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Em Gunrumlrim o P. S. D. elegeu mais vereadores

do que a U,D.N. Faltando uma urna, ,am,ilada por frau

de, a legenda oposicionista está com 65 votos na dian

teira. A coacção' governista dificilmente mudará essa

.cio Lafer.

situação.
Em Tangará o P.S.D. elegeu 3 vereadores e o P.S.P.

4. O dr. Teixeira Pinto, prôcer ademarista, irmão do

deputado En.ori, não �. se elegeu, como elegeu 3 dos mais
rlcstacados dirigentes do P.S.P. no município, conforme
os curiosos poderão, ver do registro dos diretórios, uo Iu-

L_fer �uer Mais Pro�ução
.

���,�����,���Lf�'���,��f �f��I?���Mif::;:j 3�1�ErlE��{:a::;:��t�
.

I'"
�-- sid en.te e o ministro da Fazenda, ,a respei- "votacão (la U D N apurada através 'dos votos preferen-

R.IO, 9 (V. A.) - R.eau-, de .Racíonamento no senti- da questão, I.gado a re,c,�,'Ita " c ••• , <
,

'

_

'
' to do ultimatum que os seus liderados do ciais aos seus 3- candidatos, é praticamente nula.

zou-se, ontem, no Gabmete do de que fossem aumenta- pública, estivesse sempre

I,
P. S. D. lhe fizeram a respeito 'tia 'aplica-

�

Em Turvo a sala onde estavam recolhidas as urnas ,

do mín istno da Fazenda, das, se necessár-io, as res- presente nas resoluções da ção de verbas orçamentárias do Plano foi arrombada pelo assoalho, que foi serrado" e os resul-

uma reunião à .qual compa- trições no consumo de ener- Comissão. Rodoviário, resolveu, segundo informa- tados das urnas nas zonas" pública e notôriamente pesse-

I AI z ia e'létrica nas rapar-tições O coronel Alcyr de Pau- ções, apresentar uma resposta por es· distas deram ao contrário, revoltando os próprios elei-
receram os srs. eorone •

�

c rito. tores, que se não conformam com o roubo de que foram
.c"yr de Paula Freitas, pre- públicas, e residenciais par- la Freitas fêz, fi seguir, Q

. , .

O
.

'I b Ih' ,uando da apresentação do ultima- vítimas. recurso contra essa nuserave es u o, que
ticulares em benefícios di- uma exposição sôbre, a si- tum" movimento que foi liderado pelo fraudou o pronunciamento popular, está em andamento,
reto da produção industI:ial. tuação mostrando ,que essa' tieputado Saturnino Braga, o caso tomou Interposto pelos delegados do P.S.D. e do P.T.B. A viela-

Acentuou o t.itular da Fa- 'era a orientação que estava aspecto d�\uma rebelião contra o responsável pela ori- cão é tão' evidente que os vários votos dos mais próximos
)_ '. -[;ntacão do bloco majoritário, pois o documento recebeu parentes do candidato trabalhista, não apareceram na

tor das Rendas Internas', zenda que a receita públ ica sendo seguida e -nela se
'

- i;;;sinatpra somente de deputados que apoiam o govêrno.' urna que deviam aparecer: apareceu 1 só. E" circunstân •

•João da Silva Monteiro Fi- -depende do volume da 'prp- prcaseguiria até que fôsse A resposta do deput-ado Capanema será de grande cia def'inidofa. nessa urna existiam 21 votos, em separa.

lho, diretor da Líght, e o 'dução, pois desta derívarn vencida a crise de energia :mportância desde que influirá diretamente na elabora- do, tomados em envelope maior, isto é, com extrema di

titular d'a' pasta, sr. Horá- os montantes dos itnpostos elétrica. Cão das normas para votação do orçamento de 1954. ficuldade de serem violados. A apuração revelou, 20 voo

tos para o P.S.D. e 1 para o P.T.B., perfazendo os 21 su

frágios tomados em separado. O resto ...
Aí ficam três estrondosas vitórias do Governador

Bornhausen: Guaramirim, Tangará e Turvo!
Duas derrotas fragorosas e um crime!

'
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sidente dã Comissão de Ra

e ionamento de' Energia;
Almeida Pernambuco, díre-

de consumo e renda que ----------------............- �---...._-----------�

Preliminarmente, o mi- constituem à base da arre-

R I
-

C F d' A d d
j

nistro dá Fazenda feHcitou cadação federal. .e .açoes .omer- irmã o' o ' côr o a repa-
o sr. coronel Alcyr de Pau· Assim, embora reconhe-

CI81S Irlasll dla Freitas pela' maneira pa- cendo a tenacidade com que
•

-
" Iriação e' prisioneiros

triótica e' eficiente com que o presidente dia Comissão lossla, .fOQUIO, 9 (U. P.) - A ções de ambos os grupos, x
tem anf rentado o problema de Racionamento tem en- RIO, 9 (V. A.) - O vi- rádio de Peiping, em uma li nas' negociações do armis-, _

Justamente nas vésperas dos pleitos, .nos mumci-

decorrente da atual crise frental�do' o problema bem ce-presidente da Comissão transmissão
r

que 'segunda. tício da Coréia" disse a pios em que se processaram estes, os' presidentes das

'w
'

como' 0.3 bons. resultados já- de' Diplomacia da Câmara f
'

I it d I t
'. -

da rádio comu-
Associações Rurais - os de confiança - receberam as

de energia' e étrica. erra, pe a nO�1 e, ec arou I ransmrssao devidas verbas do Tesouro. Uma e duas vezes, em par-
Em seguida, o �r. Horâ- obtidos para o reequi)íbrio ( dos Deputados declarou que que' o acôrdo fimiado em nista chinesa. "Portanto - celas de Cr$ 30.000,,00.

cio .Lafer dirigiu um, apêlo da sltuação, o� minjstro so-I é
•

evidente a oportunidade Pan Mun Jom é o prelúdio acrescentou o comunicado Não queremos, em absoluto, duvidar da justa aplica.
ao presidente da Comissão licitou que ,esse, aspecto' da indicação aprovada pe· da paz na Coréia. chinês _ o armistício na

cão dêsse dinheiro. Mas a época do pagamento, rodeada
lia, reunião da' Indústria, re- C

..

tã
.

d
das circunstâncias, indica que não deviam ser pagas na-

creia, ao ansia o por to-
,

'GENao' ftMENTE I alizada em São Paulo, sobre "O acôrdo, relativo à re- do mundo, será em segui.
quela ocasião. Porque? P�rque/icou feio!!! Só por isso!

IXI'
<

'

'o reatamento das relações patriação '

dO,s .prisioneiros da uma �'ealidade"� x.

,

' _,' I comerciais do Brasil com a d: guel'l'� ,foi oficiàlmente i A l:ádio de Pe.lping tam- ,Um deputado federal do P.S.D. levou para o Rlio di.
,

'

I Cristão:; Rússia e outros paíse·s.' fumado as l4 horas, em

"
bêm ttransmitíu o texto do ve.rsa.s cédulas marcadas que os eternos vigilantes dis-

�a Gazeta de ontem, um Jovem Democrata - ACI',escentoll qlle vário" P
\

1\ir J" I d' I
'

� ,

tl'lbmram a professoras. Levou também os nomes delas.-'

't
'

d' vésperas � an 'J.un OID'pe as' e ega· acordo }'- 1 �.'

acudiu em resposta a uns queSI �s n�ssos, � .

I r'
,

ao ogo comecem as remocoes V81 haver barulho.
Seria patranha.' negar que o Jovem fOI menos mal na sR.' ,[laíses, inclusive a Inglater· "'. r-"-.�--.-. - -... ,..·.· ·.�.--·.· ·-· ..·.�- -, · w..- ....;. -__ -.;.Y.. -..., ..

batina, mÍlHo embora e de certa forma fU'gi�s� ao .pont.o ra,.lá plenamente abaste· E
'" ·

d C S N P Psorteado. Inegavetmente explorou �om a�mIra�el I�tel!. cida de algodão, de;;ejam nerft Ia a ara o .·0.gênCia uma expressão que, com efeIto, nao devIa�os t�r comprr:l' algoclão do Brasil, .& •••
, .' '""

c< do 1'0milU'a por in' "iro ao pé da letra e fOI , antI· , r--;.,,,,,�,, ", , .-

d S
- ,. " 1"

h'
,

U�':t_�\ rocnrando fech�l'-nos as portas de saíqa para a fim de' tr�êã�lo p�:' pro- ".'"';iI!l'I'l.� \ e a"��a .- ',' ',' "ts-:' f·'.'"�;it,ixll,\'r��sl,��ãb,:y�p!o,s, ���suJ:á!�� 'por !sso·wN,e,�J}.. ,
lh� 'l'p,u�O�SJ�l"o'��R;e�t�s.� Oeste, '.;�(;:�:..?�

.:;';'�"
"

;,I,��fl_ ,�, .,\V"
"

,

,
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.

"

,

..F ,,:IIH-;:.. �'l 'fora da ética. Aconselhados por ;uma' europe1l priJ1cI:pJ;llm�nte ela ".' "'",',.' �""; : ,,' ,.;_ ,
. ,'. .'

'
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,
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"

d,:se���r!;sa:�::ç()es de Ruy, ,I segui:remos �arr�ir,o,! J"i: Rússia.
OLn�G

.

'
1iJ' f'" qUllUeIH\!'l<O' pannla' SIà'�rlli'glCa NaclO- i "Suprindo de energia elé·' setores da região 'a presta-

11\0'.' a ed'llcados como com a educados. �, dlto ISto, pas·
, '1,1 'I' C, b "I

editado p lo, Sel'yiço de' !lal, pubJicà em seu último trica as cidades de Floria· I cão dos seus servicos dls.Disse o sr. e 10 ,( 1 a
p' bl" " , ",. ' '. , ,'"

,[ué a clara vantagcrn que
RelaçÕes u !Cas da Gom-. numero:

I
nópolis, capita� do Estado, tr�buindo, tampem, 'força e

resultaria de contatos di- d: Santa ,Catanna,
. :uba� ,luz, não só para as zonas

1'\!tos com esses eventuais

R t b I -'d P'
rao, Urussanga, Cl'l�lUma, I marginais de mineração do

compradores, indianos que . es a e eCI o o
'

,residente os núcleos de Capiva�i e: produto, 'mas, tambem, a

devemos"dedicar ao aSSUí' Siderópolis, bem como tô.; di'versas cidades inclusive a

';0 a nossa melhor atenção /
da zona de mineração de, capital do Estado de"Santa

�aiJ��er:�:::�, OU:;'.o :;:�:� A'sS,isl'ió, ontem,' à passagem' d� I ��;:ã°tl��::;��:n:�d�:t:'a;�: êa��l�it:a�o:o, a CSN vem

::::al'beiro, 'disse, ' também, N. S, da fátima'
.

I d.e' Ferro �onf1. :eresa �ri�-; prestando o mais eficaz

:ll)e não, vê inconveni�nte RIO; 9 (V. A.) _:_ Pondo' lS,em de Fátima desfilava
tma, a USll1a Termo-Eletr1-

I concuqlo para o desenvolvi·

no estilbelecimento d,e rê· 'iro aos rumores, segu�do' 'em fl:ente ao' Palácio, o sr.
ca de Capivari, da Compa mento econômico da região,

ações puramente comerci,. )s quais continuava inspi- Getúlio Vargas, concentran-
nhia Siderúrgica Nacional,' dando·lhe os elemento de

.tis com a Rússia, desde d 'd d t d" d
.

t 't
'. é uma das mais modernas e

i

progresso para o maior,'an "o CUI a os seu es � o lo-se, Jun ,ou, am Jem, seus I
lue' isso não hl1plique em ',:le saúde, o sr. Getúl.io I votos às preces dos presen�

possantes do país.
.

' 'I floresciinent� daquela área

'omIll'omissos polítiéos. Vargas reapareceu, hOJe,. teso Instalada, especIalmente,' 'carbonífera do país .. ,

,}m público pela' primeira! Sómente quando o grosso
dara fornecer energia elé.: Por outro lado, êsse suo

\ 'lez após o acidente que o i d,a multidão passou, o ,sr.
trica à Usina de Beneficia-;. primento de energia elétri-

Des"onbe.c8 O eu· lbl'igou a engessar o 'Qra· (Getúlio Vargas torno,u a mento. do carv�o ?xtr�ída I c'a representa e�traordiná.
\I

;0. entrar.
nas mll1&S de Slde,rop?hs, a rio esfôrço dispendido pela

Eontro PerOD� , Alegre e bem humorado, Um reporteI' da Meridi., Usi�a ,.Têrmo�Elétriea de :,Siderúrgica para .0 atendi-

Va,rgas
) sr. Getúlio Vatgas 'asso- :mal, tendo1estado junto do Caplvall estendeu à -outros mento das neceSSIdades de

tiou à sacada do Catete, sr. Getúlio Vargas durante I fôrça e luz claquera zona

RIO, 9 (V. A.) O Ita·
illl1tamente com o cardeal bastante tempo, assistin'do,

;
sulina do Brasil.

maratí até agora jdescónhe- )om Jaime Câmara, na o· também, ,à passagem da, P t t' d" ,p
I
(ContiJlúa na 6a pág.)

ce 'o, próximo encontro en· 'asião em que passaVa di� Virgem de 'Fátima, pôde ve-
' ro 8S O O era

tre o sr. Getú'lio Vargas e o ;nte, do Palácio a imagem l'ific<.r qüe já e�tá retirado, pur DOia vlola� I
'

gene}'al Peron anunciãdo pe le Nossa Senhora de �áti� o aparelho de gesso do an-I � '.
'

) RISO DA CIDADE...lo sr. Batista Luzardo, atra- ma. tebl'aço do presidente, res.! çao, do paisvés da imI;lrensa árgentina,' O pl'esiden'te da Repúbli- çando apenas, a parte rela· '. . i
para julho próximo, em;:a foi saudado pela multi- Uva ao braço. LIMA, 9 (U. P.) - O

Buenos Aires. O mihistrb' dão e respondeu com efusi- O sr. Getúlio Vargas es, govêrno peruano manifes·
Alvaro' T,eixeirll Soares, v.os acenos com a mão es- perava ficar com seu braço tou seu protesto contra o

chefe da Divisão das Fron- -Iuerda, 10cory1ovendo·i'fe, com inteirainente livre no sába- Equador, por "uma nova

teiras 'declarou á reporta- tôda a desenvoltura de um do pàssado. Todavia, a con- violação do territ'ório pe-
I

, I
aereas

,x

semos ao caso. '
'

Cumpre.nos aqui, leal e honestamente como leal e

honesta é a argumentação de quem respondem�s, uF.a
explicação. Expressamo·nos, até certo ponto, sem febcI·

,dade quando, a 6 do corrente,' escrevemos que P',S.D. e

P.D.C. defendem o socialismo Pl:egado pel� doutl'ma ?:i
Jgreja. Deviamos' ter dito: a doutrina SOCIal da Igreja.

Qúe êsse era o nosso pensamento resta claro do que, ,tres
dias antes expressáramos: "Defendemos, P.S.p. e P,D.C.,

plataform�s semelhan,tes, �as quais �s�ão contidos os

princípios da dQ,'Utrina SOCial da IgreJa. (O Estado, de

3 do corrente, última página). .

'.

NA verdade" o' termo socialismo foi sempt:e repudIa·
do pela' Igreja, embora hoje não seja empregado com os

,dgores sombrios e avermelha�os de ou�ro� tempos. Fa.

lamos, na atualidade, em so�ialIsmo da dIreIta, po� exem·

pIo. E êsse, por certo, não é o sociali.smo subverSIVO de

Marx, à querer a reviravolta na SOCIedade para ql�e a

('lasse antes oprimida se torne opressora. Nem sera a·

quele socialismo que Le:ão VIII vi�, � excitar vinganças
dos que não tinham ,contra os que tmham\

, Esse documento ,;mórtal, e profético, a Rerum Nova

rum esclarece, .finalizando a defesa da propriedade:
"As�i� a conversão da propriedade privada em proprie
dade c�letiva tão defendida pelo socialismo, não teria

,

outro efeito �enão tornar a situação dos operários ain·

da mais precária". Sabemos, huje, que há fórmulas de

socialis�lO que não coletivizam a 'propriedade, como o

Socialismo de Estado ,e o da Social Democracia. O exposto

completa.se com a cit��ão de D. Scherer,' na qual, splu.
'cões da doutrina cristã e do socialism(}, no. tel'te�o eco

';'ômico, podem coincidir, e�tbo,ra sempre divergentes,' no
campo' filosófico, Ressaltado está, assim, que, de. no�sa,
parte, a,penas houre' uma falha de expressão, de vez que

a Igreja nãõ condená tudo o que o socialismo propugna.
Tomado o têrmo socialismo na acepção digamos

evoluida, veremoS que em várias das 'suas fórmulas

estão muitos príncipios da doutrina social da Igreja.
DiÍ'-se.á que isso não é socialismo, porque a base do so°

,

"ialismo é a prO'priedade coletiva dos bens e de suas de

corrências, como produçãO'" administração;, etc. A ques·

lão, parece.·nos, decorre também dó empenho' de clareza

pGr parte da Igreja. Para evitar confus�o, ppra unidade

de expressão" para disciplina técnica, dá ao socialismo
ltm sig�ificado só, um momento único, um cortjunto fixo,

- uma forma singular. Dentro dessa def!nição, sem dúvida
prudeute porque estabelece um impermutável ponto, de

referência, não há negar a impossibilidade de um socia·

lismo cristão.
Mas, na realidade, o própri� P.D.C. não fulmina to·

das e. quaisquer fórmulas de socialismo. NãO' é alér�ico Nega o��I·nl"stro . da ,Mar.'oha' a entrada de contrabando" dea todas elas. Não as a�atematiza a, todas. Antes, pelo
,

contrário,' até faz alianças ·eleitorais, como em São Pau· d "d J> -

'lo, com o Par.tido Socialista Brasileiro, da qUál lhe ado 1- ,armas � � mautr ,po er e' preCisa0veio a vitória atômica de Jânio Quadros. Segundo telegrama de trabando de armas de maior vendo um inqúérito sôbre ouvido a respeito, declarou'Devemos, finalmente, relembrar ao Jovem :pemocra- '

I ,
'

ta Cristão' que, não quisemos confundir o ,programa do Washington, estária �m poder e precisão. 'um contraba,ndo de armas' que o contrabando que tem

1'.S.D. com o do P.D.C. Afirmam�s que não conheciamos preparativos um movimento' RIO, 9 (V. A.) Foi para a" ,América do, Sul, I, havido é de armas de pe·

póntos, divel'gente.s ent�e ele�. Até prova em font�á/ri�:, s�bversivo de fundo comu-: divulgad� num telegram� ,destinad'o ti.' preparativos, queno porte" destinadas. Isust�ntamos a �flrmaç�?, ceI10s �e que". debate?do OXl
I Ulsta. , de Washmgoton, que dI. para um movItnento subver· i quase sempre, a caça, nun· Igenadamente nao podera alguem estar vIsando a

confu., O'
.

t d M
. I ti. d' f d

.

I'

-

C f' t
'

t b' ?
- mllUS ro a an· versos par amen ares nor· SIVO e un o comunista. ca, porém, de armamentos

pao. om que Im" pergUI1 aremos nos amem.' 'I ' "
,

,

I: RUBENS DE ARRUDA RAMOS I
nha nega a entr!!,!J,a P!!.�O • t(l-anJl;lrJcanos estão pl'Omo·' O· ministro da .;:tÇta 'ihhà, 'oe maior poder e· precisão. I

_.....-"""",.,.,.��"""""".. '.. •....
.., -", -

. '_,

Movimento' Sobv.,rsivo de fundo ComuDísta�'

gem ignorar qualquer _ de· canto a outro da sacada. lelh'o de seus médicos, per..! ruano, pelas forç'ãs
,equatorianas, fato ocorrido

sábado último.'

- �lguma novidade?

-;- Não! Só o caso

tal Prof. Radar

do

que

marche ne'SSi(l sentido auto-
'

"À .certa altura, ,no mo· manecerá com ,êle engessa,

dzada pelo Itama;ratí., mento mesmo em que a Vir. do mais' Lima sema .. a,

'quís agredir o diretor

�o Instituto 'de Educa·

ção!

Porque?

Porque o Major Jal·

dir está fazendo 'uma

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

C a _',' o __ • o ê P cok co'S./A.
Uma tra�lçao no Lomércio "ó . na 'In�ustria �e Santa Catarina

'" ,M a t r i z - F,J o r i a n ó p p ,I i s
FdIaIS em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SAO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA. ,_

Especialistas em: FE,RRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL FÁBRICA DE PONT�S RITA

,

- MARIA, FBRICA DE GÊLO.
'

..

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

ESTADO)
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DR. JULIO DOIN' VIEIRA'
ESPEUALlSTA EM, DOENÇAS DQS OLHOS, '1OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Ass iatente na Policlínica Geral do Rio de Jnn ei

ro, na Caixa de Aposentadoria e' Pensões da Leopoldina
Raliway e no Hospital São João Bat ista da Lagoa.

Curso no Departamento Nacional de Saúde
Consultas <i!::�'iamente das 10 às 12 horas.

3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

horas.
Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

'Saldanha Marinho.
Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.

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

Universidade cio Brasil
.

Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

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

DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS-OP�AÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16.00 às 18,00 horas.

Pela manhã atende diàriamente no Hospital Ide Caridade.

Res::�;;�;a�:;:c�u���i�;�l�2.6� =N--aY--=i-o----=M-::'"o-t---o--r--f--(C--a-rl-H-o-e-p-cke»
- MÉDICO -

.

CLINICA
.

DE CRIANÇAS
ADULTOS

DOENÇAS INTERNAS

CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS
TratamentO' moderno da SIFILIS

27 sabado (tarde) ,-" Far
mácia Noturna - Rua Tra
jano.
28 domingo - Farmácia

Noturna - Rua Trajano.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora

- Inspetor de Farmácia.
O serviço noturno será e

fetuado pelas Farmácias

L V·ando co
'

S' b
- Santo Antônio, Moderna e

a . m a ao Noturna situadas às ruas

,G).
n C-S'h'

-

a I-d'ad' JO!Op�!:!:t: :::�;::ãn; ;:�
Y Ir9e 11 c. fI:ec I l e �::'a;::,;:�:::dad::;' ��

, S��Ã��!RCt�da Cio. IITZEL INDOSTBIAL-Joioville. (marca registrada' ESPECIAUDA.OE pag:=�::�ento .

de Saúde

economiza-se teml!o =e==,=d..:::::i=D=-h�e"",-�i",-,"_0....l:-..ll�__:"-'- !'!!!!'!!!!!'!!_
��;31.ica, em 29 de maio de

OR.A, WLADYSLAVA w. MUSSI
E

DR. ANTÔNIO nm MUSSJ

Clnr«la-CUnica e.ral-Pano.

••rO'1" ...mpl.to •••p.elallsa.o ••• DODC.AA O. '.lH!".

••1:' ...111 1Il0"rDO. m6todo. de diarnbatlco. e netam.uM,

tOU0800PU - HIST.:aO - 8llPINGOGlLU'U - ••TÁ.O

LIS.O BASAL

.... "Iocerapta ,or onda. eurta.-.I.troeoae.laeb ILalo. UIva

••• ,.'" • Infra 'f.rmel1ao.

C.••• I�rl.: aua TrajaDo.•.
'

I, I" ••••1' - 1NUÍdi' •••• -

••r'rt., D••• ali 11 lIo!'.. - Dr.••••t.

D.. 11 .. 1. Iioru - Dra. •.....

a..t.'.Clt........t•• Trom,owlltt. ..

DR. A. SANTAELA
IJ'orma.o p.l. "anlda•• I'ladoaal d••841".11 ,. O.h.r.l-

........ralil). I
f

.64i.. ,or ...C1Irao .a Ául.iI•• la • ral_,alla. .. m.,""," '

I r.'aia!
b-I.Mmo •••••pttal P'I••l'Vi.. ; ••••'''.1. "••leiArlo .1

...,ttal r"araL .

b-lnMrno .1 !!I.nta caiu •• .t..r1Nr�ia •• &1e .. .I........

,CUntca .6dica - D"noa. :H."'o .

v....IWrf.1 .d1ffeio A.m611. N - Uala I.

.......et.: a•• )locai....a, lU.

Ceaaal"'l Da, ii .. 1. ura..
'I'.leton., O'...IUrfo I 1.1111. ...i•...ta. l.lD.

DR. JOSE BAHIA s. BITTEN�(JI.::JK'.

a.alll i. 1IaJ.. 11 - IlaIaI
f'tl•.aICULTUU - P.DIATaIJ. - OLINJCA a.LU.

Cleual....... a..I•••ela - a....ldo 'fia.. a. , (Lar.. 1.

1'* ....> - ·I'lorla.',oll•.
_.irlel I .. 1J 1Il0ra. - Dll1'ta......

o�o. - OUVIDO' - lU..... QOGA.NT.A

DR. GUERREIRO DA FONSECA
...eI.U... •• •......

....r•• A,ar.l1a.,•••

....'.4. i. r••i. - a.lra*or - "erMo.otn .M- &al• .I.. (I'.

...rafla... C.b".) - a.$lraia .. o.r,... wnr••Il..... hla..

.........
.......r........ O•••.

c-a.�rfe -- Viaco••••• O.r. rr... • , - : &1... .. Ca..

.............).
�•••et. - rau.. IIUmi••, 111, - TaL 1 ....

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
clau.GU TUuiuTOLO.UI

Or..,....
o..••It6r1e1 lo&. I'tDto, II.
o.. I' .. l' d1Ula_.M.

11••0. .0. 8'b••�

.... .....•.,. li.. r••• II. 714

DR. ALFREDO CHERRM
C.r.. M.eI .

ez...ar.tor de Ko.pl... ColIDia II••• •A...

D"no.. .."'0'" • ..••tal•.

Im,oM�c1a �x .

a•• Tlra · •.••

0.•••1... •.. 11 la 1. Ilor••

roo. II. ,ti

a....• a•• Banto. 8ar.""a, U - ••.,.1...

MARIO WENDHAUSEN
CUalca .1IW6d1ca .....1_ • ert.....

DR.

1' u.l'l. - aU& 1010 PlII", 1t _. T.l II. ,..

c I..." 1 Dali .... II :Ilora•.
&_",""a, a.a ."ta••• ltlli.r, CI. T.I. 11'

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
••D1CO

... ..,"'.... •• CUaJca lat••dl .. AMl••••et. •...eI.... . .....

,1.li. 0uI....
CLJ:lCCA ••DICA D. cJt�QAI • ADULTO'

- AI.r". -

u....ÍlJt4rt., a.. :Hun•••aclta••, , - 0. I.. li .. II

o ••• la •• l' Ilor••.

.......!let.: a.a Iar.ellal,G1Iilll.,..••• - rO.1 fi•.

Nerêu Itamos .

Militar .

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ...

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

Pulicla (Satll,Comis-

e
sár lu) . ",' ...•••,.

DR: CLAUDIO BORGES
Pnlíeia (Gab. Dele-

. _

gado) .

DR, JOSÉ ROSARIO ARAUJu ADVOGADOS eOJ1PANlIIAS DE

CUJt!ea Médica - Doença. d. crta.çaa "'Oro em i'eral, Recursos perante o Súpremo Tnb THANSPORTE

,TratAmanlAl de Bronqlllit.. am ••1Ilto•• eriane." iial Federal e Tribunal Federal de Recursos, A RREO

en.alUlrle: V�tor •• iralaa, 18 - 1· andar. ESCRITóRIOS TAC .... ,•........ :1.700

8er.rl.: Da. 10,111 la 11.ao • da. 1,10 ... 1,10 ,IIor.. I (<'!urlanópoliB -- Edificio São JorK6, rua TraJ..... Cruzeiro ·dó\ Sul' .•. '. 2.500

•..141acl.: "".D1da Itlo Branco. UI - \rOD., Pi" l-': - l0 1L1ldar _ 8"la 1
J Panair ....•...•.'... 3.553

)
.. V

I • {,.-{
.-'- --1-_---','----'-'

,
.

:_::_,-----�' .

Rio M JaneIro - Edifício Borba G.to, AU.• idl
ang _...• 2.325

DR. NEWTON. DA. �A ,\ "",.-; I' ,'. rln� 2117 _ 8&la 1008.
L6ide Aéreo \ J. .. 2.402

(,'Irerela Ireral - Doençaa lIle Seollor•• ;_ "r.."....... R�al � . . •. 2.3,)8

l!:letrld"de MUlu I A..rtvoc�cl·-a e Coo' b-.-d d
Scandinavaa ...

'

..•. 2.500

C.... I"rl.: ·Roa Vitor ••ir.l.. D, UI -- T.lerone 1 .....' '.... "I,
. Ia I I a e HOTÉIS

C...olt&.: A. 11,10 hora••• taJ:d. d 1101'•• e81 d.aUe 1Ih. 1l�'l·.VAM PUGAPANI Lux , 2.021

a..14..cla: Rua Vidal Ramo., -, Tel.ton. 1,(11.
- Adv gado - l\lagestic 2.276

\ •.-\t II. (;ARlbALDI S. 'fHIAGO l\letropol " 3.147
- ÇontabiUata - La Porta . . . . . . . •. 3.32]

I Cacique 3.449
Central .. . . . . . . • .• 2.69-1
Estrela " a.3i!
Td�al , ',' 3.659
ESTREITO

Ip;im'iidas
de Plantão

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

DR. I. LOBATO ·FiLHo
Doe.ç.. &. aparalJloo ,rullir.Wrl.
TUBJlaCUL.O •• �

-1:A.OIOGRAJ'IA • RADIOSCOPIA. nee POL.O.'

Clnreia 4. T.r.s
-

r"i-m ..1I0 ".la "aculdada Nacional d.. ..dlctn., Tt.I.I...... e

Tl.loeinr.iio do J.lo.pital :H.rlu aamoe
-

C.nu ti p.cialisaçlo p.la S N. T. Ji%-intarDo • h-a..l .

Glr,ir.l!ia cio' Prof, U ..o Plnh.lro Gulmart•• r lU••

'À>n.llitorio: Jtruo. ;,.. tipa Scllttlldt D_ II. I
> •

Reli.: Rua 810 JúrKe )l. 30 .. 11I"riamanta, da. 11 ta 18 ..or...

_______
. .._l..�_._---_-..-_-

DR. SAMUEL FONSECA
C1RURGI.i\Q DENTISTA

Consultório., He:o;idência: Rua Fernanrlo l\-1llchlldn n. il .

HOTL\HlO .- de segunda a sexta-fei�a d�s 14 às I

IS hnras_ Sáhnuo � dai" 9 fI;<. 12 horas. IIATENDE COM HORA �ARCADA I

Consultório - Rua Tiradentes, 9
HORARIO:

Das 9 às 11 e das 13 -às 15 horas
Telefône - 3.415� ;- Florian6po}is -

ADVOCACIA E CONr.ABI�IDAI)E
.

DRS.
ZANY GONZAGA

NILTON JOSÉ CHEREM'
. FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO CARRElRÃO
-CONTADOR-

Rua Jerônimo Coelho, 16 -' Florianópolis

«o·
ADMINISTRAÇÃO .

ntd:l(:iic e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160
'I 1'1. 3022 - Cx. Postal, 139.
Dil"l'lor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F.' DE AQUINO.

Representantes:
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
Tcl.: 22-592·4 - Rio de Janeiro.

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

ASSINATURAS
Na Capital

61) andai

Ano Cr$
Cr$

17U, ..-,
90,00Semestre ,.

No Inferior
A n () .. . . . . . . • . . . • • • . . • • • Cr$ 200,00
S< me,,1 re .'.............. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contrato.
Os o-riginais, mesmo não publicados, I

não
serão devolvidos.
A direção não se responsabtlfza pelo, con

ceitos emitidos nos artigos assinados.

ADVOGADOS
UR. MARIO LAURINDU

IHt Jost MEDEIROS VIEIRA
- .lDVOGADO -

"_cal li. - ltaja( _ •••Ca CaCart••

DRS. CIRO MARQUES NUNES E
DIB CHEREM

.

ADVOGADOS
Causas cíveis, comerciais, criminais e

trabalhistas
.

Rua Nunes Machado, 17.-- sobrado - sala 2

pR. CLARNO G. GALLE'ITI
- U1VOGADO _

Rua: Vitor Meireles. II. 60 - 'Fone 2."68 - FlorianópoU ••

NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE
Próximas saídas

I D A V/"O L T A
de Fpolis. de Itajaí do Rio de. Santo�

10/6
21/6

11/6
22/614/6 16/6

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

.

7 horas

Para maia i.!ormaçOe. dirijam-II. 1
-"Ml"RE�A NACIONAL D. N.AVJlGAÇAO HO.PCU

la' PI!OdOTO - Caixa POlt&1 • .- U - 'r.I.fo•• : l.a1J.

i'ln,formações
! Uteis

O leitor encontrará, nes

ta coluna, ínfurmações que
necessita, diàriamente e de
imediato:
JORNAIS· Telefone
O Estado ." ,.. 3.022
A Gazeta 2.656
Diário da'Tarde 3.579

I
Diário da Manhã .. : 2.463 I

A Verdade � . . . . . . .. 2.01b
Imprensa Oficial ... 2.6S�

I HOSPITAISDe Caridade:
(Provedor) � •... .. 2.3H
(Portaria) 2.036

:;.831
:U57

4 quinta-feira - Farmá-
. -

\

cia da Fé - Rúa Felipe
Schmidt.

6 sábado (tarde) - Far

má�ia Moderna - Rua João
Pinto.
7 .domingo --i Farmácia

Moderna - Rua João Pin
to.

13 sábado (tarde) - Far
mácia Santo Antônio - Rua
,J"ão Pinto.

-

14 rlomingo - Farmácia
ganto Antônio - Rua João
Pmto.

2Q sábado (tarde) - Fár
Ilf,cia Catarinense - Rua
Trajano.

21 Qoiningo - Farmácia
'.:atar'nense - Rua Traja-
no.

3.153

3.121

3.3L3

2.404

2.038

2.59·'

06

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-feira, 10 de Junho de 1953

"

O, MELHOR JURO'�
f.'·' .

5%NO LAR E NA SOCIEDADE
ANIVEUSARIOS

I
gistro Civil, desta Comar-

ca. I
MENINO SER9IO ROBER- O ESTADO cumprimen-

TO STODIECK ta-o, cordialmente.

- Sr. 'feno Getulio Lelis ,

Pontes, do Exercito Nacio-l
nal I

- Sra, Manolla Cabral IiFonseca, espôsa do sr. Fran

cisco Fonseca I- Sra. Amalie Marie

Bhon, esposa do sr. O G, '�������Bhon. �

- Sta. Maria do Céu To

lentino.
- Jovem Waldir Livra

mento

- Sta, Elise Carmem La

combe,

,
.'

DEPOSITOS POPULARE$

BANCO
. AGRíCOl.A

RUA ,1RA'�NO;: 18';2'
.....euullDft.. .

'

MENINA MARIA PAL

MIRA
Festeja, hoje, o seu ani

versário natalício, o inteli

gente menino Sergio Beber

to Stodieck, filfinho do sr.

dr. Henrique Stodreck, Pre
sidente da Junta de Conci

liação e Julgamento e br i

lhante advogado e culto

professor.

E' de festas, hoje, o dia,

no lar do nosso presado co-I
lega-de-imprensa. Doralecio '

Soares, Chefe da Clicherie I
'da Imprensa Oficial. E' que "sua filhinha, Maria Paim i-

I

GUATIFICA-SE

Quem encontrar um

arquivo colegial, conten

(:0 material de interêsse

p a rtlcular.

Pavor entregar na rua

( onselheiro .Maf'ra, 93.

Sergio Roberto recepcio- ra, faz anos, nesta data.

�..-..-w-,! __

narâ, na residência de seus Ás suas amiguinhas, Maria

pais, os seus amiginhos pa- Palmira oferecerá lauta me

ra lauta mesa de doces e fi- sa de dôces e bebidas finas.

nas. bebidas. Cumprimentos.
O ESTADO cumprimen-

ta-o. FAZEM ANOS, HOJE:

SR. FERNANDO FARIAS

Ocorre, hoje, o an iversá- - Menino Sergio-Rubens,
rio natalicio do sr. Fernan- filho do sr. Hernani Porto,
do Farias. Escrivão do Re- fiscal da Fazenda

.
'

LIMOZINE
--.-. __ .,�------------

Vende-se uma Limozine

marca Hudson super-six
ano 946, em perfeito estado.

Vêr e tratar com Alcides

Cláudio, em Coqueiros.

',. �()....()....()�()...()--
.::: A C I T�, ,

Uno modêlo para noite com' -:0:- i
* A G � N C I A' DE ,

blusinha esporte, fechada, 1 PUBLICIDADE I
mangas três quartos e uma � RADIO -:o:JORNAIS t
sitia bem rodada. (APLA) I UEVI�'l'AS t

• ··1 �iifIiiiiiiiIMliIIiíII""�i'6;;l
.()�()....()...()...()....o

�r57 �---�?

Vestido comprido para noi-

te, com um decote disereto

e mangas três quarto. A

graça deste modêlo está

justamente. no bordado do

corpete e mangas.

(APLA).

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA. A ...

I
SOl' Henr-ique Rupp Junior,

Helena BOSSI� _ Jean Diretor da Faculdade de
- em 1.580, morreu o' fa- O·

.

d S CDEVY em:
ireito e anta; atarina,

moso Lu iz de Camões;
MALDIÇÃO DAS TREVAS torno público, para conhe

- em 1,801, em Dunquer-
N�_p�Jram�.,:_ ",_. ,,"_ . �i,n:.:� t� .do�.. , �nter�ssados
Cine Jornal. Nac.· que s� acliãrrt ínscrítos no

P 7 6 3 5 I Concurso para Catedrático
g'011 ao pôsto de Tenentc- reços:, o - "o

R· Proib I
os segu intes candidatos:

'�'"ne]'al do Exército B1'3si- igorosamenta 1'01 ido
, Direito Penal - 2° ano

'e:I'O e teve o título de Ba- ate 18 anos.

í Des. José Rocha . Ferreira
-ão de Itapevi. Faleceu em l
'� dG janeiro de 1866, E' o I

Bastos.

\ Direito Internacional PÚ·
Patrono -da Arma de Arti- I blico - 3° ano

IDes, Alcibiades Valério Sil

I veira de Souza
Claudette COLBERT ..

em 1.822, as tropas
Dr. Waldemiro Cascaes,

Ann BLYTH Robert D' '1 J d' .,. P I
portuguesas desembarcaram . ,ll'er',o u IClarlO ena -

DOUGLAS em: I 50 ano

AGONIA DE UMA VIDA' Des. João de Luna Freire
N o programa: i

! Dr. Abelardo .da Silva Go-
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp, até 14 anos.

Visto:

'II Oswaldo Bulcão Vianna

Diretor da Secretaria
Helena BOSSIS - Jean' Visto :

bre São Borja, ao mando do DEVY em: 1 Ilem-íqua Rupp Junior

Major López, sendo repeli- MALDIÇÃO DAS TUEVAS I Diretor

I Visto:

i Hypolíto Gregório Pereira

I Inspetor Federal

I GRAÇ�S
1íí:C-iliiijliflíiiiil;]Iií".,IIII,lIfIIIjilll.gl1l:a!\Hai,iIII:..IIliIItl!!lIIIIII. :' deAço' S. Judas Tadeu, agra-

� uma graça alcançada.
J. Quirino Neto

.1

3a. rodada - um grande relógio cuco, de
admirável apresentação.

4a. rodada - um grande relógio de por
celana rosa, para salas de estar'

5a. rodada - um grande e rico relógio
carrilhâo francês, de pé, móvel de madeira de
lei, e que' bate quartos de horas, meias horas e

as horas com pancadas musicais ...
Filme: - A eletrisante produção da

Warner Bros: - "A VOLTA DEMISTERX"
.

,

com Humphrey Bogart.
Preço do cartão: 70 cruzeiros

Bin�o �os Helogios
BRILHANTE REUNIÃO DO BINGO

SOCIAL NO CLUBE DOZE

QUARTA-FEIRA, dia 17, às 20 horas,
grande e especial BINGO DOS RELÓGIOS,
com 5 rodadas para o BINGO MOSCA ... Os

prmios se acham em exposição nas vitrines da
"CASA .HOEPCKE", sita à rua Felipe Sch
midt . , . Êstes tem sido muito apreciados, no
tadamente o grande carrilhão francês ...

la. rodada - um relógio em Iórma de li
vros para escritório, muito original.

2a. rodada - um relógio em fórma re

donda para parede, utilíssimo em todos os la
res.

10 DE JUNHO

I
A data de hoje recorda- i ', -.--,'-

I As 5 - 7;30 - 9,15hs.
nos que:

(fi.re,-na:�-Frit1'l-ça; nasceu' E

m il io Luiz Mallet, que che-

, Ihn ria do Exército Brasilei-

,1'0; As 8hs.

cm Itapar ica, palco de san

g ren tas lu tas d II rante a

guerra da Independência;
- em 1.842, teve in ic io a

revolução dos liberais em

Barbacena, Minas Gerais;

- em 1.865, travou-de o

célebre Combate de São

Bo rja. Haviam os para-
:tIl iI.I�1

gua ios atravessado o

Uruguai' e marchavam

rio

sô-

As 8hs.

rlo pelo então Coronel João

Manoel Menna Barreto com

o 1° Batalhão de Vohintá
rios da Pátria;

N o programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50

Imp. até 18 anos:

- em 1.880, em comemo

ração ao tri-centenário da

morte de Luiz de Camões,
realizaram-se em Portugal
e no Brasil imponentes co

memorações.

As 8hs.

Michsy ROONEY em:

FREDDIE O MAGICO

André Nilo Tadasco No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
.Imp. até 1 4anos.

As Shs,
Ricardo MONTALBAN

- June ALYSON em:

POU UM AMOR
Claudette COLBERT

Ann BLYTH Robert

DOUGLAS em:

AGONIA DE UMA VIDA
"

IEdilal
N. 14

De ordem do Sr. Profes-
I
SOl' Henrique Rupp Junior,

.

'biretor da Faculdade de

Direito de Santa Catarina,
tomo público, para conhe

cimento dos interessados

que se acham inscritos no

Concurso para Livre Do

cen tes os seguintes candi

datas:

Teoria Geral do Estado -

1° ano

I Dr. José do Pa trocín io Gal

lotti.

Direito Constitucional -

2° ano

I Dr. Telmo Vieira Ribeiro

Dr. Wilfredo Eugênio Curo

rlin.

Direito Comerci'al - 3° ano

Dr. Abelardo de Assunção
Rupp.
Secretaria da Faculdade

de Direito de Santa Catari-

11a,
Florianópolis, 8 de ju

nho de 1953 .

Visto:
'

Oswaldo Balcão Vianna
Diretor' da Secretaria

Visto:

Henrique Rupp Junior
Diretor

Visto:

Hypolito Gregório Pereira

Inspetor Federal

EDITAL
N. rs.

Dé ordem do Sr. Profes-

mes,

Secretaria da Faculdade

de Direito de Santa Catari

na, Florianópolis, 8 de ju
uho de 'r953.

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

f3Lf)�IÂ
Estrel10 '

As 8,30hs.
Helena BOSSIS - Jean

DEVYem:

MALDIÇÃO DAS TBEVAS

�o programa :

Cine Jornal. Nac,

Preços: 7,00 - 3,50
Irnp. até 18 anos.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jógos De Grande Envergadura,
.'--;--,�-AMANHÃ, Á NOITE, NESTA CAPITAL, PROSSEGUIRA' O CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS, DEFRONTANDO-SE AVAl --:;--�i

:i ·
"

E IMBITUBA. DOMINGO,TEREMOS O ENCON'fRO DOS INVICTOS FIGUEIRENSE E ATLÉTICO, LIDER E VICE-LIDER, , ::i I RESPECTIVAMENTE. DOIS PRÉLIOS DE SUMA IMPORTANCIA, QUE POR CERTO ARRASTARÃO PÚBLICOS NUMERO- ,0 I I: ! : SOS AO ESTÁDIO DA RUA BOCAIUVA :
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1 Doze de Agosto, Lira

Te-, \6.a Rodada .� A.A. Bar- partidas de "Aspirantes" e ga Verde, por não ter sido
. de recusar as propostas que

1 nis Clube x Ubiratan E. C. riga Ver��" x Ubiratan E,C. "Titulares" terão início ás realizada por causa justi- não lha-convierem.
1 ' 2.a Rodada - Clube Do- Os jogos terão início ás 20 i 20 horas e 21 horas respee- ficada, na data e horário FI·'

,

I' 26' d -\ .:

1 \ I I orranopo IS, e maio
ze de Agosto x Lira Tenis horas, ,tivamente, retificando .os anteriormente previstos.

'

1 de 19-53.

1 Clube, C. Atlético Catarl- horários da Nota _Oficial Fpolis., 6 de Junho de 1953 José do Patrocínio Gal.
1 nense x Ubiratan, E. C. I' TITULARES n. 11-53, de 3.6.53; (aa.) Paulo Mendonça : lotti _ Presidente.

3.a Rodada - Clube DO-, b) - Confirmar o horário Preso Cons, Teécnico I
Negativos ze de' Agosto x Ubiratan

I
1.a Rodada, - Carana do, do início das partidas de '(aa.) Nívio Pinto de An-

'-...,..__

Adão (Bocaluva) jogo contra o Aval 11 E. C., Clube Atlético Cata- Ar E. C." x . A.A. Barriga "Juvenis", isto é, e 20 ho- drade, Secretário • IBarbato (Avaí) jogo contra o Bocaiuva '

Releio (Figueirense) jogo contra o Imbituba .. 1 rinense x Lira E. C.
, I Verde ,', ras, 1.0 e '2.0 jogo respectí- Visto: (aa.) Osmar Cunha,'

Romeu (Bocaiuva) Jose contra o' Atlético .... 1 Os jogos serão realizados 2.a Rodada - Ubiratan

I
vamente; Presidente. '

IGoleiros vasados I ás quinta-feiras e sábados, I E. C. x Lira Tenis Clube "

LeIo (Guaraní) " .. 8 ..: . , . I
3 R d d C ro primeiro Jogo com mlCIO' .a o a a - a avana .)_).....o�()�(�>.-.<).-:oc. ��,..Tatú (Bocaiuva) ". ". .. . . . . . . . . . .. 68 ás 19 horas e o segundo ás

I
do Ar E. C. x Ubiratan E.C.

Càpaverde (lmbituba), . . . . . . . . . . . . . . ,
Jaime (Paula Ramos) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 I 20 horas.. I

4.a Roda<Ja - Lira Tenis

Brognolli (Avaí) . .. .. .. .. . 3 ASPIRANTES Clube x A. A. Barriga Ver-
Adolfinho (A.vaí) :. . . . . . . . . . .. 3 l.a Rodad� - Caravana de

'

Soncini (Atlético) . .. .. . . . . . . .. . . . . . . .. 23 E. C. x A. A. Barriga Ver-I 5.a Rodada - Caravana
Sidnei (Paula Ramos) . . . . . . . . . . . . . . . . . I'Alcides (Figueirense) . .. . . .. . . . . . . . . . .. 1 de

, "do Ar E, C. x Lira Tenis

Galo (Figueirense) ..... '. . .. . . . . . . . . . .. 1 2.a Rodada - Ubiratan ClU'be
'R 'M"'S DE JUNHOI PROGRXMA DE FESTAS P.'\, A O r �

,-

E. C. x Clube Doze de Agos- 6.a Rodada - A. A. Bar- .
.

Penalidad�s máximas
. to I riga Verde x _Ubira tan E.C.

do Bocaiuva (jogo cQm o Avaí): convertida! _ .

3.a Rodada - Caravana As rodadas serao realIza-

(jogo com o Guaraní): des- j do Ar E. C. x Ubiratan E.C.
I
das ás 2as, 4as e 6as fei-

.. I 4.a Rodada - Clube Do- I,
ras, com o jogo de titula-

(jogo com o Figueirense:) ze de Agosto x A.A. Barri-I res marcado para ás 21 ho-

ga Verde. liras.o Bocaiuva):

Como parte dos festejos da valiosa "Taça Almiran

. comemorativos da magna I te "Mal:quês d� Tamanda
data da Marinha de Guerra I ré" empatada entre os três

serão realizados nos dias concorrentes no ano passa-
, I

10, e 11 do corrente, no do, foi sorte,ada a seguinte

campo da FAC, gentilmen-
I tabela:

Campeonato de A�pirantes te cedido pelo seu Presi....l
1° lugar - Bocaiuva e Imbituba, 1 p.p. dente Dr. Osmar Cunha, 1.0 jogo
20 lugar - Ãvaí e Guaraní, 2 p.p. duas sens-acionais partidas Dia 10 - às 20,00 horas
30 lugar - Figueirense, 4 p.p.

"

de Voleibo.l entre as equi'-. Exército, x Polícia Militar
4° lugar - Atlético, 6 p.p. I
50 lugar - Paula Ramos, 8 p.p. pes do 14 B. C., Polícia Mi- \ 2.0 jogo

,

,

litar e Marinha.
.

- I 'Pi.a 11 - às 20,00 horas
Próximos jogos I V d d 1

.
P,ara êsse certame no,' Marmha x ence, 01' o .0

Dia 11 - Avaí x Imbituba
Dia 14 - Atlético x F�ue�ense. ' qu� será decidida a Po:s:s:e�jo:g:o:.�����������������������������������_----���--�������������

O CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS
. EM NÚMEROS

Damos abaixo o movimento do Campeonato de PrQ

fissionais, após a realização da rodada de domingo:

, Jogos realizados
Bocaiuva 1 x Imbituba O (em Imbituba)
F'ígueirense 6 x Paula Ramos O (anulado)
Atlético 1 x Guaraní 1 (noturno)
'Ava í

3 x Bocaiuva 3
Imbituba 4 x Pausa Ramos 3 (em Imbituba)
Figueirense 3 x Guarani- 1 (noturno)
Atlético 2 x Avaí 1
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 1 (noturno)
Avaí 2 x Guaraní 1

Figueirense 2 x Imbituba 1 (em
_
Imbítúba)

Atlético 4 x Bocaiuva 1 (noturno)
Guaraní 2 x Paula Ramos 2

Classificação
1 ° lugar - Figueirense, O p.p,
2° lugar - Atlético, 1 p.p.
3° lugar - Avaí e Bocaiuva, 3
4° lugar - Imbituba, 4 p.p.
5° lugar - Paula Ramos, 5 p.p.

. 6° lugar - Guaraní, 6 p.p.

p.p.

Artilheiros
Danyr (Figueirense) .

Valério (Paula Ramos) .

Oscar (Bocaiuva) ; ', , ..

Osni (Guaraní) .

Wilson (Paula Ramos) .

Herc ilio (Atlético) .

Lauro (Atlético) .

Fernando (Figueirense) .

Geopar (Imbituba) " .

\ Saul (Avaí) ..

, Amorim" (Avai) " .

, �,,; '�" ftáimtpldo (Bocaiuva)
'

.

-

Romeu. (Bocaiuva) / , .

Geraldo (Bocaiuva) .

Harley (Imbituba) .

Orlando (Guarani) .

Bolão (Avaí) .

Djalma (Imbituba) .

Érico (Atlético) .

Walmor (Paula Ramos) .' .

Dedéco (Guaraní) .

Duarte (Atlético) .

Lisbôa (Avaí) .

Romeu,
em goal.

Danyr do Figueirense
pel'diçada.

Orlando, do Guaraní
convertida em goal.

Valério, do Paula RanlOS (jogo _:om

('olivertida e goal.
El'áulio, do Avaí (jogo com o Guaraní): desperdi

elida.
Lauro, do Atlético (jogo c.om o Bocaiuva): conver

f'da em goal.
Movimento oe tentos

Atlético - 3 a favor e 2 contra. Saldo: 1 tento.
Avaí - 6-a favor e 6 contra. Sem I'laldo é deficit.

•

Bocaiuva - 7 a favor e 8 contra: Deficit: 1 tento.

Figu,eirense - 5 a favor e 2 contra: Saldo: 3 tentos.
Gtial'aní - 5 a favor e 8 contra. Deficit: 3 ,tentos. '

Imbituba - 5 a favor e 6 contI:a. Deficit: 1 tento. !
Paula Ramos - 6' a favor e 8 contra'. Deficit: 2 tentos .

Juizes que funcionaram
.

João Sebastião da Silva, 5 vezes.
Manoel Tourinho,. 4 vezes.
Norberto Serratini, 2 vezes.
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1Avisa

.

10 a nVlc os riS e . plranga o C,ni,� Catarinen .. o e

Estudos e Defesa do Petró-

Marcha firme o Campeo- 1.0 lugar Ipiranga e

I'
leo avisa aos interessados

Ir is, 1 que na "Ação entre amigos
2.0" lugar - Postal Te-I

de uma eletróla marca

legráfico e Colegial, 2. "Standard Eletric" - mo-

3.0 lugar Treze de
"
dêlo "Auditorium Mas�e'"

cionou bons embates. Maio, 3.
,-

luxuoso combinado em

Radium 2 x Bangú 2 cançado a liderança, com o conseguido' arrancar . o pri- 5.0 lugar _ Barigú e Ra- jacarandá entalhado a mão

Na sabatina defrontaram':' segue, assim, invicto o Ipi-' meiro ponto do antagonista dium, 5. ., 113 válvulas, 5 faixas de on-

ranga, tendo domingo al-
'

graças a uma pena' máxima, I d I' d t dise, Ra d ium e Bangú e ilpí- - 5.0 lugar - Flameng'o,' as amp la as, oca- ISCO!'

empate do Ir is. Postal 1 x Flamengo O .

t 't' "L PI" 1rangu e União. União, e América, 7. I'
au omatrco ong- ay (i;

O primeiro cotejo termi-, lris 2 x Treze � A's 10,30 horas defronta- Próxima rodada 13 velocidades; alto fa.{ante
nou empatado por dois ten-I No domingo, 110 período rarn-se Postal Telegráfico A próxima rodada, a sex- de 12", foi sorteado pela L!)-

tos, sendo marcadores Ser-
I
da manhã, foi completada a

I e Flamengo. Boa disputa,
í ta, marca os encontros a. teria Federal de 22 de abr.l

rano, para o Bangú e Alípio' quinta rodada. Como preli-
I tendo levado li melhor o; baixo r. i p. 'findo, o bilhete n. 5.957

e Charles, para o Radium. 'minar .estiveram frente a : ':tea�l" dO.S ,��rreios, pela.,1 Sábado ., Colegial x Pos- �ue não foi ven�ido e, por

Iplrangn 6 x União O ,I frente 'os esquadrões do. contagem ,mmuna. tal Telegráfico, ás 13,30 ISSO, de propriedade do

No outro jogo foi fácil Iris, líder iJ�victo e do Tre-I Dois líde�'es invictos I horas e Bangú x América, mesmo Centro .

para o' Ipíranga que venceu ze Maio, terceiro colocado.j Efetuada a rodada de sá- ás 15,30 horas. I Comunica" outrossim, qUE-,

por meia dúzia de tentos, I Movimentada a peleja, RCU-
I
baldo e domingo, passou a

-

Domingo - Flamengo x· achando-se a venda a refe

marcados por Ar,��l, (3/, I san do ao �inalizar um �ní-; ser esta a classificação dos h:is, ás 8,30. horas. e R�-
rida cletrola, - cujo preç»

Doralécio (2) e GOla. Pros-] pate de 2 x 2, tendo o Treze concorrentes, por pontos dium x Treze de Maio, as comercial, à vista, é de • .

I perdidos. 10,30 horas.
.

Cr$ 14.000,00 - aceitará
. propostas até C) dia 30 de

1,�Il_o_()_O_(\_(>_()_.._() ...,'"""".,'-,. junho próximo futuro, às 20

Subiupara a liderança o grêmio limoense
com o empate do rubronegro - Os jogos
de sábado e domingo - A classifica

ção e a próxima rodada

nato da Segunda Divisão

(Amadores). Sábado e do

mingo tivemos a rodada

número cinco, que propor-

horas, devendo às mesmas

ser enviadas para o segu ín

! te en derêç�: Presidente do
'I .

'

. C. C. E. D. P. - Rua Fe-
Resoluções do Conselho c) - Marcar para às 19 ho-

'
.

l ipe Schmidt, n, 42-1\,,20 a 1·

Técnico, aprovadas pela ras 'Ido dia 8,6-53,.a partida dar.
Diretoria:

CAMPEONATO CITADINO DE
BASKETBALL

FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE
Nota Oficial n, 12:53

Tabela do returno
, ,

JUVENIS

.,
5.ft �'offad1l\ � Caravana

La .Rodada - Clube A- do Ar E. ,C. _'X Clube Doze

tl ético Catarinense x Clube de Agosto' (

de "Aspirantes" entre Ca

as ravana do Ar x A.A. Barri
Centro se reserva o 'direitoa) - Determinar que
Fica estabelecido' que o

SÃO PAULO
RIO?

�

Lira T•.Clube
Dia (i - Sábado - Soil'ée - Início 21 horas.
Dia H - Domingo - Cock-tail dansante - Iriício

tO hGI'Rr3.
Dia 20 ---c: Sábado -- Tradicional Festa de São,João

ll,enominada "BAILE DA ROÇA". Apresentação de mú
;;icas juninas - Conjunto de acordeons - Dansas da
:J.uadrilha, ratoeira, do lenco e chapéu - Casamento de
Zé Fulgêncio com Sinhá Mariana - Ambiente complec
tamente a caráter - Mui.ta àlegria - Fogos, balões,
?spanta coió, pinhão, amendoim, queimada, cará, mela

.:lo, pé de moleque 'etc .. Premios ao casal, moça e moço

:]ue se apresentarem çom o traje mais original. Reserva
de mesas na Relojoaria Müller a partir do dia 15 -

Cr$ 70,00.
José Lupercio Lopes e

família, tendo resolvido sua

mudança desta cidade para

a capital do Estado e como
; .

não possam, por motivo de

saúde, despedirem-se de to

das as pessôas que lhes

cativaram pelas provas de

amizade - o farem por es

te meio, oferecendo·lhes

seus limitados prestimos
em Florianópolis, á rua

General Bittencourt núme-

TO 177, onde àgual'dam'
ordens,

São Jos� 6 de Junho de
1953.

•__ r __ ' � .

DespedidaAS COMEMORAÇÕES ESPORTIVAS DE
11 DE JUNHd

Sensacionais cotejos de voleibol pela
taça "Almirante M�u-quês de

Tamandáré"

Dia 23 - Terca-feira BOITE - Uma gentileza
!ios distribuidores ;10s Aco�'deons "SCALA". Uma noita
da inédita - Boite da Colina ao som de acordeons e

conjunto de ritmo. Ambiente junino .caracterizado uma

festa no Arraiaá de São João. Início 21 horas. Não ha
verá res,erva de mesas.

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

----------�---....._---------,,-,
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FLORIANÓPOLIS - 516.e�l�rln6,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
.

Florianópolis, Quarta-feira, 10 de Junho de 1953

.A80$to
SOCIAL PARA O MÊS DE JUNHO]�nOGRAMA

,.

I

!
,

DIA 13 - SÁBADO - GRÃNDE "SOIRÉE" PROMOVIDA PELAS SENHORAS DOS ROTARIANOS. DIA 21 - DOMINGO -_
"SOIRÉE", DAS 19 ÀS 24 HORAS. DIA 27 - SABAD6- GRANDIOSA FESTA DE' SÃO PEDRO. D�NÇAS REGIONAIS, MU
SICAS TIJ_>ICAS, SANFONAS, QUEIMADA, PINHÃO, BATATA, CHURRASCO, ETC., ORNAMENTAÇAO ADEQUADA EM TO
DOS OS SALÕES RESERVAS DE MESAS A PARTIR DO DIA 10, AO PREÇO DE Cr$ 50,00. TODAS .SEGUNDAS-FEI�AS, SES-,

SÕES DE CINEMA ÀS 19 30 HORAS PRÓPRIAS PARA OS FILHOS MENORES DOS SRS. ASSOCIADOS. TODAS QUARTAS-" ,
"-

FEIRAS, SESSÕES DE CINEMA, ÀS 20 HORAS. IMPRÓFRIAS PARA MENORES.

Memó'rias de um Franciscano
f:��{;'·)· "

,

Sôbre o seu recente livro sita ao Grupo Escolar e na

"Memórias de um Francis- viagem a Joinvile.

cano", recebeu o nosso con- Quanta gentileza a sua,

frade Arnaldo S. Thiago, a constante das referências

seguinte honrosa carta do

ilustre acadêmico e histo

'riador Dr. Afonso de Es

cragriole Taunay:

munidades urbanas á mar-

generosas do final de seu

livro, á visita que me fez

em S. Paulo. As suas Memó

rias, além de constituirem
Imuito precioso Iiber fami-
I

lias, constituem magnífico.
incentivo a que muito seja I
o Snr. imitado nesse gênero
ainda tão escasso no Brasil
- êsse dos depoimentos SÔ-l

TO

bre a vida das nossas co-

"Prezado 'e ilustre Amigo
.
Prof. S. Thiago
Envergonhado pela' de

mora, venho pedir-lhe mil

desculpas ,do atrazo destas

linhas de agradecimentos e

felicitações.
Não queria escrever-lhe gem das informações da im

sem haver lido as suas Me- prensa e constituindo um

mór ias e a chegada do livro repositório de fatos de su

coincidiu com um momento

em .que estava sobrecarre

gado de trabalho pouco com

ma importância ,como
cumentário. Sobretudo se

revestirem dêste feito de

patível, ás vezes, com _a si- sinceridade, benevolência e

tuação de quem já' deixa a- honestidade que vejo em su

traz o marco dos 314 de sé- as páginas. Assim lhe dou
culo da existência. Assim duplicados parabéns.
me desculpe a delonga tão

I Parabéns ainda pela be
considerável destas linhas Ia atividade intelectual que
a lhe serem enviadas, I o meu prezado e ilustre �a-
Achei o seu volume mui-I trício mantém indefessa

to interessante, escrito do mente, versando assuntos
modo mais agradável. O seu

I
vários em que demonstra

precioso depoimento sôbre
I
tão grande critério de espí

a vida de antanho da sua rito e vivacidade de escrí
bela cidade 'natal, de que tor, como ainda há 'pouco

guardo mais grata lembran- provou com a sua exegese
ça pela afabilidade e cor- dantesca.

dialidade com que aIí fui Queira o meu prezado

VIVER!
! .ngUE'. O u!,gue é a vida

Tonifique-se com SANGUE
NOL que contém excelentes
elementos tônicos, tais como:

Fósforo, Cálcio" Vanadato e,
Arseníato de Sódio; etc.

"Agitadores'
Comunistas

RIO, 8 (V. A.) -

En-! jeto
- que na Câmara teve

quanto não, fôr transf'or- o n. 398 - já 'foi envi�do
mado em lei o projeto que ao Senado e esperamos que

Aluga-se
Apartamento, com 9 p�

ças, sito à rua Brigadeiro
Silva Paes, n, 13, 20 andar.

Tratar à rua Araújo F'i
gueíredo n. 21.

Criacãn de
". .

Gansos
Aparece o volume núme

ro 29 da popularizada co

leção 'ABC do Lavrador

Prático", lançado pelas
Edição Melhoramentos. Só o

dilatado
-

número de títulos

é um testemunho de entu

siasmo con: que o público
interessado acolheu aque

la séria de úteis publica
ções.
Esta CRIAÇÃO DE GAN

SOS apresenta todos os mé

ritos técnicos e editoriais

que resultaram na inegável
consagração da série. Lin

guagem colorida, franca,
mas amena e simples', tra

tando com enderêço certo
à compreensão do leitor co

mum, o assunto palpitante
da criação de gansos quer

como empreitada subsidiá
ria em todas as pr?prieda
des, quer como emprend.
mento em escala industrial.

Dados. gerais, raças diver

sas e as mais aconselhú

veis, abrigos, tratos e ali

mentação dos reprodutores,
incubação, criação, ceva,

sacrificio e desplumagern,
arrancamento das plumas
de. aves e lavagem dás pe-

.nas, doenças e, tratos, são

alguns dos tópicos muito

bem desenvolvidos no pre

cioso que fotografasse ilus

tração sugerida e obtida

pelo ambiente nacional, o

que torna mais eloqüentes

/

ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN- nião de Sto Antônio, convi
PARA INFLAMAÇÕES E DORES,
TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

do-

SINUSITES
� INFLAMAÇõES DA CABEÇA E. GARGANTA.

THATAMENTO COM HOHAS MAHCADAS.

DR. GUERREIRO
CONSULTóRIO - VISCONDE DJ<J OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.'
RESID1l.:NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113,

-
-

O' documentario assim or

ganizado tem grande valor

para consulta sobre" a vida

história e demais informa

ções acerca dos cidadãos

ra preencher os requisitos
ess·enciais ao informe.

�����<,��

r.as, missa solene cantada
<1Q' fim a que se destinam.

pel.� Revmo Monse�ho�' �re- 1,"ltI!í�tjli. '!jW�!llí(tliilliii� .

Em tôdas as b.oas livra-
der ICO Hobbold, d ign lssimo j.li. -"""�,- .,....,. 79'0õ_2JJ I

nas ou pelo Serviço de Re-
Vigario Geral da Arquídio- .. 'embôlso Postal nas EDI-
cese. As 19 horas saíra a CASA MISCELANIA distrí., CõES MELHORAMENTOS
procissão da Imagem do buidora d,os Rádios �. c. A'I Caixa Postal 8.120 -- São
Clor ioso Taumaturgo. Victor, Válvulaa e DISCOS. .

Rua Conselheiro Mafra. Paplo.Nos dias 10, 11, 12 e 13
1 haverá' Barraquinhas, .

em

beneficio dos Pobres socor

ridos pela Pia União, Aos

deV0".;OS de Sto. Antônio a

associação pede a valiosa I De ordem do senhor president,e, levo ao conheci-

iuento dos interessados, que, a matr-ícula para a Escola

de Música, será aberta quarta-feira, dia 1D do corrente,
ÚS 19,30 horas, na séde social, á .rua Trajano 11. 36. O

Séde á rua Padre Roma, n? curso será gratuito, observando-se o seguinte :

a) 30 vagas para filhos de sócios;
b) 20 vagas para filhos de não sócios e que revela

rem interêsse pela música;'
c) idade mínima onze (11) anos completos.
Após ,a matrícula en cerra.da as aulas ..terão início

ob a d irecão do Prof. Emanoel Paulo Peluso,

F'lor-ianópolis, 6 de junho de 1953.
Arnoldo Suarez Cuneo, presidente da S. C. M.

O diretor e os professores
dêste Estabelecimento estão

profundamente empenhados I
na elevação do nível inte

lectual dos alunos.

Apróxima-se a época fI ,)

primeira prova parcial qu e

ItedI início no dia 15 de ju
nhc , quando será dado se-I,HO combate à cola, premi-

----------

ando, assim, o aluno que,

verdadeiramente, estuda.

Solicitamos o auxílio do s

senhores pais, obrigando
sa:g filhos a um grande es, ----------

f,';rçú nos estudos e evitan

d- o desvio de suas atenções
--------------�-------

rara 'as diversões demasia-r- -:;;!IIIIE:""_�

Convite

acolhido; a beleza do pano- patrício e confrade aceitar,
rama, o conjunto geral ur- com um abraço, os votos de
bano. E sobretudo não de- saúde e paz de espír-ito do
vo esquecer a saudação de seu aff. patrício adm. e a-

'

que fui alvo por parte do migo.
meu ilustre patrício Prof'l A. Taunay"
Arnaldo S. Thiago, na vi- 23/v/1953. S. Paulo. '.

MóRRER! 1áV(/E1lfJe�aTAt?
.gIW:U�\!;" I 1

Biografias Resumidas-Um
Dêcamentárir Importante

Está sendo organizada, graficos para essa edição de

nesta C�pital, e será dir.igi-Il vez que assim agindo es.tá
da e editada pelo Jornalista apenas dando o seu regis

Doralécio Soaies, com a cO-I tro para o manuseio' das

laboração do Jornalísta Sei- i pessoas procuram entrar

xas Netto, uma edição qu in- i 'em contacto com os mesmos

quenal de documentario E demais a mais uma espe

biografico especial sobre os , cie de guia de consulta.

cidadãos que mais se proje-I Mais informes podem ser

taram nos diversos setores I pedidos ao Editor e Diretor

da vida publica e economi-I da Edição de Biografias Re

ca e financeira do Estado sulmidas, Doralecio Soares,
de Santa Catarina, sob ti- Deodoro, 19, Florianópolis.
tulos BIOGRAFIAS RESU- Podem os interessados pe
MIDAS. dir a sua ficha especial pa-

Devendo realizar-se no

dia 13 de junho, a festa do

Glorioso Patrôno, a Pia U-

Sociedade de C.ullu.ra _Mus,cal
ESCOLA DE M'úSICA (teoria)

I
da ao povo em geral para

assistir as comemorações

I em honra a tão grande
Santo.

O Programa será o seguin
te: De 1° a 13 de junho,
'trezena ás 19 horas na Igre-

\

de Sto Antônio, como pre-

gações pelo Revmo Frei AI

bano, digno Vigario de São

José.
, Dia 13 de Junho, ás 8 ho-

cooperação, esperando se

jam enviadas prendas á sua

no.

Que Sto Antônio abençôe
a' todos que, de qualquer
-nodo, co'ntribuil'em para o Imaior brilhantismo de sua

festa.

A Diretoria.

AOS SENHOHES PAIS'

DOS ALUNOS DO INS

TI'l'UTO DE EDUCAÇÃO

Sindicato de' Cond'utores
de Vtítulos Rcdevláríes

.FLOHIANÓPOLIS

das.

Anuncie n"'O ESTADO" Convoco os sócios dêste
Sindicato, pará uma assem

bléia final, dia ,12 do cor

rente, às ,19 horas em sua
. I '.

sede l§ocial.
".Ordem do dia

I Aut�ri�ar a esta Direto-
ria entendimeutos com' os

.senhores Proprietários de

Transportes Coletivos desta

Capital para: melhoras de

O�GAHISADO vencimentos os seus mot»
E. _ ristas e a escolha de um de·

EDilADO legado
I para representa:'

POQ êste Sindicato no Rio, n')

7J(JllÁt.m/(J gat/NS'! �on.gresso de Assistência

gE/XAg�.fTT(J I SOCial a se realizar no dia

FLORIANOPOLlS-SM�::::.J 27 do corrente .

A Secretad�

A A'GONIA DA
A'SMl�ra.

O caracter histórico dá á

edição que agora se inicia Aliviada em Poucos Minutos f,lquezu em gerllEm poucos minutos a nova recel-

dalto valor, não como obra ta Mendaco - começa a cír- V·lobo Creosota O\' cular no sangue. allviando os aces-corriqueira, mas como obra sos e os ataques da asma ou bron- ;

quite. Em pouco tempo é possível I (Silveíra)de consulta, reservado a ca- dormir bem re'Spirando 'livre e fa- I
cilmente. Mendaco alivIa-o, mes- i .....-------------da um que deseja melhor mo que o mal ""ja antigo. porque E I! ddissolve e remove o mUCl1S que I' mpre a aconhecer nossa gente. obstrlÍe as vias f�spiratórias. minan-
d.o a sua energia, arrt'inando sua I

.To'do cidadão que pr,oduz saúde, fazendo-o sentir·se premaiu- I I't'ecisa-se de um:t auxI- \"l .

ramente velho.· Mond,,�o tem tido Ialgo de valor pal�a Santa tanto êxito que se oferece éom a
.
l:ar de cozinha, . de prefegar3ntia de dar ao paCiente respira- I

Cata,rina, em mais variados, ção livre e fácil rapidamente e com- rên .�ja que saiba cozinhar.
pleto alívio do sofrimento' da asma I �

setores da vida, deve cola- em poucOs dias.,Peça Mend"co, hoje I Restaurante Clube 12.
. mesmo, em qualquer farmacia. I! .'borar com seus dados bio- DOssa garantia é a sua proteção. I 'Ilua João Pinto, 6.

regulamenta os direitos dos aí o seu curso seja breve. mais ilustres de nossa ter-
aeronautas, havemos de es
tar sempre a braços com

reivírsdicacões de tôda 01'-'

dem, dese�volvend,o-se. num Participação.'
clima de intranquilidade as: Waldyr da Silva Kuenze:

I

relações entre as smprêsas e Enir Irissê Pinto Kuen-
,

de aviação e os seus empre-
.

zer participam aos paren.�
gados - declarou ao DIÁ-' tes e 1. essôas de suas rela-

-, RIO CARIOGA o sr. fer-; 'ções o nascimento de se�l
nando Arruda, ,presidente f!Ihinho CLAUDIO, ocorri
do Sindicato dos Aeronau- I do no dia 3 do corrente na

tas, acrescentandQ: I (�sa ele Saúde São Seb"1s-
Felizmente êsse- pro- tião

Jaldyr Bhering Faustino

da Silva - Diretor do Ins-

1.itnk de Educação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·(

•.. rWil' ti
/

l".llt!.in�o apenas 2 meses para a mudança da A MODELAR, de modas,

cio pl édio n, 7 da rua Trajano (que vai etltl'ar 'em obras) para o n. -83 da mesma

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

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

de Junho,

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

cionaJ Ireguezia, 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,ul, í'nrr-ecerá, em todos os 'intervalos, uma relaç�o detalhada dos novos

preço-s das mercado-rias remarcadas. Todavia, sendo pràticamente impossível
uma nerfeita e minuciosa caracterização de tôdas as classes e qualidades dos

artigos, avisa a referida direção, que, além da especificação e preços Iorne

cidos pela I)uarujá, serão concedidos, iudistintamente, os descontos abaixo

sôbr e as seguintes mercadorias:
/

20% 15%

30%
todo e belíssimo sortimento de MALHAS! '

COBERTORES DE LÃ
toda a maravilhosa variedade de sáias de lã

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

No grandioso e. selecionado estoque de

P E L E SI!!
CASACOS DE LÃ, desde o mais modesto, até o de mais

desconlo.de 30�!!!
QUIMONOS

CAPAS de gabardine e chuva para homens e senhora"
TERNOS para homens e criancas
CALÇAS de casemiras

'

BLUSõES, PULLOWERS e JAQUETAS.

cujos preços já estavam marcados como os mais ba.
. . I

ratos da praça. Convém destacar que as peles estão em

tranca. alta de preços, nas praças de São Paulo e Rio,
dadas as grandes dificuldades atuais de impo-rtação, alta

esta, que a firma proprietárta da A MODELAR, não

acompanhou!

apurado bom gosto e perfeito acabamento, com o

Criança Pobre, I Energia da C. S. N. Para o Pro-
em Ramos gresso de Santa Catarina ...

ClnGoenta meninas estudam, trabalham e crescem. NOVAS ·'ADAPTAÇÕES lo seu potencial, enriqueci-. rado pelo fato de que a

U-j'
tribu íu com 0,85% do valor

UmaC10bra quase desconhecida· do ,

A 'Usina entrol� em fun-! da, p:l�s aquisições de ma-: s�na ,qUeir�1a um carvão de total ��s ve��as efetuadas,

Senador 88110tt.·
,.iOnamento no ano de 19'14, I qumaria moderna, que lhe. tipo ínferior, o chamado ou sejam Cl$ 14.158.421,10,

e dessa data até o presente faculta a possibilidade de I carvão de'vapor fino,' que o que denota, com efeito, a \

o ensino alí ministrado, diz- CONVERSANDO COM AS vem passando por uma sé- itender aos serviços a que não tem utjlidade para fa- intensidade da procura, no

:lOS o senador Gallotti: MENINAS rie de adaptações que têm j chamada a prestar, por bricacão do coque metalúr.' mercado de energia elétrica

- Há mais de um ano pe- Paula, de seis anos, não aumentado, gradativamente, parte dos interessados no gico destinado à redução do
I
a que a CSN é chamada a

ço, rogo, imploro á Prefei- está muito éontente hoje. .upr imento de energia elé-. minério de ferro, na Usina
I suprir".

tura que me dé uma profes- Mal pronuncia seu nome, � ",
-

_ �--....... de Volta Redonda.
tenho finalidades políticas r ica.

melro ao quarto-ano primá- sóra para a escola; infeliz- mas seu corpinho nutrido e Atravês da linha de trans- Q.PORTiJNIDADE DE ·P8·· r·t-I·C-I·,.p'aç' a""',O·se eJlganal'á tremendªmén�
rios, elas aprendem 'Os tra- mente, até: agora nada con- . seu rosto' moreno. refletem missão Capivari-Urussnnga' ESPECIALIZAÇÃOte, porque fui eleito sena-

balhos domésticos, servindo segui. saúde. Insistimos para que 3ideró!)0Iis,Criciuma, a U- Dirige o empreendimento Saul Pereira e Maria
dor por Santa Catarina,

Dezesseis anos de idade nos dissesse a busa de
Minha -in a .·Têrmo-Etlétrica provê o Eng. Paulo Santos Melo Perfeito Pereira, tem o pra-

meu estado natal.
O Abrigo da Criança Po- seu aborrecimento, mas f'o-

acidente le fÔ',:c.. 'a e luz, não só as que chefia o setor da pro- zer de participar aos pa-
senatôria foi um

sa, limpeza da .casa, passa- bre que, em sua fachada ram vãos nossos esforços. d cidades, distrito e arruados dução de energia elétrica. rentes e pessôas de suas' re-
que está terminan o,

gero da roupa, etc. Nos cur- ostenta orgulhosamente de- - Precisamos aumentar compreendidos na mesma, Utilizando nas suas opera- lações o contrato de casa-
LOUVANDO

sos de trabalhos manuais clarado numa placa, "pré· a sala de aulas, aumentar
de mas, igualmente, tôdas . as ções empregados brasilei- mento de sua filha HERMI-

Impossível ' deixar -;

aprendem a costurar, cortar dia próprio", existe há de- a casa e o número de me- mineracões situadas mar- ros, a Usina é, ao mesmo NIA com o sr. Romão.
louvar a obra do dr. Fran- -

e bordar. zesseis anos e há apenas ninas, mas isso não pode ginn lmente, tempo, um fator de eleva- Viuva Maria Inês de
cisco Gallotti, o seu peque-

- Tudo o que nos dão, três estão alí as irmãs Di- acontecer agora porque a- ção
.

do nível técnico dos Souza tem o prazer de par-
nino Abrigo de Ramos, o D r h I transmis '

soubemos aproveitar aqui, vina Providêncía.: Anterior- cabamos de comprar, pouco
essa· 111 a c e -

nossos trabalhadores indus- tícipar aos, parentes e pes-
Abrigo da Criança Pobre. -

lt d Ur ssan
.

diz-nos o dr. Galotti e uma mente, estavam as meninas a pouco, os terrenos vizi- sao, na a ura e u -

triais, ensejando· oportun i- sôas de suas relações o
E' de iniciativas particula- ga, parte um ramal maior

frase repetida a todo mo- entregues a empregadas nhos aos nossos. Amplian- dades de treinamento e a- contrato de casamento de
res, de obras assim que L M"lI a

mento reforça sua opinião: leigas, do o terreno para ampliar- para aura u er, enqu n-
perfeiçoamento de pessoal seu filho ROMÃO com a

, precisam as ICI ianças,
.

do
I to ou tros pequenos ramais

tudo serve. - Nossa preocupação é mos a casa. Dentro de mais especializado. srta. Hermín ia.
• _

- Brasil. Natu, ralmente ali ,a-I se destinam a vários pontos ROMA-O e HERMINIAE porque tudo serve,· o. fazer com que elas sejam alguns meses entao come- ,
No ano de 1952 a produ-

I inda há muito a fazer, alem; da mesma linha, para aten-
Abrigo possui um gal inhei- felizes agora e se preparem çaremos nova campanha de ção de energia elétrica con-

I do. que está feito. Mas, é
I dor às necessidades d.e e·

1'0 de tâbuas doadas por um para o futuro, pelo traba- pedidos para que a, casa au-
, I incontestável que aquelas nergia elétrica das diversas

proprietário de cavalos de lho, ' mente.' I •
I

I .',. cinquenta menmas, que po- ornprêsas que mantêm nu-
corrida (era a casa de um -, "",,'- t h Ab

' Uma mocinha está pas- , ,!

I:_ (o'uarí o gan a o rigo deriam estar expostas a mi- cleos de exploração do car-
cavalo), sua horta (os amí- -'.-

dr d
" sande roupa e a irmã Afon-.,

, com ca a uma as menmas,
d· e séria, às desgraças e aos ":>'0 na áreas limitrofes.

'

gos forneceram as semen-" .

sina ensina um grupo - .

d
I

,
- mensalmente?, pergunta- maus tratos, estao sen o e-, A linha de transmissão

tes) e ate mesmo uma mo-, meninas a servir a ,w.esa.
bilia de sala de jantar ,d�

mos.
Ela nos conta que tôdas· ducadas com simp�icidade, Capivari-Florianópolis foi

De 600 a 7{10 cruzei-
" 'sem luxQ_�e ostentaçoes, mas construída pelo Govêrno do

um lar modest�. Tudo (J,ue é gostam de trabalhar, prm- ,:
. 1'0S mensais" mas isso não

1" .;>se pre,parando para um fu- Estado de Santa Catarina,doado .ao Abrigo é aceifo e ,

de- cipalmente na Impe,za'J· ar:;-.,<_.. .'. -,

'1 I

t d
nos aflige. Recebemos ,.

- turo· socla,lmente utI . ,'mas todo o suprimento de
aproveI a o.

.. � '. rumação e cozinha. jPelas narrativas do 1 ::�::r:o��::oa�:a:á dt:ê:I:� I
'

- Q,ue nada lhes f�lte, seti���J�.. :�ri��l�::� ��:: 1,��:Ç�e��u: �:\!:pe!�;s:�;���diretor e da irmã Henrique- "

d d m I')' que sejam e uca as co " ...

d SAM
ta vamos saben·do qlle d.alí nos para ca e qumze con- .

- '. "
numa dependênCIa o . , dade' da Usina-Têrmo-Elé-

docura, ISSO e a mmha preo-;,
. '.

.. <, <

sairam em 1952 nove meni- tos do govêrno federal. Pa-
_ d'

, cllz:. trica da CSN.
l'a O ano de 1953 ,J'a' esta-o cupaçao, declara-nos o 1-

I' ...
-

... :'J: ,

, •. '. �:t· t··· C'

,-
.\ a VI· ·an as CrIanças om a construção da li-

nas, pois como o Abrigo só retor do Abrig'o. ' i '., ,.,,'
,

.

mantém aulas até o 40 ano,'
votadas as subvenções da sofrerem .. '.

elas, t7rminando o curso
Prefeitum em 80 contos e Visitamos os co!?pa1'ti-: E enquanto as 'abrigadas nópolis-Joinville, que já

primári�o, são encaminha- 70 do govêrno federal.

I
mentos da casa-abrigo; nos realizam as mais diversas se encontra em. plena faile

das a colégios g-ratuitos.
- Impossível deixar de lavatórios, sacolas nume-: tarefas, vamos· olhando-as, de execução do serviço, a

_ Do "Café Predileto" achar graça nas verbas a- radas, guardam escovas, sa- vendo-as, uma bem peque- Usina poderá aténder a to-

nuais de 18 e 15 contos e bonete, pente e' talco. \ ninas ainda, outras em pIe· do o nOl'te do Estado.

as verbas de �953 já estão - Tambem não quero no crescimento e algumas

Abrigo da

."Tudo serve"·

Procuramos ver como são

ocupadas e educadas as me-

ninas e soubemos que, além

dos cursos que vão de' prí-

em turmas de rodizio, na

cozinha, refeitório, despen-

noivos

Convocação geral
SOCIEDADE DE AGRONOMIA, QUIMICA E
VETERINARIA DE SANTA .CATARINA

recebemos uma doação men·

sal do café que se bebe a-

qui: de u,m grupo de 'Verdu-. atrasadas, dizemos. que elas se sintam de mãos já mocinhas.

O dr. Gallotti parece não amarradas ou escravizadas.! - O trabalho entre as
reiros do mercado nos vém I

semanalmente e de graça
ouvir nosso comentário, Es- Quero que tenham aqui um crianças de 5 aos 15 anos de extender êsse forneci·

as verduras (o grande re-, tá contando que aquêle A- lar, declara o dr: Gallotti. ,não é mais difícil do que menta a outros Municíp.ios
. .

1 ? t C
. \

- D. A. S. P.

friger:tdor _:_ donativo de brigo 'n.asceu de um golpe Nossa vIsIta se pro onga os pequenidas. pergun a· do Sul de Santa atarll1a.
_ BANCO DO BRASIL

um amigo _ está abarrota- profundo que sofrera com a enquanto o diretor diz: mos à irmã Henriqueta. 15.000 KWATS· - AUTARQUIAS

do de legumes). Outro"'for- morte de seu único filho - Também não quero - As crianças são sem- Servidá de caldeiras au- No>; pontos organizados pelo I. N. C. A.

t f b t I O ,. "C b t' E Escritu'rário do D.,. A. S. P. (exame em
nece mensalmente um saco homem. que pensem que es 0U a- pr·e oas repe e e a. pro- tomatIcas' om us lon n-

'D d· d' h
.

d t b f' bl'
, b I 'I

.' ". U· 'I. Agôsto) Cr$ 200,0'0
d.e sal e peço aqlll', peco aI1',

- es ,e esse la, ac el zen o e� a· o ra com
.

ms ema e sa er. eva- as. . . {llleermg ,a slUa ·ermo· B d B '1 (
,

I
_

anca o rasl exames provave mente·

peço. a todo mundo e a todo que a melhor maneira de eleitorais; já expliquei a
I A;' criança é s_empre boa Elétrica de Capivari tem em Outubro) Cr$ 300,00

momento. Assim, o Abrigo consolar minha dôr era me razão que me levou a tra-· fi dar-lhe o que ela merece, ;nstalados nos seus Ú'ês tu- Oficial Administrativo (exames no fim

se mantém gratuito para as interessar ativamente· pe- balhar pela infância. La_I é que constituí a base do 'lOS geradOl'es 15.000 Kwats. do ano) " .. Cr$ 300,00

meninas e na certeza de que· las· crianças, principalmen- menta que só possa faz·ê- II problema.· f<:XITO ECONôMICO
"

Pedidos por carta ou telegrama, pelo sistema de'
A

Reembolso Postal, ao I. N. C. A. - Praia de Botafogo,
, nada, lhes falta. te por aqueles que não têm �U�:�':_eU�g�:::_e:es�z���� I ��_���;:rio de Noticias de

,I mi��:a:t:e:o ê:�,::c:�a:::;.:: ���isR6�i.,;���� aéreo, mais Cr$ 50,00 Porte im les

. -.'-"'. ',' . �

Atualmep.te, a Companhia

Data: 27 de junho de 1953
Local: Em. Florianópolis - a ser oportunamente

determinado
Motivo: 1 - reorganização da Sociedade
2 - mo}lifieação dos Estatutos
3 � eleição de nova Diretoria
Estão convidados a comparecer todos os profissio

·',ais de Ag-ronomia, Quimica e Veterinária em exercício
10 Estado de Santa Catarina:

Aos profissionais sediados no interior, impossibili
l.adoR de compacerem, é facultada a representação por
1rocuraçã.o passada a outro coléga.

Florianópolis, 9 de junho de 1953
A DIRETORIA

nha de transmissão, Floria-

.:3iderúrgica Nacional está

examinando a possibilidade ASSEGURE SEU FUTURO

ESTUDANDO PARA OS CONCURSOS:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,EDITAL�f�DnRIi1D ! SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO

------�---I DE FLORINóPOLIS

I De acôrdo com, o artigo 8 da Portaria Ministerial n.
Edijal D. t

148, de 8-4-52) faço saber aos que o presente virem pu O Chefe da Agência, no I n ho Brasileiro e de farinha
dele tiverem conhecimento, que foi encerrado o prazo II LISO de suas atribuições, de mandioca e produtos a-
de registro de chapas no dia 5 dê junho de 1953, para as

que comparecerão indepen- I eleicões . da Diretoria e Conselho Fiscal deste Sindica- nos têrrnos da portaria milaceos. As
-

inscrições en-

O doutor Manoel Barbosa dentes' de citação, requereu- to, as quais serão realizadas no dia 12 do corrente na ministerial n. 625, de 6 de cerrar-se-ão às 17 horas do

de Lacerda, Juiz de Direito do, entretanto, a citação pa- séde desta Entídade, à rua Tenente Silveira n. 15, 2° an- novembro de 1947,.e das Ma vinte e dois (22) de [u-

da 4a Vara da comarca de ra êsse ato e todos os de- dar, iniciando-se a votação 'às 8 horas da manhã.
instruções especiais e pro- nho vindouro. A Banca exa-

Depois das quatorze horas a urna fará um circuito,
Florianópolis, Capital do mais do processo o Repre- transformando-se em volante, percorrendo as firmas Ma- grama para as provas de minadora para a prova em

Estado de Santa Catarina, sentante do Ministério PÚ- chado & Cia. S. A.; Meyer & Cia., Carlos Hoepcke S. A., Habilitação de Classiticado, aprêço, sob a presidência

lia forma da lei etc. l{lico do Estado e o do Do- C. I. e Oficina Ford (Irmãos Amin). res, publicada no Diário 0- desta chefia, será composta

Faz saber aos que o pre- mínio da União. Requer-se, De conformidade com as disposições legais, foram ficial do Estado, de 25 de pelos seguintes funcioná-
.

d d
.

d feit
. regístradns as seguintes chapas, compostas dos seguin- .

sente edital de citação com ain a, epors e ei a a .lUS- junho de 1948, torna públi- rios: Frederico Herondino
• � tes associados:

'o prazo de trinta (30) dias tificaçao e julgada quando PARA A DIRETORIA co que a partir desta data, Leite,
.

Agrônomo Classe

virem, ou dêle conhecimento baste, a citação pessoal dos O Centro de Irradiação Luiz da Silveira Vitório Cechetto na séde desta repartição, à "K" e Ary Gonçalves" auxi-

tivere� que, por parte de confrontantes, no lugar Ca- Mental "Amor e Luz�' realiza Paulo Malty Amâncio Pereira Filho rua Cónselheiro : Mafra n. líar de Inspetor 20.

Pau lo Eduardo Machado, na poeiras e, bem assim, por

,sessões
Esotéricas, todas as se- Amaury Cabral Neves Miguel Romãode Faria 37, das 12 às 17 horas, .es- Florianópolis, 28 de maio

ação de usocapião em que editais seu irmão Eduardí- �nda�hfeiras, às 20,30 à rua
.

Para Suplentes da Diretoria tará aberta a inscrição pa- de 1953.

reqllel'eu perante êste JUl'- no Eduardo Machado, que
nse eiro Mafra, 33 - 20 Júlio Corrêa Osvaldo Lehmkuhl

G G. d F
•

.

. ,andar.' Pedro Francisco da Silva Gerson Demaria ra as provas de Habilitação ermano e
.
arras

zo, lhe foi dirigida a peti- se enc�ntra �m lug�r mcer-I' ENTRADA FRANCA Walter Climaco Saul Silveira Penha de Classificadores de Pi- Chefe de Agência

ção do teor seguínte : Exmo. to e nao sabido assim como Para o Conselho Fiscal

sr. dr. juiz de direito 'da 4a quaisquer interessados, to- Dibo Elias João Silva

Vara. Paulo Eduardo Ma- dos para acompanharem os Mauro Duarte Schutel Hubsrto Moritz

chado, brasileiro, casado, termos da presente ação de Par4.'c.-paça-O Estevão Valmor Machado Bento Aurino de Souza
I Para Suplentes do .Conselho Fiscal

fUllcionário federal, resí- usucapião, por ,meio da qual Newton A. Collaço e Ir- Anfrizio Amaral Francisco Miguei .da Silva
d t 1 C

. deverá ser reconhecido e de- '.

en e no ugar . apoerras, ma Gerlach Collaço, parti- Eduardo Rosa, Aécio Cabral Neves

Sub-d iatrito do Estreito, clarado o domínio do Suplte. cipam aos parentes e pes- José Urbano Heil f Agissé Vidal de Sousa

dêste município e comarca sôbre o aludido terreno, fi. sôas amigas o nascimento Está assim portanto, aberto o prazo de' cindo dias a

de Florianópolis vem, com cando, assim" citados todos f ilh MARIA
terminar no próximo dia (11) de junho, às vinte horas,

de sua I a, para efeito de impugnação contra qualquer dos candi-
CHRI8.i'INA. datos registrados sendo que as impugnações que sejam ca-

Braço no Norte níveis devem ser encaminhadas a esta administração.
Florianópolis, 6 de junho de 1953.

Gustavo Zimmer
Presidente da Junta Governativa Provisória

JUIZO DE DIREITO DA

411 VARA DA. COMARCA

DE FLORIANÓPOLIS

tificação exigida pelo art.

455 do Código do Processo

Civil, na

.

qual deverão ser

inquiridas as testemunhas

srs. Ricardo Pedro Goulart

e Manoel João Constante,
Edital de

.
citação com o

prazo de trinta (3Q) dias

o devido respeito, por seu para, no prazo legal, apre

advogado que' esta subscre- sentarem 'contestação, se o

ve, brasileiro, naturalizado, quizerem e seguirem a cau

sa, até final sentença, sob

as penas da lei. Protesta-se
casado, com escritório nesta

Capital, à rua, Felipe Sch-

midt n, 52, onde .recebe as provar o alegado com o de- lei em questão, bem como

citações, expor e requerer a poiménto pessoal de pes- ao diretor do Serviço do Pa
soas interessadas,' depoi- trimônio da União e do dr.

mento de testemunhas, ,vis- 40 Promotor Público, na

torias, etc. 'Dando-se a' pre- qualidade de representante

v. excia. o seguinte: Oue o

pai do Supte., Eduardo Ja-

cinto,Machado, mais ou me-

nos em 1917, quando ainda sente o valor de ó ••• do Ministério Público e da

vivo, vendo que alguns de Cr$ 10.000,00, Justiça. (SÔ- Fazenda do Estado, para

seus filhos queriam se retí- bre estampilhas .estaduais .odos contestarem o pedi

rar para fMa do Estado e,
no valor de Cr$ 3,50 inclu- do, querendo, no prazo 1e

possuindo uma área de ter- sive a respectiva taxa de gal. Outrossim, citem-se,

ras no referido lugar Capo- S. P. Estadual, devidamente por edital, com prazo de -

eiras, desta comarca, diví- inutilizadas). F'lor ianópolis, trinta' (30) dias, os in teres

diu-a particularmente a seis 6 de maio de 1953. (Assina- sados incertos, citação essa

filh�s, cabendo I a cada um do) Theodócio Miguel Athe- que deverá ser feita na con

dête�li'"áréa'de f.39��ru�. oti rino. Em a d-ita petiç,ãÕ: ioi formidade com o art. 45i1,,..§

seja três metros e d.ois mil proferidó o seguinte despa- 1°, do Código de Processo

quinhentos e quarenta e
cho: A. à conclusão. Floria- '.jivil. Custas afinal. Floria

nópolis, 9 de maio de 1953. -iópolis, 27 de maio de 1953.

(Assinado) Manoel Barbo- r Assinade) Manoel Bar'bosa
quatro décimos milésimos

(3.2544m.) de frente por

quatrocentos e trinta me-
sa de Lacerda. Subindo os

tros (430) metros de fun-. HltOS à conclusão, recebe

dos, tendo seus referidos fi- ram o seguinte despacho:

lhos, imediatamente toma- Designe o sr. escrivão dia

do posse que lhes tocou; ::) hora para a justificação,

Que, em 1918, Eduardino intimadas as partes e o dou

Jtcluardo Machado, irmão do tor Promotor Público. FIo

Supte., retirando-se para
ríanópolis, 12 de maio de

1953. (Assinado) M. Lacer-

Ie Lacerda, juiz de direito I
da 4a Vara. E, para que che-.'

'h
. I

gue, ao con ecimento de to- !

do}' mandou expedir o pre-I
sente edital que será afixa-:

,

do no lugar de costume e

iublicado na forma da lei.)
Dado e passado nesta cida-

\

de de Florianópolis, aos
. ,

vinte e nove (29) dias do;
mês de maio do ano de mil

I
novecentos e cinquenta e I

três. Eu, Vinicius Gonzaga, I
escrivão, o subscrevi. (As-

. I
sinado) Manoel Barbosa de

Lacerda, juiz de direito da
1

4a Vara. Está conforme. O'
escrivão: Vinicius Gonzaga. I

fóra do Estado, em busca

de trab�lho e, não tencio- da. Sentença. Vistos, etc.

nando mais voltar deu co- , Julgo por sentença a justi-
'. .

mo presente ao' Suplte. a ficaçâo constante de fls. e

área que lhe coubêra na di- fls. em que é justificante

visão acima, ou seja três Paulo Eduardo Machado, a

metros e 2.544 décimos mi- fim de que surta os seus de

lésimos de frente que faz vidos e legais efeitos. Ex-

. à estrada geral de Capeei- peça-se mandado de intima

ção aos confin�ntes do imó-
ras, por ,430 metros de com

primento para os fundos
.

. . I

que o faz com terras de Jo-

sé Linhares; extremando de I

um lado, com seu irmão Pe

dro Eduardo Machado e,

por outro, com .o Supte. e

com a área de 1.399m2. Que,
desde o ano de 1918, quan
do o suplte. recebêra dito

terreno de seu irmão Edu
ardino e êste se ausentára
do Estado, o Suplte., tomou
posse de tal área de terras,
pagando os impostos devi

dos, usando-o como seu,

plantando-o e, até, fazendo

uma ca�a de madeira, para
sua moraàia; Que seu dito

Irmão Eduardino Eduardo

Machado nunca mais vol-

Ministerio da Agricultura
Servico de Econõmia Rural

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO

'RAPIOO �(SUL-B,RASILEIBO»),
Florianópolis - Itajaf - Joinville - ,Curitiba

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

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

AS VERDURAS COLHIDAS s-

.

EM CASA�
\

SÃO SEMPRE MAIS SABOROSAS!

Para fazer uma boa horta .••

Comece adquirindo boas sementes .

E boas semen tes, de germina
ção garantida, você encon

trará nos Postos de Venda:

«C. A. CARVALHO»
'l\IERCADO PúBLICO e

CASA AZUL (Ed. São Jorge)

• �O(JVE.FL.R
* com MANTEJO" * RAB-'.'IIETE

• NABO BRANCO * PP:I'TNO

'* Com RABANO * ERYn,RA <,

'. IUO:POLHO . * ALFACE

• NABO AMAa� * CENOURA

'. TOMATE * BETERRABA

. , :. ,
..

AGRADECIMENTO ,'Cerâmica São Caetano
,'A Famíli� Caríoní, p,ofu�dam,nt,' conste-nada eom' TIJOLOS PRENS1\t)OS TELHAS LADRI.
súbito falecimento de seu inesquecível LHOS,:RUDAPÉS E MATERIAL

'

REFRA..

TARJO
PRONTA ENTREGA

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

239 - Florianópolis
DJSTRmUlDORES

ROMARIO (Marinho),
vem de público, externar sua profunda gratidão a todos
l.ue visitaram ou acompanharam o corpo à sua última.
,"!lorada.

Aproveitam p'ara convidar aos parentes e amigos
Jara;a missa de sétimo dia, que ·em intenção à SUh alma,
.'1andam celebrar na Capela do Colégiº Catarinense, dia
� do corrente, às 6,30 horas.

)
A todos que comparecerem à êsse ato de piedade

"'''istá, os nossos agradecimentos.

OLHOS - OUVlD08 - NAIUZ. GABQU!'�
DR. GUERREIRO DA FONSECA

"..IalM&a •• H.,Ua)
Receita de Oculol - Exame de Fuado d. Olho para

lualficaçlo da Pr•••lo .Arterial.
Moderaa Apar.lha••m.
eon.ult6rt• .:... Vileoad. d. Ouro Preto. I.

.

!

•

BREVEMENTE

NESTA CIDADE

Exposição do Pinlor
WILLY ZUMBLICK

._ I

\,

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Abrigo da Criança Pobre, Uma Carta!�i�::: Oolver- . ;I:�o:oaqll
em Ramos Do sr. CeI. Paulo Vieira da Rosa, ilustre. elemento COLEGA UNIVERSITÁRIO

CinnU8D Ia- meDI-nas estudam, trabalham e crascem.
do Partido Democrata Cristão, recebemos o seguinte:

li '

'-I "Ao Snr, Redator de "N,OTAS POLíTICAS"

U b d h"d
No O ESTADO

m8 O, ·ra Quase escoo eCI a dtr Saudações .

Senador 6allo ttl"
' Com excessivo otimismo sôbre minha cultura e bri-

lhantismo da minha pena de pequeno cronista, mas exato
E' incontestável que na c r ianças. Os problemas da -ielas azuis foi. adáptada no que toca à minha sinceridade e profunda aversão a

campanha em defesa da cri- criança brasileira são múl- para servir de' moradia a polêmicas que desçam aos ataques pessoais, interpela
anca brasileira, de sua saú- tiplos e complexos e não meninas de'5 a 10 anos 'de me V. S. sôbre matéria em que falece de todo minha au

de e de sua alegria já se serão resolvidos com decre- idade, filhas de famílias in- toridade para arbitrar.
vem empenhando alguns tos e portarias nem com teiramente sem recursos, Todavia, sem embargo dessa deficiência, respondo
pai ticulares e que devemos verbas irrisórias .'e subven- moradoras em favelas ou a V. S., certo que compreenderá' ser um ponto de vista

incentivar, incrementar 01'- ções ridiculas. O noticiário cabeças de porco. Esta cu-I todo pesso�l, não envolv_endo o- pensamento d� P. D. C.

ganizações de iniciativa in- dos jornais, só êle, basta sa esta sendo 1entamente I onde, funcionalmente, nao estou 'nem capacitado nem

dividual pró infância, fa-. para demonstrar o grau de aumentada com o decorrer
� credenciadó para questionar sôbre doutcina.

zendo com que elas se ter- 'infelicidade, de miséria so- dos, dias e as exigências das I Afastado, desde 1938, de qualquer atividade política"
nem, cada, dia, mais nume- .cial, física e moral e de a- 'abrigadas. Alí anteriormen- I empresto-a agora ao P. D. C. pelos motivos que vêm sen

rOS:1s. Esperar,qu: os go-I,ban?or:_o �m que jaz a nos- i'e existia um abrigo para' do expendidos na série de 'arttgns - "Uma Decisão" ,
vemos da Federaçao ou do sa infância, ASSIm, neste 5rfãs, vivendo crianças na e em forma que julgo suficientemente clara: Aduzo aín
município criem nesta cida-I mês de maio, lemos num mais triste situação econô- da que esta atividade é feita' mais no senüido moral de
de, as. organizações de que jornal do govêrno : "Por nica. Remodelado, reorzaní. quem não desesperou de uma recuperação moral de nos

tanto necessitam os peque- falta de, escolas, duas mil sado, com seu novo d iretor sos costumes políticos qi.e mesmo no sentido político
ninos, é assistir, de braços' crianças perambulam pelas � proprfetárío, o Abrigo da uartfdário.
cruzados, crescer o número I ruas". Num vespertino: Criança Pobre é uma obra' Confesso-me, porém, pr imár io no estudo das, doutrí
de criancas abandonadas ·"criancas morrem de fo- oequen ina, pois tem capaci- nas que estruturam os estatutos partidários, 'pois, até
nas ruas "�;.:- esmolando sob I me", etc., etc. iade apenas para cinquen- agora, venho lendo tãp somente os do P., d. C. e P. n. P.,
o solou sob a chuva, é io- UM ABRIGO EM ta meninas que alí vivem únicos que me vieram às mãos.

.'

gar nà delinquência no I RAMOS ' internadas, sob a direção No que concerne a(!. P. S. D., Sp os itens apontados'
SAM (escola do crime) as

I
Uma casa branca de [a- de freiras beneditinas da p�or V. S. - e porquê o' foram - são do meu conheci.

---------..-----------------
. Divina Providência; .são me- mento.
iírtas bem alimentadas e I Esses, julgo eu, não encerram a divergência consí-
'rem nutridas que aprendem derada na interpelação de V. S ..

'

etrus e trabalhos doméstí, I Reconheço, nos partidos democratas, como o P. S. D.,
'os. bases cristãs, mas ignoro em que grau ou intensidade
Um correspondente anô- por insciência de seu conteudo estatutário integral.

.imo pedira-nos que VISI- E -bem possível que, por influência da luta social
ássemos ria .rua Ismael da que se trava rudemente por toda a part», alguns desses
locha,' 124, uma casa, íntí- partidos, no sincero anseio de assegurar a liberdade eco

;lllad� ,Abrigo .da Criança I n?�ica ora .tã,� periclitante: -".e�ham incorrendo no erro

)obre; e seu diretor, fun- tático da prroridade do social sobre. o moral.
lador e dir igente o senador I Então, estaria aí a divergência doutrinária, ainda
i'rancisco Gallotti.

,
do irremediável mas perigosa por essa declividade ao

Quando chegamos ao A- fim da qual está o Estado Totalitário. S. S. Pio Xrl, em

-r igo, encontramos as cín- sua oração de 1.4 de maio último, bem adverte quando
-uerita meninas com seus aponta: "Enganam-se QS católicos, promotores de uma

-niforrnes marinho e bran- nova ordem social, que sustentam: antes de mais r ada
, J, limpas. e calçadas, rea- a I eforma social, depois se pensará na vida religiosa e

'zando diversos trabalhos; moral dos indivíduos e da sociedade",
-:jgumas bordavam, outras Eis o que eu penso e, que de modo sucinto, talvez
assavarri. roupa a ferro, as não satisfatório, expouho ; mas, de qualquer maneira um

-enores Lrincavam, en quan- prisma' éxcluslvamente meu.

'�o outras ajudavam na co- Aqu i, na oportunidada da interpelação, um veemen.

sínha,
, \

e apelo a todos os que usam da pena com a finalidade
- Esta casa, diz-nos o 'ionesta da' defesa de idéias suas ou de qualquer ativí

: iretor, - vive de, donativos dade humana.
l,e pessoas amigas. Agora A' imprensa" à hora dessa intensa crise, moral, tem
',1eS1110, acabamos de rece- um papel elevadamente reconstrutor e somente atravez
,er (e mostra-nos um dê- leIa poderú ser feita a recuperação moral dos nossos

'"") cinquenta pares de sa- ,:ostumes políticos abastardados.
.

atos, além de caixot"s de Desce'nelo a polêmicas fiue degell�ram em insultos t>
abonetés). t'xtr1ivazam ódio, foje ela, no enJretanto, à 'sua 'l"issão
O pr.édio, que mai::; pare- e dehará passar uma excelente oportunidade de uma'

2 a residência de uma fa- aeão regeneradora.
.

lília numerosa, demonstra
"

Bc'm ,sei quanto custr, à sensibilidade de cada um

) cuidado que lhe prodigali- ser o primeiro a abandonar' a liça e deixlfl' a última, pa
am as freiras e as asila- laVra com o adversário. E, todavia, onde justamente mais
las. E' limpa, clara, arru- .:tp�r'ece'-!! superioridr. ie mor�l dos lutadoi'eb.
lada. Dezt3seÍG it'mãs (tô- Na 'vida milital� fonte 'd,e meus ensinamentos por
�as naturais de Santa Ca- tê-la vivido amplamente, havia dúvida sôbre quem 'deve
-irina) velam pelas crian- ria executar primeiro a continência si iguais fossem os

as e por sua educação. graus h'ierclrquicos. Sàbiamente o regulamento de:x_-u &

:ma cfelas, a irmã Henri- exeCllção ao encargo de quem se julgas�e mais cava-

;ueta, a uma pergunta nos-', lhe.iro.
'

a, diz: I Com o meu respeitoso obrigado
- Tôdas as crianças sãr (a) PAULO VIEIRA DA ROSá"

QU\'erl-alD a Edl·ça�o )oas, O, que nos preocupa \.
I,

[ue, dUl'..nte as férias, elas

da
. Despedida." 1,�;�JÍrer.. 'hábitos perigo-:Deixou a

I

Direção do SeDae
RIO, 9 (V._\.) Uma mações apressadas das ga- I.

't d' Sabemos então que as a- O sr. dr. Lafayete Belfort

I
órgão de classe, onde per.'l'imples portaria afIxada no vetas P; que na nOI e e on-

Jr:�adas r.;í não :!Ião tô�as I Garcia,
Diretor do Ensino manecerá prestigiando o en-

re.lógio do ponto, com a ·as- tem, 'se via na l'edação do f-
-'

C' I d M" t" d'
.

I d S C''r as; ::;ao menll1as cUJos I omerCla o lOIS eno e smo comercIa e anta a-

sinati.Jra do superintendente matutino. R�datores e re- ,ais' não ganham o sufici- Educação e Saúde, que e� .(,arina, atendendo-lhe os

das Emprêsas Inco.rporadas pórteres pretendiam, de ,�nte para mantê-las e edu-I xercéu, desde à sua criação, "eus,' problemas.
'lualquel' fOI:ma, confeccio- ;á-Ias e que são internadas I a Di 'etoria Geral do Serviço '

-----------

[10 Abrigo por ind,icação ou II de Aprendizagem Comer (listar Amlt.rl·ca))nar o jornaI: dando um nú- V ti)edidos ,de terceiros, No cial, acaba de deixar essas
mero d,; despedida. Afinal presente momento, entre as honrosas funções, sendo- expulso por nãomina a paralizâção das -suas resolváam aba�'ldona'!' o ,e- �inquenta, há apenas dez�s- "iubstituído pelo dr. 'MaurÍ-

atividades até ulterior deli� iifício, cad,a qual voltando õeis que não tem família e cio Carnalho. ser americano
'

Jura casa� São mais de qua- ,}or isso permanecem no A- O dr. Lafayete,' Belfort FRANCI�CO DA CA
'

I
�1l'igo 'mesmo durante' as fé- Garcia, aqui esteve, várias

S. .,
-

-

!:rocentos' os funcionários do rias. vezes, tendo recebido sem. LIFORNIA, 9 (U. P.)
arruo' jornal. ," (Continúa n'a sa pág.) p/e as ,homenagens, de que Por mais estranho' qu·e pa-

se fêz credor,. visto ter si- reça, "Mister América de.
do,' na Diretoria Geral do 1951" vai ser deu')rtado ...,

SENAC, um 'los grandes
amigos de Santa Catarina.

I Prc�essor, técnico de no

meada, sempre se· revelou

I dedicado ao ensino �omer

cial neste Estado, tendo•

)01' vanas vezes, honradu

lOS vários conclav.es a,qui re-
nlizados, com a sua presen
ça.

'I' O �eu afastamento di>sse
elev:ado cargo 110 SENAC

IN
acjona I não impíica, no

entanto, em solução de con. ,::ouver, aguardando t:ans-
I tinuidnd'e pllra os �ssuntos pprte para regressar a A

i relaciolll;ldos com a classe: mérica do Sul, sua pátria:

I' ���e�::.:r��le ���teeu �:t:s��: ! 11018COIll8ndaot'--e-, "to, dr. MaUrICIO Carva- l'
1110, seguirá idêntica admi- da 38 R I

I nis�ração, atendendo aos
•• �

.

'I _nte'rêsses senaqueanos em! RIO, 9 (V. A.) - FOI
UMA APRESENTA'ÇÃO DA "FRANÇA FILMES", 12anra�Catarina. " assinado. decreto na pasta
RIGOROSAMENTE PROIBIDA ATÉ 18 ANOS!

! O dr.' Lafayete Belfo ..·t, da Guerra, nomeando o ge-

___ ,_____________

Garcia permanecerá rio Con- I
neral Manoel Azambuja IVEM II r "Conflitos de amor" (LIIONDE) I �:!:1;��;;1:=.e;��::�: �:;�:;�: �:17�:�·rite ,da

DCI10is de vários
Se ínsressasto num Curso

Superior, se tiveste a cora- tornou ontem ao Rio, 41 li
gem de transpor' o vestí- .

sn' ilustre conterrâneo,
bulo de 'uma Faculdade, se- Joaquim Ramos, deplIt
ja ela qual for, não podes federal pelo- P. S. D.•

•
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ser medíocre. , No aeroporto' foi o

A não ser que tenhas es- tinto político -cumpritnen
colhido uma carreira supe-' do por numerosos amigos
rior, por causa de um diplo- correligionários.
ma, de um título ou de 'um I '

anel, reconhecerás que a

mediocridade não pode co- Artista Gea
S. Dieea

.
�ompanhado de seu eg.

poso ,e Secretário Hélio Bie.
ca, visitou esta redação,
tem, a artista Geny SCko;
witz Bicca que, nesta Cap�
tal, pretende realizar reei.
tal.

Politica das Secretarias

existir com a vocação inte
lectual.

E como não podes ser me-

díocre, não podes, também,
ignorar o porquê de tua e-

xístêncía.

Diz Fulton Sheen: ".
a-

-

A nomeação dos novos titulares das Secretarias está
na ordem do dia. Como se esperava e éra sabido, o Go
vornador quis a criação delas para fazer a politica da
U. D. N .. Com elas jogou até agora, depois da eleição da
Mesa da Assembléia e do pleito de vereadôres. Agora,
�stá claro, resolveu pensar na urgente necessidade des
sas Secretarias, criadas, há mais de um- ano e vagas há
seis meses, E, como fôra anunoi=do, os cargos seriam
assim: um para o P.T.B., um para o P.R�P. e um para o

P.S.P ..

quele que ignora a razão

de ser de sua vida, não é
digno de viver". Já pensas

te nisto? Ainda não? Apre- Telegrama
retidos

. í

O P:I'.B." ao que tudo indica, e ii vista do que houve
no pleito municipal, não aceitará o pôsto, Se isso fôr
verdade, terá tomado, Juízo. O seu caminho é o, da opo

sição, para evitar que o sr. Bornhausen use o Govêrno
Fetleral, �omo está usando, contra o próprio P.T.B..

Quanto às Secretarias do P.S.P. ·e do P.R.P. serão
deles mesmos. Esses partidos, todavia,'não terão direito
li indicar os' candidatos. Como na velha anedota, ti sr.

Bornhausen al)l'OV� o casamento, contanto que. seja com
fi Maria! Para a Segurança quer o Si'c OIinto Campos.
Por que? Para dar a promotoria de Lajes ao sr. Nei Ara

gão, a fim de, que êste, faça a sua política na terra do
CeI. Aristiliano Ramos. Para a Secretaria destinada 1).0

P. R. P. irá o sr. Luís de Souza. Porque? Porque, eleito
na legenda da U.D.N., a vaga será dest�. Tal qual como
se esperava. Os partidos, para receberem o cumprimento
das promessas de 1950, terr<J que, dar vantagen� ao sr:

Bornha.lsen. O acôrdü só funciona em benefício da U
D. N .. E' se quiserem ...

veita, pois, \ a grande opor

tunidade que se te oferece
com a Páscoa dos Un íver- Telegramas retidos
sitários B examina o proble- .de Junho ao dia 8.

ma: Edwiges Kruss _:_ Ângela
A sós contigo somos.,. Bueno Miranda Hotel

com tôda a lealdade... Brasil para Ruben Coqueiro
com muita coragem ., . -e--' Manoel Pedro Machado
com tôdi a sincerídade ,

- Dulce Oliveira - Rai.
disposto a conquistar a mundo Lobo - Juca para

Verdade, Conceição - Otília Peleso
Porque o universitário Cllnh� - Dr, Lourenço AI.
não póde ser medíocre. ves de Deus - Manoel Mar.

(Comissão Organizadora) tinez Janice

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

ao Patrimônio Nadonal, a

cabou, com o matutino "A

Manhã�'. A portaria deter-

Com ares de superioridade, há dia.s, apareceu
um belo pato, alí nas escadarias do Edifício Ipase.
Gingando o corpo e grasnando feliz, a ave se dava
a uns tons 4e inspetor, que, por certo, não agrada
riam ao Delegado Acácio Santiago.

Acontece que o aparecimento do gordo palmí
pede fOI presenciado apénas pelo Mario Garcia, ati
vo func..ionário daquela autarquia e caçador·frusto.
Já gozando ó felipato que deixara o pato fugir, o

Mario r,esolveu patolá-Io, convencido -de que o mundo
é dos felipetos. E se assim o pen�ou; assim o fez.
Mas, boquirroto, contou o fato, à hou do chimarrão,
no Antoninho Mendes. O Hermes Guedes, que, ouvi
ra essa história moralmente patologica, fez a trama,
elegendo o Camilli dono da ave foragida.

E, depois d'e avisar ao Mário que descobrira o

s,enhor e possuiaor do pato, prometeu-lhe que nada
dií'ia do lugar onde êle se achava, lá no porão do
Ipa"e.

O Mário, no Bar Rosa, .!ncontra ,o Camilli e

certo de que êle não sabia de nada, lança a pergun
ta ingênua:

- O' Camilli, você tem pato em casa?
O italiano deu um salto na cadeira e fez a cêna:
-' Porca miséria, no me fale em pato! Bicho

,infelice, deixou-se roubar. Agora VO�I criar ganso
do, capitólio. Talvece non Tobem!

- Mas, roubaram o pato?
beração.
DESPEDIDA

Papéis pelo chão e

HOJ�, Sensa,cional Estréia
por que não é americano".

O diretor do Serviço de

'migração dps Estados U-

- Tá claro! Infelice! nuas galin has gordas, lá
se fo'ram! Depois um perú! Q'ue perú! Uma
arroba, nomeno! Pro dia natalício do Adol
finho! Lá 'se foi, o banditi cele'rati! E,' ago
ra, o pato, o infelice! Tambem não compro
ave nenhuma! Acabou-se! Só morta, do
Mercado para a panela. Acabou-se!

E o Camilli a'bria ,os braços, desesperado! Mal
o Mário saiu, a bôa nova apareceu: nessa noite ha
veria pato assado! E o Camilli foi ao Ipase, de onde
voltou com o pato. O Guedes a-s·sassinou-o, a faca
das. E Dona Guilhermina prElparotl-o, d'apetite·! De
voramo-lo com suculenta macarronada, e vinhos
J'além 'mar.

J

A' mesa, o Camilli, contava:
- O chueco Garcia não queria entregar o meu

paJo. Foi preciso ameaça-lo com o CeI. Trogilio!
E, 'trincando um naco, indagava:
- Não está legal?

RI'J2_Z - às 5 - 7,30 e 9,15hlit.

ODEON - às ,8hs.
..... ." ...."iI.

,
�- ddos, Bruce Barber, reve

!ou ontem que Roy StanleyGLóRIA - às 8,30hs.
. :...

L .. _,

f-lilligen, de 27 anos de ida

de, eletricista de' Oakland, I

que' �onquistou o titulo d'e I"M�, América". em 1951, en

contra-se agora ,em Van-

•
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