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Razões: . acusações . de José Imérico de"que o ONOS fazia a distribuição das ver.
..

.

. bas para combate às sêcas seRi .quàlquer consulta. ao íruão coordenador
RIO, 10 (V. A.) -- Confirmando nossas informa-

,

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

l.ões; acaba áe anunciar-se que o ministro' .da Viação, N t
. P I ;t· 10 Govêrno Esfá Ausenfe

'

s�·..Souza Lima, e�creveu u.ma_ carta ao pres:dente Ge- O as O I ·1Cas --------___________
...

túlio Vargas, pedindo demissão dessas funçoes.
.

Como dissemos, é atribuido êsse fato à atitude do

sr. José Américo, que renunciou, irrevogàvelmente, das
funcõ'es de coordenador dos trabalhos de combates às

sêcas, alegando que o Ministério da Viação, ou melhor,
o DNOCS, adotavam resoluções, como a distribuição de

verbas, sem qualquer consulta.
GARCEZ AVISADO

SÃO PAULO, 10 (V. A.) -- ° governador Lucas
Garcez aca'h,i de receber comunicação telefônica de que
o ministro Souza Lima pediu demissão, enviando uma.
carta nêsse sentido ao presidente Getúlio Vargas.

O jornal 'palaciano está encarregado de apresen
tar os resultados eleicorais dos últimos pleitos como a

maior vitória já obtida em Santa Catarina.
Os escribas fazem o possívêl e o impossivel por

cumprirem a ingrata missão. Jogam palavras e mais pa
lavras e só palavras e. sempre palavras.

Pelos números têm verdadeiro pavor. E' que os nu

meros indicam que. as eleições em que o partido do sr.

Bonhausen mais gastou em dinheiro e mais desgastou
o govêrno em prestígio, obrigando-o a toda sorte de
coacções e fraudes, deram ao situacionismo um resulta
do melancólico. Dos 49 vereadores a serem eleitos, a'

Intercede O Bra'sI-I pelo perda- f) II.D.N. elegeu 21, çontra 20 do P.S.D. e 1 da sua dissí-
.

'

.

' t.
dência em Taió : o sr, Leopoldo Jacobsen, eleito por 144

ao casal Ros'enberg
.

; votos e que não se desligou do partido, apenas divergin-
f10 no âmbito municipal.

RIO, 10 (v.'A.) -- O 'de- Iputado Floi'es da Cunha a-

----r Em Tangará, a U.D.N. apenas emprestou a. sua le-
.

U II �':enda ao P.S.P .. mediante a inclusão de 3 udenistas na

presentou ontem na Câmara m uen eman chapa, Destes, nenhúm foi eletto
..

Foram vítor íosos, ali,
dos. Deputados um requeri-.

_

os candidatos Antônio Teixeira, Pinto, 'líqer ademarista
mento destinado a provocar

� Ele o é. 'Pena quEt nao o no .municí�io, com ,615 votos, e os SES. 'Antônio Didimo da
.

. 't d' L '''';1;0 i seja_,,'no.; sentid(;> ',b1;itânicQ Silva e 'Sá, Hetuy MaJ'Í,ll ,e Virgilio Dréssh, J-ó!lps pe.rt�n-pronunciamento no egl"a ., ,
.. -�'. r:'; ., bes xai l' 't" I PSP ,- t' d"" , ... "b" I

.
;

.. ,.... , �a" àl(J,i)fa."Pena qu« ó; se- n,elJ eS�9 (Ir� 01'10 ,.( o' '

..
'
...,. regi� rª ,o 'no' .L'fl tUla'

,

Uva
. bl:asl!elr�, em .{�VOl::c dd;... ,P J ',: ,/ ;.-;--; .:,' ..

v"
_ �t��.l'Llejtoral. ,Ps...;c)l_l1di�lato". ç,a,.,.p.;l}.N. �-i$:ti:a,..a .......WUJ.\'Ster,

casal Rosemberg, .condena- Jn, .n{J. s�1itülo ]r.I;stlime, Carlos Martel1i.e Hoberfo Schiehl reeeberam,. respectiva-
do à morte n�s Estados U- oposto. Pixemo-Io em qua- mente, 26, 49 e' 14 votos, l)erfazendo o total de 89 votos,

.

tro flashes. I
que é o de quanto dispõe o partido, em Tangará.nid05 por sentença que os

inculpou de crime de espio- 1° -- Genera,líssimo do

° Flol'es da torradinha, atrastando a
,nagem. sr.

Cunha sugere se dirija a di,�nidade., do �argo nas,
C�mara ao presidente dos vataS e nos apupos, dos I A situação entre o P.S.P. e a U.D.N. de Tangará é

Estados Unidos, apelando quais fa:zia o solo para a (tmsa. 0"= udénislas lliio escC'ndem a sua mág()a pelo rc-

.

a garotada fazer o coro, en- sultado do pleito. Julg'am-sc traídos, pois qlW, havendo
pal'a que seja comutada cedido a legenda para o P.S,P. e havendo pago as maistusiasmada com as propi-pena do casal e o faz em vultosas despesas" entendem que. os Teixeira Pinto, che-
nome, dos sentimentos de nas. Foi assim que desres- fes' do município, iinham a obrigação de dividir a vota

humaniclade e da tradição peitou homens da e'rl-verga- I�ão de forma .a que dos Li candidatos eleito�, 2 fossem

'cr.istã do p';)vo brasileiro, ,zum de Ne7'ê�L Ramos e udenistas.

que não admite a pena ca- '�argos como o de chefe do
Por sua vez, os correligiollários do sr. Ademar de

't I E t
..

d'
- p1'óp7'io poder a que servia. Barros entendem que foi enorme 'favor disputarem api a . s a relVll1 Icaçao,

. ,2° --. Na Prefeitura, ne- eleição sob a legenda da U.D.N., a qual, se fôsse sózi·porém, êie a condICiona pre-
qando um cC'ixão fúnebre Ilha, fi�aria desmoralizada com men-os de 100 voto�. E'

viamente ao necessário re8-
.

l t d

I
argumentam, ainria, que os líderes pessepista3; n.o plei

peito por parte de um dOE pa1'a o sepu tamen o e um
t o,. gastaram tanto ou mais do que o recebido da ...

poderes da República bra- ')obre: -- Caixão de indi- 1_'.D.N.

sileira ao Judiciário norte- gente é lençol! A's vezes, é i '

x x

menos, se o lençol fÔ7' do I .' x
american.o.

P 't' d' preco dOCjueles que ü'ão
U I 'b d D'"

-

M h- dar mo IVO ISSO mesmo, •

I
m (as escrl as o lano ua al1 a, sempre e-

I·, 't f 'd pa?'a o Palácio d�l Agronô- �astl'ado, veio ôlltem com a relação de quantos algunsa las, so ornou a re erI a

mica! TIaniOs recebem dos cofres públicos. A curiosidade pú-iniciativa' agora que a fase
30 _ No e:rercício de l/lica quer também saber quantós são os membros da

judicial está defini.tivamen- família .Luz, quantos não mamam no Tesouro e quanto
te encerr'ada nos Estados chefe de um poder, rece- .

I'd t b l'�. mamam os que mamam, mc Ul os os a e iaes, como na
be1,elo a visita coletiva elo I' t d

.

R V
.

h� I d' IUnidos: o pedido de mise- • í .IS a os amos. eremos, pOIS, aman a, o 1'0, com o i-

ricórdia para os Rosemberg out'l'O poder: - Esses abr�-I letor do órgão 'pal�ciano _.como cabeça-de-chapa, segui- I
cos são de tamanduá! 0- .

do dos manos fiscaIS do Imposto do ç,onsumo, do mano I
. é feito ao general Eisenho-

f'
,

'f . �abelião em Joinville, do mano delegado no Rio,

etc.]we!'.
ensa aos papa-:_. ormtgas, 3astam 12 para o público ver que os Ramos estão, no

Ô requerimento deverá que são, animais de melhor ocante, fragorosamente derrotados!

sei' votado o mais breve,. compostu'fU. E' nis!"o o que dá o vêso de fazer escândalo inútil e

40 -- Tratando, no Mer- de viver personalizando tudo, 'numa raiva pobre e sem

Imente possível. Talvez mes-

cado, um funcionário
�ura.

,

mo na sessão de hoje. Se o diretor du jornal tomasse conta do uso que fa-
da Coap com ofensas �em das colunas do Diário, por eerto esses episódios ex

q1te justificariam a rea- �usados seriailt evitados.
çã� fisica. Se o fiscal Venha a lista dos Luzes, ou calem a boca!

x x

x

e7'rou, o dever era' ou
tro d,e parte do gentle-

lelorm8 Cons
. lltucloual

BOGOTA', 10 .cU. B.)
Os colombianos conhece
j:am hoje o projeto de re

forma constitucional que o I�;ovêrno apresentará,. se

gunda-feira próxima, na I

xx

ve-readores

2
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I
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P.T.E. 1

1 Dissidência P.S.D . 1

RJO, 10 (V. A.) -- O sr.: ni�os onde se �abricaVam! dentes ao. n:anu�ei� e tr.ansAlescastro Guimarães 0-, tais peças. Descreveu como porte de dOIS milhões de sa-
. I .

cupou ontem a tribuna do: se processava essa

fabrICa-,. cas de café.
,en,\Clo para tratar de al-; ção para acrescentar que, "Contra essa política mo-

luns as�unto:, o p�'i��ipal I p��' fal:u dessa.s �eç,as • �a- n�polista �diosa de priv.il�d�s quais. fOI � protIog�-1 bllca�a" no BI,asll as re�! g io, exercida com admlrâ
ç,ao da Iei de licença pre- paraçoes de veículos aqui

I
vel incompetência ou com a

via. Começou referindo-se tormam-se caríssimas e di- mais descarada ímprobída-
i n ecess idade do comércio fíceis) , 'de, tive ocasião de levantar
iivre do café, bem assim à MaiS adiante, o sr. Alen- minha voz no Senado.
.xportação dês se produto castro Guimarães aludiu à
pelo pôrto desta capital. greve que houve no nosso lidade que nos cab'e como

Prosseguindo o represen-: porto afirmando que os em- membros do Senado Fede-
cante carioca teve oportu- pregados na administr-ação dê� - . ral na manutenção. esse

n ídade de se. manifestar Ia- do porto só receberam o etsado de coisas".
vorável à industrialização abôno por imposição. Os, A parte .f inal do discur
ntensiva do país, detendo- trabalhador-es da estiva, da I

50 do -sr.. Alencastro. Gui
ie na fabricação de pesas resistência, .os choferes de m;r�es foi contra CEXIM.
para veíonl�s. Ness; parti- .camínhões, _� o� ,�mn�pe..rta- -.k certa -'cIltura djsse �le que

:ul� d!,��.e,)I�1_� �.t�.v.e QPo�:-1 dor�s .de'��.-rca?u. l'ill'S. l1�.O, "a govêrno ql{;d��i:se �p\á\i:-\
,--.--.

.un idade ,de VISItar uma or- haviam .e�tretant.o; 1,ec;"�I-. t,o�, ausente, _eom,p. se isto.�l'âli.ização nos Estados' 'D- dó' os' salários' córrespon- 'aqui fôsse um outro país.

Os Orâ(ícos Querem rndenizacão!
mano Se as ordens que

x
RIO, 10 (V. A.) -- Cêrca, ram oficialmente informa-

cttmp1'ia o fiscal vi- Este jornal. acoih�ndo reclamação de come'l:ciários comen- de' cem gráfieos forám ati- dos da verdadeira situação
nham de cima, o des- tou a restrição que sdreram os serviços assistenciais ao rados ao desemprego, d·e .,' em que se encohtravam a-

gerem transferidos para o I.A.P.C. Nem o jornal nem os '

moralizá-lo em públi- um momento para outro, 'I través de uma portaria as-reclamantes atribuiram .essas restrições, que arrolaram,
co foi ato do forte con- ao órgão local ou ao dr. Alfredo Cherem, distinto e hu- sem qualquer aviso, com o sinada pelo sr. André Car-'

sessão inaugural da Assem- tra o fraco, deixando manitárÍo clínico, (;,!.lja dedicação está suprindo os cor- fechamento do jornal "A razoni, superintende:r'lte das
bléià Nacional ·constituinte. ele la'do outro forte. tes verificados nos s'erviços transferidos. A reclamação, Manhã" pertencente às Emprêsas, declarando
•• • A por evidente, era dirigida à' direcão do Instituto e não A

' que
No refendo projeto se, Mats gentleman que ele, aos q

-

b' d' i" regul-am nt
I Empresas Incoi'poradas ao

I
estavam exoner'ãdõ'S' e que

I
ue sao·o l'lga os a cumpr r os e os, sem I .

aumenta o p�rí:odo presi- no B.rasil, só o Eli do Am- competência legal para res'trirgirem ou distenderem as
t Domínio da União; sem aguardassem a solução de

dencial de quatro para cin-I pCP'o, half elo Vasco da Ga- fórmulas a�sis�enciais regulamentares. O �ovêrno d.O; qualquer incl.'etdzação ou um projeto de lei, em anda
co anos, cria-se o cargo de ma e candidato do

Mar_jEstado,
ao mves de mandar fazer exploraçoes mesqm- promessa de uma solu.ção, mento na Câmara dos 'De-

, . , ,I ,.
nhas com o caso, devia era empregar seu prestígio para'vice-presidente eleito, for- ques Rebelo ao Ministerw I stl't t d t 'b

. t' pelo menos humana, para putados, regulando o caso

I que onu o esse aos seus con rI llln es os mesmos ",'talecc-se o poder, ela Educação. serviços que eles ti�ham da entidade anterior. seu easo. Tangará!!!
��������������. ��-��

DINHEIROS PU'BLlCOS
O deputado Antônio Almeida, ante;"'ontem, pa

Assembléia, fez grave denúncia. contra o govêrno:
a de que ° dinheiro de auxílios e subvenções do Es-

.

tado fôra eMpregado em benefício político da U. D.
N ... Na verdade, o candidato que prometia, se ele·ito,
ser o Governador, que o Estado ganharia, e não o

correligionário, que a U. D. N. perderia, agora, em

possado, lança mão até dos dinheiros públicos para
auxiliar o seu partido. Já é sa,J;)ido que as subven
ções das Associações Rurais, naqueles mumClpiOS
onde houve eleição e os presidentes eram da confi
ança ofiéial, foram pagas, numa e em duas cotas,
justamente nas vésperas do pleito. A denúncia do
deputado Antônio Almeida é, como dissemos, gr'ave.
Segundo ela, por outras fontes c'onfirmada, algu:
mas associações esportivas de Capinzal, benefieia-'
das com subvenções ou auxílios de Cr$ 10.000,00
cada uma, teriam, recentemente, recebido essas im
portâncias d�s mãos do IHesidente da U. D. N. na

quele município, que, por sua vez, as recebera da
Coletoria _Estadual. As soeiedades bene'ficiadas, se,

gundo apuramos, foram as seguintes: Arabutã F·. C.,
Clube Cultural Esportivo e Esporte Clube Floresta.
Não vai aquí censura aos auxílios concedidos. O am-'
paro ao esporte é. dever do Estado. Sabemos, por ou
tro lado, que essas sociedades tem direção respon
sável, que saberá dar o melhor' emprego ao dinheiro
recebido. Mas, porque as importâncias foram pagas
ao sr. Mário Orestes Brusa, presidente do diretório
da U. D. N. e não aos presidentes das sociedades?
Na Assembléia alguem segeriu a possibilidade de
esses auxílios serem contribuição pessoal do sr. Iri
neu Bornhausen e não do Govêrno do Estado.

Se isso fôsse exato, o pagamento, por evidente,
seria feito pelo Banco Inco e não pe-la Coletoria Es
tadual de Capinzal e dos recibos não constaria que
o pagamento era feito pelo representante do Gover
nador.

Como se vê, estão misturando o dinheiro do Es
tad() com os interesses e as··cavações da U. D. N ..

Adverti-o da responsabi-

Naulr'á�io no

Guaiba
PORTO_ALEGRE, 10 (\l.

A.) -- Na madrugada de

hoje, verificou-s� um nal�

frágio nas águas do Guai

ba, o quarto no corrente a

no. Quase três horas, o

barco "Pesqueirense" de

mais ou menos 50 tonela

das, ldevidamente registra
do na capitania local, de

propriedade de Mário Haus

sen, navegava em demanda

de Porto Alegre, proceden
te de Monte Negt'o, com Um

carregamento de 850 sacos

de arroz. Nêle viajavam, a

lém de Hussen, sua. famí

lia e o jovem empregado,
de 17 anos de idade.

Por motivos ainda não

esclarecidos, o "Pesquei
rense;', à altura do cais,
foi 'de encontro a uma esta

�a do novo cais, afundando
em seguida. Contudo, os

tripulantes e passageiros
da pequena embarcaçao fo
ram retirados a tempo.

..............4•••••••

) RISO DA CIDADE ...
'"

De onde

Udenilda?
vem, Dona

Venho de tanga de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO»

a,,' 0$, ao 0'0'1$ ce $./A.
Uma tra�içao no �omércio e na In�ustria 00 "Santa Catarina
,."M a 't r i z - F" lo r i a n Ó p o I is
li iliais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCIS CO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, pROGAS, MÁQUINAS, J.>RODUTOS AU rOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

.

. MARIA, FBRICA DE GÊLO. .

•�.w.......".-"_·'-_"'''' ... wi"'ritI'r .... ,..-.. ........ ...-:... .,.. ,... """:": • "'

.._...._... .. ......_.,.�_�... __ .. _ ......... _ �__

DR. JULIO DOIN VIEIRA
ESPELiALlSTA EM DUENÇAS [)O� OLHOS, '1',

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Assistente na Pol icl in ica Geral do Rio de Jal1ei. :

ro.vna Caixa de Aposen tador ia e Pensões d� Leopoldina
Rallway e no Hospital São João Batist .. da Lagoa.

Curso no Lil�partament() Nacion'al de Saúde
Consultas à:::';'iamente das 10 às ]2 horas.

3as. � 5as. Ieiras de L, às 18 horas.
Atende no�Hospital de Car idade, de 8 às 10

horas.
Consultérlo : Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho.
Hesidência: Travessa Urussanga 2. - Apt, 102.

DR. I. LOBATO FILHO
Doeaçu 4••p.reü,. ,r"JIIlr.�rI.
TUB.aCULO ••

DR. A. SANTAELA &.&DIOGRAnA • RADIOSCOPIA DOS PU�O••

,r.rm.'o p.la ".cslcl". N.do..1 d. m•• lcl.'t ••
'

U.'''.I'8.·1 Clrarel. ti. T.ras I

..........r••U). r"l'JIIadc:> P.la·l'.culd.d. N.cion.l dI! ••dicta.. TI.l.l....... ' . ADVOGADOS Corpo de Bombeiros 3.313

.•641.. tor ...ur.... .1... 1..0••14 • r.104l0y&Ia... 01.,11,..
.

TI.iocirurl'iio do Ro.pita! N.r" aamoa Serviço' Luz (Recla-
- ''''r.� C.no ••••p.eia1i••çlo p.la 8· N. T. h-interno. ax.....l...... ·.. � mações) .. :...... 2.404

b-I.torne 'e •••,It.l rli,.tAvt... lla.l...I. ".et..üt. •• Cirul'&'i. dc(Prof. UI'O Pinh.iro Guim.rt•• (ai.).
.

UK. MANJU LAUJ:UNUU PoJicia (SaJa Comis-

....t..l "".raL Connltório: .Kali ,...Up. Selimi•• a. u. e sârto) , • • • • • • • •• 2.03R

:�:::��:. lI.n�:n:••;.::;:�r�la •• &te • J........ �a�.�u� Slo Jor�e a. 30. Dlàriam.nte, d•• l' l. 18 1101'... UR. CLAUDIO BORGES po�:c�:) (G��:. ��J��. 2.59.1

0eu.lt6r1.: .4Iflelo Ãm6lla N." .- "la • DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO ADVOGADOS CpMPANHIAS DE .

.......d.: .••• Bocalua. 114. Cllll.ica MUle. - Doeaçu •• erl••çu
. 11'01"'0 em .reral. Recursos perante o S'uPJ'e�o I ril' TRANSPORTE

c.ulllau, ,Dar, 11 la 1. Ia,ra.. (Tr.tamento d. Bronquite.' em .'alto•• crl.nc•• ) .al Federal e Tribunal Federal de Recu rsos. AÉREO

"'.loto:ul O'•••lUltlol·l:..... ...t....lal 1.1.- C...altórto: Vitor .0ir.I... 18 - 1· '.ndar. --

I
ESCRITóRlOS TA_ç . '.' ..... �. ".';.\ :t700

,__
lierárle: D•• 10,'11 à. 11.10 �'d•• I.IÓ à. 1.10 :�or...· Florlanópolia - Edifício, 810 Jor.re, rua TraJ&Ia C'rúzeir� d.o Sul [r••• í 2.500

DR. JOSE BAHIA, S. BrrrENCOUK1 ltaehlbel.:· A.nnld. &10 Br,:bco. UI � "on. 1.UI. 12 - 1° andar - sala 1 .
fanair .'::,.. ; '.' i"; ..

·

'3.553

• • D I C O
'

DR. N�07N-- D�AVILA' - Rl dl' JaneIro - Edif�cio Borba Gato. ,AevoaioB jV��ig;.; .. "':.' .'>,.' ',"�, '}.32.) .

CUJII.. �r" _ r.DlA'l':u.t. �"T I ADU'h " t .rI". 207 - 8ala 1008. . LO.lde AfreoJ" .......';,;.\....:'.'�..}..'� ..
2
••�0.• 2

...tl' .... lIa1... 1. _ I..j� Ctru,:l. cera) _;; D.,eilç•• ii. 'S'ell1loru - P'ree....... - Real �" . 2" 8

l'1l.lU'cuLTUa,A - P.DIAT&lA - CLINlC-,! ••UI.
J:letrld"41. M�ca AO'la./l! Cd''CI- .ri e ·l"on'ab.·II-dade·l sHcO�Tn�0s�'�i� :r�·:,'�.�,:�·:�".2:��f)..

c:-..II6d ct. - 111 T , (Lu.. 1. 0. 1&6"0: Ru. Vitor ••irol•• n. 11 - T.lafo•• 1"". 'f' U". .1!01 <

la 1IaIe) - 1'IerIa.6JOU..
C alta.:· AI 11,10 hor•• e l tarde d.� 11 1I0ra. em 11..... I •• Ih. fielTaVAM FRIIGAPANI Lux' \. "':"" 2 021

a..l•••d.: R'O. Vi4.1 l.mo•• - Tel.fon. 1.411.
'

- Ad'M.ado - .
Magestk .......•-:. 2.276

.0\4 0\1 t .. (aRIbALDI S. 'fBUGO Metropol ......... 3.147
- Contabiliata - La Porta .. . . . . . .. :t321

tl.tilf\c·II'. 't"'·'\I'\Jt�·· - 60 aadar. Cacique 3:449
Central ; 2.691
Estrela . • . . • . . . . .. :um
Ideal • . • . . . . . . . . .. 3.659

.

ESTREITO
Disque •..•....•.•

Ifarmacias
I

de Plantão
4 quinta-feira - Fanrlá

cia da Fé - Rua Felipe
Schmidt.

6 sábado (tarde) - Far·

mácia Moderna - Rua João
·Pinto.

"JIIOCI.U." •• ....... Consultório t' Residência: Rua Fernando Machado n. 5.'

...... ,A,.r.IU...., I HORÁRIO - de segunda a' sexta-feira das 14 às

....'.cIa •• ".n•• - ••fr.tor - "....etra X. (re- ' lo ·hora:". Sábado - das 9 as 12 horas.

-.zaf1a••• Cabeca) - ••Ur...
'

I. Oer,N :btra hlai. .ATENDE COM HORA MA�CADA
.........
....... pr...... O... ·

c..a.l&6d. -_ ViacoDI••• á.r. rr... •
.1

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)
Ex·interno do I Serviço 'de Cirurgia do Hospital

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

DOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS _ OPERAÇõES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

Pela manhã atende diàriamente no Hospital
de Caridade .

Res::�;�;;a�:;;�u�:���;i�2.692� ; NI8Vi fi -Motor
- MÉDICO -

'

CLINICA DE CRIANÇAS
A D. U L TOS

DOENÇAS INTERNAS _

CORAÇÃO - FIGADO - RINS '_ INTESTINOS
Tratamento moderno da SIFILIS'

27 sábado (tarde) �. Far

mácia. Noturna - Rua Tra

jano.
28 domingo - Farmácia

Noturna - Rua Trajano.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora

- Inspetor de Farmácia..

O serviço poturno sàá e

fetuado' pelas Farmácias

Lava'n''do co'·m Sa'ba'-O
Santo Antônio, Moderna e

Noturna situadas às ruas

\v· [". J
·

d d
João Pinto e Tr/ajano n. 17.

",

Sp
A presente tabela não po-

Ir.9en1 ", ec Ia I a, e ��:áa:::ri:�:::dad:Se: p�::
St>.�Á��."(Ct'"da Cla. 'WETZBL INDUS·TRIAL-J8inviUe. (marca registrada) ESPEcíALlOfOE j pa�t:=:�::ento

, economiza-se tempo e diu'heiro 'i PúrIica, em 29 de maio de

____ .
._ ......__/.._....... . __ :__ _ .__.. --.--

1 1953.

ORA. WLADYSLAVA W'. HUSSI
E

DR. ANTONIO em MUSSI
•

Clnrl'la-CUniea &ar.l-r.r...

leut.. compl.to •••p.ei.u...o ••• DO.NOA19 D. '.101,).

• .&8. ... 1Il"'l'no. m6todo. cI. di.l'n6.ttco. e V.Iam.nto.

IOLPOI<lOPU - IUST••O - 8ALPINGOG:uJ'U - "TUO

LISIO BASAL

&a.to'-�pla ,or ond.. carta.-.l.'l'Oeoacat.cu &a1.. Uiva

t I.l.� • Infr. 'f'orm.llt.o.

c.u.U6rl., .a. Traj.Do, a. 1, 1· ••••r -- 1IcUf1� lo ••••

..,...

••rárl., D..... 11 Ilor•• - Dr.....1.

D.. 11 la II 1101''' - Dr•. JI•••l.

.ut "••1•• Tr..,.w.ld. ..

..id., I la 11 llor.. - DtUla......
,

.OLIIO. - OUVIDO. - lU.DI • 8Aa8.&lft'A \

DR. GUERREIRO DA 'FONSECA

• - (Al... li. 0...
'

I............).
.......d. - ".u,. ....1... 111. - 'l'eL lHL

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
, C1&U&GU TUtJJUTÓLO.U

o..........
a..••IMm. I...

· PIa•• li.

Dal 11 la l' tiAria...M.

....·i· ......... 111. ..... •• fl4.

. DR.' ALFREDO CREREM
c N.cf e.taI.

"-llrator .. 1[o.,1tal Coibia 1Ia••·.Aaa.

Doe.�••••no .....

..,.'lDeIa I!Iez..L

... 'l'lral .

Oe•••lta. ••• 11 la III Ia.na.

rolO••. ,.•.

aa•. 1 ••• S.nto. 8&r.I,.., " - .trel...

DR. MARIO WENDBAUSEN
CHale. w64!fea 111.... ai.....

tAu.IUrt. - •• 1010 PI 11 - TeL .. ,••.

f.:. ltar.1 ·D.II 4 l•• laor .

i1LNI r.t.1 lha •.t."•• 1..1_. 41. '1'.,1••u.

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

DR. "ARMANDO VALERIO DE ASSIS
".DICO

.. ".1''''''' .. CIIalea bt••UI .. ......••••d. ..aleI.... • .,..
. JIIltal •• Carl.... \

OLDOC.l ••DICA D. C.I.ü:;QAI • ADULl'O,,-,
- Alér". -

" c.u.Ie6d.,�.. NaD•• "w." , - Õe...lau ... 1. � li
.... li la lf ......

....�••ct.,· •••••r.clla) Gata.na••• - ..... , "1.

•

./

. I

, DR. SAMUEL fONSECA
CmURGIAO DENTISTA

DR. vVALMOR ZOMER GARCIA

Consultório - Rua Tiradentes, 9 •

HORARIO:
Das 9 às 11 e das 13 'às 15 hor�s

Telefône - 3.415 - Florianópolis -

ADVOCACIA E ÇON'l�ABILIDADE
DRS.

ZANY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM

I FULVIO ·LUIZ VIEIRA
ADVOGADOS

ARMANDO CARREIRAO
- CONTADOR-

Rua Jerônimo Coelho, 16 - Florianópolis

I

7 domillgo - Farmácia

«Carl Hoepcke» I
:!�derna

- Rua João Pin-

13 sábado (tarde) - Far

mácia Santo Antônio - Rua

J"ão Pinto.
14 domingo .......: Farmácia

Santo Antônio - :Rua João
Pmto.

20 sábado (tarde) - Far

,Ilf.cia Catarin;nse - Rua

'1.'l'ajan\o.
21 oomingo' - Farmúcia

"�atarmense. - Rua Traja-

I
•

ADl\lINISTRAÇAO
I: t'dll <.;f. r: e Of'Icinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160

'I el. 3022 - Cx. Postal. 139.
Diretor:. RUBENS A. RAI\IOS .

Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.
Representantes:

Representações A. S. Lara, Ltdá.
Rua Senador Dantas.... 40. - 50 andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Heprejor Ltda..
Rua Felipe de Otíveíra, n. 21 - 60 andai
'I'el.: 32-9873 - São Paulo;"

ASSINATURAS
Na CapitalI

I
Anil ...................... c-s

Cr$
1711, ...,
90,00St'llll·,.;t rt' .........•.....•

No Inferior
1\ n () .. . . . . . . . . • . • . • . . . • • Cr$ 200,00
S"1I1f'",tre ... . .. � ..... '" Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto .

Os originais, mesmo não publicados,'
serão devolvidos.

.

A direção não se responsahiltza pf'loL
ceitos emitidos nos artigos assinados -,

cnn-

/'
.

não

UR JOSE MEDEIROS VIEIBA
- ADVOGADO -

,_·.t�. ....&III III - ItaJ.1 - ..... c........

DRS. CIRO MARQUES NUNES E
DIB CHEREM
ADVOGADOS

Causas cíveis, co:rnerciais, criminais e

trabalhistas
Rua Nunes Machado, 17 �- sobrado - sala 2

DR CLARNO G. GALLErr1'l·
- 4"VOG.4DO -

R.ua: Vitor Meireles n. GO -' Fone .2.4G8 -:- Florianópolis.

RAPIDEZ - CONFORTO - S.GURANÇA
Vta.ren. eDtr� FLORIANOPOLIS • RIO DI! JANEIRO

NAVIO-MOTOR CARL· HOEPCKE
Próximas saídas

I D A V O L T A·
de. Fpolis_ de Itajai do Rio de Santo8.

10/6
21/6

11/6
22/614/6 16/6

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

I
P.r. mata iDformaçOea dirijam-a. 1

BMPRISA NACIONAL 'D. NAV1IGAÇAO HO.PCU

Deodoro - Caixa POlt&1 a. n - ".J.f�.. : 1.111.

O ESTADO

-

I Informações
, U.eis .

O leitor encontrará, nes.
ta coluna, informações que
necessita, diàr.iamente e de

, imediato:
JORNAIS Tehifone

.

O Estado
.

3.022
A Gazetl! ..• "

. . . . .. 2.65G�
Diário da Tarqe 3.579

I
Diário da Manhã 2.463
A Verdade'·......... 2.0111
Imprensa Oficial ... 2.6M!!

I HOSPITAIS
, De Caridade:
(Provedor) . . . . . .. 2.31.1
(Portaria)' 2.036
Nerêu Ramos :t831
Militar . . . . . . . . . .. 3.157
São Sebastião (Casa

de Saúde)
Maternidade Doutor
Carlos Corrêa .•. 3.121

CHAMADAS UR-
GENTES

.

3.153

06

no.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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",

/'

30%'
,

No grandtoso e selecionado estoque de

J"alt:mdo apenas·2 meses para a mudança da A MODELAR,'de .modas..

do pl édio n, 7 da rua Trajano (que vai entrllr em obras) para o n. 33 da mesma

rua, e sendo. consideràvelmente grande o seu estoque de mercadorias, sofre
rão, 3"; mesmas, uma redução ainda. maior de preços, durante o prôximo mês

de Junho,

No t.xclusivo objetivo de bem servir os ínterêsses da sua bôa e tradí

cíonat Ireguezia, resolveu � direção do estabelecimento tornar pública a re-

marcação que está sendo procedida nos preços.

Assím, durante os dias 30 e 31 do corrente, a RÁDIO GUARUJÁ, _!lesta
. capi •.�.1. í'orr-ecerâ, em todos os .íntervalos, uma relação detalhada dos novos

preçcs das mercadorias remarcadas. Todavia, sendo 'pràticamenta impossível
uma perfeita e minuciosa caracterização de tôdas as classes e qualidades dos

artigo!', avisa a referida direção, que, além da especificação e preços forne

cidos pela IJuarujá, serão concedidos, Indístíntamente, os· descontos abaixo

sêbi e as seguintes mercadorias:

20% .. 15%
todo e belíssimo sortimento d'e MALHAS!

COBERTORES' DE LÃ
toda a maravilhosa variedade de sá ias .de lã

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

3

, .

CARACOS DE LA, desde o níais modesto, até o, de mais
P E L E S!!!

cujos preços já estavam ma'rcados como os mais ba

ratos da praça. Convém destacar que as peles �stão em

franca alta de preços, nas praças de São Paulo e Rio,

dadas as grandes dificuldades atuais de importação, alta

esta, que a firma proprietária da A MODELAR, não

acompanhou!

apurado bom gosto e perfeito acabamento, com (I

QUIMONOS .

CAPAS de gabardine e chuva para homens e senhoras
TERNOS para homens e crianças
CALÇAS de casem iras

.

BLUSõES, PULLOWERS e JAQUETAS.

. desconto de 30%!!!

1

...:••:..: 't i .. _

! :�: .•.••••••••••••••••
._.-.,,._.�.-. p • •

t *f�m�I��
+. . COMPRE UM TERRENO NO ESTREITO.

.::.1
y

J.I
.:. LOCAL ÓTIM.O E APRASIVEL. ·i·
.:. �.

y +
�.

..

.�:. PRÓXIMO AO PONTO DE ÔNIBUS. .:.
y +
�.

�.

��

D $
-:

..:. .

* -I_�tl�ll,(!, f I· .. 33 J .00 ��:f�i,- \
�:..

7 •• 1

';� pó,' mês, sem entrada ��;,�: de Irradiação
,- •• Mental "Amor e Luz" realiza

�� í, -

E té d
:. TRATAR EM MODAS CLIPER RUA TRAJANO, 4. ..•• sessoes so encas, to as as se-

.� . ..:. gundas feiras, às 20,30 à rua

i� ..:.. Conselheiro Mafra,)3 - 2°

.... . \. ': andar.

......' J t:"l' ENTRADA FRANCA
':'.,. � .,

' '

.. ; .

••�'!" - ++ r: .

do

NO LAR E NA SOCIED-ADE

,
mos, .com prazer.

I �"AZEM ANOS, HOJE:
, .

- Menino Coriguassi
. , I Barr-os da Costa, filho do

alllversa- . .

;1'. Bol ivar Natividads da
sr, José '

dores.
Catarína, 0'- .trocí

PROGRAMA COMEMORA- te do Distrito receberá as

No dia de .hoje, o aniver- 80 o pa roermo j"
sariante será alvo de .maní- da Direção do Institut'o

I

TIVO PARA ti DE JUNHO, pessoas gradas, que costu-

. .II.IIII.....��III i TJ' tó
.

G -f'
I DE 1953 mam honrar à Marinha com

festações de aprêço e esti-I I r IS Ol'lCO e .eogra ICO, o
.

I I suas presenças, nessa data,

ma, às quais nos associa- I ----------- Escritor Espanhol FÉLIX .

P· t··
- I 23,00 horas - Baile de

ar IClpaçao
CARBAJAL fará

tLe1mm'aa:,con-,
NA SEDE ,DO COMANDO

_
gala oferecido à sociedade,'fe rêucia sôbre o

h
local pelo Exmo. Sr. Co-

Viúva Eloá Moellmann Saul Pereira e Maria "UNAMUNO E JOYCE" 10,30 oras - Formatu- .
_

d G bi t 'D tári
I mandant ;..10 50 Distr-Ito çao o a me e en ano e

Gomes
I Perfelto Pereira, tem o pra- A confer-ência par-a a' ra geral e leitura da Ordem- T'

e· f,.!

I
,.

I
. N I .

visits, às obras da ponte.
, 1 ti

. I' 1 d D' d E t d M'
ava .

Transcorre, hoje, o an í- zer (e par icipar aos pa- qual são convidadas as As-
o la o s a o ator. Li

versário natalicio da exma.l rentes e pessõas de suas re-I sociaçõss Culturais, Auto-! Entrega de Medalhas a sub-

sra. d. Eloá Moellmann Go- lações o con.trà.to de casa-Iridades e a Sociedade em
I
Ofic.iais _

e praças, Pales,t_ra,

NA ESCOLA DE APREN-

mes, viúv.a do saudoso con-
mento de sua f ilha

HERMI-1 geral, será realizada, no dia
alusiva a data, pelo Capitão

terrân eo sr. Cap. Gersino NIA COm o sr. Romão. '/12 de Junho, às 20 horas à
de Mar-e-Guerra Lauro

Gerson Gomes. Viuva Maria Inês de R T t S'I"
'

Martins Ferreira:

I ua enen e I verra, 69.

Aos muitos cumprimen- S.o�lza tem o prazer de par� 11,00 horas - Co�ocação I 14,00 horas - Mostra ge-

tos, os de O ESTADO.
. t�cIPar ,aos parllntes e_pes-. ,I

de uma pnlma, de <
flores no

I
ral �assada pelo Exmo. Si:,

soas de suas relaçoes o,Vende -se' busto do Almirante Mar-I Comandante do 5° Distrito

St "'1 '1' M 11 contrato de casamento de', . I quês de Tamandaré, pe)as-' Naval.
.

� .a. J.y an la oe mann IGomes
�eu filho ROMÃO com a Um armazem situado á

I
delegações dos' Colégios da ',14,15 horàs - Palestra

srta. Herminia. Travessa Urussanga, Tra-
1 Capital. (=)audação, à' Mari-I pelo 20 TNT (CD). Fernan-

ROMÃO e HERMINIA

I
tal' no proprio armazem ou

.
l].ha pela aluna Alzira Schul- do Xa.,ier Ferreira.

noivos, rua Anita Garibaldi, 53. i tz. O Exmo. Sr. Comandan-! 15,00 horas""':" Inaugura-

ANIVERSÁRIOS

Sr. José Farias

Passa, hoje, o

rio natalício do

Farias, proprietário do Em

pór io "Modêlo" e conceitua- .

dó comerciante nesta Capi
tal que conta com vasto

círculo de amigos e admira-

mos, cordialmente.

Festeja, nesta data, o seu

aniversário natalicio a

gentilissima senhorinha Ma-

rilia Moellmann ,Gomes, fi-
,

lha da exma. viúva. d. Eloá

Moellmann Gomes e ele-·

mento destacado da socie

dade local.

O EST'ADO cumprimen
ta-a.

Dr. Marinho Lobo

OC6rre, hoje, o aniversá-I
rio natalício do SÍ'. dr. Ma

rinho Lobo, provecto advo

::tado residente em Joinvile.

As homenagens de que

:::erá alvo, as de O ESTADO, I

Trate das Vias
Respira tórias
As rs ronqu ites (Asmáti-

cas, Crônicas ou Agudas) e

as suas manifestações (tos

ses, rouquidões, resfriad?s,
catarros), assim como. as

gripes, são'moléstias que

atacam o aparelho respira-
tório e devem ser tratadas

com um medicamento enér

gico que combata o mal, evi
tando complicações graves.

O SATOSIN contendo ele-

20,00 horas - No campo
mentos antisséticos e peito-

d F A C 'rais, é o remédio dndicado.
a ,.. - Partida final

de Voleibol em disputa da
Prscure hoje o seu vidro de

"Taça ALMIRANTE MAR-
SATOSIN nas boas farmá-

QUÊS DFj TAMANDARÉ"

\ Sta, Iêda Maria Barbosa I Costa, funcionário do Ban

I . ,A data de hoje regista o
I co do Brasil, em Curitiba.

I aniversário nat�licio da I Sra. Arminda Card�-
prendada senhorinha Iêda Iso.
.\laria Barbosa, filha do sr. of- Sr. Telêmaco Martins

Jep. Elpiddo Barbosa, e ele- da Costa.

.nento destacado da. socie-] - Sr. Manoel

Ia_de .florian�politana: . I Dutra.Muitas serao, por certei, ,--;,,' Sr.

.is homenagens que lhe tri- - Sr.

Joaquim

Hélio Oliveira,

Roberto Blumen-

butarão
'

as suas amigui- ley.
(lhas, às quais nos associa- Sta. Nair Tavares.

Sta. Maria Ferreira

da Cunha,
._ Sr. Darci Garcia,. fun

cionário público estadual.
- Sr. José Conceição

Fonseca.

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

"
.

-

vomelIloraçoes
11 de JunhoConferência I

"UNAMUNO E JOYCE"·
, "

Na futura Casa de Santa

,
.

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

B'ENZOMEL:

ESPOR'rE

DIZES MARINHEIROS

FESTA

22,00 horas - Fe>:ta parn

a Guarnição, na sede do.

B0f.aiuva Esporte Clube.

'AVENTURAS DO ZE-MUTRETA. .. ..

O!:'Eeé4:D-TE O MEU
ULTIMO LIVQO DE

POESIA5.oo

012. I
SABIDO
�N�f(2MIDIlDES
- \11Õ�,TAIS _

•

E PLACAS, SlFILITICAS.

Elixir de Nogueira
MedicaçAo ::!u.xiliar no tra.

tamento da 8ifilis�

.

O MELHOR JURO -

-

5%
.,

, .

DEPOSITOS POPULARE$.,

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO, 16

fLORIAN6pOLlS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Imbituba I ,Avai,' Sensavão da 'Noite de Boje

I

Efetua-se, hoje, á noite, [e, no estádio da Federação
mais uma rodada em dis- Catarin enss de Futebol.

(

puta do Campeonato Cita- A equipe sulina virá dis

dino de Futebol Prof issio- posta a não desmerecer Pf,l

nal. rante os florianopolitanos.
Jogarão Imbítuba A. C., Sua estréia no "in itium"

de Imbituba e Av�í, locaL! mereceu franéos aplausos,
! ta o conjunto imbitubense

O primeiro ocupa posição embora vencido logo no seu
necessitado de uma rehabídesfavorável com 4 pontos primeiro compromisso. De-
litação ampla e hoje talvez

perdidos, .todos nos seus pois vieram as derotas di-
a consiga, desde que suas'

próprios domínios, enquan- ante do Bocaiuva e F'igueí- linhas funcionem cem por
to que o alviceleste, com ren se, lá mesmo em Imbitu-. ceito.
três pontos perdidos,' ou : ba, diminuindo em muito a

Por outro lado, o Avaí
seja no 3° posto com o Bo- sua importância. Sua vitó-

encara com seriedade'o
caiuva, é apontado como o ria frente ao Paula Ramos

match de logo mais, reco
favorito do noturno de ho- tambem não convenceu. Es- nhecendo que a equipe vi-

Virá disposto a rehabilitar-se o grêmio sulino
- Jogará o Avaí com a mesma formação
que derrotou o América Interêsse
desusado pelo confronto - Será sen

sacional também a preliminar

�l_')_'·_.�l�l_'_.
sitante, apesar dos pesares,
bem poderá surpreendê-lo.

O Campeão da Cidade
MAGNIFICOS OS RESULTADOS DA

'

TEMPORADA' DOS UNIVERSITÁRIOS
EM LAGES

conseguiu . derotar de for-

ma brilhante e imofismã-
vel na última sabatina o

forte e credenciado "onze"

Reportagem de João Luiz Neves do América Joinvilense,

I por 2 x O, graças á sabatina
Numa curta temporada

I
ram figurantes as 'equipes I orientação de Osni Gonçal-

de dois jogos, exibiu-se em femininas do Instituto de' ves (Nizeta), que soube re

Lajes, sábado e domingo Edu�ação e do Vasco, 10-1 solver os vários problemas
últimos, a equipe ,de fute-I grando a vitória,

.

na regra, 1 do ataque e da defesaj ar- "a, á qual não faltou a tão

boI da Federação Catarí- II 3S garotas do, Instituto.
. I' mando uma equipe podere- i.ndjspensável

fibra. Ao que

nense de Desportos Univer- Na· preliminar da. tarde '

sitárlos,
.

fufebollstica, defnontaram- "'_"_"_"_"_'I_>_'_O
'_'>4!II

A Caravana, que se de- .e as �quipes
.

secundárias I
MAIS DOIS ANOS NO SANTOS

nominou MIGUEL DAUX, lo V'asco e do Internacio-I
como homenagem ao reie- ial e a seguir adentraram o: Ao que se anuncia, o re-

vante auxílio prestado à rramado os quadros do
n ornado crack catal�inense >

concretização da viagem. vasco e da Seleção Univer- -Nicáe ío, atualmente um dos
por aquele dinâmico verea- s itária; . I maiores esteios do futebol

, ,dOl;�. deixou nossa capital A peleja decorreu num paulista, vem de renovar'

na tarde de sexta-feira, via- :'itmo s-ensacional, fazendo
romprom isso por mais dois

jan do em avião da TAC. )s nossos rapazes' alarde de, -m os com' o Santos. O gran-

No aeroporto da bela c i- nconteste superioridade sô< de player, como se sabe, es

dade serrana, grande núme- bre os locais, Justamente
I

":."t se revelando um dos
1'0 de pessôas, inclusive re- representados. pela melh.or I

maiores ases do futebol
presentan tes da imprensa das duas equ ipes.. ou seja, ill':13ileil'o.
falada e .escrita, desportis- o Vasco.

.

. I
.

tas; estudantes, recepcio- Falando à nossa reporta- i Ainda no Torneio Rio _

nau de maneira condigna gem,. o. �xcelente full-beck
I
São Paulo, o antigo valor

os uni:v�rsitários catarinen-
.' �uerJbml declarou que, não

I .to Paula Ramos e da sele
ses, que se hospedaram no' tosse a falta de chance ou I !::LO cata rin ense, revelou-se
melhor ,hotel o LORD. de pvn:�\l-ia,>. como .queiram, I uma das maiores figuras
Na sede do Clube 1° de o escore teria subido bas-·) Vasco da Gama, tendo as

Julho, a seguir foi ofereci- tante, talvez até fi casa de

do um cock-tail aos visitan-I meia, dúzia.tes, que assim, logo de iní- T(�Javia, foi bastante

cio; começaram a receber
I ho�rof o o p.lacarde conse

inequívocas provas de sim·,

l
gUldo, de <101S tentos a zé-

patia do povo lajeano. 1'0.

Sábado, pela manhã, par-: TO,dos <.ito tll1ânimes em 's nossos votos.

te da delegação esteve em' afirmar qtie o quaelro atuou

do gramado, na peleja com

;inalado o tento da vitória

"antista.

Que' rjro3siga brilhando

10 pebõl dà paulicéia, são

í sabemos; Nizeta vai colo- Jair e Manara; Balão, Arí,
I mOdificações' no conjunto.

I cal' na liça contra o Imbitu-I Bráulio,. Amorim e' Saul. I A's 19, ��ras teremos a

I ba o mesmo quadro que I Nada sabemos quanto á' preliminar que promete ser

abateu o bicampeão do Es- , formação- do Imbituba, mas i sensacional; visto oC,up�r o

I tado, ou seja: Adolfinho, I cremos que em vist� dos 'I Imbituba o 1° posto ao Ia-

I Barbato e Danda; Nenem, últimos fracassos, haverá 'do Boca íuvà,
' 'v

!
I

EM JOINVILE contagem de 33 a 30. A pe- i
O Guaraní, jogando 9on- leja elos aspirantes, trans- AVISO DA TESOURARIA

tra o Glória conseguiu so- ferida para a segunda-fei-,ibrepujá-Io pela contagem ra teve um transcorrer e- A Tesouraria do C.A.C.,
Ie 36 a 24, arrancando do qu ilibra do.. terminando com

I
avisa aos que se habilita

quinteto de Walter II a in- a contagem ele 30 a 29-para I ram Ol� venham a se hahilí

vencibilidade. Tornou-se tar com números de rifa, de

assim mais sensacional a o Barr-iga Verde, tendo o um Projetor Sonoro, em ex

disputa pelo cetro de cam- quadro do Caravana entra- posição na Livraria Record,
leão joinvilense de basque- do "com um protesto sôbre que sua extração dar-se-á,

BASQUETE

e do ano de 53.
I

,Os quadros estavam

.im f'orr.indos :

o número. ele lances de uma

falta pessoal apitada an

terminal' o tempo comple
montar,

GUARANI E.C. - Har- dade para manifestar seus

iack (7), Perein
í

(2), BO-!' A rodada que r�unia os ;;entime�tos de -apreço pela
N E NEM, valoroso médio lha (4), Wilson (8), Coe- quintetos do Doze e Ubira- acolhida do povo, testemu-

avaíano cks, Manolo e Faisca (7). tanrfoi transferida por cau- nha da confiança com que

GLORIA F.C. Léo sa do mau tempo para 6a. são encaradas as in íciati-

(7), Arno (3), Walter (9), feira, considerando-se as "as do tricolor.
Richter (3), Berihke (2), pelejas de 4a e 5a feiras..
Scheidemann e Wolter II.

I
promovidas pelo 5.0 Dis

Dirigiu a pugna 'a dupla trito Naval, na qual tomam nho de 1953

Ody Varela (Lanc) e Uru- i parte
as representações da

batão .Santos (FPB). I Marinha,
Exército e Fôrça

Renda - Cr$ 1.670,00. Policial. .

as-

A classificação das equi
pes infantil e juvenil após
o tur�o é a seguinte: ra 5a. feira foi transferida

A rodada de juvenís pa-
e ..

para sábado.
.

'I �
.

�

INFc' NTIL - Li' lugar "

Cruzeiro, com O p.p.; 2.0 CAMPEONATO BRASI.

lugar - Palmeiras, com 1 LEIRO

p.p. - 3.0 lugar - Ginásti

ca, com 2 p.p.; 4.Q lugar-

I'
•

CLUBE ATLETICO
CATARINENSE

'mpreterivelmente, no dfa
24 de Junho (Dia de São

Toão), pela Loteria Fede-

ral. Aproveita a oportuni-

Florianópolis, 9 de Ju-

. Alpreste Speck
2.0 Tesoureiro

Convite c

Devendo realiza:r-se no

dia 13 de junho, a festa do

o Jornal dos Esportes Glorioso Patrôno, a Pia U-

Guarnn í, com 3 p.p. vem de noticiar que o cer- n ião de Sto'<An tôn io, convi-
JUVENIL - 1.0 lugar tatue' nacional será em Ju- da ao povo em geral para

Cruzeiro com O p.p.; 2.0 lho, no nosso estado, gra- assistir as comemorações
lugar - Ginástica, com 1 ças aos entendimentos -ha. "em honra a tão grande

p.p.; 3.0 lugar' Pal- vidas entre o Dr. Osmar Santo.

meiras, com 2 p.p.; 4.0 lu- Cunha, presidente da FAC O Programa será o seguín
gar - Guarani, 'com 3 p.p. e o Dr. Alfredo Colombo, te: De 1° a 13 de junho,

e tendo em vista o apôio trezena -ás 19 horas na Igre
EM FLORIANóPOLIS decidido da CBB, disposta de Sto Antônio, como pre

a ajudar' a sua fÚiada com I, gações pelo Revmo Frei Al

A La rodada apresentou o· objetivo de' ser .efetuado ban�, digno Vigario de São

como vencedor o quinteto um torneio juvenil cercado!.Jase. ,

.

C.O Caravana do Ar pela' ,do maior ·brilhantismo. Dia 13 de Junho., ás 8 ho-

'.
�. '" .

Distribuidor
C. RAl\IOS SIA

Comercio ---" 'fransporfe�
Rua João. Pinto. 9 Fp�li",

ras, missa solene cantada

pelo Revmo Monsenhor Fre-

visita ao Prefeito local. dr. mal na primeira apresenta
Osni Regis, convidando.o a ção, do mesmo modo que .,4llla-',__(,._.(,._.()._.()....()._.()._.()._..�()�

assistIr aos jogos, que fo- proclamam, a uma só· voz,

ram disputados em sua ho-
.

:3 péssima arbitràgem que os visitantes à "soirée" que I
uma cidade bela e altamen-

fmenagem. . I regeu êsse encontro. em sua homeEnagedm a União :e progressista, como é La-
.

O transcurso do programa As festas e homenagens. Lajeana de stu antes e a' Jes.

F
. ,. UnI'lio Social ·e Artística I

Ao vereador MIGUEL 1À tarde, a seleção univer- oram ll1canSaVelS as au-

sitária, fez sua primeira toridades, os desportistas e Lajeana
. lhes ofereceram DAUX, ao Prefeito Osni

apresentação, d.efr6TItajndo .. os estudantes locais, pro- no Clube 1° de Julho. I Regis., ao Dr. Evilásio Ca

se com a equipe do Interna- curando c·ercar nossos uni- Ao bota.:fora, �o aeropor-! on, aos clubes 'Vasco e In

donal. Num dia aziago, em ,'ersitários de todo o cari- to, estiveram presentes des- ternacional, às entidades
, h pr-opor'cl' n d Ih tacOadas figuras da socieda- estudantís e cllltllrais de

que o conjunto florianopo- n o, o an 0- es •

mOnlC,·tOS de l"ndl'zl'vel de local. A viagem de re- LaJ'es, numa só palavralitano se ressentiu de me-. • .. _' sa-

lhor entendimento, a equi- \ ti:;fação e contentamento. gresso, em avião da VARIG queremos expressar todo o

pe local l.ogrou vitoriar-s.e Ressaltou, entre todos, a qe proeessou normalmente, carinho da nossa gratidão

pelo apertado escore de 3 i::2'ura desse moço entusi- :;egunda-feira. imorredoura: 'MUITO 0-

tentos a .2. 'sta, advogado, jornalista Agrr.decimentos finais BRIGADO"!

À noite, elementos da ; desportista, qu.e é o Dr. A Federação Catarinen- Esta reportagem foi rea-

embaixada compareceram Evilásio Caon. Em todos os fie de Desportos Universi- lizada aos dados forneci-

I'a outros Bingo Social, que momentos e em qualquer tarios, por intermédio de dos pelo colega E'rico Sz-
.

d" 'Jar-te que a r'apaziada se seu Departamento de Pu- poganicz, que juntamente-transcorreu alllma lsslmÇl,
no Clube 14 de Junho; fo- encontrasse, entre eles, tu- blicidade, vem apresentar a com Celso Carlos Porto'

ram assistir a uma .exibição .lo facilitando, despontava todos os que, de qualquer e Krassine Livramento, che-

D E'l' l' maneira, colaboraram para fl'ar;anl" delegaça-o.de ballet, espetáculo de ar- ) r. VI as o. . '"

te d All'a's, na noite d·e domI'n- a magnificência da excur- Ao diretor-técnico, Da-brilhante, que agra ou

em cheio. �'O, no Lord Hotel, a delega- Rão, profundos agradeci- nyr Ulysséia, e aos amigos

Despedida vitoriosa ,'� ofereceu ao Dr. Evilá- mentos. Desde�' jJorcida jogadores, os parabens' efu-

Antes da peleja de des- oio, um magnífico jantar, lajeana, qti'e. não regateou I Rivos pela maneira brilhan-

lue se revestiu de toda a aplausos aos visitantes, até I te e pelo sucesso, té�nico epedida, na parte da manhã

algüns excursi\Ünistas pre- :ordialidade peculiar a es- o seu dign-íssimo' prefeito,' d+seiplinar, com que soube-

senciaram sensacional dis- ,es encontros da m�cidade.1 todos se portaram como lí- ram le'var a termo a sua

puta de voleibol, em que fq_- A seguir, compareceram dimo-s representantes de missão.
��u.

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

deric.o Hobbold, dignissimo
Vigario Geral da Arquidio
cese. As 19 horas saíra a

procissão da Imagem do

Clorioso Taumaturgo.
Nos dias 10, 11, 12 e 13

haverá Barraquinhas, em-

beneficio dos Pobres socor

ridos pela Pia Unjão, Aos

dev0:os de Sto. Antônio a

associação pede 'a valiosa

cooperação, esperando -se

jam enviadas prendas á sua

Séde á rua Padre- ,Roma, na
.110.

Que Sto Antônio abençôe
a todos que,' de qualquer
modo,
maior

'I festa,.
contribuírem para o

brilhantismo de sua

A Diretoria.

par.ícipação
Newton A. Collaço e Ir

ma Gerlach CoIlaço, parti
�ipam aos parentes e pes

<ôas amigas o nascimento
le fllHl filha, MARIA

'":HRTSTINA.

Braço no NorteAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 11 de Junho de .1953
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Diplomas falsos0"0_0 40 A80$to
PROGRAMA SOCIAL PARA O MÊS DE JUNHO

RIO, 9 (V.A.) - Ao co

missário Tenório, chefe da

Seção de Mistificações da

Delegacia de Costumes e

Diversões, foi apresentada
denúncia de que dezena de

pessoas se haviam matricu

lado na Escola de Farmácia

e Odontologia d€ Alfenas,
Minas Gerais, valendo-se de

documentos falsos, emiti

dos em nome da Faculdade
'

Gil ç S
de Farmácia e Odont010gia.c._ I \ ..i-\ de Jaboticabal, São Paulo,

A. S. Judas Tadeu, agra- e da Faculdade de Pouso

DIA 13 - SÁBADO - GRANDE "SOIRÉE" PROMOVIDA PELAS SENHORAS DOS ROTARIANOS. DIA 21 DOMINGO
"SOIRÉE", DAS 19 ÀS 24 HORAS. DIA 27 _' SÁBADO - GRANDIOSA FESTA DE SÃO PEDRO. DANÇASREGIONAIS, MÚ
SICAS TIPICAS, SANFONAS, QUEIMADA, PINHÃO, BATATA, CHURRASCO, ETC., ORNAMENTAÇÃO' ADEQUADA EM TO
DOS QS SALÕES RESERVAS DE MESAS A PARTIR DO DIA 10, AO PREÇO DE Cr$ 50,00. TODAS SEGUNDAS-FEIRAS, SES
SÕES DE CINEMA, ÀS 19,3'0 HORAS, PRÓPRIAS PARA OS FILHOS MENORES DOS SRS. ASSOCIADOS. TODAS QUARTAS
FEIP.AS, SESSÕES DE CINEMA, ÀS .20 HORAS. IMPRÓPRIAS PARA MENORES.

Suiçidou-se O diplomata Comunicado da

seccionando·a carotida ISEAGER�áb��e��i��IL S.A.
RIO,9 (V.A.) - O adi-1NO SILENCIO DA

Irombaram
à por�a: e depav] aos seus. amigos e clientes

do cultural à Embaixada de ,MADRUGADA rararn com a trágica cena,

Honduras, Jorge Frederico I Ia alta a madrugada de deitado na cama, todo en- ,Levamos ao conhecimento

'I'ravieso, (R. Barata Ribei-: ontem, quando os inquili- i sanguentado, estava o adi- de todos os nossos Amigos e

1'0, 418, apart. 802), . suici- 'nos do oitavo andar do edi- do cultural à Embaixada de Clientes que estamos em

dou-se seccionando a caro- fício de apartamentos 418 Honduras.
tida e o pulso esquerdo com despertaram com fortes ge-

uma lamina de barbear. midos que vinham do apar- AMBULANCIA E

O suicida deixou vários tamento n. 812. Procurando POLICIA \

bilhetes endereçados a pes- verificar o que ocorria, ba
soas amigas,· porém não -ex- teram à porta do rapaz.

plicou os motivos que o le- Não tiveram resposta. A

varam à prática do ato de penas ouviam os gemidos.
extremo desespero. Alarmados com o caso, ar-

.

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMAUA�

HOMEN� SEM ENERr.IA.

. :
�iif) " sua culpa:

� 8 fraqueza que o deixa cansano. p·.li,t,

,,", moleza no corpo e olhos � ..m hr·i It

\ fraQueza atrasa 8 vida p.,rqu� r"nlu

as fÔI'�'a'\ para o Irltl'dlh"

VANAIHOL

»':I,'! III;.. ,I." illnhulos �alll«lIint'''5 e VITALIZA () �lInlluf'. e n

F ,I .. ""�t,, ,1elklo,,0 f. p.)dt' ler usado "n, I ..,h

as Idade.

s:

·"tira lenis C'lube
TORNEIO DE TENIS para os consequentes desa-

Sábado e domingo próximos fios.

vindouros a abertura da Participarão do torneio,
temporada de tênis no Lira além dos tenistas do Lira,
Realiza-se 1�0 próximo sá-: o sr. Maurice Penrosa e

buda a abertura da tempo-' exma. sra., que recentemen

rada de tênis no Lira T. C., I te fixaram residê9'éia nesta

com a disputa de um torneio
I
cidade, e que, como adeptos

interno, do qual participa- do nobre esporte passarão
rão as melhores raquetes da' a integrar o nosso clube de

ciclade. ! tênis.

I Domingo, após o termino

Estão em movimento os do torneio a diretoria do Li

nossos tenistas e as adesões Ira promoverá um coctail

e inscrições .aumentam dia' dançante- � um almoço de

a dia, A lista de inscrições confraternização dos ten is

está na sed e sob a . respon- tas.

sabilidade do sr. Rubens Focalizaremos, ,no trans-

. Pereira 'Oliveira, curso da se�ana, novos da-

Os prerníos constarão' de dos sôbre essa prova espor

material para o referido es- tiva e essa festa que conta

porte; raquetes,' bolas e com a participação de ilus

pull-owrs, aos primeiros co- tres figuras e distintos es-,

'locados; e da classificação portistas da nossa terra.

1'�:!l.��i__l_
. '$f 'fi!\lI,'� � "llIiIPI.!!IIIIIIII!íif.

OLHOS - OUVlD08 - N.àJz. GABGAlft'A
DR. GUERREIRO DA FONSECA

,

",.elallata •• B.._a1 .

'

,

Receita' de Oeulol - Exame d. Fuãdo d. Olho par.
Clal8ificaçlo da Pres.lo .Arterial.

Moderaa Aparelharem.
eo..alt'rt. - Vi.eload. ti. Ouro �reto. I.

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 () grande carrilhão francês ...

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

2a. rodada - um relógio em fórma re

donda para parede, utilissimo em todos os la
res.'

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

Vende-se uma Límosíne 4a. rodada - um grande relógio de por-
marca Hudson super-six celana rosa, para salas de estar' .

mo 946, em perfeito estado.' 5 I·d d
.

V" t .t AI "d
a. ro a a - um grande e rico relógio-•

er e ra ar com Cl es 'lh- f A ;
, ,

"láudin, em Coqueiros.
carri ao rances, de pe, moveI de madeira de

',lei, eque bate quartos de horas, meias horas e
oh-.._.......·.- ••••••••••••••••••••� as horas com pancadas musicais, ..

A.' [. Filme: - A eletrisante produção da
� tenção IW:�r Bros: - "A VOLTA DEMISTER X",

. Aluga-se quarto para ca-
co umphrey Bogart.

3al sem filhos, moços e mo- :....- __ .
'Preço do cartão: 70 cruzeiros

ças, sem pen,são, Onibus nu;
."

i ,'-

porta.

..:,

Quando a embulância
chegou ao local, o treslou
cado rapaz já era cadáver.
Meia hora depois, também
iomparecia ao apartamento
312 o. comissário Mauro I
Junqueira, de serviço à de
legacia do 2° D. P., que to
mou as providências de sua

alçada. Pela autoridade fo
ram recolhidos três bilhe
tes escritos pela vitima e

endereçados dois ao "Dr,
Raul" o adido cultural pe
Iia-lhe que pagasse suas

.oritas presenteasse sua em

iregada com os objetos de
.eu apartamento e compras-
;e para "Iza" o melhor jogo
le brincos e anéis de água
narinha, deixando-lhe 'p'ara
assas despesas um cheque
le 10 mil cruzeiros. No b i-

,

hete deixado a "Iza" dizia,
entre outras coisas, o se-

gu in te : '

- "Não te decepciones�·
da vida, pois a tua má-sorte
consistiu únicamente em a

mar a um enfermo".
O comissário Junqueira

apreendeu, também, um ta�
ião de cheques contra o

Banco Boa-Vista, onde esta
vam registradas duas reti
radas: uma- no valor de 11
mil cruzeiros e outra de 10
mil cruzeiros.

O corpo do inditoso rapaz
foi removido para o necro

tério do I. M. L.

LIMOZINE

Tratar à rua Tiratentes
n° 14 - terreo - Salão

Ilheio com o sr. Mario Bo

natelli.

GRATIFICA-SE
.

QU�ln encontrar um

arquivo colegial, conten
(:0 material de interêsse
p:nticular.
Favor e�tregar na rua

(n:,selheiro )\fafra, 93.

atrazo de, aproximadamente,
.
trinta dias com nossas entregas,
atrazo êsse motivado por:

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

a)

b)

Férias col.tivas .

concedidas no mês de fevereiro;

Agravamento do fornecimento de energia elé·
trica, respons«}vel pela queda de produção.
Há pouco conTornamos a �ituação mediante
a Instalação de um gerador próprio.

C) O contínuo'. aumento de vendas, fator �ist.
que muito nos desvanece.

,

Provisoriamente, e enquanto não conseguimos
,

. normalizar as entregas, solicitq,mos encarecida
.

mente, sejam todos e quaisquer pedidos enviados
com bastante antecedência, com especificações de
datas de entrega: a fim de que não tenhamos, por
motivos de força maior, de criar um regime de
"filas", que por todos os meio� desejamos evitar.
Continuamos mantendo os atuais preços, mas todo
e qualquer pedido é "sujeito a eenfírmaeão", Em
caso de alta de preço, todos serão·avisados, podendo
optar, si assim desejarem, pelo cancelamento do
pedido .ou seu reman_escente.

Com sinceros agr-adecimentos a todos,
.

.

Cordialmente,
A DIRETORIA

<r -:_- """.,I,'

:.;;:-� _�j,'

\�.

M. G. Vieira
Representonte

Caixa Postal, 41 - Florianópolis
-----�---------------- -------------------.

Bin�o �OS 8elogios
·'BRILHANTE REUNIÃO DO BINGO

SOCIAL NO CLUBE DOZE

deço 'uma graça alcançada.
- Alegre.

J. Quirino Netl)

o comissário Tenório con

seguiu apurar a extensão

da fraude, bem como o meio

daque se utilizavam as par

tes interessadas para ludi

briar as autoridades do en-

I sino. Apurou mais que den

tre os falsos dentistas di

plomados se encontra Ha-

cha Debellian, com consul
tório à rua Alvaro Alvim,
31. Aliás, Hacha conta com

,

uma boa c.lientela. As dil i-

gênc ias prosseguem, visan

/lo a localização dos outros
'

elementos acusados de se

I
rem portadores de falsos

"dlplomas de dentistas.

.h._ ....... ... . __ .. �_. ._._ .. �.;_

I

L
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-
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-
-
-
-
-
-
-
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•

Lira T. Clube
, ,"

..

I'ROGRAMA DE FESTAS PARA O 1\1ES DE JUNHO

Dia 14 - Domingo - Cock-tail dansante - Início

110 horas.
, Dia 20 - Sábado -- Tradicional Festa de São João

denominada "BAILE DA ROÇA",· Apresentação de mÓ-
.icas jun in as - Conjunto de acordeons - Dansas da
[uadrflha, ratoeira, do lenço e chapéu - Casamento de
�é Fulgêncio com Sinhá Mariana - Ambiente comple
.amen ts a caráter - Muita alegria, - Fogos, balões,
-span ta coió, pinhão, amendoim, queimada, cará, mela
lo, pé de. �oleÇLue etc .. Premios ao casal; moça e 'moço
rue se apresentarem com o traje mais original. Reserva
ie mesas na Relbjoar ia Müller a partir do dia 15 -

Cr$ 70,00.

Dia 23 - Terça-feira - BOITE - Uma gentileza
los distrjbu idorns dos Acordcons "SCALA". Uma noita
la inédita -: Baite da C'olina ao som de' acordeons e

:onjunto de ritmo. Ambiente junino caracterizado uma
'esta no Arraiaá de São João. Início. 21 horas. Não ha-
erá reS'erva de mesas.

.

Dia 28 - Domingo - Soirée - Início 21 horas.

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

BREVEMENTE

NESTA CIDADE

E;xposição - do· Pintor
WILLY ZUlVIBLICR

CURIT'8A TlU:C.R ... "". "'ROSEBR45Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRMANDADE DO SENHOR JESUS- DOS PASSOS

\
IIOSPITAL DE CARIDADE

E

. Edital de fornecimento / I-
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do

Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta
CapLa l, previno aos interessados que, até o dia 26 deste
mê ..;, às 12 horas, receberá esta Irrnn adade e Hospital,
na sua Secretaria, propostas, em cnrtas .fechadas, para
o fornecimento de todos os artigos necessários ao seu

consumo, durante o semestre de julho a dezembro do
corren te ano.

Florianópolis, 10 de junho de 1(f53.
Luiz S. ·B. da Trindade - Secretário

/

' •••3
As 5 -- 8hs.

C',ér::1 FORD

TmR�BY - Zachery
SCr-,TT em:

PERIGOMUUIER]<;S �M
1\ o programa:

CiÍ1e Jornal. Nac.

Preços: 7,0.0 - 3,50

Às 8'hs.
Mickey ROONEY em:

FREDIE O MAGICO

No programa:
Cine Jornal. Nac,

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

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

\

Jane

1
,��GAHISADOI
EDITADO
PO�

, 1J(j/)ÁLiel(j�g(J4J1[g
_8,[1XA87(.fTTO
FLORtANÓPOUS __ SANTA CATARINA

AQUECEDOR

ELÉTRICO·

��;,4-.
IMERSÃO e

éapacidade 30 LITROS '

I • Construido lnreiramentã de
cobre,

• 'Aquecimento ultra rápido,

• .Játo abundante na ternp,e-,
ratura desejada. ...

CONFORro absoluto 'I

Grande ECONOMIA

h"..;.{. \

(>,�!l.;.� _:..

AULAS

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL
"

Capacidade:
100 a 1,000 litros

Fabricados nos lipol
horizontal e verlical.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE !lã de vidro).
Resistência do tipo tubular, inteiramente blindiida. ;

;

• Controle automático de temperatura poc T�,R�OSTATC'-
que proporciona grande ECONOMJA.

_

�tiílko I GARAN'T_E O QUE 'FABRIÇA-f
.__.-.-;;;..----

-

C.' R'AMOS S/A.-Comércio e ligências
Rua Jcão Pinto, 9••Fpolis··Sta. Catarina

,

,

- O MISTURADOR DÁKO, de reçu
logem instantanea, permite o

maior escala de

TEMPERA'FURA,
graduaçóes dé

Sementes _

,Dier�etger i���:�:�����!JUIZ�����'��tam_
� . I

i mudança desta cidade para' 4a• VARA - FEITOS DA pa, de fabricação Inglêsa,
� a capital, do Estado e como FAZENDA PúBLICA DA marca STEBILO, com adap-

Concurso para preen-

.rh.men to de vagas do Qua
dro de Funcionários da

Assembléia Legislativa
InJormações : Livraria

Líder, Rua, Tenente Silvei
ta, Edifício Pathernon

Programa Duplo
ANJOS E PIRATAS
Com:

PAUL DOUGLAS

CRIME SU�MARINO
Com:

Lon KANEY

Preços: 7,00 - 3,50

As 81j2hs'.
Glenn FORD

TIERNEY - Zachary
.

SCOTT em:

MULHERES EM PERIGO

No programa:
Qine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 -

- 3,So
Imp, até 14 anos.

As 8hs.

O Gordo e o Magro em:

ERA UMA VEZ DOIS

VALENTES

James STEWÁRT
Marlene DIETRICH em �

ESTRADA DO CÉU

No programa:
Cine Jornal. Nac.

(Preços: 6,20 - 3,50
Irnp, até J.4 anos.

I,

I

f3Lt)VIÂ
ES'reUo

i.
As 8hs.

.

Sessão Popular
Jane KELLY � Katha-

rin e KRAYSON José

ITURBI em:

A FILHA DO COMAN-

DANTE
N o programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 3,50 - 2,00

Imp. até 14 anos.

,

AS VERDURAS COLHIDAS,-� EM \ CASA�

e

:REVISTAS

Plante produtos garantidos. As não possam, por motivo de COMARCA DE, FLORIA-, tação para motores,' faltan-
sementes DIERBERGER são rigorosa- saúde, despedirem-se de to-

t NóPOLIS d I
mente selécionadas através de experi- lonas mesmas, as ança-

das p.s pessôas que lhes' d
. .

I dências que atestam alta germinação e
, ,

erras e mamve as, sen o

grandes colheitas. E�ta�os à� suas 01'-
, c3t:va:':t:n pelas PI'OV�S, de Edital de primeira praça, novas, avaliadas cada :uma

dens para orientá-lo no que fôr preciso. ;im:zade - o f'arem po� es- CQ-ID o prazo de (lO) dias I por dois mil cruzeiros '

....

Consulte-nos, ! te mc' o, oferecendo-lhes.' O
" I"

, Doutor MANOEL BAR- i (Cr$ 2.000,00), e todas por
seus limitados prestimos BOSA DE LACERDA, Juiz vinte mil cruzeiros .

em Florianópolis, ,á rua de Direito da 4a. Vara _I (Cr$ 20.000,00). As mâqui-

j'
,�c:1eral Dittcncourt llIÍme-, .

, . i .fe itos da Fazenda Públ ica nas acima foram penhora-
":) 177, onde acuardam

d C d FI
. ,I .o

a oma rca e onanoPo-j das á firma FIUZA LIMA

li
orden s. ,

d'e'
lis, Capital do Estado de, IRMÃOS LIMITADA, naSão José, G de Junho ISanta Catarina, na forma, ação executiva fiscal que1953.

Ida lei, et,c., .
lhe moveu o Instituto de A-.I. Lupercio Lopes

-FAZ saber aos que o pre- posentadoria e Pensões dos

'I sente edital de primeira" Comerciários. E, para que

praça com o prazo .de dez' chegue ao conhecimento de
(10) dias virem o� dêle co_I todos mandou expedir o

nhecimento tivérem que, no I presente edital. que será a

dia 25 do'<corrente, ás dez
I
fixado no logar do costu-

, (10) horas, á frente .do edi-j me e publicado na forma da

I fício do Juizado da 4a. Va- lei. Dado e passado nésta
, ra, á Rua l"isconde de Ou- 1 cidade de Florianópolis, aos
,1'0 Preto, 62, o porteiro dos cinco dias do mês de Junho
auditórios do J�dzo trará á do ano de mil novecentos ,e

público pregão de venda 'e cincoenta e três. Eu, Vini:
- arrematação, á quem mais e ius Gonzaga, 'Escrivão, o

dér e maior lanço oferecer subscrevi. (Ass .. )/ l\Jan6el
sôbra a respectiva avalia- Barbosa de Lacerda, Juiz
cão de vinte mil cruzeiros de Direito da 4a. Vara. Es

(Cr$ 20.000,00)1, o segu ín- tá conforme. O Escrivão
"

I té:, DEZ (10) máquinas de! Vinicius Gonzaga.

/ ILira T. 'Clube

Germaem too·t.

Sementes de flôres e hortaliças a

provadas pelos departamentos oficiais,
-

Calálogo grátis
-

DIERBERGER - Agro-Comercial Ltda.
Uma organização' garantida por 60

anos de experiência
Rua Libero Badaró, 499 - Tel.

:6-[i,1-71 - C, Posta I, 458
C;Ã() PAULO

SoA0 SEMPRE MAIS· SABOROSAS!

/.

. \�. .

- ,

,

Para fazer uma boa horta•••

,�,Comece adquirindo boas se�entes !

E boas sementes, de germina·
çâo garantida, você encon

trará nos Postos de Venda:

«C. A. CARVALHO})
l\IERCADO púBUCO ,e

CASA ,AZUL (Ed. São Jorge)'

• ÇOUVE-FUi)R
• COUVE MANTl?'0" * RABANETE

• NABO BJCANCO * PEPrNO

.. couve RABANO * ERVILHA

* R!:POLHO * ALFACE

• NABO AMABELO * CÉNOURA
• TOMATE * BETERRABA

'.

• I

PROGRAMA DE FESTAS PARA O 1\'I1;:S DE JUNHO

Dia 14 - Domingo - 'Cock-taíl dansante - Início
10 horas.

Dia 20 - Sábado -- Tradicional Festa de são João
denominada 'tBAILE DA ROÇA". Apresentação de mú-

\ sicas junjnas - Conjunto de acordeons - Dansas I da
quadr-ilha, ratoeira, do lenço e chapéu - Casamento! de
Zé Fulgêncio com Sinhá Mariana - Ambiente comple
tamente a caráter - Muita alegria - Fogos, balões,
espanta coió, pinhão, amendoim, queimada, cará, mela
do, pé de mo lequs etc .. Premios ao casal, moça. e moço
que se apresentarem com o traje mais original. Reserva'
d� mesas na Relojoaria Müller a partir .

do dia 15 �

'1
Cr$ 70,00.

Dia 23 - Terça-feira -' BOITE - Uma gentileza
i dos distrtbuídores dos Acordeons "SCALA". Uma no ita
I da inédita - Boite da Colina ao som de acordeons e

conjunto de ritmo. Ambiente junino caracterizado uma

fe.sta no Arraiaá de São João. Início 21 horas. Não ha
verá reserva de mesas.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de citação', com o

prazo de trinta (30) ,dias

na forma da lei etc.

Faz saber aos que o pre-.

sente edital de citação com

o prazo de trinta (iW) dias

tif icação e julgada quando
baste, a citação pessoal dos

confrontantes, no lugar C'a-
virem ou dêlé conhecimento

tiverem que, por parte de

Paulo Bduardo Machado, na

o devido' respeito, por seu
I

.
•

'advogado que esta .subscre-
ve, brasileiro, naturalizado,
casado, com escritório nesta

Capital, à rJa F€lipe Sch

midt n. 52, onde recebe as

citações, expor' e requerer a

v. excia. o seguinte: Que o

pai do Supte., Eduardo Ja-

qu izerem e seguirem a cau

sa, até final sentença, sob

1s penas da lei. Protesta-se
provar .o alegado com o de
ooimento pessoal de peso

30a8 in teressadas, depoi
mento de testemunhas, viso'

torias, etc. Dando-se a jire-

.,en te o valor de ,.

cinto Machado, mais ou me-
c-s 10.000,00, Justiça. (SÔ-

nos em 1917, quando ainda bre estampilhas estaduais
vivo, vendo que alguns de

no valor de Cr$ 3,50 inclu
seus filhos queriam se, reti- -rve a respectiva taxa de
rar para fóra do Estado e, S. P. Estadual, devidamente
possuindo uma área de ter- inu ti11zadas). Florianópolis,

ti de maio de 1953., (Assina
do) Theodócio Miguel Athe-

ras no referido lugar Capo
.eiras, desta comarca, divi

diu-a particularmente a seis rino. Em a dita petição foi
filhos, cabendo a cada um proferido o seguinte despa-
dêles à área.de 1.399 m2'. ou cho: A. à conclusão. Floria
seja três metros e dois mil nópolis, 9 de,maio de 1953.
quinhentos e quarenta e .tAssínado) .J\1apo�1 Banbo�
quatro'. d'écimos "milésimos

.3a de Lacerda. Subindo os

(3,2544m.) de frente. ,por .

autos à conclusão, recebe

quatrocentos e trinta me- ram o seguinte despacho:
tros (430) metros de fun-' Designe o sr. escrivão dia

uma casa de madeira, para '(Assinado) Manoel Barbosa
sua moradia; Que seu dito de Lacerda, 'juiz de direito
i'rmão Eduardino Eduardo da 4a Vara. E, para que che
Machado nunca mais' vol- gue, ao conhecimento de to_'
tou, estando m(lsmo em lu- dos mandou expedir. o pre

gar incerto e não sabido; sente edital que será afixa

Que, assim sendo ,está o do no lugar de costume ·e

Supte. mansa e paciiic�- í publicado na forma da lei.

mente, sem qualquer OpOSI- Dado e passado nesta cida

ção e ininterruptam�nte, n: I d: de Florianópoli.s, aos

posse �o terreno aCima ha vlpte e nove (29) dias do
mais de 30 anos e quer, a- mês de maio do ano de mil

gora, legitimá-la, nos ter- novecentos e cinquenta I
mos do artigo 5�, do Códi- três. Eu, Vinicius Gonzaga,
go Civil. Para dito fim, re- escrivão, o subscrevi. (As
quer se digne v. ,excia. de- sinado) Manoel Barbosa de
signar dia e hora par,a a jus- Lacerda, juiz de direito da

tificação exigida pelo art. 4a Vara, Está conforme. O
455· do Código do Processo; escrivão: Vinicius Gonzaga.

Florianópolis, Quinta-feira, 11 de Junho de 1953
,------------------------�----------------�-------------

7
.._---------------- -------

Dibo Elias João Silva
Mauro Duarte' Schutel Huberto Moritz
Estevão Valmql' Machado Bento Aurino de Souza

Para Suplentes do Conselho Fiscal
Anfrizio Amaral Francisco Miguel da Silva
Eduardo Rosa Aécio Cabral Neves
José Urbano Heil Ag issé Vidal de Sousa"

Está assim portanto, aberto o prazo de cindo dias a

terminar no próximo dia (11) de junho, às vinte horas,
para efeito de impugnação contra qualquer dos candi
datos registrados sendo que as impugnações que sejam ca

iíveis devem ser encaminhadas a' esta admin istracão.
Florianópolis, 6 de junho de 1953.

.

Gustavo Zimmer
Presidente da Junta Governativa Provisória

,TU�J;;2TotTna�ovb...l E C I TA'L ,Edilal
'4a VARA DA CO.MARCA Inquiridas as testemunhas

I
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO I JUIZO DE DIREITO DA

4:\/. VARA DA COMARCA
DE FLORIANóPOLIS -rs, Ricardo Pedro Goula,rt DE FLORINóPOLlS N 14 DE FLORIANóPOLIS

e Manoel João Constante,
"

I 'I· Edital de citação com o

'1ne comparecerão indepen- De acôrdo com o artigo 8 da Portada Ministerial n.

48, de 8-4-52, faço saber aos que o 'pi:esente virem ou' De ordem do �r. Profes- prazo de trinta (30) dias

lentes de citação, requereu- d' .' .
'

.
I O Doutor MANOEL BAR-

dele tiverem conhecimento, que foi encerra o o prazo s�,r Henrique Rupp Junior, BOSA DE LACERDA, Juiz
I B b do, entretanto, a citação pa- de registro, de chapas no dia 5 de junho de 1953, para as D t d F ld d dO doutor Manoe ar osa Ire 01' a acu a e oe de Direito da 4a. Vara da

ra êsse ato e todos os de- eleicões da Diretoria e Conselho Fiscal deste Sindica- '

de Lacerda, Juiz deDireito' Direito de Santa Catarina, Comarca de' Florianópolis,
mais dó processo o Repre- to, as quais serão realizadas no dia 12 da corrente na

da 4a Vara da comarca de
sentante do Ministério PÚ- séde desta Entidade, à rua Tenente Silveira n. 15, 20 an-

tomo público, para conhe- Capitàl do Estado de San-

Florianópolis, Capital do dar, iniciando-s� a votação às 8 horas da manhã. cimento dos interessados ta Catarina, na forma da

Estado de 'Santa Catarina,
blico do Estado e o do Do-

Depois das quatorze horas a urna fará um circuito, que se acham inscritoe no
lei, €tc.

mínio da União. Requer-se, transformando-se em volante, percorrendo as f irrnas Ma-
F A Z S A B E R aos que

.

d d
.

d' f'eit
.

Concurso para Livre Do-
o presente edital de citaçãoa in a, epois e ei a a JUS- chado & Cia. S. A., Meyer.& Cia., Carlos Hoepcke S. A., centes os seguintes candi- 'com o prazo de trinta (30)C. L e Oficina. Ford (Irmãos Amin). ,

De conformidade com as disposições legais, foram datos: dias virem ou dêle conheci-

registradas as seguintes chapas, compostas dos seguin- 'I'éur ia Geral do Estade --
mente tiverem, que por par-

tes associados r
'

1 ° ano
te de LIDIO FIRMINO

TORIA
CARDOSO e outros, na a-

PARA A DIRE Dr. José do Patrocínio Gal-
V·

,.,

C h ção de -usucapião em queitório ec etto lotti.
Amâncio Pereira Filho requereram perante este

Miguel Romãode Faria Direito .

Constitucional Juizo, lhe foi dirigida a pe-

da Diretoria 2° ano tição do teôr seguinte: Ex-

Osvaldo Lehmkuhl Dr. Telmo Vieira Ribeiro
mo. Snr. Dr. Juiz de Direi
to da 4a. Vara. Lidio Firmi

Dr. Wilfredo. Eugênio Cur-
no Cardoso, Edmundo Car-

rlin.
.

,rilhO Cardoso, Olga Inf'an
Direito"Comercial -- 30�ano cia Cardoso, Irineu Esta
Dr. Abelardo de 'Assunção níslau . Cardoso, Altamiro

Rupp.
'

Cardoso, Nelis, Gonçalves e

sua mulher Anail Astrogil
Secretaria da Faculdade da Cardoso' Gonçalves, Ar-

de Direito' de Santa Catari-j mando Fritzke, Osvaldo For
na, Florianópolis, 8 de íu- tunato de Bem e sua mulher
nho de 1953. Iracema Maria da Lapa

Cardoso de Bem, Ug� iAlves
Garcia e sua mulher Lindo
.na r Cardoso Garcia 'e" Ar
naldo Cardoso, -tcdos brasi
leinos, maiores, casados,
com excesão de Olga Infan
cia - Cardoso e Edmundo

Visto: Carr ilho Cardoso, reslden...

II I·
.

tes n ésta Cidade, com exce- á' conclusão, receberam o
YIJO ItO Gregório Pereira '

são de Osvaldo Fortunato seguinte de pachor- Des i-
Inspetor Federal SE'

-

dide Bem e 'sua mulher, 'por gne o n r. scrivao Ia e

seu advogado abaixo assina- hora para serem inquiridas
do, que, fundamento no art. as testemunhas arroladas,
550, comb, com o art. 552, cientes o dr. 'Procurador
do C. Civil e, na conformí- dos promoventes e o Doutor

dade com o processo esta- Promotor Público. Fpolis,
belecido nos arts. 454 e se- 2'1/4/1953. (assinado) Ma
g u in tes do C.P.C., propõem noe1 Barbosa de Lacerda.
a presente ação de usuca- SENTENÇA. Vistos. etc .

pião, na qual, sendo n eces- Julgo por sentença a justi
sárío r- P.P. 1° -- Que, por ficação a Justificação, cons
si e seus antecessores, pos- tante de fls. e fls. em que
suern, há mais de trinta são jusbif icantes Lidio Fir-
; 30) anos, manda, pacifica mino Cardoso e sua mulher
e ininterrup�amente, um ter- e outros, afim de que surta
reno, contigo áo 'que- reéê15e-" <is 'seus ,de\'"idôs "é'l'egais' 'e
ram por herança de s'eus feitos. Exps.ça-s.e m�ndado
pais e sogros, sito em Co- de. intimação aos conf,inan
queiros, nesta Comarca, tes do imóvel em questão,
medindo doze mil, seiscen- bem como ao Diretor do,
tos e dezoito metro� quadra- Serviço do Patrimonio da
,dos (12.618 - mts2) e con- União.e do Dr. 40 Promotor
frontando' pelo Norte e 0- Público, na. qualidade de
este com herdeiros de Li- representante do Ministé
pia Rosa da Conceição, pelo rio Público e da Fazenda
Léste com terreno de pro- ·do Estado, para todos con

priedade dos Suplicantes e testarem o pedido, queren

pelo Súl com Roberto Pe- do, no' prazo -legal. Outros
droso; 20 -- Que, satisfei- sim cifem-se, por edital
tos como se acham todos os com prazo de trinta (.30)
requisitos legais para .Q re- dias, os interessadps incer
conhecimento do dominio tos, citação, essa que deverá
dos suplicantes sôbre dita ser feita na conformidade
área de terra, independen- com o art. 455 § 1° do Cod.
te de qualquer titulo ,e pro- de Proc. Civil. Custas afi
v.a de bôa fé, que em tal ca- 'lal. Florianópolis, 16 de
80 se presume, assistindo- maio de 1.953. (assinado) I

lhes o direito de requerer Manoel Barbosa de Lacer
que assim se declare por da. Juiz da 4a. Vara. E, pa-
3ent�nça, que lhes servirá ra que 'chegue, ao conheci
de titulo para a transcrição mento de todos mandou ex

no Regis�ro de Imóveis, ve- pedir o presente edital que
�m respeJtosam,ente, re�ue-I será afixado no lugar de
'e!' a V.. Excla se digne costume e publicado na Í"or
nançlar designar dia e

hÇ-1
ma da lei. ,Dado e passádo

'a para proceder-se ,a jus- nésta cidade de' Floriahó-

I

ificação ?ré�i� da pósse a- ipolis, aos dezenove (19)
egada, CIentifIcando-se o dias do mês de maio do ano

')outor Promotor
.

Búblico
J de mil novecentos e c,incoen-

1ara ouvir as testemunhas, ta e tres. Eu, Vinicius Gon
lba·ixo arroladás e que com-

.

zaga, Éscrivão, o subscrevi.
)arecerão independentemen-

'

(assinado) Manoel Barbosa
':e. àe intimaçáo. Requer-se de Lacerda. Juiz 'de Direito
lindà, que, feita e julgada da 4a. Vara. Está conforme.
:1 justificação da posse, se O Escrivão. '

Jigne, V. '. Excia., mandar Vinicius Gonzaga.

poeiras e, bem assim, por

editais se-u irmão Eduardi- Luiz da Silveira
,.10 Eduardo Machadá, que Paulo Malty

ação de usocapião em que Iie encontra em lugar incer- Amaury Cabral Neves
requereu perante, êste Juí- to e não sabido assim como Para Suplentes
zo, lhe foi dirigida a peti- .

quaisquer interessados, to-
Júlio Corrêa'

ção do teor seguinte : Exmo. Pedro Francis-co' da Silva Gerson Demaria
dos para acompanharem os W 1 C

sr. dr. juiz de direito da 4a a ter limaco Saul Silveira Penha
termos da presente ação de Para o Conselho Fiscal

Vara. Paulo Eduardo Ma- usucapião, por meio da qual
chado, brasileiro, casado,

v deverá ser reconhecido e de-
funcionário' federal, resi-

clarado o 'domínio do .Suplte.
dente no lugar. Capoeiras, sôbre o aludido terreno, fi-
Sub-distrito do Estreito, rando, assim, citados todos
dêste município e comarca

oara, no prazo legal, apre-
de Florianópolis vem, com

sentarem contestação, se o

Data: 27 de junho de 1953
Local: Em F'lorianópol is - a ser oportunamente

determinado
Motivo: 1 -- reorganiza cão da Sociedade
2 - modificação dos Estat'utos

.

3 - eleição de nova Diretoria
Estão convidados, li comparecer todos os profissio

nais de Agronomia, Quimica e Veterinária em 'exercício
no· Eslado-d.e. Santa, Catal'Í'I�a." '- , .

Aos 'profissionãis sediados no interior, i�possibili
lados de compacerem, 'é facultada a representação por
procuração passada a 'outro coléga. ,lue se acham inscritos no

Floriíl11ópolis, 9 de junho de 1953
'

Concursü J;>ara Catedrático
A DIRETORIA .

. dos, tendo seus referidos fi- � hora para a justificação,
os segumtes candidatos:.

lhos, imediatamente toma- intimad'as as partes e o dou-
Direito Penal - 20 'ano

do posse ql,1e· lhes. tocou; tal' Promotor Público. Flo- Des. José Rocha Ferreira

Que, em 1918, Eduardino l'ianópolis, 12 de maio de Sindicato . de Condu'ores Bastos.

Eduardo Machado, irmão do 1953. (Assinado) M. Lácer- d V I R d
Direito Internacional PÚ-

Supte., retirando-se para d� .. §lentença. Vistos, 'et.c.
.

� eícu fJS
-

O oviários' Mico -- 3° ano

fóra do Estado, em busca Julgo po'r sentença a justi- FLORIANóPOLIS I Transportes Coletivo;; desta
Des. Alcibiades Valério Sil-

de trabalho e, não tencio- ficação constante de fls. e .Convoco os sócios \ dêste Capital para melhoras de veira de Souza

nando mais, voltar, deu co- fls. em que é justificante. Sindicato, para uma assem- vencimentos os seus _mob-
Dr. Waldemiro Casca,es.

mo presente ao Suplte. a Paulo Eduardo Machado, a bléia final, dia 12 do cor- ristas e a escolha de um de.
Direito Judiciário Penal --

área que lhe coubéra na di- fim de qu,e s.urta os seus de- l'ente, às 19 horas em sua .le,gado, para representa:'
5° a.no

Visao acima, ou· seja três' vidos e legais efeitos. Ex- sede social. êste Sindicato no Rio, n')
Des. João de Luna Freire

metros e 2.544 décimos mi- oeça-se mandado de intima- Ordem do dia Congr:sso de Assistência Dr. Abelardo da Silva Go-

lésimos de frente que faz ;;ão aos confinantes do imó- Autorizar a esta Diretu- Social a se realizar no dia mes.

à estrada geral de Capoei- vel em questãp, bem como· ,ria 'entendimentos com. os'127 do corrente. Secretaria da Faculdade

ras, P·Ol� 430 metros de com- d' t d S
.' d P

., d D' 't d S t' C t
.

ao Ire 01' o ervlço o a- senhores Proprietários de A
.

Secretaria e Irei o e ·an a
_
a arl-

primento para os fundos trimônio. da União e do dr. na, Florianópolis, 8 de ju-
que o faz com terras de J_o� 40 Promotor Público, na nho de 1953.

sé Linhares; extremando de qualidade de repr.esentante U'LTRA· 5'0M'O
Visto:

um lado, com seu irmão Pe" do Ministério Público e da Oswaldo Bulcão Vianna
dro Eduardo Machado e, Fazenda do Estado, . para

" 'Diretor da Secretaria
por �utro, com o Supte. e todos contestarem o pedi- T,E .RA·P IA' Visto:
com a área de L399m2. Que, ! do, querendo, no prazo 1e-

_

Henrique Rupp Junior
desde o ano de 1918, quan- gal. Outrossimt citem-se, Diretor
do o suplte. ·recebêra dito por edital, com prazo. de
terreno de seu irmão Edu- trinta (30) dias" os interes- 'ro
ardino ,e ês-te .se ai.t�êntára sados"incertos, citação essa

do Estado, o Suplte.;'7t_omlo·u qu,e deverá ser feita na con·

posse de tal área de+terràs, formldade com o' art. 455, �
pàgando' os impostos d�vi- 10, do CódIgo de Processo

dos, usando-o como seu. Civil. Custas afinal. FlÓtria- F.

plantand��o ·e, até, fazendo nópolis, 27 de maio de 1953,

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

Convocação geral
SOCIEDADE DE AGRONOMIA; QUIMICA E
VETEIUNARlA DE, SANTA CATARINA

Visto:

Oswaldo Bulcão Vianna
'Diretor da Secretaria
Visto:

Henrique Rupp Junior
Diretor

IIAL

citar os confrontantes co

nhecidos, bem como o Dou
tor Promotor Públi�o e a

Diretoria do. Serviço do Pa
trimônio da União, na pes

sôa, de seu Representante e,

.por editais, com o prazo de
trinta' (30) dias, os in'teres
sados incertos, para contes

tarem, querendo, a presen
te ação de usucapião, na

qual se pode seja declarado
o dominio dos Suplicantes
sobre. o terreno acima des

crito, cuja sentença servirá
de titulo para a transcrição
no Registro Competente,
prosseguindo-se com obser
vância das formalidades le

gais. Protesta-se pelo depoi
mento pessoal de que, por
ventura, contestar a ação e

pelo depoimento de teste
munhas e vitorias. Dá-se

presente o valor de Cr$
2.100,00, Testemunhas: Ju
lio Dias de Ol ive ira . e Ro

burto 'Pedroso, brasileiros,
casados, residente em Co

queiros. Nêstes termos, P.
deferimênto. (Sôbre estam

pilhas estaduais no valor de

Cr$ 3,50, inclusive a respec
tiva taxa de S.' P. Estadual,
devidamente inutilizadas)
Florianópolis, 22, de abril
de 1.953.,. (assinado) Aldo
Avila da Luz. Em a dita pe

tição foi proferido o seguin
te despacho: A. á conclu
são. Fpolis, 23/4/1953. (as
sinado) Manoel Barbosa de
Lacerda. Subindo os autos

N. 15
De ordem do Sr. Profes-

:SOl' Henrique Rupp Junior,
Diretor da Faculdade de

Oi!'eit',? de Sa�t�:"Ça�a�inll:,
torno público, para conhe

cimento dos interessados

de

I iERÔNIMO COELHO, 14 - Caixa Postal,
239 - Florianópolis
DISTRiBUIDORES

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN-
Visto:

PARA INFLAMAÇÕES E DORES. Hypolito Gregório .
Pereira

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS Inspetor Federal

SINUSITES
INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRA'rAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
Despedida

José Lupercio Lopes e

família, tendo re,solvido ,sua Cerâmica São Caetano'nudança desta cidade para
CONSULTóRIO - VISCONDE Dl'� OURO PRETO ,l capftal do Estado e como
ALTOS nA CASA BELO HORIZONTE.
llESJpr::NCIA ,-- FELIPE SCHMIDT N. 113.

..,'

Viagem com segurança
.

e -rapidez,'
80 NOS CONFORTAVEIS kICRO-ONIBUS DO

IIPIDO \ �(SUL�B,RASILIIRn)�
Florianópolis - Irajai - Joinville - Curitiba

, t'- "

Age
A

nc'·l·a .';'1 nua Deodoro esquina da,
Rua Tenente Silveira

não possam, por motivo .de

3aúde, despedirem-se de to

dás as pessôas 'que lhes

�ativaram 'Pelas' provas
amizade - o farem por es

te meio, oferecendo-lhes

'�eus limitad.os prestjmos
�m Florianópolis, á rua

General Bittencourt tlúme-
onde1'0 i77, aguardam

ordens.

São Jos� 6 d� Junho

[953.

J. Lupercio Lopes

,
'

TIJOLOS PRENSf\üOS. TELHAS. LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL' REFRA

TARTO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama a Cia·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Vencido Na Câmara Correu' Para O Jornal

Desacre�ita�o, O li�er· u�enista
,

propnas
.

I
o vereador Gercino Sil- A Câmara Muníc.pal, por macêuttco da Prefeitura, sr. mesma comissão, solicitou. requerimentos de apoio ao

_........
•.....oIh.......-"'•••••"................. va, lideI: �o UDN na Câma-

! tod?s os partidos regeitou o Gercino Silva...
.

i um voto de alto louvor ao funcionalismo municipal e

\
. ra MUnICIpal, apresentou, projeto desse moço de reca- UMA HISTóRIA MAL I seu desempenho" à sua im- I

aos nossos trabalhadores
, desavergonhadamente, na I dos do Prefeito, que é o lí- CONTADA ,parcialidade, alto espírito que não ganham o suficien,

penultima sessão da edili-: der udenista Gercino Silva. Critica o sr, Gercino a cívico e grande dedicação, te nem para, comer, quanto
dade, UIU projeto que subor- Foi porta-voz das líber- ida do vereador Osmar I pois' que sessões houve que mais para morar e 'vestir.

o
d inava o Legislativo Mu- dades cívicas dos represen- Cunha ao Rio onde repre-I se prolongaram até alta ma- Deve, 'O) .líder 'udenista.
nicipal ao cabresto do "pior tantas do povo florianópoli- sentará o Município no Con- ,drugada, estando o sr. Os- portanto, convencer. prl,
Prefeito do Sul do Mundo", tano o líder do PSD. sr, Os- selho Deliberativo da Asso. I mar Cunha sempre presí- meiramente aos seus com.

sr, Paulo Fontes. mar Cunha" que encostou dação Brasileira de Muni-, dindo os trabalhos. panheíros de partido que.
O restante da Câmara na parede, em dois dias cípios,' para o qual foi eleí- Reconhecendo o trabalho também, não aceitaram o

não recebeu o cabresto do consecutivos o líder udenis- to honrando Florianópolis e • desenvolvido, o Congresso arrolhamento da, Câmara
senhor Gercino que ' veiu ta. E o vereador Osmar Santa Catarina. Isso foi e

I
escolheu o vereador Osmar : Municipal.

com a cortina de fumaça Cunha. não usou argumen- será um motivo de orgulho Cunha para membro do Con- Depois, sim" Ide obter a

da história do não paga- i tos balofos; usou a Consti- para os catarinenses e êsse selho Deliberativo da Asso. anuência dos seus partídá,
mento de sessões extraordí- 'tuicão e as leis complemen- cargo honroso foi obtido à cíação Brasileira de Muni. rios é que o sr. Gercino po
rárias imaginárias. ' I tares, como usou os balan. vista da atuação do sr, Os- cípíos, honrando sobrema-,' deria tentar atacar os ado
Tanto assim que a Câma- cos e contas da Prefeitura mar Cunha no Congresso neira a sua terra natal. . versârios,

ra não está reunida extra- ; nas argumentações demagó- Brasileiro de Municípios. em Porisso tudo é que o sr. 'I'rrdinárfamente. '

.

_ I gicas do líder governista Santos. quando foi' eleito Gercino-Silva, líder udenista Porque o sr. Gercino não
O verdadeiro motivo foi que oferecia vinte. por cen- Pre�idente da Comissão de faz ataques pessoais ao in- convence nem os próprios

) projeto que exigia o "vis- to aos operários desde que Planejamento. i vés de procurar argumentos companheiros ...
·

:0" do Prefeito antes da voo a Câmara recebesse também Podemos informar aos capazes de. da sua tribuna, Antes de arranjar a soll.
,1 inár ie que quasi ímpos- ação de qualquer projeto o seu cabresto. formando nossos leitores que. naque- opor-se .não somente ao lí- dariedade dos seus coman-

:le lei. parelhas ao seu lado. A Câ-I' la ocasião, representaram o der do PSD mas também aos dados não tem moral parahilitou o funcionamento
Acontece, no entanto, que

I
mara deixou o líder udenís- -nosso município. o Presiden. i seus companheiros de bano pedir o apoio dos outros re-

,) l103S0 tradicional Instí-
) sr. Gercino é' empregado ta sozinho. te e líderes de Partidos e o cada e do PTB que aprova- presentantes do povo. Se a

Io sr, Paulo Fontes" pois é
.

sr; Prefeito Municipal. ram, por unanimidade os repulsa 'começa por casa. , .

����!�:!ri:o ::��;i�:�po� s���:���aod'�e����oo ::l�:��:; deTo�s::str:s.::A��lbvra;Ir·a01�OMO�I.�I·:le:n·a.
.)

-POa'-ra()�S'-OCO,-Orir
i

-e·r'-O" p-e'r-a'-r·la-D·,S'··_iIcontra dispositivo expresso contra o feiticeiro, pois o

da Lei Orgânica dos Muni.
I operário convocado pelo Presidente, Osmar Cunha, Para socorrer operários,

cípíos e da Constituição es· Prefeito queria o aumento, líder pessedista, Vitório Ce-
ti d'

.

tanual. I e não demagogia. o líder cheto, líder petebista é Pre•.
a Ira os a, necessidade com

Os outros vereadores. en- 'udenista foi .para o jornal feito chegaram a tempo e o incendio que destruiu a

.retanto, são independentes "A GAZETA" dizer inverda- hora em Santos e trabalha. fábrica Tecelagem Itajaí, o
E' afrontoso à personali- dí h' té

.

d f t
. .

t te repu taram a IS ona. .ues e azer a aques pessoais ram convemen emen e. deputado Bahia Bittencourt
'roda a bancada udenista ao .Iíder pessedista, cuja ho. O sr. Gercino Silva, en-

.,�. petebista inclusive deixa- nestidade de atuação todos tretanto, voou até o Rio. a

ram o sr, Gercino, falando conhecem e cuja autoridade passeio. Esteve passeiando
sozinho, tão estulta era sua em matérià econômico-fi- em São Paulo e dois dias de'-'

iroposta. . Deixaram o ple- nanceira é respeitada em to· pois de começado o Congres
'a de Barros. que transfor- aárlo, com o líder na tr ibu- do o país, recebendo restr í- so chegou a Santos. Nomes.
taram suas profissões em na...

'.

cões naturalmente do far- mo dia recebeu telegrama
,-_- .-_....- .....--- ..........--- ,- ...................---..-..-.....-..,-..--..-----------------.-.-•••-.-...

que sua progenitora falece·,/ 'mtuário, quando à causa

I,'pedr'eJ·'ando Mestre''S ,';·iaS.e.
retornou a Plorianópo-

.'o magistério emprestaram
'olaboração. N d f G'a a ez o sr. ercmo em Art .

Não há quem de bôa fé, Não' faz mUlto, a residência de um magis· �antos. Foi passeiar excluo .

sivamente ao Rio e São Pau. 'II ,

10_
.

Porque o sr. Gercino Silo ,

va não devolveu os dez mil
cruzeiros a� município? I
O sr. Paulo Fontes, por

Ioutro lado foi de ,automóvel
oficial, levou sua exma. es·
posa e o chauffeur da Pre·
feitura.
O sr.' ·Osmar Cunha, en.

'tretanto, como os srs. Álva
ro Millen da Silveira, Vitó.
rio Cecheto e prefeito Paulo
Fontes trabalharam e fize·
ram jús à viagem.
Tão honroso foi o cargo

obtido pelo nosso conterrâ.
,eo sr. Osmar Cunha que o

'11'alecido Prefeito de Curiti

I

ba, eleito vice-P,residente da

,

-

Florianópolis, Quinta·feira, 11 de Junho de 1953

ANALISES
Obedecer a lei e um imo

peuativo,
P restig iar as autoridades

constituídas um dever como

salvaguarda do próprio re-

g ímen.

Quando, contudo. essas

aut.nidades não se condi

zom. não se elevam a mago

fi rude dos cargos. é mister

E como se não bastasse a

ncapacidade da Diretora

Educação, nomeia S.

:xcia., o sr. Governador, a

'na "sub-diretoria um sule-

.do de Educação, tamanhos
'::;mandos praticou. pelo

que se alteie a voz. que se -u espírito rastejante. des
-rsonalizado, incapaz de

dadãos contra os que obs- .-xemplos de verdadeiro
,

curecem e desd�uram o po- ',fest.re.

a l .r] c a consciência dos cio

der.

xxx

O futuro de, um povo .de-

, E' criminoso o ato.

seus filhos; a grandeza mo-

'ade de professores dá es

J1 de um Trindade. de um

\.reão, Ide um Elpídio'. de':um
r.il, a compreensãoe sentl- Barreiros. de uma. Antoníe-

Que podemos esperar. em 'Situacão de caos. de me·
I'

.

nossa terra. quando a ori· I diocrfdade. de irresponsabi-
entar o wagistério público, lidade com a inversão dor r, '

já delapidado com a fuga valores, predomínio do ca.

constante de suas melhores ciquismo .político. das ba,
figuras. vemos esta dupla julações. dos que possuem
que se completa no aspecto espinhas flexíveis.

pende da grandeza.moral de

mente cívico assentou-se sôo

tre os pilares da Educação.,

,

A Educação como fôrça
l'eformado�a; como idéia vi·

'"

va capaz de sacudir os ali.
•

cerces da própria' naciona·
lidade. f�utifica sob o am.·

pa.ro de, mestres concientes.
càpazes. amparados à orien·

tação de pedagogos.

negativo?
\

Absolutamente nada.
'

Pois não cremos em ho ..

'xaminando a questão.' não
'e revolte, não lastime, não
'Ualdiga a situação a (!ue

:hegamos.

M. SOARES

mens que descendo os de.

graus do cargo de secretá-l.OOO europeus
rio de Educação se e'xpõe a;� mensalmeot..,ridículo no pular de muros li

atraz de cl:iànças" traquinas p.ara o Brasil
Pela prónria natureza.... GENEBRA, 10 (lJ,_P.)
Em homens que saindo da

responsabilidade de auxi·

liar direto de um govêrno.
vão ao inter.ior do Estado

praticar atos de vandalis.

mo. perseguindo pobres pro.
fessôras. amea�ando, co,r·

rompendo os p.rindpios de·

mocráticos, impondo o voto.

Não cremos. em profes
sôra diplomada em curso

primário. ,pomposamente.
por Um ponta pé da sorte,

lançada à culminância de

I)ireto.ra em Educação�
Ao primeiro falta senso

de responsabilidade. a se·

p:unda cunhecimento. cultuo

'i:1, iudépendência intelec

tual.

Aproximadamente 1.000 eu· I

'ope\b, procedentes da Itá- I

ti�, Cl'éeia, Alemanha e

Austria, viajam, mensal-I
mente, para o Brasil d,e a-,

I

cordo com o plano para I

:eunir _as famílias qu� ain-j':lá estao neste contmente(
om 0'8 chefes de famílias'

aquele pàís.
A notícia fci dada pelo

�omité Intergovern::,tmental
le Imigração Européia,
iresG.entando que' o próxi-
1'10 contingente de 56 ale·

nães, chegará ao Rio de

'a:1eiro a 26 deste mês, a

0,'do do transatlântico

Louis Lumiére".

,ECITAL
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS

COMERCIÁRIOS
DELEGACIA EM SANTA CATARINA Votação da redação final

O 1)ELEGADO DO INSTITUTO 'DE APOSENTA· GR .NDE ORIENTE DE para ao projeto de lei n.

DORIA E PENSõES DOS COMERCIÁRIOS, NO ESTA-
.

B
,

9/53 - Autoriza a aquisi-
DO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, San.a l"a4ar.-na çã'o de duas áreas de te'l'ras,
pelo presente edital cita o servidor JOSÉ SOARES LO- I '" I por doação, no município
PES (AC. 1556), Fiscal, Classe "J", do Quadro Suple- - COMUNICÁ'ÇÃO DE LUTO - de Guaramiri�.

mental', lotado nesta Deleg�cia, para, no prazo de quinze .Nós" Gl':. Mest:. do Gr:. 01':. de Santa Catarina

I
Votação da redação final

dias, contado da publicação dêste edital, apresentar de- c;UID.primos o doloros.o devú de �omunicar aos 111M:. de para ao proje�o de l�i. n.
i'êsa, sob pena de revelia, no processo de abandono de nossa obed:. o faleCImento no dIa novê do corrente, do ,10/53 - Aumenta o nume-

. serviço, instaurado por êste Gabinete, através da DP-
.
Sob:. Gr:. Comend:. �er:. da Ord:. Dr. JOAQUIM RO-1 TO de membros da Comissão

128/53, de 9 do conente mê's, esclarecendo <lue a refe- DRIGUES NEVES. de Energia Elétrica. ,

rida defêsa' deverá ser apresentada nesta D.elegacia, sita, Pelo presente decretamos luto oficial por vinte e Votação da redação final
ii. rua Felipe 'Schmidt,n. 37, no horário das 12 às 18 ho- um d,ias e suspensão dos trabalhos ,em tôdas as OOfic:. para ao projeto .. de lei n.

ras, nos dias úteis e das 9 às 12 horas, aos sábados. por nove dias. � lA/53 - Autoriza a aquisi-
Florianópolis, 9 de junho de 1953. 01';. Fpolis., 10/junho/1953. 'ção de uma área de terra,

Francisco Câmara Neto V:. A:. C:. ]'por doação; no municípia
Delegado Grão Mestre �e Rio do Sul. . I

\

trado, aqui :t:la Capital, foi apedrejada. O fato
causou repulsa, da mesma forma que causára o

foguetório atiçado contra os lares de outros ma·

gistrados, um pouco antes, por, elementos exalo
tados da U. D. N.

Agora,- outro caso de apedrejamento: a.;u

nos do Institu.o de Educação lapidaram a' resi
dência do Prof. Custódio Campos, lente de La·
tim daquele estabelecimento. O fato não é só
condenável por todos: é alarmante! O respeito
aos' mestres desapareceu. A' hora do estudo, os

máu/s .

alunos correm para o cinema e depois.
quando as notas insufien:tes' e as reprovações
os atingem, atiram sôbre o mestre as culpas
da própria vadiagem e as pedras do brutal
_instinto de vingança. O Prof. Custódio Campos
é üm professor dignú, honesto, que conta com

largos e trabalhosos anos de. serviço ao ensir.o.
Se, dentro da contingência humana tenha por
ventura errado ou sido menos justo, os alúnos
que lhe desrespeitaram o lar tinham recurso ,le·
gal para a defesa de seus direitos. O covarde
expediente de que lançaram mão, por sôbre r:ri·
minoso, atesta que não lhes assistia razão algu·
ma de protesto. No caso, devemas reconhecer,

. não está comprometida a direção do Instituto.
cujo diretor tem sido incansável e enérgico no

IlÔl; ordem e disciplina à anarquia que herdou
do seu antecessor. Apurada, no entanto. a. res

punsabilidade dos autores da selvageria. cum

pre-lhe agir com o máximo rigor, para. que o

caso não se repita.'
,

,

Nele. nesse lamentável e doloroso episódio,
refletem-se" aliás, dois outros fatos, a çue a

Eção do govêrno não é alheia:' a entrega da di·,

reção do Ensino em Santa Catarina à pessôa
que não está culturalmente à altura, e o diário
desrespeito aos professores• .vítimas da políti
cagens oficial. 'Removidos, transferidos, demi.
tidos e rebaixados, ós prof�ss{)res perdem a for·
ça m,oral perante os alunos_

Nas eleições recentes, os mestres deixa·.
ram de ser cidadãos livres, para receberem cha·
flas marcadas {l serem obrigados a lnarchar bo·
vinamente para as urnas.

Dia' não passa' sem que o órgão bornhau·
seano injurie. no jornalista, o Prof. Barreiros
Filho, reserva mental e moral do magistério ca·

, tarinense.
,

Os 'frutos dessa enxurrada que varre as

mais altas tradições da terra barriga-verde, são
esses apedrl'jamentos que se vão repetindo' ...

a·

em suas

Assembléia I

...
Legislativa I

Sessão do d:a 10-6-53.
Presidência:

le Oliveira.
Volney c.

Secretaria: Lenoir Var

''!Is Ferre:l'a e Flpídio Bar
,o::;a.

,

Hora do Expediente
DC'lefídos para Rio das

Antas
O dep. Siqueira BelIo, na,

tribt,na, após tecer várias
consid,erações em torno do
distrito de Rio "das Antas,

I municí.Pio de Caçador, apre
sen ta indicação, em pról de
seu desenvolvimento. Assim
é, que, solicita do Góvêrno
-do Estado, a construção de
um galpão no Grupo· Esco
lar local e a instalação de
,eu serviço de água e ,esgo-
to.

Ordem do Dia

, \
•

fileiras

Tecelagem HajaS S.A.,
parcialmente destruída

por incêndio.

§ único - A Diretoria do

Sindicato prestará con-

ta da importânciaapresentou, ante-ontem, na

'Assembléia, o projeto abai

xo, de ,logo combatido pelo
dep, Mascru-en has, ,da U.
D. N.:

re-

cebida e entregue aos
,

operários no prazo de

seis meses.

Art. 20 - As despezas de-

Projeto de lei n. correntes desta lei cor-

Conce(le rerão por conta do ex

cesso de arrecadação
auxílio

<:lo presente exercício.
Art. 30 - Esta lei

'

entra
etn vigor na data de

1° Fica o Poder

Executivo autorizado a

conceder o auxílio de

cincoenta mil cruzeiros

(Cr$ 50.000,(0) ao Sin-
sua publicação
S. s. 9 de ju_nho de 1953

José 'Bahia Spindolla Bit.
l,'es de Fiaç.ão e Tecela- tencourt

\

gem de Itajaí, destina- I Francisco Neves
dos a socorrer os ope. Ribas Ramos
rários atingidos pela Osvaldo Cabral

paralização da fábrica Braz AlveS�

dicato dos Trabalhado�

O campeonato brasileiro de 'basquete juvenil,
marcado para julho deste ano, deveria realizar-se
nesta Capital..

Acontece, porém, que o au�ílio do Estado lhe
foi definitivamente negado. Se o Conselho Nacional
de Despoi.-tos conseguir a verba necessária, cêl'ca de
cem mil cruzeiros, a disputa nacional será �fetiva
da ainda nesta 'nossa Florianópolis. E,· como sempre
acontece, os amadores de todos os Estados, sairão
daqui fazendo a melhor, a mais eficiente e a mais
barata propaganda da nossa terra e da nossa gente.

Pena, pois, que o govêrno, preocupado .com as
despesas eleitorais e os gastos do faustoso Palácio
Encantado da Agronômica, se� :falar nos foguetes
e nos banquetes, ,não compreenda que o dinheiro
gasto com. o esporte é bem aplicado.

.

Enquanto a Confederação e o Conselho Nacio
nal querem aqui o campeonato, o sr. Irineu Bor
nhausen não 'quer!

As causas da ojeriza do nosso Governador pelo
basq.uete são conhecidas. Quando da construção do
Estádio Santa Catarina. S. Exa. fez o possível para
evitar o auxílio dos cofres públicos àquela inicia
tiva, áuxHio que afinal foi concedido pela As;;em
bléia, graças, sem dúvidas, ao dr. João José de Sou
za Cabral, á época Secretário da Educação. Orçado
em Cr$ 900.000,00, o estádio custou mais de um mi.
lhão. Foi fruto dá iniciativa da FAC, que contou
com o a�ôio decidido de todas as classes" através
de donatIvos e contribuições de toda a espécie. ,O
Estado concorreu com ,Cr$ 400.000,00. E por eles o

Gov.ernador esperava ver na bela pra'ça e�porti�a,
enCImando-lhe o pórtico, as letras luminosas: Está.
dio Irineu Bornhausen. E isso não aconteceu! O Go.
vernador considerou-se encestado!

Além disso, no festivo dia da inaugUl:ação, as
coisas não corr(lram como êle esperava! S. Exa .. viu
o estádio repleto. Varios milhares de pessôas. Meteu
um cigarro na bôca; pôs a mão no bolso, cortou, com
a outra, a fita inaugural e esperou as ovações que
não vieram! Foi injustiça, confessemos. Mas os

aplausos nem tiveram eco, tão singelos e se� entu-
siasm.o que foram.

' -

Logo, em ,eguida, por. azar, .

a as�istência deli,
rou, de pe,· em palmas e vIvas VIbrantes e ensu:rde
cedores. � Havia sido chamado, para receber um di
ploma de/benemérito, o dr. Aderbal Ramos da Silva.

O sr. Governador; pela segunda ;vez, conside-
rou-se encestado!

.

.

,

Daí porque, por aqui, neca de basquete!

GUIL�ERME TAL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


