
S. P.AULO, 28 (V. A.) - Respondendo, após sol ic i-. nem sairei do PSP, que é ocr convocando os Seus compa- f icar comprometido no atual obra de redenção do Bra- rompimento com o sr. Lucas

Durante, os festejos hoje tal' o apôio dos municípios meu partido. Pretendo ser I
nheiros de Mato Grosso a l ítigio com o sr. Lucas Gar- "sil, "Dom Pedro I tornou o Garcez, o sr:' Adernar de

realizados em Dracena, onde ao seu govêrno, o sr. Lucas assim como um regente de um amigo movimento em cez", Trata-se de uma ques- 'Brasil politicamente inde- Barros disse : "N03sa diver

presidiu à instalação da.co- ! Garcez informou que se en- orquestra, conciliando os' pról do fortalecimento do tão pessoal.. O sr. Lucas
I

pendente. Nós revoluciona- I
gência é puramente pesosal.

marca, o sr. Lucas Garcez' contra agora no comando da partidos, em favor do pres- PSP, sob sua direta admi- Gal'ce� acho�l q�e deveria Iremos o Brasil ec�nomica- 'I· Não deverá provocar luta.s
recebeu uma manifestação

I

situação política, de acôrdo tig io de São Paulo, para que: n istra ção. "Meu' govêrno se- assumuva dírecão do PSP.. mente, tornando-o mdepen- entre os membros do parti
de solidariedade dos prefei-I com as tradições da vida pu- o nosso Estado valha mais' rá uma revolução" - disse Achei que devo continuar

J

dente e arejado. Faremos a do".
tos presentes. Estes interpe- , blica de São Paulo. Em se- perante os sucessos políti- Em seguida, o sr, Adernar na direção. Alguma coisa revolução dos homens de Ia- CAMPO GRANDE, 28 (V.
lararn o governador sobre os I gu ida afirmou: "Os jornais cos nacionais". de Barros declarou-seêhefe deverá resultar dessa diver- to. Até 1954 teremos per- A.) - Pelo que nos foi da-

rumos políticos na atual e-: estão cheios de boatos. Di- QUESTÃO PESSOAL supremo do partido em todo gência" '-- acentuou o sr. A-
'

corrido 2.000 mun ícípios do observar pessoalmente,
mergência. Encontravam-se' zem até que haverá um rom- CAMPO GRANDE, 28 (V. :) país. Não mencionou no demar de Barros. Mais tar-

_ brasileiros, aí proclamando se o sr. Lucas Garcez não

presentes O'S prefeitos de II pimento entre _9s políticos. A.) - O sr. Adernar de Bar- seu dsicurso, a ameaça de de, invocando a personalida- 'o nosso propósito de sal- tem maguas, o sr. Adernar

GuaraIle,'Mirandopolis, Dra. Não dêm. crédito. aos boatos.

I
ros, tomando parte na reu- rompimento que existe con- de de D. P�'dro I, o sr. Ade- 'vaI' o Brasil". de Barros pelo menos deixa

cena, Tupã, Presidente Pru- Saibam que eu não rompo n ião do PSP local, lançou tra 'o sr. Lucas Garcez, afir- mal' de Barros disse quê se: Respondendo á pergunta transparecer que não está

dente, Ar��a{ub�, Osv�llo 'I com o dl:. Ademar de Barros uma plataf'orma-govêrno, mando que o PSP não deve propunha a completar a sua dê um jornalista sobre o. satisfeito com o chefe do P.

Cruz, Lucélia, Diamantina, (>.-.<��).-.<,_ ...o....o...o.-.o.-.o._;<o l S.P., pois duran�.e seu re-

Paulicéia, Hermulândia e"

o, ' .. ! i cente discurso nao fez qual_-
outros. Falando em nome I �. DIRETOR o

O
..

f D·' _ ,�: quer referência
cordial ou

das au�oridades _municiP�iS" Rubens ele c , mais an ISO Ia amiga ao' ex-governador
o prefeito Valadao Forquim, I, A d' R' , crio de S. Catarina ,c

bandeirante. E o sr. Lucas

de. Araçatuba, declarou que I
nu a ames

v ,. Garcez ao que parece, fez

o interior aguardava do sr. 1 �

S1 RENTE I
� Ano XL c questão de. �r�zer testemu:

Lucas Garcez palavras de II . j , I nhas ao episódio que poderá
esclarecimento e d� orde�, Domlnso� f. ,� c traçar novos rumos á vida

capazes de desanuviar a Sl- i I de AqUino 1- N. 11.618 I política brasileira: convidou

tuacão, considerada crítica: ., o ministro da Agricultura

pelos habitantes dos muni_I'''"-''�''__''-'--
.,�o.....()._.().-.o.-.()... para acompanhá-lo á pre-

Eu' A di' 8 AgI!! Plertanõpolís, Sexta-feira, 29 de Maio de 1953 'C $ 1 .

cípios. _�,IÇ. �_ e IOJe -, P ,_. ,,----,.
.'_ '-__�" '_ _

1: ,00 sença da reportagem, e arn-

'. Na Inauguração . Da Eslrada Lajes- anla Cecilia O I N T R U S· O E, O �}ho:'�i�:,�;i��:�:l::�:'��:
Brilhante discurso do 'C�te., do 2- Batalhão AI���1:p���iÓ�'28 (v. A.)

Rod',ovlêr'leo G' O V E, R N A 'o O" R - A crise no PSP voltoudae·agravanse na manhã

C f tiva inaugura- nentc Dr. NERÊU RAMOS, FALCONlEIRI DA CUNHA, Neste momento de tantas \. hoje, diante do descontenta-
om a es <

Z DO N ASCIMEN . - . . � der i d t d
"d tr d' federal La

I então Governador Federal JUARE .�. -, satIsfaçoes nao po erramos mento provoca o en re es-

çao a es I a a -

,
'

. I 'TAVO' i A .

,

O fracasso, com bordão e vestes rõtas de
, -, S t C 'I' BR-2 -

I neste Estado e que hoje nos • TO FERNANDES - 'esquecer os anommos tra- tacados elementos do parti-
Jes- an a ecr la, a -

I . ITTO
,A E t peregrino, bateu .às portas da cidade, onde, 'iifi-

ll'!taç-ao RI'o-POAr"to Alegre _. honra com a sua presença. RA, DUR:IV_AL BR .e balhadores de-; toda a s ra- do pelas sensacionais decla-
� VALDET I nal, lhe deram roupa e alimento. G
f icou concluída. Na solene ,A fim de continuar R,a sua, SILVA, JOAO ,A- da durante os _ongos anos . rações do sr. Lucas ar-

- Como houvesse jornadeado longos dias, sem
. -

d Úecho tarefa dentro da BR-2 ter- RIO DE AMORIM E MEL- de sua construçao; lembra- cez à imprensa. O diretório
inauguraçao esse ,,< •

'

O LAl\frAR'1'INE PEIXO· ,. t d f .' pão nem água, comeu bem e buscou serviço, estadual do PSP vai reun ir-
. tr 'd' 1 20 Batalhão minada aquela missão, vol- L e·� - mos, portau o, e ormar o

,cons 1 UI o pe o '

E G'
. , . a,lotando ao nome, quer dizer, antepondo-lho,

Rodoviário, como, "aliás, a tou-se o Batalhãü para a di,- 1'1'0 P�IS LEMIMA;S DenEerSaIIs V da v�tol'la dquet sde ap�e- �f" I f P f
' , se na noite de hoje, para

d
.

'1 t co recão de RIO NEGRO e ho- I de Bngada D - senta dIante e o os vos,
um pr . IXO mUSICa: pro essor. 1'0 essor e, qlla- declarar que o governaliol'

1'0 OVla, o seu I us re -

•
,,-,

A .. sr, um pronome -de reverência. Poderia chamar- -

mandante Tte. CeI. Olímpio je' com o coração'exultante QUEIRA MENEZES, � COllStttUIdos por praças e
se coronel, doutor, neste Brasil" lJesfa Nação

não foi fiel na interpretação-

d S-' T '
- pr'oferiu o nos perfilamos diante de V. DALBERTO RODRIGUES trabalhadores" estando em . - das credenciais que lhe fo-

e a aval es, 'UQUERQUE NEL " S" t que, primeiro, se corollelizou, depois se doutorou d
seguinte e brilhante 'discur- Excia. Sr. Dr. Nerêu, RamOS, DE AL�BELLO DE 'QU�I- �el! �'er�l�e o

. arge� o .ed
o

e agora se anda professorando. PQr v�zés, Os
ram outorg;i as - segun-

O'

-

-'
para dizermos que' foi cum- SON R - unClOllano m,�IS an 19O5 o

cal'gos -s� aCl1pm},am:. professor QoutÔ1: Furano.:. "doe l'!i!"el,ou \ tlm alto procer
s

;'A D-iretoria de Obras e 'prida nossa missão; dos 605 ROZ, DÉCIO PALM�IRA ·Batallião;· A9,-,ser _cortada "Curiosamente,' o nosso Governador, homeni.de pesse-pista, o qual esclal'e-

Fortificações do Exét.fU.Q, cltlj.Jometros que, ".��medejam,' DE...ESGO�AR {e' JeAQuUf e�J;à' !!tá,_-ql<{�;<_ 'foimboliza a
tato e a.rogúcia, 'não quis ser dOl�lior, profes�or, ceu ql1e o partidQ a tribuill

/
1'0': �.ele1taç·.-lo"'''''�-o 'D...;� .E. �nt,re Vaeal'iao'-e ,Ca:pela"da JU-8TI-NO _' "AhVE$" �J.\S.- Jífa:u-gu;ra�ão;:5br�1l6s.sa �st;ra- .

I T-
. ao sr. Lucas Garcez "am-

- •
�

o 1'1,.( , " . h 1\1 b"
'J

'�E'
S eorone., ao somente ,esta OrIginalidade: diplo-

R. tendo' como"executante o IUbeh:a, 37? �or.a�l C'�nsb;u.iç< TO�;' aos �lustr,�s'. 'em. ���;, ;:Ia,- �il }leço "t' <�cla. r.
mado na escola da vida. Sem solenidades de 'co-

pios e irrevogáv-eis poderes

20 Batalhão Rodoviário. tem dQs }leIo ExercI�o. Como Ja do Co�gresso NaCional, ao_ Presld�nte_d� .

mara Fede� lação de grau, sem patente da_extinta guarda
para e,ntendimentos inter-

- ,,-. -

h' disse anteriormente, o E- Representante do, Exmo. Sr, "aI, que· cumPt:1.mente neles . partidários' e não para Mi-
a' IlQura dé inaugurar, oJe , . nacional, declar.u_'se !Jossuidor do título, imi-
O trech'o da BR-2, entre LA- xército iniciou os seus t.ta- Governador do Estado; ao')s anôni!l1os que a constrUI· �

, entar o ,pensamento políticotindo=se na posse do terreno de sesmaria, como

JES e Sta. CECILIA. balhos neste eixo em 1933; .3ccretário d'e Viação do Es- ramo
colono deshravador a semear gleha nova.' Com o

do PSP de Sãu Paulo, CO:1-

Nesta f<>ll'z oportu'n-l'dade qliando 2'eria a ll.!:'lsta da :ado de Santa 'Catarina" Sr. Sr. PresideQte da Câmarn forme declarou o sr. Lucas'
'<>

�

d d d E'
. tempo" mansa e pacificamente, terá os direitos

- d' d Guerra o flustre General João C l-in; ao Diretor o IQS ,Deputa os: IS, pOIS, ,Garéez. A crise, que parecia
nao posso elxar e recor- , ' � I que o usucapião confere: Dr. Vida Prática.
I h,· Augusto Inácio do Espírito Departamento Estadual de 'TIais uma dádiva 'do Exér- debelada, toma assim novos
( ar que o t'rec o em maugu- .' Tese: 5 ano� de govêrno estàdual. Aprovado,

estabelecer a Santo Cardoso' eu tenente' 8stradas de Rodagem, sm- dto à Nação!.' I rumos,
acreditando-se .

que
ração vem ' ,

l'I grau IiI., ..

.

'd d d BR 2 f' naquela é}loca servindo' no· �eramente os nos�os agrade- ,Estou fe jz 'em entrega- a
':' >I< *, seja agora irremediável, o

contIQUl a e a -, 1-
1 b 'lI t' 'laS mãos de r. Excia. -que

cauelo portanttí, concluida a 5° B. E., em trabalhos na '�imentos pe o 'l'l lan lsmo rompimento entre os SI'S.

ll·:.:-aça�o Rl'o-PoArto Alegr,e. Estrada da RibeIra, sei da lue vieram dar à nossa fes, 1 en]treg,a.II·.á a,o ,público, o,' L't
,.

I' t'
.

di'
Ademar de Barros e Lucas

:: ,1 eranos, ar '·IS ',ICOS" mespera' os, co 01'1-

SeI-Ido eAs' te o n·osso prl'n- acão decisiva daquelé gran- ;a com as magnificas pre, lua a u I 1zara para a gran- ,
.

I t
.

1 A
' Garcez.

- d· I f I 'encas de suas'Exeias ieza e prosper-i.d!\de do nos-
l'l( US, eClllco ores, eSsa carta, esse canudo, êsse

cipa} eixo rodoviáriO' é opor-' e c 11' e para eva:rmos a· 3.. ..

estrelato e essa qualificação sui-generis, perso-
tuno lembrar O sall'ente pa- vante a empreitada que en-

' Tenhó 'ainda a agradecer :;0 BRASIL.
I'

i

h- d IhdI' b'lina ISSlmos, - ao e e ar um ane SIm o co,

-pel que o Exército desempe- tão ini�iavamos e hoje meus ao Ilustre Prefeito de La- �•••",•••".$••••",.O

I aro de platina e ,pedra preciosa �om chuveiro de
Ilhou em sua <'onstruça-o. senhores, aó atingÍl'mos a ges e à Câmara de Vereado· '

b '1' t ' .

d I I' d,_ -

. .

V E M·
rJ.nan es, Clllspan o uzes, tremu mas, tu o

Dentro do lema que "gover- meta final, temos a frente Il'e� �ue .num .gesto �mllto SI· \ argas m., 1- s-em jaça e de primeira água.
nar e', constrll·l·r estr·ndas",. da pasta da Guerra o Gene.- �nIftcatIvo, con�nderarllm' D V'd P 't' Q

,

Y. I
. r. I a ra ica. uem passar a porta

b l'd I P 'd traI eyro do Espírito S,aRto hoje o pon.to facu tahvo: o.as 'A

d' Ie.sta e eCI o pe o resl eIt e �

1 nesse 1[1 omado na escola da vida, acrescentará
Washington Luiz, em 1926, Cardoso qtle com o mesmo ,

Esta UnIdade, como toe as
um "Sua Excelência". Sim. Sua Excelência o

fOI' l'nl'cI'ada a II'g,a'ça-o RI'o- espírito trabalhador de seu as suàs congêneres, está li-, BELO HORIZON_TE, 28 D
.

E
' r. Vida Prática, Chefe do Executivo, Gover-

São, Paulo pelo Ministério ihlstre Pai, aqui veio, ape- i��Ilé��c�r;e;les àED;�� -:.-, (V. A.), - O gov,ernador nador "do Estado, Banqueiro nas horãs vagas,
da Viação e 'a ligação São sal' de seus múltiplos afaze-

TIFICAÇ
-

ES DO EX'�CI- ,nineiro, que acaba de re- Extra-partidário, E:�-udenistaJ' Ca.stelão, Fidal:
Paulo-Capela da Ribeira pe- res, nos illcentivar� nos di- < O E -

I

go da Estação Agronômica. Ainda l,he cabem ou-
h d' d TO que no momento está gressar do Rio, declarou à -

10 govêrno do Estado de São zer que como er elro as " tras condecorações, a gestar no ventre do futuro.
Paulo', na mesma e'p'oca, o qualidade de seus ancestrais entregue à decidida inteli- 'reportagem ter encontrado o B 'h- d

.

O
.

..oas ou mas" ao e VIr. povo catarmense tem
l\1m' I'ste'rl'o da Vl·aç·a�o l'nl'- estará sempre a tésta des- gente orientação do Gen!ral '1'. Getu'lio Var!!as quase

. . -

f' t']' d'l'
_

� � ImaglUaçao er.l, Jocosa, e cUJa fôrca brota-
ciativa o trecho Curitiba- ses empreendimentos deci- ADALBERTO RODRIGUES

restabeleddo, porque a re- rão viçosas comendas, deliciosos apelidos, gra-
Ca'pela da RI'bel'ra, que fi' _ sivos para o progresso e· DE ALBUQUERQUE, que -', t't b l.. 1 t '1'

'

I
'

'A' CtlpeI'acao se esta fazendo UI os aCHare a os. omaramos nós vida 10n2'a,
, bem estar do nosso Paí�. ;:om sua arga ,expenenCla e '

. ,.
<

�

COl! paralisado at.é 1932, em
excepcional atividade, está I de forma admiravel e a fra- }lara aplaudi-los com a alma toda e grudar ao

consequência. da revolução Da mesma maneira, acom· emprestando ao 'setoi' estra- f
tura se: encontra prhtica-

Maioral de Palácio a medalha final, na horinha
_

de 1930. Nesta ocasião foca- panha o nosso Batalhão des- exata em que os méritos forem !lesados, rnedidosdas sua importância ímpar l'd dlizada a importância estra- d'é os seus' primeiros ,passos men te conso I a a, com a e contados, na viva luz da D_Ianície, hi para' o
que êle tem que ter. ,

tégica du eixo foram as Uni- em ferras Càtarinenses, o mão direita em pleno movi- têrmo do quinquêrdo,' cm 1956.Meus senhores!
dades de Engenharia incum- ilustre Presidente da Câma· mento. O sr. Juscelino Rubi-
hidas de realizar tão impor- ra dos Deputados, Dr. NE- A BR-2 está concluída! tschek afirmou ainda ,que
tante tarefa. RÊU RAMOS; na. batalha Demos portanto mais um

,De Capela da. Ribeira 'a das verb�s para os nossos passo à frente dentro da o sr. Getúlio Vargas visitará

Vacaria foram localizados 3 ';rabalhos sua ação sempre idéia diretriz do Plano Ro- Minas Gerais a 3 de outu

llntalhões: o velho 5° B. E" foi decisiva. Alias 'S. Excia., doviário Nacional, ao qual o

110steriormente' 1° Sapado- filho desta acolhedora cida- Exmo. Sr. Presi"dente da Ue
res, encarregado do trecho de, está integrado em nosso pública, 'Dr. GETúLIO VAR
Capela da Ribeira-Curitiba Batalhão c'omo todos ós La- GAS, tem empre�tado todo o

e a seguir de Rio Negro a ge&nos. apôio e é por isso que temos
Sena Geral, com a extinção A.presença do Exmo. Sr. a certeza da concl'usão de
da Unidade em 1942, êste '}eneral de Exército 'FIUZA suás linhas mestras em bre·
trecho fo(entregue ao_Do N. CASTRO, Chefe do Est�do -ve tempo.
E. R.. ylaior d9 Exército, c�nstit,ue Este, tralialho, é dia a dia
De Vacaria a Passo do [Jara nós soldados; um dos acompanhfJ.dO' com carinho RECIFE, 28 (V. A.)Socorro, trabalhou com afin- alaÍs destacados prêmios de pelos S1's. Membros do Con- �

co o denodado 30 B. E., pos: nossos esforços, po-is as nos- sdho Uodoviário' Nacional a
Ros;:t Fernandes Lima de 20 ,RIO, 28' (V. A.) - Está I Por sua vez, ec;te �cria

tel'iormente 30 Sapadores e' sas direções de trabalho quem rendemos as 'nossas anos, casada com o marce- sendo aguardada para os· substituido no comando da,
hoje 3° Rodoviário, o qual emanam do elevad'o órgão homenagens.Agradecemos a- neiro Benjamin :M:a�e de próximos dias uma movi- Zona Militar do Sul pelo ge-
levou a bom termo a sua ta- que S. Excia. sàbiamente di- inda a cot:dialidade e aten-' Lima, residente em borrego 'mentác:ão no quadro de ge- I E 1
refa. rige. Sempre que por inter- ção que nos tem sido dispen- r:.

"
nera < sti ac LeaL Quanto

D I 'do d Se
de São Sebastião, no subur- nerais, pois ex,istem- varias ao Departameúto Geroal de

.

e �ages. a Passo do So- me 10 a cçí[io competen_ sadas pelo D.N.E.R. on'de a
.

corro, ficou incumbido o te' recorremos a S. Excia., figura austera de seu Dire- bio ele' Agua Fria" del.\ à luz (lomissões vagas: Assim," pa-
nosso Batalhão; êste tre- encontramos orientação de-Ii tor, Engenheiro ,Régis Bit- 3 crianças, que receberam ta a embaixada do Para

cho, que por feliz coin.cidên- cisiva e apôio imediato.
I
tencourt, constitue, uma 'ga- os nomes de Rosemere Ma- guai, cujo titular" o gene

cia, nesta mesma data há Aos Exmos. Snrs. Gene- rantia que continuàremos' a ria RQsalva Maria e Reja- ral Arnericano Freire fale-
dez anos passados, foi i�áu- rais do Exército CANRO-: trabalhar dentro da somá '1\'" I' ne hana pesando, re',spec- ceu recentemente,gurado" con�ando entre ou- RERT PEREIRA DA' COS- , de esforços cuja resul-'

< ,

t.ros destacadas autO'rida- TA e; ODYL.I<? �ENYS; Ge-l ta�te da. Pá- ti'la
.. tlJe 3, ,2 e m iCiJ e 2-l em cOg'ita}í .0

d'es, com a Jlr ,seQç{l ne,��,:;Us .�e, DWIsao <- 00 : TIa. , ne\;:,ll OdH'ió
<��{ '",
.. "

,;;i�"·

CASO DE

bro.s, quando inaugurará a

rodovia Beló Horizonte -

Rio.

Tentamos, ilO comêço desta, crônica, d-ese
nhar o contôrno de uma figura. Não foi possí.
v.e�. Ela �xala o cheiro do mercado, em dia de
peIxe, carne crua e yerdura podre,

A segunda figura, pelo menos, não fede e,
a seu saldo, está o ser ple!1ipotenciário feito
pelo eleitorado barriga-verde, para habitar o
Palácio.

.

,-

HARUETROS FILHO
�)""_�()'_'()""'(HIIIB>(�__"_Trigêlmps em

Pernambuco Estila� Para Zona 801a

Administração continuaria
sendo ocupado, interinamen
te, pelo general Olimpio

, '

•

Juramento à
Bandeira

I Na Escola de Aprendizes
! __..

I
Marinheiros realiza-se, a-

: manhã, .ns 10 horas, a ceri

i mônia de Juramento à Ba)l
i delT:l pelos Aprendizes Ma

: riniJeiros da Turma Dedo.

I Ao ato comparecerão au-

toridades civis, militares,
imprensa e con vidados.
O ESTADO agradece o

f?onvite com que foi distin-

guido.

) RISO DA CIDADE...

- Mas, afinal, para que

tudo isso?
- Vou mergulhar nos )é-
-lagos profundos e in-

sondáveis para desco

brir se o Prof. Renato

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASAS

�elar
,

Rua ,'rajana 7 .e elM
•

IS,

Eis alguns dêsses Preços:

CASACOS E TAILLEURS

Casacos compridos à

Casacos Compridos, pura lá, forrados que
valem Cr$ 400,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à

Casacos pura lã 2/4 ........•... , : à
Casacos pura lã ry-i, •••••••••••••••••••••• it
Casacos 2/4 godê, Iii Cotelê . . . . . . . . . . . . .. à

Casacos 2/4 bem gc dê ••..........•. : • . .• à

Casacos finíssima lã Cotelê . . . . . . . . . . . . .. à
Casacos veludo superior 2/4 à
Casacos .:veludo _

Italiano , à
Casacos modêlos finíssimos de valor médio

de _ Cr$ 1.000,00 �. . . . . . . . . . . .. à
Casacos Nayloll Nacional , à
Casacos Naylon Americ, compridos à
Tailleurs gabardini pura lã à
Tailleurs pura lã nas cores preta, marinha e

cinza
_ \ ..

-

.. _ à
Tailleurs em fin'lssimo tecido petit poule à

ARTIGOS PARA HOMENS
2.000 ternos de- perfeito acabamento de .ccrte

elegante' e moderno

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

Ternos 112 lã, forro de seda ....•.... ,...... à
Temos % lã, forro inteiro à
Ternos sarja marinho só em tamanho 48 à
'I'ernos 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 (�e entrar em completa refórma.

155,00

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

em casernira, gabardine, sarja, com aca

bamento perfeito de Cr$ 1.000,OQ à , ...

1.200,00 por , . , . , , . ,

Camisas físicas - boas , . , .

Camisas grossas para inverno , .

Pijamas bons . , .......•.............. , .. ,

, Pijamas superior Bellizia , .._' .

Capas gabardine com schantung da marca

- "Irnpex" . , , ',' , -. . . . .. à

Capas gabardine schantung "Impex" .", ... à

Capas gabardine finíssimas fio australiano-
de Cr$ 1.200,00, pOT ••••••

-

••••••••••

-

••

Capas gabardine c/schantung pura lã à
Blusões de pura lã , , .. , . , , à

--

Me:ll Visette malha 60 de 90,00 .. , .. , ... _ ... à
Meia Visette malha 60 de 90,00 .,., .....•.. à

62,00
65,00

385,00
455,00

PELES

265,00
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 105,00 .

o estabelecimento que há cerca de 30 anos

tem fornecido a quasi totalidade dos ca-.
sacos de pele, em uso no nosso Estado,
apresenta êste ano ° maior sortimento, e

preços extraord inàriarnente baratos:
Casacos de Pele 2/4 desde .

Casacos de Pele compridos �

Casacos de Pele Lontra ',"

Casacos de Pele Dorê .

1;100,(10
1.450,00
1,650,00
3.590,00

395,00
•

455,00

875,00
615,00 _

155,00
615,00
635,00
990,00
700,00

ROUPAS BRANCAS

Como sempre POSS11" ° Estabelecimento um

grande sortimento de- roupas brancas" In-
-

clusive artigos finíssimos para enxovaes.

Temos desde ° artigo mais modesto até
° mais apurado-luxo e bom gosto;

ótimas 'Camisolas bordadas -............... à
Camisolas boas, cambraias c/renda ,

_.. à
Camisolas boas, cambraias

, c/rendas _...... à-
Camisolas de Jersey '.'" à
-JogOS de (2 peças) à......... , .' � .. '.'

Combinações Lingerie desde . , .

Combinações de setím renda bordada .

Combinações Alto da
-

Serra de Petrópolis ••

Combinações Setijn ..Lingerie ,' ...•.

Calç-as de meia, bôas, 1 Cr$ 6,00, Dr.

45,00
89,00
89,0.0
105,00
98,00
35,00
63,0(\
59,00
83,00
60,00

MALHAS

345,oQ
490,00

Milhares de casaquinhos, conjuntos, blusas,
uma verdadeira maravilha de lindos por

---pr�çoll jámais imaginado cerno possíyeil!

.. 2.�.I�� .. " ..... , ... à - 29,00
à 28,00
à 43,00
à 43,00
à 65,00
à 62,00

I Realce malha 51

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

Star malha 51 , , .. , , , . ,-. , .

Super Ledà
,

.

Meia Indesmealhável , . , .. , , , , . ,

Meia Super fina Malha 54 de 90,00 ", .. ",
Meia Rosita sem costura- de 90,00 ., ... , ,_, , ,

•

A refórma do prédio terá início no mês
de Julho, próximo, quando o remanescente do
estóque e 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
mentereduzido o magnífico estóque de A MO
DELAR DE MÓVEIS que está, pára isso con

cedendo os

SEGUINTES GRANDIOSOS DESCONTOS:

COM 25% DE ABATIMENTO
Tecidos para cortinas _ Teéidos para
decorações - Marquisetes-Gobelins
- Damascos - Lustres e Tapetes

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

e Faqueiros

COM 15% DE Al:;ATIMENrrO

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

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

\"

Móveis de ferro esmaltado - PELOS PREÇO� E COM O GRANDE DESCONTO - CONCEDIDO

AS MERCADORIAS VÃO VOAR ,RAPIDAMENTE

SEU PRÓPRIO e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Exposição de Livros
Esírcmqeiros
NA LIVRARIA RECORDE

DE LIVRARIA E PAPo RECORDE, LTDA.
RUA ·FELIPE SCHMIDT, 14 - TEL.: 2240

(ESQUINA TRAJANO)
.

Chamamos a tenção dos 81'S. professores, ellgenhel
ros, advogados, legisladores; das Faculdades, Escolas

·Técnicas e Bibliotecas das Repart ições Públicas; de to

do o SetÔl' administrativo do Estado, e dos leitor�s, em
geral, para a exposição de capas de livros especiallz�
dos, o que sem dúvida constitue um acontecimento n� VI

da intelectual da cidade. São 24 seções do seu variado
sortimento nos idioma espanhol, francês e inglês, ql�e
LIVRARIAS EDITORAS REUNIDAS (L,E.R.), do RIO

de Janeiro, num esforço sem paralelo na história cultu

ral do país, vem realizando nas principais cidade do Bra

s il, levando-lhes o que de mais importante e recente -tem

p,'�duzido o pensamento universal.
,

O representante de LIVRARIAS REUNIDAS, estara

presente à exposição que se realizará nos d!a� 29 e 30

para os esclarecimentos atinentes ao. mostru ário.
,

": .. promover maior venda de livros, num pais, ?O
mo o nosso, é tarefa meritória, que deve receber o maior

.

estimulo possível".
.()_(l__()_·()�,)_cliII9o()�()....()�O�()....()._

son Carvalho - IRHANDADE DO DIVINO
Aluga se uma casa para

- Sr. Max S. Pereira -_

ESPIRITO SANTO E SS.
di

.,

pequena família em Coquei-Art. 1° - A taxa ju reia-
_ Srta. Julieta Verissimo TRINDADE677 CAPITULO III ros Práia do Meio, na cha-

,ria, criada pela Lei n. ,
- Menina Paula, Maria cara da A FLORICULTU- Devendo reallzar-se nos

de 2 de setembro de 1905, Barbato, filhinha do sr, AI- <

di. ,"O "1 do corrente,D dação da taxa RA, vêr e tratar com o seu .àS" e.:>..
"

recairá sôbre os feitos pro- a a1'reca
berto Barbato,

.

tá
.

mesma I neste sub-distrito, a tradi-
E t proprie ano na .

,cessados na 'Justiça s a-
, NASCIMENTO:

•••••••••11
I
cional festa da SS. Trll1da,-Art. 5° - A taxa judicia- .

E tá d b Idual, de acôrdo com as es-

! s a e para ens o ar .

de, tenho a honra de convi-
f

- tidas nesta eia será paga antes de pro-
d O C d F'lh P til"

-
�. t 'd dpeci ·icaçoes con 1

,

. o sr. scar ar aso i o,
ar tcipaçae dar as Exmas, au 01'1 a es

lei' e terá por base: costa qualquer ação em

I "l'teclesiásticas, civis e mi I a-
I d did Oscar Cardoso Filho e '.a) - o va ar o pe 1 o,

res, a Imprensa, as ASSOCIa-
d dr,' senhora participam aos pa-quando certo, even o se ,

Art. 12 _ Incumbe ao re- ções de classe e o povo em.

h' 't ' rentes e pessôas de suas re-em qualquer IpO ese, acu-
presentante do Ministério . geral para assistirem às re-

d 'Ilda lações o nascimento de suamula os para o ca cu o
Público, providenciar sôbre feridas solenidades, cons-

d filha ELISABETH, ocorri-taxa ou juros venci os ao 'a aplicação das multas de tantes do seguinte:,

do dia 25 na Maternidade. principal; I

que trata esta lei. Sábado, dia 30 - Novena e
1 d dc nel "Dr. Carlos Corrêa". .b) - o va or a o pe a

I Art. 13 _ As infrações transladação da Imagem
parte na petição inicial,

I aos artigos 16 e 17, sujeita- f_��."" do Divino Espírito Santo,
quando o pedido não tiver ! rão os infratores à multa de com a presença do Sr.
valor certo, desde que não : Cr$ 100,00 a Cr$ 500,00, a- .

Festeiro e dos Espadins.1 I·impugnado pe a parte con-
, lém das penas definidas no Após essas solenidades

trária ou pelo representante

II Código Penal. haverá serviços de barra-
da Fazenda Estadual;

.

Art. 14 - As multas se- quinhas, com quermesses,
c) :_ o valor arbitrado Juízo, não 'podendo a

peh-, rão impostas: leilões e queima de artí�-
por peritos nomeados pelo ;ão inicial ser despachada, a) - aos escrivães pelos ticos fogos de artifício;
Juiz, quando a parte não' o senão quando acompanhada juizes de direito, salvo Domingo, dia 31 _ às 8 ho-
tiver declarado, ou quando pelo talão expedido pela: quando tratar-se de Escrí- ras, missa com comunhão
for impugnado pela parte Coletoria Estadual

compe-,'
vão do Tribunal de Justiça, ORGANISADO geral;contrária .ou pelo represen� tente. que será multado pelo Re- é - Às 10 horas, missa sonele,

tante da Fazenda Estadual. Parágrafo único :-

Exce-Ilator do feito; EDITADO
com sermão ao Evange-Art. 2° - A taxa judiciá- ruam-se os processos em que b) _ aos juizes de direi- POR lho, Em seguida, prosse-

ria será cobrada à base de ) valor do pedido, tenha de
i to, pelo Presidente do 'I'ri- '[}(JllAL.r'e/(]J,'(]4Jllg g u i rão os serviços de bar-

Pier ANGELI _ Stewart _.1� (um por cento) sem li- serarbitradoporperitos,na bunal de Justica. '

9EIXAgN.fTTO iaquinhas etc. GRANGERmite, sôbre o valor dos feí- forma prevista no artigo i Art. 15 - As multas se- FUlRIANÓPOLlS_SANTA CATARINA. Às 16 horas será sorteado o
em:tos judiciais, qualquer que primeiro desta Lei. rão arrecadadas como ren-

--.. -.w. .......,..".. festeiro que deverá f'es- O MILAGRE DO QUADROseja a época em que venha Art. 6° - Nos' inventá- da do Tesouro do Estado, tej a r a SS. Trindade em No programa:
.

a ser paga. rios e partilhas a taxa será pelas repartições fiscais e I não podendo em hipótese 1954. As festividades Se Cine Jornal. Nac.Art. 3° - Havendo' recon- paga após o julgamento da I por ação executiva,' na for-l alguma e'X'ceder�de., .. r: prolongarão até a noite,
vcnção, a taxa judiciária se- liquidação, nos têrmos do 1 ma das leis e disposições re- Cr$ 500,00. quando serão queimadas'rá cobrada sôbre o pedido art. 500 do Código do Pro-l gulamentares vigentes. Art. 20 - A taxa judiciá- diversas peças de fogosdesta, se for êle maior que l cesso Civil. ria incidirá, nos desquites de artifício.
o da ação. Parágrafo único - A ta- CAPITULO V por mútuo consentimento, Para maior brilho das

xa judiciária incidirá tam- sôb�e o valor da totalidade festas, foram contratadas
bém sôbre o valor das diVi-,. Disposições gemis e finais dos bens dos desquitandos. duas afinadas bandas de As 8hs.

_

1
-

, . Roddy Mac DOWALL em:das requeridas em inventá-
• Art. 21 - A rec amaçao musica, Irio.
..

Art. 16 - Nenhum Juiz 1 reinvindicatória em falência E' Festeiro o sr, Milton ERA SEMPRE PRIMAVE-

Art. 7° - O pagamento, ou Tribunal poderá profe- está sujeita a taxa judiciá- Espezim Vieira e Senho- RA

Gene KEbLY Frank SI-Art. 4° - Ficam isentos da taxa, nos inventários e
.

rir sentença em processos ria. ra.

N-'
.

NATRA - Ann MILLERpartilhas será feito através que devam pagar a taxa ju- 'Art. 22 - ao e perrru- Sub-distrito de Trindade,
:le guias em,duplicata, ex- dlciárra, sem que dos mes- tido o pagamento parcial da 27 de maio de 1953.

- Vera ELLEN em:

did 1
. -

d t d ta' idiciária M I I
.

Martíns UM DIA EM NOVA YORKpe I as pe o escrrvao, e- mos cons e a prova e seu .ax JU I I .' .anoe nnocencio '"

vendo a primeira via daque- pagamento. . Art. 23 - Nas ações de Provedor
las guias ser arquivada na Art. 17 - Os escrivães, divisão o cálculo da taxa se-

da •••••••••••••••••• IS..b) - os conflitos de [u- repartição fiscal competente igualmente, não poderão Ia- cá feito sôbre o varar
'= a segunda junta aos ·au-

I
zer conclusos os autos para imóvel dividendo, constante

MISSAincí- tos respectivos. . I sentenças finais ou para a los títulos de propriedade.
Art. 8° - Nos demais ca- , deliberação da partilha, sem Art. 24 - Nos processos Na Catedral Metropolita-

�os previstos nesta lei, em que tenham expedido guias de falência a taxa se calcu- na será rezada, hoje, no al
que fo� devida a taxa judi- para o pagamento da taxa. [ará sôbre o valor da rea- tal' de ISão Judas Tadeu,
ciária, ela deverá ser reco- Art. 18 - Nenhuma sen- lização do acervo para pa- missa de ação de graças de
Ihida à repartição fiscal, me- tenç::t relativo a feito sujei- samento dos credores. Carolina Duarte Andrade.
liante guia que poderá ser to à taxa judiciária poderá Parágrafo único Se

c. Banclda Pessedista na Assembléia

- Vânia Orams Ribas, BETH.

��:inha do sr. Osvaldo Ri-

C' -A.-S-A-=-C-on----;-VI.I::---:-e- Jovem Henrique. Hud-

x

Projeto de Lei do sr, Dep.
Estivalet Pires NO LAR' E NA SOCIEDADE

ANIVERSARIOS: do comércio, local, com o VIAJANTE:

FAZEM ANOS,HOJE: I nascimento, a 25 deste, na I CeI. José Pal�na
_ Sr. Osvaldo Pereira, Maternidade "Dr. Carlos Está nesta .Capltal, o sr.

viajante comercial Corrêa"; de uma linda me- CeI. José Palma, abastado

- Menina Moema Ribas nina que, na pia batismal, fazendeiro e influente pró
recebeu o nome de ELIZA- cer da U.D.N. em São J oa

-- Sr. Hermes Arhaide

PROJETO DE LEI N, .. o) -- os processos refe

rentes às averbações ou re

tificações do Registro Ci

vil;
.

p) - os pedidos de licen

ça para alienação de bens

de menores;

q) - os processos promo
vidos com o benefício cons

tante do art. 68 do Código
do Processo CiviL

Consolida disposições
sôbre a taxa judiciári�
e dá outras provÍ<�ên
cias. quimo

CAPITULO I

Do objeto dCL taxa

Cinemas

CAPITULO II

DO ZE-MUTRETA. .. ..

Das isenções da taxa

da taxa judiciária:
a) - os processos de no

lneação e remoção de tuto

res, curadores e testamen-

risdição;
c) -- os processos

dentes;
d) - os processos de res-

tauracão de autos, quer em

prime�ira como em segunda
instância;
e) - as causas relativas

à desapropriação;
f) - as habilitações de

herdeiros para haverem he

ranças e legados;-

g) - as liquidações de

sentenças;
h) -- as habilitações em

processos pendentes no Tri

bunal de Justiça;
i) -- os executores fis

cais, quer sejam promovidos
pela Fazenda Federal, Es

tadual ou Municipal;
j) - os processos execu

tivos promovidos pelos au

xiliares de justiça, para a

cobrança de custas conta

das na conformidade do res

pectivo regimento;
1) -- os processos para a

cobrança de prestações ali

mentícias quando já fixa
das pela autoridade compe
tente;
m) -- os habeas-corpus e

mandados de segurança;
n) -- as justificações pa

.

ra habilitação de casamen

to civil;

,ubscrita pela parte interes

_;;ada ou pelo. escrivão do fei

to, por onde tenha curso o

pr!Jcesso.

ser executada se não tiver

sido paga a mesma taxa.

Art. 19 - Nos casos em

que a. Fazenda do Estado
for autora, a taxa só será
devida depois d� transitar

em julgado a sentença favo
rável à Fazenda.'

.Parágrafo único - Na hi

pótese dêste artigo a taxa

será carregada à parte ven

�ida, na conta das custas,

houver concordata, servirá, "'" ...................• '"'._...&
..�..,....._"W

de base para o mesmo fim'
) valor da proposta aceita�
Art. 25 - Esta lei entra y.:>

011COlllPIldp
Rln 1P1l1/UQCAPITULO IV

em vigor na data de sua pu.

blicação, revogadas as dis

posições em contrário.
Palácio da Assembléia

Legislativa, 26 de maio de
1953.

SOBRETUDO

REHHER

o SEU

Da fiscalização e das multas

Art. 9° - Compete ao

Ministério Público à fisca

lização da execução da pre
sente lei.

Art. 10 -"" As impugna
ções sôbre o valor dado aos

feitos judiciais de parte da
Fazenda do Estado e feitas

pelo representante do Mi
nistério Público, só deverão
ser aceitas quando devida
:l1ente justificadas.
.

Art, 11- Nos inventários
e partilhas e demais feitos

jdministrativos, �presenta
l'á também a Fazenda do

Sstado, para os efeitos 'de
!iscalização do pagamento
ia taxa judiciária, o órgão
10 Ministério Público.

:I •• lrl
As 5 - 8hs .

Ma ria FELIZ - Arturo

de CORDOVA sm:

A DEUSA AJUELHADA

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50

Imp, até 18 anos.

.-., :"',
,,'"�_'�. ox T

, '

As 8hs.

Maria Antonieta PONS

- Victor JUNCO em:

VENDE CARO O TEU

AMOR

J CORAÇÃO SELVAGEM

O SUPER HOMEM

GUARDA COSTA ALERTA

N o programa:

Cine Jornal. Nac.

Preço único: 3,50
Imp. até 14 anos.

. ..

f3Lt)I?IÁ
.

EstreUo

As 8,3j4hs.
Maria FELIZ - Arturo

de CORDOVA sm:

A DEUSA AJUELHADA

No programa: Cinc

nal, Nac.
Preços: 7,00 - 3,5"
Imp. até 18 anos.

Jor-

Preçosr 6,20 .: 3,50
Imp. até 18 anos.

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8,15hs. IMaria FELIZ:__ Arturo
Ide CORDOVA sm:

A DEUSA AJUELHADA

No programa:

Cine Jornal. Nac,

Preços: 7,00 � 3,50
Imp. até 18 anos.

Trate das Vias
Respiratórias

I,

(Asmáti-As Bronquites
cas Crônicas ou Agudas) e

, ,
I

as su as manifestações (tos-
ses, rouquidões, resfriados,

I catarros), assim como as

gripes, são moléstias que

1 atacam ° aparelho respira
tório e devem ser tratadas

I com um medicamento eriér-
i
gico que combata o mal, evi-

'

� tando complicações graves.

I O SATOSIN contendo ele-
I
msrrtos an tisséticos e peito-
rais, é o remédio indicado.

Procure hoje o seu vidro de

SATOSIN nas boas farmá

cias e drogarias.

o MELHOR JURO -

•. 5.%

DE PURA lÃ
- SOB MEDIDA -

As 8hs.

SORVETEIROS EM APU;-
, '-----,

-_ .. _.

ROS

, ..,,' -'

OEPQSITOS PO�ULARES

BANCO AGRíCOLA
'" .. ":.-'

- � . -.
.

"

..
'

RIIA TRAJANO, 16

Estivalet Pires

Elpídio Barbosa

,AVENTURAS

( ., i fLORIAN6pOLlS
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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versus
DOMINGO PRÓXIMO, EM CONTINUAÇÃO AO, CERTAME DA DIVISÃO PROFISSIONALISTA) PELEJARÃO NESTA CAPI
TAL OS CONJUNTOS DO AVAl E GUARANI, QUE OCUPAM A QUARTA COLOCAÇÃO· EM IMBITUBA SERA' EFETUADO'
O PRINCIPAL ENCONTRO DA RODADA" ENTRE FIGUEIRENSE E IMBITUBA.

J

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

�

D) ()�()._.() () ()�() () ()_() () , __().-..c\_()._.().....c)�() ()�()�()�() J ••••

"O E s t· ad õ" E s p or t i v o"
__()�()�()....o....()_()....()._.()_()....o__o....o....o....()....(o...()....()....()....()...()....()....()_()....()....()��()._.()_()4111•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Feitos do l1emo Catarinense
1936, em Salvador -_ As vitorias nas eliminatorias de Porto Alegre e Rio -. A
vice·campeonato sul-ameeícane -- A vitoria na Prova Classica "Cídade de S,; Paulo

-- Consagração maxlma em Montevidéu' .
_

.

Os ventos sopram fa"o-I
há pouco braços vígorcsos rr.a is expressivo já 'oi)tido fase, com a .extinção da Li- bravos rapazes, o titulo de guinte batiam espetacular- ção q_ue laureou. em São

ravelmente para o esporte trouxeram para Santa Ca- pelos catarinenses: Campe- f ga Ná�ltica de Santa Cata- vicecampeões sulamer ica- mente todos os seus compe-! 'Paulo: Moacir Hamilton, ss.náutico desta abençoada i tarina um título de gr.mde ões absólutos da Regata In- rina e fundação da Federa-
.

nos, perdendo por pequena tidores, triunfando galhar-: 'di, Chicão, Edson, Arlindo e

terra barriga-verde. Ainda significação, sem dúvida _:l toruacional de Montevrdé.i, ção Aquática de Santa Ca-: diferença para a fortíssima damente na Prova Clássica los irmãos Boabaid rema-

E o povo flor ianopol itanc, tarina. ) guarnição argentina. Décio, "Fundação de São Paulo", l'ram, remaram, dando tudo o

como de outras ocasiões te- Transcorrido um ano,' 01'_1 Hamilton, Manoel, Valmor, deixando vários barcos a- que podiam e sabiam e en-

ve oportunidade. de 18"�v denava a Corifederação Bra-I 2 Sadi deram tudo por uma

aos novos heróis, os compo- sileira de Desportos f'ossem ] colocação honrosa e a con-

Damos abaixo o movimento do Campeonato de Pro-. nentes do eight '�lori03o l"e�alizadas várias provas _e- :'seguiram entre aplausos ge-
f isaiona is, após a realização do jogo de domingo: Clube de Regatas Aldo Luz, liminatórias no norte, cen-I rais. E Florianópolis, mais

Jogos realizados L) seu abraço e o seu aplau- TO e sul do país, para a 01'- uma vez soube recepcionar
Bocaiuva 1 x Imb ituba O (em Imbituba) ;Q pela explên d ida proesa gan ização das guarnições os seus denodados filhos,

Figueirense 6 x Paula Ramos O que vem colocar Santa Ca- q:'le rrram representar o prestando-lhes inequívocas
Atlético 1 x Guarani 1

.

(noturno) tarina na vanguarda do es- Brasil no Campeonato Sula- homenagens,
Avaí 3 x Bocaiuva 3 .

V I
.,.

P CI"porte do Remo brasileiro e -nenicano de Remo, em a - VItoria na rova assica
Imbituba 4 x Paula Ramos 3 (em Imhituba)
Figueirense 3 x Guarani 1 (noturno)
Atlétiso 2 x Avaí 1

Os Brandes
A· proesa
conquista

de
do

'''biF
- - - ...... - - - T - - - - - ,. - - - - - - - ... - - - ... - - ..... - ... T - - - - - ,. -.·

ô�éjÜvfpÊÜNÃi�ô-õ
..

Ê
..

PRÓFissiôNÃIS--
EM NÚMEROS

Classif'Icaçâo
1° lugar -- Figueirense, O p.p.
20 lugar - Atlético e Bocaiuva, 1 p.p,
30 lugar - Imbituba, 2 p.p.
40 lugar - Avaí e Guarani, 3 p.p.
.50 lugar _,. Paula Ramos, 4 p.iv:"

4

Artilheiros
, Danyr (Figueirense) .

Morací (Figueirense) .

Geopar (Imbituba) .. , � .

Valéria (Paula Ramos) .' .

Saul (Avaí) .

Amor im, (Avaí) .

Oscar (Bocaiuva) .

Romeu (Bocaiuva) .

...._ Gumercindo (Figueirense)
'

.

Geraldo (Bocaíuva) .

Har ley (lmbitubaj .

Osni (Guarani) .

Orlando (Guarani) .

Fernando (Figueirense) .

Djalina (Imbituba) .

Érico (Atléti�o) .

Wilson (Paula Ramos) ".

Negativos
Adão (Bocaiuva) jogo contra o Avaí , .

Barbato CAva0 jogo contr� o Bocaiuva .

Goleiros vasados
Sidnei (Paula Ramos) .

Capaverde (lmbituba) .

Jaime (Paula Ramos) ' .

LeIo (Guaraní) ,,' , ,., ..

Brognoli (Avàí) .. , .. ,.,., , .

Tatú (Bocaiuv�) .. ',.",., ' .

Soncini (Atlético) .,.,.,.,.,., "".

Adolfinho (Avaí) .. , .. " " ; .

. Alcides. (Figueirense) , , .

Penalidades máximas
Romeu, do Bocaiuva (jogo com o Avaí): convertida

em goal.
Dany, do Fig'ueirense

perdiçada.
Orlando, do Guaraní (jogo com o Figu,eirense:)

convertida em goal.

Sulamerfcan o.

Foi uma manifestação elo

juen te da importância da

façanha em águas de Meli-

'a, quando, argentinos
uruguaios tiveram de reco-

5
2
2.

'.nostrar, lá. fóra, o valor
(jogo com o Guaraní):" des-

"�la .nossa gente, disputando

Expulsões
Nenhuma, felizmente.'

Moviment.o de tentos
Atlético - 3 a favor e 2 contra
Avaí - 4 a favor e lí contra
Bocaiuva :_ 4 a favor e 3 contra
Figueire)lse - 9 a favor e 1 contra (melhor ataque

e defesa).
Guarani - 2 a favor e 4 _contra (pior ataque).
Imbituba - 4 a favor e 4 contra.
Paula Ramos - 3 a favor e 10 contra (pior defesa).

Juizes que funcionaram
M!'ll1oel Tourinho - 3 vezes

João Sebastiço da Silva - 3 vezes

J':rbrberto Senatini - 1 ve�

1.0
2.0
3.0
4.0

Campeonato de aspirant'es
lQgar Guaraní, o p.p.
fugar - Bocaiuva e Imbituba, 1 p.p.
lugar - Avaí e Figueirense, 2 p.p.
lugar - Atlético e Bocaiuva, 4 p.p.

&;.- -.��\

Próximos jogos
Hoje - Bocaiuva x Paula Ramos, á noite.
Domingo - Imbituba x Figueirense( em Jmbituba)

'e Guaraní x Avaí, nesta Capital.

2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 nhecer a nossa supremácia
1
1
1

João Arthur Vasconcelos
'(Tuca)

:la salutar esporte do "mu-

que".
Faremos agora uma rápi-

1 da analise sôbre os antedo-
1 res feitos do remo santaca-

tarinense.

Campeões brasileiros6
4
4
4 1 êsses do nosso remo eram

3 wperintendidos pela extinta
3
2
z-
1

Em 1936, quando os inte-

Liga Náutica de Santa Ca-

tarina partiram, desta Ca-

)ital, seis vigorosos jovens,
omando o rumo da Bahia.

Levavam a difícil mas

honrosa incumbência

)'Campeonato Brasileiro de

'out-rigers' a 4 remos com

,atrão e "skiff". Eram êles

Décio Couto (timoneiro),
Jrlando Cunha, Otávio A

�'uiar, Joaquim Oliveira e

Aurélio Sabino, do Clube
�áutico Riachuelo e Eliezer

:1r[lglia, "sculer" do Clube
rúu t:co -Francisco Marti
\ elli,

Competiram com bravura
'� amor á terra que lhes s�r
;iu de berço, trazendo para

':;anta Catarina os dois titu-
I

'.OS, OS vitoriosos de São

Salvador, mal punham o pé
em terra catarinense foram

tomados de assalto p.elo po

vo que os carregou em' tri
unfo, em meio a indescriti
vel entusÍa.smo.
Campeões das eliminatórias
Em 1950, passou o remo

barriga-verde de por nova

craz à forte guarnição do tre esclamações da numero
la Lagôa Rodrigo de Frei- o roa : Antônio Boabaid, so-

tas, no Rio, dias depois, I caproa e Kalil Boabaid, proa.
quando triunfamos sôbre as I Disputou o alvirubro a g i,

melhores guarnições do paí'lj .r::mtescu Regata .1nte,rnacio
ganhando destarte as hon-

i nal, alcançando
6 2,0 lugar,

ras de representante_s do aliás honrosissimo.

I mO!lstrações já oferecidas a
Brasil em Valdívia. Uma semana depois dis-

,

.

uma delegação es·portiva. Da
Vice-campeões sUlamerica-j,)Utava

a mesma guarnição
,acada do Democráta Clube

nos :m São Paulo a Prova Clás-
os remadores responderam, conseguiu triunfar em bar

As v. itória� alcançadas I' "ica "Forças Armadas do
�om os olhos rasos de lá-I cos a oito remos fóra das

em Pôrto Alegre e Rio de I Brasil", colocando-se em 3.0
j grimas, as saudações do po- suas águas.Janeiro, por demais expres-! �ugar.

vo, Feito es(upendo, belo,
C;msagração máxima em expressivo o do Aldo Luz

Montevidéu que desta forma figurará
Bastou a proesa p'ara que no livro de ouro das gran

)s remadores aldistas fos-I des proesas nacionais
'

em

;em chamados a repre,?en- todos ás épocas.
':ar o país na prova princi- Glória. pois, aos remado
lal da monumental Regata res catal'inenses dos nossos

rnternacional de Montevi- t"t'ês gloriosos clubes náuti-

Jogaram domingo último de uma derrota, tendo o pla
no· gramado do Bandeiran-' card acusado 3 xl.

te, as equipes d.o Bandei-! A equip� do Bandeirante
rante e do União F.C. de

1 alinhou: Valdir, Olindino e

Barreiros.
.

. I Arnoldo; Ad, Malto e Aca
I

Apm, os 90 minutos, saiu cio; Nels,on, Jacó, Acari,
vencedora a equipe do Ban-l Manoel e Alcides,
deirante que assim conse- i Marcaram para o Ban

guiu quebrar a invencibili-: deirante Nelson Jocó e Aca
dade do União que em !tI' ri.
. -

h' b
I

Jogos nao con eC·la o sa o
..r_;I_","""�,,,,"""''''''''''''''��0'''�t:

�----.----�--�-------

"Cidade de São Paulo"

Este ano, selecionou o

Clube de Regatas Aldo Luz,
a' sua fôrça máxima, decidi
do a mostrar ao país toda

Jívia, no Chile.

Formou a F.A.S,C. uma bôa

,\'uârnição com Décio Couto

(Riachuelo), timoneiro; Ha
niltcn Cordeiro (Ado Luz),
zoga ; Valmor Vilela (Marti- a sua pujança.
lelli), sota-voga ; Manuel Em Porto Alegre, com I
;i1y·eira (lVfartinelli), sota- uma �uarnição formad� pO,r ,.irôa e Sadí Berber (Aldo Moacir Iguatemy da Silvei

.uz ), prôa, ra, pátrão : Hamilton Cor-

Esfavarn, pois, represen- d e iro, \'o2,'a; Sadí Berber,
''\a'(1os os três clubes da ca-.ll .ot.avcga ; João Arthur Vas-:
.ital. Fomos à raia dos Na- zonce los. contravoga; Fran

reg'antes, em Pôrto Alegre cisco Schmitt, 1,0 centro;
� tl'iu�famos sôbre os gau-

f Edson Westphal, 2,0 centro;
.hos, o mesmo acontecendo

i
Arlindo Schmitt, contra-

de

MANOEL SILVEIRA

slvas para um. Estado P�i Note-se que nas duas pro

queno como o nosso, ficas- vas acima o Aldo Luz esteve

sem concentradas no "four" : infeliz, isto nos últimos cem

eom timoneiro de Santa Ga- metros,. pois mantinha a'
tarina, como a stm grande

I

dianteira, sendo inesplica-
I

esperança no grandioso cer- v81mente superado pelo Vas-

tame de Valdívia. .'

I co da Gama, do Rio.
Fomos ao Chile e conse-

I
Não desanimaram os al-

guimos, graças aos cinco distas e no domingo Se-

Uma guarnrçao a 4 do Aldo Luz, vendo-se Moacir (pa
tão), Hamilton Cordeiro; João Artur Vasconcelos,

Kalil Boabaid e Arnaldo Chierighini

Campeão Carioca. sa assistência passaram á

Santa Catarina inteira meta da chegada com todas
exaltou com a façanha dos ás honras de vencedores.
",eus bravos filhos, receben- Santa Catarina recebia,
de-os com' as maoires de- assim, a sua consa'gração

máxima. E, pela vez primei-
ra, o Brasil; graças aos in

trépidos barriga-ver d e s,

:léu, com, a mesma guarni- coso

P. P. M.

18ANCO
de G�fbITO POPULAR

I� AGRíCOLA
.

I I

Rv.,a,d� 16 . '.' I

FLORIANÓPOLIS - 510., ('àlo.rln�

Espetacular feito do Bandei-
rante

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E OS DO SUL1:�.
Vargas assiste aos pescadores

Nordeste
do

, RUI REY e sua grande orquestra, dia 8
de junho entrante, fará sua apresentação nos

salões do CLUBE DOZE ...
No salão de festas já se acham em expo

sição as fotos do formidável conjunto. '
......

Acompanham a orquestra, vários canto
res e uma dançarina eximia, de plástica es

cultural ...
A apresentação de RUI REY, terá cunho

de excepcional brilhantismo' sendo que espe
ra-se grande assistência na noite de 8 de ju
nho ...

Com a apresentação' da orquestra, have
rá soiree, que é deicada aos associados do
"Lira Tenis Clube". : .

,

O conjunto musical, com inumeros acor

deons-concertistas e lindas garôtas cantoras,
executará seu imenso repertorio durante 'as
danças ...

,

A orquestra de RUI REY proporciona
E I im i n"e ,a I ' verdadeiro show, dando um espetáculo com-

E� P I N H""'l'·S pleto aos assistêntes ...
� RUI REY e sua grande osquestra, dia 8

A c:alsa C"i.,bathla no 1.° Di.� de junho, no Clube Doze ...
Logo á primeira aplicação, Nixo-

derm começa, a eliminar as espí- Extraordinária noite de alegria, arte e
nhas como si fosse por mágica. \
Use Nixoderm -á noite e v. verá sua esplêndorpele tornar-se lisa, macia e limpa. • • •

���d'::":;'meb��: ��vap���c�r��: Reservas de mesas na secretaria do Clu-
da pele causadores das espinhas, b D d 8' 1 h dfrieiras, manchas vermelhas, acne, e oze. as as 1 oras, iariamente ...
ímpíngens e erupções. V. não po
derá Iíbertar- se destas afecções
cutâneas a menos que elimine os

ce feito previamente um depósito da quantia de germes que se escondem rios mi-
,

..' nusculos poros de sua pele. Portan-
Cl'� 200,00 para garantia da assínatura do contrato. , ta, peça Nixoderm ao seu farma-
'. .'.

d
..

t d eêutícc- - ooje mesmo. A nossa ga-A Prefeitura reserva-se o direito e rejeitar o asas. . f>!'antia é a

propostas apresentadas uma vez que as mesmas não sa,' Maxoderlll Sp��t�,,�gr, , .,'. '

! Plfl I' Irec,'" Cutan... ...

tisf'açam os mteresses tia mesma. '

_

Nesta Prefeitura, em todos os dias úteis das 9 às 13

horas, Herão fornecidas as informações' precisas. I
de mSaei�r�t:11;5�.a Prefeitura Municipal de São José, 27

COlIJicios em
II Henríqud Bastos __:_ Secretário Vitória

RIO, 27 (v. A.) - O pre-' terminei o estudo do assun

sidente da' República apre- to".
c ian do o processo relativo

I

Em despacho anterior, o

ao Plano de Assistência E- chefe 'do govêrno havia 01'

conômica e Social aos Pes- denado a execução do refe
cadores do Nordeste exarou rido plano em duas etapas
o seguinte despacho: anuais, estabelecendo, de
"Volte ao Ministério da acôrdo com a urgência das

Agricultura para elaborar obras e serviços programa
anteprojeto de mansagem na dos, uma escala de pr'iorida
base do programa apresen-j

de para sua realização. O
tado com a Exposição de processo foi remetido nessa

Motivos n. 2.063, de 19 de ocasião, ao Ministério da

agôsto de 1952 a qual deve- Fazenda a fim de ser exa

rá ser enviada ao Congres-! minada a parte de aplica
so acompanhada daquela I ção das verbas. Voltando ao

exposição, do Plano de 'I'ra- ! Ministério da Agricultura, o

balho correspondente e do
I
titular da pasta, sr; João

Relatório da Comissão In-! Cleopas, teceu mais algu-
, I'd -

fter-Ministerial a quem de- I mas consi eraçoes, con 01'-

Prefeitura Municipal
de São José

CODcorrencia
, I

Edital de
De ordem do cidadão Prefeito Municipal, levo ao

eonhec.imento de quem interessar possa, que acha-se
aberta, pelo espaço de quinze dias (15) a contar désta

data, concorrência pública para demolição do prédio ,11.

125, sito á Praça da Bandeira nésta cidade.
A demolição do sitado prédio é baseado no Laudo

Pericial apresentado pelos peritos, que declararam em

ru in as.
Os interessados deverão apresentar suas propóstas

nésta Prefeitura em envelope fechado devidamente se

lado, com a prova de quitação com esta Prefeitura, até
ás doze horas do dia 9 de junho próximo vindouro, depois

'L -+

,

,ULTRA" ,SONO
TERAPIA

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

TRATAMEN'lO SEM OPE,RAÇÃO DAS

SIN'USITES
E INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR� GUERREIRO
CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
llESID:F.:NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

Centre Calarínense deEstudos
e Defesa do Petróleo

Edital de CODvocacão
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

De ordem do senhor Presidente, em atenção ao dis

posto nos artigos 12, § 1° e 51 dos Estatutos, é convocada
a Assembléia Geral dêste Centro para o pró.ximo dia 29,
às 20 horas, à rua Felipe Schmidt, 42-A, nesta Capital,
para deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1 ° - Tomar as contas e julgar os atos da Comissão
Diretora.

20 - Examii1ar e discutir o balanço e o parecer do
Conselho Fiscal.

.

3° ,- Discutir e votar o Regimento Interno.
4° - Discutir e votar o Programa do Centro.
50 - Eleger a Comissão Diretora e o Conselho Fis

cal para o período de 1953-1955.
Florianópolis, 25 de maio de 1953.

ALDO ÁVILA DA LUZ - Secretário Geral.
.

Illstituto de aposentadoria ., Pen
sões dos Empregados em Trao8'�

portes e Vargas
DELEGACIA DE SANTA CATARINA

AVISO
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 San
ta Catarina S. A. em Santo Amaro da: Imperatriz-Muni
cípio de Palhoça acha-se capacitada e autorizada a reco

lher as contribuições e demais taxas devidas a esta Ins
t;tuição de Previdência Social.-

Florianópolis, 13-5-53.
João Ranulpho de Oliveira

I

Cerâmica São Caetano
Lira T Clube Ele!rocotado ao

Concurso de :rojeto de ré- f�glr da Deten ..

f�l'ma do prédio do .Lir.a ��- çaO
rus Clube d� Flol'lanOpfhl.S: '

RECIFE, 27 (V. A.)A Secretana Geral do LI
ra Tenis Clube Florianópo- Foi prêso num banheiro de

tis, 00 ordem da Presidên- um armazém, na rua F'lo
cia dá conhecimento a quem dano Peixoto, o indivíduo
interessar possa, achar-se a- Pedro Comes Santos, que.
berta a inscrição ao Con

juntamente com o malandro
curso de projeto para re-
forma a ser feita na sua se- "Cob iinhn", fugira na ma-

de social, sita à rua Tenen:- '�1';'U�3·rln. de "dàmingo da Ca
te Silveira, em Florianópo-, ,,:1 de Detenção, usando uma

Iís, Estado de Santa Cata- corria feita com lençois, porrina.
en tíe 0:3 fios de alta tensão.1° - Poderão concorrer

firmas, pessoas, engenhei- Na mesma ocasião tentou
está em pé de guerra. ros,' arquitetos, progetistas tambem a fuga o detento

O descontentamento em devidamente habilitados, de Severino Melo Filho, vulgo
tôrno da medida tem acar- acôrdo com a legislação em

"Seu Biu". Pressentido pelosvigor, de todo o território
reta do passeatas públicas, nacional. guardas, perdeu o equ il í-

entrevistas com autoridades 20 _ E' estabelecido o brio e caiu sôbre os fios dé
estaduais, culminando on- premio de cinco mil cruzei

tem à noite com movimenta- ros (Cr$ 5.000,00) para o

das reuniões públicas nas projeto classificado em pri-
meiro lugar, à vista do ju l-

ruas de Jardim Amériea, . pois de desligada a corren-gamento de comissão espe-
Tudo, porém, num cli�a cialmente 'constituída e de- te elétrica, tendo ficado

de calma e perfeita ordem. signada pela Diretoria do transformado em carvão.
Apenas alguns' elementos Lira Tenis Clube; três mil Sómente continua f'oragi-
mais exaltados valeram-se cruzeiros (Cr$ 3.000,00) pa-

do "Cobrinha".
. ra o segundo colocado e dois

dos COI:t.IVOS e da falta .de mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00) Ium pol ic iamento preventivo para o terceiro.
I

para cortar sanefas, almo-' . �o - Participarã� do c�n- i
�adas e estufamentos dos, CUI so 0S que, na forma dês- I

te Edital, apresentarem: I N O' L E S Aveiculos.
PLANTAS. FACHADAS E:

PER�PECTIVAS do prádio
'

"'[�-I-,-I-,II""I:"'r-I"',"""II""I�a reformar. I _� �_T_�__! �.
4° - Poderão os concor- i _

,

'

,'entes apl'esantarem mais de r o N I C A • A P E R I T I V A
um projeto.

, ,1lVIONTGOIVIERY (Alaba- 50 - As plantas não de- :

ma), 27 (U. P.) - "Jamai,<; 'lerão ser assinadas ou con-!
á muito tarde para agir ferem Quaisquer outI:os ele-l

'

_

mentos' que identifiquem o i primeiro, segundo e terce�ro
"eu autor ou autores, e se- , lugar.
-ão enviadas ao Lira Tenis 70 - Aos interessados se

Clube em sobrecartas fecha- rão .forne'cidos, em quaíquer
[oi concedido após quatro :las e rubricadas no fecho; dia útil, - pessoalmente ou

anos de estudos, pela Uni- Ima outra sobrecarta C011- por carta todos os elemen-
:erá o nome ou' nomes dos tos indispensáveis (orienta.;er'sidade de Huntingdon.
lUtores do projeto de refor- ção para o projetamento das

Assim se realizou para a
na. Uma só sobrecarta COI1- plantas baixas e planta do

_.;ra. Feagin um sonho que :erá tôdas as outras e será terreno) à elaboração do
:l,limentava desde 1893. Nes- ,tssinada com a expressão: projeto, bastando para isso

.;a época, fôra obrigada a ::;ONCURS0 DE PROJETO ,;;olicitar as il}formações'jul-
DE REFORMA. gadas necessárias.,lbandonar seus estudos u-
60 _ O prazo de inscri- 80 -:- Os_ projetos premia-

l1iversitários, por motivos ção do Concurso de que tra- dos ficarão de propriedade
financeiros. ta êste Edital, pela apre- do Lira Tenis Clube.

Casou-se, cdou seus fi- sentação dos projetos, expi- 90 - Tôdas as informa-

lhos, depois seus netos .e
t'aI°-s·e-á a 26 de Junho do ções, pessoalmente ou por
corrente ano, sábado, às 15 carta, poderão ser obtidas

finalmente livre pôde reini- horas; quando abl'ir-se-ão na Secretaria do Lira Tenis
dar seus estudos de histó- os envelopes na presença Clube Florianópolis, de San
ria, filosofia e literatura. dós interessados, exceção ta Catarina, à Rua Tenente

Mas, em lugal' de se pro- feita ao que contiver o no- Silveira s';n., das 8 às 10
me do autor ou autores do horas, diàriamente.jetar para o futuro, seus
projeto, o qual, então, rece- Secretaria Geral do Lrra

ensinamentos résumem para berá um número idêntico Tenis Clube, 23 de maio de
ela seu passado: - "�les aos das plantas respectivas. 1953.
me permitiram compreen- Julgada a idoneidade dos Antônio Pereira e Olivei-
der melhor minha existên- concorrentes. as plantas se- ea Neto - President�

. ;, f'01
rão encaJ,njnha!las à Gomi"I3-- �&loeíG-io." --.......-'1

Cla, -- a Il,HJ.OH a septu·a- ;_ ,

'I 1 1" J
�

G
" '.

. ,.i
',' ,'. sao .lu)'\'a(Ol'a.qlle(,e,termi�" ,oaor9csparmo

Kella�?a., , "_�:' na,l;á, f1 quem de.ve caber o Sec.r!'t�ri9 C;el:aL
Ç:;i!�. _'.cXi.�·:,\1't�::�'i'i··,,:I{\·�·;�i���:�;�����

me exposição de motivos que
deu causa ao despacho ac�
ma transcrito:

O Plano de Assistência
aos Pescadores, tal como foi
delineado em agôsto do ano

passado, abrange mais de 30
localidades do Nordeste.
Compreende amparo téc

nico" financeiro e médio-so
cial aos pescadores, através
da construção de postos de

recepção do pescado, carrei
ra para reparo de embarca
ções, frigoríficos, escolas,
ambulatórios e hospitais,
postos de S11bsistência etc.,
além de medidas outras co-

mo a regulamentação da
profissão de pescador, an

teprojeto de remissão da dí
vida previdencial a pesca
dores que trabalhem por
conta própria, de parceria
ou mediante parte' no qui
nhão, aquisição de 31 bar
::03 e botes de pesca, etc.

VITóRIA, 27 (V. A.) -

Em virtude do aumento con

cedido pela COAP aos pre-

ços das passagens da Auto

Viação Progresso, a zonJl
servida pela smprêsa, prin
cipalmente Jardim América,

Nunca é tarde

Jem" - declarou li sra. Ma

Jel Feagin, de 78 anos, ao

l'EcebeI' o diploma que lhe

Clube Doze de
.

Agosto

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

alta tensão, morrendo elec.

trecuta do. Seu corpo foi re

tirado no dia seguinte, de-

. Prêsos Os Falsilieaderes de
Sêlos

s. PAULO, 27 (V. A.) - los falsos pela polícia do

A polícia do Rio de Janei-I Rio de Janeiro.

1"0, através radiograma, so-l O delegado Edgard Men

licitou da polícia de Sâo
'

des de Sá, da Delegacia de

Paulo a prisão do individuo: Segurança Social do Rio de

Luís Monteiro, vulgo "Mi-' Janejro, enviou para São

nhão", e Antonio da Silva' Paulo dois meliantes para o

Martins Fernandes, indica- Rio, para esclarecimentos

dos num vultoso derrame de completamente do caso. Am

sêlos falsos do imposto de mos afirmaram que nenhum

consumo, Atendendo a soli- I dos sêlos falsos foram pas

c itacào a Delegacia da Fal-! sados em São Paulo, qUH na
J ,

I
s íf icação de São Paulo

ex-',
Capital, quer no Interior.

pediu circulares para o in-

terior do Estado, e o I'esul-I
t�do foi que. o _delegado �e 14rrombaramSao Paulo, SH�ao consegu iu j

S. PAULO; 27 (V. A.) _

prender os dOIS acusados,
. . As autoridades policiais

submetendo-os a intenso 111-
desta cidade estão à procu

tCl'l'ogatório. Ambos nega-
ra do "amigo do alheio"

vam a autoria do crime, mas
que penetrou na residência

ns s im mesmo foram envia-
do sr. Herbert Hess, de lá

elos para São Paulo, e entre-
furtando a importância de

g u es ao delegado Morais
nove mil cruzeiros que se

Novais. Novamen te inter ro-
encontrava num cofre.

gados, Luís Montenro e Mar-

tins Fernandes acabaram Frlquezu em ser.1
por contar que tinham par-.

C dticipado como principais I Vlobo reolota O
elemento no derrame de sê- I (Silveira)
w.-.-..·�...._...-. .....,......,._.....,...w__.-.-_-_-.";'.-...·.-.·.·-·.-.---.·.·.--·.�

TIJOLOS PREN�l\JJOS, TELHAS. LADRI
LIlOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARIO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama & Cia.
JERÔNIMO COELHO, 14 '_ Caixa Postal,

2:l9 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

Clube 15 de Outubro
A Diretoria do Clube 15 de Outubro, tem o grato

prazer de convidar os seus' associados e excelentissimas
famílias, para a soirée a ser levado a efeito no dia 30 do
corrente mês (sábado), em sua sede social, com início
às 22 horas.

NOTA: Não haverá reserva de mesas.

Usina de -açúcar Tijucas S.R.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente ficam convidados os Senhores Acio
nistas desta Sociedade, para se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se, na sede social, em

São João Batista, município de Tijucas, dêste Estado de
Santa Catarina, no dia 15 de Junho p. futuro, às 11 ho
ras, a .f ím de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1°) - Aumento do capital Social;
2°) - Modificação dos Estatutos sociais;
3°) - Assuntos de "interessa social.
Tijucás, 9 de maio de 1953.
VALÉRIO GOMES -- Diretor Sl.lperintencÍente.

Usina de !çoc-ar Tljucas S. 4.
ASf'lEMBLÉIA GEHAL ORDINÁRIA

2a. CONVOCAÇÃO

Não tendo se realizado, em primeira convocação, a

Assembléia Geral Ordinária desta Sociedade, pelo pre
sente' ficam novamente convidados os Senhores Acionis
ras desta Sociedade, para se reunirem em Assembléia
Geral Ordinária, na sede social, em São João Batistà
município de Tijucas, dêste Estado de Santa Catarina:
qS 10 horas do dia 15 de Junho p. futuro, a fim de deli
berarem sôbre a s.eguinte Ordem do Dia:

1°) -- Exame, discussão e aprovação do Balanço. oe
mOll.:ltmção de Lucros e Perdas, I�elatório da Diretoria e
Parecer do Conselho Fiscal;

2°) - Eleição do Conselho Fiscal'
3°) - Assúntos de interesse sociai.
l'ijueas, 9 de maio de 1953.
VALÉRIO C:J�:;:�3 --- Diretor Suprrintendente.

VENDEM-SE
1

(cadeiras
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o ESTADO

AS VERDURAS' COLHIDAS -,� EM CASA:<'vA' PARA A SUA C��SA)!
A Sra. Japãti

menores do
HostisHada Rcesevelt, no

1.0 de maio do ano passado. I de, �lUl,h7res e

Disse que a mulher- em Mín ístérro.

causa parecia "excitada, i "Vá para sua casa"

chegando mesmo às raias do gritaram as manifestantes.

fanatismo". "As mulheres que já passa-

MANIFÉSTAçõES ! ram por uma guerra não

As manifestações se inter- querem outra".

puseram entre a visitante e, Segundo -a sra, Roosevelt,
o automóvel que a esperava l,ela lhes respondeu que tam

em frente à sala de confe-. bem P01)CO quer a guerra: E I
rên c ia do Ministério, onde depois de um breve e VIVO i
havia participado de uma diálogo, as mulheres perrni
discussão de mesa redonda tiram que ela e sua secreta

com' as dirigentes da seção ria seguissem seu caminho. I'

TOQUIO, 27 (U. P.)
Um grupo de mulheres ja
ponesas esquerdistas cercou

a sra. Eleanor Roosevelt,
ontem, aos gritos da "VA'
PARA A SUA CASA" e

NÃO QUEREMOS GUER

RA", no momento em que a

viuva do presidente Roose
velt saia de uma reunião no

Ministério do Trabalho ja
ponês,
A secretária da sra. Rose

velt disse que as manifesta
cões não exerceram viclên
cia fisica e des'mentiu uma

noticia que, chegou a ser

publicada dizendo que as

manifestantes haviam reti
rado a sra. Roosevelt de seu

au tomúvel.
A sra. Roosevelt disse que

as manifestantes de nume

ro de vinte aproximadamen
te, eram dirigidas por uma

"mulher norte-americana".
Sua descrição desta pare

ce indicar que se tratava
de Anna Fujiwawa, esposa
de um lider esquerdista ja
ponês, que se fez notar nos
disturbios ocorridos no dia

SÃO SEMPRE MAIS SABOROSAS!

Para fazer lima' boa horta .••

Comece adquirindo. boas sementes !

E boas sementes, de germina.
çâo garaniida, você encon

trará nos Postos de Venda:

«G. A. CARVALHO»
'l\IERCADO PÚBLICO e

CASA AZ'UL (Ed. São Jorge)\

\

'ECITAL. ,
!

DIRETORIA DA

PRODU-, çõe,
s os interessados poderão

I'çÃO ANIMAL, obter na Diretofia da Pro-

De ordem do Sénhor Di- dução Animal, em Trindade,
reter da Produção Animal, das 9 às 12 e das 14 às 171devidamente autorizado pe- horas.
'o exmo. sr. dr. 'Secretário 'Diretoria da Produção
'la Via cão Obras Públicas e Animal, em Florianópolis, I

� , I

Agricultura, torno público, 21 de maio de 1953. !

para conhecimento dos in te- , Oscar Nazarcth Capela -

vessa dos, que serão recebi-Chefe da R. A.

<las propostas até o dia 10
le jun ho do corrente ano,

para a venda de cinco vacas

da raça Jersey, podendo os
Conjunto de Maquina e

referidos animais serem vis-
tos na Fazenda Modêlo "Dr. Caldeira :1 Vapor 120 l'LP.

Assis Brasil", em 'I'r in dade.' tripece expansão completa-
A citada Diretoria assiste mente reformada em perf'ei-

Vende-se • P°UVE-FU)R
* com MANTEIGA * RABANETE

• NABO BRANCO * PF.PrNO

'\fi COlNE RABANO * ERVILHA,
'. REPOLHO * ALFACE
... NABO AMA.ELO * CENOURA

• TOMATE * BETERRABA

Delegacia
Fiscal
TABELA DOS PAGAMEN

TOS REFERENTES AO

M:í!:S DE MAIO DE 1958

Maio 25 - Papagento dos

funcionários do Ministé
rio da Fazenda, Poder

Judiciário e Tribunal de

Contas.
Maio 26 - Pagamento dos

funcionários dos demais

Ministérios.
Maio 27 - Pagamento dos

aposentados e Salário

Família.

Maio 28 - Pagamento dos

que não receberam nas

dias acima.
Maio 29 e 30 ---; Pagamento
das pensionistas Milita

res e Provisórias.
Junho 10 e 2 - Pagamento
das Pensionistas Civis.

Junho 3 a 12 - Pagamen
tos dos que não recebe

ram nos dias próprios.
Hilma P. Baixo - Chefé da
1a Con tadoria

o direito de rejeitar as pro
postas desde que sejam jul
gadas prejudiciais aos in te
resses do Estado.
Qualquer outra informa-

to funcionamento. Queiman-
do lenha ou carvão. !
Informações com Freitas,

7 de Setembro 59 Hajaí.

Missa de 7· Dia
-----'---.,..---------------------------,-----_ .. _--,_" .... - � ...

OLGA FERREIRA DA CUNHA
Vva. Antônio Ferreira da Cunha, Iracema Ferreira

.Ia Cunha, Diamantina Ferreira da 'Cunha (ausente),
Olinda Ferreira da Cunha (ausente), Almerinda da
Cunha Troncha e filhos (ausentes), João Ferreira da
Cunha e família (ausentes), Osvaldo Ferreira da Cunha
é\ família (auserrtes) , Ca lixtrato Ferreira da Cunha e fa
mília (ausentes), Mário Medeiros e família (ausentes),
Aarão Ferreira da' Cunha e famíl ia, Orlando Ferreira da
Cunha e família, e Vva. Álvaro Ferreira da Cunha, asrra
decern comovidos�a todos os que os confortaram, com "'sua
presença, flores e mensagens, pelo falecimento de sua

saudosa filha, irmã, cunhada e tia
OLGA

e convidam aos parentes e p€ó1SÔaS' amigas para a missa
que mandam celebrar em intenção de sua alma, dia 29
do corrente, sexta-feira, às 7 horas, no altar do Sagrado
Coração de Jesus, na Catedral Metropolitana.

Desde já, agradecem 3:08 q ue comparecerem a êsse
ato de piedade cristã.

Desvalorizado o Cruzeiro na Eurnpa EOpoutlOU om_
I

,

RIO, 27 (V. A,) -: Tran-, Disse ainda o nosso en-
I
tac il.dade. Assim é que du-

I P�e!�in�!!'sa 'l���l
sitou, ontem, pelo pôrto trevistad o que em sua pas-' ran te a SL,:t estada emParis tra, quando procurava abrir
:lesta capital o transatlân-!; agem pela França pôde ve-I estabeleceram-se, s imu ltâ- I um pão pequeno, dêsses que

t.c o italiano "Augustus", j'j'ificar que o povo dispõe de' n eamante, greve de funcio-I custam U,50, encontrou u_m

uu e
..
"O • R'

,. I f' t t dê
, � ,,' "I "I prego! Imediatamente, mos-

,,c II uxe para o 10 varias I uma
- 01' e en en cra para a narres de sunwny c e gar- ,"

, .
, , trou-o �o p31 que, logo, cor-

rezenas de passageu-os C011- 'l'(:ve!' nromovendo um dês- COI'S e de trinula ntes de 't' ..

h
, '

,

,

, , .'
I·

' 'i ." �

reu q mos rar aos VIZll1 os

Juz in do outros com destino .� €::;'movimentos com grande' navios mercantes. o "fenômeno
'
...

nos portos do sul. Entre as ... ,----�---'-, ---- Ontem, esteve êle nesta

iessoas aqui desembarcadas H
·

P d redação, pedindo-rios reg is-

,'eg'istramos a presença do � - ,ole no assa o' tássemos o fato, para que o

padeiro responsável tenha
.oron cl Eurico de Sousa Go- 29 DE MAIO cílio Pedro da Luz, que veiu mais cuidado com a fabrica-
nes, ex-diretor da Central A data de hoje recorda-nos a ser o dignamico idealiza- ção de seu artigo que, hoje,
elo Brasil, que acaba de rea- que: dor da magastosa ponte me- já custa os olhos da cara ...

i izar uma viagem de repou- - em 1549, o 1.0 Gover- tál ica que liga a Ilha de

so à Europa, durante al- nadar geral do Brasil Tome i Santa Catarina e o Con tí-
, ('uns meses.;. de Souza, mandou para São j n en te e que tem o seu no-

Abordado pela reporta- Vivente o Ouvidor Geral .. me :

,orem, momentos antes do de- Pedi-o Borges e o Provedor- i - em 1867, o Almirante e

sernba rqus, o coronel Sou- mar Antônio Cardoso, para I Visconde de Inhaúrna bom-'
sa Gomes declarou haver .regula rizarern a administra- bardoou Curupaiti, ocupada
constatado um sensível des- ção naquele ponto de nosso por tropas paraguaias de

,,:re.:;tígio do cruzeiro e a- território;' Solano Lopes; ,

,
.

crescentou : - em 1827, o corsário ar-

Em virtude ela constante gentino "Vencedor de Itu

oscilação do valor do cru- zaingo" (?) foi repelido
.ciro, na Europa, ninguem o perto da barra ela Vitória

'lceib, Entre os países que pelo brigue-transporte "U

/isitei, somente na Suiça ruráu" sob o comando do

:Joelemos verificar aceitaçã.o , 1.0 Pi:oto José ele Souza Pi-

-1:1 nossa moeda. Vale saIl- co; -

'"Etar, pOTém, que também li
- 0:,1 1E�28, o Marques de

1,1 alí mercado para as moe- Tamandaré (Marques de

'las de todos os países. Souza), com sua escuna

MAIS ROUBOS

«Levaram» a máquina de
Por motivo de mudança- costura ...

para fora desta Capital ven- A onda de roubos, pequenos NO CORREGO GRANDE

de-se ou arrenda-se a bem
e grandes, que se estão verí- I Levaram a máquina de cos-

ficando nesta Capital, Ulti-j tura ...
montada churrascaria Ran- '

mamente, está a indicar que No Carrego Grande, a al-
cho Alegre. a Polícia Civil precisa erga- i gun s quilometros desta Ca-
Sita na rua do Balneario nizar "comandos" a diver-: pital, lado norte da Ilha, já

do Estreito. sos lugares da cidade onde I estão os gatunos agindo. An
��>.-<�� se reunem individuos sem

I te-ontem,
roubaram da res i-

profissão e de rumos incer- dência de d. Guilhermina

Telegramas
tos. Véras, viúva, a sua máqui-
Aqui, os gatunos tem pro- na de costura.:.

re".-dos' curado usar até velas de. es- A vitima deu parte à Po-
I

'

parmacete como utensílios lícia e esta está procurando
Telegramas retidos do dia auxiliares na sua profissão. o larápio ou larápios.

18 ao dia 25 de maio: Com o auxilio de vela, vão
procurando abrir as venezia

, E. Jola Korendiz - Mal
�las-das janelas, o que tem

vína de Albuquerque - consegl;ido.
Benjamim Heniz - Nair

Há poucos dias, várias l'e
Garbe!otto - Augusto João

;iclências, localizadas na an-

Machado - José Matias He- ôiga Chácara Espanha, como
kis - Alcides Fernandes - �cmple a denominamos, fo-· •• •
Guida Sassi. :am visitadas pelos ladrões. !i:m uma delas, a do dr. Isaac -'------------

Lobato Filho, os gatunos só I LIMOZINEláo entraram para proced,er I
t limpeza; por encontr�r a-

I
V�nde-se uma Limozine

cesa a luz do quarto onde

I
marca Hudson super-six

dorme a el11pl�egada, �as" ano 946, em perfeito estado.
:entaram a açao, levando a-

,

V-
.

penas um pneu velho de au- I er e tratar com AlcIdes

tomóvel.
-

Cláudio, em Coqueiros.

---------------------

,

Churrascaria

- em 1867, na margem

t;!::;quel'da do Rio Miranda,
o Passo do Jaruim, falece
ram, vítimas de col era

.io rbus, os Coronél Carlos
de Morais Camisão e o Te-

!Ien te-coronél Juvêncio

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

.

't\![enezes, Comandante e

3ub-comàndante da Exp'edi-

VIagens <DIR-ÉTA S
Fl.oRIANÓPOllS, �'B10 Ás 3a.,
FPOUS;,-$. PAUtO-RIO." 4as.
FPOUS.:" C;URITIBA-RIO AOS JABS,

" -,. --,

S SERViÇOS AEREOS
....:-. -----'- ,:.- .i.:

"

.. S'Ul',','"

;20 do Apa, isto é, uma das

muitas Forças lpxpedicioná-
"Bela Maria" aprisionou o

!ll'l5-0 0....()�O....O__ brigue-escuna argentino
� ,
�

A C I T E' c "Ocho de Febrero';
U -:0:- * -e� 1840, em Miritiba,

� A G 1i: N C I A DE � (l Capitão Domiciano José

� PUBLICIDADE II �jres repeliu um ataque dos

� -:0:- � 1',Sluretos do Maranhão;

� RADIO - JORNAIS 'j - em 1357, foi firmado o

, e é � catado d: aliança entre o

c REVISTAS � ;')nsil. Urug'l1ai '0 Estado de
iii r

�

_,

.

.

....o....oGato.....o....o... J
: ,ntre-RIOS;

------,--

11
- em 1:360, nesta cidade

Anunde n'''O ES1'ADO" (�e De'itelTo, nasceu Her-

t:as Brasileiras. ,Foram eles
,3 bravos guias dos "Solda·

dos da constancia e elo va-
do presente, como um farol

'lOr" que escreveram a re-
a iluminar a estrada de nos

lumbante e gloriosa "Reti- sos deveres, que percorrere-

d I L" I
mos, queiram ou não, os

l'a a c a aguna .

párias difamadores dos
A grande ,epopéia que os' grandes capítulos de nossa'"

Soldados de Camissão reali- História!
zar?-m, na trajetória forne- Camisão, ao sentir a a

cida pelo Guia Lopes e que proximação da morte, víti
a ,pena brilhante de Tauny ma do "coléra-morbus",
iI!�ol'talizol1 em sugestiva poude ainda se lembrar do
narração, serve-nos nos dias dever-militar: - "Salvador

(era o seu O�nenança) dê

me a espada e o revólvel!

Façam seguir a fôrça, que

Voou descançar!"
E descançou, para sempre o

herói, nas páginas i-

mortais da História!
Honremos a memória de
tão nobre vítima do de-

,l ver militar!
Honremos a memória do

Ausente
-

O ,Dr. Samuel Fonseca co

munica a sua distinta clien

tela que encontra-se ausen

te até o dia 2"6-53�

PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE MAIO
DIA 24 - DOMINGO - TARDE DANSANTE COM INICIO ÀS 16 HORAS DEDICADA AOS BROTINHOS DO CLUBE DA COLI-

/ ,

NA - APRESENTAÇÃ9 DE UM 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

etnúnará às 22 horas. SERVIRÁ DE INGRESSO O TALÃO DO MÊS CORRENTE. A DIRETORIA SOLICITA AOS
",. " , . ,

G,Ql\1;,PANll '1f, ])J� PESSOAS ,,J) \ 80

•
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Ca�loe aoopele � 8.1A.
Uma .. ir iÇãO no �ométoio e na .Industria

.

�e Santa Catarina
M a t 17 i z -

-

F I. o r i a n Ó p o I i S
Filiais em: BbUMENAU,LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO' DO' SUL, TUBARÃO' E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PO'NTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
'

"

'

I.

'ESTADO»

i
!

, I

--OÜl'-O-.---O-UVI--D-O-.--·-N-...-.-Ul-.-Q·-...-.-G-Alf---l-"----I
DR.. GUERREIRO DÁ FONSECA

".-elaUa" c. _••1_. ,Consultório e Rel'idência: Rua Fernando Machado n. !l.

....1'•• "',ar.na,.m. I nOHARIO .- de se��nda n sexta-feira Aas 14 às,

La.,ad••• J'.n�a _ a.trator _ l'enom.tre ' ..... 1La1. 1 Ir.
18 horas. Sab'ldo - das 9 às 12 horas. I

"'�J'.ft.. 'a' C.b".) -- a.ür...". 0."," .dr"li)!.. I. ,..t....
- ATENDE COM HORA MARCADA I

. '. ----�----------�--------------�
I --:a::;� pa...

'

• .0 •• Oe.lo.. I DR. \VALMO'R ZO'MER GARCIA DRS. CIRO MARQUES NUNES E

c.u.lUrl. __ Vla.eod••• 'Oar. ,..,.... '! • _ 'A.I... « {',.
, Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da DIB CHEREM

__ .........1. .

• •

UI
i

Universidade do Brasil ADVO'GADOS
.......ld. _ ".u,. 8Oml&l.; 111.. _ T.t. 1...

I
Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola"

� (ServiçQ do' Prof. Octáv).o Rodrigues Lima) Causas cíveis, comerciais, criminais e

DR. ÁNTONIO MONÍzDE'�WGAO: Ex·interno do Serviço de Cirurgia dI_) Hospital trabalhistas
CI.U.GU Ta.lJJI.lTOLO.U I

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro Rua Nunes Machado, 17 -- sobrado - sala 2
Or..�. Médico do Hospital de Caridade

0.•••1"11•• -,." Pln�. 11.
:
DOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇõES DR CLARNO' G GALLE'

, . C R J
�

P' t 16 d 16 00' 18 00 h
.'.

.

� • . . TTI
Ou 11 .. lf I.it.ri.m.n�. ons:

. ua oao In o n. , as , as , oras.
_ .... nvor.ADO _

• '.0' ao. ,86b"_ Pela manhã atende diàriamente no Hospital
.... 1 Boutua IIi. ,••• Il, fI'- de Caridade.

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

N
.'

M t C I H -k---D��r.aA!!!�?�...���.?'
.

'MÁRIO DE L�RMO CANTIÇÃO
._

\ aVlo- O Dr « ar oepc e» �A""""'-""""""I
--------------.................

b-Itretor h Do.pltal Co-ltnt. !!a.,.... -

- MEDICO _

,

uga-se
o".�•• nm'o", '. III.IIUJ.. CLINICA fiE CRIANÇAS RAPIDEZ - CONFORTO - BEGURANÇ.>\ Apartamento, com 9 pe·
lmJlO"llel. sexual. A D U L TOS "'ta&,eIa entr.. FLORIANOPOLl� .. Ino DIt: J AN EIl�(' ças, sito à rU,a Brigadeiro
a•• Tlra,••tu •. • .DOENÇAS INTERNAS .

o.••• lt•• .tu· li 1. -1, lu>r.. CORAÇÃO _ FIGAD.O _ RINS _ INTESTINOS
Ji:.!'(:&l .. ", l.terir.ediári.. � em lt.aj�d • �. "!t'A .uó· Silva Paes, n. 13, 2° andar.

rONa••. TIl T\'atamento moderno da SIFILIS
'

lelIt. dltlll!�1 .0 ....... �4r .. " mn\" rn ..1Ho '1 .. IJUuIP'!iró' Tratar à rua Araújo ·Fi·

. �.• a.. San�.· !I.r.ln... ..:.. .....HI1.. Consultório _- Rua Tira dentes, 9 �'ueiredo n. 21.

H_ O R Á R I O: o
NAVIO-MOTO'R CARL HO'EPCKE

Das 9 às i1 e das 13 às 15 horas

Teiefône - 3.415

_-

AD,MINISTRAÇÃÓ
Hedaçãc e Oficinas,' à rua Conselheiro i\lafra n.

'lel. 3022 - Cx. Postal, 139.
Díretor : IWBENS A. --RAMOS.
Gerente: DOMINGOS. F. DE AQUINO.

Representantes: •

Representações A. S. Lai-a, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
Tel.: 22-5924 -. Rio de Juneiro.

Reprejor Ltda,
Rua Felipe de Oliveira, n. 21
Tel.: 32-9873 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

• -.:r-:a-.....,.."._-_-_.._-..-..-.&;__-_...,._"'!fJI:k.� MIifI!W a.1iII!IiI!'ILT...,mn r..r..4�.&T_T_...,&.-_-......_�a'._-_-....., 'fJ'a..;.•••- .....- ••_••••••' .....-_..........- .............fII"'wI'WI'W

DK. ·]U�lIO UOIN VIEIRf-\
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS.

OUVIDOS, NAlUZ E GARGANTÂ
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei

ro. na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
RalIway e nó Hospital São João Batista da Lagoa.

.

Curso no Departamento Nacional de Saúde
Consultas di::�iamente das lQ 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 Meireles, esquina com.

.
Saldanha Marinho.

Residência: Travessa Urussanga 2. _ Apt. 102 .

OBA. WI.A.I)YSLAVA W. MUSSI
E \

DR. ANTONIO nm MUSSJ

OH.. MARIO' LAURINDO
e

OU. CLAUDIO BORGES
ADVOGADO'S

60 andai
Ctnrrria-CHnica_ &.r.l-l"ano.

..,...t" f.Ompleto ...peel.U...o ••• DOBOA.8 O•••.NR'

11.1i..... ';o.uno. m6todo. d� dl.lrnó.tleo.'. b-atiLm.DW.

fOU"OICOPU - KIST.ao - 8.A.LPlNCJOGLU'U - ••T�.O
-. LIS.O B"'B.A.L

c-s
Cl'$

1711, ... I
90,00

Ano
Semestre .

No Interior
"�Id� • Intra :'fel'DMno.

Ano. Cr$ 200,00
Semestre CdS 110,00
Anúncios mediantes contrát o.
Os originais. mesmo. não pulrlicados,

serão devolvidos.
não

C.••• I*"I.s ali. TrajaDo, •. 1, t· ••••, ..

>

"ln.1. i.. a._.

.. t..

••rArI•• D....... 11 aora. - Dr.••••1.

D.. 11 r(ii lkor.. - Dr.....al. I
I'

I�
'<lr"".-d" ".1 ... ·"llcll.!d.d. Nacional, d.. ..dieln.. Tl.101...I.� " I

Tlaloelrt&.frilo do aOlpita� Nulll ltamoa

Carao ti. uvecialiuçlo pel. S N. T. Ih-interno • 1h· .....1U.� .. .I.

Clrllrv-ia dc(Prot. Ueo· Pinheiro GlIlm.rl.., (aJe j

r.ollnltório: ltn ... FIlipe ,Sc)am�d' •. ••. <)

, Res.: Rua Sio JúriTe •. 30. Diàrl.ment., d�. 11 l. 18 lIor..

I
I
!
-

--�""-,--�'---' ---------�-_ ..�_._-

DR. ,I. LOBATO FILHO
Doeaç.a i••••reü.•. r..Jllr.�rle

T U B J: R C U· L O 8 •
A direção não se responsabiliza pelo, con

ce�tos en��i.�s n� artig_os assin:.���__ .
DR. A. SANTAELA I.A01UGRAI'IA • RADIOSCOPU DOS POLIO••

ctnr&,la •• Tora:s'.rma'o p.la '..cald.d. Nado" .. 1 d••.4i.I.", b O"i ••nl
"--:. ,

,I. ti•• r••lI).
...1.. fOr ,

...... r.. 'a .lul,ta"d. • ,..����"".'... [)t�."",
• ....r.1.

b-I."'DO •• 1lo.�It;'III P.t,at'.I1.. • • •• ' .....1. ,.1I1e1àri....

.. ,1"1 r".,.l.
as-hater"o 4a SaDta C... .s. Il.. I1.,.J'.U. b &1.. .. .........

ou.tu -.'dlca - n.,.no••
'

N.no .

o.u.l�rte: 14lflelo .A.m'Ua N - "la •

ADVOGADOS

JOSÉ ROSARIO ARAUJODR.
!'I)fl) 0!U1 i"eral. Recursos perante o Supremo Irl!'''

lU. I Federal e Tribunal Federal de Recursos.

I' ESCRITóRIOS

r t"iorIanõpolis - Edifício São Jorge, rua Traju.
. U - 10 andar - sala 1
I '-

DR. NEWTON D'AVILA' -----1
Rio de Janeiro - Edifício Borba Gato, Avo.e

.
.

Anri»olO Carlos ?07' - 881a 1008.
(.:'ruel. cer.1 - Doellçaa oi. S.llllloru,- P·teci&el.�.. . --_._--.....,._

.

...;...----------------

EI.irlâMde M64Jea-

........d.: a•• Boeal...... 114.

.f'.....al"': Dar. n l. 11 la01'a.
.

Clbllca M64lca - Do••çaa 'e erl••çaa

Tratamonto 'de Bronqllit.. em .dulto. o crianç•• )'
ee..ultórlo: Vitor .eireloa. 18 - 1· and.r.f.l.to.... Ce:U1l1tórlo! l"U'
a.r'rl.: D•• 10,111 l. Íl.IO e d.. 1.10 l••••0 laor••

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTF?JCOURT
I.DICO

GUalca e.....1 - FIIDur.u
.

a•• ,u· ....,' l(aJ•• 1. - I_Ja!
'U.JUCULTlJ1U - PlIDIATm -- CLiNIC.' aiU.AL

1t_llIê..�la: "unIda Rio 'Branco. UI - rODe UI.','

ç....sl"'rl•• Iloal".cla - &11* ••ldAo "Ia ... a , . tA'.· li

loe .... ) - rIoriaD6poli1.

C...."llÓrle: Roa Vitor ••ir.l.. n. 18 - T.letoD. 1.6".

C.ulllta.: AI 11.10 ho-ra. 8 à tarde d.. 11 laor•• ,.m 4ÍJ1 liM,

IleaI4llIac:la: Roa Vidal Ramo•• - Tal.fona 'l.UI.

J\dvocacia e Conjabilidade
. DR. a:ST1IVAM FRJlGAP.lN1

- Ad�"�gado -

\ t A ('W GARlhALDI S. TalAGO
- f'ontAbiliata -

••'.rt., • la U Ir.or:.' _ Dlàrlamea..

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGL\O DENTISTA

nR_ . JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
:- ADVOGADO -

t
'

.•1,.

Rua: Vitor Meireles n.' 60 - fone 2.468 - Florianópolis .

--�------------------------.--------��---
WENDHAUSENMARIO

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

-

DR. Próximas saídas
IDA VOLTA

de Fpolis. de Itajai do Rio de Santos

CHalea ..Wea .e 114.1.... m.....
- Florianópolis -

teaAa.IUrla - a•• 1010 Pinto. 11 - T.l. •. ,..

o..IÍI__, D., 4 à. • lkor.,.

Rua

ADVO'CACIA' E CO'N'FABILIDA-DE
,DRS ..

ZANY GONZAGA
NILTO'N JOSÉ CHE�EM
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVO'GADO'S . /

ARMANDO' CARREIRÁO

I·
Para maia iJ1formaçõea dirijam-s. 1

.

_ CONTADOR _-
.. J:4MPR!SA. NACIONAL VJI NAV_GAÇAO HOJ:PCU

JerOnÍnlO. Coelh'o, 16.-- Florianópolis! '.ua Deodoro - Caixa POltal a. ti - \'.l�oa.: 1.111.

......."..! a.. :I.te.... Jtl110l, 41. T.l. Ia
30/5
lD/6
21/6

31/5
11/6
22/6

3/6
14/6

5/6
16/6DR. ARMA1\'DO VALERIO DE ASSIS

H.DICO

... '.r'rl... c. OIbaiea lld••-UI .. .....a"...d. ..ald.,u ..

..I tal de Carl.....

CLINIC'" .aDIC'" n. CaLU:Cü • ADULTO.
- .A.l.r-'a -

c.u.l"rI.1 a.. Nlln••••eJa•••• 1 _. 0.... 1... .-a.

I ... 1"'" 17 ""raa.

.......eI.: a•••aMela.l Galllae...... - r•••. n.

-_ Lavando com SabãO

\iirgen1 E5.heciâlidade�ÍIÍi1If' c;,f>.eÃ���RCt"da, �Ia. IITZIL IN001STRIAL-J6ioville.' (marca registrada) ESPECIALIDADE
j

ecoDomizô�'se tempo e dinheiro "".

160
/Informações'. Ureís

O leitor 'encontrará, nes

ta coluna, informações' que
necessita, diàriamente t! de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado , 3.022
A Gazeta 2.656'

I Diário da Tarde 3.579
Diário da Manhã. 2.463

I
A Verdade :Z.01(J
Imprensa Oficial 2.68�
.HOSPITAIS

De Caridade:
(Provedor) '" .. .. 2.31-1
(Portaria) : . .. 2.036
Nerêu Ramos , :1.831·
Militar " a.157
São Sebastião (Casa
de Saúde)

'Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ... :U 21

CHAMADAS un-
·GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla-'
mações) .

Polícia (Sala Comis-
sário) '" .

Polícia (Gab. Dele
gado) l ••••••••••

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC .

Cruzeiro do Sul .

Panair .

Varig .

Lóid:e 'Aéreo
'

Real _ .

ScandiÍlavas .

HOTÉIS

3.153

3.313

2.4tl·t

2.038

:1.700
2.500

2.32.) ,

2.<1:02

Lux 2021
Magestic 2.2ífi
Metropol . . . . . . . .. 3.14 7
La Porta . . . . . . . .. 3.321
Cacique 3.4-t!1
Central . .. 2.r,�, t
Estrela " . . . . . . . .. :t3; I
Ideal 3.6.)�1
ESTREITO •

I Disque -" 06

I

Uma máquina de somar e

l·egistrar.
Vêr _na '''A Triunfal" .

Rua: Trajano - n. t.

rarmacias
de Plantão

16 Sábadq' _ Farmácia
Catarinense - Rua TraJa-
no.. I

17 Domingo -: Farmácia
Catarinense - Rua Traja-

t "

no., ........
"',

23 Sá-badú - FarIl1ácia
Noturna -:- Rtu:rll!-l�ajano.
24 Domingo � Farnireia

NottJrna _ Rua'Trajano.
30 Sábado _ 'Farmácia

EsperaQça _ Rua. Conse
lheiro Mafra,

31 Domingo _ Farmácia

Esperança _ Rua C�nse
lheiro· Mafra.
1> serviço noturno será

efetuado p�las Farmácias

Santo Antônio, Moderna e

No.turna. situadas. às ruas

Jo.ão Pinto e Trajana·n. 17.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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· As- Eleições, Em Iluporana!

ole a e a as amplOas ."t,��,�:.u��dr��;����!�t. �",t�ao��:�a::l':;'h��, . 1'a3, cru oito sessões, são os seguintes:'

Paraquedistas Do Exereíte Farão Demons- H:"t :: :: :::::::::::::::: m
trações-.Nota De Seasaçãe, O Salto De P. T. B. 75

Um Cão. Já Com Várias :Construção De Um Canal
Próvas Com Exilo 'ne Irrigação

"A bancada pessedista, na Assembléia Legislativa,'
apresentou, a 26 do corrente, o seguinte:

PROJETO DE LEI N. 51-53

Florianópolis assisti r á, cão de filmes sôbre saltos arrancará, por momentos,
no dia de hoje, a demons- de paraquedas e o transpor- , aplausos gerais.

.

De comêco êste bilhete, recebido pela manhã: tração de paraquedismo, te da tropa. Assim, a partir das 8 ho- Concede auxílio
Florianópolis, 28 �e maio de 1953. .

'1Ifvadas a efeito pelo Nucleo ras de hoje, o povo desta Art. 1° - Fica-concedido à Prefeitura Municipal de
Caro colega e. amigo Rubens.' 'd D'"

-

A . t. d d
..

C
.

I
..., . • Guaramirim o auxílio de Cr$ 50.000,00, destinado à cons-

Acabo de ler O bilhete, que o sr'. Martinho Callado te e rvisao eroterres 1'" o Está despertan o CUrIOSl- apita asststírá a prrmeira t
-

d I d
., -

"E t d SI,,_ ruçao e um cana e irrrgaçao na s ra a choere,
endereçou hoje pela A Gazeta, Esclareço, a respeito dos Exército Nacional, no cam- -dada, a original prova do demonstração dos paraque- der". \

3 pontos que o, jOl:nal focali�o�l. no meu decantado caso: I po do Aéreo Clube, situado lançamento de um "cão pi- distas do Exército, elemen- Art. 2° - O Chefe do .Poder Executivo solicitará, em
10 _ Denúncia dos prejudicados - Se houve, con- r na reta das Campinas, mu- IMo'!, do Nucleo de Divisão, tos êsses pertencentes ao mensagem, o crédito necessário para o cumprimento da /

tinúa em sezredo a dois, entre a polícia e A Gazeta. Eu, I ... d S- J
• . ,

t d
.

Nucleo de Divisâo Aeroter- presente lei. '

-

_

'" .

" _. da sei
. mcrpro e ao ose. [ue, ja con an o com va-

A- t 30 E ti'que nao estou em lugar incerto e nao sabido, de na a ser I _
.

-

r. ,- s a ei entra em vigor na data da sua
e de nada fui intimado. - Serão prova de que o dos saltos com êxito, será restre, que, amanhã, parti- publicação, revogadas as disposições em contrário.

20 _ Abertura de inquérito - Se houve, será sígl- j Brasil está, nos dias pre- ançado de um dos aviões. rão para o Rio Grande' do S. S., 26 de maio de 1953";
loso, novamente entre a autoridade e o jornal. Eu, que' sentes, atualisando quan- Será, também, essa mais Sul, onde ,repitirão êsses �� �(�)...a�.
devia saber disso, de nada sei e de nada fui intimado e

'

to possível as fileiras no uma prova de sensação, que exercicios. EXtreou - ,P 18tucapara nada fui citado. -'" ,I glorioso Exército Nacioaal .o._.o._.o._.o._.o._.o.....o._.o._.o._.o...(.3° _ Pagamento dos cheques '_ Eu, que- devo paga-.. -

'

NA' bl
-

L
&

1- t·los e que ainda não os paguei por motivos que oportuna-
. criando mais essa arma, que a ssem ela eUls' a Iva Conforme noticiamos, o seus colegas, com uma re-mente serão conhecidos, de nada sei. Quem os pagou? (; o paraquedismo, tão �il

.

querido artista de nossa vista que nada traz de novoPor que os pagou. Pagou-os alguem? :w:; tempos de guerra. Com �REPERCUTE UMA NOTA POLICIAL terra acaba de fazer sua es- I
que não é, um documentâr-ioPagá-los-eí eu, na 'devida ocasião.

a consttíuíção de equipes de Sessão do dia 28-5-53. Estado. tréia no Rio, no Teatro F.O-I da cidade e especialmenteO que anda por aí, nisso tudo, lntelízmente eu, que . Presidência _ Volney C. Requeremos: LIES, na nova peça de Zilco ] de Copacabana,' onde todos.

b
' verdadeiros técnicos na arte .

ER S CH Ide tudo sei tão pouco, sei muito em o que e.
le Oliveira.

.

-, I I - Oficiar ao s.r '. Dele-
RIbeiro ':MULH' E E- . os problemas da hora suaU b d difícil de saltos, em para- GUEI"

'

"
, m a raço o

Secretaria _ Leno ir Var- gado da DOPS, splIcItando' . falta de soluções e seus ri-(ass.) ZA,NY GONZAGA. quedas; não há negar que o
ras Ferreira e Elpídio Bar- informações pormenoriza- O conhecido homem do dículos, são completamenteCreio que, com êle, as certezas martlnhêscas ficam Brasil terá a seu serviço .csa. das a respeito da notícia,' teatro e um dos nossos m�- esquecidos ... "

-

devendo, e não pedindo expl icaçôes. Que simbiose há en- mais uma fôrça" auxilíar das Com referência às "Notas veiculada rio referido matu- lhores críticqs teatrais, Pas-
tre o jornal e a polícia? Só os dois sabem que os che-

Policiais" de "A Gazeta" tino, prel'.isando o seguinte: coaI Carlos ,M.agno, referin- �.()�()�>-=,,"<)�
? Fôrças Armadas. A demos- 'Y

d PITUCques foram pagos. Qll em os pagou. O matutino' "A Gazeta", a) - se houver prisão de o-se a estrela de A,
A pergunta não é minha: é de quem, devendo pagá- traç-ão do dia de hoje, nas )ublicou' em suas "Notas Deputados à Assembléia Le- teve as seguintes palavras: ALUG4,.SEtos, declara que não 03 pagou e que os pagará oportuna- Campinas, a que assistirão Policiais", uma notícia, se- gislativa. dO, Estado d� san-I' "Estrelou em M.ULI:I.E-mente, na devida ocasião. autor idades, convidados e- o gundo a qual, teriam sido .ta Catarlna : R�S. CHEGUEI o sr. Pitu-
Agora, duas explicacf es para Você, Martinho:

,.lovo, exaltará as possíbilí- presos num "antro de joga- b) - em caso af irrnati- ca.
P _ Misturei a ausência do Jairo com o caso, por tina", à rua Trajano, vários vo, quais os seus nomes; Tem o tipo físico para o

que se o Jairo aqui estivesse a nrimeira nota não seri� ,iudes técnicas dos nossos
c) _ qual a fonte da no- gênero que escolheu.-" deputados e vereadores, que,publicada. Está claro? -, soldados que, agora, forma- à mesa do Coronel Trogilio Leia. Fez rir.

2a _ Releia, com 01110S inteligentes, o que escrevi a �&o equipe de homens ades- de Melo, derramaram copio- Respondendo ao requeri- Não tanto porque poucas
respeito de imputações que indiquem crime, e compreen- trados em outro e moderno sas e cristalinas lágrimas. mento do dep. Ylmar Cor- são as suas oportunid�des e I �afra n. 73 ?u 75, d�s 14,30
da quecu afirmei que essas, quando. feitas aqui pelo . . Por esta razão, sobe a' tri- rêa, o Presidente da Casa, há ainda que lutar, ele e as 19 horas.

_ramo de _ativIdades índís- "

._.,-� - -
- �- O Estado, se levadas a juízo, serão comprovadas. Está-

buna, o deputado Ylmar dep. Volney C. de Oliveira,
--'"'""-- �_v_���._.. ....- ....-.....----------

I ? pensáveis para a preserva-r- aro. ) Corrêa,
-

que', em' defesa do usando de -sua competência,Agora, para terminar, uma pergunta: Segundo Você, �5.0' da paz, no Mundo. Legislativo Catarinense e isto é, de resguardar a hon-A .Gazeta, nas ocorrências policiais, não costuma apenas Ontem" no Teatro Alvaro da Constituição, que conce- ra co .Leg ialativo, já entrapublicar os nomes- das pessoas de modesta condição so- Ie Carvalho, foi realizada de imunidades aos parla- ra em entendimento com aciaI! Ê ou não é? montares e visivelmente vio- DOPS, para saber da vera-S
.

V
A

d d uma anunciada palestra sôoe e, por que oce se esqueceu os nomes os depu- lada se verdadeira a nota, cidade da notícia. Acónse-tados que teriam sido presos numa casa de jogos e depois lJ:'e paraquedismo, sua 01'·
para refutar aquela notícia. Ipou, aquela presidência,de empurrados para dentro do rabecão, como malandros, ganização, sua técnica e a- Afirma, êste parlamentar, uma sessão secreta, para aainda molharam de lágrimas a Mesa do CeI. Trogilio? / presentação do material uti- extranhar muito mais aque- pteciar o fato e escutar asRUBENS DE ARRUDA RAMOS ,. I d f't • la 110ta, u-m,l vez que o re- declarações que deveria fa-�)'_'O'_'O"'_"���. 11ZlH o, sen o eI a a proJ.e··

P .

ferido matutino, declarou, zero 01' esta razão, deIxava
que buscara motivos para ':le atender à solicitacão do
sua secção policTal, na pro dep. Ylmar Corrêa.

•

pria delegacia. Com a aprovação do ple-
" O assunto causou celeuma -'f:ri0, foram evacuadas as I

A Diretoria _do Clube Re- entre os srs. deputados. :;r:lerias e a �mprensa se re-

J,creativo' "Deixa-Disso, em O deputado Oswaldo Ca- tlJ'OU.
.

3ua' última reunião, resol- ! bral, em aparte, situa a Reaberta a sessão, após à
A: .

I d " questão em dois setores: ceunião secreta, pediu a pa-veu, por unanlrn 1 (a e"
_ Ou houve ou não hou- lavra o dep. 'Wilmar Dias,transferir ,sua festá do mês I ve prisão de deputados. Se 'lue solicitou da Presidên

d� maio (dia 31) para o pró- houve, fo) violada a Cons- �ia, ,Ião dar publicidade à
'(Ímo dia 7 d.e junho do cor- tituição Federal. Si não hou- 110ta por ela redigida, até

ve, oú a nota foi forn.ecida que fôsse dada resposta ao·rente ano.

pela_ polícia, como costuma requerimento de informa-Tal decisão foi tomada
SH, e esconde objetivos ten- ;ões dirigido ao Delegado

tendo em vista a inaug.ura- denciosos, ou a responsabi- da Ordem Política e Soda I,
çãJ) da cancha da Associa- lidade cabe à redação. para o que se enviaria o Se

ção Barriga-Verde e muito Continúa o orador, verbe- 3retárfo da Casa à Delega-
d d· C::[L e se permaneceria emespecialmente, em respeito I ran o em seu. I�curso, a

, . I defesa do LegIslatIVO. Ter- EEssãb.
a grande festa da SantJssI-' mina formulando à M;esa, o Como a Mesa, não acei-
ma Trindade, tradicional da �f!guinte requerimento: hsse a 2a. parte do reque-
gente catarinense. O home- Considerando que a notí- rimento formulado, o dep.

festa (: ia veiculada no matutino Estivalet Pires, líder danageado da próxima '

A Gazeta atenta contra o bancada do PSD., e devida-será o Sr, Dr .Ivo dos Reis t d 'd Iprestigio e a dignidade do men e cre encla o pe o pro-
Montenegro, DD. Gerente Poder Legislativo; ponente, retira-o.
'jo Banco Paraná-Santa Ca- Considerando, que, segun- .

Por esta razão, o deputa
"arina e pessôa de realce I do o. Regimento, cabe ao I d? Voln�y. C.,de Oliveira, da-
'I ..

d t j Presidente desta Casa ze-' ra publIcldade da nota, que10S CI1'CU os SOClalS esa' .

'.' d d .

..,.' '1lar pela dignidade e consl- e
.

e esmentIdo ao que pu·'Jldade. O local da fe,sta se-, derac'ão devida aos S1'S. blIcou o matutino "A Ga.
, , 'd d d' I d'

.

t "
'

ca oportulll a e IVU ga O. ; Depútados no território do ze a .

-

INSTITUTO ,DE APOSENT \DORIA E-l�fi-sC-a�li-za-v�ão-d-O-
PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS, I Banco do BrasJl

RIO, 28 (V. A.) - O sr.

-.- Florianópolis, Sexta-feira, 29 de Maio de 1953

-..
. 8il�ete com �il�ete

, Ao MARTINHO CALLADO.

Ainda o nosso c� R. «Deixa
Disso>,

� , -

anIversarIO
Ainda, a propósito do nos

so .aniversário, temos a re

gistrar as' segu in tes .

e des-
-

vanecedoras notas com que
nos honraram os valorosos
colegas Barriga-Verde, de
Canoinhas e Jornal da Ser
ra, de Lajes.

O primeiro, sob o titulo
"O aniversário de O ESTA-

num ampléxo de ãdmiraçã6
:3. eSSe grande jornal, líder
incontestável' da imprensa
de nossa formosa Cap-ital, a

cjdade de Florianópolis,
i:erra da cultura e de encan

tos mil, orgulho de todos os

DO,". evento festivo da im
pI'ensa catarinense' ,distin
guiu-nos com as seguintes
_palavras:

�atarinens.es" .

O segundo estimulou-nos
com � nota

- abaixo: .

.

"Completou o seu 40 anos de
existência, no dia 13 do flu
ente, o nosso colega da im

prensa catal'inense "O .ES
TADO", atualmente sob a

"Decorreu dia 13 do mês brilhante direção do Dr.
flnente, a festiva data co- Rubens de Arruda Ramos,
memorativa ao 40° aniversá- um dos mais destacados
rio de O ESTADO", de Flo- jOLlali;;tas catarinenses.
rianópolis, que com justo Comemorando a data que
orgulho ostenta o qualifica- assinalou a passagem de
tivo de "O mais antigo diá- mais um aniversário de sua

r:,\ de Santa, Catarina". fundação, a direção do alu-
"Na atualidade orgão de dido diár:o organizou um

oposição aberta e ostensiva, programa que constou de
decidida e declarada, "O uma missa celebrada na Ca
ESTADO", com essa orien- tedral Metropolitana, l'ecep
tação, ,ainda se penetra do ção na redação de todas as

-inspirado e nobre idealismo pessôas que quise;;s.em fa
que a data do nascimento zer sua visita ao jornal e

que marco'u na vida". um coquetel, tambem na re-

E' um jornal destemido, dação, irradiado pela ,Rádio
que critica com superiori- Guarujá. Foram convidados
dade, com dignidade, sem para as festividades todos
ser rebaixar ao nível pas- os jornalistas e gráficos da
quineiro da alguns jOTnais' Capital, colaboradores, -a- DELEGACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
que envergonham a grande nunciantes e amigos do Afonso Arinos confirmou,
imprensa do Brasil. �onceituado orgão que des- AVISO hoje, que a U.D.N. vai apre-
Seu atual Diretor, o nos- de a sua fundação tem ele- sentar uma séríe de proje-'o particular amigo Dr. Ru- iado e dignificado a im- r-ERVrçO 'DE AssiSTÊNCIA MÉDICA - AMBULATô- ' tos de caráter economico-fi-

. bens de Arruda Ramos, é )rensa catarinense. RIO DE FLORIANóPOLIS I nanceiro.
'

sem favor, um dos expoEm- Nesse dia o jornal em a-

tes da cultura da àtual ge- preço saiu com uma edição ,/ Um desses projetos, que
l'.:lçào barriga-verde. Jorna- especial, contendo as foto- Comunicamos aos Srs. segurnc10s do 'Instituto que o! foram debatidos,' hoje, em
li;;ta de escól, sua pena cin- gTafias de todos o seus co- '\mbulatório desta, Capital comecal'á a funcionar no dia reunião do Diretório Nacio
ti Inn te, e por vezes malicio-' laborado.r-es, um artigo mos- iO do corrente mês, estando devi'damente aparelhado pa- I nal u den ista, prevê a cons-�a e fulminante, está sem- �rando como -S" faz o ,ior- l"a atender aos seus assocl'ados I""-' <.,. tituicão de um órgão de fis-pro ao lado dos supr�os nal, outro artigo contando O Instituto somente prestar:l serviros médicos no, .. _
.

t' 1 l"d d h' t" d f d
-

A �b I t' ,. -
.

, , cal!zacao do Banco do Bra-I!! cresses (a co ettvI a e a IS ona e sua un açao, ,"Ull u a 01l0, nao atendendo, por conseguInte, chamados

I" .
.co-estaduana. as fotografias de todos os .\ domicílio, nem me;smo tra�a�do-se de casos urgentes. sIl, .0 ql�al terIa a mIssão

E, nós, do BARRIGA ieputados da Assembléia Para consultar e neCessal'lO que todos os segurados de fIscalIzar o emprego dosVERDE, por motivos alheios Legislativa do Estado, e ou- �st�jam matriculados no Ambulatório, que, para isso, fundos daquele estabeleci-:1 nossa vontade, estavamos ,cros escI:Ítos de. interêsse Ltenderá das 11,30 às 15 horas, diàriamente, e .aos sába-
-

d mentá, procurando evitara ever ao pujante e valo- geral. :los, somente das 8,30 às 10 horas.
r�so cOl:fra��, uma sauda- �eg{strando o feliz acon- Para a matrícula é necessário que o segur�do apre- que o estabelec'imento de
çno amIga Ja que batalha-I teÇlmento, JORNAL DA '.ente a sua Carteira de Profissional e, na sua falta, um

crédito colab_ore para a cor

mos" n um mesmo setor e
i
SERRA "cumprimenta "O .locumento legal. de identificação,. acompantado de um rupção dos meios ligados ác�ntra o mesmo alvo-sauda-, E.S:A�O �a pessoa de .seu atestado" fornecldo pela DelegaCIa do IAPC, provando I imprensa, agindo contra os Içao essa que, �mbora lamen- dlllamlCQ dIretor e almeJa a :ir]' o mesmo contribuinte do Instituto. •

, . Itavelmente tarde, -mas com_todos os . batalhadores

doi Florianópolis, 28 de maio de 1953 :
seus propnos regulamentos,

a s!n�erida?e ;que no� é pc-I brilhante o.r�ão as mais Dr. A�fredo ACherem, Superintendente Médico i e a.te_ndendo ap,enas a im-I,cubar, aqUI fIca regIstrada' perenc;'3 fellcldades". FrancIsco Camara Neto, Delegado < ; pOSlçoes do governo: 1

Um andar térreo, em pré
dio recem construído, Pl'Ó-
prio para casa comercial, si
to à rua Tenente Silveira 86.
Tratar com o sr. Lêo Meyer
Coutinho à rua Conselheiro

Q espírit� de imitação, segundo os estudiosos
da psicologia indígena, é virtude e defeito de que,.
no Brasil, se usa e abusa.

.

Está secção, por exemplo, já teVe I várias - imi
tacões e vários imitad·ores .

•

A mai; recente delas surgiu no Diário da Ma

nhã, à primeira página, sob o título ,Tiro ao- alvo,
enfeitada com um �liché, ao qual não falta até uma

frecha.
Quis, como é natural, saber quem a escrevia.

Para surprêsa minha, informaram-me que era o

Radar, indigitado autor do Cosmorama.
Acontece que, lendo-a vez por outra, comecei

'de encontrar nela fatos e' historietas que lêra algu
res. E as suspeitas de plágio se me foram avõlu
mando!

No dia 20 do corrente, lá estava,' sob o título
Trapaceiros, um episódio bem conhecido, do. qual
foram personagens Emilio Rou·êde, Patrocínio, Coe
lho 'Neto, Bilac e Guimarães Passos. Gritei, da mesa:

- Andrelino, leia o Tiro ao Alvo do Diário da
Manhã!

- Já li! Já conhecia, aliás, a história.
- Isso está cheirando a plágio! Vamos às

fontes.
- Então é facil: Minha vida-Memórias, de Me

deiros e Alburquerque!
- Não me lembro' de ter lido êsse livro! Mas

não estará, também, no outro, dele, Quando
_ eu era .vivo, memórias, publicação póstuma?

Fomos conferir. Estava 110 primeiro, a pgs. '193,
194 e 195! E no segundo também, a pgs. 105 e 106!
E lá estava com as mesmas letras e virgulafl, : 'ou,
como c'ái bem dizer, ipsis litteris' virgulisque.

Períodos inteiros copiados com fidelidad·e de
papel -carbono e transplantados para o jornal, sem

sequer uma única refeI;ência àqueles livros ·e sem
a honestidade dos sinais gráficos indicadores de
transcrição. Plágio vergonhoso, sem qualquer outra
classificação!

Trapaça, enfim, com os Trapaceiros!
x x

x

E, assim, aos poucos, a máscara vai caindo ! No
Brasil vigoram direitos autorais. Na Rússia existe
propriedade Íiterária? Se lá tudo é de todos, aqui
não! O eminente cO'l1!';titucionaI.ista deve saber que a

nossa Carta lVlagna, assegura o direito à proprieda
de, no �eu art. 141, cujo § 19 estabelece:.

"Ao;; a.utores de obras literárias,. adis icas ou
científicas pertence o direito exclusivo de reprodu.
zi-Ias. Os herdeiros (te autores gozárão dêsse direi.
to pelo tempo que a lei fixar":

Para o sórdido plágio cometido. há esta saída:
declarar, que com sua reconhecida autoridade de
jurista, que, nos melhores de direito moscovita os

preceitos acima citados são alàl'mantemente inc�ns
tilucionais!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


