados'" do cbrigados e detentos da Penitenciária, que. muito contrí

"Lira Tenis Clube". . .

(miram para o brilhantismo das festividades. Agradecem
5S autoridades Civis, Militares e eclesiásticas e a todos

O conjunto musical, com inumeros acor� que se fizeram representar nos festejos. Agradecem ainda
deons-concertistas e lindas garôtas cantoras, de um modo especial aos moradores da localidade, pelo
executará séu imenso repertório durante as

espírito de cooperação. A todos os agradecimentos da Co
nissão.

danças ...
A orquestra de RUI REY proporciona I

verdadeiro .show, dando um espetáculo com

pleto aos assistêntes . ' .

RUI REY e sua grande osquestra, dia 8
de junho, no Clube Doze ...

Extraordinária noite de alegria, arte e

esplêndor. '. .
.

Reservas de mesas na secretaria do Clu
be Doze, das 8 ás 11 horas, diariamente ...

TIJOLOS PRENSl\iJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARJO.
PRONTA ENTREGA.

O�ny Gama Bt C ia. ' L:;���:�::liP' Schmídt
JERONIMO COELHO, 14 - Caixa Postal. 7-A

239 - Florianópolis - FLORIANóPOLIS :__

DISTRIBUIDORES
-

-

OLHOS - OUVID08 - NAIUZ • GABG�.A
DR. GUERREIRO DA FONSECA

.pecta"eta •• B...UaI
.

'>.

Receita de Oeuloa--- Exame d. Fuado d. Olbo pari
Cla••lflcaçio da Pres.lo Arterial..

1_,,_�M��oder.. A arelbarem.
-'

CôI'uJ1Íltirl.c-,� )VJUIl.G4rr;:iI.·:n

�;�:;,�,:'
<E' ; :" �;':"',' ';c ;'1 ..

CI'ube Doze de
Agosto

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

Sífilis I
Ataca todo o or�anjsm� ,'-EM SIFILIS OU REGMA

TISMO DA MESMA ORI
GEM?

LiSE O PUPULAR PREPA
RADO

'.§lI! tJ (:11-) 'f]
Aprovado pelo D. N. S. P., como auxilia" no I,

tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma

I
debito com a Tesouraria, sob pretesto algum mesmo

a atualizarem as suas pessoas do sexo feminino; Por motivo de mudança
mensalidades, sob pena de <1 - Outrossim, comunica para fora desta Capital ven-
ser vedada a entrada na que 'a Secretaria atende- de-se ou arrenda-se a bem
séde social ; rá, diariamente, no horá- montada churrascaria Ran-
Aos Associados com mais rio das 8 ás 10 horas a cho Alegre.
de-TRES (3) mêses de todos os Associados que Sita na rua do Balneario

atrazo, a Diretoria con- desejarem informações, do Estreito.
cede o prazo de 30 dias por intermédio do Dire-

para liquidar seu debito, tor de Secretaria, sr.

sob pena de exclusão, con- Gustavo Neves Filho. 'To- Vende-seforme preceítúam os Es- dos os assuntos deverão
tatu tos no seu art. 32, ser tratados pessoalmen-
parg. 10; te pelos interessados.

:3 - A expedição de in- Florianópolis, 14 de Maio

gressos,
,
'lara visitantes, de 1953. '

estará a cargo do sr. Se- João Gasparino da Silva

Comissão Pró-Construção da

origem.
. Inofensivo ao organismo, agradável como 11-

'

.

,
'

cor.

ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN
rl'O PARA INFLAMAÇõES E DORES.

,

TRATAME�'lO SEM OPERAÇÃO DAS
"

SINUSITES
E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

DTii:MEGUERSRErRn
.

CONSULTóRIO � VISCONDE DE, OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
.1lESID1l:NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

CURITIBA

A Comissão

Vié:lgem com segurdoça
e . rapidez.

sO NOS CONFORTAVEIS "MICRO-ONIBUS DO

BI?IDO �(SnL-B,RASILEIRO»
Ilorianópolis - Itajaí - Joinville Curitiba

Cerânrica São Caetano

Lira Tenis Clube
ECITAL
A Drretoria do LIRA

TE-,
cretário Geral - João

NIS CLUBE�levá ao conhe- Gasparino daStlva e na

cimento dos senhores

ASSO-,
.
ausência deste, do sr.

ciados que resolveu, em ses- Presidente em exercício

são realizada dia 4 do cor- Antônio P. Oliveira Neto.
rente mês: :

I

1 - Suspender a aprova-
I

ção de propostas de no

vos Associados, mesmo

-pan. os que já tenham en

caminhado suas propos

tas, até que seja conclui

do o levantamento do ca

dastro do quadro Social;
2 - Solicitar de todos os

senhores Associados, em

Os ingressos serão soli

citados, exclusivamente

por Associados, no horá

rio das 16 ás 18 horas do

dia em que a festa fôr

realizada;
A Diretoria lembra ainda

que os srs, Associados.
não poderão se fazer a

companhar de pessoas ex

tranhas ao Quadro Social,

PARTICIPACÃO
funcion
Ministérios.

Maio 27 - Pa

aposentados
Dorval Borba e SUL participam aos parentes e pes-

I F 'I'A

d I
-

t t d d
arm la.

soas e suas re açoes, o con ra o e casamento e sua.
.

filha Irene com o sr, FRANCISCO. MaIO 28 - Pa

Viúva Hilda Jaschke, participa aos parentes e

pessôas de suas relações, o contrato de casamento de seu
filho Francisco com a srta. IRENE.

FRANCISCO e IRENE
noivos

•

1
, .

_. -_.- ._--

Viajanle para Sanla CalarChurrascaria
Procura casa Importadora de São Paulo para,

de artigo e fácil colocação que tenha muita prátícr
ótimas referências e condução própria.

\Exigem-se carta de fiança. '

Retirada mensal de Cr$ 10.000,00. - � i
Dirigir-se a Caixa Postal, 7.085 - São Paul

Conjunto de. Maquina e

Caldeira a Vapor 120 H.P.!
tripece expansão comPleta-,mente reformada em perfei
to funcionamento, Queiman-ldo lenha ou carvão. .

Informações com. Freitas,
7 de Setembro 59 Itajaí.

'P
6I1a..."Il?/ld(:1

.eil1le11l1'{Q
o SEU

SOBRETUDO

REHHER

Distribuidor
C. RAMOS S/A
�' 'r .

, Comerc.>j.o.__,_ . .-.f".fI,j'�sportef
". , r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Yfje no passado
l'OS dos holan dêses :

�vou-se o - em 1640, os francezes
, I

lentes, en-
f estabeleceram a segunda

ou�ios co-: Companhia do Cabo do Nor-

�ajor Mar-
_
te; ,

do Generall - em 1818, D. João VI

S quais 307 _
criou no Rio de Janeiro o

de Infanta-I Museu Nacional;
o do caPi-1 - em 1818 o General Se

Ferreira, _ bastião Pinto de Araujo
� p�as do 1° I Corrêa derrotou no arroio

rtilharia, sob de San Juan, na Banda Ori

do 10 Tenente I ental, o Coronel Encarna

ouza. Os. alia-l ción, auxiliar de Artigas :

vencedores - em 1818, o Coronel Ma-

noel Marques de Souza dis

persou em Canelones a divi

são do- Coronel' Manoel Ar

tigns ;

o acampa-
- em �827, no Rio Gl'an-·,

aio de Cerro- de do Sul faleceu o 1.0 Vis-

encontraram;
!l ;1, o Imperador
II e Imperatriz D.

conde de Pelotas, Patrício

J. Corrêia da Camara;
- em 1843, travou-se a

Batalha de Gonehe Verde

junto' ao arraio do me>lm� Inome, a qual o General Ma-
I

nuel Bento Ribeiro, com'

forças 'imper'lais, repeliu o I
eira vez. Teve

a primeira Re

inceza D. Iza- exercito republicano do Rio
(

lando a 30 de Grande do Sul, comandado

ano seguinte. Éra por Bento Gonçalves e Da

_siden te do Conse- vid Canabarro ;
- em 1867, os bravos e

intrépidos s o I d a dos da

"constancia e do valor", do'

Coronel Carlos de Morais

Camisão, em retirada do A�
-�

hoje recorda-nos pa, começaram li àbando-
(H}!' os doentes de cólera

625, surgiu diante morbo, que não podiam
a esquadra do Al- transportar.
Bendenyn Heindri-.

.

ue veiu em socor- I _ André Nilo Tadasco

,�iagem com seguriloça
e rapidez

. OS CONFORTAVEIS 't\:tIGRO-ONIBUS DO

RA?IDO "SUL-B·RASILEIRO»
,rianópolis - Itajai - Joinville - Curitiba

-

nua Deodoro esquina da
• Rua Tenente Silveira

• Construção sólida, sendo a caixa interna _de COBRE e·

revestida de material altamente ISOLANTE Hã de vidro).
• Resistência do tipo' tubular, inteiramen_te blindada.
• Controle automático de temperatura por; 1JRMOSTATO•.

que proporciona grande ECONOM,IA.

��
d

__
�'" 'O� ':::"'�E O QUE FAeRIC�'"

,.( "
r� BAMOS�lA.-Comércio e &oênclas
Ruá João Pinto, 9.� Fpolis';.Sta. Cataril_la-

-

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1��4,
IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• J áto abundante na rempe
ratura desejada.

° MISTURADOR DÁKO, de reg""

logem instantane_o. permite o

maior escola de graduações de

TEMPERATU,RA.
.

•
"";'"1'"

O
·

,

_ C ASA·ln e TIl.a S Aluga-se l;ma casa para

pequena família 'em Coquei
ros, Práia do Meio, na cha

cara da A FLORICULTU-

ULTRA SONO
TERAPIA

,

Doris DAY - Gene NEL-

SON - Ruht ROMAN -

::;ordon Mac RAE em:

ESTRELAS EM 1)ESFILE
No prog-rama:

Cine Jornal. Nac.

2reços: 1,50 _- 2,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN
TO PARA INFLAMAÇõES E DORES.

TRATAMEN'fO� SEM OPERAÇÃO DAS 1"Pilill
SINUSITES

E INFLAMAÇõES· DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS. MARCADAS.

As 5 - 8hs .

, Doris DAY - Gene NEL

.sON - Ruht ROMAN -

Gordon Mac RAE em:

ESTRELAS EM DESFILE

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: l,50 - 2,00 - 3,50
Livre.

DR. GUERREIRO
CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESID:íl:NCIA - FELIPE SCHM1DT N. 113.

"li () X ."

AS VERDURAS COLHIDAS $� EM CASA� As 8,30hs.
Doris DAY - Gene NEL-

30N - Ruht ROMAN -

Gordon Mac RAE em:

I<;STRELAS EM DESFILE

N.,p programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

SAO SEMPRE MAIS SABOROSAS!
. , (.

"_
-

'," Para fazer uma boa horta •••

Comece �dquirindo boas sementes !

E boas sementes, de germina·
ção garantida� você encon

trará nos Postos de Venda:

«G� A. CARVALHO»
'1\IERCADO PúBLICO e

•• ".',,#

CASA�AZUL (Ed. São Jorge)
{.

� ..

• .n:mVE-n.a
lÔ * com MANTEJO" * RABASETE

... NABO .RANCO * PF.I'lN'O

'* Com ItAlIANO .* ERVILHA

* REPOLHO * ALFACE

• NABO AMA.no * Cl'.NOURA

• TOMATE
"

* BF:TERRAB:'

As 815hs.

"

.

\

As 8hs .

Peggy DOW - Arthur

KENNEDYem:
30' RESTA A LEMBRAN-

ÇA
No programa:
Cirre Jornal. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até �4 anos.

. CONFORTO absetute
Grande ECONOMIA

.

,

""'�-;;'-'_;�, .........�
.

..-----
-

AQUEÇEBOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 3 1.000 litros

Fabricados nos tipos
'horizontal e vertical.

Cine Jornal. Nac.
RA, vêr e tratar com o seu

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
proprietár!o na mesma.

Imp. até 14 anos.

f3Lt)VIÂ
EsfreHo

ParU�ipacão
Alvaro ,G. Parente e Ma-

-----

.
ria Parente participam aos

I
parentes e pessôas de suas.

_

. relações o nascimento, dia

13 do corrente, na Matern'í-
.

dade "Dr. Carlos Corrêa",
do seu filho ANTONIO

CARLOS.

Fpolis., 20"-5-53

As 8,15hs.
Pierre FRESMAY em.:

PIRATA DA JAMAICA

No programa:

Cine Jornal. Nac.

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

Churrascaria
Por- motivo de mudança

,

para fora desta Capital ven-
de-se ou arrendá-se a bem

montada churrascaria Ran

cho Alegre. •

Sita na rua do Balneario
I

do Estreito.
':P
CmcomeIldp

.e1l1MIllIU9
o SEU

SOBRE,TUDO

REHHERConjunto de Maquina e

Caldeira :1. Vapor 120 H.P"
tripece expansão completa
mente reformada em perfei-

DE PURA LA
eÓr

- SOB MEDIDA -

to funcionamento. Queiman- LOJA: Rua Felipe Schmldt

do lenha ou carvão. 7-A
- FLORIANóPOLIS -Informações com Fr��tas,

7 de Setembro 59 Itajaí. ----_.--------------�

A C I T E A- G U A
-:0:-,-

AGeNCIA DE

PUBLICIDADE
--:0:-

UÁD10 ,.:_ JORNAIS
e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



() ESTADO Florianópolis, Terça-feira, 26 de Maio de.' 1953
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C_r"O� ,aoepok e S./A.
Uma 1ra�içao- no �omércio e na ln�ustria . �e Santa Catarina
Matriz - Fforianópolis

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, M1\QUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

.

.

. 'MARIA, FBRICA DE'GÊLO. .

.

..

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

ESTADO"

,

u à • U ........... -.-......... ...-_ • w ••• .-.rr "-.......... --.,-..-:. ..............,...... = .............�.w ..,...,.... ..,........,...,.._,.,......,._-.-...............,.-.-..........-�

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSl
E

. DR.-ANTONIO Dm MUSSI

Clr.rrl.-CIiDlu Ckr.H'.rtoa

..rn.. _mpl.to.•••p.eI.UII••O ••• DO.NCA8 D. '•.MfI"

,." ... &o"rDO. m'todo. d•. dlarn6.tlco•• tratam.nto.

toLl'OIÓOPU - HIST.ao - BALPlNGOGllAI'U -- .uilO

LlS.O B.SAL
.

.

&a.lokra,la ,or on.a. euta.-.l.troeoar."c". &aI.. 0I'r.

c.u.IUrI.1 alia TrajaDO .. a. 1. I' ••••r - UltS... a••••.

.....
aerúl.1 Da•• la 11 1I.0ra. - Dr.••••1.

D.. li la 11 lI.ora. - Dr .

a••I...... A.....I.. Tra.,o••k1. k

DR. A. SANTAELA.
,"erm.'o p." I'Àcal.... Naclo...� d. ..'Ict.o 'a U" ••1'3'·

...... ar.aII).
- ..

.•�I... ,.r .....,.. 'a .l1l1.M.lla ., r.I..'.... .. 01.,""

'eIer.�
,

1Iz-llltarDo 'a Santa ea.... 1II••rle6r"ta •• ' ate .. 1 ....,..

CU.i.. .6dica - DoelÍi:a. .M.rYO....

�.IUrl.: .4If1cló Am6U. N." - I.la •

W."d.: a•• Boeal...... ·lU.
c-...... : Dili: 11 l. 11 llor.�.
".loto•• , C....IUrlo' 1.1'1. &oat"u'a, 1 UI

DR: JOSÉ BAHIA S. BITTF�COURT
•• D I C O" .;

/ -'CI1aIe. QoraJ - r.DLtTltU ,

••• 'u •• llal.. 11 ..:... h.Jaf
�

I'O.&lCULTUKA - P.DIATltU - CLOOCA. Q....L

c.ualUrlo o a..I'••el. - a.. 8.1e&. Tta.. a , (Lar..
'

11

.. ....) - I'lorla.6poUI.
".uirl., I l. 11 lIor., - 011rl.......

-

......c.._. �

0....0. - OUvIDO. - .MAalS li GA_GAl'ft:"

,DR. GUERREIRO DA FONSECA

DR. ANTONIO�MONIZ DE ARAGAO

Or...a,fla
I O'•••l"r.I.' 10&0 .PiDto. li.
h.. li l." 1T .ürl.m.Di<!. .

_!IDO......'b....
.... 1,· ....1.,.. Iii. h•••• Ue.

. ,\
-----__......--------_.- .,---_._-__.'-'-�

, ., ,DR. ALFREDO CREREM
f

'

c.r.. Mael.ul. •• • cu •••Ula

1:a-Cr.lor .. HO.JlltaJ� Colhia II •A••

·Doa.i:.' .8nOIa. • ·\1IlI •.W•.
'

laa,oM.'ct. ��..I.
••� 1'Ira .

o.... lta., u. 11 .loi 11 lIora.

"01011 •. "1

..... 1
.

a••. 8�ntc>. e.r.ITa. U - ••ml".

MARIO WENDHAUSEN
,CliaJca "�f''' erla.cu

C.... IUrl. - aa.a Joio Pinto. 11 - T.l. •. ,..

c.••• l&ar.I ,i)a� , to.·. laor••
.........J., a.a ••ta.... ,Jtni ..t. &I r.J III

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
IUDIOO

rn... •• CllllIca Wa.UI lO Aul••••el. .aalel..!·. _.

.Iql •• c.r1....
C1.INICA ••DlCA Dl. CIlLU.Çü • WULTOI

- ÃI.r.... -

(,:.... Ia4rl.: 1... Na�.í· 1(.�It••o, , -

-

C••,nlua Ia. " ... II·

•••• II &a. " lI.or...

ADMINISTRAÇÃO -.

Redaçâo e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n.

'I'el. 3022 - Cx., Postal, 139.
Dit·!', r: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: . DOMINGOS F. DE AQUINO."

.

Representa�tes:
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar..
'I'el.: 22-5924 - Rio de Janeiro.'

.

Reprejor Ltda.«
Rua Felipe de Oliveira, n. 21
Tel.: S2-9873 - São Paulo.

'ASSINATURAS

DR. JULIO OOlN VIEIRA
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS •.

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janet- '

ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Rallway e no Hospital' São João Batista da Lagoa. ICurso no Departamento Nacional de Saúde
Consultas àl::;'iamente das 10 às 12 horas. I

3:1s. e 5:18. feiras. de 15 às. 18 .horas. I
Atende no Hospital 'de Caridade, de 8 às 10 i

horas. 'IIConsultório : Rua Vitor Meireles, esquina
- com l'

Ano .. : . . . .. . . . . . . . . . . .. Cr$ 200,00

Saldanha Marinho.' ,_
Semestre :....... Cr$ 110,00

/ I Anúncios mediantes contráto.
Residência: Travessa Urussanga 2; - Apt, 102. i

I Os _originais, mesmo não publicados,

I
serão devolvidos.

Doo_.;a. oIIe .,araü.•. rea,lr.Url.
. A direção não se responsabiliza pelo,

T U B Il Il C U L O I • ceitos emitidos nos artigos assinados.

&A.DIOGRAJ'U • RADIOSCOPIA DOS PULa0.. I
--------------_;;,--.-------

Orar.I••• T.ras .,- I ADVOGADOS
'orno.li., pela raculdad. Nacional d.. a.didna. TI.loJ••lu. e

:

l'l.ioelrur,iio do Ro.pital Nor•• &amo.

:1.700
Cruzeiro do Sul .... 2.50(t
Pa·nair�� •...... .'. ; " 3.553
Varii. 2.32.)
Lóide Aéreo' . . . . . . .. 2.402

,Advocacia e «:onfabil_idade 'Real 2.3.j8
Scandinayas 2.500

UR. aST.VAM FRJlGAPAMl H01,'ÉlS.
'- AdY"lgado - Lux .. . . . . . . . . . . .. 2.021'

\(..<\CHJ GARlhALDl S. THIAGO M t'ages IC •••••••••• 2.276
- Co-ntllbUiata - M t Ie ropo 3.147

La Porta"" ,3.321
Cacique 3.449
Central . . . . . . . . . .. 2.6,H 1
Estrela .. . . . . . . . .. 3.3 í 1
Ideal a.6;)!I·
ESTREITO

I Disque ..... � .....
I
--------��----------

DR. "VALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pela Faculdad'e Nacional de Medicina da

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
Médico do Hospital de Caridade

nOENçÁS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇÕES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 f!s 18,00 horas.

Pela manhã atende diàriamente· no Hospital
de Caridade'-

,. ,

.

N
·

M t C I UI k-
.

'

__

Resid: Rua GeneraLBittencourt n. 101. Te}. 2.692. \ aVlo- O or «, ar lloepc e» .,.A-·
.._·......

I
.......··..····......

............_.............
MÁRIO DF,j, LAHMO CANTIÇ_4.0 '.,

�

, • '." U18-5eCLINICA DE CRIANÇAS' RAPIPEZ - CONFORTO -, 8.EGURANÇA Apartamento, com 9 pe-
A D .U L TOS �'1a�('W' entre FLOR[AN()POLl� • RIO t) .. JAN"'lln, ças SI'tO a' u B' d'

DOENÇAS' INTERNAS
... .." ., r a nga eno

'CORAÇÃO _ FIGADO _ RINS _ INTESTINOS "';=:�"Sllh interrnediÁris. �m ltajal , �!Ult(J8 ..nd Silva. Paes, n. ,13, 20 and·ar.

Tratamento 'mo,derno da SIFILIS �f<At. 1Itll1'.· &t',..", Jsr .. c' mcv rn't'llto ti .. p&ua,ífeirot
Tratar � rua Araújo Fi-

CONSULTóRIQ gueiredo n. 21.
RUA TIRADENTES, 9; NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE

HORÁRIO:

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

-oa. I.' LOBATO FILHO'

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJQ
CUaiea Médlc. - DoeJl�" •• crl••cu

! •

b-l.kr••
,
•• ao.plta) P.le.""''' e •••1 10 laal.1&11... Cu p.cia1í ..açio p.J. S N. T. JIx·lnterno e b-•••I t.

.....Ital r".raL I Clrlll1l'la d'( Pr�f. Uro Pinh.iro Glllmarle. '\ Jlte) •

(:bnáuitório: 'an... F.Up. Sell.ml.d* •. U. •

Res.: Rua Sio J(Jr�e ll. 30. Diuiamant., d•• li 1•.�8 Ilor�.

",.cl.n.ta C. •...ltal

....r•• ,.lpar.all.m.
Consultório e Residência: Rua Fernando Machado n. 5.

....'.d. ia r.n4. - a.frator _ T.nom.',. .... 1l&1•.
' 1. (fa- ! HORARIO - de segunda a sexta-feira das 14 às,

i ..

.....r.fta� C. Cabaéa) -: a.fu.'a •• 0.".. Bnr".II..... Pala... 18 horas. ,Sábado - das 9 as 12.horas.

•
ATENDE COM HORA MARCADA

a lta ,ará ".... Onll_
-

I

c..a.It6r1� .- .v1l�.'" C. O.ra Pro\a'. • - � AI... c. ,c.... '

.

�, ......."l·· _

.......d. - 7.11,. 15eÍl.IC•• 111.,.,-. ,rol. 1H.

(Tr.tamento da Bronquit",.m adalto•• crlanc•• )
�

C...altórlo; Vitor ,.eiral... 18 -,1· andar.

a.rárl.: .,Da. 10.111 i.. 11,10' e da. 1.10 i.. '.10 lIora•.

Il..uaaeh�:, Â.";'eJlid."�i.9 Jlu.c:cr. ,1"-- I'one 1.11". ..� ..
y

I" '. ,�" -
'""

DR. NEWTON D'AVILA
Clra:.,. rer.1 - ·DoeDça. Ce Seuora. - Pr.d.I....

" J:letrlcluli. Hé4Ica

Ceaaaltórlo.: Rua Vitor ••ir.l.. n. 11 - Tal.fon. 1'-" .

C....lta.: A. 11.10 hõra•• 1 tarda d•• 11 llora. em fia."',

a..I.'.da: Rua Vidal Ramo•• - T.I"foD. 1ÃD.
---_ •• -. o

_-,.- _

·DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO DENTISTA

1 - 3 Horas:
rELEFONE - 3.415.

9 -·11 Horas.

6° andar

Na Capital'
Ano c-s

c-s
] 70 .... I
90,00Semestre .

N'o· Interíor

não

con-

0«'. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Jt·l.iro em i!lral. Recursos perante o Supremo 1 nr,

..ai l<'l.lderal e Tribunal Federal de Recursos.
ESCRITóRIOS

I
.

�'l{JrlanópoIi8
.

..:.. Edifício São Jorge, rua Traju
i 'll! - 10 andar - salJi 1

I :::"_Rlú' de Jane!rô ;:;_;_ Eqifício 'Bo�a 'Gato. Avulfl
. A [I tl'ln 10 C.rlos 207 - sala 1003. .

.

-

-' <lUVOG ..\DO -

DRS .. CIRO MARQUES NUNES E
DIB CHF.REM
ADVOGADOS

Causas cíveis, com�rciais, criminais e

trabalhistas' .

,

Rua Nunes Machado, 17 - sobrado- sala 2

[)R. CLARNO G .. GALLETTI
- ADVOG4.pO -

Rua: Vitor Meire'les n. 60 - Fone 2.468 '_ Florianópolis.

,. ,

160
/Informações'Ufeis .

O leitor encontrará, nes

ta coluna" informações que
necessita, dlàriamenta � de
imediato:
JORNAIS, . Telefone
O Estado :t022
A Gazeta 2.656

., Diário dá Tarde '" 3.5 i9
Diário da Manhã 2.463

I
A Verdade...

....
. :Z.01(1

Imprensa Oficlal 2.6S�
HOSPITAIS
De Caridade:

.

(Provedor) .. ;.. .. 2.3H
(Portaria) ... '. . . .. 2.036
Nerêu Ramos .. .,«, :t831
Militar . . . . . . . . . .. a.lã7
São Sebastião (Casa

de Saúde) .. ó • •• 3.t5a
Maternidade' Doutor
Carlos Corrêa '" 3.121

CHAMADAs UR-
•

GENTES
Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recl�
mações) .........

Polícia (Sala Comis
sário) ..........

Polícia (Gab._ Del�.
gado) .

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE·
,AÉREO

TAC -, '.' .

3.3l3

2.401

2.038

2.591

06

Vendê-se
Uma máquina de somar e

registrar.
Vêr na 'liA Triunfal".
Rua: Trajano _:_ n. 1.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sus�ensãO De Alunos
No «Dias Velho»

MOTIVO: prestigiaram o Comici� da, U._C.E.
__().-.()�).-.()....()....()_().-.().....o.....()...()� Estiveram, a noite de on-

tem, nesta redação, alunos
i do 30 ano clássico do Colé
i gio Estadu'al "Dias Velho",
! desta Capital, cientificando
I
nos, haverem sido suspen

,

sós, por sei� dias, por pres-

I tigiarem a U. C. É. (União
Catarinense de Estudantes}

I por comparecerem ao comi
-----------------------�- I cio realizado, sexta-feira, no

! Largo Fagundes, conforme

2a Palestra do Professor é do domínio público.
•

S • C
i A U. c. E. é" em Sant�

ouza" ampos
.

I
Catarina, o órgão �áxi�� �a

.1 classe, tanto uníversitárta
Hoje, às 20· horas,' no sa- ma universitário em geral como secundária.

Ião nobre da Faculdade de - As Universidades do Ye

Diretto realizará o eminen-
I
lho e do Novo Mundo".

,
.

I
te Professor Dr. Ernesto de Para a palestra são con-:

Souza Campos u.ma segun-I v.dados os nossos professo- 'Cega de nasci-
da palestra sôbre assunto res, estudantes, estudiosos e

I

tuniversitário" na qual de-I quantos se interessem por
i
meu o enxergou

senvolverá_ o tema "Proble- _C(}i�S de alta cult���.,._ pela Ia.' vez
(pstituto'delposentadorta e pen·, REVIGIGLIO,25 (U. P.)

sões dos Emprega dos 'em 'J'raos·
G7 :n;�',a'c�:r�ae �:!�ii�e��

portes, e Cargas : t(�, enxergou hoje pela prí-
DELEGACIA DE SANTA CATARINA

AVISO

--- --'"

Florianópolis, Terça-feira, 26 de Maio de 1953'

me ira vez, após ter se sub-
metido a uma delicada ope

l':1çiio efetuada por um espe
c ia lista de Milão. A inter-

Leva-se ao conhecimento 'dos srs. Empregadores e

segurados vinculados ao ,LA.P.E.T.C. que, a partir desta

data, a Agência do Banco Indústria e Comércio de Sim
ta Catarina S. A. em Santo Amaro da Imperatriz-Muni
cfpio de Palhoça acha-se capacitada e autorizada a reco
lher as contribuições e demais taxas devidas a esta Ins

tituição de Previdência Social.
Florianópolis, 13-5-53.

João Ranulpho de Oliveira
Assistente Delegado em exercício .:

vcn ção consistiu no enxer

ta da coruea de um cadáver
1 um dos olhos da cega. Ao

I
serem retiradas as vendas, a
'raciente conseguiu enxer

ga r pela primeira vez.

Assem�léi. ' Lesislativa

.'

Vários assumos dlscuüdus e vários
projetos votados, ontem. A, Untver

sidade de Sanfa Catarina
Campos, pronunciaria, on- Ordem do Dia
tem, à noite no salão nobre "-

de nossa Faculdade de Di- 3'CBSTITUTIVO AO PRO
raito, sôbre o tema: Univer- JETO DE LEI N. 252-51
sidade.
Teceu o orador, conside.

rações sôbre o problema da

criação da Universidade de
Santa -Catarina e pede uma

sessão especial, para ama

nhã, onde se recepcionaria
o Ministro Souza Campos,

Concede auxílio.
Art. 10 - Fica o Pode-r

Executivo autorizado a con-

ceder um auxílio de .

Cr$ 100.000,00 (cem mil

cruzê!ros), divididos em

partes iguais, às Sociedades
Musicais- "Carlos Gomes" e
"União dos Ahistas", com

�ede na cidade de Laguna.
Art. 20 - As despesas de

'20nentes da presente lei
�orrerão por conta da Verba
39-4-1 do Orçamento' em vi-

l'ani!" RelJarte essa sopa ...

(De A Gazetilha, de Itajaí,
tle 16-5-53)

Demonstração de Paraquedismo Nos Céos
Florianópolitanos

Paraquedisfas do Exército, do Nucleo de Divisão
Aero'erres'res farão ume demonstração nesta

,

Cidade na próxima 6a. Feira
Os paraquedistas do E- �ão pela Imprensa e Emis- das em facilitar o desloca- demonstração, desejando aos

xércitn, pertencentes ao Nu- -suras locais.
.

mento dos assistentes para bravos paraquedistas tôdas

cleo de Di'visão Aeroterres- 2a. Parte - Lançamento a zona de lançamento. 1 as felicidades e que seja
cre, farão uma demonstra- I de Pessoal e Material. I As palavras serão ilus-! coroada de pleno êxito a

�ão, nesta Cidade, no pró- \ A.ssim, no próximo dia 28 I tradas com filmes sôbre o
I demonstração que farão ries

,imo' dia 29, 6a. Feira, es- de Maio, será realizada nes- salto em paraquedas e trans- ta cidade,
ando a demonstração divi-' t? Cidade urna palestra, de- I

porte aéreo de tropas, foca- CONVITE

elida em duas partes: I vendo os paraquedistas che-llizando ainda o progresso "Em nome dos Exmos.

la. Parte - Palestra de garem aqui, às 11,30 horas, desta modalidade no Brasil Srs, Gen. Cmt. da 5a. R. M.

.aráter técnico doutrinário, Il:stando a palestra marcada
!
e apresentando o matcrial e do Brig. do Ar Cmt. da 5a.

rroferidas por Oficiais da- para a úoite dêsse dia: de salto, além de dados sõ- Zona Aérea, o Comandante

.uele Nucl�o, com a séguin- No dia seguinte (29), pela bre o recrutamento do pes- da Guarnição Militar de

:e fin a lidade : manhã, será realizado o soaI para o Nucleo. Florianópolis tem o máximo

10 _ Prestar esclareci- SALTO, na região das Uma parte original con- prazer em convidar as auto-

:l'.entos sôbre o problema do "Campinas", no vizinho mu- siste no lançamento do "cão ridades, e ao povo em geral,
Paráquedismo no Brasil; I nicipio de São José, no piloto do Núcleo", que já para as demonstrações da

20- _ Preparar, -psicolo->' mesmo local em que está si- conta com vários saltos fei- Escola de Paraquedistas ao

cicamente, a população cl-. tuado o Aéreo Clube desta· tos com êxito. Exército, a realizar-se nos

vil, propiciando um certo I Cap!tal: 'podendo ,ent�o, os I . �o dia 30, o Nucleo par: dias 28 e 29 dêste.

.onhecirnento de�sa nov� 11 flortanõpotltanos, ass_lstirem ,tll'a para o Sul,
_

onde f.ara - Dia 28, às 19 horas, no
modal idade de atividade mi- a essa. d:monstra_çao �ue, I,nova demonstraç�o na cld�- Teatro Alvaro de Carvalho

. ítar e um maior afluxo de I pela primeira vez, e realiza- d� de Santa Mana, no RIO - Palestra sôbre o Para-

;0luntários; da em nossa terra. I Grande do Sul. quedismo, sua organização,
,30 _ Possibilitar treina- A equipe de SALTO, a' A Equipe que nos visita- ,sua técnica e apresentação
nento conjunto para as For- lançar-se na ZL (zona de rá está constituida de 20' do material utilizado. Pro

as Aeroterrestres, e de lançamento), em "Carnpi- homens e o Salto só será jeção de, filmes sôbre saltos

.ransnorte de Tropa, de V60 nas", estará constituida de transferido em virtude de de paraquedas e o transpor
; salt� em áreas desconheci- Oficiais, Sub-tenentes, Sar- forte vento, bruma ou této te da tropa.
.as, cujas condições técn i- gentos, Cabos e Soldados, ,baixo (nuvens muito próxi-j- - Dia 29, às 0�,45 horas

.as careçam ser determina- incluindo, entre os oficiais, � mas da terra). O Salto deve- - Salto de uma equipe de
:'us; o Capitão-capelão : Alberto: rá ser feito de 1.000 pés e a 20 paraquedistas no Campo
40 - Propagar o desen- Trevissan. zona do lançamen to será de 'do Aéreo Clube, situado na

-olvimento do eonceito da O povo poderá compare- 400_por 400 metros. , reta das Campinas".
Fôrca Aéroterrestre, por, C8r ao local do salto, estan- Aguardemos, pois, com I Oswaldo Maury Meyer -
l;ei� de pates.tras e divulga- I do as autoridades empenha- vivo interêsse, tão oportuna CeI. Cmt. .da Guarnição.

'

RIO, 25 (V.A.) - Os depu- que sejam aplicadas todas as 1954. O sistema oposto cria

ados da maioria, tendo à dotações orçamentárias re-
I rá entre os deputados, espe

[rente o sr. Saturnino Bra

.a, vão hoje entregar um

/e rdade iro "ultimatum" ao

'Ider Gustavo Capanema,

contra qualquer "Plano de

Economia", no Orçamento,
relativamente .às dotações
Jas ob1'as rodoviárias.

A íntegra desse documen-

to, que traduz uma rebelião

:sem precedentes na Histó-

j'ia do Parlamento brasilei-

ro, é a seguinte:
"Sr. Deputado Gustavo Ca

jlanema - M. D. Líder da

Maioria na Câmara dos

Deputados,
Considerando:
1) - que o orçamento re-

como 'desejava o Govêrno;
2) - qu'e houve promessa

Sessão do dia 25-5-53.

Presidência: Volney Col

laço de Oliveira.
Secretaria: Lenoir Vargas

Ferreira e Elpidio Barbosa.
Na Leitura do Expedien

te, constatou-se a existência
de um ofíciõ do �sr. Gover
nador do Estado, sem assi
natura. Que é que há? ..

Ginásio Eugênio Müller de

Itajaí
'

O primeiro orador dª ses

são, deputado Bahia Bitten

court, leva ao conhecimento
de seus pares, .

uma carta

que recebeu de Itajaí, sôbre
a situação do Ginásio Eugê
nio Müller, cuja gratuidade.
Periclita, por falta de ver-

goro
ba. Pede, seja esta carta

S. S., 25 de maio de 1953.
anexada ao seu projeto de Oswaldo R. Cabral.
lei, que conced<r.,. auxílio ao

JUSTIFICAÇÃO
refer(do educandário.

.

Será justificado oralmen-
Continúa, o orador, soli-

te, .pór ocasião da sua dis-
citando sejam passados te- cussão.
legramas ao sr. :presidente Oswaldo R. Cabral.
da República, Ministro _ da, Votação da redação final
Educação e Diretor' do Ser-
vico Nacional de Estradas ...,.)=-i----------i-II��) �;�a��:�;i�� d:o.�e�t��çl:�de' Ferro, solicitando dos

.

lh
-

'b'
'

para ouvlr- e os sa lOS ,de um grupQ escolar, na sé-
mesmos, providências no· conceitos s6bre tão impor- de do distr'ito de Matos Cos
sentido de serem pagos os tante problema.

.

t d
ta.

ordenados, em a razo" os. Aplaudiu o requerimento,
.

d
,.

I
de que !leria integralmentevenClmentos os operarlOS, em nome de sua bancada, o .O.....O....O......04liillô>O O I

da E. F. P. S. C., o que vem deputado João José Cabral.
,(. executado; raDl O chequeacontecendo periódicamente Ficou designado, pela pre-

',' '" '3) - que os deputados re-
.l': Carlos Werner Krueger,'

e �empre. sidência, o uep. Oswaldo Ca- O monólogo que o Sr, luziram ao "minimum mini- IAle' e to b I d M'
. �olltador da firma Fiuza Li-provaao o requ rIm n . ra, para sau ar o mlS- Can'}' •.·anI· declamoll na }·11au. " . �

- !lorum as suas asplraçoes,Necrológiõ do sr. João tro Ernesto de Souza Cam- '11a, residente à rua Irmão

,.Francisc'o Marq_ues pos em nome da Assembléia, g-uração do Grupo' Escolar 'eferen·tes às regiões que re-
Joaquim, 16, comunicou à

Na tribuna, o dep. Ivo na sessão de amanhã. I da Fazenda, obra - aliás - _>resentam;
I Policia Civil que, ontem, pe-

Silveira, faz o necrológio do Aniversário da Batalha de do ex-governador Aderbal 4) - que o orçamento é I
J

_

F
.

M' la manhã, foi surpreendidosr. oao ranClSCO arques, Ttimti Ram03 da Silva, fóra o seu lúblico e que, portanto, to-
.

Iinesperada e prematuramen- Para requerer um. voto ,Jela falta de um paletó de
Ilado cômico muito aprecia- Jos tomaram conhecimentote, falecido na cidade de P�- :ongratulatório por mais 3as(l'mira marron, com listas:

lhoça. 1m tranl;>curso do aniversá- dõ, foi ainda um bom traba- .:Ias obras que se vão real i-
brancas, uma caneta Par-

Apezar de militar em par- .'io d,a Batalha de Tuiuti, pá- lho'de ficção. O'declamador :a1' nos municipio� e aguar- ker, uni par de óculos Ray-tido que não o seu, o extin- ,ina g,loriosa da nossa his- falou em '''sona escolar", que J •

d Ol •••

.

I
I' uam COl}1 ansle aue o llllCIO band e dez cr'uzeiros que 'ti-to merecia, como sempr'e 'o'rl'a sob a' tr'l'b d'. < ,e una o ep. estaria sendo servida quoti- i

. .

t
'

mereceu, a�estima e a ,admi- Toão José Cabral.'.
.�'.

os s.� e.�'vJç,;(}.s ��le .lll eressam I
nham ficado na copa de sua

. . .:IIanamente aos alunos 1S v 'llas le"'lOesraç.ão de todos os seus con- ApOIaram o requerImento,
. ..' � 5, residência. Verificando o

,cidadãos. Pediu,
.

constasse em nome de. suas bancadas A tal sopa seria muito su- 5) - que o sr, Ministro queixoso pormenores, conse-
em ata, um voto de profun- .)s deputados Fernando Os� bstanciosa e apetitosa, se da Fazenda fêz declarações .

_
. guiu saber que haviam quei-do peza}.', desta Assembléia, waldo de Oliveira e Paulo não fôsse .platônica, I'stO e' I'nfol'mand R't- que a ecel a ,mado com velas' de sebo apor tão infausto evento. Marques.

C f
•

- câziânica, o que, vale di- arrecadada deverá superaron erencia do dr. Ernesto Faleceu em Itajai, Elpídio
de Souza Campos, de Souza . zer - existente só na fanta- a orçada: os a,oaixo assina�

O dep. Wilmar Dias, fa- Pela falecimento, em Ita- sin, no "c<lpricllO italiano" dos vem declarar a V. Exa.
zen do-se porta voz do dr. ,jaí, dO'sr. Elpídio de Souza do digno rec,itJ.cIor ... "Vem que nio se conformam abso-
Henrique Rupp Jr., Diretor que enlutou tO,da aquela Cl'�' .

- I

ca, Canzlani! Vem cá" Cau-' lut::Jmcnte ,com qualquerda Faculdade de Direito, I dade, o dep. Bahia Bittet;l-
convida est� A�sembléia pa- court requer constass� em
ra a conferenCia que o Pro-

J
ata, um voto de profundo' pe

fessor Ernesto de Souza zal'.

lativo ao presente e�ercício
, ,ecl",taria da Segurança PÚ-

.foi votado com equilibrio
">lica e autopsiado.

eu tre a Receita e a 'Despesa,

na pI�'Í.tic�, mesmo as apro

vadas se tornam inoperante
pela política do corte.ferentes 'a esse sistema de cialmente os da maioria, que

\

transporte. tanto se esforçam por· um

A observância de um .er i- orçamento equilibrado, a Assim sendo, solicitam a

.ério de fiel' aplicação das convicção dl:J. inutilidade do V. Exa. que providen.cie jun
lotações constantes do 01'- atendimento das recomenda- to ao Governo para que não

.amento de 1953 facilitará ções do líder para a rejei- haja cortes nas verbas apro-

,m muito a votação da, pro-, ção
das emendas com pare- va das para 1953. -

iosta orçamentária para cer contrário, por isso que, I Atencioss saudações",

Embriagou-se
lDorfeu afogado

As 23;30 horas de domín-
:0 úitimo, José Jorge Abi

io, tripulante do. barco

l'HEl\lIS, que se encontra a

racado ao' trapiche; lado do

,�antinente, comunicou à De

egac:a de Policia que o co

nandante daquele navio, Sil
lério Emidio Dias, 'elubria
.tudo, caiu ao mar. Socorri

.to pelos tripulantes, foi re
,110vido para o Hospital de

Caridade onde veio a fale- O dia amanheceu dhato, com um panorama que
lembl:a logo o Cosmorama. E por falar nele, devo

_ arranjar, aqui, algumas citações para impressionar
�Jguem, se é que citações de capa de liyro e de cà
tálogos de editoras ainda impressionam!

Mas, citar que? Lá vai a Constituição Federal
art. 141, § 26: Não haverá fôro privilegeado nem
juizes e tribunais de exceção.

Diante disso, eu perguntaria ao ilustre deputado
Coelho de Souza se valeria ou não a pena um movi
mento, no sentido de .s,e abolir êsse parágrafo?

E' que, justamente nele, encontro, a porta fe
chada paí'a que, nesta comarca de FlorianÓ'poIis, se

ja criada mais uma Vara - a quinta - com a com
petência exclusiva de julgar os feitos contra o dire
tor d' A Verdade. Os processos que correm coútra
êsse jornaiísta são tantos e tão ,sortidos, que a cria
ção de mais uma Vara viria desafogar as out.ras, por
eles entravadas.

Não sei, ao certo, se a criação sugerida é incons
titucional, pois que, na realidade, virá apena's con
centrar esses processos numa Vara só. Será isso fô-
1'0 privilegeado? Será Úibunal ou juizo de exceção?
Essas dúvidas me as'saltam. Para sair delas .darei
um jeito de obter um 'pa'recer ou uma consulta da
nosS'a m�ior autoridade' e� direito constitucional _:_
o sr. Irineu Bo'rnhausen, eminente governador.

E se o'projeto for legal,- conseguirei que o meu
nobre amigo, deputado Enori Teixeira Pinto o apre
sente à Assernblé:a.

:er, momentos após. O seu

:adáver, após, foi transfe

,'ido para o necrotério da

R(' abaram O Pa
letó, mas deix8-

veneziana da janela da co

. sinha <:;. penetrado na copa
onde se achavam aqueles
objetos. Os documento's que
3e achavam no paletó deixa-

"Plano de Economia" nas' ram os gatunos sôbre o mu-

dotações referentes a esti'a-, 1'0, inclusive um c\leque de
das de rodagem e esperam: dez mil cruzeiros.

v�._ '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


