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. SÃO PAULO, 30 (V.A.) noi�e, voltando a demons-

i •

..O.....O....O.-.O.....Oe!11>(Q
- A situação pol'ítica ainda tra1' a insegu1'ança de sua

! � não foi completamente es- atitude, o sr. Lucas Gercez

iOmais antigll Diá- "claTecida. A noite do \ia 27, "1'etomou a linguagem, ante
�rio de S. Catarina t, o S1·. Lucas Garcez Te <9n-11'ior pouco amistosa em re

I , deu à consulta dos jornalis-
I
lação ao S1'. Ademar de Bar-

o Ano X L i t.as sõbve o rompimento com I ros. Assim disse o sr. Lucas

I ' o sr. Ademar de Barros, o' Garcez:
N. 11.620 � jez de forma indi1'eta, de_! - "A minha definição é

I clartuulo que naquele mo- clara. Assumi a direção po-
. ,-w�,,_').._(}_() ()... ,. d f

...

'---_. ------ '----, mento êle estava. assumindo htu;,a as orças sttuactoms-

EdiçAo de hoje - 8 p_á_g_s_._______ Florianópolis, D_o_n_ll_'n_g_o_, !.� _,�e_ ,�����d__e_1_9_5_3.__:-- ..".... � (_,�r_�_1.� a chefia da política situacio- tas de São Paulo. Traçado.

.-,I--oda' U 8 ·1he te! la'f [�a I'xa�nr oo t( UH ;�::a ê�e q�L::1,�:ã:aes:t��e;:� :s :�:��;sã�:�0���1��i�:�
-

.

m� I er m S m a oposição. a obrigação cívica e' moral

r
.'

Poeterurrmetite, falando de testemunhar seu desa-

AO MARTINHO CALLADO. I RIO, 30 (JA.) - Vol- teria sido conVi:do a oeu-. com o sr ce,.:Pietro, qu: :::;:;'t:,�n;:::� r::;i:::;� i:·;:;.�o:���::::t:' ::�
tam a correr insistentes ru-

.

par o cargo de diretor da teria sido indicado pelo sr. em Dl'�cema, o governador ao qooeriuulor do Estado",
bandeirante [ez questão de Uma rejerência eventuol.

esclarecer que, absoluta-I à oposiçiio do sr. Ademm' de

m�nte, não pretendia rom-

(
Barros provocou do S1'. Lu

pe'l' com o sr. Ademar de cas Garcez a seguinte rcs-

Barros. ' posta:
- E' um problema que

Além disso, o S1'. Lucas sõmente o sr. Ademar de
Garcez ainda [ez questão ele Barros pod?1'á �sclarece1;",
prOCU1'm' o sr. Antônio Mer- Concluindo, o S1'. Lucas
caclante, presidente do PSP Garcez desmentiu a notícia
reiterando que S1W atitude de que te1'ia 1'ealiimdo um

não ewoouria quoloue» hos- encont1'o com o sr. Ademm'
tilidade ao PSP e' ao S1'. de Barros P01' ocasião do re
Ademar de Barros. I gresso dêste de Mato G1'OS
Entretanto, já ontem, à: 80.
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mingues ' de
V�!����V��) EmAe�â�l�!!!.!!!!tVelrafuara dos Deputados, em Adíodos A família católica de San-

sessão noturna, encerrou as I ta Catarlna, tem, na data de

discussões em torno da e-' OS Testes hoje, motivo de intensa ale-
menda constitucional que gria. É quê, há 39 anos, êsse

institui o regime parlamen- LAS VEGAS, 30 (U.P.). eminente sacerdote, D. Joa-
tarista. A votação dessa e- ._ A Comissão de Energia quim Domingues de Oljvei
menda far-se-á em sessão Atômica anunciou que não ra, nosso venerando Arce- Novo Par'ido ':

Lamentamos que Você, que se julga um sacerdote da especial que será oportuna- haverá outras experiências bispo Metropolitano, rece- --.--------- ----

im'H'ensa, não compreenda que divergências políticas mente convocada. do canhão atômico até � bia a consagração episco- O'P Id d
.

ta�to podem aumentar como desaparecer, de acõrdo com , « art O· O POVO Espera'''',. A sessão noturna de hoje próxima primavera. Como pal.: Daí por frente a sua
- ,

I

os fatos, Pata verificar isso .Você não precisaria, no en-
"

d ã resumiu-se, aliás, num dis- se sabe, o primeiro obuzatô- vida, enire nós chefiando-
.

001 oJlgaol·zaoa-otanto, sair do trôno impessoal ai aa re aç o e correr em
. ti I' .busca dos srs. Oswaldo Cabral e Volnei Oliveira. Bastaria curso, que foi pronunciado mico foi disparado segun- nos espiritualmente, tem

RIO 30 (, V.A.) - Foi di- Com a denominação "O
que Você examinasse o modo pelo qUÇlI o seu jornal ort. pelo sr. Castilhos Cabral, da-feira, nos campos de pro- sido aquilo que está nO' co.

""ntou a Opl'nl'a�o Pu'bll'ca ate' o dia 31 de J'aneiro de 1'951 vulgado que o deputado Partido do Povo Espera", ri, , favorável à emenda parla- vas de Yucca Flats, no Es- 1hecimento e na gratidão
e, depois, como o fez daí por frente, Se Você se der a' êsse Luiz Viana Filho está lide- nova agremiação devel'ámentarista. tado de Nevada, Ja g-ente barriga-,-erde: um.: -

traJ�alho de pesquisa, verifica:rá a instantânea e mUa- rando l ..m movimento para contar com as adesões do
!!r'o�a tral,sf"rlna'c;a-o por que 'passou o J·ornal.
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'"- L E

�amiilhada segura, sem des. f
-

d d
.

�
" U

-

tt g
.. ormaçao e um"parti 6 pO-. sr, Nestor Duarte, ex�ude-

P,ÚblrC���t:I��e�:�!�I��:��:�:�:ç:�o.:�:�.. �l.���,';�r�drk��;l�;�"'L� .0 _ .. J��,,��.?1UVOU naO'�""'eO?"FPA'U''.P'' O,, .::1�1:�1.n::ti;�sf:�ecimcn��· lítico .para con.gr�gar _oslnist�. ,Matias Olimpio, do
.

t "d 1-. .. h" "ü'õ:'po>1'er ii' ,
. "li .,

"df" 't ", -- parlamentares, !lem leJ...naa• Piau.Í.' e outros,lH'es,(ca)Hlzt!s; i! c; etc�.-,:us ""QID'eyl:í que �s�'Jal.1): •. ' '7� OS':" 'reo- UDIS aS llt\.nir 'ilõl'ia de Delis. --Pela' -, 1F
até :{l' de jallei-ro dê 1951. Mlls, se ·essa-..n}'e�ma ()pmlllo :,' . .

1 ltd'
...._ ...

. . d' 't d 1 J' •

I RIO 30 (V" A ) O··» < -- ,�,.

l' jla.4'i:nl- .t:l.oquent,e. e C,lI'U (' V.-"01r.-no Cl c., d"
"-P{lblica, depois ç!.essa ata, OrIen a a pe O' mesmo Jorna , , . .

- sr. para os responsave1s pe. a ,

'., "

',. Me,'�pon era asjulgasse os mesmos 11Ornens, teria que �andá-los todos Francisco Gallotti, na ses- administração pública a preg'ador noíavel, pelas VI-

llara a cadeia' No mesmo papel que o dr. Aderbal Ramos -

t d t d f' d �t h 'g J gilias obstinadas em tôrnú Acusaç'o-es' 8 Du"r.::.'

..' . sao no urna e on eHl o 1m e que en a a cora em • ...da Silva mandou qt:e a fuma Hoepcke desse ao Jorn�l, �
.dI' ,'d d

.

d
A d da Igreja e dos seus imor· RIO, 30 (V.A.) _ O sr.I----------f

"
,� sacão de o ex-O'overnador furtar dIa- ;:,ena o, ouvou o preSI en- e agIr, e acor o com os

I' , C b fOI Impres",a a acu
-

'"

,., taIs ensInamentos pela a· V't' F' ,. um a eriamente dois quiios' de café do Palácio! Depois, sob te da COFAP, expurgando mteresses do paiS, contra a
� ,

'

"

I armo relre, na proXI-
I

. ., bA
-

d tI' d
.

.

d Ih
.

t
. c-ao contInua e corajosa de ma semana deverá ocupa

'..

C I
'

pseudonllllos, Isto e,. com a sua ençao sacer o a, vle- os comunIstas o COl'pO e cana a comunlS a que VIve

I"
.
/.. , ,r: a (( o a»I

-

d'
.

d d
A

b'
--

- realIzar sempre e melhor t 'b d S dram a usoes espnmorosas a oença e que esse _eneme· servidores do referido ór- a desgracar o nosso país
- , a rI una o ena o para

rito caLarinense foi acometido, Vieram, em seguida, ata- -

b 1
-

t' d
'

l'b d d d' 's, Exa. Revma, vem assina. responder às acusações feI'-' BELEM, 30.(V. A.)
- - '

f t gao, enl cmuo a reso uç�o Iran o a. I er a e o seu
ques ao seu governo, tao grossen.os e erozes quan o an- lando o seu govêrnQ, de for. tas ao marechal Gaspar Du-

Um movimento inédito em
tes eram fartos e calorosos os aplausos! De igual trata- do Conselho de Segurança povo. d B 1ma a merecer aplausos e tra no livro de autoria do

to o o rasi surge entre os
mento foram vítimas outras personalidades, como o emi- ..{acionaI, aprovada pelo

A

R E
'

.

I NOIneado resj>eito, admirações e soli. general Lel'ta-o Carvalho. O universitários da Faculdadenente bl'asileiro Nereu amos. nquanto ISSO, aque es ;heIe do gov2XnO, referente
A G t t b t'

.

d Ih
' . dariedade de todos os qua d h de. Direito do Pará, atravésque

A

aze a �m es com a Ia; negan o- es umas, varIas à promoção de responsabi-
-

sena ar maran ense prome-
ou todas as VIr/mIes, passaram a ser o sal da terra, a

li,d d d' t' l'
- llockleller drantes do Estado, te que irá fazer revelações'

do Diretório Acadêmico,
.tata dó mundo! Dir-se-ia que você, no seu sacerdócio, lá

a e, me Ian e a ap lcaçao
que vai dirigir um memo-

do· "lto do sell altar, 11a re(l'aç,a�o, bt'incava de iô-iô veroz

I d.o Código Militar, dos IÚi- WASHINGTON, 30. (U. sensacionais, inclusive len-
.. ,

- O ESTADO, associando· ] rial aos professores solicl-
com a Opinião Pública. litares da _reserva remune- I P.) _ O presidente Eise- (te; cartas do general Leitão

se ao júbilo que o dia des. h tando um maior rigor no
,

. rada que participarem de a- nhower nomeou hoje a Nel- Carval o para o marechal
TI d 'd' 'd t d'

�

d 't' I perta, visita o eminente pre. combate à "cola". O movi-' asea o,' por sem lIV! a, nessa ra Iça0 e e Ica) t:vl'dades sub erSI'vas Co R k f 11 b Gaspar Du.tra.
A

•

- • " v. n- san oc e e er para su se- I d Ih
. ,

vem, agora, Voce, com a pre;tensao de ensmar que o Jor-. . , .

a o, para apresentar- e menta Ja está contando com
nal'deve ser o espelho da verdade pura e simples, acima clum o sr. FranCISco Gallot- cretarIO de Estado de Edu-

respeitosas hómenagens. Crl·se no p.T8 inúmeras' adesões, porém é
dos interesses, das paixões pessoais, das injunções polí- ti apelando, com veemência, cação e Saúde.

olhado com antipatia pelosticasi>: :;s,r��n�:s!:��:�h::I�s�ipocrisias, que, pessoal- O Cruzel·ro N
-

Sera' O si'· d de Pernambuco estudantes.

ment� livres de qualq�leI' interesse político, dirigimos um ao, . e va orlza � RECIFE,30 (V,A.) - O '::S:-r-.--J-=-o�a-�o-"=F�.--d!""o
..

orgão que, se puzesse na cimalha a declaração Jornal l! 1]PTB pernambucano entrou�em lig.'1ções partidárias, estaria procurando embair a RIO, 30 (V.A.) - Gran- o café em igualdade com os Horácio Lafer disse: "Nãr 4S81·S(lpinião pública, a que respeitamos mais" assim, do que d I em crise. Seu presidente, o
.

. e repercussão causou, em demais produtos exportá-
I
tive confirmacão da noHci; Bapenas escrevendo-lhe o nome com letras maiúsculas. - sr. arras Carvalho, esb

X· todos, os circulas, a decisão visa, como é obvio, colocar da concessão do aludid(
--

I em briga com o sr. Nagib10 juiz Azevedo Marques, veis beneficiados pela lei do mandado de seguranca. Pre LI - ima, diretor do SAPS. Es-
�,eferindo o mandado de se- cambio-livre parcial, ora

'Vi-J
liminarmente não creio qw te; depois, de atacar o S1'.

gurança, contra o chamado gente, àP 'T d'
., . B.arras Carvalho, aspera-�onfisco cambial. A medida Ouvido a propósito, o sr.

o nosso or er ... u ICIaI'lO a

��>4ID< �()"".Q.'._()"'�Q�O�. dote uma decisão dessa es mente, disse que êle é ini
,

pé:!te, não só pcrque a le migo do trabalhador. Suas
não lhe fiz imputacão leviana: fiz-lhe J'ustiça, 1l:le, sa- decla ç- f bl'-

n. 1.807 é clarq, na matéria ra oes oram pu lca-
!.lendo de quem, se tratava, sabendo de precedentes )lolí- d d 1 .L

. como também porque ani- 'as com gran e a aru,e, pre-tIros do fato, tcria mais prudência no divulgar um caso

típieo de �ringança mesquinha. O Jairo, quanto pode, não quilaria o valor da nossa vendo-se o agravamento da

é sacerdotizo. 1110eda c provocaria o catas- crise nas próximas horas.
Voéê acha que a imputação tem gravidade maior por- trafico encarecimento do IJque feita a uma pessoa ausente, Muito inteligente essa! mni Junho a exe- ID'ape-tite! Se a arguição era de que se aqui estivesse, custo da· vida para o povo

::�:�:;::�"i:;:.�:m��:!a�:;::.!:·o .,tá vivo... é por. :e:�;0:����:r:7:i:::��ie�;� �ft�� i������13�a��: Ij!...I."...,'i,_.,�",.,..:.x . adrninistrátivo para evitar mann fixou para a semana � "'."
x x j esse gravissimo dano aos in- que começa a 15 de junho

!, >'

Nesta semana,: por duas vezes, o seU- jomal, depois
. '.

.

' Próximo a execução dos es-
de dar livre trânsito à Opinião Pública (homenagem à teresses naCIOnaIS. Reaflr-._

t' J l'. .
\ 'plOes a omlCOS u IUS e E-sua grafIa) teve que fazer-lhe o smal de marcha-ré, para

I
mo, nest.a oportunidade, ca- h I R b

.

t'r'-l d t -

-

C t- I .
·t e osen erg. O casal deII a a a con ra mao. om que, en ao, aque a cena de tegorlcàmerrte-; o q"l.e tenho ._ ,

deputados presos, no rabecão, como malandros deshi-! � t d
• esplOes 'sera executado na Id d . ': SUSLcn a o sempre por 01'-

. ,ratan o')se pelos olhos, era chlste, era humor, era troça? : cadeIra eletrica da prisão de
A Opinião P.úplica, se não fôsse esperta e se se dei- ! dem direta do presidente da Sing Sing. Como se sabe éxasse levar por II conduttore, desta vez iria parar lá no I R 'bl'· 'f' - ,

t
'

Tt b'l T . , . epu lCa. o ca e nao sera

I
es a a quarta vez que o re-I aroco 1. eve sort�: Sam do cammho e aVIsou que a ; �

, '. " .

('orda ia l'Cbelltat' ,mde sempre· rebenta. E acertou! i
"n�h.lldo no l�ercad� lIvre,

i
ferIdo JUIZ fIxa uma datg I

'\
i nem o cruzeIro sera desva-! para a execução dos

RUBENS DE A�RUDA RAMOS !.lol'izndo". J sos Ross@mbel.·g.
��__--�--__����----�--�----��'�����----------�---- I

Você a cujo bilhete acudo, tem razão: somos tem

paramentos contrastantes. Também não nos temos, 1101'

melhor. Pensamos de modo diverso e de modo �lverso
agimos. Nós, por exemplo não concordamos com� ISSO ,de
o jornalista impessoalizar-se ao entrar .n� -redação �, co
mo aut.ogiro, ganhar distância das pa!xo�s pe�soaI,s ._

e

sectátias, para,' planando lá de cima, indicar � ?)HlllaO
pública o sinais certos da mão e ,as rotas proibidas d,a
('outra-mão. Nós, na verdade, aqui nesta pequena Capi

tal, estamos todos sujeitos a injunções as mais ��rtidas,
impost&s pela amizade, pelo parentêsco, pela política, so

bretudo, Não passa semana sem que acolhamos pedI�os
para publtcar ou não publicar esta 0Att aquela nota, An�
da no motivo inicial desta correspondência, citamos preci
samente, um fato: o de sermos procurado para a!irar e?,
um colega, através das colunas, uma bomba muito mais

atômica do que a que Você atirou, apressadamente, no Za

ny -Gonzaga. Os que me pediam isso, com a transcrição
de' órgãos cariocas, vinham justamente aí de A Gazeta,
onde não lograram a acolhida, que também não lhes dei.

mores em torno do �inisté- Fazenda na próxima admi-
'

Osvaldo Aranha. Anuncia-
I .' 1

rio da Fazenda. Informa-se nistração. Observa-se que os se, também, que o sr. Ho-

que o sr. Cesar Pietro, dire-
'

deputados gaúchos já estão' rácio Lafer seria nomeado
tor do Imposto de Renda, já tratando assuntos regionais' embaixador em Washington.

x x

Encontra-se nesta Capi
taÍ, o sr. João Francisco de

Desáfiou-me Você, com as seguranças de adiantar
que a tarefa era impossível, a provar, _no caso Zany Gon,
zoga, que não houvera denúncia, que não estava havendo
inquérito e que os cheques não haviam sido .pagos. Não
tenho, como o seu jornal, a liberdade de esgaravatar os

papeis das repartições policiais, a ponto de poder divul
gar denúncias não confirmadas.

Embora mais jornalista que advogado, na sua

opinião, cabia-me o direito de concluir pela ine
xistência de denúncia e de inquérito pois o denunciado,
q�Ie aqui se encontrava, de nada fôra intimado, para nada
fora citado, nem ouvido sequer fôra, Os interessados ne
!;am que houvessem apresentado denúncia. Você, que
"em sendo mais promotor público do que jornalista, O'os_

taria de ter um processo de seu interesse conduzido d:sse
:eito? Que prestabilidade jurídica tem um inquérito des
ses, feito em segrédo do denunciado, ao qual, assim,' se
nega o direiio de defesa, sagrado até para os mais re
pulsivos criminosos? Não! Esse inquérito, se é secreto,
tem um sigilo arte-modernista: dele somente podem sa
ber a polícia e A Gazeta. O denunciado, não e nunca!

Em todo o caso. os três pontos do seu desafio, de
impossível,prova em contrário, restam nisso:

l° - Denúncia - É ilegada pelos interessados;
2° - Inquérito _ Jurídicamente inexistente;
3° - Pagamento dos cheques - O próprio jornal

provou que não foram pagos.
.

.

x

Assis, prestigioso procer do
Partido Social Democrático,
em Mafra, onde exerce o

cargo de Chefe do Ser"iço
da Fazenda da Prefeitura.
° ESTADO cumprimen

ta-o, cordialmente.

---
---

Então o' P1'efeito que-
Tia que

deixasse
mm'a!?

a CârnCL1'a
de ser Ccí

I

x. x

Ao .afirmar que, se aqui estivesse, o Jair� não teria
cOllsenhdo na }lUblicação da primeira nota sôbre o caso,

'

Deve ser vingança,
pois o P1'efeito sabe

, que todo mundo quer

que êle deixe de sel'

--""'-Pl'eJei{of. -",.,.._.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
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AVISO
Faltando apenas 2 meses para a mudança da A MODELAR, de modas,

do PI édio n. 7 da rua Trajano (que vai entrar em obras) para o n. 33 da mesma

rua, e sendo, consideràvelmente grande o seu estoque de mercadorias, sofre..

rão, as mesmas, uma redução ainda maior de preços, durante o próximo mês

de Junho,

No exclusivo objetivo de bem servir os' interêsses da sua bôa e tradi

cional Ireguezia, resolveu a direção do estabelecsnento tornar púhlica a re

marcação que está sendo procedida 110S preços,

Assim, durante os dias 30 e 31 do corrente, a RADIO GUÃRUJÁ, desta
capi,al, turnecerá, em todos os intervalos, uma relação detalha�la dos novos

preços das mercadorias remarcadas. Todavia, sendo pràtícamenta impossível
uma perfeita e minuciosa caracterização de tôdas as classes e qualidades (íos
artigos, avisa a referida direção, que, além da' especificação e preços fome
cidos pela Guarujá, serão concedidos, indistintamente, .

os desconto!'! abaixo

sôbz e as seguintes mercadorias: I'

30%
todo e belíssimo sortimento de MALÍlAS!

COBERTORES DE LÃ
toda a maravilhosa variedade de sáias de lã

TAILLEURS
CASAQUINHOS 2/4 de lã e nylon
Casaquinhos e vestídínhos de lã para meninas

No grandloso e selecionado estoque de

CASACOS DE LÃ, desde o mais modesto, até o de mais PEI,ES!!!

.-' desconto de 30%!!!
QUIMONOS

CAPAS de gabardine e chuva para homens e senhoras
TERNOS para homens e críancas
CAlJÇAS de casem iras

•

BLUSõES, PULLOWERS e JAQUETAS.

cujos preços já estavam marcados como os mais ba

ratos da praça. Convém destacar que as peles estão em

franca alta de preços, nas praças de São Paulo e Rio,
fiadas as grandes dificuldades atuais de importação, Jalta
esta, que a firma proprietár ia da A MODELAR, não

,.

acornpauhou!

apurado bom gosto e perfeito acabamento, com o

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

\ .

,Clube Doze
senhora participam 'aos pa-Concurso de projeto de re- A tforma do prédio do Lira Te-
.en tes e pessôas de suas re- gOS Onis Clube de Florianópolis [ações o nascimento de sua

A Secretaria Geral do Li- t'ilha ELISABETH, ocorri-
,�

rn 'I'en ís Clube Florianópo- do dia 25 na Maternidade
lis, de ordem da Presídên- 'Dr. Carlos Corrêa".

RUI REY e sua grande orquestra, dia 8
cia dá conhecimento a quem de junho entrante, fará sua apresentação nos
.

t Fpolis., 20-5-953. '

in eressar possa, achar-se a- salões do CLUBE DOZE ...berta a inscrição ao Con- p
..

curso de projeto para re- arllclPação No salão de festas já se acham em expo-
forma a ser feita na sua se- sição as fotos do formidável conjunto.de social, sita à rua Tenen- JAURO D LINHAR.

. ES e
.

Acompanham a orquestra, váriOS canto-te Silveira, em Florianópo- SENHORA participam aos
lis, Estado de Santa Cata- ?al'e�tes e pes�ô�s de

iSU, as
res 'e uma dançarina eximia, de plástica cs-

rin1�' P [�laç, :s o nascinfento, ,ocor- cultural;.. ,f
- oderão concorrer rido dia 25 do c9rrente, na' A t

.

-

d RU
í

firmas, p.essoas, engenh7i- Maternidade
.

"Dr. Carlos apresen açao e I REY, terá cunho
ros, arquitetos, progetistas Corrêa", de sua filha HE- de excepcional brilhantismo, sendo que espe-
devidamente habilitados, de LOISA MARIA d
acôrdo com a legislação, em _

...
____

. ra-se gran e assistência na noite de 8 de ju-
vigor, de todo o território P I-

- - .nho ...
nacional. ar IClpaçao Com a apresentação da orquestra, have-.
2° - E' estabelecido o

premio de cinco mil cruzei- ORLANDO VALENTE E rá soirée, que é deicada aos associados do
ros (Cr$ 5.000,00) para o SENHORA "Lira Tenis Clube" ...
projeto classificado em prl- participam aos parentes e O· COn]' t 'I

'

un O musica , com mumeros acor-
meiro lugar, à vista do jul- pessoas de suas relações, Q' dgamento de comissão espe-

eons-concertistas e lindas garôtas cantoras,
cialmente constituida e de- nascimento de seu filho, 0- executará seu imenso repertorio durante as
signada pela Diretoria do corrido dia .23, na Materní
Lira Tenis Clube; três mil dade "Dr. Carlos Corrêa", danças ...
cruzeiros (Cr$ 3.000,00) pa- que 'na pia batismal recebeu A orquestra de RUI REY proporciona
ra o segundo colocado e dois

o nome de Cesar-Orlando. verdadeiro show, dando um espetáculo com
mil cruzeiros (Cr$ 2.000,00)
para o terceiro. pleto aos assistêntes. .. ,

30 - Participarão do con- RUI REY e sua grande osquestra, dia 8
curso os que, na forma dês-: LIMOZIN E de junho, no Clu.be Doze ...
te Edital,' apresentarem
PLANTAS, FACHADAS E Vende-se uma Limo�ine Extraordinária noite de alegria, arte e

PERSPECTIVAS do prédio marca Hudson super-six esplêndor .. ,

a reformar. ano 946, em perfeito,estado. Reserva de t
'

I CI40 _ Poderão os concor-
S mesas na secre arIa (O u-

rentes apresentarem mais de Vêr e tratar com Alcides be Doze. das 8 ás 11 horas. diariamente.
um projeto. Cláudio, em Coqueiros,
5° - As plantas não de

verão ser assinadas ou' con-
terem quaisquer outros ele- INSTITUTO DE' APOSENT ,\DORIA E
mentos que identifiquem o primeiro, segundo e terceiro PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS
seu autor ou autores, e se-' lugar.

-- ._...-.v.._."..,.,.___....� .. -·--,.v_w..._____ 'ALVG4 SE
rão enviadas -ac Lira Tenis 7° - Aos interessados se-

'.

•

Clube em sobrecartas fecha- tão fornecidos, em qualquer' '. DELEGACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA E �'I T'A L Um andar térreo, em pré-
.

das e rubricadas no fecho; dia útil; pessoalmente ou .....,' '.

dio recem construído, pró-

uma outra sobrecarta con- por carta todos os elemen- AVISO I prio para casa comercial, si-

terá o nome ou nomes dos "os indispensáveis (orienta- DIRETORIA DA PRODU- À citada Diretoria assiste' to à rua 'Tenente Silveira 86.

autores do projeto de refor- 'tão para o projetamento das f-ERVIÇO DE ASSIST1l:NCIA MÉDICA _ AMBULATú- I çÃO ANIMAL o direito de rejeitar as pro- Trat�r co� o Sr. Léo Meyer

ma. Uma só sobrecarta cone rlantas baixas e planta do RIO DE FLORIANúPOLIS . De ordem do Senhor Di- postas desde que sejam jul- Coutinho a rua Conselheiro
terá tôdas as outras e será "en'eno) à elaboração do ret�r da Produção. Animal, I gadas prejudiciais aos inte- �afra n

',
73 ou 75, das 14,30

aas inada com a expressão: rrojeto, bastando para isso devidamente autorizado pe-· resses do Estado. .'
as 19 hOlas.

CONCURSO DE PROJETO olicitar as informações jul- Gomunicamos aos Srs. segurados do Instituto que o lo exmo. sr. dr. Secretário Qualquer outra informa- --------------

DE REFORMA. sadas necessárias. l' ;mbulatório dest� Capital começará a funcionar no dia ela Viação, Obras Públicas e ções os interessados poderão

60 _ O prazo de inscri-I 80 _ Os projetos premia- ,-,O do corrente mes, es�ando devidamente aparelhado pa- Agricultura, torno público, obter na Diretoria da Pro

ção do Concurso de que tra-
I
dos ficarão de propriedade, ra atender aos seus associados. para conhecimento dos inte- dução Animal, em Trindade,

ta êste Edital, pela apre- I
do Lira Tenis Clube. I O Instituto somente prestará servicos médicos no f ressados, que serão reçebi- das 9 às 12 e das 14 às 17

sentação dos projetos, expi-, 90 - Tôdas as informa- Ambulatório, não atendendo, por conseguinte chamados das propostas até o dia 10 horas. córdia tem o prazer de con-

l'flr-se-á a 26 de Junho do ções, pessoalmente ou por
t
a domicílio, nem mesmo tratando-se de caso� urgentes. de junho do corrente ano,

corrente ano, sábado, às 15 carta, poderão ser obtidas ! .Par� con��dtar é necessário que tódos os segurados para a venda de cinco vacas

horas; quando abrir-se-ão "la Secretaria do Lira Tenis 1 esteJam matrIculados no Ambulatói'io, que, para isso, ·da raça Jersey, podendo os

os envelopes na presença Clube Florianópolis, de San- ::ltend:rá das 11,30 às 15 horas, diàriamente, e aos sába-I referidos animais serem vis

do,> interessados, exceção ta Catarina, à Rua Tenente dos, somente das 8,30 às 10 horas. tos na Fazenda Modêlo "Dr.

feita ao que contiver o no- Silveira s/n., das 8 às 10 Para a matrícula é necessário que o segurado apre- Assis Brasil", em Trindade.

me do autor, ou autores do horas, diàriamente. I !';ente a sua Carteira de Profissional e, na sua falta, um

projeto, ó quid, então, rece- Secretaria ·Geral do Lira documento legal de identificação, acompanhado de um
,.._...,..._.. .....................................,._.y._. ..............- ............-_•.-.-.--. _ •• - '"'-e""""

berá um número idêntico Tenis Clube;' 23 de maio de atestado,' fornecido pela Delegacia do IAPC, provando
OLHOS - OUVlD08 - NAIUZ • GA.II9,ANTA

aos das plantas respectivas. 1953. I "er o mosmo contribuinte do Instituto.
. DR. GUERREIRO DA FONSECA

Julgada a idoneidade dos Antônio Pereira e Olivei-I ....1aIIMa •• B_,s&al
concorrentes, as plantas se-I; J:a Neto - Presidente '�m . Florianópolis, 28 de maio de 1953

.

Receita de Oculol - Eume d. li'uádo d. Olho para

'1rão encaminhadas à Comis- ,
exercício. . I Clasllificaçlo da Pre••lo Artei'ial.

são ,julgadora que determi-l João, <?asparino da Silva. I
Dr. Alfredo Cherem, Superintendente Médico �oãer.a Aparelha••m,

I

nara a quem deve caber o Secretarro Geral. FJ;anch,co Câmara Neto, Delegado Cou1l1t6rt. - Vi.co.d. ti. Ouro Preto. s i

Lira T. Clube Participação
Oscar Cardoso Filho de I AGRADECIMENTO !CoDclOidos os es-

I Viúva João Marques e filha agradecem muito sen-I todos da 88-
sibi lisadas as manifestações de solidariedade recebidas, Iórma
ao Dr. Homero Gomes de Miranda, ao povo de Palhoça
S t A d I

RIO, 29 (V, A.) - A Co-
e an o maro a mperatriz e-a todos os que conforta-
ram, com sua presença, flôres e mensagem por ocasião missão Interpartidária con-

do prematuro passamento de seu inesquecível .sspôsc e cluíu, finalmente, os estu

pai
. '.........

dos relativos ao plano sobre
JOÃO FRANCISCO MARQUES a reforma administrativa,

...c,.....()�)....()....().-.()....()....o....o....o....o-
tendo assinado .« relatório
final, que será entregue, em

t MiSSa DE 30+ DIA �i:e��r:�s�residente Getú-

T�NBNTI �OSB� MARCOS ROSAR
1 C_DUO- AdV8_Dj� ta :

A D'retol::1 do Clube de Caca, Pesca e 'firo "COUTO"
,

Hoje, ás J9,30 horas será

))1': MAGALHÃES", convida o; Srs; associados para,' a' �r�se�t�o .

pelo ?rador,
missa, que este Clube fará celebrar na Catedral Metro-

a y e ala o segumte te

pol itan a, 110 dia 3 de junho, 4a. feira, às 7 horas; no
maH: As ,dadiv�s dos céus.

. avera proJ
-

I
.

altar de N. Senhora, pela alma do saudoso companheiro . �çao ummo-

TTE. JOSÉ MARCOS ROSAR.
sa de lindos filmas colori-

A todos que comparecerem a este ato de piedade I
dos. A entra é zratuít».

cr-istã, os nossos sinceros agradecimentos.
Fpolis., 29' de maio de 1953.

Sociedade de Cultura
Musical

�()�()4IIIr-()'_'()'_'()"""
• ACI'l')� �
� -:0:- I
'AG li: N C I A DE o

o PUBUCIDADE ,
! RADIO -:-�o:JORNAIS i
, e o

o REVISTAS ,. -

....()....C).-.().-.O....(l....

CASA'Assembléia geral ordinária
Ficam convidados os srs, sócios da. Sociedade de

Cultura Musical para, em sessão de assembléia geral
ordinária, que se realizará no dia 2 de JUNHO, às 20
.noras, na séde social, á rua Trajano n. 36, para tratar

I da eleiçi\,o da nova. diretoria. • �

I
Caso não haja número suficiente para esta primeira

convocação, fa r-se-á nova chamada, às 20,30 horas,
----.----�.-

: -mando funcionará com qualquer número de associados.

I Fpolis., 28 de maio de 1953
Armando Cuneo, secretário.

Aluga-se uma casa para

pequena família em Coquei-
ros, Práia do Meio, na cha
cara da A FLORICUL'fU-

RA, vêr e tratar com o seu

proprletâr!o na mesma.

vidar seus sócios e Exmas.
Diretoria da Produção famílias para a dominguei-

Animal, em Florianópolis,
21 de maio de 1953. ra que fará realizar no dia

Oscar Nazareth Capela - 31 em seus salões, com iní-

Chefe da R. A. cio às 20 horas.

CONCÓRDIA
RECREATIVO CLUBE

A diretoria do R. C. Con-

MAQUINA SINGER

último modêlo, nova,
cinco gavetas.

Preço de ocasião.
Rote,l Central - Quar

to 30:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Da Bancada
Pessedista lia
Assembléia

·1 8.B�C. e a Coroação de
Elizaheth II��Q BSTABe��

NO LAR E NA SOCIEDADE
MODAS

t

SOIlhor Presiden te:

CONSIDERANDO que .1'.. -

nlenta dia a dia a população

.\8 TRANSMISSÕES DA B.B.C. - SERVIÇO ESTRAN
GEIRO - DA C;OHOAÇÃO DE SUA MAJESTADE A

,
n.AINHA ELlZABE'l'H II EM 2 DE JUNHO,

'l'EnçA-FEIh ....

Todas as horas mencionadas neste programa se re

ferem a horas brasileiras.
06.15 - 13,30

escola r,infantil em idade

'J Vestido de alça com casaquinho combinando. É em seda
nas localidades do PAIOL

DAS PEDRAS, distrito dI:!

Taquara Verde, e Colônia

Rio Preto, distrito do Rio
Edimburgo
e chegarão das Antas, ambos do muni-

cípio de Caçador, bem como

na localidade, de Gramado,
município de Videira;
CONSIDERANDO que um

melhor aproveitamento d n

estudos depende de melhor

acomodidade dos a Iunos

dentro da escola;

.

de duas côres e fica bem para qualquer hora do dia.
06.15 - Saída' dos Cortejos com destino à Abadia de

Westminster� ,

Sua Majestade a Rainha e o Duque de

deixarão o. Palácio de Buckingham às 06.25
;. Abadia de Westminster às 07.00.

07.15 - A Cerimônia da Coroacão
A Cerimônia da Coroação terminará �s 00.45 e até

10.50 serão transmitidos numeres de música da Abadia

de Westminster e comen táríos sôbre as pa rtidas da Ra i

nha e personalidades.
10.50 - O Cortejo Oficial através de Londres
A Rainha e o Duque de Edimburgo voltarão ao Pa

lácio de Buckingharn às 12.30. Até 13.15 'serão feitas des

I cvições dos '�contecimentos que ocorrerão fóra do Palá-
c io de Buckingham e nas ruas.

'13.15 - Chegada ao Balcão da Rainha Elizabeth II acorn-

I panhada do Duque de Edimburgo, e revoada da' RAF
.

16.00 � 18.30 .

16.00 � Longa Vida à Rainha
Na hora precedente ao discurso da Rainha, homens e

mulheres de toda a Comunidade, reunidos em Londres, se

manifestarão sôbre as emoções que sentiram neste dia,
para êles inesquecível e histórico.

.

.... 16.55 - app. Ht. Hon. Sir. Winston Churchill, KG.,

I O.M., O,H., M.�. proporá um brinde à Rainha.
! 17.00 - DIscurso de Sua Majestade à Rainha

i A Rainha fará a mensagem do Dia da Coroeação a

todos os povos da Comunidade.
17.15 - O Dia. da Coroação em todo o mundo

Comentários e descrições das celebrações do Dia ela
Coroação no Reino Unido; junto às Fôrças de Sua Ma
jestade no estrangeiro, nos países da Co�men�ealth na

Europa e nos Estados Unidos.'
e �

COMPRIMENTOS PE ONDAS PARA ÁS InRADIA-
'ÇÕES DA COROAÇÃO
Terça-feira, 2 de Junho de 1953

05.30 - 13.45 - Hora Brasileira
América do Sul (Sul do Amazonas)

\.kc/s: 9.600 � m: 31.25 - (termina às' 10.00)
� 15140; 9640 - 19.82; 31.12 - (termina às 06.45)
§ 12040 - 24.02 - (termina às 10'.00)
§ 15070 - 19.91
15.30 - 18.�O - Hora Brasileira
kc zs : 15260, 17730, 11750, 15070
m: 19.66, 16.02, 25.5:�, 19.0L

. ,.Os comprimentos ele onda marcudos nos parágrafos
destlnam-se a prover cobert uras secundári-as.

I I q��is .nos ��s;cial��- com--.-. _---
----

c' -1�;;"";';'crNT6AV1Lii.'DÃ --.VISO --

LUZ A DIRETORIA DE O.

I O�)�Te, am�n.hã, o aní- BRAS PUBLICAS - Servi-�
versario natalicio do nosso

ço de Luz_e Fôrça - comu-

nica que, domingo, dia 31,
presado conterrâneo, sr, Ja- interromperá o fornecimen.
cinto Avila da Luz, guarda- to de energia elétr-ica das 7
livros da Penitenciária' do às 13 horas a esta Capital,
Estado, a quem cumprimen- em, virtude de serviços ur-

. gentes na linha de tran s-

I
tamos.· .

- missão Capivarí-.Fpolis-Ja-
- Faz anos, amanhã, o

ragu.
. sr. Cap. Augusto Borges Florianópolis, 29 de Maio
Nogueira, oficial do Exer9i-1

de 1953.

to Nacional.
.

os nossos ----------------

FAZEM ANOS AMANHÃ:

)

I

CON�IDERANDO
�em espaço suficiente, não é

possível que 'os alunos s('·

�am bem .ensinados;
.CONS-lDERANDO tam-

hém, que o 'número de al-i

nos da escola do Macieir.., \
e-m 'I'aqúara Verde, é muito

� uperior ao permitido para

que um único professor 0;:1

, d
I

f iciênclt. ren a com e rciencia t-

CONSIDERANDO que na

mesma escola se faz neces···

r ário a nomeação de um au

xiliar

INDICAMOS'
"

Ao Exmo. Snr. Governa.
d'()�' do -E'stadb"s; digne do

/

j.or intermédio dos órgào«
competentes, mandar con s

truir prédio própr-io para . :�

escolas do Paiol das Pedr-as

e Colônia Rio Preto, no mu

nicípio de Caçador; bem co

mo para a escola de Grama

do, em Videira, ..e ainda que

seja nomeado um professor

Mpde!o para tarde, bem decotado nas costas e sem man

gas. A roda da saiu também se aCl�mula atrás, formaRd:
auxiliar para' a escola de

várias pregas na altura das cadeiras. (APLA) Macieira, no primeiro da

queles municípios, como me

lhoramentos necessários a03

interesses da instrucão pú-
blica.

\'

Sala das Sessões, 25 de

maio de 1953.

Siqueira Bello

Deputado pelo PSD.

ANIVERSARIOS SRA, NENE PERFEITO Faria, esposa do sr. Juvenal
Sub-Tenente Armando F. DA SILVA

. I Fatl_a.Cardoso
. I Regista a data de hoje o

I
Menino Alcides, filho do

A data de ontem assina- aniversário natalício da sr. Paulo Preis, Prefeito
lou o aniversário natalício

I
exma. sra. d. Nenê Perfeito Municipai de Criciuma.

do nosso presado conterrâ- I da Silva, genitora dos nos

neo sr. Sub-Tenente Ar- sos presados conterrâneos
mando Firmino Cardoso, srs, Acary e Zedar Perfeito
do Cor�o de Bombeir�s des-, da, Si�va. .

ta Capital, corporaçao su- A Ilustre dama aniversa

bordinada à tradicional Po- riante, os cumprimentos
lícia Militar. respeitosós de O ESTADO.

Ao ensejo da data, foi

1
MENINO EDISON FLA-

Dedicada, há vários anos
aquele brioso militar alvo VIO GONDIN MACEDO
d

serve ela, com assiduidade,
e expressivas homenagens Festeja, nesta data, o seu

dos seuscamaradás de 'Cor-
. ,.

l'
. .

êste jornal, na função de'
aniversario nata ICIO, o inte-

.

d d
. .. . ..

encarrega a a seccão de
hgente menmo Edison Fla- I .

_

. ,

'.
G di M' d filh I expedição. Estimada pelos

VlO on ln ace o, 1 o

d G D b 1 M d I seus companheiros de tra--
o sr. ecy 01' a ace o

balho, a aniversariante há-
é de sua exma. esposa. d.

Liege Gondin Macedo.
Edison oferecerá, ria. re

sidência ãe seus pais, u'a
lauta mesa de doces e finas

Adelia Grams,
(

cumprimentos. MÁQUINA SlNGER
Último modêlo, nova,

cinco gavetas.

Preço de ocasião.
Hotel Central - Quar

to 30.

..,....... Sr. Cid Silva, funcio
nário do DOP.

•

-: Jove� Osorío Tolenti
no Machado.
- Sr. Mário' Alves Gui-

marães.
- Sr. Luiz da Silva.
- Sr. Inamá Pinto.
- Sr. Iraci Silveira.
- Sr. Fernando Gerber

Filho.
- Sra. Blandina

'

Laus

DR. CARLOS BASTOS

GOMES

Decorre, amanhã, o ani-·

STA. ADELIA GRAl\1S versário natalicio do nosso

Ocorre, amanhã, o aniver- conterrâneo dr .. Carlos Bas

sário natalicio da senhori-I
tos .Gomes, advogado.

'lha Adelia Grams, funcio-
. Áos muitos cumprimen

nária de' Expedição de O tos, os de O ESTADO.

r::STADO.

.-.".......-.-.............�._..�-.._-.-�.............._. .."._"._........-.........-...-........ - - - - ...

OLHOS --OUVlD08 - NAIUZ. GAIlGAIft'i--
DR. GUERREIRO DA FONSECA

•..1alMta •• B...ltal
Receita. de Oeulos - Exame de Fuado d. Olho para

Cla•• ffieaçlo da Pr••lió .Arterial.
Modera. Apare,lharem. .

.
r

COHult6rl. - Vi.coade d. OurG Preto. I.

SRA. TOM WILDI

Faz anos, amanhã, a

exma. sra. d. Maria Passeri

ni Wildi esposa do sr. Tom

Wildi, engenheiro civil.

.,

.
- Sra. Wrnestina Ribeiro'

de Barros.
- Sra. Eusa Farias Ro

drigues.
-- Srà. Maria B. de Oli-

poração, amigos e admira-'
dores que lhe leva{'ani o seu

abraço de felicitações.
O ESTADO, embora tar

diamente, apresenta-lhe vo

tos de felicidades.
Dr. MARIO DE CARVA

LHO ROCHA

Sr.. E'1-ico E. Linhares

Passa, hoje, o aniversário

natalício Sr. E'rico E. Li

de, por certo, receber ama� nhares chefe da seção de
hã as homenagens de qufm- I carga da Cia. Transportes
tos aqui mourejam e de Aéreos VARIG. . .

quantos a admiram. I O aniversariante, que

Desejando-lhe os me lho- desfruta de vasto circulo de

. AGRADECIMENTO
veira, esp0sa do dr. Nicolau Viúva João Marques e filha agradecem muito sen-
de Oliveira, advogado. sibilisadas as manifestações de solidariedade recebidas,
-- Sta. Helena Sprides. ao Dr. Homero Gomes de Miranda, ao povo de Palhoça
_ Sta. Zilda Sartorato. e Santo Amaro da Imperatriz e a todos os que conforta
_ Sta. Maria das Dores ram, com sua presença, flôres e mensagem por ocasião

Moura, fílha da exma. viuva ��i prematuro pas!'amento de seu inesquecível espôso e

às Maria Vi�ira Moura�'

Transcorre, nesta data, o bebidas aos seus amigui�
aniversário natalicio do sr.' nhos.

res votos de felicidades, nós, amizade,

dr. Mário de Carvalho Ro- Cumprimentos. 'mtecipamos à senhorinha pressivas
h '

I
C a, mtegro Juiz de Direiyto - Faz anos, hoje, o sr.

Privativo de Menores da Pery De�ereense da Silvei
Comarca desta Capital. ra, motorista do Hospital
No exercício desse' eleva- "Nerêu Ram�s". �

do cargo, o ilustre magis� FAZEM ANOS HOJE:
trado tem'-se revelado um

- Sra. Iolanda D. Cami-

magistrado de elevados sen- são, esposa do sr. Pery Ca
timentos hUmanitários a misão, ci;rurgião-dentistél'.,

par . d�' sólidas cJ,.lltura para
- Sr.. Amaro Coe1ho,

o desempenho de missão funcionário do DTC.
tão difi�il qual seja a da Va- .- Sra. Rilda Carneiro da
ra de Menores. Cunha Ferro, esposa do sr.

O ESTADO, com prazer,. Raulino Horn Ferro, farma:
cumprimenta-o, cordial e' ceutico.
respeitosamente. �. Sra.

será alvo de ex-

homenagens, JOÃO FRANÇISCO MARQUES

.

ZE-MUTRETA. A •·AVENTURAS .00

__

c

Angela > Dllarte'-........·."....
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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estará em ação o líder in-
cimento, dando uma feição victo que é o Guarani. Geral - Cr$ 10,00; Mili-
tada especial ao ataque que

/,
tares não graduados e cri- Arbitragens

não pode prescindir do seu Os preços anças _ Cr$ 5,00; senhoras Norberto Serratin l será o

concurso. Arquibancada - Cr$ e senhoritas na geral terão I dirigente da peleja ..Aváí x

I ,15,00; sócios - 'Cr$ 10,00; entrada franca.

�'
Guaraní. Caberá a João Se-

I- .

Os quadros I senhoras e senhoritas - Sensação em Imbituba bas:'ião da Silva, referir Fi.-

Salvo modificações, as Cr$ 5,00. I O outro prélio da rodada guerren se x Imbituba.
)

•

](
\

.

Hoje assistiremos o em- No duelo desta tarde, no INA -TARDE DE HOJE, NESTA CAPITAL, O
bate Ava i x Guaraní, pelo! �st:ídio da Federação Cat_a-; PRÉLIO ENTRE O "LE)\.O" E O "BUGRE"
certame de profissionais da

�':�::1�e' de F�ltebo.l. lu�ar�o I _ LUTA PE�A REH!\BILITAÇÃO __ OS
cidade. ambo: p�la. le�abIl:taçao. QUADROS _. PREÇOS _ EXPECTATIVAO cotejo en tre o alviceles- O AVaI pisara a liça como. _.

te e o Grêmio de Newton �ranco favorito. Contudo, o _
EM IMBITVBA PELO PRELIO FIGUEIR

Ga rcês promete ser disputa- .:: ua ran
í

com a sua caracte- � ENSE X IM::t;JITUBA.
,

do sen suc iorialmente lance r ística fibra deverá consti-

por lance. Ambos, neste cu ir um adversário difícil

campeonato já foram ao ::le ser superado.
grnma do duas vezes e a.índa ', As atençõcs da "hincha-] -'jl'eS1.abf,]eceu

e est�rá hoj.e
defendendo o glor-ioso pavi

lhão do clube das três cores.

I Saul, que esteve ausente,

..,1
domingo último, fazendo

_ tremenda falta ao "Leão da

I Ilha" quando êste foi' bati
do pelo Atlético por 2 a 1,
também fará o seu reapare-

não viram vitória. O cam

peão não tem tido sorte. Es

treou empatando com o, Bo

caiuva para em seguida
perder do Atlético. O "Bu
gre" começou bem com um

da" giram em torno da por

fia entre azuis e trlcolores,
devendo a praça esportiva
da rua. Bocaiuva abrigar
uma bôa assistência.
Zézinho e Saul reaparecerão

empate inesperado com o Zézinho, o futuroso médio
Atlético. Contra o Figuei- volante que se contundiu se

rense, todavia, não foi bem riamente na peleja com o

sucedido, vindo a ser de rro- Atlético deixando de atuar

tado por 3 a 1. I contra o Figueirense já se

Lísbêa

bem, para' despertar inte- sificados de uma mesma re- ne nacional de esgrima, que trhl, Todes�hini e 'I'heisen.
,

.

rêsse pelo desporto, - atra. presentação, observada, o ,)o;tá, sendo realizado em nos- Os catar in enses : Rui, Val-

vés um espetáculo de pe- critério de contagem 'míni� .a capital, com as provas de mor, Milton e Leonel. A

destrianismo de rara beleza. ma. .Iorete, por equipe, para contagem geral ficou assim, Em continuação ao

certa-,
Treze de Maio x América,

b
'

t p Federa .rre da Segunda Divisão, es,-_ às 8,30 horas.Art. 3.0 - Por todos ês- Art. 8.0 - A Federação 'iomens e moças. Em am as apos es a rova : -

ses motivos ,e, ainda, como Atlética Catarinense confe- -ategorias conseguiram os ção Metropolitana: 6 pon-, .ão programadas para ama-
i

Colegial x Bangú, à's 10,30
.

I t F' d çã Paulista' 4'j
nhã de hoje, no estádio da horas.sinal de gratidão0-, ao Poder :irá medalhas aos três prí- :epresentantes carrocas e- os; e era o . , ,

I

G h 2 F.C.F., as sezuinte pel ejas : I Preço único - Cr� -2,00,Executivo, a prova é dedí- neíros colocados individu- rar a melhor sobre os de- auc a: . - 'w

cada ao Govêrrio do Estado 'llmente, podendo os demais -nais concorrentes.
-----------

REGULAM,ENTO DA CORRIDA DA'
FOGUEIRA ANULADO O JOGO FIGUEIRENSE X PAULA RAMOS

J I - Da finalidade

I
para isso,' os atletas colo-

Art.. 1.�,
- ""_C�n-ida d_a carem na �esa d�. chegadaFogueira", tradicional pro-. as respectivas fichas de

va rústica realizada pela! contrôle, as quais, após .0

Federação Atlética Catari-

I" período regulamentar de
n ense, em Florianópolis, chegada (até 4 minutos de

destina-se a proporcionar! pois do primeiro) serão con

aos atletas em geral' um :rontadas com as anotações
ensejo para verificarem 'los juizes de percurso e de
suas possibilidades, físicas chegada,

o Tribunal .de Justiça Desportiva, reunido'

anteontem, apreciou o caso "Ju'linho, decidindo,
por unânimidade, anular o prélio Figueirense x

Paula Ramos, vencido pelo alvípreto por 6 a O.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE
ESGRIMA

Derrotados os catarinenses
no que concerne à corrida

de fundo.

'Ar,t. 2.0' -: Serve, ,tam�

§ 2.0 - Entender-se-á

por" equipe', o conjunto <los
cinco melhores li tletas elas-

POR1'O ALEGRE,'-BO (V. defensores gairchos, tercei

'1.,) - Foi "iniciado o certa- ros,foram: Torelly, Schn es-

de Santa Catarina.
,

II -; Da prova
Art. 4.0 - A "Corrida da

.:",' ;';
�.

estive--;lassificados uma taça alu- Quatro entidades 'JOC X
COMERCIÁRIOS
Em Saco dos Limões jó

garã-o hoje, com início às

15,30 horas, os esquadrões
da Juventude Operária Ca

tólica e dos Comerciários,
em -disputa de um rico. tro

féu oferecido pelo homena

geado dr. Francisco, Cã,ma
ra Neto, delegado d-o LA.P.

C. I
�.o ·..I!

I

siya, de posse transitória. i'am representadas: Gaúcha,
'§ único - A taça fi�ará Metropolitana, Paulista e

definitivamente de posse da. 'Catarinense. Estes últimos

equipe que conseguir ven-I estreantes, não ofereceram
ver a prova três anos cons�- , muita resistência aos cario
cutivos ou cinco alternados. I

:,as e paulistas, sen80 por
IV - Das inscrições I eles derotadós pelo conta
Art. 9.0 - A "Corrida da gem máxima, isto é 9 a O.

!i'ogueira é prova livre, de! Foram batidos pelos gau

responsabilidade individual, ch03 por 6 a: 3. O embate
leIa podendo ser inscrita entre atiradores da F. P. E.

ll,wlquer pessôa, mediante o e F. M. E. terminou com a

Fo·gueil'a", a realizar-se no

dia 24 de Junh.o de cada ano,

com início à� 20 horas, cons-
_
tituirá no percurso do se

guinte itinerário, quatro ve

zes:

Saida: Praça 15 de No

vembro, defronte ao Palá
cio do Govêrno.

Contôrno: ' Praça 15 ,de
novembro, Catedral, Prefei- )agamerÍto da taxa de inde- vitória desta última por 6 a

tura;, Ruas: Conselheiro Ma- tização do material, de ;.. 3; por este escore tambe'l:n
fra - 7 de Setembro e Fe- Cr$ 5,00, até o dia 20 de foi vencido o Rio Grande do
lipe Schmidt. .)l1l1ho. Sul, na sua luta contra São IChegada: Rua Felipe V '_ Disposição final Paulo. Ainda por 6 a 3, os

.

-Séhmidt, defl'ontê a "A So- Art. 10.0 Os casos cariocas venceram aos gau-
berana". )missos serão resolvidos pe- chos e estes abateram aos

Al-t. ,5.0 - Para tornar ,a '.a Diretoria da 'Federa�ão catarinenses: Desta forma,
prova mais, interessante/ se- Atlética éatarinen.se, pO-I' os metropolitanos,

,

br-ilhan
rão acesas fogueiras em vá- l�ndo, para isso, ouvir, ,pr�-,I te�el1te co�quistaram o pri
rios pontos do percurso, de- Ilamente o Conselho

Tecl1l-1
melro' trofeu neste campeo

vendo os atletas saltá-las. co.
I

nato. A ,equipe campe,ã esta-

Il[l corrida. Florianópolis, 2 de ju-
..
va assim constituida: Helio,

Art. 6.0 - A título orna- nho de 1952 ! Heitqr, Carrillo e Luiz. A
mental, os atletas deverão, a) Osmar Cnuha, presi- A vice-campeã, a paulista,
na reta final, na última vol- lente I usou os seguintes atirado
ta,' empunhar um facho a a) Cap. Paulo Mendonça, 'res: De Paula, Pekelman,
lhes ser entregue na entrada preso do Cons.. Técnico. Vagnotti e Biancalana. Os '@;!.'
dl ,nia Fe'iípe 'Schmidt. o ()_()�()_()_()_O�().....()....()__()....()... ·' (!!jJJ2 ,

"

qual, para efeito de classi-
,..

O Centro de IrradiaçãO ificação, deverão conduzir à OS\VALDO ESTRÉIA HOJE NO Mental "Amor e Luz" realiza
meta final. VASCO DA GAMA ,

seSsões Esotéricas, todas as se· :
II _ Da classificação e dos RIO, 30 (V. A.) - O

gO-,
Botafogo, pelo atestado libe- 'gunda's feiras, às 20,30 à rua

prêmios 'eiro Osvaldo assin'ou'" on- ratório a importância de 'Conselheiro' Mafra, 33 - 2°
,

Art. 7.0 - A, classifica-' tem, compromisso com

o,'
500.000 cruzeiros: Deve, as- �nr�TRADA FRANCA

I
ção será individual, e por Vasco da Gama, por dois sim, o novo goleiro vas-caí-

I
------- _

equipe. anos, recebendo em troca o' no fazer sua estréia na e-! - -- ,--- ---
,-

I
,

_
. .

'

CASA MISCELANIA dist.ri. I

,� 1.0 - A classificação salário mensal de 10.000

I qUlpe
CI uzmaltma, hOJe no

b'd d Rád'
. De'UI ora os lOS fi!. • n.

individttal será apurada pela cruzeiros. Os dirigentes Mat:ac�nã, enfrentando o, Victo�. Válvulas e Discos.
ordem de chegada, devendo, cruzmaltinos pagaram ao CormtJans. I Rua Conselheiro Mafra.

uara
•

I
I
esquá�ras, �ara a contenda
de hoje serao estas:

AVAl - Adolfinho, Barba
co e Danda; Manara, Jair
e Nenen; Lisbôa, (ZÓ)
Brául io, Bolão, Amorim e

Snul.

GUARANI - Lelo, Papí-
20 e Erasmo; Zézinho, Or
lando e Fausto; Alemão,
Lua, Osni, Jaime e Ai-aujo.

A preliminar
Empolgante' deverá ser

também a partida prel imi
�ar entr� os aspirantes dos

mesmos. clubes, visto que

dê hoje pelo campeonato de

profissionais será efetuado

em Imbituba, entre o clnbe

da cidade que lhe empresta
o nome e o Figueirense, lí
der absoluto. Difícil de a

pontar um vencedor. _

O alvipreto pn ra manter o

seu previlegiado pôsto, terá
de empregar todas as suas

possibilidades técnicas e ,fí
sicas .

Segundo soubemos, o Fi

gu e iren se levará a I�bituba '

��a gr�nde caravana de

torcedores, para inéen tívá-Io
, Zézinho

a vitórla,

rarmacías
de Plantão

PRESOS OS AGRESSORES DO
JORNALISTA

\ I
CARACAS, 29 (U. P.) _: r la polícia e levados mais I

Os futebolístas uruguaios tarde para a prisão, à dis- 4 quinta-feira - Farmá
Alcides Manai e Carl�s Cha- 'Ii posição da brigada contra c ia da Fé - Rua Felipe
gas, que agrediram brutal- homicídios. Schmidt.
mente o jornalista José Mas-I A, imprensa continua se 6 sábado (tarde) -: Fa1'-

careli, cronista esportivo do ocupando do incidente e al- mácia Moderna - Rua João

jornal "EI Nacional", de Ca- gun s jornais chegam mesmo 'Pinto.
racas, à saída do estádio' \t .ped ir a, expulsão do país, 7 domingo -'- Farmâcia
Olimpico, foram dct.dos pe- dos referidos jogadcres. Moderna - Rua João Pin

to.

13 sábado (tarde) - Far

mácia Santo Antônio - Rua

Jr ão Pinto,
14 domingo _ �Farmácra

Santo Antônio - Rua João
Pinto.
20 sábado (tarde) - Far

.nácía Catarjnen,se':'__ Rua

Trajano.
21 ciomingo _ Farmácia

Catarinensa - Rua Traja-
no.

27 sábado (tarde) - Fal'-

OS JOGOS DE IIOJE PELO CERTAME
DA �a DIVISÃO

CORINTIANS X VASCO, ATRAÇÃO DE
.

HOJE DO �IO-SÃO PAULO

Ser� 'completada hojé? a No Rio o Vasco receberá mácia Noturna -"- Rua 'l'1'a-
jano.penúltima rodada do Tor- li visita do Corintians, bas-

neio Rio-São Paulo. tando ao Campeão paulista
28 domingo _._ Farmácia

Em Sa-o Noturna'- Rua TraJ·ano.Paú)o jogarão
Flamengo e São Paulo e empatar a peleja para ser

proclamado campeão.
l.uiz Osvaldo D'Acâmpora

- Inspetor' de Farmácia.Portuguêsa e Santos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Procíssão De Corpus
Christe

HOMENS
HOMENS
HOMENS
HOMENS

DIocesanos: Havemos por RIADOS

bem confirmar para aquela Fatores decisivos para o

data a solene procissão do êxito. na vida atual.

mo.

I tarde - desfilarão ao sinal Não tem contra-indicação,
dado, lenta, continua e orde- Nas farms. e drogs do

nadamente, precedidas de, Brasil. Pelo reembolso C.

Cruz processional sob a di- Potal 3.685·- RIO -.

reção imediata do R. P. AI.

Refórma A�rària
"É um fator de pro'l ao conceito de violência e

gresso tecníco-econômí. [agitação social.' Experiên
co e um fator de ordem Icias muito diversas, parém, Santa Catarina, fará real i

e consolidacão social". convenceram a FAC·e os

afirma o Próf. Manlio representantes dos seus'
Rossi da Universidade paises-membros de que uma

de Nápoles - Declara- reforma agrária executada
, feriados.

ções de especialistas com plena conscÍência das

que participarão do necessárias limitaçõe;; e CGm
Para o próximo dia 7 de \

haja: interrupção do prestí- próximo Seminátio de todo o respeito ás forças e- junho, d�mingo, 'Organizarál'Ca-"é'" e 8as'-01'1'na
o Canto, que por justa

to, será dada, apenas, no Campinas. conômícas verdadeiramente um p ic-n ic ao Pântano do I razão deve ser considerado
adro da Catedral, para al- RIO (Agência Nacional) ativas e progressivas, é, es- Sul ,afim de todos os inte- j Cento e quinze jornais o Centro e não Canto do

cançar a todos os fiéis. .- Na cidade de Campinas ta sim, um instrumento de
ressados .. assistirem á pescar norte-americanos, com uma Estreito, visto nêle se con-

I do interior paulista, real i- progresso técnicos econômí-
A ordem das Entidades e

zar-se-á a reunião do Semi- Ja tainha. tiragem de-mais de lG mi- centrar a maior parte da po-

Associações no prestito se- n ário Latino-Americano sô- co e um fator de ordem e Sairá um onibus especial, lhões de exemplúes, e va- pulação do S�b-distrito, vai
ri a seguinte: Cruz proces- tire ProbJ.emas da Terra, consolIdação social. Toda ,

"30 h t' rias esta,ções de televisão, ter, segundo estamos infor-
nova política agrária, acen-

:1S I, oras, e re ornara

'sional, Colégio Coração de 'lue durar_á um mês, de 25
tu ou o Professor da Univer- '1ara a Capital, às 18 horas. publicaram e reproduziram mado, o tão esperado Mer-

J é;;u!'l, Asilo de órfãs, C,ru- àe maio corrente até 26 de.
, As faml'lias. uma mensagenl de Ano No- cadinho Municipal.

junho próximo. Entre, os
;idade de Nápoles, deve es- - que deseja-

zadinhos, Congregações Ma- , , . cal' basseada num conheci- <

'l'cm f-nzel' parte deste, pl'C- vo da Esso Standard Oil Sabemos que o sr. Dr.
':eClllC.OS partíclpantes, a .

- , .. J
danas Femininas, Associa- 10ssa reportagem ouviu o

mento profundo da real ida- 'lic poderão comunicar aos Company, afiliada da Stan- Prefeito procura adquirir
ção de Sta. Teresinha, Da- ?rofessor Manlio Rossi- de que se deseja transfoI'-

,ócios Pedro Paulo Vichiet- dard Oil Company (New grande área de terreno, à

)oría, da Universidade de ,uar e das técnicas existen-
ti, Rui Tiburcio Lobo e Nor- Jersey), que vale como có- entrada da rua Arací Vaz

�ápoles e o agrônomo ar-
:es para isso, No Seminário

... h
que o Govêrno do Brasil e a . ton OliveÍl�a e Silva. laboração às campan as pu- ,Callado, e n�la fazer cons-

;-entino 'Luiz Foulon. O pri-
ceira Feminina, Ação Gató- neiro tem a seu crédito a

F.A:C. organizaram, tere- Crianças menores de'7 blicitárias que tem sido fei- truir elegantes mercadinhos,
lica, Abrigo de Menores"Co- lplicação de novos siste- mos oportunidade d,e e,xami- 'mos de idade, acompanha- tas nos Estados Unidos em para a venda de verduras,
I,· C t

. C' l'
, nar detidamente qual a si- f d f" De'spedl·daeglO a al.·mense, ongre- nas de po Itlca agraria em das de seus pais, não paga- 'avor o ca e. frutas, etc. \

M I· I ';eu país que.' deram os me- tuação refll de cada país- la-
A 'd f' t A t't 1

. , ,

gações ,ascu mas,' rman· tino-americano e de discu- rão passagem. SSOCIan o o ca e ao ra- � I U o provIsorlO, gra-

dades, Ordem Ter,ceira Mas- ,hores resultados; o segun- 'd" 1 b
'

d d A N t
'

t' b Adelaide Machado Portel·

lo e, um te'cnl'co com mal's
til' quais as técnicas que me- A Diretoria organizou IClOna nn e e no 0- ças ao pa no Ismo e oa

,

' la e Maria Luiza Hofmann
'culina, segundo a ordem de \e quinze 'anos de experiên-

lhor se adaptem a cada um. uma sérje de brincadeiras vo, a conhecida empresa de vontade do digno e distinto

d�
.

t Problemas paralelos
'

'1 'h Ch 1 M
' transferindo residência pa-

prece encla ou cos ume, ja em trab alhos d,e recu- no Pantano do Sul, constan- petro eo teve em mIra c a- sr. ar es orItz, os qui-
Clero e por último o SS. Sa-I peracão de' terras baixas, d

.

'd mar a atenção do.povo nor- tandeiros instalaram suas' ra o Rio de Janeiro, � nãp
. h

. • tes e Jogos, corrI as, nata- _

.

cramento. administração de fazendas engen elro agronomo
teamericano para o princi- bancas na área de terreno tendo tido o tempo necessá-

C
. -' , e outros atividades 'rurais. Luiz Foulon se mo�trou im- ção, etc .. " afim de tornar

rio para despedirém-se
'

de
ada Assoclaçao ,devera O' d' f 'd

,. Dressionando com o que mais interessantes I
estes paI produto brasileiro de de sua propriedade,. ao la-

, ,s OIS re en os tecnlcos, .

,

apresentar-se com os '1',es- após o encerramento do Se- noude, ate agora obs,ervar a passeios pela nossa maravi� exportação, aquele que é o do do prédio de A SOBE-

pectivos estandartes e dis- minário de Campinas, per-
respeIto 'do que es�a sendo

lhosa praia de 'Pantano do sustentáculo de nossa ba- RANA, mas esta foi medi-

tintivos. São .permitidas cri-' maneserão no Brasil, por I "C_xec�Jta_do no
.

BraSIl pela
S I d' t 40 k lança comercial com o ex- da de urgênCía,' para "safar

I 'I
\

I b 'onussao NaCIOnal de Po- u, Istan e ms. da Ca- '. ,

anças na .procissão, só ves- maIS a guns tempo co a o·
l'ltJ' a A ',' A I' ital terior, Quanto mais café a onça", visto que o povo

.
.
'. . rar com as autoridades bra- - c grana, amp Itude p .

I t

1:.das· de anJos para abrIr o
'I' f I" I !�e ação dêste ól'O'ão embora I

20nsumir os Estados Unidos, I ,estava sendo privado de ta��
'. '. I SI eIras na ase pre Immar

-

.

'" ,

prestIto que desfIlará, co- da nosso reforma agrári;l, "e c:pllque, .?aI:� vesta.�x-I
mais dólares obterá o Bra-! generos de alimentação, que

mo acima se disse, sem através da Comissão Nado- .:ns,,� telll,toIlal do Bla- sil. I haviam passado a ser ven-

quaisquer interrupções na !'lal de Política 4grária. 311. ImlH'eSSlOna ,pelo per-. O anúncio, que publica- didos exclusivamente à

marcha. Os fiéis e famílias Reforma agrária não di. feüo
. enqua�ramento dos , 1 f f d d

.

zer agitação social Jro�lemas parale�os e con-,
mos aqUI t� como' oi inse- rente o Mata ouro Muni-

Para alguns, afirmou o �om,!t�nt�s �ue s_ao reform,a rido nos jornais televisiona- cipal, distante um quilome-

professor Rossi-Doria, a 'lgr�rJa,. In:rlgr�çao, <\ol?n,l-!' do nas estações das princi- troo

reforma agrárifi está ligada :�ça� e �'rIga,çao, � Semll1�. . pais cidades dos Estados 'Merc::dinhos bem organi-
ruas do trajeto, pata assis-

!'lO e ,a111pmas e da ma-
Unidos, pode ser assim tra- zados, construidos de alve

,ima importância, sobretu-
10 para o Brasil que está dllzido para o portugues: naria, com ladrilhos de azu-

!)lílnejanJo a süa reforma a- "Càfé e gasolina mistu- lejo branco, 'e pisos de tijo-
úária, da qual se espera a ram-se! E' por isso que � leira, água em abundância
mais profunda e benéfica Revendedores Esso de to- para mantê-los sempre hi-
reperruf;s!í.o na economia da
'lação, pela renovação de.
,nétodos, pela adoção de u

ma no.,va polític�t de apro

veital1lento, e recuperação de
terras e pelas conclusões
'10va política de aproveita
men to e recuperação de ter.
ras e pelas' conclusões prá
ticas a q'ue chegarão os par
ticipantes do Seminário de

Campinas, que po'de ser

:o�lsiderada como um passo
'L 'fl'ente na nJ'ojetada refor
:na agrária do Brasit."'-.

tirem a sua passagem.

Aos fiéis recomendamos o
.

A AGON IA A''maior respeito ao ss. Sa-
. D

cramento, em, que .está ver- A ....SMiAdadeira, real e substancial- �
mente cO.l)tido o Corpo de Aliviada em Poucos Minutos

Nosso Divino Salvador.

Dom Joaquim Domingues

de Oliveira, por mercê de

Deus e da Santa Sé Apostó
lica, Arcebispo Metropoli

tano, Doutor em' Canon es,

Prelado Doméstico, Assis

Solio Pontifício,tente ao

etc.

Aos 'que o presente Edital

virem, saudação, paz e ben-

ção de Jesus Cristo.

Fazemos saber que, sen

do o próximo dia 4 de junho
consagrado à magna soleni

dade de Corpus Christi, em

que se homenageia a Pl:Ó

pria Divindade no Mistério

do Santissimo Sacramento;
,

e para' atender aos justos

desejos de nossos amados

Corpo de Deus que se verí

ficará como segue:

Reunidas as Associações
religiosas, -abaixo especifi
cadas, e naquela mesma 01"

dem dentro e no adro da

Catedral, um 'pouco antes

das 16 horas -- 4 horas da

f'redo J unkes e seus auxilia-

res, obedecendo ao seguinte
,
itinenário :

. Praça 15 de Novembro,
h{do do Palácio, Ruas Vis-

conde de Ouro Preto, Artis
ta Bittencourt, Saldanha

Marinho, Praça Getúlio Var-

gas, Rua Visconde de Ouro

Preto, Praça Pereira e Olí-

veira, Rua Arcipreste Pai

va, Catedral.

A benção, para que. não

mas de Caridade, Santa Zi

ta,'Apostolados, Ordem Ter-

que não puderem acompa

nhar a procissão deverão

postar-se nos passeios das

Outrossim, louvamos

encarecemos o piedoso' cos
tume de ornamentarem as

ruas e as frentes de suas
casas, em homenagem ao

tão augusto Mistério.

Hipotecando a todos ante

cipadamente as nossas hu-.
mildes bençãos, nutrimos a

certeza de que tudo correrá l_
maior glória de Je_lpara a

sus Sacramentado e honra

da Religião em geral.
Dado é passado nesta c i-

dade de Florianópolis, sob
I

� Selo das N oss�s Armas e I
.-

=):
Sinal de Nos�o �igário Ge- lata Clube d,8
ral, aos 25 de MaIO de 1953. U

'(As.) Mons. Frederico Florianópolis
Hobold, Viário Geral do Ar- EDITAL

cebisP,ado. I De ordem' do sn'r. Como-
Jose Renato de Souza, doro e de acôrdo com que

. Provedor da Irmandade do preceitua o artigo 31 do Es-

SS. Sacramento. tatuto, ficam convocados to

dos sócios quites (art. 28),
,

para a Assembléia Geral 01'-

FRACOS dínár ia, a real ízar-se rio dia
NERVASOS 7 de Junho de 1953 às 9 ho-
ESGé>TADOS I -'
DESMEMO-

ras da manha, em sua sede

social, a fim de eleg-erem 20

'GOTAS
MENDELIN4S Não havendo número

membros efetivos e 10 3:1,
I

plentes que formarão o Con-

selho Deliberativo no perío
do 1953-1955.

"A Fonte da Juventude". gal, será convocada a se

São nervos
.
fortes, idéias gunda reunião meia hora

claras e saúde perfeita, aos após, quando deliberará com

fracos e acovardados, cedo
envelhecidos pelos nervosís-

1ualquer número

(art. 30).
presen ce

F'lorianópol is, 29 de maio

de 1953.

Cristiano da Costa. Perci

ra -- Secretário.

Em poucos minutos a nova l'ecei.
ta Mondaco .. começa a cir
cular no sangue, aliviando os aceso

e sos e os ataques da, asma ou bron,
quite, Em pouco tempo é possivel
dormir bem respl, ando/livre e fa
cilmente. Mendaco alivia-o, mes,
mo que o mal seja antigo, porque
dissolve e remove o mucus que
obstrúe as vias respiratórias:minan
do a

-

sua energia, arruinando sua

saúde, fazendo-o sentir-se prell\l)tu
ramente velho .. Me n d a r o tem tido
tanto êxito que se oferece com a

garantia de dar ao paciente respira,
ção livre e fácil rapidamente e com·

pleto alivio do sofrimento da asma

em poucos dias, Peça Mendaco, hoje
'Tlesmo, em qualquer farmacia. P

•
�ossa garantia é a sua J;ll'oteção

;\

/

O'uem Será O Futoro) Papa? Notícias do Estreito
Cidade do Vaticano:

Preocupam-se os altos círculos do Vaticano com o

prbb1ema da sucessão ao trono de São Pedro, pelo fato

de encontrar-se o atual pontífice em idade bastante avan

çada - quase 80 anos __c__ � com a saúde instável, revela.
a revista VISÃO em seu número de 29 de maio.

Em tôdas as épocas de sua longa história, o proble
.na éla sucessão pontiricia se tem revestido de transcen

.ientc importância, não só a Igreja Católica como para

todo o mundo ocidental. Neste momento peculiar, toda

lia, dada a amplitude universal e a complexidade das

relações inte rnaciona is, o problema da escolha do novo

e igário de Cristo se torna aparentemente mais difícil. A

inquietação, das massas1trabalhadOl'as de todo o mundo

2 outro gravíssimo problema de nossos dias, que o Vati-

cano não desconhece. .'
Deverá, o futuro Papa ser esc o lhido en tr.e elementos

.Io serviço diplomático do Vaticano, ou entre os pástores
de almas em suas dioceses? Será um prelado mais afeito

lOS problemas de gabinete, na Secretaria de Estado, ou

mais em contacto com os problemas da massa?

VISÃO, através de seu correspondente em Roma,
examina exaustivamente o .problerna e focaliza os nomes

mais papáveis para a eventual substituicão de Sua San
tidade Pio XII. O crescente número de prelados não-ita
iianos no Colégio dos'Cardeais alarga o campo' dessas
conjeturas que, de um modo OLl de outro, hão de em bre
ve surgir mais ativamente do que nunca.

mero de pessoas que vão à

feira, com o propósito de

adquirir por preço razoável,
os generos de. primeira ne

cessidáde. Alguns generos

tem sido vendidos por pre

ço inferior ao do comércio

o Estreito está de para- I
frente a igreja N. S. de Fá

bens: voltou a ser armado'l tima,
área de t�rreno que,de

no mesmo local do' anterior, há muito devia ter SIdo

em frente à Igreja de N. S., transformada em pr�ça pú

de Fátima, o mesmissimo blica, ajardinada, pOIS o Es

circo de touros, que há me- treito 'não dispõem de um

ses havia honrado à futura jardim público, onde as In

'metrópole com a sua pre- mílias possam reunir-s_e aos
"

"f f I ,"

sença. domingos, ,para o 00 mg ,

<, Um circo de touros as-Í que continúa a ser feito no

sim à beira da rual prmci- meio da rua, no ponto de

'paI'de uma cidade, populo- maior movimento de veícu

sa, já é alguma cousa. , . Pe- los.

lo menos, diz do progresso Avultado tem sido o nú-

cultural da mesma,

Para uma cidade que os

tenta um Cinema moderno

como o Glória, ponto de re

união recreativa das melho

res familias do Estreito, um

por conseguinte, de ser a ros ao quilo; 'um pequeno

única de nossas aberrações, repolho, sem miôlo, 3 cru

neste grande centro metro- zeiros; 1 quilo de vajens de

politano, onde não há água, feijão, 8 cruzeiros! e assim

nem luz, nem esgotos nas por diante .. ,

Como se vê; as feiras li

vres estão pecando pelo ex":'

cesso de liberdade' dos fei-

circo de touros quasi con

tigno do mesmo, não devia varejista, outros, muito mais

ser permitido por quem de

I
caros.

direito, mas, infelizmente, o Quanto às verduras, legu

Estreito nesse sentido, anda

I
mes e frutas, ovos, galinl:as

à matróca. Tudo é possível, e frangos, o preço da feira

tudo é permitido nessa ter-I livre é o mesmo das banca�
ra de ninguém. Haja vista do Canto ou do Matadouro.

a grande metrópole que se laranjas de 3 a 4 cruzeiros

está formando sem um pla- a dúzia; bananas de 3 a 3

no urbanistico devidamente e quinhentos; deis xuxús

delineado. Diversas das por 1 cruzeiro' e 50 centa

principais ruas do Estreito, vos, quatro fiapos' de cebola

são turtuosas e estreitas e ou 5 folhas de couve, por 1

as edificações estão sendo cruzeiro; tomates a 12 cru

levantadas sem se levar em zeiros ao quilo, (em São

conta a grandiosidade do Paulo, custa apenas 6 cru

futuro do lugar. zeiros e no Rio, 5); batata

O circo de touros, deixa, doce e abobora a 2 ctuzei-

le- cotaER ���,,::��:
.

�Õ!.��!"
da Magnésia Bisura�al..a}u::r c!rrer o ri&

O 080
.' iio forte e n.ao q d'stúrbio8 esta

cia a ablDenta�
da hiperaCldez e,

1

ID'priDlid080co , eelD co

Dlacais•• EDl po ,

Mag,nésia
'Bisurada'

o C· E. I. em
PaDlano' do Sol

MERCADINHO PARA

O CANTO

rantes, podendo o quitan

I deiro vender os generos pe

lo Flreço que bem entender,
sem que ninguém o aberre-

O Clube de Excursões da

Ilha, procurando. concretizar

seu objetivo de conhecer e

fazer conhecida a Ilha de . ruas transversais,
importante bairro
N, S, de Fátima.

C0l110 o

chic de

zar uma série de pic-n ics,
pelos lugares pitorescos' da

Ilha, nos dias de domingo e

. todos os seus amigos, o fa

zem por meio desta.

Fpolis., 29-5-53.
------------

$ SO PO�
MÊS ..

ser feito com café!

AS. EDUCACIONAL
S, PAULO· CAIXA: 589

(OM MENSALIDADE TÃO ECONÓMI(A
Y. PODERÁ ESTUDAR, EM SUA PRÓPRIA
(ASA, UMA PROfiSSÃO LU(RATlVA.
COMÉIOO - fAlMAc". - IÁOIO _ COI1UU
JOr'''tI�MO - OUTORlA, - UDIESTHIA
t4Ib. UHCÜIO, [TC .

'

ffI!II � �.

PfÇAfOltlfTOSGiUIJS t:·

NOMf

RUA

loe 41" o� 'Dr: ��::�:::::::::: :::�:'.� ',��:��':,�':.:�'
flTAOO

.... :, .. " ........ ' .... , .... , .... , ..

"',

dos .cs lugares estão �e as

sociándo ao Bureau Pan

Americano de Café para
lembrar a vO'cê que ... O seu

brindede Ano Novo deve

EFEITO
gIemcos, satisfarão plcU2- SENSACIONAL NA

mente; pois, o Canto preci- A S M A
.sa de. mercadif,lhos para a- ,

d d Remédio
ten er aos mora ores de tp:, REYNGATE'da a zona que se estende ate "A S I

-

d A 't' "

, , I
a vaçao os sma ICOS

ao Balneano' da Ponte do As gotas que dão alívio
Leal. ,imediato nas' tosses rebelo

des, bronquites, crônicas e
i asmáticos, conqueluche, su

! focações e ausias, chiados e
I dores no peito. Nas drogs, .e

às farmácias. Pelo reemibolso
em

I C. Postal 3.685 - RIO _'

Guie com cuidado ... a vi

da que você salvar poderá

ser a sua própria!
Feliz Ano Novo e viaje

FEIRA LiVRE

c:ll1tente! , Continúa' funcionando
O seu Revendedor Esso" I quartas-feiras, no largo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CI-V•• Ia Da ACOSTO
DIA 8 DE JUNHO - SEGUNDA-FEIRA

RETUMBANTE E JÁ TÃO ANSIOSAMENTE ESPERADA "SOIRÉE"
OFERECIDA AOS SEUS ASSOCIADOS E AOS DO "LIRA TENIS CLUBE"

SENSACIONAL APRESENTAÇÃO DE R U I R E Y E SUA FAMOSA ORQUESTRA
UM "SHOW" DESLUMBRANTE' ;AO SOM. DA ORQUESTRA MUNDIALMENTE· \CONHECIDA

RESERVAS DE,MESAS NA· SECRETARIA 'QP CLUBE DOZE, DAS 8 ÀS 11 HORAS, DIÀRIAMENTE, A Cl'$ 200,00.· ..

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

Hoje
31 DE MAIO

no Passado
Iiladeiros de Sapucai pelas

A data de hoje recorda- tropas brasileiras comanda-'
·nós que: das pelo General João Ma-.
- em 1539, os selvicolas nuel Menna Barreto;

rechassaram a expedição de - em 1928, foi fundada
Ferna�do Souto; no Rio,-pelos jornalistas Ma-
- em 1576, chegou a Ba- rio Domingues e Vicente

hia o terceiro bispo do Bra- Lima, a "Agencia Lux", en
s11;

,

tidade espeeilaizada em re-

,'- em 1606, com a retira- cortes de jornais do Paiz;
da dos: colonos, termina o

pequeno estabelecimento
Iun hdo por Charles Leigh
na embocadura do Oiapock;
-!.'m 1767, o Coronel

Manuel Jorge Gomes de Se

pulveda, que nesta época ti
nha o nome de José' Marce
lino de Figueiredo, avançou
sobre São João do Norte,
tornando-se senhor das po

sições que os hespanhóis
ocupavam no Rio Grande
do Sul;
- em 1780, ainda com o

nome de José Marcelino de
Figueiredo,' o General Se

pulveda ,entregou o Gover
no ela Capitania do Rio
Grande do SuL ao' seu su

cessor General Veiga Ca
bral;

se interessar aos assinantes
da "Agencia Lux" e envian

.do-Ihes, em recortes, os pró-
prios artigos, comentários,
notícias.. anúncios etc., que
êles desejassem, de acôrdo

- em 1834, as primeiras com assuntos previamente
horas deste dia, aos gritos escolhidos. Sem nada copiar
de "Mata bicudo", foram, as- das entidades congêneras,
sassinados em Guiabá os re- européias ou norte-ameri
sidentes portugueses e bra- canas, Mario Domingues e

sileiros adotivos; Vicente Lima, dotados de
- em 1879, em Pernam- um grande espírito de orga

buco, faleceu o poetá ala- nização, criaram uma técni
goano Inácio de Barros ca própria e a foram aper
Acióli de Vasconcelos; feiçoando cada vez mais,

-rm 1882, foi entregue conseguindo assim executar
a Visçondessa do Rio Bran- J trabalho de cujo êxito
co, somente para fins de .nuita gente tinha duvidado.
usufruir os respectivos ju- Hoje ao entrar no seu vi-
ros, a irnportancia' de ....

43: 036$600, em 40 apolices
da divida pública, a entrega
foi feita pela Redação

•

do
Jornal do Comercio, do Rio.

.); *

.:;éssimo primeiro ano de vi
da, a "Agencia Lux", é uma,

'

empreza fartemente conhe
cida e apreciada, prestando
� s seu s utilíssimos serviços
não só a particulares, como
ao Govêrno da União' e dos
Estados. Assim � 'que gran-1 DE JUNHO

A data de hoje recorda- eles organizações do comér
nos que: cio e da industr-ia, ferrovias,
- em 1513, Jeronímó de r.idioernissoras teatros, 'es

Albuquerque expulsou os critores, artistas, etc., diver
franceses do Maranhão; sos governadores estaduais.'
- em. 1565, Estácio de Sá ministérios e 'muitos depar

repeliu em São Sebastião, ::J.mentos da administração
no Rio de Janeiro, um ata- pública. Para conseguir rea
que dos francezes, auxilia- lízar o trabalho de recortar
dos por Trmoyos; nos jornais os mais variados
. -'-, em 1817, nasceu no Rio assuntos que interessam aos

de' Janeiro, Luz da Cunha I seus nu"merosós assinantes,
Feijó, mais tarde Visconde I dispõe a "Agencia Lux" de
de Santa Izabel, falecido uma Grande equipe de fun-

I
em 6 de Março de 1881, em : cionários treinados, dívidi-]
,Petrópolis, quando. Conse- dos entre a suaMatrís, no

lheiro, lente e Diretor da Rio, e a -sua Sucursal de
Faculdade de Medicina do São Paulo, Alem disso con-

Rio;
- em 1821" no/Rio de Ja

neiro começou a circular o.

"Diário do Rio' de Janeiro",
circulando até 31 de Outu
bro de, 1878, redatoriado em

ta com correspondentes em

todas as capitais dos Esta
dos 'e várias cidades impor
tantes.

André Nilo Tadasco

diversos periodos, por José o

de Alencar, Saldanha Mari- ;...o._o.....o.......o...o...... ·
nho,· Quintino Bocaiuva e ,O A C I TE!
'outros; o' i
- em 1822, D. Pedro, i AG�N'C�A DE !

Príncipe-regente, assina um
o

PUBLICIDADE tdecreto convocando para o i '0' �

dia imediato os procurado- � RADJO-� 'JORNAIS t
res das provincias; f e �

,

- em 186�,. os paraguaios I � REVISTAS .'foram, desalojados dos des- ...()_.(1.....()�O-Cilllilil>()�

Comercio - Transportes
Rua Jnão Pinto, H Fpolis

eondecoraçôes qu·e osten

.tam (Dep. dos Oj. da Re
se1'va sôbre a FE)3)".
As maiores potências mi

litares, as nações mais cul
tas da terra; os povos mais
civilizados e mais capazes,

"

uma igualdade qualquer.';e)')1, não dar imp01'Úi,ncia às

l' Icrtanópolís - Itajaf - Joinville - Curttlba
:ias

. I
nua Deodoro esq uína da
Rua Tenente Silveira

Viagem com segurdoça
e .rapidezI

,

80

NRi"ôóO�:Sm�S8irASlíiio:
00

.'ldoüim essas distinções. Ve-
ia-se os EE. UU. da Améri- DE PURA LÃ

. - SOB MEDIDA -

ca do Norte, a IFrança, In-
.

glaterra, Alemanha e ou- Loja: Rua Feli'pe Schmídt

.;_._�_-----_-- :---__----.-
I tros. Se o fazem é porque ,7-A - Florianópolis.

'Agência:

AS
.

VERD,UR�AS COLHIDAS .'� EM CASA�
.v .

SAO SEMPRE MAIS·· SABOROSAS!
� , .:

E boas sémen tes, de germina.
çâo garantida, você encon

trará nos Postos de Venda:
, (�G. À.' CARVALHO»

,MERCADO PÚBUCO '

. e

CASA AZUL (Ed. São Jorge)
<,

• ÇOUVE-n..eR
• com IIlANT1!:IGA
* NABO BRANCO
'* Com RABANO
* REPOLHO
... NABO AMAaELO
• TOMATE

* RABAN_ETE
* PF.PrNO

* 'ERVTLHA
* ALFACE

* CENOURA

* BETERRABA

U ESTADO

As 2 - 4,15 - 6,45 - 9hs.

Burt LANCASTER -

Juddy LAtJRENCE - Gil

bert ROLAND em:

HOMENS DO DESERTO
No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços : 7,60 - 3,50
•

Irnp. até 10 anos.

As 10hs.

MATINADA
DESENHOS .. "

SHORTS ...

COMEDIAS ...
:;<.

I

As 8hs.

Ilurt ,LANCASTER -

Juddy LAURENCE - Gil
bert ROLAND em:

HOMENS DO DESERTO

N o programa :',
Cine Jornal. 19ac.
Preços: 6,20 - 3,50
Imp, até 14 anos.

As 2hs.

Paul DOUGLAS em:

ANJOS E PIRATAS
Final elo seriado:

O SUPER HOMEM
Início do seriado:

GUARDA COSTA, ALERTA

Mesquitinha - Ronald
LUPO -� Mary GONÇAL
VES em:

ESTA COM TUDO
No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Livre.

As 8hs.
Arturo de CORDOVA

Maria FELIX em:

A DEUSA AJUELHADA
Mesquitinha - Cesar de

ALENCAR em:
ESTA COM TUDO
Preços:

.

6,20 - 3,50
Imp. até 18 anos .

.

_

As 2hs.
Final do seriado:

O SUPER HOMEM
, Início do se�iado:
GUARDA COSTA, ALERTA
Paul DOUGLAS em:

.

ANJOS E PIRATAS
Preços: 6,20' - 3,50
Imp. até 10 anos,

UW.g- � .- - - - - -

As '5,30 - 8,30hs.
Burt LANCASTER

Juddy LAURENCE - Gil
bert ROLAND em:

HOMENS DO DESERTO
No programa:

[;ine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,5,0
Imp. até 10 anos.

As 2,30hs.
MATINADA

DESENHOS.: .

SHORTS ...
COMEDIAS ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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----_._-----

. RITZ _. Sábado
JAMES CAGNEY - em seu maior triunfo:

Degradação Humana
Com:
RAYMOND MASSY
PHYLLIS TAXTER

_--- .---

RITZ - 5a. FEIRA
OUTRO SUCESSO DA METRO:

Por- Um Amor
RICARDO MONTALBAN
JUNE ALLYSON
DICK POWELL

- �Ol""
GLINIf GINI

fORO,TlfRNH
\.8ARHVMORf
'i. sêcoTY

O)....I) I) ()__I)....() ()._.() () ()_C)..

Rl'l'Z - 6a FEIRA
VAN JOHNSON e OS HERÓIS DO 4420

BATALHÃO DE COMBATE
\

Todos São Iguais
em:

Realização de: DORE ?CHARY, no grandioso
estilo de "O PREÇO DA GLÓRIA"

Escandalo
(AlvOl'US de Oliveira)

,

I

I
I'
i

... - ...._--- ------�-._--.- .

••

HOJE - RITZ, IMPERIAL eGLÓRIA - HOJE

EURT LANCASTER em:

Homens do Deserto
Com:
JODY LAWRENCE
GILBERT ROLAND

Sensacionais aventuras com os.bravos da
I

LEGIÃO ESTRANGEIRA, em technicolor!

PRÓXIMO DOMINGO:

ANN BLYTH e CLAUDETTE COLBERT

em:

Agonia de Uma Vida
A história de seis pessôas desesperadas, es

condendo um. segrêdo terrível no

CONVENTO DA MONTA,NHA!

UlTRA, SONO
TERAPIA

\

AGUARDEM:

10 Mil Horas
Vô'o

._----------------- ���)--.<>.-.<),_

RITZ -- 4a. FEIRA

LEWS AYRES em:

Sem Novidade no Front
Direção de: LEWIS MILESTONE

UMA OBRA-PRIMA DO CINEMA
AMERICANO!

Cerâmica São Caetano

----�------------------------------

�- OUlWfTE TODO DIA

;-r-", / . nos \I!lPCJOS
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- - TIJOLOS PRENSi\lJOS. TELHAS, LADRT·
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LHOS RODAPÉS E MATERIAL REFRA-
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'

M
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__ PRO,�TTA ENTREGA
de São José
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Editai de Concorrencla OsnyGama & CII.
'ER()Y';TTrIO COELHO, 14 - Caixa Postal.

2:J!J - Florianópolis
DiSTRiBUIDORES

De ordem do cidadão Prefeito Municipal, levo. ao

conhecimento de quem interessar possa, que .acha-se

aberta, pelo espaço de quinze dias (15) a contar désta

data, concorrência pública para demolição do prédio n.

pesar do protecionismo. En- 125, sito á Praça ,da Bandeira nésta cidade.
! ganam como as feiras, no A demolição do sitado prédio é baseado no Laudo

De quando em quando a peso. Dão' mercadoria estra- Pericial apresentado pelos' peritos, que declararam em

metrópole estremece com es-
I
gada, sem se poder recla- ruinas.

cândalo espoucado na admi-
I

mar. As uvas bonitas e sãs Os interessados deverão apresentar suas propostas
nrstração jiública. São uns' que a gente pensa comprar, nésta Prefeitura em envelope fechado devidamente se
sôbre os: outros, numa se-I ao chegar a casa encontra lado, com a prova de quitação com esta Prefeitura, até
quência dolorosa. O Caso' quase a metade podre e a- ás doze horas do dia 9 de junho próximo vindouro, depois
dos caminhões-feira é mais' massada. Êles já têm saquí- de feito previamente um depóaíto da quantia de 0 •••• :

um� prova eloquente de que
i
nhos com lastro de uva es- Cr$ 200,oo_para garantia da assinatura do contrato.

nos serviços públicos exis-' tragada prontos para colo- A Prefeitura reserva-se o direito de rejeitar todas as
tem também grandes tuba-

I
cal' a boa por cima. bara- propostas apresentadas uma vez que as mesmas não sa-

rões, embora só o comércio e
e

to sai caro... tisf'acam os ínterêsses da mesma.
a indústria sejam de tal a- Esta concorrência desle- Nesta Prefeitura, em todos os dias úteis das 9 às 13
coimados pelos demagogos al que se faz ao comércio horas, serão fornecidas as informações precisas.
que supõem enganar o povo. legal e instalado cheio de Secretaria da Prefeitura Municipal de São José, 27
Êste povo que- está abrindo obrigações sociais e de im- de maio de 1953 .

os olhos, sentindo o valor postos elevados, deve aca- Henrique Bastos - Secretário
do voto e que saberá na pró- bar. Agora que os camí-

_

xima eleição demonstrar sa- nhões-feira e:tão na paut_a,
I.)�\'�()'_'()""()'_'(_()""'C)""()""()""'()_bel' o que quer, como bem o que os escandalos estao .

fez nas eleições paulistas. �endo des�ncavados pela

VEN'DEME51Estavam fazendo indús- Imprensa livre -

. sem�re �tria na concessão de locais alerta e sempre muito viva '

para os,' caminhões-feira, - é ocasião de fazer-se mo-
1 Dormitório de Imbuia com 7 peçascobrando espécie de luvas vimento vigoroso no senti- I, 1 Sala de Jantar de Imbuia com' 9 peças (cadeiras

para quem desejasse melho- do de os abolir de uma vez; estofadas)res pontos de vendas. para sempre! Acabemos I 1 Copa laqueada com 8 peças (cadeiras estofadas)Anteriormente havia ro- com os quiosques ambulan-: 2' 4 hI Tratar na rua Vitor Meireles, 26 - das as oras !dízio para não existir prote- tes que afeiam a cidade e I d t dcionismo, depois se criou, que são ineficiente no ser- ,

a ar e.
,

. I
de má fé, o ponto excJusivo. viço prestado a população! i _ I
Êstes caminhões-feira, são !
um triste exemplo da falta
de diretriz dos nossos negó-
cios públicos. São absoluta- .--------�r_

mente dispensáveis, 'quando,
existem as feiras 'l'ivres. que
mal ou bem prestam servi
ços á população. Quando
um prefeito progressista a

cabou com os famosos qui
osques tirando da metrópo
le o seu aspecto colonial,
gritaram os cronistas da é
poca: - "O Rio civiliza
se." Agora quando o Rio se

tornou cidade cosmopolita,
voltaram os quiosques, am

bulantes, muitos piores que

\OS antigos. Isto' e mais bar-

raquinhas de COFAPS, SA
PE. etc. etc ..

Os caminhões não ofere
cem vantagens de preços, a-

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN.
L'O PARA INFLAMAÇÕES E DORES.

,-.�, TRATAMEN1'O SEM OPERAÇÃO DAS I

.

, SINUSITES
ORGAHISADO l( INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.
é_ T�ATAMENTO-COM HORAS MARCADAS.

,

��:ADO DR:"'GUERRE IRO'
WIlALr(?/(j_t>-,fl(J4J([g CONSULT\�.(} '- .VISCONDÉ DE OURO PRETO
gE/XAB N.fTTO ALTOS DA ASA RELO HORIZONTE.
FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

UES1Díi::NCIA' _ FELIPE SCHMIDT N. 113.
\

nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Viagem com segurdnça
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS I\iICRO-ONIBUS DO

84?IDO �(SUL-8,RASILEIRO»
� lorlanópolís - Itajaí - Joinville - Curitiba,

Agência:

•

Com êste valo .. '(J. S.
• • Abri",';' ume, cónt", que
: ."••. lhe render.i. jul"ó com.

'\l:l�_ii!II.\! peonsAdol"
e

§aI��E����.� lev<l.r';' p<l.l"<l. SU<l. residên-
I I cie, um lindo e útil presente:.

um BELíSSIMO eOFI1Ede AÇO GROMADO.

NCO AGORiCbLA
J2.ua, r7' , 16

- fLORIANÓPOLIS �NTA CATAF<INA _��....
" ......'

de

No comando de um Dan

deirante da Panair do. Bra

.;11, quando sob reava a f ron

te ira
.

do Rio Grande do Sul,

completou 100000 horas de

'vôo, integrando-se, assim,
, er-tre os élses da aviação cc

nercial brasileira que ji
;1eançaram a extraordiná
ria marca, o comte. Fernan

do de Mello GastaI. Des d e

cedo demonstrou grande vc

cação pelas coisas da aero

náutica, empenhando-se corr,

o evoção para atingir o idea!

de sua infância, vivida e:11

J elotas, sua terra natal, o

que conseguiu ao conqu'i"t:,l'
seu brevet do aviador pc:u

�-. � - -

.. r. _

Aéro Clube' do Brasil. Iu-

�ressandQ na Panair em 1 ú

ue novembro de 1941, C�)r.10

co-piloto, depois do estág io

uecessário e um curso J:,l"

.hante, foi promovido a cc

mandante, tendo pilotado
í

odos os tipos de avião ,::1

Companhia, desd"ê os Baby
Clippers aos mode 'n"<

Constellations que há c.inc »

anos tripula nas linhas iII

ternacionais, com uma CCL

tena de travessias do AtIrer:·

tíco Sul e visitando p.usc s

do Velho Mundo.

Conselheiro Mafra, 6. Fone

2358
-------------------
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SOBRETUDO

REHHER
DE PURA LÃ

- SOB MEDIDA -

Loja: Rua Felipe Schmidt

7-A - Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Diário da Manhã, ontem, não apareceu, pela
manhã. Dizem que foi porque o Prof. Radar leu, no
Diário Carioca da vés,pera, a seguinte nota:

O EXPURGO VAI COMEÇAR
A luta surda e feroz que entre os grupos da es

querda e da direita, vel}l dividindo o Govêrno nos
últimos tempos, parece que ago:a assumirá aspec-

a veneranda �atrona éom- tos decisivos.

pletou há pouco 98 anos de 'A demissão dos comunistas da COFAP, por de-

• idade, sendo neta de João liberação do coronel Hélio Braga' - pessoa de intei-
.::iedade, o respeito e a in- ra confiança do general Gaiado de Castro - vai pre-

'Seaul'u olltem para Sa-o Teixeira Nunes, fundadortangibilidade à Constituição ' b' , c_ipitar os acontecimentos.
,

de e à ordem legal. Paulo, ° sr. Prof. Madeira de Tubarão, e genitora dos Aliás, após aquela resolução drástica, outra.
E tão incisiva e precisa Neves, da nossa Faculdade srs. Luiz, Pedro, João, Flá- medidas já aprovadas pelo Conselho de Segurança

de Direito, que, na Capital vio" Diogo, Antônio, Fran- indicam que chegou o momento das definições. A
foi a repulsa à tentativa de

bandeirante, a convite do cisca, Maria, Miquita e Niní ação abrangerá todos -os setores da administração,
implantaçào do regime da iniciando-se pelos militares.

,

HO]·", DO LI"ra',·. l'ôlha e da "vendetta" que,
Prof. Pacheco Silva, cate- Teixeira Collaço, estando � Os focos de infecção foram localizados. O bis-

U drático de psiquiatria ,da vi"os somente os dois pri-
I

turi entrará em função" a,tingl'ndo' a mlll'ta gente boa'na sessão seguinte, o autor

Jadtar de iCon- da infeliz e absurda propo-
Faculdade de Medicina, vai meiros. I que se infiltrou nos altos postos da Repúhlica.

. carticipar de um seminário Sua morte consternou a
Tudo isso importará em grande aO'itacão no seio

�raterDjzavão' I
;���:�n�:t::a :�rti�':t�l:a::� de psiquiatria cri�ina1. toda a população tubaro-:

do s1�la�i���!�O�rmadas, mais expos:as "aos golpes
. '., ' maça para en90brir o preci-

Mais de uma preleção fará bnense
e seu, sepultamento I

da traição, manifestam-se vigill',11tes e firmes no seu

I:ea!!Z3-se, hOJe, as 19 ho- pitado e desastroso recuo a
o Prof: Madeira Neves nes- em atestou quanto era es- propósito de salvaguardar as instituições democrá-

'as, no Lira Tenis Clube, .

f se con?':l'es,so" do qual cons- timada, pelo grande acom-
I ticas. Sabem o que significa o/C'avàlo' de Tróia den-

que ,se VIU orçado a tomar, - ,
-

1m jantar ,cte confraterniza- tarão aulas dos Prof. Fla- panhamento ,que' tev,e. I tro da cidad�la_do regime ,e querem destruí-lo antes
com o solicitar o arquiva-

"O E t d " , I que a ordem m:üerial seja sacrificada.
�ão entre C�louros e Vete- menta da medl'da que lhe minio Flavero, Noé Azeve- s a o apresenta a' O

j '.
I' d d

A I �Jexpurgq precisa ser rea Iza o sem emora,
['anos, patrocinado pelo Çen- inspirara o ditatorial e to- do, Arnaldo Amado Ferrei- família enlutada condole�- IHllS';' em breve virá a campanha sucessória, com suas
tro Acadêmico XI de Feve- !alitário estado bornhause- ra, Hélio Veiga de Carva- cias.

j...-..,:lí'l,aturais compl�cações �olít�cas. Já n.ão é mais pos-
l'eiro, da Facu,ldade de Di., lho, Almeida Júnior, de I'

" slvel tolerar contemporIzaçao e despistamentos,
<1'10, provando, assim, quão I

falsas e burlescas as afir- São Paulo, Heitor Carrilho' 2 Mllb-
'

r;'
'

E essa gente udenista,
'eito.

mativas eleitorais e com as
e Hélio Gomes, do Rio e se-

J

088 SODe-;
'.

/
-' --�r------" @que se diz orientadol'a dos Após, seguir-se·á a soi-

quais conseguiram iludir nadar �loisio de Carvalho, gado� pm ta_la� �

/�.
,�"',,_ ,// ,bons costumes e dos sãos ('(�e, com início às 21 horas, grande parte da coletividade da BahIa, todos professores I' S PAULO �IÔ, TT

\ 7· .

principias politicos, com a ;om o concurso da Orques- t " universitários.
., <ro-� y. I'í.) r •

sua atitude grosseira, filha I ca arlnense.
I A Delegacia j F I 'f',Ta daquele simpático Clu-' _....................... ',_ e a SI Ica- •

de um rancor incontido, le- �)�. i
O povo, p�is, que fique de quistando, o poder, dele a-

I
ções e De�jfudações está',.gou ao nossos posteros uma, 1 olho ne.sses faris,eus da de-I busam, na idéia mórbida e

conclUin�das investigações '

pagina de descortezia a

I j-.

d
-

d n,10cracl�. e aprovei.tadore� I
fixa de sovie,tizal'em o Es- em torno', da sonegação de I'uma brilhante unIda eo. -

Exél'cito Nacional que mui- Anuncie n"'O ES'rADO" (la pohtIca, os quais, con- tado... ' taxa do AA aqui
!

' .
,

s
' "�I lC�_O�ê!t�J�JJ!IiOestr!_���fOOlca 'NÃO É MAIS

ra, eJamO ••1I II Ontem, no Teatro A. deCarválho "A Ilha Dos Casos R6ros»••
O Prefeito, da Capital por intermédio do \ A. Socieuade de Cultura la. PAR'�E Veículos empurrados a tra 10r

,
.' , MUSIcal completou, na data I MASCAGNI Inter- ,

'
A.

'

seu porta-voz e acaciano conselheiro Dum de o�t.em, o seu n�no ani-I mezzo.
, �n,em� na Agr�DOmlca

'.
"

'

versario de fundação. I TCHAIKOWSKY - A Automóveis, camionetes e vas caldas ante-ontem, se

gesto prussiano. procurou «arrolhar» ,. ComeI�orando o aconte�i- I

Bela Adormecida no Bôs- ônibus empurrados a trato- transformou num verdadei-

• • m,ent�, tao grato aos flol'la-I que. res, ontem, pela manhã, pa- 1'0 paralelo 38. O,barro, ain-

O Leãíslatíve I· n�poAh�anos, a O:qu�stra BRAHMS - Valsa -

ra. vencerem a estrada (�a- da meio _sô�to, virou lama-

lVias o tiro saiu pela: cula-
'

que a partir desta data
Sinfônica, sob a regenera do Op 35 (para cordas). mmho novo, para maior çal. E os veículos que preci-

ja, Prof. Emanoel Paulo Pelu-I '

VERDI - Aida - Mar- área do Palácio da Agronô-
' saram transitá-la, só o con-nenhuma lei seria aprovada I

so, levou a efeito, ontem, no chá Triunfal. mica), foi espetáculo digno, seguiram, empurrados porsem que o Chefe do Execu- ITeatro Alvaro de Carvalho, i 2a. PARTE de alguns flashes. '. I trat,or.es a serviço naqueletivo, qual poder supremo, / '

às 20,30 horas, o seu XXXI SAINT-SANS - O Cis- A nova estrada, que am-. PalaclO.,.
nela colocasse o seu "Impri- IConcêrto, agradando em ne., da, está sendo con,stI.'uída _ AqUi,_ na Ilha, os casosmatur", o seu "vote-se",

I
- -cheio.' C. PRISCO Canção ah, qu.e demanda,a Trmda-,'

nao estao ,sendo mais I,'ari-Tal iniciativa, audaciosa
À culta platéia, foram 0- sem palavras. de, Córrego Grande, Saco dades. Esta perdendo a Ilha' .

e infeliz, põe de relevo, a I
ferecidas as mais lindas pá-

I
ALETTER - Reverie. G,rande, Santo Antônio de

I
dê Santa Catarina a razãosincerimôn ia, o sentido. "de-

ginas musicais, com o se- PELUSO ---:- Preludio. Lisbôa, Cemitério das Três
I
dêsse cognome, que nos fOI'mocrático", e outras, "bele-

guinte programa: 1 BALF ---:- A Zinzara, Pontes, c,om as poucas ehu- legado pelos nossos antigoszas" da grei dominante, que

;;,:::�':::;,::�ç:::�:::: Onte-m' O'OI'S' Atro�elam'eotos ��::��i:�a::=�::E
do cabresto. J, '

"

,

'

o padrinho dêsse apelido -
"ilha dos casos ra�os"O malsinado projeto, que

N R d B'
Hoje, os mais aberrantes fa-

a ,ela os arreíres, u a menor, ao sal- tos, os mais chistosos acon-

t dA'·b d B ' f
'\ b

tecimentos, são comuns. São

nópolitana e um triste exern- 'a� O onl_ US
_

e iguaçu, icou 50 as trivialíssimos. Não são mais

:�o ��r��::�:<� �ev�� ;a�:���L rodas de uma limousine, sendo hospita- li ;:::Çõl:��::c::ra::�:�e:
mo dos velhos costumes, é lízada em estado de chóque-No Estreíte, ca�to da cida�e. .

t
'

'

!�:�:�,n��::�t: ã�����:�i�,: outrO. de menor l-moorlaAnela I por e��:;��l d:eg::��:�
d

. u veis, camionetes, camínhõss,na a mais nada menos, se-

gundo o aforismo popular, o Marla Bertolina Corrêa, Cirio, transportou-a, de culos, sem, antes, deixá-lo ônibus ... serem empurra-

carro diante dos bois. linda garotinha, loura, olhi- I imediato, para o Hospital seguir, para que a estrada dos a trator, para que pos-

O procedimento do abso- nhos azues, com 10 anos de! de Caridade, nesta Capital. fique livre .. ; ,sam vencer, o lamaçal que
luto líder mirim do u den ís- idade, é o encanto do lar do i Atendeu-a, o dr. Godofredo NO E,STREITO I se formou na estrada, lade-

• sr. Geraldo Cândid� c'or- de Araújo Bastos. Ontem, I I
ando o Palácio da Agronô-110" na verdâde, é um des- 'I

caso pelos interesses públ i- rêa,' servente de pedreiro. às 16 horas, Maria

recupe-I-
Também, no Estreito, ou- mica, residência onde se

No dia 12 do, corrente to tem contribuido para o Reside, com seus pais, em rava os' sentidos. O estado tro atropelan,lento. Este, não ,! instalará, principeséamente
mês, a terra de Correia Pin- I engrandecimento deste Mu- .os, um menosprezo à com-

I
. . , . Barreiros, a alguns quilo- de choque passára, Mas, a- muito grave. Frente ao Ma- I o GovernaJdor udenísta, em

.

to se enga anou para par- nicipio, que tem como filho oetência da Câmara, uma a-

ticipar de um dos maiores o eminente Nereu Ramos, Eronta à consciência dos ve-
metros àquem de Biguaçu. inda não estava fóra de pe- tadouro, Elpídio Will ' foi a- breve, não será o ,único ca-

acontecimentos de sua vida a quem se deve, em grande Ontem, foi à vila, como rigo de vida. Sua mãe, a tropelado pelo ônibus n. 14., so, nos dias presentes, 'Ou-eadores, uma leviandade
- administrativa com a inau- parte, o encorajamento e a sempre o faz. De regresso, seu la,do, ainda pôde aten- da Emprêsa Auto Viação tros virão, por certo. Nas'

-

d ncompatível com o exerci- -

guraçao a estrada federal construção da rodovia inau- d, .

d f
\

a fatalidade - ao descer do der à reportagem, fornecen- Santa Catarina.. Desconhe- estra as que cortam a Ilha,Lajes Curitiba, gurada, conforme procla- ,:10 as unções que in teres-

Foi, deveras, um aconteci- mou, em discurso, o ilustre iam à coletividade. fi detur- Jnibus, que faz a linha Flo- do-lhe os elementos para da a Polícia, às 16 horas, se tratores houvesse, em

mento de vulto que reuniu e operoso Gel Olimpio de cianópolis-Biguaçu, Maria êste registo. os pormenores do fato. A
I
épocas de poucas chuvas,

em Lajes o que havia de Sá Tavares. }ação das funções ;públicas Bertolina, ansiosa por che- Mais Ul11 doloroso �fato, vítima foi internada ncf não cessariam o motor. Mui-
maior: destaque no mundo 0- .} o retrocesso que se pro- ,gar à casa, saiu, correndo, que se regista. Este, por im-' Hospital de Caridade, onde to teriam, que fazer, por-
ficial, com a presença de Numa demonstração da ,;ura implantar, à custa de d t d 'I

.

'dA I \
d b h t d

n
e Taz o. velCU o, que am- preVi encÍfL mprevi ência se E_;ncontra, em 0ra ten a que as es ra as, princip�l-emjne tes representantes do má vontade dos "eternos vi- :;oacções, pressões e promes- d t dE" b'd I

'.' lU 't d" I'PodeI' Publico e de nossas 'S'ilan'tes" contra o 20 Bata- 'a es ava para- o. ,sem comum, muitas vezes, cus-, rece ,I o a gumas

escona-I
e>1 e as a zona su, S9 p'a-

F
,as enganosas, está dU'l'ando t' t d 't t 'd'

-

l' d
.

I'a d b'Ol"ças Armadas. [hão Rodovia1'io, o jornal que lvesse empo, e eVI ar, a a VI 'a a tenras criaturas, çoes genera Iza as, sem Im- carro e 01 ol,l trata-
O Posto Cor'al fOI' o'ponto f?EGIA-O SERRANA, pOl·ta- :nuito e reclama um correti- d t t' 1 t

.

d 't
.

d'd I'es'c, o esas re - ou ro velCU p, que cos uman1 sarr os veI- por ar em perIgo e VI a. . ..

designado pelo -Comando do voz da situação udenista la· la imediato. uma limousine, de Francis-
'2° Batalhão Rodoviario pa- jeana, nem uma linha si- Mas a Edilidade, por cer'· A d il-U,leflf'_O- Jl Netaco n rade Cirio, aball'o- ." li U ti1'a se inaugurar a estrada, quer escreveu sobre o nota- to, não acolheu essa aven-
com franco acesso ao trans- vel acontecimento tão gran- , . .

ou-a. 'do lund dor deporte de veículos e pedes- dioso para Lajes. E o des- mra, que Importana na ab- A infeliz menina, ficou" ii u
tres.. prezo dessa gente verificou- dicação de seus mais sagra- sob as rodas do, carro, sem Tuba rãoA Popl)lação de Lajes, se até no mais importante e-I

:los direitos, da sua compe- sentidos. O, seU proprietá-
pressurosa e reconhecida a duca,ndario da c,ida,de. O" dl.·- :ência constitucional, e'e Slla ". -

f
Faleceu no dia 27 de maio,

•

,I tIO, mcontinenti, reiou ú
a êsse seu desenvolvimento retor da Escola Normal VI- 'uto"'dade m I I I d

em Tubarão, a veneranda
econômico e material ali es- daI Ramos" lotou caminhões

'

:., ,

ora e ega, e ','eíéulo. Mas, era tarde. Ma-
;ra. Antônia Teixeira Col

teve presente num testemu- com alunos, autorizando-os
sua meludlvel qualidad,e de ria êstava semi-morta. 0-

nho inequívoco de, seu agra- a desembarcarem no Aero- :egítima vontad� e expressão 'hos quilse paralizados: des-,
decimento. 'porto e no Posto Coral. ÊS-' soberana do povo. 'Çllecida e com as vestes en-
Era comunicativa a satis- ses alunos entretanto, ali E assim afirmamos tendo

f
I sanguentadas. A princípio,ação qu,e se notava ,em to- estiverm:r desacompan�ados : :�-m vista a pronta e demoli

dos os presentes, ,sem distin- de seu dlretol', conheCIdo u-
I

,
'

lopulares que acudiram a

ção de classe. No entanto, denista. I Clora resposta dada pelo ve- infeliz criaturinha, tiveram-
o venenoso ó'dio partidário

.

A :U.D.N. la,ieana de�con-!
reador Osmar Cunha, ·líder na morta. Mas, ainda respi

dos udenistas lajeanos não sldelou, com a sua' atitude do PSD e em nome da sua rava. Com a violência do
deixou de se manifestar, não deselegante, não só o 2° Ba- ! bancad" plllveI'I'zando a ar' h Ma

'

dA_ ,.. I
,«, , - c oque, na per era ossó fazendo, com que a sua talhao RoaovlarlO mas tam- -' ,

bancada, na CaAmara de vo- b
.

I
-

d L'
gumentaçao com que se

prO-I sentidosem a popn açao e aJes. .. .

.

tação do projeto �ue aut�r�- En�retanto isso, nfi? causa cur��l' :us:lfl:a.r tamanha O sr. Francisco Andr::tdl
zava o Dr. PTefel�o MUlllC.I-1 m�ls, sur.preza a nmguem, abenaçao JundICa e pondo .- ----------,-- ..

paI a decretar fel'lado o dia pOIS e sabido que os seus di- ii mostra as verdadeiras in- Prof Madeirada inauguração da estrada, rigentes ficam cegos quando tensões do pretendido "con-
•

como taI?bém pelo não com� saem do campo da persegui- Nevestl'ôle", sôbre mostrar, à saparecimento de seus princi- ção e da an'arquia nos seto-
pais elementos às festas pro- (res a'dministrativos estadu-
gramadas. ais.,
Êsses fatos deveriam fi- CQo Jornal,da Serra,

cal' em silencio, entretanto, Lajes" 21-5-53)
s,omos 'forçados a trªze-Ios
a' publico, afim de que o

povo saiba pe uma vez por
todas onde -irivem os despei-,
tados que eolocam as ex·

plorações politicas acima
do bem estar de sua terrà
natal.

, Naquele dia de c'Ünfrater-
llização mun�ipal, não de
via ralar o ódio politico, de
veriam desaparecer os res

seni:imen tos e complexos e

nem tão pouco se devia es

quecer de que ali estava a

inaçlío brasileira represenr
tada pqr estadistas e altas
:patentes do nosso Exérci�
to.

•

(;n:nta-feirq última, o sr,

Gi::ú:ino Silva, líder da U.

D. '!-.J. na Câmara de Verea-
tra, mais uma vez, pois que

a "preciosa" oração do dito
dores e eminência parda do mentor foi recebida com in-

I· ,

Executivo Municipal, pro- diferença pelos convidados,
.

ôb
I "

'

.

I1Ul'lClOU uma arenga so re a jaque a promessa continuou

I di.' b
.

sovar a promessa e aumen- i e serviu apenas para co 1'11'

to dos servidores munici- � o verdadeiro "golpe" cap-
.

I I
I .

pars, tom a (lua vem exp 0-
I ciosamente elaborado contra

rando a bôa fé do operaria- ..1 Edilidade.

do, especialmente, falação O acaciano líder apresen-

n lc ipn is
da de.

naquela oportuní- quef'orem apresentadas pe- é mais uma das "preciosas"
lIas srs. vereadores, 'ou se- -realízações da era bornhau

seana à coletividade floria-

essa que tõra previamente, teu um projeto ,de lei, pelo
anunciada e adredemente qual a ,Câmara' sujeitaria,
,preparada a claque, com o autec ípadamen te, à exclusi
convite determinando a pre- va aquiescência do sr, Pre

sença dos trabalhadores mu- feito, tôdas as proposições

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

Florianópolis, Dom íngo, lO de Junho de 1953

DesconsideraçãO

bçJ, viúva do saudoso Pe
:11'0 Luiz Collaço, cercada

L)e10 conforto de sua nume

'()sísslrna família e de quan
�os 'a veneravam, pois era

estimada por tôdas as ca

madas sociais daquela cida

d�, pelos seus elevados sen-

timentos profundamente
cristãos.

Nascida na mesma cida

de, aos 27 de março de 1855,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


