
A democracia dos "e'Í&mos:' vigilantes"
o SECRETÁR'IO DA SEGURANCA COMANDA ASSALTOS PARA

DESTRUIR PROVAS DE COACCÃO ELEITORAL EM TAIÓ'
Ao sr. Presidente do Par- cimento da direção nacional te munlcípio, face às atítu- midando os pacíficos colo

tido Social Democrático, do nosso Partido e de toda des intimidantes e à pres- nos, a fim de privá-los do

nesta Capital, foi transmí- a Nação: "Congressista - são que faz o senhor Secre-. livre direito do voto. Hoje,
tido o seguinte telegrama: Presidente Tribunal Eleito- .tárío da Segurança Pública, ainda e apenas em face' da
TAIó - 7-289-3�7 - A- ral - Fpolis. - Peço vê.' aqui, estabelecido há vários interferência apaziguadora

cabo de transmltir ao sr.' nia comunicar a V. Excia. e dias, com grande aparato minha e do deputado esta

Presidente do Tribunal E- pedir sejam tomadas as pro- policial, .tendo concentrado dual ,]"ernando Oswaldo de
leitoral o seguinte telegra. vidências pelo Egrégio 'I'rl- grande número de soldados Oliveira" deixou de ter maio

ma, pedindo V. S. complete' bunal Eleitoral, que enten- da Polícia, .que percorre o res consequências, a agres

essa providência, retrans- I der cabíveis, que é de ver- murucipro em carros of'i- são contra, o fotógrafo Xa
mitindo-o ao Presidente I dadeíro alarme a situação ciais, acompanhando cabos vier Kormann

'

por ter êste
Nerêu Ramos, para conhe- I que passa o eleitorado dês, eleitorais, udenistas e intí- tirado fotografia do Secre-
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rárlo da Segurança, junto a

automóveis, jeepe e camío
netes oficiais, frente ao Ho
tel Oswaldo Hem. O Secre

tário, juntamente com Wal
demar Bornhausen, Prefeito
do Rio do Sul e irmão do
sr. Governador do Estado,
exaltados, arrastaram o fo

tógrafo para o porão do Ho

tel. confiscaram-lhe a má

quina fotográfica e distr i-
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Coroação de Elizabeth II
do Discurso' de S, M,

Explendor na
,

Integra
LONDRES, 3 (U. P.) sabedoria e rôrças para po- ,os recantos de cada conti- do que hoje, Com tôda sin- lém de meus domínios, das

O discurso da �'ainha por der cumprhv cs promessas I nente e oceanos do mundo ceridade fiz a promessa de instituições parlame n t a-

, motivo da sua coroação foi que então faria, Durante estavam unidos para me a- estar a vosso serviço, assim res, com sua liberdade de

textualmente como segue: todo êste dia memorial me poiar na missão a que ago- como' muitos de vós haveis palavra e seu respeito aos

"Quando me dirigi a vós senti fortalecida e confor- ra me consagrei com tão prometido estar ao meu. direitos das minorias, e a

pela ultima vez, nas festas tada pela consciência de grande solenidade. Muitos Du ran te tôda minha vida e inspiração foi uma ampla
de Natal, pedi a todos que, que o vosso pensamento e milhares de vós viestes a .ie todo coração me esf'or- tolerancia de pensamento e

qualquer que fôsse a vossa vossas orações me accrn- �fll'ei por .ser digna de vos- de expressão; 't.l.ldo ist�
rel ig iâo, elevasseis vossas panhavam. .a conf iançe , consideramos corno uma

'preces por mim no dia de I Convenci-me durante to- Com êste empenho conto parte prévia do nosso regi-
minha coroação, que rogas-.' do o tempo de que meus orn o apóio do meu espôso, me de vida e de nossa pers-

seis a Deus para me dar I povos, ,espalhados por todos �ue comr-a rtílha de todos pectíva.
neu s 'ideais' 'e de todo meu Nos séculos recentes, es

.ifeto 'por vós. Além disso, ta mensagem se tem susten

rpesar da rninria pouca ex- tado e vigorizado com a

ierlência é minha missão imensa cooperação, em lin
ü,o nova, eu tenho em meus g'uagem, em literatura e em

ia is e itVDS um exemplo acão, das nações da nossa

iu e posso seguir com se- Commenwealth u lt ramari
uran ça e com confiança, I 1::1. Há expressão, e rogo a

Li também isto: atrás de Il)f'íl�, que eempre a dê, a

1.'11 "e elleOn�l[,�l n âo :;�- l:l'i:1cÍpios vives, tuo sag rn-

'to te n,.; e. 'PJ�:Hdldas.' t.radJ-l \o" na ra a «orca 1On:1l'-

. 't. ')., II • 'I •• '(tl; 1 ,�*" � (:!.ll"�

":,!,t1entw,,' povo, ) ul'ít \OS

"0(0 que n,� venereis e tflm
'jém pl'atiqueis, E,ltiio - po
'ieremos seg'i.Jir avante,
;unto'l, na paz, em blisca
da justiça e da liberdade
lllJ'll todo;; os homen�.
Ao se aproximar êste dia,

,ei que minha recordação
dêle cOl1sistirá lião sQlnente
da solenidade e da beleza
da cerimônia, como na i11S

piração da vossa lealdade e

,afeto. Rendo-vos graças de
todo o coração. Deus vo"

Ao
.

Callado, Martinho
Na S11a lenga-lenga de ôntem Você se reflete, ain

('a uma vêz, nos seus métodos e processas de fazer im

prensa sr.cerdotizalmente limpa e pura, honesta e vir

I-Iínea. E' que Você, muito a "eu modo, isolou um concei

i.o meu, que sômente poderia ser analisado em função,
das afirmações precedentes, das quais 1'1', \ con IU8ão.

_ l)('sta�'alJdo-o do �f:x\o, t.omand?-o como premissa, :'oc.ê
j)1i(]�ria ..e��iJrci·{rtd-l�l' ii vontaêe, Esse II ,'I'i () (> .. f ,::,,1

(,O e rancoso liaS que discutem sem razão. E Você, Sal'el'

dos màg�lllS da Imprensa, chevali.er sallS peur et sans

1 tproche da 1�1 ica" usou-o como I) mais yulgr!x dos calle..

teiros.
E dej)ois,' com a mais delambi'da impostura, q�ler

(iue vejaml)3, à sua llUssagem, o ar todo colorir-"e de

santidade e ficar latejando bemavcnturanças celestinas!

Você,. meu l)uritano Callado, para merecer uma ci

taçãc de Ruy, exige-a truncada, porque Você ensina com

J. palavra, com· o exemplo, não!

les an tigas e novas:

aTas e 1'ac:a3, diferentes
a história e orig-ens, mas

ôd::1s, por vontade ce DelIS,
Londres, de tôdas as p':l-tes !l:ida's em espírito e em as

da CommonweaIth do im- li rações. Portanto, tenho a

pério para participar da ce- erteza de que esta coroa

l'imônia, mas também lem- :ão não é o simbolo de 'um

bro os outros m,ilhões que poder ,e 'um esplendor que

participaram dela por meio

1
já ficaram. �tr:í;s, senão

do rádio e televisão, em uma oeclaraçao das 'nossas

seus' lugares. Todos vós, ,esperanças para o futuro,
9róximos ou afastad.()s, es- para '03 dias,' que a graça e

tivestes unidos num propó- I a caridade de Deu� me con

sito. E' difícil para mim II,cedam' para �einar e s.õrvir

encontrar as palavras com vos como rall1ha.

que dizer-vos quantas fôr- Falei elas vasbs regiões,
ças me proporcionou o co- dos yariados povos aos

,nhecimento disto. quais devo salvaguardar
As cerimônias que pre- mas também surgiu na nos-

3enciastes hoje são antigas sa ilha metropolitana um

e as origens de algumas tema de pensamerÍtú Eocial

delas se perdem nas bru- e político, que constitui a

mas do passado. Mas seu nossa mensagem ao mundo

espírito e seu significado atrav�s das mutáveis gcra

resplandcscem através dos ções que enconeri aceitação
séculos, talvet nunca mais tanto dentro como mais a-

x x

x

Você, ao que escreve, está muito sentido com os

clichés que mandamos fazer na Imprensa Oficial. Quer
'iH OS recibos? E sabe que as encomendas d' ,O Estado,
para serem atendidas, naquela secção comercial de um

oepartamento público, têm que receber o visto do gabi
lIete do governador? Sabe que essa democrática restri-

ção só vigora para o jornal que dirijo?
'

I

Sabe que, por causa disso, muitos clichés nossos

são feitos ,no Rio, em Curitiba cu em Pôrto Alegre?
Mas" por mal que lhe pergunte, que é que você tem

('om os nossos clichés? Eles são da economia intern�. do

jornal. São nossos! São pagos!
.
A Gazeta não acabou de receber uma linotipo?
E' sua, dela, ou está no nome de alguem? Que é

que eu tenho com isso? Que é que você tem, repito, com

os nossos clichés? Quer algum emprestado? Ás ordens!
Gentileza por 'gentileza, que várias vezes' já usamos os

daí da sua redação. Disponha: temos, o do sr. governa'
dor, os dos atuais secretários, 'dos deputados udeni!!'tas,
do prefeito, etc. etc. da situação. Do CeI. Trogilio, infe
'izmente, não possuimos. Ele é duro de. dar retrato para
fazer cliché. Em compensação dá cada cordinha boniti
nha, que, rebenta sempre no lugarzinho certo! '

RUBENS DE ARRUDA. RAMOS

x

O meu Frechando de hoje nada mais é do que a

mesma seccão que mantive aí no seu jornal, por mais

{le um lush=o, sem :àlha de um só dia. Àquele tempo Vo

cê me julgàva de modo diverso, com outros" adjetivos.
A sua primeira caceta�a procurou-me o lombo, justa e

precisamente no dia em que ficou seguro qt.:e o meu

partido llerdêra as eleições de 1950 e deixaria de Fel' go-

govêmp.
Isso é alarmantemente definidor,

sacerdote.

meu evangélico

x x

x

Para Você, Bayard (la impren,;a, que jií deverá ter

�jdo requisitado pela ONU para Magníf;co Reitor de

universidade com Escola de Jornalismo,. tudo quanto
,A Gazeta publica é da responsabilidade alheia. Assim
os Ramos de Pinho, de Urt:ga e não sei do que mais, que
se revezavam nas colunas do jornal no enxovalhe da

dignidade dos adversários, eram os autentica,dos respon

sáveis pelo que saia à rua. Que:n eram'! l!:ram os res

ponsáveis escondidos, acobertados pelas batinas marti

tlhêscas. Se A Gazeta divulg'a, colhida em fontes auto-
, I izadas, uma escandalosa notícia, a responsabilidade é

da fonte! Se, posteriormente, respiga, em tôrno do caso,

comentários e faz afÍlmações f�l'lsas - ver edição de 26

de maio, sôbre o pagamento dê cheques, no caso Zany
Gonzaga - a responsabilid&de ainda não é sua. Se pren
de deputados e os mete, como choramingas e malandros"
]10 rebecão da polícia, a responsabilidade também é de
outros. _

Dona Responsabilidade anda, de tato" tão escondi
(Ia aí no' seu elíptico jornal, que o ,leito mesmo, para en

lontrá-Ia, se:tá �hamar o CeI. Trogilio.

,er medo do CeI. Trogilio? Ele, ao que sei, é uma aui.()

ddade e não um bicho ,papão. E' meu amigo. Já andou

de cara amarrada c.oinigo lJorque eu lhe sentei a púa,
:\uando achei que êle a merecia. Também já o elogiei,
,em reservas, quando isso me pareceu devido. Amanhã
voltarei a atacá-lo ou, a elogjá-lo" conforme o caso. Não
é assim que Você diz que faz, mas nãn faz?

x

x x

x

O Ernani Eôrto,f há muito anos, 'fundou aqui um

jornnlzinho crítico e humorístic�: o Só:,. rindo. Mexia
com as mocas, fazeU(�o piadas e trocadilhos. Os 'namo
rados das �'oça<; superdliaram-se. E o Ernani, esperta
mente, antes que o esperadrapizassem, meteu na cimalha
do jorlll)leco o nome t)e um rapagão de grossos hícepes,
habituado a falar grôsso e a distribuir taponas. E o

Só ... rindo sorriu em paz até a morte.

Você nfio acha; Martinho, que isgn de o CeI. Trogilio
ser eleib testa-de-t'erro de A Gazeta é processo antigo?

Voc,ê não está usando os métodos do Ernani?
Modernize-se, digo-lhe eu, agora, devolvendo-lhe o c,01.
"elho!

x x

x

Você acha que eu devo ter algum receio
.

do CeI.
'rrogilio. E' mera suposição sua. Não, Marti.nho" eu não
tenho medo do Cel. Trogilio! Por que eu deveria ter

x RIO, 3 (V,;-- A.) - O m:-
São sempre opulentas de l1istro da Marinha encam:

,,;abedcria as citações de
Ruy. Esta, por exemplo, an�

nhou à Diretoria do Pc,,-

te-ontem relembrada pelo ,soaI da Armada as instl'u

Diári,o da Manhã: ções do Conselho de Segu
"
.. , do mandato resulta, rança Nacion';l aprovádas

para o mandante, o direito
pelo sr. Getúli� V

de tomar contas aos seus
argas pa-

mandatários, e, para os
ra que seja promovida :I

I mandatários, (I dever de, as responsabilidade dos mil: ..

prestarem. Dever é. por- t�res envolvidos em ativi

I tanto; do mandatário res- dades comunistas. O mi
Tlonder ao mandante pela, .

t-. . I1lS 1'0 Guilhobel explicou
manen,a como cumr_.nr o

Por ser, hoje, dia sant�- mandato. que a medida será aplicada
ficado, não haverá expedi- Ponha-se nela o sr. Irinett aos fatos que se verifica-

�nte em O ESTADO que' Bornhausen. O, povo, acre- rem doravante.

d
. I ditando na sua, plataformatornará à circula:r, epOlS

'

de Landidato, outorgou-lhe L Id d:te amanhã, sábado, dia ,6. mandalO" para que ele a ea a e ao
cumprisse. Que respondera R

-

----------, () mandatário a estas per- eglme
�untas do mandante sôbre RIO, 3 (V. A.) -- O mi-

o cumprimento do manda- I,istro da Justiça já entre-
to:

I gou ao sr.' Getúlio Vargas
- por que Santa Catarina

.

,.,

.

� h' , o a!1te projeto de lei que
RIO 3 (V 'A) F' d' nao gan ou um gover- ',' ,-

"

,.
- 01 1-

nador e a U.D.N. não- estava elaborado s6bl'e a

l�!lgado, hoje, que dentro perdeu unt correligio- :lcilnição de lealdad.e dos
Je poucos dias será retíra- nári9? ,:uncionários c.ivis e militá-
io o aparelho de gefso do onde estão as centrais

ccs ao regime, O projeto
'Jraço do sr. Getúlio Var- hidro-elétricas?

:oi EIl'eaminhadQ à Comis-

abençoe".

o ESTIDO

Vargas res·
tabelece-se

�as.

Adianta-se que as últi-

buíram as chapas, alegando que o pleito, cuja Usura e

em altos brados que o pro- liberdade já estão afetados
cedimento do' fotógrafo, por tantos delitos eleito

(que tirára fotografias, a raís, possa consumar-se pe
pedido do' dono do Hotel pa- lo menos sofrivelmente, ur
i-a documentar o movimento gem providências que coí
do seu estabelecimento), bam êsses atos de coacção
constituía provocação e' sa-

I
e que sejam retirados polí

botagem dos pessedistas.' ciais aqui vindos, apenas,
Além dêsse fato, chegam a 'com o intuito de intimidar
cada momento reclamações e coagir. Acabo de comuni
do interior do município de cal' esses fatos, telefônica

atos de, compressão, parti- 'mente, ao dr. Juiz Eleitoral
dos de funcionários e poli- de Rio .do Sul. Atenciosas
ciais, contra comerciantes, saudações. (ass.) LEOBER
colonos e eleitorado adverso TO LEAL, deputado fede
'lO situacionismo. A fim de ral".
����"''''04..�_.a''�>4I_04_�
!l'''' •� ,OJ. t:. "��' j t:. _,���L,��' ·"tiLa Ii" � t �tJ

Muito Bem, dr. Juiz
As eleições de ante-ontem, em Guaramí

mirim, foram presididas pelo dr. Norberto de'
II'Eranda Ramos, ilustre e íntegro juiz dé direi-
to de Joinville. O pleito decorreu sob sua rigo
rosa fiscalização. Entre as medidas tomadas por
aquele nobre magistrado, para garantir ampla li
berdade de voto, destaca-se a de determinar que
os pulícia is que se encontravam no município
ficassem concentrados na sede, na Delegacia, _

de onde, no caso de' necessidade, seriam por ele
requisitados. Essa medida, justa e legal, devia
ser generalizada, afim de evitar' as coaccões
c�mo as verificadas em Nova-Trento, e mais' re
centemente em Ituporanga e Taió, conforme no

tícias telegráficas, já divulgadas. Medidas como

essa merecem os aplausos calorosos de todos os
,

partidos democrat icns Que não temem o julga
mento popular. ,

nas radiografias l'eve!aritm
(ue a fratura, está quaSE:

nteiramente consolidada.

Kemper embaixa
dor DO Brasil
RIO, 3 (V. A.) - Se-

_'_"__'()_�()�)_'_'_'_,_.

Notas Políticas
Essa verdade sediça, de' - onde o compromisso de

exemplos diários, de as di-
'

respeitar e fazer cum-

vergências políticas aumen- ; prir a Constituiçãn,
tar�lI1 ou de�aparecem com I assumido através de
o� tatos. esta sendo comen- I um juramento solene?
l ada pela imprensa pala-I Com essas indagações'
ciana como pecado mortal. pela frente, o mandatário,
Nessa cl.'ítica não colhe a por certo, subestabeleceria
.incetidade. a ilH'OCUraç;ão ao Nerêu
lA ia-se {} que o,.; bl'g-jo:'\ Corrêa 011 ao Prof. Alt.inn

IcmhalHennos .' o ]'i\'Ól,ri(�' Flo'"éS, 'j}�l� que éll"s des-
�

I', Bvrnhtn!!" ...n .iii �li,�r-;el:am e01 um jeito, � .

'lo 8!ual pre:,';idente tl<! As- -----------

���:'�;��i;�.:n:�e��I�f:�-s: �Il�o�;� I esponsakilldu
nl'lH<C com o� fatos. E não I d8� dos militares:r:r:í desmenl1da a veruafle. I

comODistasx x

gundo a "Ultima Hora", o

sr. Artur Kemper, homem

de n,egócios norte-america

no, será o novo embaixa

dor ianque em' nosso país.
O sr . .;\rtur Kemper já es

teve em Santos integrando
a delegação à 'Conferencia IEconomica alí realizada.

,
'

por que condenou o au

mento dos impostos e

v,ive a pedí-los ao po
der legislativo?
as 'estradas ,asfaltadas
que prometeu são es- rrsas, de atoleiros e bu- ,0 I'!-�::acos, que aí estão?

,

onde estão os seus ho- I i

mens para os cargos,
, II:�se nem as Secretarias
j,'2 /1

..,

possuem titulares?, L

onde está a aU�OI:C:::::le�,
,.

,'" -,�D"
I • ""\ �

moral do Estado para
. .

c-?_
n <�_-<:-,.<'. -: �'_"_''»'�''exi��r d?s.Ju�cionários I r·') �.....:", ..... '"

'

maIS efIclencla e pro- ,',_
',,, .?:::d - �>_. , ..

dução, se a situação l'
'

,;�, �"- �"

, deles é hoje 40% pior ,

da época em,que já não I Prof. nadar - Alô! Alô!
resistiria a um con-I l\fandel\1 um médico li-
fronto com as demais I geiro. Eu fui mostrar
classes assalariadas? I'

.

mais um Cosmorama
onde a pureza democra- ,

tiva dn eterna vigilân-! para Dona Udenilda e

cia? ela desm{liou,!!!

ão de Seguran<:a Nacional.

J RISO DA CIDADE ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,.

OU\'WOS, NARl� E GARGANTA
DR. ANTONIO DIR MUSSl Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-

."l� ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina I
C1r.rci.-C)lGi�.. fHral-l'.rW. Ral1way e no Hospital �ão João Batista da Lagoa. I••••. , ... u. ....vl.to ...p.clalisdo iii•• DOBNCAl'. o. tI."-W' Curso no Departamento Nacional de Saúde

a,V " • .., "",d.roo. métod". d. dl..lI:nõ.tlco t .. r..m.n� Consultas di::;iamente das 10 às 12' horas. IU,ILI'(l8COPIA - HI�'fIl:aO - S ...LPINGOO "u .- ••"A.O· 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
US.O lU,SAL Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

!

....�lo�rapl. por .>nt1.. "..t••-.l.n-o�_C-"l.-:"" IL,,;.,. UI,.... horas.
".1au. • Infra T.rm... ''''" Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com
r••••I"rl.: Jtu. T�aJan". .. 1. '" alllll., 114lncl. II .. 11.. Saldanha Marinho.

.. te_ Residência: Travessa Urussanga 2. - Àpt. 102.
••rirl.: o••••• \I e.n... -- Dr .••••1

DR. I. LOBATO FILHO
Ooeaç.. 40 aJl.reü,. r")llr.tide
"UBIiRCVLO'.

hlJlUtiRAJ'U • RADIOSCOPIA. 008 PUi.-O.'

DU.lI .. 11 "Gl'$� - 01' 1

".al.e.da ....n�ld. Trollll'o 1ti ••

SANTAEl.A
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.... .t. ar••U), .. lI' ..n".r.� i.l. F.culdade Nacion.1 d....dlc1n•• Tl.l.l..t....
I...1.. �J' ...car...... ""ul.caul. • r.,,,",,,.-,,. .. (ll.t"'" i 'l'i.loelrtll'lrião do HOlpital Nulll tamOl!

.

'.-.r... I
(,....,. OI....".ci.lisaçAo pala S N. T. h-interno. h-.Ul.... '" I.

1b-latel'1lO '0 .oaplul r.l,alAtrt.....al��. �."'41,,rl .. lIe ! ClrUf&,i. 40 Prof, UlrO Piuh.iro Ouim.ri•• (ai.)
. I

•,'''1 '''.r.L ' I�"UU ltorio: ta... J'<llip. Selaml.' D. ••. <

Ih:-IJ!url'o d. Santa ('.... h _1 ••r1dIrlZ,. •• a,,, ... h ...,,... &S8.: Rua Sio J (lrfre a. 30. Olhiam.nu, da. 11 to. 18 laor...

CUaie. .'diea _ D_nc.. N.rYou.

é...lUrt.: .tifldo ÀDléU. N.t. - »....
" JOSÉ ROSARIO ARAUJODR,

-: CUalca Médlc. - Doeaçu d. crla.ç.......d.' •••. Boeai.Y•• 1".
('.....111... ' D., 11 l. 11 1101"" 'frAUmll1to d. Bronqwta••m .dlllto•• eri.nç•• )

.

C•.,aaltório: Vitor •• irel•• , 18 � 1· .nd.r.

------_.•-------_..... . ..

..

.

-Q8. JOSÉ BAHIA �. BI1��COuRr·
I I.

'

•. Ii I C O '. };
..

cuiuea �ral - .P.DUllIUA

a.rárl.: o•• 10,30 à. 11,JO • d•• �,JO l. ',ao laor••

J
�"·d".d.: .A••n1da· Jti4) Branco, lU -- foa. 1.UI .

). ._
DR. 'tNEWTÓN t'AvlLA t

I"
.- 0'''1111"1. lera' - Doença. !to&' Senlaor•• -

J:letrld".e BUleI
au, 11 II", .al., 11 - liaj.'

"'.tiCULTUllA _ paDIATlllA. - CLINIC A.L

c-ala6,..........el. - ali••• 1.... Tia , (La!'.. 11

!lo .al.) ._ I'loria.6.oU.. -

••6rI.1 I ... 11 "or•• -- DUu1....llu

i::..u.ltcirlo: Rua Vitor ••irlll.. D. 18 ._ T.I.toDa 1"1'.

Lo"'1l1ta.: Áa 11,10 hora. e à tard. d•• 16 laor•••m '1•• '-.
&CliI.IIII.c1.: Rlia Vidal.R.mo., _ Telt:fon. 1."11.

.--�--------------------.-------------
DR. SAMUEL FONSECA

CIRURGIAO DENTISTA
Consultúrio e Hesidência: Rua Fernando Machado n. 5.

HORÁRIO - de segunda a sexta:-feira das 14 às
18 horas. . Sábado - das 9 às 12 horas.

ATENDE COM HORA- MARCADA

OLJIO. - OUVIDOI - IU.a • QüGAl'IfT'"

DR. GUERREIRO DA FONSECA
")leeI.U.ta •• •.......1

"'r.....,.r.�•.m.

........... ".lId. - ••fr....:r - Tonem."". at. 1. 1 ' �a

-.zatla••• Cabeça) _ a.fu••••• Oc>1'JI" II:nr... I. II. rama...

.........
...... ,.r. ...... 0•• 1..

c-a.l&6rt. -- V1.eo1l4e •• Ollr. :ror.", • • - (À ltao.· c .•

..........1·
.......ei. - ".11.. Selulll••, 11). -- T" 11••

ORe ANTONIO MONIZ DE AR1\r.AO
C1&uaGI.I. TUUliIATOLOiiU

Or.......
a.•••INn•• 1010 Pinto, li.
0.. li ... 17 tilrlamall&e.

•••0••0. 8'b.....

..... •oc.l..... lli. 'Oll••• fi..

ALFREDODR.
c..... Nad...1 ......CU •••Iat.

b-I1M"" .. Ko.pUal ColIDia e..t'......

Doe.ç••
,

11."0". • •••taI...

lm,oU.et. l!Io:n.l.
••• 'rira t,

0.•••1... ••• 11 la lt 1I0ra ..

I'ODI •• Til

......... S.n"'. 8aral.,•. I. _ ••'"1".

.DR. MARIO

1" 1&61"1. - au. Joio!> Pinto. 11 _. Tel.•• fi.

C. ltar.: .:l.a •••• laor.l·

a.,..o1., all& ••w.... JàJ:�$I. ,•. T.l. III

----------- ---_._----�---- -----.-

ADMINISTRAÇÃO
J(cda<:;';c e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n, ]60

1'(' I. 3022 - Cx. Postal, 139.
Dir('lor: RUBENS Av-RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes:
Rcpresentações A.' S. Lara, Ltda,
Rua Senador Dantas, 40 - 5° andar.
Te1.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Heprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 60 andai
1'('1.: 32-98i3 - São Paulo .

ASSINATURAS
Na Capital

Ano
. Cr$
Cr$

17U,\d
90,00

/Informações-Uteis
O leitor encontrará. nes

ta coluna" informações que
necessita, dtàriamente e de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta 2.656
Diár io dá Tarde 3.5i9

!
Diário da :\fanhã .. � 2.463

- A Verdade �.OI(I
Imprensa Oficial 2.6S�

IIIOSPITAISDe Caridade:'
(Provedor) . .. .. .. 2.31·1

. (Portaria) 2.U36
:�.831
:U57

Scrcu l:amos .

.\lilitar ..

_';;ão Sebastião (Casa
de Saúdc)

�raternidade Doutor
Carlos Corrêa ....

CHAMADAS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla
mações) .•..•••.•

Polícia (Sala Comis-
sário) ; .

Polícia (Gab. Dele-
gado) .

COl\1PANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC
..

3.153

8.121

3.313

2.404

2.591

Ca�'O$ aoepok e (s. /A.
Uma tradição no Lomércio e na 'In�ustria �e· Santa Catarina
",M a t r i z' -. F" I o r i a n Ó p o I i S

FdIal� e�: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOaÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DRdGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA.DE GÊLO.

ft'ôro em areral, Recursos perante o :S1J�)r"'m'(I I ri.'
•• 1 Federal e Tribunal Federal de Recuraos.

. . ESCRITÓRIOS

I, .(4'loriánóPol,ia - Edificio São JOl'lr�. rua Tr.J'"
/ 112 _ 1° andar'- lIa].a 1

-r-:' ,R.�o \ de. Janeiro Edifício' Borba Gato, A �'U loll

'AfJTÓnlO Carlol< �(17 - "ala 1008.
Pr.cS.I.....

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil
Ex-interno por concurso da i\-Iaternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)

I
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
Médico do Hbspital de Caridade

: DOENÇAS DE SENHOR�S - PARTOS - OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

PeJa manhã atende diàriamente no Hospital
- 4DVOGADO -

de Caridade.
Rua: Vitor Meireles n. 60 --:- Fone 2.468 - Florianópolis•

R.,::;;�.�;a��;�'�:�ii���t:_- iNaviu-Motor «Carl Hoepcke»
� MÉDICO

CLINICA DE. CRlANÇAS
A·D U L T O-S

DOENÇAS INTERNAS
CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS

Tratamento moderno da SlfILIS
Consultórió - Rua Tiradentes, 9

HORARIO:.
Das 9 às 11 e das 13 às.15 horas

Telefône - 3.415 � Florianópolis -
\

SClnl'sl re
No Interior

. '\' no . . . . . . • . . . . . • . Cr$ 200,00
S'·'l1C"'I.l"p Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto .

Os originais. mesmo não publicados.
serão devolvidos.

A direção nãu "e responsabiliza pelo.
ceitos emitidos nos artigos assinados.

cnn-

:uoo
Cruzeiro do Sul 2.500
Panair " " 3.5:,:1
'Varig 1

••••••

'

•••••._.. 2.32,)
Lóide Aéreo. . . . . . .. 2.402
Real 2.:1.j8
Scandina"as 2.500.
IIOTÉlS
Lux ,......... 2.021
Magestic 2.2i6
Metropol . . . . . . . .. 3.l.f 7
La Porta . . . . . . . .. 3.321
Cacique 3.449

.

Central -

,. 2.691
Estrela .. . . . . . . . .. :J.3í1
Ideal . . . . . . . . . . . .. :{.659
ESTUEITO
Disque ..••.•.•.••

rarmacias
de Plantão

4 quinta-feira - Fal�má-

,cia da Fé � Rua Felipe
Schmidt.

não

ADVOGADOS
UH.. l\1l\.lUO LAUKINUtJ

e

DR. CLAUDIO HORGES
ADVOGADOS

06

Advocacia e Con'abilidade
DR. &.'iT.VAM F.RJlGAPAMl

� Adv"'lgado -
ACAClO GARlliALDI S. '{'HIAGO

-_ Contabilt.ta -
l.IdttlClo "U'A:� .;' - 1)0 andar.

6 sábado ... (tarde) - Far

máci.a Moderna - Rua João
Pinto.

7 domillgo - Farmácia
Moderna - Rua João Pin
to:

13 sábado (tarde) - Far
mácia Santo Antônio - Rua
Jl'ão Pinto.

14 rlomingo - Farmácia
';;anto Antônio - Rua João
i' ln to.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO-

Cal.... ,"_cal III - ItaJaf - auta Catarl..

DRS. CIRO MARQUES NUNES E
DIB CHEREM
ADVOGADOS

20 sábado (tarde) .:_ Far
,,5cia Catarinense - Ru'a
Trajano.

21 Ciomingo - Farmácia
I�atar�nense R T'- ua raJa-ADyOCACIA E CON'FABILIDADE

DRS.
ZANY GONZAGA

NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRÃO
- CONTADOR

Rua Jerônimo Coelho, 16 _. Florianópolis ',JS Deodoro -- CaIxa Poatal ao n - 'I'.I.f.,..: 1.111.

__________________________________ !..., ... ._. •__ ._. .;_ .....;f ..;.. _

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
••DICO

... •...TI... •• Clúüca 1at••UI .. ••••d. ..ald", • a.

, I Illtal •• Cad .

OLDOO'" Ii.DIC... DB O.Iü�OA! • ADULTO'
- .Al.r". -

Ceu.Uirtel ... N.II••••ela.... , - 0.•••1...... 1t .. lf

• ••• 11 ... lf.un••

&eeltlada: •••••rocla.} OalUa.raa., • - 1'••• , -'111

Causas cíveis, comerciais, criminais e

trabalhistas
Rua Nunes Machado, 17 -- sobradõ.....,... sala 2

Ult CLARNO G. GALLETTI

R.I\PIIlEZ -- ('ONf"ORTO - SJ:GURANCA
> 'aj("'u ...ntrt" ft'Ln�I.�NOPOLIS. RIO D& JANt:IR.

NAVIO-MOTOR' CARL I{OEPCKE
Próximas saídas

IDA VOLTA
de Fpotis. de Itajaí do Rio de Santos

14/6
5/6

1.6/6
10/6
21/6

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

P.ra Mais iJlformAçôea dirijam-a. 1
_

.EMPRISA NACIONAL n. NAHGAÇAO BO.&PCKI

iLavando com Sabão

\iirgen1 Especialidade
da Cia. IETZBL INDOSTRIAL-JsioviUe. (marca registrada),

economiza-se tempo e dinheiro

s�?Ã� yll'/cfL
� �. ·7

ESPE:C!Ai,iOr1f

...--................---------------------�------------- --_._-_ .•.._------------_ .. __..

\

11/6
22/6

no.

27 sábado- (tarde) - Far
mácia Notuí'na - Rua Tra
jano.
28 domingo - Farmácia

Noturna - Rua Trajano.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora

- Inspetor de Farmácia .

O serviço noturno �erá e

fetuado pelas Farmácias
Santo Antônio, Moderna e

Noturna situaãas às ruas

João Pint? e Trajano n. 17.
A presente tabela não po

derá seI' alterada sem pre
'via autorização dêste De
nartamento.

Departamento de Saílde
Púl-lica, em 29 de maio de
!.933 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



() ESTADO Plorfnnõpolls, Quinta-feira, 4 de Junho de 1953'

ANIVERSÁRIOS

Carmem (Jllveirn

S r. Willy Kersten

Sr. Solou Vieira

ral.

o aniversariante, que ja
prestou, por algum tempo

sua colaboração íntel.gent a
e culta à redação. dê s te d iá-

rio, desfruta na socredao«

local, de destacado :Jresb-
{(io. Cayalheiro, culto � í'un

cionárto dedicado e exem

plar, modesto 'QDr .
üH!oh

tem-se fe-ito estimado pelas
RlÚtS qualidades. de �ol'[d;ã�
e de ssph-ito.

O ESTADO abraça-o c ,I]".

dialmente, desejando-;.·H f,

licidades.

_'_Si·,' .Jo� Goul�rt.

•

Trigo do Vale
Do Itajaí

Mun iêipios do Vale do

No prograrna :

Cine Jornal. Nac.

Cine-

3
----�.-�-'-.-''''--:-.

C'í n em a s
"1

II ,p:- II IrJ II
No progT�11a:

_ :'!!!, ,__ Cin e Jornal. Nac.

Preços: 7,Go - 3,50
As 2 - 5 - 7,30 � 9,15hs,

I Irnp. até H anos,
Ricardo MONTALBAN

��;E���:�:NAMOR
Dik

�m
! As 8hs.

1 Anselmo DuARTE
I .I'on ia CARRERO - Mari-

I.oa PRADO em: .

I TICO·TICO NO FURA'

MAU ·TEMPO
NÃO SAIA NUNCA

NO LAR E NA SOCIEDADE

Dik i

I
Em Caçador, Sa.nta Cata-

rina, pela Estação Experi
mental, do Miuistério da A

i
gricultura, alí sediada, se-

rão plantadüs, no corrente

ano, 25J) hectares com di-

Pieços : 7,60 -- :�,:o

POR UM AMOR

Assinala a data de hoje
o aniversário natalíc.o da

exma .. sra. ·d. Carme-n Ou

veira, alta funcionárra (1<:·

Departamento dos COf:. ios

e 'I'elégrafos f. Presiden t

da Sociedade de Ai1'.1'.\ 1 e

;�t��I�llbel'CU'OSOs, des+a (.:- O Ioquerilo na «ULTIMA HORA» :�=
,1�00�aeE.�I'I�l;IS:tnrD'e'�'I"sl.�le\;ss:a;:'�;:> IC·Jilo··�n·�SIJfI·df·e]r:UJ;a-·:"'s�:e··.tta;;:rt;·I·n';·D·I�d�·0··.LO·r.PG'O··y,jeft r�n-o'" ,

....,

.......·n·:-.:o.GI��c:·>�-a�s"'''o;· �!aji:�e�e::�:d�a�;�i:a;a:::
• �

ra do trigo, cujas autor ida- Ol íver IIARDY (O Magro)apresentando-lhe respeito- �IO, 2 (V. A.). - O go-, Ieeiro, no seu discurso, pôs vindicação do pessedismo des muito se esforçam pelo em:
ses cumpr-imentos. vemo considera-se atingido' em cheque a honorabilidade gaúcho independente. O sr. incremento do cereal. Ain- ERA UMA VEZ DOIS

pelos termos em que foi co- do sr, Getúlio Vargas e o Hermes .Pereira é conside- da há pouco acertaram me

locado, na. Câmara, o caso próprio destino político do rado um adversário do pre- didas sôbre ° assunto o
I •

da Comissão de Inquérito govêrno. sidente da República. Inspetor Regional do Ser'-
.
Ocorre, hoje, o an lversá- I. para apurar as transações, A consequência é que a A recusa do seu nome

te-, vi co de Expansão do- Tri-rio natalício do sr..W,:;y I
da "Ultima Hora" com o lideranca da maioria no ve, aliás, consequências, go, no Estado, e vários pre-Kerston, alto funcio.iár.o ,

.

Banco do Brasil, baseado Palácio Tiradentes, agindo pois os seus companheiros I feitos do rico vale, sendodo Departamento Re)l:!oll:J) I
.

TI'"'
em que o sr. Aliornar Ba-II politicamente, sob o pretex- do Rio Grande do Sul f'e- que em Indaial deverão serdos Correios e e egvaro s e

.

...,._ _- • .,..".._ to de que do resultado do charam a questão em tõrn o semeadas dezenas de sacos

p.essoa grandeme.nte..

reJ,l-! O lolanda Cabral '

inquérito poderá ser premo- da sua indicação, repelindo de trigo de boa qualidadeclonada nesta Capital, •
.

.

F
· vido "impeachment", ín.di- a apresentação do nome do nas povoacões de Santa Ro-O ESTADO cumprrnen er'rarrl I

•

cará para representar o P. sr, Godoi Ilha, tentada' pe- sa, Rio Novo e São Jorge.ta-o, cordialmente. N CdS 'd S· ,a asa e au � ao, S. D. na comissão somente lo sr, Capànema. O sr. Go-
Sebastião, onde se encontra- elementos que apoiam o Ca- doi Ilha ficou aliás solidá.
va, faleceu, na madrugada' tete.. rio com sua bancada. O fa-

. de ant.e.ontem, _após...mel.inw I, INCIDENTE COM OS to deu motivo a uma alter-Faz anos, hoje, o !,OS';Q
_

prezado conterrâneo, s r, �;: -

drosa mter,:,ençao cirurgrca, GAUCHOS cação entre os srs, Hermes
lon' Vieira, Secretâvlo do a e::ma. sra. d. Iolanda Ca-I Foi por isso que o sr. Pereira de Sousa e Capa
Tribunal Regional Ele it'- bral Fen-uri,. digna esposa! Gustavo Capanema recusou n erna, durante a qual o li

.Io n osso prezado conterrâ-; incluir na lista pessedista der que -a indicar o deputa
neo, Si" Henrique Fer-rari I) nome do deputado Hermes do gaúcho preferia renun

Jr., alto funcionário do De- Pereira 'de Sousa,' deixando .Ia r a liderança do govêr
partamen to dos Correios e

Telégrafos, nesta Capital.
A noticia do infausto pas

-amcnto daquela ilustre da-.

11:1, consternou a sociedade Escalado o Cume
��CHl, que, ad�irando-lre �s: dü "'verestndudes, estimava-a. Ta'). 11. '

• . "." b' 1
-LONDRES 2 (U.P.) .......: O�Ógo a cidade veio a sa er '

1 . f I· t' it "Times" informou hoje que(O seu a ec imen o, mUI as
. f' '1' I a expedicão de alpinistastoram as arm las que s·e·� O sr. Prefeito Paulo . Cardoso, do Corpo de Bom-
1·

. . ,

it
'

I britânicos conseguiram, por I
.

.

di 1-' d C' I(lrIglram, a noi e, aque e Da ucr, de tajai, coa juva- bell'os. esta apita .que,
t b I· t h 't 1 fim, escalar o cume do Mon-

.

d P I h'es a e eClmen o OSpl a ar do por numerosos m us-, em São au o, a três anos,
para' prestarem' as suas ho- te Everest.

�riais e comerciantes da-
.

fez um CUl'SO de especi.ali-
menagens.à extinta. (O austero órgão da im- ruela cidade, está envidan- i zuç.}o junto à Polícia da Ca-

O seu sepultamento se prens.u londrina tranSCl'e- lo esforços no sentido de: pit:ll bandeirante.
verificou, ante-ontem, às 16 veu um despacho esperado ser criado, alí, o Corpo de A providência do sr. Pau.

Transcorre, hoje, o an:- horas, saindo o féretro de. do chefe expedição, coronel Bombeiros Voluntários, a lo Bauer manifesta o seu

versário natalício da exmâ. sua residência, à rua Felipe' J. C. Hunt, indicando qu'} o exemplo do existente em interêsse em bem servir o

sra, d. Ll!cí Garcia Goulart, Sçhmidt, n'. 60, para o Ce.' guia Tensing Bhutia e o Jo:nville e que, há longos
I

povo que o elegeu para à.

esposa do sr. José Goulart, mitério do Itacorobí, com'
I
britânico K P. Hilal'Y ha- anos, vem prestando assi-' q.l1ele elevado cargo, com

administr�dor ·efetivo . da I grande acompanhamento.
, I viam ati�gido o cobi.çado: nalidos serviços àqutla zo-

I

umn maiol'ia consagradora.
Colônia Sant'Ana, atual-I O ESTADO apresenta a I pico no dia 29 de maiO, o na. I
mente à disposição da P�- I exma. família enlutada a que significa a conquista I

Para as primeiras provi- ...O.....O__()�()�(Hi,-·

nitenciária do E�tado.
. I expressão do seu pesar. do cume da mais alta mon- i rlências a serem levadas a e-

I

.....-.-- -;---"_
.•- _', • :an.ha do m.undo pela �ri-! f�ito: q.ue 'Se .fazem impres- V."de - seServiço SOCial do ComercIo

I
: �·��)�:n::.Z �lsada por seres

i ���e(:�vel�d�i:i�:e �:PC��:iS:� �ma máqui'na de somar r

. S. E. S. C. . A expedição comandada viaja, na manhã de ,hoje,
.

l'eglstrar.
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA

, por Hunt fez os preparati- para aquela cidade, o Sub- Vêr na "A Triunfal". iCA'rARINA
� H'S, da ascenção com--'0 me- Tenente Armando Firmino Rua: Trajano � n. 1. .

i �,í:l��;:: :l�;�:�� :ee:c:��;� '·'ri-()'-J:-I�t:-III·)e_�':_��'_'II::) _:-I�,�r�':�� I
Levo ao conhecimento dos senhore:; (,0l1l�l'ciál'i(�s ,,( fez por etapas 'e o setI- I � l l!, " ,. '>0 'le'te mes I -,que, a partii' desta data ate o prOlílm? ma ú l.'

.
rJ'd acampamento na encos- I

de Junho, se acham abertas as ma,tl'lclllB do .1ARD�M ta Sul da montanha foi es- (O REGULADOR VlEm',1 iDE INFÂNCIA m[ln tido por êste Depal'tamen lO Re-, '.'., A mulher. evitará dou. I
'

tabeleCldo em 22 de maJO.
gional.·

d'" tI' �I.I\'IA. AS 'CúLJCAS UTEHU\;\.:-
T5das as informat:ües �erão prestadas, lal'lamen 'e, .\ h ·se 111011 tou a base para

�X-'./I ' ....Ulprega-se com vantagem para Assembléia geral ordinária..no horário das 9 às 12 hOl'a�, na séde dêste Departa· a etapa final.

r...��
•.

,. comhater as Flores BranCIl5, Cóll- 'Ficam -C.onvidados os srs. sócios da Sociedade demento, à Avenida Hercílio Luz, 5.7. Os alpinistas britânicos . "vó ;!:.�.;.".·�.. cas Uterinas, Menstruaes e IP" o Cultura Musical par�, em sessão· de ass.etnbléia geral
! estão equipados com inala-

�.,
:..:., parto, e Dores nQS oviria-. ordinária, que se realizará no dia 2 de JUNHO, às 20Florianópolis, lO de Junho de 1953

I 'l\ t poderoso calmante � He�ub !iOraS, na séde sodal, á rua Trajano n. 36, para tratarFLÁVIO FERRARI.. ' dores de novo desenho, o
t L

_

_':,.,.... t;'!�)}.�I r

�.
..1' dor por ex.:elência. da eleicão da nova diretor:a.

/Diretor Geral Que. :hes permite a aspira-
I r.·I_"�. ,x,' \é.flt·

•

.

,

l.'
-

I<'LltXO SEDATINA, pela &Ul.. <;üill Caso não haja número sJficiente para esta prlmeira

Serv·l.ç·O SOC·lal do Comércio! :�·l:�:d:�r:�leq�:i!ê:!rOme\:s:pfl.eI,aar�I:: i�rd�MÃf .,ovada ,:!�r:: i�.�:.'tad. ."' ��:�:I�"�:�,f::���á,:';:V:u:���::dt(,m::o d�O,;�,o,�:�:::
torna impossível FLUXO SEDATlNA encoDtr"-;J� "n. Fpolis., 28 de' maio de 1953

S. E. S. c. /' ,"lme te toda varte. Armando Cuneo, secretál:io.DEPARTAMENTO REGIONAL DE SANTA .

,·,Cllm. 11.
� _

CATARINA I

I
Levo ao conhecimento dos senhores comerciários,

C\le tendo em vista a insta1aç.ão do Ambulatório do Ins- i
t' tu'�o de Aposentadori� e, P.ensõ:s dos Comerciários,

I
realizada dia 29 de malO ult.1mo, este Departamento Re-I,u:ional atendendo fi rccomendação d0 'Departamento Na

�ional: s\lspende, a partil" desta data, seus serviços de I
assistência médica,' nesta Capital, mantendo-os, porém,
no interior do Estado. . (

No entanto, nesta Capital, serão inic�ados os servi'"
.

d
.

t� cl'a socl''''l nos têrmos' do plano elaborado
('05 e aSSlS en.< .. , '

.

T,elo 'í>epartamento Na�ional.

O ESTADO, respeitosa- representante comercial. - Sr. Manoel Farias.

mente, cumpl'imentd a ilu 3- i
- Sr. Des. Alcebiades V. - Sra. Cora Gonçalves

tre dama aniversariante. . V. de Souza, membro apo- Schmidt, esposa do sr. Di-

I sentado do Tribunal (te: lermando Schmidt, funcio-
FAZEM ANOS, HOJE; Justiça do Estado. n ár io da Diretoria do Inte-
- Sr. Dante Filomeno, d'l I - Sr. Jorge Portela., rior e Justiça. '

comércio local. I _:_ Sr. Manoel Prudêncio) - Sr. José 'Dias Peixoto.
- Sr. José Aurino Bruno, Mendes, funcionário públí-] - Viúva Maria Olímpia

telegrafista. -. I co estadual. dos Santos. '

- Sr. Guilherme Tuch, - Sr. Vivaldo Garofallis. - 'Sta. Celina Koerich. Imp. até 10 anos.

Stnn LAUREL (O Gordo

Ol iver HARDY (O Magro)
\ ER.\ UMA VEZ DOIS
i

VALENTES

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp, até 14 anos.

As 8hs.

Stnn LAUREL ro Gordo

f3Lf)VI4
Estreito

VALENTES /1An s elmo DUARTE -

Ton ia CARRERO - Mari-I
I

sa .PRADO em:

ITICO-TICO NO FURA'

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: .6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 2hs.

Burt LANCASTER

Jody LAWRENCE em:

HOMENS DO D�SERTO
Stan LAUREL (O Gordo

Oliver HAI\DY (O Magro) I
em:

ERA UMA VEZ DOIS
No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

Não Haverá Sessão

June ALLYSON

POWELL em:

CASA MISCELANIA distri.
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor. Válvulafl e Discos.
Rua Conselheiro Mafra.

As 8,15hs.
Ricardo MONTALBAN

June ALLYSON
I
rOWELL' em:

I POR UM AMOR

No' programa:
Cine Jornal. Nac.

P\'eços: 7,00 ,.;.._. 3,50
Imp. até 14 anos.

As 2,30hs.

Dik

Stan LAUREL - Oliver

HARDY (O Gordo e o Ma

i gro) em:
.

ERA UMA VEZ DOIS

I VALENTES
N o programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Livre .

assim de atender a uma rei- fIO.

6J1C(7I1lBlldp
RIll jp1ll1Ú�
o SEU

versas variedades de trigo,
c;,

•

d'
.

sementes que serao Istn-

v')'�
I b�lídas pela Ins�etoria Re

? V::', I glOnal
do Serviço de Ex

, .\ "0, 11 pansão do Trigo, no. Esta-
.

,'" do. A referida Estação co-

\- o:perou, para a distribuição
em 1955, com cêrca de 1.200

-

I
_/ I sacos de trigo de superior
'. l qualidade .•.

Sociedade ·de. Cultura
Musical·

Florianópolis, 10 de Junho de 1953

FLÁVIO FERRARI
Diretor Geral

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

Corpo de Bombeiros
-."_1� Voluntários'-

AVISO,

AVISO AVENTURAS- DO

rr?flR
� )

LEvE I§sT�: "O CAVALO E'

o MLll5 NOge.E AMIGO
00 f.JOMEM"

SOBRETUDO

REHHER
DE PURA lÃ

- 'SOB MEDIDA -

�IPÓDROM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A grande competição náutica do dia 14
_Dsteve reunida, na noi- de 14 do corrente, quando de Clubes da Federação A- .n icu

.

Presidente Eurico

I
ca e Ipi ran ga, de Blume- so Clube de Regatas Aldo Foi ainda designado Juiz.'

1
. I Ite de ontem, dia 2, o Con-. será disputada a sensaeio-, quática do Rio Grande do Hosterno, que conseguiu nau, total isan do nove Clu-.' Luz, seu úitimo vencedor. da Patida o destacado es-

selho Superior da Fede�'a-
I

nal .

prova "Almirante Ta- Sul, possivelmente, C. Re- rodos os sei-los obstúculos e I bes na disputa da prova I' Para êsse páreo foi o se_I portista gaúcho sr. Tullio

ção Aquática de Santa Ca-I mandaré", em ou-riggers a I gatas Vasco da Gama e Al- tornar realidade tão im- "Almirante 'I'aman da ré", I guinte o sorteio de balisas I de Rossi.
tarina, sob a esclarecida' 1 remos com patrão, na,1 mirante Barroso.

,

porta'nte competição. 1 iuetitu ida pelo 'Comando do I .ontem realizado: Balisa 1 Ficou '�inda resolvido que
Pros idênc ia do esforçado e, d ixtâric ia de 2.000 metros. I Dessa forma teremos pe- Estarão, ainda, presentes' 5.0 Distrito Kaval e, que FARGS; 2 - Atlântico; 3 as provas serão disputadas
digno esportista sr. Euri-' Este ano, conforme já é la primeira vez em Santa a regata de H do corrente, há anos, vinha sen d o dís- - Matinelli; 4 -- América; na ráia oficial ou seja: saí-,

co Hosterno, para receber do conhecimento público, Catarin a, uma regata inte- além dos Clubes desta Crr- i putn dn el1t�'e os Clubes ca- 5 - Ipiranga : 6 - Aldo da na ilha da Vinhas e che-
as inscrições dos remado-' estarão presentes a impor- restadual, isso graças aos pital, o Atl ân tico e Cacho- �nJ'i:lcn�c, estando o rico Luz ; 7 - Cachoeira e 8 - gada na Rita Maria, entre
res a grande competição' tanto d ispu tn guarn ições ingentes esforços do din â- eira, de Joinville, e Anl(�l'i-l t]'of(:u em doper do glorio- Riachu elo. a ilha do Carvão e trapi-

che do Roepcke.
D).....().-.()..... ()..... ().....,)_()__o__ ( • ._.')'m()... -....<��()....()....()....{).-.().....()._I)......"-( ...�••_••••ii••••••• ,1l_w.l!

"O -Estado p o rt i ,v'
...().-.()�()4IIIIIt-()....()_(}_()_(}.....()_().-.()�()....O_().....(O..()...o.....o....o.-.().....O....O.....O.-.O....O'-'O"'O....()....04lll •••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••

o ESTADO

� �-.- .
.

t
,

"
o

Jogam hoje á 'luz dos refletores Atlético e

Bocaiuva, decidindo a vice-liderança
- Quadros _-- Preliminares - Preços

BO,CAIUVA - Ta tú, RO-I
Prelímínar

-1 .

Preços cl '"
i Geral -

ér$d 10],00; Mil�-
meu e Bonga; Adio, Fcrru- Arqu ibancada r.:p •• I tares não gr� uac os e eri-

I gem (Gato) e Cobr�; . BiS-I A preliminar entre os 15,00; Sócios - Cr$ 10,00;
.

anças na geral - Cr$ 5,00;
coito, Adílio, Raimundo, 1 quadros de asptrantes serái Senhoras e Senhorita s -I Senhoras e Senhoritas na

Geraldo e Oscar. I iniciada ús 10 horas. .Cr$ 5,00. Geral terão entrada franca-Atlético x Bocaíuva, é o. conjuntos,' certos de que

cartaz futebolístico de hoje I não dccepc ion a rão aos olhos

à noite, no estádio da Praia Jos torc ednr-es. .

Io F'óra, em continuação ao

certame da divisão de pro-

fissionais.

Apresenta-se como,

mais sensacionais e empol
gantes o choque desta no�

te entre os dois vice-lide

res invictos, pelo que é de

esperar-se uma' assistência

numerosa ..

Tanto o tricolor do

treito como o au riceleste

da nossa Marin ha de Guer-
.
,

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

A SELEÇÃO DE FUTEBOL UNIVERSI
TÁRIA EM LAJES

Sábado e domingo, os jogos - A caravana

se denominará MIGUEL DAUX --

� A TAC fará o transporte da comitiva
(De Jo L. Neves. do Depto. de Publicidade da

.

F.C.D.U.)
'idas equipes locais,
.::io realmente VASCO E

NTED.NACIONAL.
\

A 110,-;83. "TAC" fará o

Os convites pára exibi-

ções dos nossos atlétas ul1i

vJ�rsitál'Íos partem com in

sistência de várias cidades

do nosso hinterland. A me

dida do possível, a FCI?U
tem procurado atendê-lo e

si não os tem satisfeito

como

sempre é porque circuns-

Wncias outras, que não a

b0:1 vontade, têm impedido.
A Ú ltima� hora de terça

te i,'a, fomos cientificado de

que fÔl'a aceita a proposta
formulada por dois clubes

lajeano", e assim, podemos
as�eg'l1r:lr. que o "famoso"

OJl.ze unive:"sitário, cuja exi

bi\ão em Belo Horizonte a

todJS entusiasmou, irá exi

bir-se na linda cidade ser

r�na, nos próxi'TlQs dias 6 e

7, enfrentando duas aguer-

A cD,ra ....ana, que terá

nome elo oinâmico v·erea-

----_.--------------

NOTICTAS DIVER-SAS
!lia - São Paulo - Será efetuada hoje a última ro

dada do Torneio Rio-São Paulo, do qual é líder o _Va.sco,
com anenas um ponto de diferença sobre o Cormtlans

e o sio Paulo. São as s·eguintes as pelejas finais. Em

Santos - Santos x Vasco; No Rio - Ban�ú x Flamen

.11'O; Em São Paulo - São Paulo x Portuguesa.
_ Em São Paulo os paraguaios - Já se encontra na

Paulicéia a deleg{\çfio do Olimpia, de As�unção, um dos

(�oncol'rentes ao Tomeio Octogonal de Futebol.
No Sul o Fluminenses - Ao que' se anuncia o Flu

minense iniciará .hoje sua excursão ao 3ul do país, pele"
jando em Campinas, fr«nte ao' Guaraní. Dia 7 o tr�color
fará sua estréia em Jacarezinho (Paranã) e a segUIr em

Cambará, Ourinhos e Pôrto Alegre, onde o espera um

compromisso com a equipe do Internacional que há pou

ce, empatou ,�m Montevidéu com a seleção uruguaia. E

aqui, nada! .

Carric& e Bro'l'nolli já deixaram o hospital - O ata

cante Car�'i.;.o, do Bocaiuva e o goleiro Bi'ogriolli, do A

vai, já deixaram o hospital,. para onde foram levados,
�tPÓS contusões sofridas nos recentes jogos do Campeo
nato da Cidade. Ao que soubemos os dois -jovens cracks

:omel1te poder.ão voltar à atividade daqui a dois meses.

- -.-._------_._-_._._-_._ .._-------------------

Cerâmica São Caetano
C)llC:11 conservará a in-

rrncibJidi'ide e o honroso Prossegue" a disputa do' Campeonato de Profissio-
,'a:s de 53. Tivemos mais três jogos, sendo que na pele
ja pr-incipal o Pigueirense conservou a liderança ao ven

K�,0 h:i í'avorlto. Vence-
cer o Imbituba, lá no Sul, por 2 a 1. O Paula Ramos,

rá o que melhor se condu- ven do anulada sua par ida com o Figueirense, na qual
.

dA' r.erdeu por 6 a O, entregou a "lanterninha" ao Guaraní,1,11' no grama o. ssrm es- J-

na tarde de domingo, quando o "Bugre" foi batido pelo
Avai, na luta para fugir ao indesejável posto. Com a

,.
anulação do prélio entre o "Fur-acão Negro". e o tricolor

Q,�a_dl'o� prnvavers
., I praíano, Dany perde:l três t�nt?s,. Morací él.ois e Gumer-

1\'1 LETICO - Soncml,. cindo um, deixando estes dois últimos de figurar na re

'vlinela e JLlC�; Aníbal, Fre-! [ação dos artilheiros. Sidnei livrou-se, assim, dos seis

er ic o e Cazuza ; Duarte, I tentos que deix.ou passar:
, ' I Damos abaixo o movimente do Campeonato de Pro-

Hercílio e
f'

. .' , I'
-

d . d d d domingo:issrona is, apos a rea izaçao a 10 a a e .

j Jogos realizados

I Bocaiuva 1 x Imbituba O (em Imbituba)
Figueirense 6 x Paula Ramos O (anulado)
Atlético i x Guaraní 1 (hoturno)
Avaí 3 x Bocaiuva 3

dos

'('ramos.

O CAMPEONA'rO DE P1tOFISSIONAIS
E1VI NÜIViEROS

'

. ra estão confiantes nas re- Érico, Djalma,
S O C I N I, guardavalas I Lais _possibilidades dos seus, auro.

atleticano

transporte INa iT!:.mhã de sexta-f�ira, I· N G L E S A
! em avião da TAC, que � , I ]d'eco::trá de nosso aeroP9�- ,lYI rli' � ri , I
to, o:" universitários parti-

T O· N I C A . A P 'E R I T I V A Il'ão e'l1 demanda da serra.

dor MIGUEL DAUX, a cujo I

espírito dt colaboração de-' Prefeito ?sni Reg-is: ., I
vemos a possibilidade 'da! O mOVImento ulllversita-

,

d"excursão, será composta de rio, que cresce dia a Ia

�O elementos, sendo os jo- em nossa capital, terá por

':adores em número de 16. I cer:o: no entt�si�s�o e no,

Os' dois jogos' a serem eSpIrIto de disclplma de
, 1 .

iispl.1tados, sábado e do- nossos rapazes, maIs um

mingo .como já dissemos I impulso decisivo, porque,
, \ '

_rel'ão uma homenag'em ao estamos certo, como dizia
,

Coubertin, no esporte a

competição é o que interes-

Es-

Atenção
lm,bituba '1 x PaUla Ramos 3 (cm 1mbitubn)
Figueirense 3 x Guarani 1 (notumo)
Atlético 2 x Avaí 1
Bocaiuva 2 x' Paula Ramos 1 (noturno)
Avaí 2 x Guaraní 1

Figu�irense 2 X Imbituba 1 (em Imbitllba)
,

Classificação
10 lugal' - Figueirense, O p.p.
20 lugar - Atlético e Bocaiuva, 1 p.p.
3° lugar - Avai, 3 p.p.
40 lugar - Imbituba e Paula Ramos, 4 p.p.
50 lugar '-' Guaraní, 5 p.p.

Artilheiros

Aluga-se duas ótimas

Danyr (Figueirense) .

Valério (Paula Ramos) .. : .

Fernando (Figueirense) .

Geopar (Imbituba) .

Oscar (Eocaiuva 1 .

Osni (Guaraní) , ..

Sanl (Avaí) , ",.

Amorim (Av:aí) '.

Raimundo (Bocaiuva) , .

Romeu (Bocaiuva) " .

Geraldo (Bocaiuva) ', .. , .

Harley (Imbituba) , .. , , ,

Orlando (Guaraní) : .

Bolão (Avaí) .

Djalma CImbituba) .' , .

Érico (Atlético) ,:- :., ..
Wilson (Paula Ramos) , .. , ..

Duarte (Atlético) .

Rercílio (Atlético)
'

.

Li�bôa (Avaí) , .

Negativos
Adão (Bocaiuva) jogo contra o Avaí' 1
Barbato (Avaí) jogo contra o Bocaiuva , 1

,Relcio (Figueirense) jogo contra o

Imbituba '

.

Goleiros. :vasados
Capaverde (lmbituba) .

LeIo (Guarauí) ! .

Jaime (Paula Ramos .

Tatú (Bocaiu\"a) .

Brognolli (A vaí) .

Ádolfinho (Avaí) , .

Soncini (Atlético) 2
Sidnei (Paula Ramos) ,... 2
Alcides (Figueirense) , ,.... 1

Galo (,Figueil'pnse) " .. , ,... 1
Penalidades máximas

do 'Bocaiuva (jOgo c�m o Avaí): cDnvertida

�alas para escritório ou I
co::.wltório médicoJ situa

das na rua Vidal Ramos, n.
30.

Tratar na mesmll·

E PLACAS SIFILlTICAS.

Elixir de Nogueira
Medicação ::uxiliar no tra·

.

tamento da sifiUs.

.

Romeu,
em goal'.

Danyr do. Figueirense (jogo com o Guaraní): des
oel'diçada.

Orlando, do Guaraní (jogo com o .Figueirense:)
:::onvertida em goaI.

Valério, do Paula Ranlos (jogo com o Bocaiuva):
('oilvertida e goal. I

Rráulio, ,do Avaí (jogo com o Guaraní): des�erdí
cada,

Movimento de tentos
Atlêtico - 3 a favor c 2 contra. Saldo: 1 tento.
Avaí - G a favor e 6 contra. Sem saldo e deficit.
Bocaiuva - G a favor e 4 contra. Saldo: 2, tentos.
Figueirense - 5 a favor e 2 contra. Saldo: 3 tentos.

::.�I:�' ,0 U' A

o

�is CONVALESCENÇAS
"

TIJOLOS PRENSJ-\tiOS. TF:LHAS� LADR1-
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRÃ-

,

TARJO
PRONTA ENTREGA

OS"YGama a Cia·
JERÔ(;IMO COELHO. 14 - Caixa Postal,

2:J� -' Florianópolis
DISTRIBUIDORES

;;a, acima de tudo.

Vencedores os perdedores
no placard, os UNiversitá
rios catarinenses deverão
dar ao público lajeano uma

alta amostra de educação
esportiva.

I
,..,...._�-_.........J"w.........-..........w....�..-..................................."

-ULTRA ,S'ONO
TERAPIA

. O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN.
I

i '1'0 PARA INFLAMAÇÕES E DORES.

'i TRATAlUEN'lO SEl\'[ OPERAÇÃO DAS

lE INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E .GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

SINUSITES

DR. GUERREIRO3
3
2
2
2
2
2

'

1

CONSULTóRIO - VISCONDE D]<� OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
R.ESIDÊNCIA - FELJl>E SCRMIDT N. 113.

-----------------_._--

VENDEM-SE
1
1
1 '

1 Dormitório de Imbuia com 7 peças
1 Sala de Jantar de Imbuia com 9 peças (cadeiras

estofadas)
1 Copa laqueada com 8 peças (cadeiras estofadas)
Tratar na rua Vitor Meireles, 26 - das 2 às 4 horas

da tarde.

1

1
1
1
1

,
__"__"' 1 '_.

1
1
1
1

1 I

I
61
6
4
4
3
3

Guaraní� - 3 a favor e 6 contra. Decifit_: 3 tentos.
Imbituba - 5 a favor e 6 contra. Deficit: 1 tento.
Paub ErUl'!o.3 -- /1 11 favor e 6 contra. Defi�it: 2

tentos. _

Juizes que funcionaram
Jo5.o Sebastião da Silva, 4 vezes.
Manoel Tourinho, 3 vezes.

Norberto 'Serratini, 2 vezes.

Campeonato de Aspirantes
l° lugar - Bocaiuva e Imbituba, 1 'p.p.
2° lugar - Avaí e Gnaraní, 2 p.p.
3° lugar - Atlético e Figueirense e Bo�aiuva, 4 p.p.
4° lugar..,... Paula Ramos,�6 p.p.

Próximos jogos
Hoje -- Atlético x Bocaiuva, á noite ..

Doming'o - Guaraní x Paula Ramos.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Tem Dessas Coisas•••A .

MAGROS E IrRACOS
VANADIOL

E indicado nos casos de fraque
za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancra.
tais como Vanadato de sódio, Líci

, -'

Enquanto velavam
. apenas, os

o defunto
. .

,

que nela
3 casa rolou. '

Feridos
achavamse

IEnvenenadofrei Alvaro
João Pessôa, 2 (V.A.) -

Detalhando o caso do en

venenamento de frei Alvu

ra Formiga, já noticiado pe- .

la "Asapress", podemos a

crescêntar que existe na 10-

cal'idade em que se regis
trou o fato o proprietário
e agricultor José de Moura,
beato sertanejo, que vive

praticando o bem, constru

m do capelas, postos de saú

de, ambulatórios e dando

auxílios médicos e conse

lhos aos sertanejos, sendo,
por isso, muito estimado em

tôda a região do mun íeípío
de Antenor Navarro. Os

rnn
í

utos vem de longas d is

í.ânc ias a procura de seu au

xílio e receber a
-

sua ben

ção, sem qqu e, entretanto,
José Moura faça prégações
o u explore qualquer forma

J
•

I, ,1.' cr-cn dicc pcpu ar, segun-

I do lIOS g'al'anti1'3m naquela
região. O sitio onde mora

, José Moura chama-se Poço
de Zé Moura, em sua ho-

meuá gcm. Os vigár-ios 10-

ca is, padres Germano e A

nacleto, jáma is se in como-
- '

da ram com as obras pias do

"Beato", que às vezes au

xil ia a" obras religiosas,
sem conhecimento do públi-
co, condição de que faz, ab

soluta questão. Substituin
do os padres; ocnsionalmen
te, apareceu no lugar. .frei
�lva;o, para celebrar as

missas dos festejos de São

Geraldo, padroeiro local,
que profligou a beatice de

mo, 2 (V.A.) - Quan- Maria Avelin a, (51 anos);
do parentes e amigos de' Jovelina Alves, (2"0 anos);
Manoel Machado da Silva, I Manoel José Corrêa, (36 a

falecid,Çl �m consequência II nos) : Conceição Ferreira
- � ••\..;jo ii:.- �,-,.. �

de um' colapso cardíaco, se

I
de O_1l'v�jra, (28 anos); e

.l( havam ,r!)unidos em sua ---.-------------.---

residência (Rua Quinze de Aprovado o Veto
Agô:;to, 22) para o velório,

Não será criada a Policia Militar

! ,; la. ljiJep.wlosfatos, pepsina. noz José Moura, achando-a pre
de cola, etc., de ação pronta e erícaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nías. Vanadiol é indicado para ho.
mens, mulheres, crianças, sendo fÓI· pelos sertanejos especial-
rr:ula cbnheci�a p�los grandes me,

I
mente pelo sacristão, que

dICOS e está Iícencíadc pela �audp. I aproveitou a celebracão da
Publica.

'

.

: missa para deitar 'veneno
no vinho-santo, enven ennn

I do o sacerdote, quase o ma

tando. O curioso do ca so é

Maria Magdalena, (37 a- -om a volta dos feridos pa

nos), todos apresentando I :'·3 o local, transferiu-se o

'contusões e escoriações ge- ;e!ório para a casa de d.

neralizadas pelo corpo. I
r,laria lVIntil:les Cordeiro,

Normalizada a situação e :jue escapou ilesa.

um dramático imprevisto a

ccn teceu, A casa desabou,

Em visita a pessoas de

sua família encontrar-se

nesta Capital, o nosso ilus

tre coestaduano sr, Cel,

Adolfo José Martins, abas-

no Acre j(oceira dos Pés ,.' I Ad".1
. Combatida no�1.o Dia ",e. o I o

. ,. Seus pés coçam, doem e ardem J MartinsRIO, 2 (V.A.) - O Con- :1bjeto de lei e não convém, no quin qu eruo de 1951-1956, .anto a ponto de quasi enlouque- -

cê-lo? Sua pele racha, descasca oug')'esso esteve reunido OD- ainda, repetir a cada passo ;;_ divisão administrativa e sangra? A verdadeira causa destas
afecções cutâneas é um germe quetem para apreciar o veto do (,.,ta determinacão. Quanto Jurídica fixada pelo decre- se espalhou no mundo íntetro e éO prédio não oferecia

R rbl i I· .conhecído sob diversas denomina-
i residente da epu ica a [lOS dispositivos que alcan- co-lei n. 8.163, de 31 de de- ções, tais como Pé de Atleta, Co-maiores garantias, +-,_visto . . . I ,.

'

.. �.
_

ceira de Singapura, "Dhoby" co-
um projeto de lei que fixou, '.':,.ram a Pol íc ia Mil ítar, a- zembro de 19/13, e alteracoes, ceira V. não pode livrar-se destes

lOmo sua construção era -
•

'. sofrimentos senão depois de elírní-
na ra O qu inquên io de 1951: le.gou o Executivo, sobretu-I I nar o germe causador. Uma novaelementar. Com as chuvas I descoberta, chamada Nixoélerm,

� .1 1956, a divisão adminis- elo, um grande aumento de oosteriores, observada em faz parar a coceira em 7 minutos,
que caíram, ante-ontem so-

"
combate- os getmvns em 24 horas e tado fazendeiro em 'São Joa-trativa do Território do despesa, que desaconselha- r elação à Justica de 2a. In s- torna a. pele. lisa, macia" limpa-bre a cidade, precisamente \ -

I em 3 días, N,xoderm da tao bom, quirn, onde é influente pró.Acre, entre outras provi- i ia a providência. Em-vista tânc ia o qie a respeito dis- resultados que oferece a garantia
de eliminar a coceira c limpar a (;er do Partido Social Depele não só dos pés, como na
maioria dos casos de arecçõen cutâ- mocrático.
neas, espinhas, acne, �rieiras e

Impingens do rosto oi, do corpo.
Peça Nixoderní, ao seu farmacêu
tico, hoje mesmo. A nossa ga-

Risoderm ��l�t�a�o�
..". u MICÇies GUÜllOIS proteçao, Ul-O.

rolando de' uma altura de

dois metros, caindo junto
d L' uma vala.

CONSTRUÇÃO RÚSTICA

r.a hora em que se realizava
dências, e aceitou larga- de exposto, o Congresso re- "puser a lei de Organizaçãoaquele velório, as paredes
mente a decisão do Execu- solveu acolher o veto, fi- .Iud ic iá ria dos Territórios",

C:bderam, caindo o telhl�ad� tivo. r an do o projeto reduz.ido ao O segundo e último artigoEO re as pessoas que a I se i
d 'O t "SoAbl',e dís- »egu inte : "Art. 10 - Vigo- apenas ,estipula que a vi-encontravam, soterran o-as. ve o recaiu

J ra rá no Território do Acre, g�ncia (1:1 lei será imediata.O caixão partiu-se ao uos itivos que estabeleciam

meio, dele saindo o cadáver. I pndronizncão, para escre

.Imed iatamen te para lá cor- VC�l te e escrivães do civil e

reram os bombeiros do Pos-\ C:os juízos criminais, nas

1\".
'

1'"
I

t "'[" "O" t'to, 1.eler e po IClalS que, a- ie' ras ·e respec lva-

r/'s grandes esforços, con-! mente, c i'estabeleciam a

:3eguiram remover os es-' l}(llícia Militar no Territó

combros, retirando as pes-
I
::' o. Nas razões do presi'

�ras ,so:erradas. ,. A . I dente da República ressal-
No Posto de Asslstencla' t,: o fato apontado de que

do Meier foram medicadas � Justiça, nessas unidades lisação dos serviços nas o-
I
dia 16 do corrente, caso até te Lemos Bastos protelado a 'l)i'(;SaS particulares não

.

t F � Fed·�"'a·ca-o, e tlnl'fol'me fic:nus elo Lloyd Brasileiro: o dia 15 o Lloyd e a Cos- ,oluc,:ão do assunto. I serlcio interessadas no ab'o-as segt::ln es pe,ssoas: ran- "i! v,",
- 1 fcisco, ((2 anos) e Oswaldo e que o critério proposto e da Cia, Nacional de Na- teira não l)agllem o abano DUAS 'COMISSõES no, _seus operário�. exami-

lVIachaclO da Silva, (27' a- :" cs artigos impugnados cri- vegaçr�o Costeira foi deci-I de emel'gê!lcia, concedido Foram escolhidas duas! namo em assembleiaS futu-
nos), filhos do morto; An- :ria·disparidades inconve- d:da ontem numa assem- pe�a lei n. 1.766-52.

VáriaSl'Ol1lissões
de gJ.'eve, uma l'as a atitude que tomarão

tônio Bernardino, (41 anos), .1iente;;, acrescendo que a bléia do Sindicato dos Ope-I sugestões já foram feitas "u'a funcionar em Niterói e o tipo de solidariedade
Wilson Conceição, (23 a- pToposta de apl'cveitamento r:irios Navais, em Niterói, I pelos operári03 do Lloyd :'011c1e fica a sede do sindi-

I
que podem prestar aos seus

nos); JQ)�ge Otavia'no da fios magistrados e serven-' delibel'ando por unânimid�-
I j\lnio à administração da ,::tto) Ocltra no Rio, articu-l coleg!ls do Lloy da Costeira,

Silva, (23 :;tnos); Brandina l ',I,:í. ri os em exercjciQ já. é de cêl'ca de mil operal'lOS,!
___________

:
dGS quai,s '524 sindicaliza-!

. ,

MO SINAL DE FRAQUEZA
dos. I�plica {t decisão em

R'I:Uall & t\S '. cessaçao dos serviços nas

� ."" O O s R I N 5 ilhas de Mocanguê (Lloyd):
Para normalizar o'funcionamento dos rins e do Viana (Costeira), on-:
e eliminar o ácido úrico que invade o de militam seis mil operá-' PROGRAMA DE FESTAS PARA O lVIl'l:S DE JUNHOorganismo e causa � ciática, o reumatismo, 1
dores nas junta�, etc. use ABACATEIROL. rios. O n:ovimento, porém, Id d ,. Ih d Dia 6 - Sábado - Soirée -- Iníc.io 21 horas.Conten o os princípios ativos as.o as o tende I a alastrar-se atingin-,
abacateiro,aliadosaoutroselem�ntosdiuréti. do as ,emprêsas particula-

Dia 14 Domingo - Cock-tail dansante - Início
cos que reforçam a sua ação,ABACATEIROL 10 horas.
faz com que os rins yoltem a eliminar as toxinas. res, o que envolve):á ..... Dia 20 Sábado -- Tradicional Festa de Silo João

17.000 operarlOS navais. cenominada "BAILE DA nOçA". Apresentação de mú-
COM OS OFICIAIS DE i'.icas jllninas - Conjunto de acordeons - Dansas da

NÁUTICA I Cíuadrilha, ratoeira, do leliço e chapéu � Casamento de
. .

I
Zé Flllgêncio com Sinhá Mariana - Ambiente comple-.Em ::;inal de solldal'leda- tamente a caráter _ Muita alegria - Fogos, breiões,

DISSOLVE E EUMINA O ÁCIDO ÚRICO ,1(', o, i;-ll;'io (l::: g-re�:c ficou 0sp:mL'1 co:n. pinhão, amendoim, queimada, cará, melá-

o ESTADO cumprimen-

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

DECIO.IDA, ONTEM
I

dos' Serviços nas

Loide' Brasileiro
paralização

dó
oficinasa

RIO, 2 (V. A.) - A para- m�ncado para zero hora do empresa, tendo o almil'an- Últldo o movimento. As em-

judicial à crença católica, o

que não foi bem reéebido

que: não se instaurou in qué
rito, permanecendo o. fato

sem punição, com a ida do

frade para o hospital de
Pernambuco.

- isso evidencia anor·

malidade das funções
gástricas. O melhor, pa·
ra norma l izâ-Ias, é a

Magnésia Bisurada, que
neutraliza o excesso

de acidez estomacal e
exerce benéfica

a�ão sôbre o fígado.

Magnésia
'Bisurada'
frequezlJ em ger.1
Vlnbo Creosotado

(Silveira)

6ira Tenis- elube
'do, pé de moleque etc .. Premios ao casal, moca e moca

q� se apl'esentarem com o traje mais original. Reser;a
de mesas na Relojoaria Müller a partir do dia 15 _
Cr$ 70,00.

Dia 23 Terça-feira - BOITE _;, Uma gentileza
dos distribuidores -dos Acordeons "SCALA". Uma noita
da inédita -:- Boite da Colina a� som de acordeons e
conjunto de ritmo.' Ambie;üe junino caracterizado uma
festa no Arraiaá de São João. Início' 21 horas. Não ha
verá reserva de mesas.

Dia 28 - 'Domingo - Soirée - Início 21 horas.

...

ABACATEIROL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Curso de Expansão ;.

Cultural ·1
Corpus Cristi

mNh\NDADE 1)0 SENHOR JESUS DOS PASSOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE

Ainda o aniversario de
'O ESTADO

-,

A TRIBUNA, que se edí- a arma visivel, contra outro
De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra

'

de convidar os srs. Irmãos e as Snras. Irmãs para com

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

OP.GANISADO ,vestidos d� balandraus e fitas da nossa Irma�d�de, e

E..... a mesma incorporados, tomarem parte no, préstito em

EDITADO l honra a Jesus Sacramentado. '

Consistório, em Fpolis., IOde junho de 1953.
PO� Luiz S. Bezerra da Trindade, Secretário

Continuam abertas as ta Maria Veras, Cacilda ta no Estreito, sob a res- não menos temível - a fal
inscrições para o segundo Alves de Oliveira, Cap. 01'-' ponsabilidade do seu dire- ta de liberdade.

FLORIANÓPOLlS_SAr.JTA Ch"íARINA

'r-p·F_"!"_"!'.i:.-..-_-..........-...."__- ...-..;r_"!'.......-" -_....... - ... .............. � ...... - - • ,..

DE·

ex-

Oscar Silva".

DiO cosido em
Sambaqui

No próximo domingo, 7 I
c�o corren te, a S. R. "Deixa IDisso" f'a rá realizar,' em i

Sambaqui, um big 'cosido, ;
� a ra os seus associados e

convidadcs especiais.

CASA
Aluga-se uma casa para

pequena família em Coquei
l'OS, Prúia do Meio, na cha

cara da A FLORlCULTU· ----,,__.�-

RA, vêr e tratar com o seu

proprietário na mesma. Viagem
e

com segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RA�IDO �(SUL-8·RASILEI,80»
Horíanópolis - Itaja! - Joinville - Curtuba

"'()411111>()�() ()�()__

� ACITE !
,. o

-:0:- I
i A G 11; N C I A DE �

c
PUBLICIDADE t

i -:0:- c

c
RADIO - JORNAIS ,

! REVIeSTAS i I
.' :::1..()�()....() o....()-am.(; Agência: n.ua Deodoro esquina da

Rua Tenente Silveira

pora, Pedro Mendes de Sou-

o
za, Dr. Alvaro de Carvalho,
Di', Miguel Sales Cavalcan

ti, Dr. Vidal Dutra Filho,
Dr. Moahir o

Tomé de Oli-

i
,I

"I
I
i
I ':

I
Q Centro de Irradiaçãc

Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar.

.

ENTRADA FRANCA

.
"

.,

,�
.....

Comércio & Transportes C. Ramos

D· 'I'=:, AaOS1.'O
veira, Dr.

da Cunha
Paulo

Melo,
Tavares
Zuleika

Schaefer, Vanda Dutra, Te

rezinha Roberge, Rans Von

Vnngenhci:n, Alda Maria

Kinderrnann, Iolan dn Lui
za \je:.rgi, Norma Abraham

Netto, JVR:1ir Ferrara Sôrie
g o, Wanda d'Avila dos San

tos, Léa Marina de Lima,
o R e g i 11 a Relindes Kreis

mann, Lourdes Irene Rabe

lo, Selma Goedert, Anton ie-

DIA 8 DE JUNHO - SEGUNDA-FEIRA

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

SENSACIONAL APRESENTAÇÃO DE R II I R E Y E SUA FAMOSA ORQUESTRAI
'

UM "SHOW" DESLVMBRANTE AO SOM DA ORQUESTRA MUNDIALMENTE CONHECIDA
RESERVAS DE MESAS NA. S�CRETARIA DO CLUBE DO'ZE, DAS 8 ÀS 11 HORAS, DIÀRIAMENTE, A 'Cr$ 200,oõ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AVISO
.

J;'.lltundo apenas 2 meses para a mudança da A MODELAR, de modas,

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

rua, c sendo, consideràvelmente grande o seu estoque de mercadorias,' sofre

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

. " de J1I1'110.

No exclusivo objetivo de l?em servir os interêsses da sua. bõa e tradi

cional Ireguezía, resolveu a direção do estabelecimento tornar pública are.

marcação que está sendo procedida nos preços.

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

capi ••, J. Iurr-ecerâ, em todos os intervalos, uma relação detalhada dos novos

preços das mercadorias remarcadas, Todavia, sendo pràticamente impossível

"" l)erfei�a e minuc�osa c.ara�tjrização �e tôdas as �l�sse� e qualidades dos

arüigos, avisa a refenda direção; qne, além da especificação e preços forne-

cidos .pcla buarujá: serão concedidos, indistintamente, os descontos abaixo

sõbre as seguintes mercadorias:

30%

.

20%
todo e belíssimo lortimento de MALHAS!

COBERTORES DE LÃ
toda a maravilhos1a variedade de sáias de lã

T A I L L E U 'R S
CASAQUINHOS 2/4 de lã e nylon
Casaquinhos e vestidinhos de lã .para meninas

CASACOS DE LÃ, desde o mais modesto, até o- de mais

apurado bom gost» e perfeito acabamento; com o

desconto de 300/0!!!

QUIMONOS
CAPAS de gabardine e chuva para homens e senhoras
'!'ERNOS para homens e crianças
CALÇAS de casemiras
BLUSõES, PULLOWERS e .JAQUETAS,

15%

No grandioso e selecionado estoque de

P E L E SI!!

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,

dadas as grandes dificuldades atuais' de importação, alta

esta, que a firma proprietária da A MODELAR, não

acompanhou!

\

Não �:��e:::::::adO P Lira T.Clube.; Clube Doze de
\ s. PAULO, 2 (V. A.) - do, e, adiantou que ainda I

Cd' t d i A O t'

.

. , . I oncurso e proje o e

re-! g s OFalnndc a reportagem, o esta semana reun rra a colí- i forma do prédio do ..Lira Te.

governador do Estado, sr, ga ção, a fim de tratar de lois Clube de Florianópolis
Lucas Nogueira Garcez, diversos assuntos.

A Secretaria Geral doLi-I' . .

desmentiu categoricamente Disse, finalmente, que ra Tenis CIube Florianópo- RUI REY e sua grande orquestra, dia 8
noticias veiculadas, segun- por êstes dias não dará lis, de ordem da Presidên- i de junho entrante, fará su� apresentação nos

do as quais, incumbira os mais entrevistas pôlítiicas, cia dá conhecimento a quem salões do CLUBE DOZE. , .

1 1 N
.

P'
.

limitando-se a executar interessar possa, achar-se a-
deputar os arciso ierorn o

berta a inscrição ao Lon-
e Mendonça Falcão de in i- qu e já· disse.

curso de projeto para re-

c ia r conversacões com o forma a ser feita ria sua se-

prefeito Jâriio· Quadros, em Recursos para a Je social, sita à rua Tenen.

nome da Coligação Inter-

t
-

d
�e Silveira, em Ftorianôpo-

. --�'. -e e � '11"'11 ru�a'" a· - > is, Estado de Santa Cata-
pn rt idárla, F'rizou o sr, Lu- lIU'"

.

U.
. .

-in a.
C:lS Garcez: "Não designei Universidade 13 - Poderão concorrer

quem quer que seja para 'irmas, pessoas, engenhei
iniciar conversações com o Ca tolica "os, arquitetos, progetistas

FOI' :levidamente habilitados, de
prefeito, em nome de Colí- RIO, 2 (V. A.) I 'I

_

.côrdo com a eg is açao em

gação, ou em s-eu próprio". n iciada a campanha destí- vigor, de todo o,' território �om a apresentação da orquestra, have-Informou também que nada a angariar recursos nacional. , ., .

dei d'
.

1 I
não pretende, presentemen- para o fundo universitário' 20'- E' estabelecido o

ra SOl ee, que e eica a aos aSSOCIar os (O
, .

'1
. "Lira T

'

CI b "te, reformar seu secretaria- ia Universidade Católica irermo de CInCO mi cruzer-j enlS ue ...

do Rio de Janeiro. Ontem,
:os (Cr$ 5.000,00) para o O conjunto musical com inumeros acor-
ll'ojeto'classificado em pr i- d "',,

rm grupo de parlamentares neiro lugar, à vista do [ul- eons-concertistas e hndas garotas cantoras,
-steve em visita às obras' zamento de comissão espe- executará seu imenso repertorio durante as
te construção da novà sede

[ :!almente constit�ida � de- danças .. ,

. . . - . icnada pela Diretcría do '

daquela ínstítuição. Estive- ,i�'a Tenis Clube; três mil A orquestra de RUI REY proporciona
arn presentes os srs, de- ',' (C _e' 3000 o) pa d d

'
.

h d d tá I, . , .

.ruzeiros 1'i' '.
.

,o .• ver a e.ro s OW, an o Uln espe acu o conl-
.utado .[ose Bonifácio, Ne- 'U o segundo colocado e �OIS I t �

.

tê
reu Ramos, presidente da nil cruzeiros (Cr$ 2.008,00) P e o aos assls entes. . .

.

Câmara .dos Deputados, o rara o terceiro. RUI REY e Sua grande osquestra, dia 8
sr.. Castro Menezes, preai- ��/- Partkiparã� do c�n. de [unho, no Clube Doze ...

'Ul,O os gue, na forma dês-
, E d"

.

ite d I
'

den te do Legislativo da cio e Edita.l, apresentarem I xtraor marra noite e a egrra, arte e
I Ã data de hoje, recorda- dade, padre Pedro Veloso; '�LANTAS, FACHADAS, � espléndor. , .

nos que: I professores Cost:-. Carva- �ERSPECTIVAS do predlO
I R d t

'

1 C'I
.

: reformar.
. eservas e mesas na secre arm (O u-

em 1.608, no Rio de
t lho, Rui da Mata e univer·

40 _ Poderão os concor- be Doze, das 8 ás 11 horas. diariamente .

.
sib'lr;o Mauríc.jo Assuf,·

:entes apresentarem mais de
\J:uúiiro, tiveram inicio os.

um projeto.
trabalhos da construção do Iate Clube de D° .,- As plantas não de·

C·0nyento. (te Santo. Antônio,
. .

-'

dverao ser assma as ou con· primeiro, segundo e terceiro

floria'DÓlloliS terem quaisquer outros ele· lugar. t

mentos que identifiquem o 70 _ Aos interessados se. I,
':u aut?r, .(}u auto:es, e s7- rrão fornecidos, em quàlquer ;
eao enViadas ao Lira Tellls dia útil, pessoalmente ou'

l�
,

f I ceu o ce'lebr'e ex '''e ordem do snr. Como CI b b t f hara, a -e .

..u..., 11 e em s� recar as ec a-

I por carta todos os elçmen.
ploi'ador Capitão Pedro Tei· doro e de acordo com que das e rubl'lcadas no fecho; tós indispensáveis (orienta.
xelra o vitorioso conquista- l)l'eceitua o artigo 31 do Es·· um� outra sobrecarta con· �ão para o projetarnedto das .

dor d.o Rio Amazonas; oatuto, ficam convocados to· .cera 'O. nome o.u nomes dos plantas baixas e planta do
, . .

(t 28)
, autores do projeto de refor· terreno) à elaboração do

- em, 1.687, assumiu o dos SOC10S qUItes ar. ,
. Uma ''''obre''art con' .

'

ma., •
�O;5' " fi. ; proJeto, bastando para ISSO

Govêrno Geral do Brasil,. para a Assembléia Gera.l 01'- ter� todas as ou4"as e s:ra solicitar as informações jnl.
Matias da.. Cunha; dinúl'ia, a realizar·se no dia assmada com a expresslW: gadas necessárias.

_:_. em 1.352, pelo Jagua;· 7 de Junho de 1953, às 9 1:10- CONCURSai DE PROJETO 80 - Os projetos premia-
;_'ilo, retornaram ao Territó- cas ,da manhã, em sua sede

DE REFORMA. dos ficarão de propriedade
6° - O I;Jrazo de inscri· do Lira Tenis Clube.DÍo Nacional as tropas bra- .oc:al, a fim de elegerem 20 ção do Concurso de que tra-

sileir<ls que fizeram as cam· membros efetiv_os e 10 S:l· ta êste Edital, pela apre

panhas do Estado Oriental ;:>lellltes que formarão o Con- sent�ção dos projetos, expi-
rar-'se·á a 26 de Junho do
corrente ano, sábado, às 15
horas; quando 'abril',:se·ão

�r..o havendo número' Ie· os envelopes na presença
dos interessados, e�ceção
feita ao que' contiver o no

me do autor ou autores do

No salão de festas já se acham em expo
sição as fotos do formidável conjunto.

Acompanham a' orquestra, vários canto
res e �mà �ançarina eximia, dê pIastica es

cultu1I'�":-"" -

,

�'apresentação de RUI REY, terá cunho
de excepcional brilhantismo, sendo que espe
ra-se grande assistência na noite de 8 de ju
nho ...

q o·e. vieram. a terminar em

1616;
� em 1.641, em Belém do EDITAL

..

O MELHOR JURO é

. .

5°/·lo
�

DEPOSITOS 'POPULAR8"

BANCO AGRíCOL;A'
9° - Tôdas as informa· 'I

ções, pessoalmente ou 'Por' ..

carta', poder'ão ser obtidas
na Secretaria do Lita T'enis
Clube FIoriaflópolis, de San
ta Catarina, à Rua Tenente
Silveira s/n., das 8 às 10
horas, diàriamente..

. ::>, ... .)(:.: :,�··,�3
RUA tRAJANO, 16':'::'

. nORIAN6pOLIS

ves de Lima e Silva, futuro Desped�ida
Adelaide Machado Portel·

e de Buenos Airl'ls, coman- ,elho Deliberativo no p'erííj�
dadas pelo General Luiz AI· do 1953-1955.

Duque
-

de Caxi8s;
- em 1.880, os Barões de

Vergtteiro e rde Embaré

gal, será convocad'a a SP.·

gtmda reunião meia hora

apó3, quando deliberará com

la e Maria Luiza Hofmann

transferindo residência pa-
projeto, o qual, então, rece· Secretaria Geral do Lira

contrataram a cónstruçao lualquer aúmero presen,e' berá um nl�mero itiêntico. Tenis Clube, 23 de maio de l'a o Rio de Janeiro, e não

do edifícíc que destinavam 'art. 30). aos das plantas respeetivas. 11953. tendo tido o tempo necessá·

a Escola a ser oferecida a Florianópolis, 29 de maio Julgada a idoneidade; das � Antônio Pereira e Olivei. rio para despedirem·se de

Sociedade Auxiliadora da de 1953. concorrentes, as plantas se· ra Neto - Presidente em todos os seus amigos, o fa.
rão encaminhadas, à (!;omis· exercício. ICristiano da Costa fel'd- zem por meio desta.
são julgadol:a que de�ermi- João Gasparino da Silva
nará a quem deve caber o Secretário Geral. 1 Fpolis" 29-5-53,

Instrução.
André Nilo Tadasco 'U -'- Secretário.

/

Crédito Mútuo Prediill
HESULTADO DO 73° SORTEIO DO PLANO B, REA·

LIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 1953

Prêmio maior em Mercadorias no valor de Cr$ 6.000,00
coube ao portador da caderneta n. 31.201

l

i Aproximações superiores
em Mercadorias no valor

de Cr$ 1.000,60 cada uma

Aproximações inferiores
em Mercadorias no valor
. dé CI'S 500,00 cada uma

Caderneta,n. 31 202

Cadernet •. n. 35 ·905

Caderneta n. 30 989

Caderneta n. 9 657
Caderneta' n: 3G ,53�

Caderneta n. 31 200

Caderneta n. 35 903
Caderneta n. 30 987

Caderneta 11. 9 655

Caderneta n. 35 534

o resultado acima é do sorteio dó mês de MAIO de

953, extraído dos cinco rrimeiros prêmios da extração
'a. Loteria Federal de 30 de MAIO de 1953.

O próximo sorteio realizar-se-á no dia 27 de Junho.

Florianópolis, 1° de junho de. 1953.

VISTO:
,

Ary N. Silveira - FIscal substituto do Clube de

'orteios de Mercadorias.
Aleebíades Dias - Inspetor Chefe de Agências.

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

•

�....---�.-.

Di!'ltribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - 1'ran�portf'''
!{ua .Tllão Pinto, !l Fpolls

I

s. C. Tenentes do Diabo
De ordem do Sr. Presidente, convido os· demais

membros da Diretoria, para uma reunião .no dia 3 do
corrente mês, ás 9 horas no Clnbe 12 de Agôsto, gentil.
l1ente cedido por sua Diretoria.

Are Munnebackj Seu'etário Geral

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o S.j�ilo Bancário Caso
Tolhida em sua Ação.

o IOQoerlto de «ULTIMA· BOBA)

«Assistência» aos Comerciários pelo IAPC
;1'. Prefeito! unicipal, rei- RIO, 3 (V. A.) -

"Re-leramente ve prometendo formaremos o Código Co- . ra Agrícola do Banco do
melhorar a situação dos nercial, abolindo o sigilo Brasil, tenha dificuldade,",
rabalhadores municipais ; bancario e' o Código Penal, declarou o sr, Afonso Arí
- Considerándo que o estabelecendo a cadeia pa- nos líder da minoria na

restrições á atividade dos;
parlamentares .en,\arrega
dós de esclarecer.o caso

dos empréstimos ao jornal

Transferida essa responsabilidade do -SESC,

que era saílslatéría, para êsse Instituto,
o comercíário a pouco terá direito

o SERVICO SOCIAL DO modalidades de amparo à

I
essa responsabilidade ao

COMÉRCIO
d
_ SESC, den- classe comerciária. .

Instituto de Aposenta.(:o:-ia
tro do seu plano de assis-: É sabido - ninguem o I e Pensões dos Comerciártos

têncía social, mantinha, não I �gnora -. que a assistência

l- I,A�C. No �a�o, o que �e
só nesta Capital, como no a Maternidade, por exem- dará e apenas ISSO - nao

interior do Estado, onde �!o, como à que se refere à haverá assistência a não

instalou delegacias, várias irevenção e tratamento da ;_Ser no ambulatório; não ha-
"'.

tuberculose. era das mais verá internação em hospi-
,.--..---�---.-......_.-...-.--.�---.-------.,

completas e satísfatôrtas. tais, a não ser em caso de

No primeiro caso, não só o intervenção (tuberculose),
pré-natal era essencial; co- com prazo pré-determina
mo, também, as internações do; os medicamentos não

em maternidades, inclusive, serão fornecidos, correndo
,c nccessarro, as interven- à conta do comerciário po
-ões, No caso da tubérculo- bre, enfêrmo! As parturí
e, por exemplo, também o entes não serão atendidas
nesmo panorama - o co- no lar" se necessário.
-ierciário ficava sob os cui- Como se observa, ao eu

'ados do servico competen- vez de melhorar a -assistên
e, tendo wdireit�o à interna- cia aos comerciáriós, esta é

Irmâos, da qual era co-pro-
.ão no Hospital "Nerêu Ra. resm-íngida quanto possí-
nos", nesta Capital e no vel! E os tuberculosos, ain
'Miguel Couto", de Ibira- da em tratamento, nos. hos

ma. No primeiro, vários co- pitais, como ficarão, medí.,
nerciários foram . submeti- ante essa troca de autar

:los a tratamento completo, quias, em que êles perderam
'nclusive toracoplástlas, f'rê- o pouco com que já conta

ricos, etc, No segundo, oito vam? Será, mesmo, que no

lêles, que ainda lá se a- Brasil, ao envez de se am

-ham. também nas mesmas pliar a assistências ài'l elas-
-ondícões. Para todos, dís- ses, menos favorecidas, essa
iensava aquêle Serviço, cri- diminui, de tal forma que
ido para os comerciários, quase desaparece?
)s 'recursos que o regula- Seria interessante que o

trados do valor do esporte, nento lhes permitia. Era, IAPC prestasse esclareci
)01' assim dizer, uma assís- mentos a respeito dêsse
'ência completa. magno assunto, que in teres

Mas, agora, ao envez de sa à uma coletividade, como
ler a classe comerciária me- o é a honrada classe comer

hor amuara da, com a dila- ciária. Aqui estamos, para
be, sendo, atualmente, -um tação do programa assisten-. receber esses esclarecimen.

dos diretores. �ia L vem ela de sofrer res- tos, tornando-os públicos
. tl'k-:e�. com o .trnnsf'erir no interêsse da classe.

. . Sócio da conceituada fr!'- .

Sr. Komário
(;arioni

v n.ima de mal súbito, na
manhã de ôntem, quando
j{t em seu estabelecimento

comercial, à rua Felipe
Schmidt, 'a firma Carioni e

pr ietár io, .faleceu o nosso

benquisto conterrâneo sr.

Romarío (Marinho) Cario-

ui.

As suas atividades de ci

dadão j.Jrobo. e honrado, não
se restringiram somente

ao comércio, nesta ,Capital.
Foi desportista dos mais

dedicados, .rlos mais afeí

çoados e dos mais compene-

em nossa t ora. Pertencen

te ao Paula Ramos f. C.,

spnllre devotou seu cari

nhoso trabalho àquele Clu-

. ma Carioni & Irmãos, Mari·
nho,
todos,

como o conhecíamos

desfrutava de pres-

tígio no comércio local e,

por assim dizer, sabia ser

o verdadeiro homem de ne-

,g-ócios, sempre
.

pronto. a servir.

Pertt�ncente à

cortêz

tradicional

familia desta Capital,
soube s,er chefe exemplar
do lar que 'constituira, hon
l'nndo com a sua dedicação
aos filhos.

A notícia do seu prema

turo passamento, ôntem, às

primeiras horas da manhã,
C'Ol:sternoll a quantos o co

nheciam e a quantos o ad

mirrivam.. Tão logó o seu

t'fll'}lO foi' j.ransferido para

I: câ_mara mortuária, em sua

residência à rua Bocaiuva,
7:1. grande o·número de pes

sôas que para lá acorreu,
afim de prestar-lhe as der-

l'udeiras homenagens.
O seu sepuIta�ento

vedficarã-, às 9 horas

hoje, saindo o féretro
sua residência para o

mitério do ltacorobí.·

O ESTADO apresenta à

exma-família

expressão do

pesar.

"Ultima Hora".
Câmara, ao ser posto ao par • O sr. Afonso .Arin os quís

sm Santa Catarina, como! formações, caso o orgão, das declarações do sr. Lou- significar a decisão em que
nuito bem frizou o sr. GO-l que se f�rmou nesta .Casa reiro da Silva, diretor 'da se encontra seu Partido na
/ernador do Estado, em 0-

I
para averiguar a legalidade Carteira Agrícola do Ban- averiguação de sentido e

.·ação pública,' é de quaren-' dos empréstimos da Cartel- I co do Brsail, apontando as.

como podem ser consequen

tes da influência do meio

ambiente.

rumento do custo de vida ra os que sonegarem in-

,

trimento a obras de solução
inadiável.

E não poderíamos, se ti
vermos a coragem de uma

confissão pública, esperar

'ou tra atitude de S. Excia.,
oois não conhecendo, evi

der temente, um problema
essencialmente educacional;
permitindo que a Secretaria

de, Educação permaneça
sem titular por período su

períor' a
.

um ano; pondo a

dirigir o Departamento de,

Um dos preblemas a re-
I I
querer estudols e solução
inadiável, é 0\ da infância

abandonada. )
Se êle se apresenta em

extensão e profundidade em

todo Estado, é contudo na

Capital, onde mais se

acentua, mais sé avoluma,
chegando a sei tornar assus-

.

\
tador.

O número de menores de

linqüent�s al�!ança
.

percen
tagens que 11anc,ham, eno

doam nossos forus de cida

de civilizada.

Além dos que já se pren

deram no emaranhado do

crime existem por aí, aban
donados à vida, uma legião
deles, preza� fáceis à de

Iinqüen e ia e aos desajusta
mentos sociais.
Dos proble�as que cabem

ao govêrno resolver, é êste,
sem

.
dúvida, um dos mais

complexos, já que as causas

da delinqüência juvenil po
dem ser um desenvglvimen-

Educa cão uma

cheia de virtudes
senhora,
familia-

res, mas íncontestàvelmen
te inculta, incapaz em refe

rência a tais problemas;
não estaria capacitado·a
qualquer Inic iativa a -êsse

respeito.

\

Contudo dias melhores vi-
rão : sôbre a experiência
constroem as novas gera

ções um mundo melhor, sem

os desl íses do passado,
E êste govêrno que aí

está, serviu para nos pro

var que os homens de go

vernança- necessitam de

duas qualidades indispensá
veis: Honestidade e Cultu-

1 to de heranças biológicas;

._-------._------

Reaparece o Teatro de Amadores

nunca.

êle

No goyêrno Nerêu Ramos ra.

o
. problema foi atacado de

frente, ganhando Santa Ca

tarina essa monumental

obra, "O Abrigo de Meno

res", a cujo trabalho em

J: prol da reeducação juvenil,
O Teatro de Amadores,' ma' de entusiasmo pelo tea-' não se tornam . nec�ssanal>

�:n Florian?polis, já foi, há I troo Novos elementos tomam I quaisquer referências, por
Ião muitos anos, a cachaça I

a si a respons&bilidade de ser do conhecimento públi
Je verdadeiros amantes da consagrar valores para o co.

":balta. Florianópolis con� teatro. E' que, a 26 de maio Hoje, contudo, já não sa

:ou com-grupos de amado- último, "foi creado o "Grupo .tisfaz às neces3idades, in
,es teatrais que lhe deram Teatral 'de AmadQres Nil- '3uficiente "por suas acomo

:ida. Aqui, surgiram ver- '3on
.

Mello", que se propõe dações, em abrigar maior

ladeiros talento� para o realizar· algo, nêsse parti- número de menores.

·alco ·e, também, numero- cular e, ainda dar chance Tendo-se a frente dos
;05 mestres na arte de re- aos moços para a arte difí- destinos catarinen,ses um

':'esentar. Para não nos a- cil de represental' no palco. nomem que prometera sole-

M. SOARES

Fundado o Grupo de Amado-
e

, res "Nilson 'Mello,"

Pc dernos, sujeitos a exa

mes futuros, brindar S.
Excia. com a primeira qua.

lidade, mas com a �egunda,

Reunião das 10-
dustrias, em
São Paulo'
Acaba de regressar de

São Paulo, onde fôra repre
sen tal' a Federação do Co
mércio de 3müa Catarina,
em reuniões {!.� � indústrill,�,
alí realizadas )Jara al.>ordar
e discutir prory!emas 'de vi

tal.importâui;;a para a eco

nomia naciond, o sr. Char
les Edgar Mo! Hz, presidente

Idaquela entidade de classe. .

Santa Catarina, alí pre
sente, muito crmtribuiu pa·,
ra que as quc�:tões levadas I
a pi�nário, sôbre assuntos i
telaclonados com o comér� t
cio e a indústria, fossem

Idiscutidas e tivessem solu.
cões a serem encaminhadas I�o Poder PúbL co, para es-

tudos. I
•

tongar-mos
_

na apreciação

"O Banco do Brasil S.A., poderia servir para sua am

comunica que hoje, dia 4 pliação, constroi um palá·
de Junho, por ser dia san· cio de nababo, afrontoso

tificado, não dará expedi.. pela ostentação, criminosc
ente". porque construído ,em de·

As inscrições já se acham

abertlfs, diáriamente, das
19 às 21 horas, no Clube 15

de Outubro.

neménte a aplicação dos di

nheiros públicos em obras

úteis a· coletividade, era de

8e esperar a atenção de S.

Exa. a êstê problema cuja
solução reclama e grita pe·

lo cuIdado dos governante.>.
I

Hipocritàmente S. Excia.,
bem a fronte dêste Educan

dário, num terreno que bem

:\0 assunto, que seria reme

xer p�eira do arquivo, ape

.las vamos citar os nomes

.le Clementino Brito, Dante

Não baverá Expe
diente hoje
DO B. B.

Natividade, Mancio Costa,
�tc. 'etc., que souberam fa-se

de �el' teatro, com a represen-

da 'a�ão de peças e revistas,
Ce- entre as quais Flôr da Ro-

,a,_ Jeca Tatú, e outros que
'lão nos ocorrem, 110 mo-

enlutada a 1lento.

seu profundo Mas, tantos anos mais
tarde, reacendê-se a cha-

minentemente polítíco,

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

Resullado- de Guaram;ril'
Damos abaixo os últimos resultados, ontem,

do pleito em GUARAMIRiM, de acôrdo com co

municação, à última hora, chegada a esta reda-
"ção:

P. S. D.
U. D. N.
P. rr. B,

1.380
1.249
240

'Faltam apurar, ainda, duas urnas, em que
a U. D. N. espera cobrir a diferença que, até o

momento, é de 131 votos.

{

1
I
/ .

Saudando o sr. Nerêu Ramos, em Tijucas, há
alguns anos passados, o" sr .. dr. Fernando Melo,
ilustre bi-Secretário d'Estado dos Negócios do In
tenior e Justiça, Educação e Saúde.e Segurança PÚ

blica, entre "as multiplas obras administrativas
que pontilham o govêrno honesto" daquele eminen
te brasileiro, destacou as nossas estradas de roda-
genl: .

". .. e, a sobresair, dentre os demais, esplên-
'dida .rêde de estradas de rodagem, sulcan
do nossos campos e vales, transpondo rios
e serras à' cima, ligando e -àproxiínando
mais cidades, vilas e povoados, carreando
riquezas e abrindo risonhas é francas -pers
pectlvas ao potencial econômi.co, alicerce
da nossa grandeza material, dá motivos pa
ra envaidecimei1to nosso, a insuspeitas e

elogiosas referências, como aquela partida,
ainda há pouco, do ilustre General· Pedro
Cavalcanti, ex-comandante da 5a Região .,.

Militl/.r". ,

Não queremos, a;qui transcrever a oração do
eloquente O'rador, n� qual estão os mais rasgados
elogios aos modernos, belos e confortávéis grupos
escolares, à campanha nacionalizadora, à Colonia
de Sant,Ana, de Santa Teresa, à Penitenciária, es

tabelecimento modelar, 'à época sob nossa direção,
ao pôrto de São Francisco, etc.' etc.

Hoje, apenas, é nosso' intento lembrar ao dr.
Fernando Melo que S. s., para ir fazer pressão elei
(oral em Taió, esquecido do seu cargo de Secretá
rio de' Segurança Pública., teve que andar de jeeps!
E só de jeep,. que as estradas o govêrno está aca

bando com elas.
S. S. regressou ôntem, com os-ossos moídos,

com os rins necrotonizados, pedindo sombra,· àgua .

fresca e salmouras. Sem fazermos, aqui, o amigo da
onça, queremos, tão só, perguntar-lhe:

- As nossas estradas ainda dão motivo para
envaidecimento nosso e insuspeitas e elogiosas refe-
fências?

.
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