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�!em�atro. Anda JHJi' Guaramlrhu com I) sr. Alcides Fer-,

Ao presidente do P. S. D. foi transmitido o se- ruíra, vulgo' Senador, funcionário do Tesouro, e com os me'ate 110· Diário Oficial e nos jornais governistas. Nas ,..-.-.-..-.-_-_-..-:....-.-.-_-•••·_-.-.v_...

guínte telegrama: : L:eputados Francisco Mascarenhas e Plácido Olimpio ... "vésperas das eleições nos municípios, lê-se neles um rol
, TAIÓ, 1° - SOLICITO PREZADO AMIGO INSIS- i x x I de escolas' criadas, de postos de saúde, de verbas dest�-

'rIR JUNTO MINIS)'RO JUSTIÇA SENTIDO SEJAM! x ! nadas a essas comunas! Tudo jogo político, como a pon-
TOMADAS PROVIDÊNCIAS AFIM EVITAR COACÇÃO i Enquanto tudo isso, a equipe dos truques e- dos I

te dp Caplnzal, que o Governador prometeu se o pleito
ELEITOHADO PT PRÓ'PRIO SECRETÁRIO SEGU- '(Jl:igjo� funciona nu sua especia lidade l I corresse bem para a U.D.N. Tudo negocio eleitoral, à

HANÇ PÚDLIC"-\. COMPANHIA POLICIAIS E PRE. x x I (:�ISt:{ do Tesouro.' Venha" pois, o processo contra o Pre-
FEITO RIO DO SUL USANDO CAMIONETES E JEEPS x i 1',�;(o de Turvo! Queren,lOs pulverizá-lo, ab initio, contra-
DIRETORIA ESTRADAS RODAGEM REALIZANDO Os órgãos R'O\'cmistas � Diário da Manhã e A <ia. pondc-Il:e tantas provas quantas temos e estamos co-

COMíCIOS E PROMOVENDO TôDA .sOI�TE PRESSÃO, z e.ta - rivalizando-se na defesa do govêrno e da U.D.N., i ihcndo. Venha. Não demorem! .....

FT JA" TELEGRAFAMOS' ,PRESIDÊNTE 'REPÚBLI.
;

e�tamparam, êntcm, um cliché para escandalizar os' in- ! x x

CA O MINISTRO JUSTIÇA PT .ABRAÇOS' ORLANDO cautos. O cliché mostra um documento, .

ou pseudo-do-v] x

BERTOLI.
., .

i cnmento. que deveria, se verdadeiro, haver sido roubado i Não faz muito, a construção do edifício da coleto-
x x ,t

>, : à Prefeitura de Turvo, de vez que se trata da la via - rin, em Itajaí, foi posta em concorrência pública. Ven-
x \

_.

I.

'

a única selada - como aparece. C8lHl uma f itrna da Capital. Mas, o sr. Governador, pa-
saúde restituída por obra e

Enquanto o Secretário da Segurança, em carro ofí-" Se roubo houve, o ladrão já está nesta Capital e de- , 1'<1 conseguir a eleição da Mesa da Câmara Municipal de
cial, procura a segurança da U. D. N. em Taió, os jeeps ve de fazer parte da comitiva governamental que por lá i Lajaí, precisou atrair - o têrmo é outro - um -elemen-
do Estado -. a começar por um vermelhinho da reparo

_

andou nas vésperas. ". . I to contrário. ,

tição de. Caça e Pesca - largam. os serviços e, devída-' Ainda não entramos em contacto com o sr, Prefeito I
A Mesa foi eleita. A concorrência sumiu! E o pré-

mente requisitados pela U. D. N., se atiram' nas estra, de Turvo, para conhecermos a versão exata do caso.

'-1
dio da coletoria está sendo construído!

das dos. municípios onde v�i haver ple�t�. �. .. �emo�, hoje, .de b�rato, que o docume!'tó. seja ..v�r. . 8_!í0 ê:ses, ainda, os que acusam! Será que no Palá·
Ate mesmo um automóvel do Palácio nao fOI dIS- dadeirc. PIOr, muito pior, do que nele se le, le-se diária, , cio nao há espelhos? En irto . àé Vila Isabel. i'

" uu�

Milagre de fá lima
mo, � (v. A.) - Conde- '

'

. '
,

nada a viver o resto de

sua vida prisioneira de uma

cadeira de rodas, com o b

do direito do corpo inteira-

mente inutilizado por cruel

paralisia, a anciã Luiza

Kelly da Silvesra teve sua

graça de Nossa Senhora de

Fátima, no momento da
- � -

passagem do cortejo dà'Vir-

gern, ontem à noite, pela
Rua Teodoro da Silva, no

liNDA UM BILHETE
AO MARTINHO CALLADO.

I

OlRETOR ,
Rubens 'de -

Arrud� Ramol I
GERENTE .i

Domingol F. i
d. Aquino ,

•

RIO, 2 (V. A.) - 0- eID· 'tinção signifique
baixador Osvaldo Arànha,' lítica mais liberal

.

b ti d
I
d

.

OUVIdo se re as no ICIas a os nossos amrgos

ti
� d' C· •

ã M'· I
ex mçao a onnss O, IS-, UOS.

uma po- dissolução da Comissão
I prensa.

N:ió éenf'irrno '€ à interperação do DIARIO
de parte Mista Brasil-Estados Uni- nem' desminto a anunciada DA NOITE sobre a cessa

america-
I

d��: Isto � .assun:o muito ,I e��r.ega para h�je da notá; çã.o �as a�ividades da Co.

I sano e, assrm, nao posso
I
of icial do embaixador yan-. nussao MIsta BrasH-Esfa

fazer declarações a varejo. kea ao Govêrno brasIleiro
I
dos Unidos, Ape�.ar da .ín,

Vou tomar conhecimento � estas furam as palavras�· sistencia do jornalista, o

dos 'fatos para depois falar :0� que o n:inistro das Re-_,' sr.. João Neves nada mais
Nada posso dizer sobre a em entrevista coletiva à ím- raçoes ExterIOres respondeu quis adiantar.

/
por' iniciativa do govêrno A PALAVRA DE JOAO

norte-americano" , declarou, NEVES:

l'do eornerc ial, está se es

;'0�'çancto 'no sen tldo de quo

) pavi lhâo brasileiro ven h ,

Não será como aquele
documento que a im-

prensa governista
hlicou ôntem?

pu-
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I

!

Faltando apenas 2 meses para a mudança dá A �ODEI.;AR, de modas, '

do p� édio n. 7 da rua Trajano (que vai entral: em obras) para o n. '33 da mesma

rua, e sendo, corisideràvelmente grande o seu estoque de mercadorias, sofre

rão, as mesmas, uma 'redução .aínda maior de pre,ços, durante o próximo mês

de JUT'ho.
" No exclusivo objetivo de bem servir os -interêsses da sua bôa e tradi

cional Jreguezia, resolveu a direção do estabelecímentô tornar pública a re

marcação que e�tá sendo procedida .nos preços. -./

Assim. durante os dias 30 e 31 do corrente, a RÁDIO GUARUJÁ, desta

capí,ul, fornecerá; em todos os jntervalos, uma relação detalhada dos' novos.
preços das mercadorias remarcadas, Todavia, sendo pràticamente impossível
uma perfeita e minuciosa caracterização de tôdas as classes e qualidades dos

artigos, avisa a referida direçã�" que, além. da especificação e preços forne-
.

.

(

cidos pela (J,uarujá; serão concedidos, indistintamente, os descontos abaixo
sôbre as seguintes mercadorias:

15%�O%
.' 30%

todo e belíssimo sortimento de MALHAS!
COBERTORES DE LÃ

toda a maravilhosa variedade de sáias de lã
TAILr;EURS

. CASAQUINHOS 2/4 de lã-e nylon
Casaquinhos e vestidinhos de lã para meninas

-
, ,

cujos preç?s 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,

.

cladás as ,grandes dificuldades atuais de importação, alta

esta, que a' firma' proprietária da A MODEIfAR, não

acompanhou!
-

'N v grandioso e selecionado estoque de

'CASACOS DE LÃ, desde o .mais modesto, até O> de maís:
,PE·LES!!!

J
- ,

apurado bom gosto e perfeito acabamento, �;om o

..

/ QUI M O N' O S
CAPAS de gabardine e chuva para homens e senhoras
-TERNOS .para homens e crianças

'

, CALÇAS de casemiras
BLUSõES, PULLOWERS e JAQUETAS.

<,

.

desconto de 30%!!!

Milagre de fàtima

\

,LiraT.Clube,'Clube D,oze de
anos Concurso de, �rojeto .de re-I' .'

.

'Agostoforma do prédio do LIra Te-
nis Clube de Florianópolis I .

.

A Secretaria Geral do Li-I '" .

�

ra Tenis Clube F'lorianópo- RUI REY e 'Sua grande orquestra, dia 8
l is, de ordem da presiMn-1 de junho entrante, fará sua apresentação' nos

· as pernas imobilizadas pe- 1 anciã mostrou-nos a pe- c.'ia d, á conhecimento a quem ,', salões 'do' CLUBE D'O'Z'E ... ..' ". . ,! Aproximações superiores Aproxímações inferiores

ia paralisia, a anciã Bene- .Juena bengala da qual se ínteressar-pessa, achar-se a-I' _ _

.

(,." ,�.'
) em Mêrcadcrías no valor em Mercadorias QO valor

· dice Garcia dos. Santos servia quando tinha neces- berta a. �nsc,rição a� CO,i1- • _ �o salao de .fe�t�s -��.:s� ac�am em. expo- : de o-s 1.000,00 cada uma de Ct'S 500,00 cada uma

(ruaPeçanha da Silva, 292,
.

sidade de sair. curso de pro�e,to para re- slçao as fotos do formldavel conjunto. Caderneta 11. ""I 20? C d t 31 200
forma a s·er feita na sua se" .

A h
.

'
.

': ,.
.

" �.
.

> - a e,rne a n.

c/4) andou corno .

qualquer
.

I?nO(}RAMA D,E HOJE de social, sita à rua 'I'en en-Te .' compan ali! � orquestra, varlOS Cf'llL,q- . Caderuetv n .. 35 905 Caderneta n. 35 903

pessôa normal diante do Às 22 hora_s de hoje u,m te Sllveira, em- F'lor ianópo-j res e uma'dançafina�ximia'- de plástica; es- I
. Caderneta h, 30 !)89 Caderneta n. 30 987

..olhar maravilhado. dos' mí-. :ortejo de automôveis-> irá. [j,s,.�,st�A!'Jr... d_.�.,.��nita ca�a-.Ct1,-,ltU_t!al( s • ','
.

;�,. t, á
1. �

.

.

,1' ',caderneta
n. 3� � ��76 Cadernetá, n. 9 655

d t d P
. rrn a '

. i .

J' -f' , ,," 1';. '
.. Ü

. "
,�t Caderneta n. u u� Caderneta n. 35 534

Ihares de devotos-: que' na aguar ar n� es ra a res,l_"....> p' '.,.- Poderão 'concorrer '. ,
A 'apresêntação e a,:UI REY, terá cunho .:

-:»

tarde de ante ontem lota "1(!nte Dutra, 'divisa do Es'- J .

l:l'
<./.. •

I
I O I d

'

'd t"d
� d' l\1f'AIO d.

.

-

-. firmas, pessoas, <epge�hei- de-excepciona brilhantismo; sendo que esne-
resu t� o aC1ma, e o �or ,elO o ,ln:s 'e'�

_

e

· vanj ri templo do Imaculado tado do Rio' com o Dísfri- rcs, arquitetos, prcgatistas _ d
.

tê
'. .>,

'{ 1', Q I
. -';

•
1.953, extraído dos cinco prrrrrerros prémios da extraçao

.Corâção de '. Maria, (no-l :o Federal, "a Imagem '<i'� d!;:vidall)énte hab ilitados, de
ra se gran e aSSlS encIa.na nOhe ue o (. e JU- 'a Loteria Federal de 30 de MAIO de 1953.

Meier) para render graças 'virgem que. regressa de A.- acõrdo- com a legislação em nho. . • O próximo sorteio realizar-se-á no dia 27 de Junho.

à Virgem de Fátima. parecidá, onde permaneceu vigor, de' todo o território Com a apresentação da ,orquestra, have- Florianópolis, 1° de jun.ho. de 1%3..

. nacional.·, ., .'

d' d
.

d doDESDE OS 40 ANOS .
durante todo o dia de on-

'

20 4- E' estabelecfdo o
ra sOlree) que e eIca a aos aSSOCIa os VISTO:

,
'LRece'bidà pela reportar [em em visita à Basilica premio-de cinco mil cruz'ei-'} "'Lira Tenis Clube". . .

Ary N. Silveira - .F·iscal substituto do' Clube de

gem d. Benedice declarou Nacional de Nossa ,Senho- ros, (Cl'$ 5.�0?,OD) Para ,o O conjunto musical com inumeros acór-
Sorteios de Mercadorias.

, d d 'd d d 40 .·a ,da .Apál'écidá, naquela ClroJeto dass1Ílcado em pn- d
- '. .' ".

Alcebíades Dias -, Inspetor Chete de Agências,
q'ue es e a J a e e

" ,,: "

'. neiro lugai', à vista do jul- eons-concerÍlstas e lmdas garotas cantoras,
a11'OS não andava e, quando _ld.,de paulIsta. .

d
,-

-

t" •

"

'). " 5amento e corr,1lS�ao espe- execu ara seu m,lenso repertorlO durante as
o fa-�ia, 'necessitava de uma A:; 20J horas tera lugar,

I
�ialm�nte consbtluda e de- d

pessôa para ampará-lá ou' aa praça Barão de' Dru- -,ig-nada pela Diretoria do anças...
.

•

de uma ben,gala, para se mond,. em Vila Izabel, a co- Lira Tenis Clube; três mil
.

A orquestra de RUI REY proporciona
/.

.

mação da Imagem Peregri- i cru;eiros (Cr$, 3.000,00) p�- verdadeiro show, dando um. espetáculo com-

I
.

N S h
.

d
! 1'a o segundo colocado e dOlS

I t
.

tA t
�

Acrescentou que ante-on- na c e . ossa . en ora e
mil cruzeiros (Cr$ 2,000,00) P e o aos aSSlS en es ...

tem, iinfluenciada pelos FátIma, Em seguida a Ima- para o tel.'ceiro. RUI REY e sua grande· osquestra, dia 8
conselhos de pare,ntes e vi- gem se recolherá ao tem- ,3° - Participarão do c�n- de junho no Clube Doze .. '.
zinhos, resolveu tentar ain-, pIo de Nossa Sénhora ,de curso os que, na forma des-' ','

,

,

te Edital, apresentarem: Extraordinaria noite de alegria, arte e
da uma vez (ela já visita- Lourdc;, on(Ú� ficará ama-

PLANTAS, F'ACHÀDAS E
I

esplêndor.
ra antes o padre Antônio nhã. PERSPECTIVAS do ,prédio, R' d

'
.

Pinto, em Urucânia, e .con- a reformar. I eservas' e mesas na secretarIa do Clu-

sultára especialistas' de re- 4° - Podel;ão os concor- .be Doze, das 8 ás 11 horas, diarim;nente.
nome, entre os qua_is o dr

...Iate Clube dA ,���t�������ent�Jem mais de I
.

Vitor Godói» o milagre de II 50 _ As plantas não de- I

uma cura para o seu mal, 'lorl80óP,oliS vei'ão s'er assinadas 'ou co'n- I
primeiro seO'undo e terceiro

comparecendo à benção es- .
terem quais�uer ?�tros ele- lugal�.

' '"

I
pecial para doentes conce- EDITAL

mentos que 1denbf1quem o 70 - Aos interessados se-
'

dida pela. Virgem, às 15 ho- 3:U aut?r ou autOl:es, e s�- rão fornecidos, em qualquer:
rao envla�as ao Lll-à Tellls dia. útil, pessoalmente ou

na Igre- De ordem do sn'r. 'Como- .Clube em sobrecartas fecha-
por. carta. todos os eiemen-

Coração' Joro e de acôr�o com que 'jas e rubricadas no fecho; tos indispensáve'is (orienta
_Jreceitua o artigo /31 do Es- Llma outra sobrecarta con- ção para o projetamento das

atnto, ficam convocados to-
�erá o nome ou nomes dos plantas I baixas e planta do
autores do projeto de re�or- terreno)' à elab"ração do'

los sócios quites (art. 28), U 'b t
..,

ma. ma so so recaI' a con- projeto,' bastando para isso
)a1'a a Assemhl�ia Geral 01'- será tôdas as outras e será solicitar as informações j'ul
iinária, a realizar-se no dia �\ssinada com a expressão: gadas necessárias.
7 de Junh'o de 1953,-às 9 !lo- CONCURSO DE PROJETO' 8° - Os projetos premia-

DE REFORMA. dos ficado de propriedade'as da .manhã, em sua sede 60 1"\ d"
.

- -v prazo e mscl'l- do Lira Tenis Clube.
,ocial, a fim de elegerem 20 ção do Concurso de que tra-

Ylembros efetivos e �,O
.

5'1, ta êste Edital, pela apre

sen'tação dos projetos, expi
rar-s·e-á a 26 de Junho do

Crédito Mútuo PredialI
i

I
! HESULTADo' DO 73° SORTEIo DO PLANO n, REA.-
I LIZADO NO DIA. 30 DE MAIO DE 1953

I Prêmlo maior em Mercadorias no valor de Cr$ 6.000,00

i coube ao portador da caderneta n. 31.201

Paralitica bá 12
andou sábado

.

RIO, 10 (V, A.) - De- ceu isolada da vida duran

pois de viver 12 anos com ce 12 anos de sofrimentos,

apoiar.

r�s de ante-ontem,
ja do Imaculado

de Mada.
O MOMENTO 'DA GRAÇA

Comercio - Trl,lnsportes
nua João Pinto, 9 Fpolis

,.- Quando o vigário pas_'

,
'f.bu ]lor mim distribuindo

as bençãos milagrosas
\ .

disse ela -( um calafrio

pCrcorr0u-me (> corpo e,

'qua}ldo procurei me levan- Distribuidor I

C. RAMOS S/A
\

ta r, constatei, maravilhada,
". .

d
!

que Ja nao preClsava o

auxílio de ninguém' para
me locomover. Estava de

finitivamente curada;
I

RESIDENCIA

9° - Tôd� as informa
ções, pessoalmente ou por
carta, -poderão ser obtidas

eorrente� ano, sábado, às 15
.

I
.

na Secretaria do Lira Tenis O
.

d· d
.

horas; quando aprir-se-ão Clube FI?ria�ópolis, de san-eSpe I alc� os envelopes na presença ta Catanna, a Rua Tenente . .'

;al, será' convocada a se· dos' 'interessados, exceção Silveira s/n., das 8 às 10
. A�elalde Machado Portel-

.Úualmente d. Benedice g'unda reunião meia hora feita ao que ·contiver o no� horas, diâriamEmte. la e Maria Luiza Hofmann
,

.

f'lh L'
-'

I'
me do autor' ou autores do - . tr'ansfeI'l'11do ' 'd'

,

V1ve eom o seu 1 o U1Z :ipOR, qpan,do de 1berará com, I'
, ,c. reSI el1C1a pa-

. proJeto, o qua , entao, rece- Secretar1a Geral do Lu'a ,- R'
. _

Benicio Garcia dos Santos 'lLwlquer llúmel;'i) presen�e berá ,um número idêntico Tenis Clube, .23 de maio de

I
ra o �o ,de Janell'o, e nao

em rr.odesta casa na rua ,:art. 30). aos das plantas respectivas. 1953. tendo tIdo o tempo necessá

Peçanha da Silva, no Jaca- FlorianóP9lis, 29 de maio Julgada a idoneidade d,1s

I
Antônio Pereira e Olivei- i rio para despedirem-se de

rezinho. Depois 'd� posar dé 1!)53. éoncorrentes, as plantas s�- ra Néto - Presidente em i todos os seus amigos, o fa-
rão encamin,hadas à Comis-�

exercíCio: I
pará o fotógrafo sentada Cristiano da Costa Pel'd- são julgadora que detel'mi-j João Gasparino 'da Silva, I

zem por meio desta,

na cadeira onde permane- fá -- Secretário. nará a quem deve caber o I Secretário Geral. 1 Fpdlis" 2:9-5-53.
.,

i)lentes que foI'matão o Con

,·;e1ho Deliberativo !lo perÍo
Jo 1953-1955.

�ão havendo número

s. C. Te'Denfes do Diabo
De ordem dó Sr, Presidente, convido os

. demais
membros da J)iretoria, para uma reunião no dia 3 do
corrente mês, á� 9 horas nó Clube 12 de Agôsto, gentil-
mente ,cedido por 'sua Diretoria.

.

Are lV{anneback, Secretário Geral -,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA SOCIEDADE

x

, que receberá, as de O ES- o aniversário natalício da
I

! TADO. ; exma. sra, d. Olga K. Sulli-

Dr. Dib Cherem I Sta. Marussia Ramos
,
van, esposa do sr, Prof.

O dr. Dib Cherem, advo- Festeja, nesta data, o seu Milton Sullivan, alto fun-

Para os dias em que fôr gado e Diretor-esportivo da aniversário natalicio, a
I
e.ionário do Departamento

dificil conseguir um bom Rádio Guarujá, fez anos, I gentifissima senhorinha

I
de Educação do Estado.'

peso de carne, prepare um ante-ontem. I Marussia Ramos, filha do O ESTADO se associa às

delicioso prato de verdura, Cavalheiro, apaixonado I

sr, Álvaro Ramos, e elemen-I homenagens de que será al

como o 'da receita de hoje, do rádio, onde sempre atuou to gracioso da sociedade \
vo a ilustre dama. aniver-

que seu cardápio ficará' �omo locutor e comentaris-
I
florianópolitana. sariante.

'compÍeto. A receita é tam-
I ta esportivo, firmando-se

I
Muitas serão, por certo, _ Sr. Luiz Boiteux Piazza

bém ótima para um jantar
1

como autorizado e culto as homenagens de que será 'Passa, hoje, o an iversá

mais cer imon ioso. I
cronista, é, ainda, nas 1'0- alvo par parte -de suas ami- rio natalicio do nosso pre-

das sociais da Capital, ele- guinhas. zado conterrâneo, S1". Luiz
_ Sra. Edite 'I'z ilikis.

Ingrediente: Boit P'
,

mento que desfruta de pro- O ESTADO cumprimen- OI eux iazza, funcionário
-:- Menina Gilmar Gil, fi,

Uma couve-f'lôr de bom S
.

jeção, Recern formado em taa, cordialmente. do ervrço de Luz e Fôrça lha do sr. Gentil Marcelino
Diru.t o, n

â

o abandonou as Sra. Oscar Cardoso
desta Capital. Gil. A D'

,

lides ra d iofôn icas, o que O aniversariante, que
íretoria do Clube de Caça, Pesca e Tiro "COUTO

Transcorre, hoje, f) ani- _ Sr.' Per)" do Çuaraní 11 DE. MAGALHÃES", convida os Srs. associados para a

poderia ter acontecido. Pre- ,conta com v:Rto circulo d€
-

versár io natalicio da exma. Camisão, cirurgião dentis- missa, que este Clube fará celebrar na Catedral Metro-
feriu continuar a ser hO-j d OI d F it C amigos na sociedade local ta. '1 pol itana, no dia 3 de junho, 4a. feira, às 7 horas-; no

4 ovos.
sra.. ga e rei as ar-

,
'

I d N Smern-de-rád io, sem, no

en-I:I
.

dO' salta grandemente cumpri, Menino A I h
a tal' e . en ho ra, pela alma do saudoso companheiro

3 Ih d d
� aso. esposa o sr. scar ry .e m-

TTE JOS' 'u C
co eres e sopa e

1 .anto sacrificar a sua caro '. mentado pela. passagem d- I
. E mAR OS ROSAR.

farinha de trigo. .

' Cardoso, figura destacada . khul, filho do sr. Oswaldo A todos que comparecerem a este ato de piedade

I
rerra de advogado, que an-

d lt
,.

I I grata efeméride. -

h kh I f
. ,.

d '-

Sal, pimenta e noz

.

o a o comer..o oca. ue m
. u, uncionarro a trista, os nossos sinceros agradecimentos.

mos- tevemos brilhante.
A ilustre dama aníversa-

° ESTADO, cordialmen. "irma Carlos Hoepcke S. A. Fpolis., 29 de maio de 1953.

rian te serão tributadas ine-
te" cumprimen ta-o. 'jomércio e Indústria.

quívocas provas de estima
I FAZEM ANOS, HOJE: NOIVADO

e . respeito pelo seu vasto
I _. Sr. Odilon Vieira. Com a gentilissima senho-

círculo de amizade, às quais
I

_ Menina Maria Vieira, -inha EUzete Benetti, filha

'lOS associamos, respeitosa- filha do sr, João Vieira, ia sr. Diogo Benetti, resi

mente. I _ Menina Dilza-Délia, lente em Curitiba, ajustou

Sra. 'prof. Milton Sullivan filha do sr. Delgidio Dutra .iúpcias o nosso con terrâ-

A data de hoje assinala F'ilho. ieo sr. Hélcio Prazeres. I
------------------------------�------�----------�------

ZE-MUTR-ETA.

Vestido esp o r t e, com

uma grande gola tipo ca

pinha, -caida nos ombros. A
, sáia é .justa com uma pre

ga na frente, abotoada até
uma certa altura. (APLA).

•

I

x

ANIVERSÁRIOSExperimente boja
UOLO DE COUVE FLOR

tamanho.
�I)O gramas de manteiga.
1 copo de leite.

5 batatas inglesas.

cada, à gôsto.
Maneira de fazer:

Dib Cherem tem-se, por

sso, se imposto à admira

ção e à estima de quantos,
na imprensa falada e escrí-

Afervente a couvej-flõr
em água temperada e dei-

xe escorrer. Ponha depois ta, lhe acompanham a ca

num caçarola, com uma co- minhada. E, daí, as razões
Iher de, manteiga e leve ao de haver sido, ante-ontem,
fogo. Quando estiver ma- homenageado pelos seus

cia, passe a por uma penei- mumeros amigos; admira-
1'3. filia, a fim de torná-la dores e colegas.
um purée. Cozinhe as bata- Os de O ESTADO,' que o

tas, passe .pelo espremedor estimam e apreciam, embo

e junte ao purée de couve- ra tárdiamente, abraçam
flôr. Junte o resto da man- no, com os melhores votos

teiga, o leite, as gemas, as de prosperidades e felici

clnras batidas em ponto de dades.

x

ORGAHISADO
E_

EDITADO
PO� (J;],� rh? SELVAS) em:

{)(J!lÁLr(?l(J g()4J([g A �LHA DOS PIGMEUS,

gElXA8?Y,[TT(J �o picgrnmn :

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA C'ne!orrial. Nac.

E PLACAS SIFILITICAS. PECADORA IMACULADA, As 8hs.

Elixir de Nogueira No Palco: Shaw do con-I Dane CLARK _ Don

Medicação ê:uxiliar no, tra-
sagrado artista: MILTON i JONHSON em:

'

lamento da sifilis. MOREIRA I FORTE DA yI�GANÇA
A voz Orgulho do Rio No programa:

Aluga-se uma casa para

pequena família em Coquei-
1'0;;;, Práia do Meio, na cha

cara da A FLORICULTU-

! RA, vêr e tratar com o seu

proprietário na mesma.

,
LIVRE�SE. DA, TOSSE ,

E DEFENDA OS ,':

SEUS BRÔNQUIOS CO�
.'

B'ENZOMEL

'P
6I1CLW/{J lide

PIII lê11/P(9
o SEU

SOBRETUDO

REHHER
DE PURA LÃ

- SOB MEDIDA -

Aluga-se
Apartamento, com 9 p_e

.as, sito à rua Brigadeiro
-Ilva Paes, n. 13, 2° andar.

Tratar à rua Araújo Eí

;uciredo n. 21.

•••••••••••••�•••••••G

- Menina Ema Brust.

.ilha do sr. Edmundo Brust,

neve e os temperos. Mistu

re tudo muito bem, ponha
numa forma untada com

manteiga e leve .ao forno

para assar, cerca de 30 mi

nutos. Sirva com môlho

branco. (TRANS WORLD)
FLORA

Sta, Maria Leonor Fialho
.,

Ocorre, nesta data, o a-

niversário da gen tilissima
senhorinha Maria Leonor

Fialho, filha do sr, Jessé

'Fialho, funcionário da Pre-

feitura desta Capital. I
Às muitas felicitações

AVENTURAS DO

;0 Lnema a
I ,.- .....�...."'""�- -,'_' . .r-...,...��_�� •.�_,�_.�_.�................,__

As 5 _ 8hs.

WESSMULLER

As 8hs:'

Ilu rt U\.NCASTER

0,:1.') LAWRENCE em:

HOMENS DO DESERTO

Jonnhy

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,60 _ 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8,30hs.
Jonnhy WESSMULLER

(Jim das SELVAS) em:

A ILHA DOS PIGMEUS

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 _ 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.

CATALANO _ Jane

MARTINS em:
PECADORA IMACULADA
Burt LANCASTER

Jody LAWRENCE em:

HOMENS DO DESERTO

No programa:

Cine Jorna . Nac.

Preços: 6,20 _ 3,50
Imp. até 14 anos.:.,-ii ••J-:J

As 8hs.

N a Tela: CATALANO

Jan e MARTINS em:

t;Lf)�IÁ
Estrela0

Grande

Preço único : 10,00.
Imp. até 14 anos.

Cine Jornal. Nac.

Preços: 3,50 _ 2,00
Imp. até 18 anos.

,.�,

t MISSA DE 30+ DI,A
TENENTE JOSE' MÃRCOS ROSAR

.-.-.-.-.-.- -.-•••- .._._-_ -.- _._ _,._"._ -J

OLHOS -- OUVIDOS -- NARIZ. GARGANTA

DR. GUrRRflRO DA FONSECA
••..-elallata •• B...ltaJ

Receita!ie Oculos - Examp � .. Fua1Q
Cla.aifieaçlo da Pre.alo Arterial.

Moderaa Aparelh.....em.
C,nn.ultórt. - Villeo.d. ri. 01]U. Pl'41tO t

d. !) I hl: ç'ara

.. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE CONFORMIDA.DE· COM A TABELA DO CAMPEONATO DE ·PROFIS.SIONi\IS, AMANHÃ, Á NOIT�, TEREMOS A LUTA IPELA VICE-LIDERANÇA, ENTRE ATLÉTICO E BOCAIUVA, AMBOS' COM 1 P. P. DOMINGO JOGARAO PAULA RAMOS E

,

GUARANI, PEN.ÚLTIMO E ÚLTIMO COLOCADOS._
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VO CIRCUITO DA CIDADE DE BLUME
NAU E CORRIDA DA FOGUEIRA, AS

ATRAÇÕES DESTE MÊS

NO SETOR DO
BASQUETEBOL

Em Joinvile
Estão disputando o cam-

O .Pedestrianismo catar i- -;ões, enriquecendo o acer-
. )eonato regional sómente

nense viverá nêste mês /o brilhante dos feitos do
.rês clubes: o Palmeiras, o

seus dias de maior atívida- desporto amador em terras
:illaraní e o Glória. Surpre-

de, com a realização no dia �atarinenses.
mdernente os glorianos -con-

13 d VO Circuito da cicia Abaixo publicamos o re-o ..
-

sezu iram venceI' os per i-
di 2' I t cio VO Circuito ,�. .�

de de Blumen au e no lêl .•, .,ll.amen .O .

lllitos e os índios por escas-
.a J'(, tr::d:cional prova l'ú:>-I

.í e Blurnenau : .

h 50 DI' d t C it l : Cachoeira e "Almira t Tamand a l' é".a diferença, estando a um o em omenagem ao s- es a api a,. . ne' ,

tica (',".'nominada Corr:d. a. da __;api,�ulo I - Fin,aiid.a.de,' trít Naval Ablân tico de Joínville A mas mesmo assim rasgam
L

_. � !)asso da conquista do ti- L'
•

o c • " ,
-

•

Foeue.ra, com a pa rtie ipa- Ale. 1.0 - O Grêmio Es-
3 de Dos cinco páreos progra- mérica e Ipiranga, de BIu- diáriamente as águas, bus-tulo de campeões de 5

ção de vá rias H_,SO(;:açõcs' po rtivo "Duque de Caxias"
. nados o principal reunirá'menau e uma guarnição da cando maior aperfeiçoa-, o d J

Jo invil le.
não .0.(') d est f' cap ita l Ü·OTI.".'1, promoverá no dia li.>. e u-

d de oit d t F d
-

A átic do RI'o mento no manejo dos' , - Lu L ., "

N o returno já foi dispu- 'la a menos e OI o a es ra- e eraçao qu 1 a

pr inc.palmente, (LI C:.d.,de I i�h.,ó, a.·..s 19;Cn horas o VO
, , tada a partida entre .os

de Blumenau. ' Circuito de Blumenau.
.

I acérrimos adv-ersários, Gua-
A pr,im�ir� desta� A Pl'�)-I ·Art. 2.0 - Essa �orrida ran

í

e Palmeiras, tendo a
vas rústicas, na distância de fundo tem POI: finalida- corrido. grande assistência
de cêrca de 5.600 metros, de, a preparação para �a 'to PALACIO IDOS ESPOR-
será realizada á noite, na corrida da fogueira. e mais �ES d dI' , , com a ren a e .....
cidade de Blumenau, pro- remotamente selecionar e-, Cr� 2,280,00, ao prêço de
movida pelo Grêmio Espor- lernentos para a São Silv.es- cinco cruzeiros. o ingresso.
tivo Duque de Caxias. tre e ainda, o congraçamen- A partida entre os dois
De nossa capital segundo to das agremiações esportí- velhos rivais terminou com

fomos informados, seguirão vas catárinenses.
diversas representa ç õ e s, Capitulo II _ Inscrições
sendo a mais numerosa a Art. 3,0 - As inscrições
do 14° Batalhão de Caçado- dos atlétas das diversas a

res. A regulamentação pre- gremiações deverão ser fei
vê o encerramento das ins-, tas até o dia 5 de Junho na

crições para.:: dia 5 ,do. L. A. B.

�orrente.
. I Art. 4.0 - O número' de

,

A segunda, a �er reabz�-I inscr-ições é ilimitado.
.

da em nossa capital, no dia! Capitulo III _ Organização
2:4A do cOl:rente, = sob c�I:-1 Art. 5.0 - A 'organização
trole da .Federaçao AAtletl-1 caberá ao Grêmio Esportí
ca Catarmense, preve o en-, voo "Duque de Caxias" em

cerramento das inscrições bi
-'

L A B(;om maçao com a . A. •

.para o 'dia 20, podendo ser

Soberana, após cinco

tas:' -

Em ambas as provas se

rão conferidas ás equipes
vencedoras prêmios coleti

vos, sendo premiados com

medalhas, os atlétas classi

ficados até o 15° lugar na

de Blümenau e até o 3° na

de Florianópolis.
Com as providências to·

madas, qu·er por parte da

Liga Atlética I?lumenauen
se que tem como presiden
te o abnegado des}?ortista\' .

RENATO BENITO, e, o

Grêmio Esportivo Duque doe

Caxias, presidido pelo dinâ

mi.co esportista JOSE' LO

PES DE OLIVEIRA, e aqui
em florianópolis, por parte
da FAC, gerida magistral
mente por OSMAR ·CUNHA
estamos certos, serão dois
sucessos as suas realiza�

) triunfo do Palmeiras, por
;0 a 29. Os quadros esta

varn assim constitu idos :

Palmeiras - Buba (2),
Pempa (8), Strohmeier (5),
Birckholz (10), Busch (5)
e Beno.

Guaraní Harnack (5),
Pirini (Wilson (4), Faisca

(lO), Bolha (7), Maaolo

(3) e Feio.

Nos

Grande interêsse pela disputa da
Taça "Tamandaré"

Desperta grande ínterês-.
. I a maior e mais concorrida

ie a regata de 14 do cor- Dia '14 a gigantesca regata. da F�A.S ..C., ,já efetuada em Santa Cata-

com o concurso de oito clubes, in- rina, pois pela primeira vez

clusive uma guarnição gaucha. se não nos enganamos,

guarnição de outro Estado,
estará competindo em nos-

:ente, na baía sul, sob o

ratrocin io da Federação A-

juática de Santa Catarina

sas águas.

dísaimas guarnições perten- Grande do Sul.

.errtes aos clubes Alo Luz, I Todas já estão em forma

Riachuelo e Martinellí, para a disputa da Taça

Reveste-se, assim, de

grande importância a ma
re-

nhã esportiva do dia 14 domos.

I'corren
te.Tudo faz crer que a pug-

na náutica do dia 14 será Aguardemo-la.

-()-)�)-)-��)-,_)�. -:()....()�()...()�()�()�() () ().....()�()o

INICIADO O RAID CICLISTICO
FLORIANÓPOLIS-RIO DE JANEIRO

AMANHÃ Ó ENCERRAMENTO DO
TORNEIO RIO-SÃO PAULO

Finalmente ante-ontem, perante grande
massa popular, os ciclistas Eurico de Sousa,
capitão; Moacir Alves, Laerte Póvoas, Osmar
João da Silveira e Oswaldo João da Silveira, de
ram início ao arrojado e difícil raid Florianópo
lis-Rio de Janeiro, em Homenagem ao .Presi
dente Getúlio Vargas, ao qual será o-ferecida,
quando da chegada a Capital Federal, uma rica
flãmu��

.

Com os resultados de

sábado e domingo, ficou I
sendo a seguinte a' sifuação
do Torneio Rio-São Paulo,
por pontos-perdidos:

6.0 Santos e Portuguesa
Desportos, 'li.

Rodada final

O Torneio. Rio-$ão Pau-

1.0 Vasco, 5 lo' será encerrado amanhã,
2.0 São Paulo e Corinti- com os jogos abaixo:

ans, 6 No Rio -'- Bangú x F'la-

3.0 Btaf'ogo e F'lamen- mengo

go, 8 Em São Paulo

4.0 Fluminense e Palmei- Paulo x Portuguesa
ras, 9 Em Santos - Santos

5.6 Bangú, 10 Vasco.

,

Os ciclistas foram ovacionadíssimos,
A Banda de Música do Abr·igo dé Menores

abrtlhantou a manhã de ante-ontem que marcou

o início de um dos mais arrojados raíds de 'to
dos os tempos.

., "O' ESTADO ESPORTIVO" almeja-lhes o

São

x

maior êxito.

venceu

juvenis o Ginástica

ao Guaraní pela
.�()�()-

Art. 6.0 - A prova

contagem astronômica de

88 a 8 e nos infantis ven
einscrita qualquer pessôa,

mediante o pagamento da uma cOlTida de fundo na

taxa de cinco' cruzeiros. I �i�tância �proxi�ada ele

O itinerário da prova é I
,).vOO metros,

Em Blumenau, Art 7 o . O itinerárioo seguinte: Saída do Palá-j. .' ',,--, ." Laureou-se campeão do
cio do Govêrno, Praça 151

,�onsta do CIOqUIS a.nexo.- remeio Início o Grêmio
de Novembro, Catedral,

I
Art. 8,0 - A alImenta-

. Esportivo Duque de Caxias,

Prefeitur.a Municipal, Rnas c,.ãO, �lojan,1ento e

..tr�.,nspor-.d.. tI t .

} vice-campeão, a S. E. R.
Conselheiro Mafra, 7 de �e o" a e as COIl el a pOI

I
ípiranga.

Setembro e Felipe .schmidt, �onta p.rópr.ia ou da entid�- O campeonato está sen
com a cheg'ada na rua Fe-. de [l que pertencer. o mes-

do disputado pelos segufn-
lipe Schmidt, defronte à mo.

i
tes clubes:ArL 9,0 - O G. E. Du-

G. E. Olímpico, G. E. Du-

ceu ainda a equipe da

-iástíca por 25 a 11.

vol-

Em F'lorianópolis

que de Caxias não se' res-

que de Caxias, Palmeiras F.ponsah;:'za nor acidentes

t de., S. E. R: iIpil'anga e C.
que P03:";1n1 acon -ecer u-

t
� . R.. D. Iberê, de Gaspar ..ran e, 'o�r em consequencIa

da I)1'OV;\.

Capitulo IV _ Da classifi- disputado sómente entre as

�

d'
A.

I ':!.quipes
titulares. O cam-

caça0 os premlos
A.t 10 H" oeão da zona Blumenau-I .

- avera uma

I
' .

r 'f'
- .

d"d 1 iaspar decidirá o campeo-':.assl Icaçao 111 IVl ua e

Hma ·por equipe.
lato da L.A.E. com a S. E.

,

.

3andeirante, de Brusque,
Art. 11 - Será vencedo- em melhor de duas parti

ta a equipe 'que colocar o I das, bavendo prorrogação
,naior número de atlétas até I na 2.a partida se fôr ue-
o 15° lugar inclusive. I cessário. Caso o campeão
Art. 12 - Para os 15 .

da zona Blumenauense-Gas-

pri�eir�s �uga:'es os atlétas

I par,
serão proclamados Bois

temo dIreIto a uma meda- vice-campeões, sendo um

lha oferecida pelo patroci- da zona de Blumenau-r -

nador da prova. Brusque e outro de' BruS'-
Art .. 13 - Para a equipe que.

vencedol'a a Prefeitura Mu- A partida final será rea

nicipal oferecerá uma taça (hada na séde da liga, em

denominada "CIDADE DE Blumenau.
BLUMENAU".

O campeonato está sendo

Faltam sómente duas BATE' pràticamente fóra ""O_O_'O'-'()_O<l!"

partidas para o término do de cogitações. I A C I T E �
t�fr.no denomEi{lt�dO de I�las- 'dNOS fjulvenís; I

o

h
LI�A étO c

-:0:- ,SI lcação . "'s ao praf:lca- II er, a tan�o- e somen e

t
A G � N C I A DE �

mente colocados para o re- a partida com o Atlético
c

PUBLICIDADE IO resultado final acusou turno os quiptetos titula- que é o 'último colocado. • '0' �

um empate de 1 x 1, aliás, re� do UBIRATAN, CARA- Depois do -Lira vem o quin-, � RADIO-_:_' 'JORNAIS j ,

justíssimo. Novo encontro
I
VANA e BARRIGA VER- tento qo Ubiranta, vindo, e ::: I

será realizado para o· de-I' DE. t e,mtel�ceiro,.lugar o quinte-
.�.

,REVISTAS t 1-sempate.· Entre o LIRA, o 'DOZE e! to do Doze de Agôsto.
"()oClIMr()"f=(l�,()",,()<IfI!IIiaoO ......_.

�- .

EMPATARAM JOC'E COMERCIÁRIOS
Domingo, á tarde, no

eS-1
Francisco Câmara Netto,

tádio do IpiTanga, em Saco delegado do I.A.P.C.
dos Limões, teve lugar re-

nhida peleja entre as equi
pes da Juventude Operária
Católica e dos Comerciá

rios, em disputa de um 'be
lo troféu oferecido pelo dr.

Gi-

o ATLE'TICO, deverá sair

') quarto disputante do re

turno, considerando-se o

comparecimento da equipe
do TAUBATE' no jôgO con- (aas.) Nívio Pirito de An-
tra o CARAVANA. drade, Secretário.
Nos aspirMtes, ainda há . Visto: (ass,)

dúvidas quanto ao quarto Cunha, Pnsidente.

FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE

,

----�.------------------------------

PA�$ o'

cOJ
l/ fAI'S �1�- ." DURA/'ITE TODO DIA 1

7f""- . nos V.4Pl"JOS �

"M'". DJ1'<. /-'R�'�t't-; � iil ".� ��
� �I '. ,. '.

.

,,--------.----------------

Nota Oficial n. 10-:53 .

Resoluções da Diretoria: Ia) - Dar entrada nos pe
didos de I�scrição do clu_1

Duque de Caxias tem o

prazer de convidar os

clubes filIados a essa en

tidade, para tomarem

parte na referida compe
tição, a realizar-se no

dia 13 (Treze) de Junho,

be Atlético Catarinense

com srgurd nça
;

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS M1CRO-ONlBUS

RA?IDO �(SnL-8.RA8ILEIRO»

para disputar o Campeo
nato Infantíl e Feminino
de Basquetebol de 1953;

b) - Transcrever, para os

<devidos fins, o Convite do

_Grêmio Esportivo "Duqu{
de Caxias", de Blumenau,

Idirigido a esta Federa

ção: "O G. E. Duque de.
C

.

f' l'
I

moa>\ ara rea Izar nes-

te anQ, como nos anterio- i

res, a já tradicional cor-
j

rida rl'istica "vo Circui-
I

to de Blumenau" e que
tan to sucesso alcançou
nos anos de 1941, 1942,
1951 e 1952.

ás 19,00 horas, e

regulamentação
em anexo.

Certos que V. S. envi.
dará todo esforço poss�
vel para a apresentação
dos clubes da entidade
máxima do a-tletismo ca-

�uja
s·egue

Viagem
DO

,tarinense.
sinceros

Antecipamos
agradecimen tos Florianópolis - Itajaí - Joinv'llle - CuritIba

e firmano-nos
mente".

•

"atenciosa- - •

Agência: K'ua Deodoro esquina d8
Rua. Tenente Silveira

c) - Desistir de patroci
nar o Campeonato Bra
sileiro Juvenil de Basque
tebol de 1953, por falta
de au-xílio governamen

tal.

A Diretoria do G. E.

Sociedade de Cultura
Musical

...()�()._,.()....()-()...

Florianópolis, 26 de
Maio de 1953.

Assembléia geral ordinária
Ficam convidados os srs. sócios _da Sociedade de

Cultura Musical para, em sessão de assembléia geralOsmar I ordinária, que se realizará no dia 2 de JUNHO às 20- ,

lloras, na séde social, á rua Trajano n. 36, para tratar
-

da eleição da nova diretoria.
Caso não haja número suficiente para esta primeira

convocação, far-se-á nova chamada, às 20,30 . horas, _

�luando funcionará com qualquer número de associados.
:Fpolis., 28 de maio de 1953
Armando CU!leo, secretário.

disputante, considerando�s�.
as representações d0,TAti� ,-�.,

Ruo Mo,�chlJl DeN010. 34';. 1.- onJo, 1'-?
....
", ,."n'

'" fONES .... �;$a .21. Ce". '."�$&I i
CURITI1I4 UUCliA"A. PROSEBR ..' PARAIIIA �

·"..t .....
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•

terrenos que observara, teve, em 19t16, para, pesso

mostrando-lhes os prós e os almcnte, iniciar o combate

contras. Assim é que achou ii destruidora endemia; e

desaconselhável a área do
I
assinalarei que S. Exa. te

Largo Treze de Maio, as cir-I ve agora a felicidade de,

cumvizlnhanças, apontada pessoalmente, verificar o

�o Plano Diretor da Cida- i pleno êxito do seu empreen

de, já pela sua proximidade
I
dimento, que o põe a orn

do mar, que prejudica os brear com outro grande
instrumentos de precisão,: vulto, da medicina brasilei

já também pela .sua peque-
I
ra : Oswaldo Cruz.

nez. Como adequada, tanto, Receba o nosso muito 0- Sábado à tarde, cêrca das versibár ios ao dinâmico

pela situação. como pela su-I br-igado, sr. Professor dr. 17,45, reunido o Conselho! presidente Neudy Primo

perfície já pertencente ao Ernesto de Souza Campos de Representantes da U. C. Massolini que, com a sua
, I!: INFLAI\'lAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

Estado, que anda em mais' pela saúde que V. Exa. res- E., foi proclamado, pelo recondução ao cargo rece- TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS. Será a 4 de junho - dia

de milhão e meio de metros
I tltuiu à nossa gente do Iito- presidente do Conselho, a- be dos seus colegas o justo de Corpus Christi!

quadrados, e pela facilidade I ral : , receba o meu muito cadêmico Roberval Silva, o
I
prêmio ao despreendimento DR. GUE,RR,E IRO ..Façamos, então, nessa

de expansão, preconizou a

lObrigadO,
sr, Professor: eu resultado da eleição para a e dedicação com que diri- ocasiao, meus caros cole-

área situada no Sub-dístrí- também tive malária em nova diretoria executiva, giu a entidade no período CONSULTóRIO _ VISCONDE DE OURO PRETO gas, não um balanço comer-

I cial, mas um balanço dos
toda Trindade, que favore-' minha casa. .ressaltando, em primeiro ora findo. ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.

lucros da nossa alma! E
ce a instalação de uma Ci- Vem V. Exa. agora, sr,

I plano, o apoio inconteste e
i,

A União Catarinense de RESID1l:NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.
das nossas perdas, uma re-

dade Universitária. Professor dr. Ernesto de a gratidão dos nossos uni- Estudantes, órgão máximo paração sincera, -diante do

Tratou também S. Exa. Souza Campos, a convite do da classe e que dia a dia, Tribunal da Penitencia.
I

E d
. . . I

D-
-

d M t I Assim sendo, mereceremos
da conveniência e da possi-, Govêrno do, sta o, part.ici-

�
J �

vem crescendo em prestígio larlo a --' e ropo eD/JA DAD a felicidade de tomarmos
bilidade de criar 'Santa cs.: par de nová campanha mui- /Jut oV" rlff(,4 e conceito, não só aquí, cO-I' parte na Mesa Eucaristi-

tarin� a �ua Universidade, to nossa: a da Un,iversida-, (J(' ,�JI'()E VIl11E/ n:o lá fora, terá seus des-

R I
ca! ...

e Un iveraídade que se mo- de de Santa Catarina, \ df/trfl' , tmos entregues, no período " rladade Perdeu au
Desconheço uma outra

dele pelas de mais moderna I E' ,J,un aspiração da nossa
'''. 53-54, à seguinte diretoria: U

maneira mais íntima e mais
I � poderosa de chegarmos a

oreintação, achando que e- gente e um propósito do "--- /' Presidente - Neudy Pri-
asse Perfeito Amigo, Amí-

1.
, . . (Alvarus de Oliveira) I fazia parar os veículos e' '"

xiste essa conveniência e nosso Govêrno. mo Masso in i, reeleIto; VI- go êste que nos acompanha
, A cidade anotou no seu : lhe dava passagem, reco-:

que dispomos de elementos ,A Universidade de Santa ce-presidente - Celso Cal' e acompanhará eternamen-

C
" .

d
'

'

-'I' d iár io página triste, reg is- nhecendo aquela silhueta
te nas nossas lutas P, rl,,;_fj'_para imediato erqpreendi- atarína e menciona a em los Pôrto : procurador-ge-

...

L.n,. '-

C tran do a perda de alguém magra, de porte alto, bigo· culdades alegrias e tr.i sremento. nossa onstituição Esta- ral - Zeno Barbosa -da Sil-
-

v, .

E id bri ';J 1 U' id d d tá
,

I
- que lhe era caro. A metró- des longos, Era homenagem zas, n,os sucessos e derro-

sm segui a, a rIU o erm- nuai ; a n,�versl a e e va; secre ano-gera - Joao .

d 1pole amava Raul nas suas' da cidade que sempre o a- tas, enfim, nas ?tlvi ar e.

nente Professor o' debate Santa Catarina figurou na Luiz Neves; secretários au-
'

de cada dia, nos nossos

sôbre o que expusera, res- plataforma de candidato do xiliares Linésio Laus,
irreverências, n_a caricatu- mau, era como se o presen-

ideais.
que sua mao tracava te estancasse no seu din a- '

pondendo, com muita cor- sr, Governador Irineu Bor- Ariovaldo Kuss e GersonIra, E' necessário reconhecer

B t F
'

t
com arte, mas que feria co- mismo, na sua agitação, ,pa· sua misericórdia, para co-dialidade e clareza, às per- nhausen; a Universidade é oaven ura errerra : e-

.
-

dA" ,

I A itô . I mo estilete em brasa. Fazia ra reverenciar o passado. nosco, Sua infinita bonda-
'guntas que lhe foram pro- cogitação assembleIa soureiro-gera - n orno

I
'

d S t d-'
H

'

leit t
. parte daquela geração que Emílio de Menezes num e, eu pron o per ao ..•.

postas. A palestra e o de- Estadual, que comissionou emzen, ree erto : esourel-' Quantas e quantas vezes
f, rd n e conheceu o célebre soneto chamou Raul

bate prolongaram-se por um dos mais ilustres e ilus- to-auxiliar _ Lêdo Bráu-
se II a, qu Íhe ofendemos ... E' atra-

três horas. 'tJ�ados membros para estu- lio Leite; orador _ Fer-I R.o no tempo em que a boê- de "um poste de parada em vés da Hóstia Consagrada,

d bl
" ,

d J
'

C ldei B I mia literária era calma e dispar-ada". Raul quando que obteremos esta Supre:Esta última assembléia ar o pro ema un ivers itá- nan o ose a eira

aS-I t d criou o Tiro de Guerra da ma Visita - de supremo
lt I 'f" E t d U id t I it Ih f'

en can a ora.
cu ura coroou magru ica- 1'10 nos s a os n i os. os ree erto : conse o IS A ,

'

,,-

Imprensa apareceu na A. amor ..

mente a colaboração decisi- E o operoso deputado dr. cal - Tereza Fialho, Mar- Raul, cujos. desenhos pi-
B I d " , di do :

Não percamos a feliz o-
I , ' . e pe rn e rra s, izen 0._ .

t id d '
va que, com a. sua sabedo- Wilmar Dias já se desem- Iene Socas e Déa Cunha. I �o:',escos ilustraram as flOS-' 'por um a e.

"Deixei de ser Raul Peder- Talvez dirão!ria e o seu entusiasmo, veio penhou da incumbência não , i sas melhores revistas, assi-

SANGUENOL
' neiras para ser Raul de per-

o sr, Professor dr. Ernesto se apressando, porém, em r ' a O" originalmente com
de Souza 'Campos trazer pa- comunicar' o resultado. dos

. , f ::':�';t� �rande chapéu e um
neiras", ..

A morte de Raul foi sen-
ra a Universidade de Santa seus estudos, porque os que� contem excelentes elementos to- lo ao lado. Raul Pedernei- . . .' ..

,

nicas: Fosforo Çalcio Vanadato . tIda pela Cidade mtelra que
"

,
, r::.;: fundou a "ReVista da ,

e A,rsemato de Scdw, etc. I,' " ",
lhe tnbutou as homenagens

:::,c'rnana e fOI preSidente da '.
t d 'd C AI

o',
'

d '
'

'

'- . . J tIs as e eVl as. om e e
s palldos, epa Iperadl s, €'sgo- I ,",SSOClaçao Brasl]elra de ' ,

, =a
__ tados, anem;c:'s, mães (lu,e criam da SBAT. desaparece. u�a, epoca, uma

.,.._.. _., IÜ1p'cnsa e _� \=_ -� magros, cnan,:a.) ra]tt,t cas I fase da historIa do Rio,.\ Era figura tradicional e

W 'I uma soberba página das
, '»1 = rece�)erão a tonifícaçào �)(,lal d(

I ,luerida, da metrópole. Com
Iy /" , nossas artes e letras. Quase Contamos com a presen-

J. _� ';:::::::::: organlS7ne, cum o

I ')itenta anos, já pouco en-

,IA � desaparece, porque ficou -ça de todos os bancários.
...----

-

I ,srgando, gostava de andaI'
Kalixto com sua incompará-I Acredit!l:mos qNe, cheios de

II:ela cidade hoje tão dife-
1 I boa vontad.e, se irmanem

, ve casaca.

__ liliiii. ,! "ente,
'

rele'n:brando os ve:" aos homens de fé, de perso-

',' l110s tempos quando ao la- A AGON IA D'A I
nalidade cristã.

do de Bilac e Emílio de Me� i Que essa manifestaçüo
Ir:eligiosa seja o despertar

'I' ;1ezes, "flanava" pela capi- A. "5MeA. dos COI'1lçÕes para algo
tal, fazendo seus trocadi- � � mais belo, mais sublime:

de ser tão vitoriosa como o vALPARAISO, Chile, _10 Telegramas retidos do lhos com arte e puro senso Aliviada em Poucos Minutos O AMOR AO CRISTO,
f·

,

campa'nha pela 'l' P) Com 500 passa '('ll'a 18 de Mal'o ao dl',a 10 de' dL hllmol'. AI'nda na sema- Em poucos minutos a nova recei- DE CRISTO, POR CRISTO01 a sua \. " ,,- < - ,<, L M dta an aco _, com,eça a cir- E PARA CRISTO'..

,

b d t J h I' d R I I
. cular no sangue, aliviando os aces-

'

.

Foi a s,eguinte a alocução saúde. ge_l'OS a 01' o, o ransa- nn o,
, ,

11a paai!a a, au pe a últI- 50S e os ataques da asma ou bron, NOTA; _ às 19,30 ho-
inaugural do sr. Professor Esperamos que Deus nos tlf,nt:co italiano "Americo Manoel Anselmo da Ro- ma vez atravessou o Largo ����'ir \�l:����i,t;��o l?vr�O�Si�:� ras a Diretoria do Sindica-
H

'

F t 1 t f l"d V
' " t eg e �a - 'Dl'. Vilanova - Iz'an,.J" Cal'l'oca destl'nando-se a

cilmE'nte, Mendaco alivia-o, mes'
t d B

,.

'b'
,

ennque on es: t'oncec a es a nova e ICl a- CSpUC;lO eve que r r s- J_ Ua mo que o mal seja antigo, porque O OS ancarlOS eXl Ira

"O P f d E de".
•

t
A

t d P d dos Sant S .

't "J I d B
dissolve e remove 'o m ucus que If'l'lmes de pequena metl'asr. 1'0 essor r. 1'- Sal' a es e por o, pouco e- e 1'0 os - era- VISI a ao orna o ra- obst1'úe as vü's r�spil'atórias minan, v-

"

, ,
h f' F R

.

Abd' C'
'

do a sua energia, arruinando sua gem, com o intuito de cola-nesto de Souza Campos não po;s de aver zarpado para !m . eis - las m- sil". Raul atravessou cal- saú le, fazendo-o sentir·se prematu-
ramente velho, Mendaro tpm tido borar com o maior brilhan

lo Vilela - Maria da Cruz mamente aquêle logradouro. tanto êxito que se ofere.e com a

'G I garantia d� dar ao paCiente re�pira tismo das festividales dá
fi'rancIsca - uaracy Cat-, público, de grande e com- ção livre e fácil rapidamen1e e com- nossa Páscoa.

I ' pleto alívio do sofrim,'nto da asma "

bO:'do por um marinheiro tanis - José Cugnier -I plicado tráfego. Atravessou em poucos dias, Peça Mendaco, hO,'d I""l1.esmo, em -qualquer f a l' lU [l c i 3. J

púlonês qu,e estava sendo Vital Amorim para Elza - porque o povo ou o guarda 1l0ssI' garantia é a sua proteção, �-----

repatriado. � Gabriel Bar Correio - ! ..._ I

�?�I;:��:���!�� f±�oU1i�;::oJ�;�J��:CerãmicãOSüo"�cãetano' .$----:r-.f-S-�-J-f-R-I�-n-D..,
r,orueguês, tendo ficado nes- ':Jino - Ermildo Rilbelo.
te pôrto em virtude de atos

:le indisciplina, foi embar-' frlquezls em ger.1
��do u. bO�'do do transatlân- Vinbo Creosotado
;ICO Jtahano em completo (Sil' )'. , velra
�stado de embnaguez. I

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

Em vii'tude dos incidentes'ALUG4-SE
jue provocou ao ser levado

I Udt' ,'

..' m an ar erreo, em flre-
1ara bordo, Rubslllsky fOI' dio recem construído, p'ró-
'evado para um dos porões prio para casa comercial, si
'lo "Americo Vespucio" po- to à rua Tenente Silveira 86.

rem alí provocou um ineên- Tratar com o sr, Léo Mey,er
Coutinho à rua Conselheiro

-:lio.
Mafra n. 73 ou 75, das 14,30 ,.,...�........-..-_...........,..,...._.......... �_._..............,..••w..... • .........,.

O fogo começou a aumen- às 1'9 horas:

lestra, foi o sr. Pl�ofessor lo dos Catarinenses e veio

dr. Souza Campos saudado traz.er-nos parecer d'ecisivo.

pelo sr. Professor Des,em- Muito, obrigado, sr. Pro

bargador Henrique da Sil- fessor dr. Ernesto de Souza,

Ateou (ogo a pm Telegramas
IraDsatlâlico

'

retidos

o Prof. Souza Campos e ai
Ilaíversídade de S, Catarina \

Descreveu os ',diversos mente, que S. Exa. aqui es-

Catarina. Esta colaboração ria amadurecidos e compre-
tos e porq'ue contava tam

bém com o conselho de V.
é mais uma vitória do egré
gio Mestre no s,eu aposto
lado pelo ensino verdadei- Exa., após exame direto no

terreno físico e no meio so-,

ciaI.
ràmente universitário.

xxx

No início da primeira pa-
. E V. Exa. acudiu ao apê-

va Fontes, que também pro- Campos; muito obrigado.
A sua

.

participâção na

emprêsa da alta cultura há
fériu palavras de agradeci-
mento ao preclaro Mestre,
no encerramento da sua úl

tima, palestra.

precisa de apresentação.
E' uma das eminências

da nossa cultura, do nosso

magistério e da nossa capa

cidade de realizar.

A sua participação na

fundação de Universidade e

de Cidades Universitárias

sabem-na tôdas as Univer-

sidades Brasileiras; e as

suas idéias sôbre Universi

dades estão nos seus múlti-

pios escritos e algumas se-

rão, daqui, a minutos,
postas.

,ex-

Referir-me-ei, por isso,
apenas a outra participação
de S. Exa., a participação
em emprêsa de outra or-

dem, em emprêsa que não
,

't b' em ecll'- Conselheiro Mafra, 6. Fone
se ostenta, am em,

2358,
flcações materiais suntno-

'sas. Referirf-me-ei, apenas,
ao seu empreendimento, LIMOZINEquando Ministro da Educa-

<;ão e Saúde do Govêrno Eu

rico Gaspar Dutra, de, ��
tinguir a malária, o que pa
recia ato sobrehumano.

E lembrarei, simples-

Vende-se uma Limozine

11urca Hudson super-sh
::tno 946, em perfeito estado

Vêr e tratar com Alcide�

"láudio. em Coqueiros,

Corpus·C-risti
mMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

E
HOSPITAL DE CARIDADE

Mais um dia grande e

alegre . para todos nós: o

encontro ", com o Divino
Mestre. Que coisa maravi-

,
De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra

.ie convidar os S1'S, Irmãos e as Sn ras. Irmãs para com

patecerem, quinta-feira, dia 4 de junho às 15,30 horas,
na Sacristia da Catedral Metropolitana, a-fim-de, de re

vestidos de balan draus e fitas da nossa Irmandade, e

a mesma incorporados, tomarem parte no préstito em

honra a Jesus Sacramentado.
Consistório, em Fpolis, IOde junho de 1953,'
Luiz S. Bezerra da 'I'ríndade, Secretário

elll.r.

:.�.;,I"""

ULTRA SONO
TERAPIA

8aDcário�, a \oa
Páscoa se apro,;.
lima

'

Tem nova Diretoria a O.C.E. O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN

ro PARA INFLAMAÇÕES E DORES.
TRATAl\ÍEN'l'O SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES lhosa!

Ora, não

não tenho fé, nem en tusi-.
asmo, etc., etc ....
Entretanto estão convi-

dados a comparecer, ainda

que por espírito de CUl'rO
sidade ou de coleguismo,
à conferência, na brilhan
te palavra do Rvdo. Pde.

Bianchin� no Sindicato
dos Bancários, dia 2, ÚS
20 horàs.

Gênova, em consequência
de um incêndio provocado a

'VENDEM SE
O Centro de Irradiação

-, Mental "Amor e Luz" realiza
1 Dormitório de Imbuia com 7 peças sessões Esotéricas, todas as'se·

1 Sala de Jantar de Imbuia com 9 pe'ças (cadeiras gundas feiras,_ à,s 20,30 à rua

estofadas)
•

Conselheiro Mafra, 33 - 20
1 Copa laqueada com 8 peças (cadeiras estofadas) andar.
Tratar na l'ua Vitor Meireles, 26 - das 2 às 4 horas II ,ENTRAbA FRANCA

d!l tarde.
.

TIJOLOS PRENSf\.tJOS. TELHAS, LADRT.'
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TÁRIO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama a Cia.
'KP.()]'\IMO COELHO. 14 - Caixa Postal.

23!) - Florianópolis
DISTRIBUlDORES

�ar e obrigou o navio, a re-

!;ressar a êste pôrto, onde as 'V d '

r:hamas foram extintas pela e... e- se
tripul:lção: '

o transatlântico

Uma máquina de somar' e,

l'egisti�a r. ' !
Vêr na "A Triunfal". IRua: Trajano - n, 1.

zarpou
'l1ais tarde, porém o polonês I

ficou detido em Valparaiso,
i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 8 DE JUNHO - SEGUNDA-FEIRA_

RETUMBANTE E JÃ TÃO ANSIOSAMENTE ESPERADA "SOIRÉE"
-

OFERECIDA AOS SÉUS ASSOCIADOS E AOS DO ,"LIRA TENIS CLUBE"
S�NSACIONAL APRESENTAÇÃO DE R U I R E Y E SUA FAMOSA ORQUESTRA

UM "SHOW" DESLUMBRANTÊ AO SOM DA ORQUESTRA MUNDIALMENTE CONHECIDA
RESERVAS DE MESAS NA SECRETARIA DO CLUBE DOZE, DAS 8 ÀS 11 HORAS, DIÀRIAMENTE, A Cr$

�m !l1[Hi ��hr. ,'.,. ,-', "

Projeção Mun�ial �o Brasil

4_

caba de realizar.

tuado pelo "Almirante Sal

danha". Além de perco,rrer

as três Americas, esteve o

ntwio-escola no Atlantico,
o mar Mediterrâneio

oceanos Indíco e Pacífico.

J'l'ipulação em excelentes

condições
Aspecto igualmente inte

res,ante da entrevista do

,comandante do "Saldanha"

é o referente ao estado de

saude
.

da tripulação. As

,longas trayessias, id l1ran te

mais de ano, com a neces

saria - instrução naval, as

visitas aos mais diversos

portos do planêta, fôram

realizadas sem que a ates

tar, desse modo, além do
. mais, as ótimas cortdições
sanitárfias do navio.

_Portos nunca visitados an

teriormente

Revela notar ainda este

fato: om "Almirante 'Salda�
nha" que visitotT dezenas de

país�s, em todos desper
tando o maior interesse pe

lo Brasil, esteve desta vez

em portos on'de jamais ha

via aportado anteriormente

uma unidade de nossa Ma:
rinha de Guerra. E mesmo

nos pa�ses mais longinquos
e onde nunca houv·era

-

um

intercambio com a nossa

Patria, como pOr exemplo
i

na lndonéisa (lá, Cfimo em

Singapura, não ia navio de

guerra nossa há 40 ;:tnos)
cuja independencia politi-

-

C1l é recente, _ verificou-se
extraordinario in teresRe, e

entusiasmo pela visita do

"Almirante Saldanha" e

200,00.

I

E I im i n·. �a'l

ESPINH1S,
A ca.sa (AlIa.tida •• 1.0 DI.
Logo á prímeíra aplicação, Nix.-

-

d.rm, começa. a eliminar as espi
nhas como si fosse por mág1ca.
Use Nixod.rm á noite e V. verá sua
pele tornar-se _ lisa, macia e 'Iímpa,
Nixod.rm -é uma nova descoberta
Que combate os .p a r a s

í t os
da pele causadores. das espinhas,
frieiras, mancnas . vermelhas, acne;
írnpíngens e erupções V'. não po
derá Iíbertar- se destas afe-cções
cutâneas a men\)s· que elimine os

germes que sé .escondern nos mí
nusculos poros de sua pele. Portan
ta, peça Nixod.rm ao seu farma
cêutíeo, boje mesmo. A nossa ga-

MizoderDlE';��t�J;
'.,1 Ia I'IC;III Cu"'", proteçio.

Localização de
trabalhadores
nordestinos DO
,Maranhão

A Dra. L. - Galhardo ex

médica do Centro Espirita
Luz; Cariàade, e Amôr, aten·
de á consultas. Novo ende

teço: Avenida N. S. de Co
pacapana, 540, Apto. 702
- Rio de Janeiro.
Consultas Cr$ 30,00.

Fuja o comandante pela Nação brasileira, o [oi a Nicarágua. Fomos Com' êsre .,.ãl.:;" VoS.

;.ç'J' M 1. ôb h I
b I' b ,1. f'

�bl"i ..éo.umo.cont<loque�I 1'10 O a -so re as o- que em evidencia a cres- a. I, tam ém hospedes o Ir- d. lhe ..erl e",i. ju ..o com·

'menagens. de que foi al-, I, �ente. ,projeçãO mundial ciais. Ao avistar-me, no penst.dol"
e

-

3 DE JUNHO
I d ! 1

. "'"
P' o I

.

d G Despacho do presiden-"O o navro esco a no e-I conquist.« a pe a nossa a- ,a ac io o -overno, com - leve....i. P"I"â. SUâ. I"esidên-

correr da viagem � Oos

I
tria, O mesmo, é óbvio-a- ,) Presidente da Republica ,I I eie, um lindo ,e útil p,.€S2,.,te: te Vragas solicitando in-

A data de hoje recorda-
numerosos países visita- centúa ainda o coÍnandante ;eneral Somoza, têve ele um BELIS!1/MO eOFREde AÇO eROMADO. formações ao Ministério

d3�:'O'OOnll�lh pe�cllrslot dde I
Silvio Mota ocorre,u �uran- �nsedjo de exibir um gdrand{l ."'" NC'OA'GPr'O�I!choJo'e°LNovAo.

nos que:

ddao ·ni\.ogrMiCaurltaunrhaa.o-nloncpIUlai�o, nu as a vo a o te a nossa permanencra nos :lua 1'0 representan o a J:::::). r('
" I· 12...c.o -, 16

- em 1.621, os Estados
P od

.

Imundo - Extaordinario

I'
Estados Unidos e no Méxi- Baía de Guanabara, que o FLORIANÓPOLIS�':'T'" CATARINA Gerais das Provincias Uni.

no de r ução Agríco a

• -;> in! eresse no exterior pe,- co, onde é profunda a esti- Presidente fazia questão das da Holanda deram, por
de Emergência,

lo progresso de nossa ma e- admiração pelo Bra- de mostrar a todos, sempre Rio, (Agência Nacional)
-

-

I
. carta pateríte, a nova Com-

O P id t G t I' VPátria - sil, assim como natural- manifestando grande admi-

Sal-�a M-81'S (s,ta'
panhia das Indias OCiden-1

resi e.n e eu 10 ar-

Rio, (Agência Nacional)
j
mente no Perú, no Chili, na ração e afeto pelo Brasil e . . . , . gas examinando.ontem, uma

tais, o pr-ivilégio nas con- - -

d MO-' tê d
- O navio-escola "Almi-I Argentina, no Urugu ia, em pelo Presidente Getulio .' .

-

exposrçao o nus erro a
.qu istas que fizessem na A-

'" -' lt ôb
r

, .:

rante Saldanha", foi em
-

todas as nacões irmãs do Vargas, de quem é amigo, . . . Ag r ic u ura so re a Cl'laçao
- menca e na Afnca; .'.

'

seu ultimo cruzeiro o gran- continente. acrescentando estar anelo- '

.
de colon ías de retirantes

I •

- em 1.820, depois de -

de- "Embaixador do Bra- A base naval norte-ame- so para visitar o Rio. I
- A hora da morte

Mar-,
�'ES não foram criadas para . .

-

. .
do Estado do Maranhão, e-

.' . vencido Art.igas e pacifica-

s.i1'� cujo p. restigio e ,pro-,- ricana de Guam, a mais Referindo-se ainda o co- ceI Proust disse aos armgo.s : cLzer que Deus existe mas .
xarou o seguinte despacho:

_

'

'

., . . , . . \ da a Banda Or-iental, o Ge-
JeGl10 mundial _ se evíden- importante do Oceano Pa- mandante Silvio Borges "Tragam-me os orrg.nais para provar a existênc ía De-' "Volto para informar

I I neral Curado despediu-se
ciou em, todas as nações

_ cífico, foi pela primeira, Meta; com idênticas expre-
I sôbrc a mesa. Quero cor ri- \ le através do amor". . qual a extensão das terras
I I do Exército que comandára

visitadas" que lhe tributa- V.E visitada por um navio sões de reconhecimento,' g ir a passagem da morte de i
- -Para todos 03 amnnt=s cediadas pelo Governador

. I I I por 4 anos de campanha;
1';1:11 as mais significativas 'brasileiro. lndentico fato aos inúmeros países da Eu- urna personagem. Só agoru de nossa História dos 1'10;- do Maranhão os trabalha,

.

h h I I .

it d
.

.

- em
_

1.823, o Exército
e carm osas omenagens, ocorreu em relação á base ropa VISI a os, mencionan- sei como alguem sente e sse metros tempos, Afonso de r • •

dores nordestinos."
I

,.. . ' brasileiro sob o comando
Fórum percorridas, em cer- - de Porto Belgragrano, na do ademais notademente a momento". 'I'aunay preparou em cc is

d J
.

J
.

d L'
Em telegrama dirig ldo ao

e ose oaqulm e Ima -e _

.

cu' de trêz e meses, quasi Argentina, onde a �ista do passagem pelo Egito, pela
- Trinta e seis obv.is v olurnes a sua "História (Te. . '. Presidente da República o

ilh
'. :,rinc-ipal's de Shakespeare, ':31 das Bandeiras Pau lv-

Silva fez um rec-onheclmen-ISE' .

d B
'

35.000 mi as, tendo Sido "Saldanha" foi também fes- Arábia, pelo Insostão, pela: '

'

t d l' h d B h' h
'- nr. ugenlO e arros, go-

, "
loas 111 as a a Ia, a- I

'

visitados todos os conti- tivnmente assinalada, com India Portug'uesa e Ceilão, llclusive "Romeu e �ulieta
"

-

t::. s de proximo lançamtf.'to vendo 49. mortos e feridos. t
vernador do Maranhão fez

nentes e climas de maior ,'S mais des\7ancedol"as de- bem como pelas cidades
.

Otelo", Macbeth", "Dei.; pelas Edições Me:horamen- um apêlo no sentido da\-in-

I··
. Esta foi a· última ação da

variedade indo de zero a
I monstração de carinho pe- norte-americanas de San- Cavaleiros de Verona" e 0:1- t.os.

guerra da Independência,
clusão imediata daquele

41 gráus a sombra. Assim 'o Bras,il, inclusive com a diego e São Francisco da ,J os serão publicadqs aind�, - Trecho de carta de .To- -.. Estado no plano de assis-
,

d A"
- que fICOU ter1nmada; .,

-

iniciou- palpitante entrevis- )ferta rle ricas inSCI"iço·es Califórnia. E terminou rei- 6'lte ano pelas Edições MIj- se e ,·encar e llm am!g(,: . tência aos flagelados. Para
"

.,. ...,., - em 1.884, nasceu Ral-
t

' .

d C 't I
.

d
'. lhoramentos. Sera que atmguel a poste-' ..a a Imprensa a a,pI a � presentes ralativos ao a-:._ teran o que, nesse cruzel-

'.
'

-. mlJndo Sampal'O, hOJe Gene-
da Republica �apitão de contecimento. l"OS

'

memorável, os nossos
- Uma frase de Fraz L,i- J"t!ade com meus Íl'nba-

1 d D"
-

d E' • .

.

-.

j
".

ra e IVlsao O' xercIto
mv,r e guerra Silvio Borges GRANDE ITERESSE PE- marinheiros souberam hon- zst que fOI tambem um pen- !tios? FOI essa um,-! de suas

B '1'
'

rasl elro.
da lVIota, o qual comandoli [,0 NOSSO PROGRESSO l"ai diante de todas as ban- _wdor profundo: "As ml,lhc- grandes preocupações, I André Nilo Tadasco
o belo e gaoboso navio de PrLzando sempre o nosso deiras, o renome do Brasil

.. ' , . ._ I
guerra nacional na viagem �)l'estigio internacional e o (; de sua Armada.

OS' 'e' 8- V,-d.nde cirvllmnaveg-ação que a- Fande interesse em toda a
' ôllgue -

')arte observado peio atual ESTA' DOENTE'! DE ELIXIR tu

SANIMADO? INOFENSIVO Av ORGANISMO,
AGRADAVEL COMO UM LH':OR

REUMATISMO I SIFILIS I

Tome o pópuJar depurativo comp9sto df

Hermofenil e plantas 'medicinais dt alto
valor depurativo. Aprovado pelo- D. N. S. '

\l. cO,mo medicaçã.o auxiliar no tratamen·

to d aSWlis e Reumatismo dD mC1ma

�rigem. J

Foi com efeito um cruza- progresso de nossa Pátria,
dor sem precedentes o efe- ) comandante do "Almiran-

te Saldanha", declarou ain
la à imprensa carioca:
- Outro país pela pri

neira vez visitado por uma

'midnde de nossa ,Armada

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

r

AQUECEDOR

ELÉTRICO

r��
IMERSÃO e CHUVEIRO

___.,�-....�

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra r�pido.
• Játo abundante na tempe·

ratura dese·jada.

o MISTURADOR DÁKO, de 'regu"

lagem instantonea, permite a

maior escala de graduações. d�' -,

TEMPERATURA,

•
•

CONFORTO absolutC)
Grande ,ECONOMIA,
� �� , .."��?>;J,,y-'-' --:--

-",*-

_-'';:>.

. . �-,

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capacidade: _\
.

100 a 1.000 litros

FabricodQs nos tipos
horizOf)tol e vertical.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

re,vestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura PQr:1JRMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM,IA._

�,
GARANTe: O I QUE FABRICA

c� RAMOS S/4.-Comércio ,e h,gênclas
_

Rua João Pinto, ,••Fpolii··Sta. Catarina
.-;:..i,..""

. -

�;;-

/

.. :�.:.. _ .. ,,",,

"

para que estendesse ao Ma
ranhão à. sua excllrsã� às
cegiões àssolaàas "pelas sê-

�ste fim, dirigiu o governa
doi" maranhense um apêlo
ao Ministro da Agriclillura

caso

•
r

Tendo-se agravado o pro-'
blema, em carater de cala

'11Idade, com o redobrado
fluxo de retirantes, pertur
)ando o sisfema de trans

[Jortes, o governador Eugê
nIo de Barros, apelou para
o presidente Getulio Vúgal'!
esclarecendo que o Maran
hão está grandemente pre

judicado pela falta de chu

vas, que só agora começam
a cair, ac'hand�-se os pode
re-s públicos estaduais com

pletamente desaparelhados
de meios para enfrentar a

crise.

Dispõe, todavia, o Ma

ranhão de vastas áreas de
terras féi:ieis, desocupadas,
que podem abrigar os des

iocados mediante um plano
ae cooperação com o Gover
no Ferlei_.al.
Sôbre o assunto, infor

mou o Ministro da Agl'icuÍ
tum que fi-fio pudera visi
tar o Maranhão, conforme
era do seu <lesejo, em vir
tude da rapidêz das duas

viagens que realizou ao

Nordeste.' Mas um pro,gra
ma e,special de trabalho,
visando canalizar para o

Maranhão apreciavel nú

mero de retirantes, fora in

cluido no "Plano de Produ

ção Agrícola de Emergên
cia", do atual governo e,

posteriormente, o Ministé
do da Agricultura entrara

com a quota de dois mi
IhõeR e quinlhentos mil CI!U
zeiros, para a instalação i

mediata da um Nucleo Co
l'onial Mearim, ora ·em fase
de organização, mediante
acôrdo firmado com o go-

I vemo de Maranhão .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ ..."�_ 1�'lorianó]}olis:,,5!_�arta-feira, 3 de Junho de 1953 'I" 'i:,T�

C,_'�J.-Ô$ aoo,ok O $.'/A.
Uma tra�ição, no Lomércio e ,na In�ustria' �e Santa Catarina,

.. ,M aí ri � - F lo ri á n ó p o I is,
FIlIaI� e�: BLUMENAU, LAGUNA, L�JES, JOAÇABA, JO�NVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARAO E CURITIBA.

Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA
\ MARIA, FBRICA DE GÊLO .

..__
---_.

(CO ESTA.DO)

Ano ',' . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.·
Os ortg'ína ís, mesmo não publicados,

0.......... 011. aJlar.,lÀ.,reallllr.tért..
serão devolvidos,

,
T U B J; K C li L O II •

A direcâo não se responsabiliza velo.
h'�JH ,rPtAJrIA. • RADIOSCOPIA DOS PULIlO..

ceitos emitidos nos artigos assinados.

.....t'i!fl.�" 11.1" J'ar.1!.ld,�. N"e-iO"A .t. il\:.,,,; .... ' I" ··w,·,.... -r

•

Clt.rll1. 4. Tor.s
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"".. ti.. ll1'lti!UI. I f'"-.".,ú.,, ,.... I. "acuidade Nllcioual d....dlclna. T1"loloa".ta .! ADV'OGADOS
'lf1l41.u jIIOr ...!t ... ".";' •• .a..&l"d•• ,. • I".;.""'''.....u ... .�, ..""... Ü"lOCltln,ião (l", .l'{(>lpital N.r'o ...=>....

I
'

'�..t.l. I, ',<$', «.UII ..nll.1u';'çt.o p.l11 S N. T, '&x-Int.rno. b·.oal.toa.... ao
----.---".------------------

Is-I.leroo •., .8o.piUI f'lIt••h\tri0Oll •• "!lil""""" h 41"'':'"<' -<a I
.

·.lHlrftloll ,IQ Pror, Oito Pinh.iro Outro"ri... (1..1.0;'
DH.._ NIA.RIO L.AURINDO

'''''1'''.1 "".r.l. (\".�';;;(lrj(\ .. !ta,. F�lip. S�:lunJd\ II. 118

*%-I-al:t.iril,\o 6. SantA Cua ,'••je.rt�oIU·.:I' .. �� IH. *" ·u",,· R<lil.! R 4& 810 J (J.Tj'C •• ·30, Ot�rlsm.nt., daa U la 18 lIona.

ilIh,tu .6tl.iea' - D_n�.a N.M'o."

C_...1&6:1'lo: ••ulélc J.m6U. N.""

. 'lMhl.Il�.:'. a•• )10e.&1."., 114.

{ÀJU,lllUI n.E 11 ... 11 ..O"".

;Ad.vocacia e Contabilidade
- mi. IIST_VAM FBlÍGAPü"1

-

Lui , ', ..• 2.o:n

Ad'\-"'1eado - Magestie .. ,....... 2.276
·H ACto- GARU.sALDI S. '('HUGO Ml'trojJo) :U47

I
DR. S/il\HJEL FONSECA ._ Contabilwta - La Porta , 3.321

I. ClRURGIAO DENTISTA !(:uifwlf' "i}J.4.�o\l!�' -- 5;u A1.ld.&.I'". Cacique , , 3.449

Con,.-:ultúl'io e ··Re,_;idênda: Rua Fernando l\lllchado n. 5.
' Central ,..... 2.6ff I

HOkARIO - ue segunda -a sexta-feira das 14 às. DR JOS� MEDEIROS.VIEIRA Estrela .. ' :t3í1

] 8 horas. SábHdo - das !) as 12 horas. I'
- ADVOGADO - Ideal " 3.Gj�;

ATENDE COM HORA MARCADA
· ...·H "'_tpl II';I - lu) ... - fluu c.u....·, .._ ESTREITO

DR. \VALlVIOR ZOMER GARCIA:,: l DRS. CrRO MARQUES_ Nl\NES E-'-' I ��que " ..

".;.".
06

Diplomado pela Faculdade Nacional de M�dicina da ' DIB CHEREl\ol ,l armaClaS
Universida.de do Brasil . ,

ADVOG
I

d PI t-
Ex.interno )lor concurso da Maternidade-Escola

ADOS I
.

e an ao
. I (Serviço do Prof. tOctávio Rodrigues Lima) Causas cíveis, comerciais, erimimlis e ,'4. quinta-feira - Farmá-

DR. ANTONIO MONIZ D(:� A R..A.(.�i�O "", Ex-interno do Se;viço de C,i�urgia do �ospital I trabalhistas c:a da Fé - Rua Felipe
ClaUaGIA TIUIIU•.ATtll.OflU i I. A. P. E. r. C. do RIO de JaneIrO R N M I d 1 b

I
Q 1 'dt

01''''''''
I

...:lHédico do Hospital de Caridàde . .,
lIa 1 unes ac la o, 7 -- so rado - sala 2 ",c:mll .

......�.. jSOrt4u .Joh Pinto, li flCEJ\rÇAS DE SENHORAS-PARTOS-OPERAÇÕES na
G sábado (tarde) - Far-

o.. ti �. l' 4IL+.ri.m.JI..... I'
Cqn:'l: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. Ii

CLARNO G. GALLE'fT: mácia Moderna - Rua João
.

- ,,,,,Vfllf;.ho _ I
81.\1";>5 _. R4blllof.... - Pela manh:i atende diàriarnente no Hospital ..

.
Pinto,

... " __I"' ..... l�&, ;,;...... fI.
.

I C' '1 i
,Roa: VItor MeIreles 11· 60 - l"one 2.468 - Florianópolis: I

.

...

I'
(e drJr IHe.· . ,

.

I
7 domIngo -

- F .
- .

··--�OR-A-j-...F-"'RRDo (�Jn''ft�'''f

,.
.����itl�1I:�ai.��·��l�-';�:�::�ur�:��:lç·Ã�1. 2.�� '. Navl·o-.Motor �.(Carl H'oepc' k'e», ���derna

_:_ Rua 'JO�rom;���
e.TC. Nar.loa:.!· III ". "' .. " ,«>.

.

!oint-ll1r.t'c)r 40 Boa;.{ul Coibi" " " "'...
.

.

.

- lVlbDICO -

.' I )
I UI sábado (tarde) - Far- .

�n�l" ft"'t-.."s.... "",.,y;-g.t" .' CLINICA DE CRIANÇAS I
RAPlDEZ -� CONFORTO fi�GURA.NÇ,.\ m;tcia Santo Antônio - Rua

lla,OUbcl. s.:':'iI41. • D Ir I TOS;\
.

J 'I 'italf'«m .. entre (i'LORiAN()I'l1U� ., fUI) DE JAN!tIf-:�; Jr·50 Pinto.

b. 1'11'll••• te., .. � DOENÇAS' INTERNAS
11"'1l...1�" eI•• ,., .... l' ."r... CORAÇAO _ FIGADO _ RINS _ INTESTINOS

·"_!.•:rol'''· HHfJrIDftdiftrl�� ,'m r r. .... 1 .. i : �!Ii .. , .. 1\ • .., ",'rI ,

14 do.:ningo - 'Farmácia

'POQ. 11. "II Tra.tamento modej'no da SIFILIS 6"j ""11'
.

'Sa:lto Antônio ..:._ Rua, joa�o
.

"" .. iC' �•• fJ-·"1 ,,�I�t.�,,_,. .•• r.., (l 'Y}(:-\f n�"(""f:tf� I';ot' t'."�·�·"Jll��lrf).l'
.... , tu \I.u1f.<>. 8,....' .... '4 lII"lNl" Consultório ....:_ Rua Tira. dentes, 9

j':nto.

'-"-Õif.M:tRIIÕ-WÊNDijÃ·ÜSEN�-'�"���' D !)' 11 dH01R3�'R11501: NAVIO-MpOT,O� CAR�
-

HOEPCKE }�lSáCbatd� (tarde) -Far-

�s as e as as 10ras rOXlnla·s salda's
.. 'C); a 'armense - Rua

CJii!ll�. iIIIf.41c:a •• 1114111... '. ma.cu
I

�,

c.... t"'rl .. _ .na JolG Phil,,", 11 _ .. T.L •. "l! TeleIône - 3,415 - Florianópolis - I D A V O L T A Tl'ajano.

(••JIlIIl"'f.t ihai; 4 "a (I �.,na&
-_ .._-- de Fpolis. de Hnjai do Rio de Santo" 21 Ctol1lingo - Farmáci�

...... '.".i.t &u 'Ibtc..... )1allitiol', n Ta.t Jtl- l. ADVOC/\CIA E CON'f.ABILIDADE
I

.

DRS.
�

ZANY GON:ZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM,
,FVl:_.VIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
I
/

'

ARMANDO CARREIRAO
._ CONTADOR--

••DIOO$ I
......... ,_...,...,.......&,-_..........- ........�". ..............&""'tiL"'lIIIlII II....

.

� .. .-.-----------_..;.._ --.- ----- I_ __'•• ._...,_.-. _____....,..-- ��..J'Ió�...��"..•. -..,...". ......., ....

DR. JULIO' DOIN VIEIRA"
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS.. ,.OUVIDOS,' NM�IZ E ·GARGANTA .

'

Ex-Assistente na Po licl iu ic a Geral-do Rio de Janei- I

ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
'

Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa. I
Curso no Departamento Nacional de Saúde

.

Consultas dibiamentê das 10 às 12 horas .

3as. e sas. feiras de 15 às 18 horas.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

horas.
Consultório: Rua Vitor Meireles, esquína com

Saldanha Marinho.
.

i
Residência: Travessa Urussanga �. - ApL. 102. ! f

DU. WI4\l)YSLAVA W. MUSSI
E

ns, ANTONIO Dt'R Mt:SSl

___ o ..._ •• __ ._ ....__,_ ••__
•
_ •• L.-_.

DR. I. LOBATO FJLHO

...._

• �j\\ �JII loIloUrnG. m4todo. chI di."nó.tl"'" • Irr ... ,.... ",,,',w

."LJ"08COPU - D;IBT••O - 8ALPIN,iOOllA!I'LrI '1U1'l .. #0
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ta coluna, informações que
. necessita, dlàriamente t! de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado """"" :tO�2
A Gazeta " ... , ... , 2.6;;6
DiáriO' da 'I'arde '" 3.1) j!�
Diário da Manhã ,:. 2AGJ
A "Ve"da'de , :z.O](,
imprensa Oficial 2.6S�
HOSPI'l'i\IS
De Caridade:

(Provedor) . .. .. .. 2.31-1
(Portaria) " 2.0:IG
Nerêu Ramos ,.

;11ilitar ,. , , ,

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carles Corrêa

CHA_MADAS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla
mações) .... ".,.

Polícia (Sala Comís-
sár io) , ..

Pol ícia (Gab. Dele-
gado) .

COMPANHIAS DE .

TRANSPORTE
AÉREO

TAC , .

Cruzeiro do Sul .

Panair .

. Varig , .

Lóide Aéreo .

Real· .

Scandimn;,as , .

TfOTÉIS
.

:..831
:U:ií

3.1�3

3.121

3.::1:1

2.Il:!R

2.á91

:1.700 \

2.500
3.553
2.32;';
2.402'
2.3.38

.

ViGO

\

"atar�nense - Rua 'Traja
LO,

27 sáb:1do (tarde) - Far
mácia Noturna - Rua Tra
i::mo. ....

\ 28 domingo - Farmácia
Noturna -,Rua Trajano.

-

'

Luiz Osvaldo D'Acâmpora
- Inspetor de Farmácia.

O serviço 'noturno �el'á e

fetuado' pelas Farmácias
Santo Antônio, Moderna e

Notu1'l1a, situadas às ru'as
João 'Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não po-

derá ser alterada -sem' prê
. via autorização dêste De
l

partamento.
Departamento de Sa(lde

PúY lica, em 29 de maio de
ln53,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



morso,
Manoel Artbur �;d8 Oliveira, vendo-se pardldo, resolveu libertar a::amante, 8,sumlndo a responsabilidade;,

do hediondo crime do Saco dos Llmõ6s� - Ontem, ouvidas varias testemunhas �::�;�rdO ��,�;��o l:�.:l��;�s
A hedionda cêna de san- sua amás ia, Natália Perei-. fessa r? Nunca! Atirar a ria mais possível, para éle,. prras testemunhas, êle' bem pairar a todo e qualquer cando a vida, em defesa d

gu e que, desde a noite de ra da Silva, o nefarido e in- culpa sôbre a sua amante, I persistir na afirmativa de o sabia, 'não a condenariam. sentimento de humanidade. seu amado filho, que estava
sábado último, foi o assun- qualificável assassinio, a- flue era a mãe da vítima? que Antônio Silva fô ra as- Não esconderiam os porme- Nilo há fugir para senti- sendo vítima da brutalidade
to do d'ia, nas rodas de tô- cabou, ontem, de confessar- Por enquanto,' sim ... Vi- sass inu.do pela 'Própria mãe, nores dessa; página hedion- mentalismo, 'I'orna-se ne- de um criminoso, ou t_alv,ez
das as camadas sociais des- :8 ';l'iminoso. A s�ua c0!lsci- i vendo, �s�im, i�tiramente, I num momento de dese�.?er? ��. escrita

'

com, s.angue e cessál:io. que Manoel Artur lombrosiano? Natália não
ta Cap ita l.jentra, agora, em en cia levou-o a esse gesto' essas dúvidas, ele procura- Não, porque a consciencia ouro. Para as testemunhas, de Ol ive ira pague, nas g ra- poderia ter evitado, logo, o
nova fu.se de âmbito pol.í- dos homens que, embora I va eximir-se da autoria do' também lhe falava. O re- o criminoso deve ser julga- des da Penitenciária, o cri- desenrolar daquele drama

.
'

c ia l, esclarecidos os seus criminosos, ainda podem ob- crime, sabendo, de ante- morsa atordoava-o, pouco a do, severamente. A lei, a lei me que, na noite de sábado gritando por socorro, arran.
principais pontos, no inqué- cer algum perdão divino, mão, que Deus não dorme, pouco, até que deixou de e- dos homens, deve indicar ao último, praticou matando, a cando, &0 mesmo tempo, o
rito que a Polícia Civil está com o' ato do arrepen dimen- como afirmamos em nossa xistir, para a Polícia, a dú- assassino, o castigo que êle pancadas, a bofetadas e a fruto do seu amor, dos bra..
realizando. to. Lutou êle, horas' a fio, edição de ontem, na repor- vida, ante' a confissão do bem o merece· pelo ato que tamancadas, aquela inocen- ços do seu amante?
Manoel Artur de Olivei- desde aquêle momento da tagem que levamos a públi- criminoso "Matei-o, praticou, roüban do à vida a te criança. Para êle, não há Sim. Tôdas essas hipóte.

ra, que, a princípio, procu- tragédia do menor Antônio' co, sôbre aquêle triste epí- sim!"
,

' i uma criatura que ainda mal outro caminho a não ser o ses nos ocorrem, como ar:
rou atirar à consciência de· Silva, consigo mesmo. Con- sódio, vivido em um lar hu- Essa confissão. deterrni- havia dado os primeiros da condenação, pelos ho- mas de defesa de que sepo,
�>..-<,...(�-(�)-(��)...()... mil de, e cuja razão, para nau à liberdade de Natália, ! passos, Para as testemu- meus, porquanto o castigo dería valer, para salvar a

êsse ge cto de brutalidade, a pobre segunda vitima, Ela,
.

nhas, que encontraram An- de Deus, virá e virá a seu infeliz criança. Qual a mãe
estava única!! exclusíva-] finalmente, estava livre, tôn io Silva exalando os úl- tempo! que, em emergências como
rncn te, no ódio que votava

I
ante a declaração de seu a- timos suspiros, aos braços esta, não dá a própria vida

à criança, que não era o i mante, que, enfim, não po- da própria. mãe, dêpois de LIVRE, A MÃE DA PE- em defesa do filho? Qual a
seu próprio sangue. I deria ocultar a autoria do sofrer atos brutais. do amá- QUENA VITIMA, criatura que, gerando um
Prêso, com aquela que: gesto tão nefando, As pró- sio, a verdade deve sobre- PORQUE?.. ser, não o defende, seja

����;�v� fil��;�:a:m��o d��! �
A V I 'S \ O as�����n�oJe indagar _ Nü- ��:� fôr a situação de ata.

crificado de maneira tão ' .

\.._ tália não tem responsab ili- Natália também Jel11 res_
estúpida e cruel Manoel'

.

da de na morte .do PI,'O'PI';O ponsahilidades a serem ...c ,
.

,

'

Dr r'F DE APÓSENTADOIUA E PENSõES DO:-1
•

...

\.l'tur de Oliveira, depois I INSrITU �,) filho? Não será ela, por preçiadas pela Justiça. Cum,
que ouviu as palavras de' COMERCIÁRIOS ventura, co-autora no hedi- pre à Polícia apurá-las, p
N tál i t I DELEGACIA NO E3TA.DO DE SANTA CATARl�.\. onda acontecimento? N'ão Ira prestígio da própr-ia Jus-a a Ia, que OIl em mesmo

CAHTEmA DE ACIDENTES DO THABALHO _

::ll! blicamos, afirmando que ,_ ' .' . lhe competia, no caso, eu- tiça! .

:'l\'{ f i lh t Temos a sa tisfacão de comunicar as firmas comer-
._()'_ �_�( '�()

. _<� _ •.�. __( �( _�_ �,......1; eu 1 o mor o a socos e "'�' 'j.
.

o d
_

1
- _0_'....__�)�('._._.b·_I�I�()__ (�

, f t I' I t" ciai's, contribuintes deste Instituto, Que a �n o mes (f

FRECH A"···.M'DO
')0 e ae as pe o seu aman e , . " .' l' d C \ RT'ETR.\ 'D"" j\ C[DEN,

ti l id N- Ma io u f inrlo fOI in stn la a a h. !" ,."" 'i'_. ". ..-
,i. co:� v i1.e do Govêrno do ""s panoramas examinou 3en u-se perc I o. ao se,

-
.

. , ,
" .', c ,

TES DO TRABALHO. com sede a Rua Conaelheir» Ma-
E,Lado e para opinar sôbre várias áreas em que se po-

MI'" b I Când·ld
I f'ra, 1':. 1;3<1, sobrado. r;esta Capital, telefon e n. 3.172 po-

o problema da criação da (I,'!'á desenvolver uma Uni- arec d O d en dc n referido seg-uro sei' feito doravante neste Instí-

Universidade de Santa Ca- vers idad e. Percorreu-as na
f

Caldas tuto, i1c'le;:'C�O os :ntéress:l.:io.:'. dirig ir-se diretameute à

tarin a, veio a esta Capital, lrha, no perímetro urbano sede da Carteira,
I Encontra-se nesta cidade, Cornun icamos às refer.tlas f irrnas, que de ncôr.Io

como é de geral conheci- e no sub-urbano,' e também
im visita à pessoas de sua' com o Art. 20 do Decreto 31.984 e com o Art. 30 da Por-

menta, o sr. Professor dr·1 no Continente, não só na .oxma. família, o sr. Mure-I taria n. 28, do M. T. L C., todos 03 seguros ,de .aciJentes
Ernesto de Souza Campos, ');11'te pertencente ao muni- hal Cândido Caldas. elo trabalho só poderão vigorar nas Cias. PartiGtdr.re,:
da Universidade de SãO: "pio da Capital, como nos O ilustre visitante, que é de Seguros, até 31 de Dezembro de 1953, ocasião em que

,

I .Im d.os maiR destacados fi- passarão a ser efetuados antomáticamente nas ImJ!tul',Paulo, 'u qu�m recomendam nunicípios de Sã,o José e (" ,

�h'Os da terra "barrigacver- ções de Previdência Social.
:le", pois é natural desta ci- .Esclarecemos, outrossim, que o atendimento dos

I'ntl'mo dade. foi há pouco,. cohfor- acidentados, nesta Capital, será efetuado pelo Hospít:tlPara estabelecer
,ne noticiámos, . transferidJ de Cari·dade e pelos Drs. Gilberto Guerreiro Fon�cc"�,
para a Reserva do Exército, Joaquim Madeira Neves, Antônio Dib Mussi � Oswaldo
após prestar ao mesmo e à . Luiz do H.osál'io, os serviços de oto-rino-Iaringologia,
,ação quasi cinquenta a,. oftalmologia, c.irul'gia, e ortopedia, respectivamente.
10S de relevantes serviço3. i Florinnópolis, 1° de Junho de 1953,
Às inúmeras -visitas que' Francisco Câmara Neto

receberá "O Estado" se :u:-! Delegado
:ocia, desejando a s. exC:,1. i .

.

Dtt Carlos Cypriani
'.> à exma, família uma fe[i�; ! Diretor do Departamento
2:"tada na' térra natal. I de Acidentes do Trabalho mas a preguiça o venceu.

x

O sr; Martinho Callado" redator d' A Gaz.eta, enten·
de que os flue discordam dos seus pontos de vista pessoais,
(�stão visando ao Partido Democrata Cristão. Náo há
ca�lsa para essa exploração, de vez que o próprio sr. Cal
lado, quando faJa llel0 jornal, afirma que o faz impes-
soalizado. Por outro lado, nada temos, lIada podemosLevo ao conhecimento dos senhores comerciários
ter, contra o Partido ,Democrata Cristão. O programa do

{lue, tendo em vista a instalação do Ambulatório do Ins- '. ..
"

, . _

. C
.,. partido a que serVImos não tem pontos dlvergenies uo

t:tu�o de A:posentadol'l� e, P,ensoe�s dos. omerClanos,
programa do P. D . .c. O nosso chefe nunca recebeu, co.

r�ahzada dIa 29 d: maIO ultImo: este .Departamento Re-
.ilO o sr. lrineu Bornhausen, telegramas eleitorais do

p:�ol1al, aten�endo a reco:nendaçao do Departa:r:ne�to Na- I ,.1'. Luis Carlos Prestes. Defendemos, P. S. D. e P. D. C.,
c:o�al: s:lspen,d�, a partIr d.es�a data, seus serVIços" de

i plataformas semelhantes, nas quais estão contidos os
a�,slstenClí.t medIca, nesta Capital, mantendo-os, por em, "

l' I d t'
D

'I 'I
.

N nda Nel, .

Eti' I prUlClp os (a ()U .l'ma SOCla na gre]a. a eme -

no lI1�erlor do . s a� c.
". ,_ '. . .

"
son Carneiro; favorável ao divorcio, apareceram duas

No entanto, ne:sta Capital, selao 1I11cmdos os servl- 'I
.

t d d t d t" A b
-

ram, �.. � assma uras e' epu a os ca arlnenses. m as nao e
cos de assistencla soclal, nos termos do plano elaborado

d .

t t d PSD d U D N E' 'bli: 1 D ,·t t N· n; >1al I e represen an es o . . ., mas a . ., pu -

o aniv.e"sa'rI·o nat,aII'nl'O do11e o epal amen o - a�lO. . I t' .

PI"d OI'
.

d' t t 1 .,-•

I �o e no:ono que o sr. ac] o ImplO, u enlS a,. vo ou

I d R
-

h
.,

t sr. Siqueira BelIo, ilustre
Florianópolis, 10 de Junho de 1953 I por

essa emen a.. azao nen uma, pOIS, eXlS e para que

FLÁVIO FERRARI
o P. S. D. combata o P. D. é. e para que o P. D. C. com- representante do povo, na

bata o P. S. D. O que não é possível, no entanto, é que Assembléia Legislativa.
o jornalista Martinho Callado, agindo como jornalista,: EleI'to pela

Bilac traduziu tudo direi-
gloriosa le� Bil,ac traduziu tudo co- tinho, c,omo estav� no li.exija o nosso silêncio como presidente do P. D. C., quan.

'

d dodo o P. D. C. não está em causa. Se ao sr. Calla(lo é 'hu- gen a Partido Social mo estava no livro. Quando, vro, mostrava quem era o

m:ll1ame;lte impossivel sepnrar o !Jolítico do jornalista, Democrático, o prestigioso porém, um· raio de lua mos· sedutor, êle pÔs: "
...

cahe-lhe cúnfiat' a outrem. mais acreditado _ e os há, prócer cacadorense, no Le- trava quem era o sedutor,C Era o. Barão de Paranapia-
1 I·

-

t··I' •
-" ele pôz: - Era o Barão de caba pessoa viva, na época:I em. 1'0

- a (lreçaO 11ar luun3. I gislativo, veUl assinalando
x I Paranapiacaba. e de alta projeção na polí.

x

x

I
sua prese�ç'a por co.nstaílte tica da Côrte. (Era uma in-

El1t:ellde o jOl'll!l1 palaciano em'lip;al' o nome do sr. preocupaçao de serv]� o po- fâmia!

,Joaquim Ramos no Joquei Clube. A pena de aluguel! do. vo e'elevar o seu partido. Viram os leitores? Plágio descarado, sórdido,
.

I h
", '.

i D'" I 1\'" h' f t D I I" vergonhoso. Em cerca de 500 palavras, copiou 490Levo ao conhecImento (OS sen ores comerClarlOS i flll]W�he no Jano (a 'J.an. ã, Ignora os a os, e, por, as nossas co unas, a las,
que, a partir destal data até o .próximo dia 30 dêste mês: i3S0, vive l1Iontando no porco, como diz agiria. ! será dado observar a sua

e colaborQu com lO!

ARDIl\" I '

d'
. No mesmo 'livro de Medeiros e AlbQquerquede Junh�, s.e acham a,bel'tas a,:; matrículas do J,. '1.1, Ha l?S nlud}u aos �asamentos ric�s e até hoje es: capacidade de trabalho, a.

DE INFANCIA, mantido por e�te Departamento Re-: t!l contanuo o troca. VelO, agora, com ISSO; do Joquel está um episódio do hospicio do Rio. Certo comer-

gional. í 1 Clube. E veio CITado! O sr. Joaquim Ramos não possui través de continua ativida- ciante, traído pela mulher e pelo sócio, foi decla-
. Tôdas �s informações serã? prestadas, diàriamente,

I
um só eavalo de corridas. Quem possui diversos é o sr. de, quer na tribuna, quer l'ado louco e internado. Varios anos depois desco-

no hQrário das 9 às 12 horas, na séde dêst� Departa- Trineu Bomhausen! E' conhecido o seu haras de Castro, nas comissões: I' bl'il'am-Ihe a sanidade mental e' deram-lhe alta. O

menta, à Avenida Hercílio Luz"57. 110 Paraná, de soeiec1ade com o sr. Evaldo Lodi. E sabe- Na grata efeméride, a-
I homem. recusou a libel'dadeA alegafldo que ninguem

.

.

-

/ . ; se ,timl>:�m que, numa das recentes competições, no 'lo- 1 mais lhe dal'ia "crédito de Juizo".
Florianópolis, 1° de JunJ-lo de 1953 quei, uma sua egua chilena levantou o prêmio de ..... p�ese�tamos ao ilustre dep. Depois do que se lê acima, quem dará crédito

FLÁVIO FERRARI 'Cr$ 30.000,00. S. Exa., radiante, doou o prêmio à U.D.N. SIqueIra BelIo as nossas de vergonha ao Professor Medeiros dos Santos?

Diretor Gera,] para juntar com o resto e auxiliar a eleição de Turvo. ; saudações correligionárias. '. GUILHERME TA.L

/

Atordoado P lo R.e

Florianópolis, Quarta-feira, 3 de Junho de 1953

o Prof. Souza Campos e a

Ilníversídade de S, Catarina

L.-, títulos mais valiosos. S. Biguaçu.
.t�xa. é engenheiro e médi

co; é autor de vários livros
contacto com o nosso meio

s,o,hre Universidades, sendo

que visitou as principais. do
social e para o pôr ao cor

ren te dos,' problemas uni

versitários, proferiu S.

Exa. no salão nobre da Fa-

mundo; é autor de' vários

projetos de hospitais desti
I .

l1f1dos ao ensino médico; co-

laborou nos planos das Ci-
, d

culdade de Direito, nas noi

tes de 25, 26 e 27 de maip,
dades Universitárias do Rio

palestras, que ,foram gran-
de Janeiro, de São Paulo, de

demente concorridas e es-

A blBelo Horizonte e de H.ecife; N t P I ;t· sttem e' I-ae �",id,ntedaeomi"ão d<:::,�::,: �:p:;:�::,";:: O as' O I IC�Si"'Cidaàe Universitária de S.
foi presidida pelo sr. Go- Várias e ásperas foràm as vêzes que a Imprensa I Legislativa'Pa�do-; já dirigiu escolas ,. ,

. ... vernador Irineu Bornhau- udenista acusou o sr. Nerêu Ramos de eleger o sr. Joa-: A sessão da Assembléia
supenores, e fOI MinIstro.

"O
.

R
. -

O t
.

_, ,sen, tomou por tema qUlm amos apenas porque 'seu H·mao. empo velO
Leçislativa, ontem, careceuria Educacao e Saude do Go-'

. ,
'. rlemontsar a sem razão dessa invencionice.

- EJ '.
G D I problema universItario bra- de importância, havendo si-

"erno unco aspar u- Quem a pulverizou foi, precisamente, o sr, Wan-
.

'd d d rlerley JuniOlI, que, em alg'uns mpse5 de convivência com do lido o expediente e, em
ira. 1 sileiro; a Ul1IVel'SI a e e �

, aquele ilustre conterrâneo, n�o escondeu os serviços seguida, encerrados os tra-Veio o eminente Mestre São Paulo". Na segunda,

!. {IUe êle presta ao ·Estado, -'sem fl'equentar a hora do balhos, visto não haver quo�"m companhia de sua exma. estudou "A Universidade· f d C� O d
.

t' 't d '

�ITngad- algo Ja . am,ard·a. . heP?lmen o Imsl�s�el'o .

o sr: .

rum para apreciação da ma-t'vnhora e aqui permaneceu atr.avés dos tempos; raízes .. an er ey . umor e o con .eClmento (e VU1'l3S e lllSUS-: , , ..

durante uma semana, estu- e evolução; a Universidade peitas pessoas nesta Capital. . .1,' teria deSIgnada para a 01'-

X X- dem-do-dia.
,
------------__----------

(:undo repousadamen te o moderna". Na terceira, ver-
.

sou o caso catarinense:

projetada Univers�dade
San ta Catarina.

x
il�,sunto.

D. Siqueira 8ell0
a

Grande e reais. serviços a Santa Catarina, por cer
de to, prestou na Câmara, o sr. Plúcido Olimp,io, com o ími

co projeto que até hoje apresentou, mandando fôsse
,aberto um crédito de quinhentos mil cruzeiros para um

mOllumento, nas selvas matogrossenses, a um avião que'
por lá caiu!

Não só em mapas e plan
�'HIO e dentro dos respecti-
1'as, mas diretamente no ter- (Cü'üTnúa na 5a pág.)

Serviço Social do C,omérçio
s. E. S. C.

DEPARTAMENTO REGIONAL -DE SANTA
CATARINA

x x

AVISO

Ocorre, na' data de hojé,

Di'retor Geral

Serviço Social do Comércio
.

S. E. S. C.

DEPARTAlV�ENTO REGIONAL DE SANTA
CATARINA

'.AVISO

Confessou

Sob o título 'Trapaceiros, o Diário da Manhã,
de 20 de maio último, inseriu uma crônica notoría,

•

mente plagiada, à primeira coluna da primeira pá
gina, n a secção Tiro ao alvo. O sr. Adolf�edeiros
dos Santos, vulgo Professor Radar, 110 domingo úl
timo, confessou-se autor da �eferida crônica. Da
mos, abaixo, de um lado, essa crônica e, dei outro,
os tópicos do livro Minha vida, de Medeiros de AI-
'buquel'que. 'O confronto dos textos mostra o vergo
nhoso plágio do Prof. Radar.

EIS A PROVA:
Do livro Minha Vida, de De Medeiros dos' Santos,

Medeiros e Albuquerque, do Diário da Manhã:
págs. 193-194 e 195:

"Certa vez, Patrocínio,
para proteger Emilio Roue
de, lhe confiarª a tradução
de um romance·folhetim a

tostão a linha. Rouecte fez o

trabalho por alguns dias,.

'''Contam que, cert.a vez,
José do Patrocínio, par,a
proteger Emílio Rouede,
lhe confiara a tradução de
um romance-folhetim a tos.
tão a linha.
Rouede fez o trabalho

por alguns dias, mas a pre-
guiça o venceu.

PrOlloz estão a Guimarães
Passos que êste faria.a ver

'são. Rouede lhe daria
.

80
réis por linha e ficaria com

20 réis. Ertl pouco... mas

sem trabalho. Guimarães,
por sua vez, teve preguiça
e passou a incumbência a

Coelho Neto. Quando Gui
malrães recebia os 80 réis
ficava com 20 e dava 60 a

Coelho Neto ...

Propôs então a Guima.
rães Passos que 'este faria
a versão. Rouede lhe daria
80 reis por linha e ficaria
com 20 reis. Era POllCO,
mas sem trabalho. Guima·
- /

.

raes, por sua vez, teve pre.
guiça e passou a incumben
cia a Coelho Neto. Quando
Guimarães recebia os seus

80 reis ficava com 20 e da
va 60 á Coelho Neto.

CO'elho Neto, não era Coelho Neto não era ain.
ainda nesse tempo o traba- da nesse tempo o' trabalha
Ihador extraordinário, em'

I
dor extraordinário, em que

que depois se tornou. Achou depois se tornou. Achou

�açante ;0 caso e transfe-I maçante o caso é. transfe
rIU-O a Bllac, dando-lhe 40 riu a Bilac, dando�lhe 40
reis e ficaudo com 20. réis e ficltndo com 20.

O interessante é que esse

regimen funcionou durante
algum tempo, sem que cada
um soubesse sinão daquele
com que entrava em rela.
ção.

\ Esse regime funcionou
durante algum tempo, sem

que cada um soubesse se

não daquele com que entra·'
va em relação. /

Um belo dia Bilac desco
bria tôda a trapaça. Verifi·
cou, dizia, que tinha por ci
ma de si três parasitas, e

resolveu vingar-se.

Mas um belo dia Bilac
soube do caso; - verifi
cou, disse êle, que tinha
10r cima de si tres parasi.
/as" e resolveu 'vingar-se,.

\ o pior é que se não vin
gou contra êles. Aproveitou
uma cena do romance

'

em

que um sujeito, alta hora
da noite, entrava pela ja
nela do quarto de uma mo·

cinha.

Mas o pior' é que' não se

vingou contra eles. Apro
veitou uma cena do roman

ce em. que um sujeito, alta
hora da noit.e, entrava pe
ta janela no quarto de uma

mocinha, para fazeJ;f-Ihe
mal:
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