
,
ladares, na ausência do co

mandante Amaral Peixoto.

No-tas Po'líticas :I��P;��'�P:::::�::,:�,';:;�, . LU, de Julho a convençaoI Já assinalamos, aqui, a exploração que os udenistas nacional do partido, quan-f izeram, nas recentes eleições, com os auxílios do govêr- i,' 'Q " d 1
.

1
-

d f'F d I T d Presíd G 'I' Y
, uo sera ac.a so uçao e 1-no e era.. 'ti o quanto o reS1 ente etu 10

_ argas . .

.determinou ao Ministério da Agricultura fôsse dado à nitiva à volta do sr. VIto
,Santa Catarlna - máquinas agrícolas, armazéns, se- d!10 Freire as hostes par-: mentes, jeeps, reprodutores; etc. etc. - foi levado ir tidárins.conta de benemerências do sr. Irineu Bornhausen. No'
Oeste, um deputado lrclenista falava mais ou menos as-
sim: - "Quem deu arados, tratores, jeeps, aos lavrado-
res? Foi Iriueu Bornhausen! Quem construiu armazens 200 aveio· dpara os produtos da nossa lavoura? Foi Irineu Bornhau- I 8S e!'en! Quem está distribuindo milhares de sacos de se-I tr el am Dt.nent.es aos nossos colonos e' _agricultores? �' Irineu Bor_, "d e onhausen l Precisamos, pois, votar no partido do sr. Iri- RIO, 11 (V. A.) - Foi
�,eu Born�ausen, q��e é a V.D.N; Quem votar no P.S.D.

I eleito presidente da Fok-«u no P.1.B. estará votando no aumento do custo de I In dú tri de Aeroná ti'd C . . .
. I (cr us na e eronau I-n a, na oap que o sr, Getúlio Vargas errou para enri-

quecer os tubarões." ,

I
ca S. A., o sr. Vasco Pezze,

x x industrial paulista.' A fa-
x I

brica, cujo capital é deEm Capinzal as sementes que o governo' Federal .

t ilhõ d .d di t ibui f ...

I vin e rm oes e cruzerrosman ou IS rr uir oram distríbuidas no pape. . ,

Feitl!. a lista dos beneficados, através dos canais já conta, também com a Nega·do Cêml.lopolíticos da V.D.N., as sementes foram retidas, para só primeira encomenda do Mi- II
serem entregues depois dá eleição. Todos os colonos re- n ist.êrio da Aeronáutica de aos trabalha-ceberam o aviso: quem votasse no P.S.D. ou no P.T.B.,

t
-

beri -

d :
'E f' d uuz en os aviões de treina-

�
nao rece ena grao e semente. sse 01 um os modos I orespelos quais o govêrno do sr. Getúlio Vargas foi usado mcn to.

'I .contra o partido seu e do sr, Jango Goulart,
. . RIO, 11 (V. A.) - ° pr e-

x x i'Conlra a Russl-a I
'sidente Getúli� Vargas �-x - I

provou a proposta do ml-�a sessã? .de 2 de dezembr� de 1952, u�. deputado,! RIO', 11' (V. A.) _ A I ni�tro da Fuzen da.. sr. Ho-da trrbuna; dizia eloquentemente na Assembléía : I., I ' . ."Precisamos, srs, deputados, preservar o ensí- I reportagem apurou que a
I
racio Lafer, no sentido de

no da política, pois ela trará sómente prejuízos I Associação Comercial é ab- não ser concedido câmbioà educação em nosso Estado". I solutaments �ontrária ao
I
oficial aos representantesI Essa VOZ, assim exata e sábia, erá, infelizmente, a-

I
reatamento das relações

I 'dos. trabalhadores à Con-21 vereadores, penas' teórica! Era a voz do líder Bulcâo Viana, testemu-I . I
" .

'

20
' IlIha das chapas marcadas para as professoras ,de Taió!

com a �us,�la, achando qu.e I
f'erênc ia do Trabalho de5 I Nessa �e�ma sessão, o irriquieto deputado. M�sc�-' o Brasil riao d�ve comum- Genebra., .1 r�nhas �ecl'lmmav� asperam�nt� o P.S.D. �or dlst:lbm� I cal' com esse pais. ° assun-I A delegação operária,1 cédulas a�s professores. �a] ce,duJas,a alguém nao e! to foi -ventilado durante composta de nove membros1 fraude. Da-las marcadas e que e! Serã que o dep. Mas- \

. .

I
. ,

'

---, carenhas vai voltar à tribuna para profligar o caso de.' .ima reurnao d. a diretoria, pedia dolares e francos49 'I'níõ?
I em caráter sigil<?,so. suíços.\

.

TRABALHO - JOÃO GOVLART
GVERRA - JVAREZ TÁVORA
FAZENDA - OSVALDO ARANHA
VIAÇÃO - JOSÉ AMÉRICO
AS PASTAS E OS CANDIDATOS

Nomes e .Números
ITVPORANGA

Julio Alfredo Albino - P.S.D. . 221 votos

Joaquim Boeing - P.S.D 296
Frederico Probst - V.D.N 442

F'rancisco .Julío 'Müller - V.D.N. . 308
Vanio Colaço de Oliveira ---:- V.D.N 223
Carlos Alberto Thiessen - V.D.N 223
José Domingos Paglioli - P.S.P 305

GVARAMIRIM

votosArno Zlndas - P.S.D 271
Helmuth Sprung - P.S.D. "

, , 232
Franctsco. Vegini -,- P .S.I>; ,........... 229.
I.'elipe" Manike - P.S.U 196

·'''·Adolfo Bartel - U:D.N;-·.,: · 264'
Wladi&lau l{âs�iersld - U.D.N. 249
Arnoldo Bilardt Junior ..:__ 'U.D.N. 222.

CAPINZAL,

José da Silva - P.S.D. . 27S
Edgar Lancini - P .S.D. . 228

Apadcio O. Ribeiro - P.S.D 228
Samuel Spritzer - V.D.N .' .. 469
Mario O. Brusa - V.D.N 389
Cedi Bortoli - V.D.N 114
Luis Brun - V.D.N. 190

votos

TANGARA'

Nelson Pizani P.S.D , , 320 votos
Benedicto Cenati - P.S.D. 100
Lauro Dionízio Loef - P.S.D. 111
Antônio Teixeira Pinto _ P.S.P. 615
Antônio Didimo da Silva e Sá - P.S.P� 151
Virgilio Dressh - P.S.P 100 ,

Hetuy Marin - P.S.P. 99

PIRATVBA

Eduardo Bento Osorio - P.S.D .

Norberto Al:tur Mat;t -:-" P .S.D. . .

João Rogério Martins""": P.S.D. . .

Oto Luis Rogge - V.D.N .

Adão V. Stein - V.D.N. . .

Adolfo Heinz - V.D.N. . .

Alberto S. de Bíttencourt - V.D.N.

303
127
102
251
197
222

'

165

votos

TVRVO
r

José' Marcon P.S.D...•............. 233
Armelino Cesar - P.S.D. .

'

.. , 291
João Pelegrin·i - P.S.D 202
José Bonal - V.D.N '. 431
Líberato Simon - V.D.N•..... ' 20S
Pedro Zelli - V.D.N . ' 215
Bonifácio Bràth - V.D.N. . :....... 502

votos

TAIó

Hercílio Anderle - P.S.D. 183
Marcos Oenning - P.S.D 146
Leopoldo Jacobsen '_ Dissidente P .S.D. 179
L�is 'I'ambosi - P.T.B. :.: ' 179
Walter Schmitz - U.D.N. . .. ; 212
José Antônio Nunes - V.D.� 150
Vital Valentini - P.R.P•............. 148

votos

RESVMO

V.D.N .

P.S.D .

P.S.P•..............................
P.T.B .

P.R.P , .

Dissidência do P.S.D. .

'

.

DIAS

As eleições municipais vieram demonstrar de
maneira clara e insofismável, a coesão indiscu
tível . do Partido Social Democrático.

Totais 6509 6493
No município de Turvo o Sr. Nerêu Ramos

obteve 2151 votos. Agora, o PSD conseguiu ape
nas 1255 votos, devido a fraude, que está sendo
apreciada pela justiça. A UDN usou o serrõte
para substituir os votos de várias urnas intei
ramente pessedistas,

Ao inclito Imperial Marinheiro MARCILIO DIAS e
l gloriosa Marinha de Guerra as nossas mais empolgan
.es homenagens e o nosso mais profundo respeito, com
l convicção de estarem alertas contra os falsos dema
gogos e os inimigos da grande e estremecida Pátria. Bra
sileira.

Salve Marcilio 'Dias!!! Salve Marinha de Guerra do

Vamos importar cebolas .•.
RIO, 11 (V. A.) - A ter, demoradamente, com o!'.

COFAP, importará cebolas I representantes do cómér
ia Argentina. Esta decisão cio de atacadistas do Itio
�oi tomada pelo coronel He- as' causas da escassez do
lio Braga depois de ..deba- produto brasileiro no mer-

Brasil l l l
,

��� ..-<��.

cado.

) lU ·�O DA CIDADE ...

Iti"'fll .>«:"
fIOi..1::,OFT ArLA '" ..

•

Flôres para
Da. Vdenilda!

.

- Quem as 'mandou?
- Os Teixeira Pinto, lá

de Tangará, pelo resul
tado das

a sra.,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4a VARA DA COMARCA inquiridas as testemunhas SINDICATO DOS EJ}lPREGADOS NO COMÉRCIO I
JUIZO DE DIREITO DA

DE 'FLORIANóPOLIS -rs. Ricardo Pedro Goulart DE FLOUlNóPOLIS N 14
: 4a/. VARA DA COMARCA

I liDE FLORIANóPOLIS
e Manoel João Constante,

•

I M"
.

1 , Edital de e itacão com 'o

Edital de citação com o que comparecerão indepen- De acôrdo com o artigo 8 da Portaria in isteria n., d trí (30)
1 + d it

- 148, de 8-i1-52, faço saber aos que o presente virem ou I De ordem do Sr. Profes-' prazo e rínta dias

prazo de trinta (30) dias erit.es e Cl açao, requeren-! dele tiverem conhecimento, que foi encerrado o prazo SOl' Henrique R J', I O Doutor MANOEL BAR-
upp unJOI, BOSA DE LACER'DA, JUl'Z

O doutor Manoel Barbosa
:0, entretanto, a citação pa- I

de registro de chapas no dia 5 de junho de 1953, para as Diretor da Faculdade de )01' editais, com o prazo de

:':\ ês.se ato e todos os de- eleições .da Diretoria e Conselho Fiscal deste Sindica- de Direito da 4a. Vara da Tinta (30) dias, os interes-
de Lacerda, Juiz de Direito Direito de Santa Catarina, C marca d F'lorla óp li

11:',:S do processo o Repre- to, as quais serão realizadas no dia 12 do corrente na
o e n o IS, sados incertos, para contes-

êd d t E tid d' T Silvei I" 20 torno público, pàra conhe- Capital do Estado de San- t d
en tan te do Min istério PÚ- se e es a n I a e, a rua enente I verra n. o, an- arem,- queren o, a presen-

I I
.. '

d t
- ,

8 h d h- cimento dos interessados ta Catarina, na forma da te ação, de usucapião, na
1:, d Est d d D (ar, m icran o-se a vo açao as oras a man a.
) "co io � a o e o o 0-,' D

.

d t h
" it lei etc 1 d

.

d 1 d
, . ._

'

epo is as qua orze oras a urn7 fara um CIrCUlO, que se acham 'inscritos no
' . qua se po e seja ec ara o

mm io da União, Requer-se,

I
transformando-se em' volante, percorrendo as firmas Ma- Concurso para Livre Do-

F A Z S A B E R aos que o dominio dos Suplicantes
linda, depois de feita a jus- chado & Cia. S. A., Meyer & Cia., Carlos Hoepcke S. A., o presente edital de citação sobre o terreno acima des-

Faz saber aos que o pre- centos os seg,uintes candí- d tr i t (30).if icação e julgada quando' C. I. e Oficina Ford (Irmãos Amin). com o prazo e rm a cri to, cuja sentença servirá'
sente edital de citação com

baste, a citação pessoal dos De conformidade com as disposições lega is, foram d a tos : dias virem ou dêle conheci- de titulo para a transcrição
O prazo de trinta (30) dias' .

t d
.

t h ti' 'I'eor ia Geral do Estado -
mento tiverem, que 1)01' par- n Reg' t Ctt, •

':onfl'ontantes, no lugar Ca- regis ra as as seguiu es capas, compos as (OS seguiu- " o IS 1'0 ompe en e,

,

virem ou dêle conhecimento tes associados: 10 ano te de LIDIO FIRMINO prosseguindo-se com obser-
poeiras e, bem assim, por R CARDOSO e outros, na a-

' .

d f li
'tiverem que, por parte de PA A A DIRETORIA Dr. José do Patrocínio Gal-

vancia as orma Idades le-

Paulo Eduardo Machado, na
,ditals seu irmão Eduardi- Luiz da Silveira Vitório Cechetto lotti.

ção de usucapião em que gais. Protesta-se pelo depoi-
'0 Eduardo Machado, que Paulo Malty Amâncio Pereira Filho requereram perante 'este ,mento pessoal de que, por-

ação de usocapião em que
e, encontra em lugar incer- Amaury Cabral Neves Miguel Romãode Faria Dírelto Constitucional Juizo, lhe foi dirigida a pe- ventura, contestar a ação e

requereu perante êste Juí-
to e não sabido assim como I' ,

, . ,Para Suplentes da Diretoria 2° ano tição do teôr seguinte: Ex- pelo depoimento de teste-

zo, lhe foi dirigida a peti- . .

t d t
Júlio Corrêa Osvaldo Lehrnkuhl Dr. Telmo Vieira Ribeiro mo. Snr. Dr. Juiz de Direi- munhas e' vitorias.

'

Dá-se

d
.

E
quaisquer m eressa os, 0-

Pedro Francisco da Silva Gerson Domaria to da 4a. Vara. Lidio F'irmi- presente o valor de Cr'$ção o teor segumte: ,xmo. dos para acompanharem os
Dr. Wilfredo Eugênio Cur- C d Ed d 'C

.sr. dr. juiz de direito da 4a'
<.' ,

<,' Walter Climaco Saul Silveira Penha li
no ar oso, mun o ar- 2.100,,00, Testemunhas: Ju-

termos da presente ação de Para o Conselho Fiscal
r in. '

I
rilho Cardoso, Olga Infan- lio Dias de Oliveira e Ro-

Vara. 'Paulo Eduardo Ma- , Direit Co
.

I 3'° .

C dI' E tusucapião, por meio da qual

I
Dibo Elias João Silva o mercia - ano era ar oso, ririeu s a- berto Pedroso, brasileiros,

deverá ser reconhecido e de- Maur� Duarte Schutel Huberto Moritz Dr. Abelardo de Assunção nislau Cardoso, Altamiro casados, residente em Co-

cla radoo domínio do Suplte. Estevao Valmor Machado Bento Aur.in o de Souza Rupp. Cardoso, Nelis Gonçalves e queiros. Nêstes termos, P.

, . . 1 Para Suplentes do Conselho Fiscal S ta ri d F ld d
sua mulher Anail Astrogil- deferimento. (Sôbre estam-

-ôbr-e o aludido terreno, fi- A f
..

A I
'

ecre a ria a acu a e
n rlZIO ma ra Francisco Miguel da Silva de Direito de Santa Catarí-

da Cardoso Gonçalves, Ar- pilhas es.taduais no valor de
.an do, assim, citados todos" Eduardo Rosa Aécio Cabral Neves mando Fritzke, Osvaldo For Cr$ 3,50, inclusive a respec-

dês te município e comarca FI
. ,

li 8 d
.

ia ra, no prazo legal, apre-' José Urbano Heil Agissé Vidal de Sousa lia, • orranopo IS, e JU- tunato de Bem e sua mulher tiva taxa de S. P. Estadual,
.entarem contestação, se o Está assim portanto, aberto o prazo de cindo dias a nho de 1953. Iracema Maria da Lapa devidamente inutilizadas)

ju izerem e seguirem a cau- terminar no próximo -dia (11') de junho, às vinte horas, i Visto: Cardoso de Bem," Ugo Alves Florianópolis, 22, de abril

.a, até final sentença, sob para efeito de impugnação' contra qualquer dos cand i-
i
Oswaldo Bulcáo Vianna Garcia e sua mulher Lindo- de 1.953. (assinado) Aldo

ve, brasileiro, naturalizado, dates registrados sendo que as impugnações que sejam ca-! 'I'.' t d S tari luar' Cardoso Garcia e Ar, Av ila da Luz. Em a dita pe-.
IS penas da lei. Protesta-se ' . ' ,

� . I" re 01' a ecre ana
orveis devem ser encammhadas a esta administração. '

,. naldo Cardoso, todos brasí- tição foi proferido o seguín-
Florianópolis, 6 de junho de 1953.

V isto :
leiros, maiores, casados, te despacho: A. á conclu-

Gustavo Zimmer Henrique Rupp Junior

I com excesão de Olga lnfan- são. Fpolis, 23/4/1953. (as-
.Presidente da .Jun ta Governativa Provisória Diretor cia - Cardoso e Edmundo sinado) Manoel Barbosa de

Visto: i Carr ilho Cardoso, res íden- Lacerda. Subindo os autos

Hypolíto Gregório Pereira tes nésta Cidade, com exce- á conclusão, receberam o

Inspetor Federal
são de Osvaldo Fortunato seguinte despacho: Desi

de Bem e Sl,a mulher, por gne o Snr. Esctivão dia e

leu advogado abaixo ,assina- hora para serem inquiridas
10, que, fundamento no art. as, testemunhas arroladas,
-50 b t 55" cientes o 'dr. Pl�OCU' rador':) , C0m . com o ar. <:;,
do ç. Civil e, na conformi- dos promoventes e o Doutor

dade com o processo esta- "promotor Público. Fpolis,
belecido nos arts. 454 e se- 24/4/195,3. .(assinado) Ma
guintes do C.P.C., propõem noel Barbosa de Lacerda.
a presente ação de usuca- SENTENÇA. Vistos.' etc.
pião, na qual, sendo neces- Julgo por sentença a fusti
sário: P.P. 1° - Que, por ficação a Justificação, consDe ordem do �r. Profes-' .

SI e seus antecessores, pos- tante de fls. e fls. em que
SOl' Henrique Rupp JUJIiór, ,suem, há mais de triHta são justificantes Lidio Fir
Diretor da Fàculdade de (30) anos, manda, pacifica mino Cardoso e :sua mulher

Direito de Santa Catarina, e inintern�ptamente, um ter-I e, outros, afim de que surta

homo públ'�co, para conhe- reno, contIgo ao que recebe- ,os seus devidos e legais e-

. ram por herança de seus
I

feitos., Expeça-se. mandado
,�ime!Ito d"os interessados pais e sogros, sito em Co- de inti,mação aos confinan-
qUé se acham inscritos no queiros, nesta Comarca, tes do imóvel em questão,
Concurso para Catedrático medindo doze mil, seiscen- bem como ao Diretor do

os seguintes candidatos: tos e dezoito metros quadra- Serviço do Patrimonio da

Direito Penal _ 20 ano
dos (12.618 - mts2) e con- União' e do Dr. 4° P�omotor
frontando pelo Norte e 0- Público, na qualidade de

Des. José Rocha Ferreira este com herdeiros de Li- representante do Ministé-

Sindicato de Condufores Bastos. bia Rosa da Conceição, pelo rio Público e da Fazenda

V I
Direito Internacional PÓ- Léste com terreno de pro- do Estado, para todos con-

de eícu (i S ReJ d, viários blico - 3° ano priedade dos Suplicantes e testarem o pedido, queren-

FLORIAN 'POLIS
,�' Des. Alcibiades Valério Sil- pelo Sul com Roberto Pe- do, no prazo legal. Outros

O I Transportes Coletivos desta droso; 20 _:_ Que, satisfei- sim citem-se, por edital
de trabalho e, não tencio- ficação constante de fls. e Convoco os sócios dêstp. ,Ca,pI'tal par'a melhoras de

veira de Souza
-

.
_ tos como se acham todos os com prazo de trinta (30)

na.ndo mais voltar, deu co- fls. em que é justificante Sindicato, para uma assem- vencimentos os seus mob-
Dr. Waldemiro Cascaes. requisitos legais pàra o re- dias, os interessados incer-

mo presente ao Suplte. a Paulo Eduardo :Machado, a bléia final, dia 12 do cor- l'istas e a escolha,de um de.
Direito Judiciário Penal'- conhecimento do dominio tos, citação essa que deverá

área que lhe coubéra na di- fim de qu,e surta os seus de- rente, às 19 horas em sua' legado para representa:-
5° ano dos suplicantes sôbre, dita ser feita na conformidade

vlsao acima, ou seja três vidos e legais efeitos. Ex- d
.

1 r, t S' d' R' Des. João de Luna Freire área 'de terra, independen- com o art. 455 § 1° do Cod.
se e SOCla. ' es e 111 Icato no lO, n') te de qualquer titulo ,e pro- de Proc. Civil. Custas afi-

metros e 2.544 décimos mi- peça-se mandado de' intima- Ordem do dl'a CongI'esso de AssI'ste'nc)'a Dr. Abelardo da Silva, Go- ,

I FIva de bôa fé, que em tal ca-' na. orianópolis, 16 de
lésimos de frente que faz ção aos confinantes do imó- Autorizar a esta Diretu- Social a se realizar no dia

mes.
80 se presume, assistindo- maio de 1.953. (assinado)

à estra"da geral de Gapoei- vel em questão, bem como ria ,entendimentos com os

I'
27 do corrente.

Secretaria da Faculdade lhes o, direito de requerer Manoel Barbosa de Lacer-

ras, por 430 metros de' com- ao diretor do Serviço do Pa- senhores Proprietários de A Secretaria le Direito de Santa Catari- que assim se declare por da. Juiz da 4a. Vara. E, pa-
primEmto para os fundos trimônio da União e do dr. na, Florianópolis, 8 de ju- sentença, que lhes servll'a ra que chegue, ao conheci-

que o faz com ,terras de J0- 40 Promotor Público, na n� de 1953. de titulo para a transcrição mento de todos mandou ex�

sé Linhares-; extremando de qualidade de representante ULTRA SONO
Visto:

no Regist.ro de Imóveis, ve- pedir o presente edital que

e,m, respeItosam.ente, req.ue-I será afixado n.o lugar ,de
uITjlado, com seu irmão Pe- do Ministério Público e da Oswaldo -Bulcão Vianna V Erer a . xCla se dIgne' costume e publIcado na for-
dro Eduardo Machado e, Fazenda do Estado, para Diretor da Secretaria mandar desigpar dia e ho-I ma da lei. Dado e passado
por outro, com o Supte. e todos contestarem o pedi- TE R'AP IA

Visto: ra para proceder-s.e a jus- nésta cidade de - Florianó-

'com a ái'ea de 1.399m2. Que, do, querendo, no prazo le-' Henrique Rupp Junior tificação pré�i� da pósse a-j (polis, aos dezenove (19)

desde o ano de 1918, quan- !l·aI. Outrossim, citem-se, Diretor legada, CientIfIcando-se o. dias do mês de maio do ano

d lt ,recebeAra dl'to d' 1
Doutor Promotor Público de mil novecentos e cincoen-

o o sup e. por e Ita, com prazo de Visto:

teI'r'e'no de' seu )'rma-o Edll-
.

t (30)
. O MAIS MODERNO E EFICIEN'rE TRATAMEN- , . ': par� ouvir- as testemunhas: ta e tres. Eu, Vinic'ius Çion-

tr111 a dIas, os interes- l'O PARA INFLAMAÇõES E DORES. Hypolito GregorJo PereIra, abaIXO arroladas e que com-; zaga, Escrivão, _o subscrevi.
ardino e êste sé ausentára "ados incertos, citação essa TRATAMEN'l'O SEM OPERAÇÃO DAS Inspetor Federal parecerão independentemen- ; (assinado) Manoel Barbosa
do Estado, o Suplte., tomou lue deverá ser feita na con-

te de intimação. Requer-se' de Lacerda. Juiz de Direito

posse de tal área de terras, i'ormidade com o art. 455, §
ainda, que, feita e julgada da 4a. Vara. EStá conforme.

pagando os impostos d'evi- lO, do Código de Processo SINUS ITES a justificação da posse, l;>e O Escrivão.

dos, usando-o como seu, ':::;iviI. Custas afinaL Flotl'ia- R INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANTA. Oespedl·,d'a
digne, V. Excia., mandar' Vinicius Gonzaga.

plantando-o e, até, fazendo nópolis, 27 de maio de 1953. TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

uma casa de madeira, para (Assinado) Manoel Barbosa

da 4a Vara da comarca de

Florianópolis, Capital do

Estado de Santa Catarina,
na forma da lei etc.

chado, brasileiro, casado,
funcionário federal, resi

dente no lugar Capoeiras,
Sub-distrito do Estreito,

de Florianópolis vem, com

o devido respeito, por seu

advogado que esta subscre-

casado, com escritório nesta

Capital, à rua Felipe Sch-
»rovar o alegado com o de

»oimen to pessoal de pes
midt h. 52, onde recebe as

soas interessadas, depoi-
citações, expor e requerer a

uen to de testemunhas, vis-
v. excia. o seguinte: Que o 'orias, etc. Dando-se -a pre
pai do Supte., Eduardo Ja-

/.' ;en te o valor de .

cinto Machado, mais ou me- Cr$ 10.000,00, Justiça. (SÔ-
nos em 1917, quando ainda bre estampilhas estaduais
vivo, véndo que, alguns de

:10 valor de Cr$ 3,50 inclu
seus filhos queriam se reti- �ive a respectiva taxa de
rar púa fóra do Estado e� S. P. Estadual, devidamente
possuindo uma área de ter-

ras no referido lugar Capo-
inutilizadas). Florianópolis,
') de maio de 1953. (Assina
':10) Theodócio Miguel Athe-,eiras, desta coroarc,a, divi

diu-a particularmente a seis

filhos, �abendo a cada um

dno. Em a dita petição foi

9roferido o seguinte despa
dêles à área d.e 1.399 m2. ou �ho: A. à conclusão. Floria
seja três, metros e dois mil 'lópolis, 9 de maio de 1\;)53.
quinhentos e quarenta e

_

(Assinado) l\1a�oel Barbo
(}uatro, décimos m'ilésimos ,a de Lacerda. Subindo os

t3.2544m.) de frente por ,lUtoS à conclusão, recebe

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

dos, Úmdo seus referidos fi- e hora para a justificação,
lhos, imediatamente toma- intimadas as partes e o dou
do posse que lhes tocou; tor Promotor Público. Flo

Que, em 1918, Eduardino rianópolis, ,12 de, maio de
Eduardo Machado, irmão do 1953. (Assinado) M. Lacer

Supte., retirando-se para da. Sentença. 'Vistos, etc.

fóra do Estado, em busca Julg.o por sentença a justi-

sua moradia; Que seu dito de Lacerda, juiz de direito

irmão Eduardino Eduardo da 4a Vara. E, para que che

::'.Iachado nunca mais vol- gue, ao conhecimento de to

,tou, estando mesmo 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

Sllpte. mansa e paCifica-I publicado na forma da lei.

mente, sem qualquer oposi- Dado e passado nesta cida

ção e, ininte'rruptamente, na I de de Florianópolis, aos,

posse do terreno acima há vinte e nove (29) dias do
mais de 30 anos e que!", a- mês de maio do ano de mil

gora·, legitimá-la, nos ter- novecentos e cinquenta e

mos do artigo 550, do Códi- três. Eu" Vinicius Gonzaga,
go Qivil. Para dito fim, re- escrivão, o subscrevi. (As,
quer se digne v. excia. de- sinado) Manoel Barbosa dE

signar dia e hora para a jus
tificação exigida pelo art.

4151i �d.o Qó_digo J;lº,_.;B,roce�s,o

Lacerda, juiz de direito da
4a Vara. Está conforme. O

�el;tcJ:ivã,Q.: YillJciua Ronzag,1l

E '0,1 T A L.

Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Junho de 1953 o ESTADO
---- ------------------

.itar os conf rcn tantes co

rhec idos, bem como o Dou
cor Promotor Público e a

Jiretoria do Serviço do' Pa
.rirvôn io da União, na pes
sôa de seu Representante e,

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

N. 15

,Convocação geral
SOCIEDADE DE AGRONOMIA, QUIMICA E

VE'I'E�I�1AIUA DE SANTA CA_TARINA EDITAL
Data: 27 de junho de 1053
Local: Em Florianópolis - a ser

determinado
oportunamente

Motivo: 1 - reorganização da Sociedade
2 _: modificação dos Estatutos
3 - elei.ção de nova Di'retoria
Estão convidados a compare'cer todos os pl'ofissio

::ais de Agronomia, Quimica e Veterihária em exercício
.10 Estado de Santa Catarina. )

,

Aos profission�is sediados.... no in, rior, impossibili
Lados de compacerem, é facultada � (representação por
;:>rocuração passada a outro coléga.

Florianópolis, 9 de junho de 1953
A DIRETORIA

DR. GUERREIRO fa��;i:, ��:::C!�s���;: su: Cera
A

II·c-a, ,sal,o, Ca'etanomudança desta cidade para
CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
"RESID:íl:NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

a capital do Estado e como

não possam, por motivo 'de

saúde, despedirem-se de to

das as pessôas que lhes

cativaram pelas provas de

amizade - o farem por es

te meio; oferecendo-lhes

seus limitados prestimos
em Florianópolis, á rua

General Bittencourt núme

ro 177, onde aguardam
ordens.

Sãó Jos� 6 de Junho de

1953.

J.. Lupercio Lopes

TIJOLOS PRENSl\tJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARIO
PRONTA ENTREGA

Agêncla:
,

nóa' Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Viagem

Postal,

com seguriloça
e rapidez

�o NOS CONFORTAVEIS ldICRO-ONIBUS DO

R I�IDO �(SUL-B,R4SILEIBO)
f-19rianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

OsnyGama & Cia·
. JEr!ÜKlMO COELHO. 14 - Caixa

239 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

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

Experimente bOI-e FAZEM ANOS, HOJE:
- Sr. Nelson de Almeida

BS�'T\'AB'e\��" I - '- , ),

, : c;-' I,
.

res, esposa do sr: Hercinio

Linhares.

Sra. Maria de Olivei-
CROQUETE DE PEIXE

Machado.
- Sta. Neuza Yâra Oh- ra,

Sr. Joaquim Geraldove ira, filha do sr. Telêmaco

)J:veirao
- Sta. Antonieta de Bar-

\

Se soubrou ,peixe do al-

moço, aproveite para fa

zerem prato ligeiro' e sa
ros Alves.

Rosa.
- Sra. Alice Sales An

dríani,
boroso, para jantar.

.,.....- Prof.' Mário O. Goeld-- Sta. Nelí Macuco.
- Sta. Maria de Lourdes

Jacques.
- Sra. Nair Sardá Linha-

'"

ner.

- Sr. Eríco Grumiché.
- Sta. Juracy Nunes.

Ingredientes:

Uma bôa quantidade de

peixe (1/2 quilo, nc mini

mo) ,

3

I••••••••••••••••���••••••••••••••••••••••••

Igreja São Judas
Tadeu

Salsa, louro, pimenta e

decolheres, de sopa,

manteiga
1. cebola grande; cortada

I
Estão de parabéns os mo

radores do vizinho arrabal-

�i: �:i�;:t�v�'::"�::::,.��1 O que dirão os outros? Os cegos �erão
um Templo .dedicado a São t

• preferência
Judas Tadeu, cuja pedra I Você gostaria de partici- ,11ais enraizados preconcei-

RIO, 10 (V. A.) - O Con-

fundamental será lançada' par da' P' d
.. \ . sclho Central da Fundação

_ nossa ascoa, a .os nacionais e em cUJO gre-
no próximo dia 28 I. da Casa Popu lar, en1 sua

. Páscoa do Un ivers itá.rio. mio não passaria de um n eó-

Será no Estado de Santa última sessão,' autorizou a

__ em 1.614, no Fortimdo'
' c Gostaria de confessar-se. fito, sujeito às disposições

Rosár!o, em Jericoacoara, I
Catarina, a primeira Igreja De comungar. Já �e'nsou ignoradas, de uma autorida- construção de 50 casas em

. a ter como padroeiro êste l . Leopoldina, no Estado de
um ataque dos franceses de

, ." , . I: muito l1.9 assunto e quase de eclesiástica que poderia .

gran d apost lo e d Minas Gerais, 'Ide' 46
Du Prat foi repelido por I _ .,

e o, .uja evo-
se decidiu a dar o passo fi- talvez acolhê-lo com reser-

em

1\"-. -I d S d'Eca :
çao ja se acha bem propaga- I vas e submeter

Ponte Nova, na mesma Uni-
lVÚm ue e ouza ça ; I '

na ... a provas
da entre nos

dBde da ,Federação', o que
_ em 1.627, no Rio Pitan-

.<. Mas, ao lembrar-se "o que penosas a sinceridade de -

Gordura quente, para f'rí-
ga (Bahia) o Al�1Íl:ante ho- : P,a.rlJ, a cOl1sec�lção, deste i dirão os meus colegas, os suas novas 'atitudes _ oh!

totaliza; nessa cidade, 96

tnr. notável empreendimento re-' . .
residências populares.

Ian dês Piet Heyen apode-, c :" '
'. I

meus amigos, a minha f'a- como isto, na realidade viv

, .
' . ' al izou-se na segunda-feira '1'

. lo. f-" t di" d
rou-se de varres navios

mer-I
" . .' ._

.
mi la, as mm nas as, e c... as a mas, e ar uo e custa

. .
última Importante reumao I � -

cantes braaileiros ;
, .

" I perdeu toda a coragem, nao o sangue do coração! "Meus

1 641 fo i
.

d ,je moças e senhoras ali r,'e-I, f .? Ih " .

êl "b
-' , em., OI assina o

I
"

' OI. o os, escrevia e e, a-

'Tire as espinhas do pei- siden tes tendo havido an-I p' ,
o Conselho resolveu incluir,

um tratado entre Portugal e
I .' , orem, tenho a certeza nham-se de lágrimas, quan-

xc, passe-o no máquina, de-. teriorrnen te um'. para os
entre as normas de seleção

Holanda, suspendendo as _

,<'"

i de que você fará o .mesmo do penso em todas as ccu-

pois misture com o pão em- 'I d
homens. 'f d f

� id: d
.

e classificação de candida-
hostilidades pe o prazo e

, . _. I que ez o grani e rances r sas queri as que everei a-

bebido no leite, e passe tu-
1.0 anos e nenhuma das duas

Sob a presidência do Claudel; Newmann, um dos' bandonar".
tos à aquisição 'de casas

do por peneira. Faça, à Revmo, Mons. Frederico B o-I .. .' .: ';ol1struid,as pela F.C. P., a

partes respeitou-o; '.'" " .. "

maiores intelectuais da In- "Meu coraçao e meu es-

parte, um refogado, com bold, d ign issimo v iga.rio : I t f' d 'I
" -

de que, no caso de igualda-
_ em 1.812, depois/de um... .

-

. I
g a ena, em ms o secu o pírito estao exaustos de' <,

a manteiga, a cebola, os to- Ceral, d iscuti ram-se plano" d
.

de de condições entre can-

combate de mais de quatro
-

passa o e mu itos outros. cansaco, como os nossos

mates e os temperos. Jun- de ação e foram orgnn iza- -I f
.

-, didatcs classificados, deve-
horas, ,o Tenente-coronel ..

\ .

.

.- I E es so re.Y,am .as mesmas membros quando sôbre . os '

te elepois o peixe mlsturado das as respectivas corrns- "
" .

"
.

fá ser dada preferência ao

'Inácio' dos Santos Abreu
_ I

investidas do respeito hU-1 ombros pesa um grande far-

com o pão e o môlho de to- soes. t t d "
que fôr cego.

derrotou os Charruas e Mí-.
... ' I mano e, no en an o,

vence-,
o. A sua irmã, enumera-

mates Acrescente a farí A Comissão CeI t .01 1
c ••

-

l111anOS de Artigas, junto ao
. J

� '" (e
1 ramo va os sacrifícios que mais ---- -------

nha de trigo e deixe en- Senhoras ficou ass rm COI I

---

arro.o Laureies, na Randà
:>.

1s-1 Comentando a atitude lhe custavam: "Gozo de

g rossar um pouco. Retire tituida: I

Oriental i destes grandes intelectuais um bom nome no conceito

então do fogo, junte as ge- Presidente Roselinda I L'
,

I

d'
. . .

_ em 1.816, partiram do

I
escreve eonel França: ,e muitos, sacrifico-o deh-.

, 'I'eiva Luz. I

Rio, o General Carlos Fre- "No jovem Claudel era o beradamente; mais numero- J

Vice-Presidenté - Julita d d h"
-_. .

derico Lecor (Visconde da me o os compan erros, do sos saJ os que me desestJ-
Becker. I,que dirão, que por longo man;, vou, satisfazer-lhe-s Df'

Dulce t Ih
..

empo e parahsolr o pas,so ·piores deseJos e dar-lhes o

P,ereira da Costa. ., .. " .

ção ela Banda Oriental do ôieclslvo. Farei esta con.. triunfo que mais ,ambicio-

U
. .

f
2a Secretária - Adelaíde f'

-

? N 't'
. F" I

rugual, e a m antaria da .

,

Issao, o m Imo, o sentl,- nam. arei mie izes aos que
Livramento. IDivisão portugueza dos Vo- mento mais forte que me amo, irei de�orientar quan-

I t" R
.

Esta comissão espera O· d' d t
.

t
'

un anos eals;

I
�. . lmpe Ia e declarar as mi- 'os lllS rUI ou auxiliei. Vou

1 817 R· f
apolO e a colaboração de to-

. I

_ em. ,na ana, 0- .nhas convicções-..era o res- para quem não me conhece
.

.
dos os devotos de S Judao 'j

d
'

ram fuzJ!ados os revolucio-
. c, peito humano. A idéia de e e quem bem pouco espe-

, .
Tadí'll. I

nanos pernambucanos Do- anunciar a todos a minha! 1'0
..

mingos José Martins, Padre A'ULA,�
conversão, de dizer aos Farei de mim um exilado,

Miguel Joaquim de Almeida
I

..... meus pais que não comeria e, isto, na minha idade! Oh,

e Castro ,e o dr, José Luiz Concurso para preen- carne' à's sextas feiras, de que é que me poderá levar

de Mendonça, que· faziam I t:h:n�en to de vagas do Qua-I me proclamar' um dêstes ca- , a esta resolucão senão uma

Sra. Luiza Rihl parte do Govêrno .Provisó-
.

c11'0 de Funcionários da tólicos táo ridiculariíados, necessidade poderosa"? Era
"UNAMUNO E JOYCE"

Faz anos, hoje, a exma. rio; .\..s�,embléia L�gislativa fazia-me suar frio". a necessidade poderosa e

sra. d. Luiza Rihl, esposa
- em 1:823, entra no pôs- In�Jl'maçÕes:' Livraria, No caso mais complexo de intransigente da verdade

do' 'sr. Roberto Rihl, dire- to da Rahia, o AlmiranteL:del', R�la Tenente Silvei-I Newmann é a sua situacão que acabo-u vencendo na

tor-gerente da Cia. Telefô- Lord Cochrane; . •
1'<1, Edifício Pathernon social na Igreja anglica�a, sua grandr alma.

nica Catarinense. I - em 1.865, às 14 horas a' sua posição de chefe re-

Âs home�.agens, as de O

I
em cOnSeq�len.çia dos. ferj� _.()_)_

•

-ligioso e intelectual de um
- _( _O.-.O....04lllJ!j

ESTADO. mentos recebidos no dia an- � A C I TE' grande movimento qüe agi-
,

terior, na Batalha do Ria- � ::: tav,a t'oda a Ill!!'lat,el'r. A

Sra. Patrocínio chuelo, faleceu o Imper'l'al �. -:0:- �,-'
- ..-

Ouriquês -

� A G:fi: N C I A DE "bandonar tudo - sitt'ação
.

Foi muito cumprimenta- �arinheiro Marcílio Dias;, PUBLICIDADE I::: financeira, estima dos cor-

da ontem, por' 'motivo d'e sua em 1 879 t� C ::: .

á
I

,

-. ,o en ao 0- é
-

--:'0:- _ rehgion rios, a sua cara

dat-a natalícia, a exma. sra. ronel Antônio Tiburcio Fer-l' RADIO - JORNAIS ,I universidade de Oxford, -

d. Margarida Ouriques, vir- ',reira ,de Souza recebeu dó ,� e � para ir, aos 45 anos, bater

tuosa �sposaA do nosso pre- Cor�o Docente e' Adminis- ::: REVISTAS t a porta de u�a Igreja, con-

ZlH{J conter!:'aneo sr. Patro- tratJvo da Escola de Tiro de fí .

.

: tra a qual militava os
..0.-.0....0.-.0.-.0.-.0 '

m

cínio �eremias Ouriques. Campo Grande uma belissi-

Às inúmeras manif,esta- ma ,espada de honra. -

,

em rodelas

3 tomates grandes

sal, á gesto 12 DE JUNHO
a pães pequenos, embe-

bidos em leite.
Um pouco de môlho

A data de hoje recorda-.
I

de
nos que:

tomates

3 colheres de sopa de fa

"rinha de trigo
5 gemas de ovos

3 ovos inteiros
Farinha de rosca' o quan

to basta

Atendendo, ainda a um

peéq:o formulado pelos
cegos do Distrito Federal,

Maneira de fazer:

mas e torne a levar ao fogo,
para cozinhar mais um pou
co. Depois de pronta, deixe

Laguna), nomeado coman-

esfriar e então enrole os
dante do Ex�rcito de ocupa-

e.roquetes, no feitio que 'de-

1 a Secretária

sejar, Frite em gordura
quente. (TRANS WORLD)

-:-

ANIVERSARIOS •

Dr. Rodolfo Tietzmann

Transcorre, hoje, o ani

versário natalicio do sr. dr.

Rodolf� Tietzmann, advoga
do em Brusque.

Na futura Casa de Santa

Conferência
Catarina! .

sob o patrocínio
da Direção do In'stituto
Histórico e Geográfico; o

Frequezu em ser.1 Escritor Espanhol FÉLIX

Vlnbo C·r 01 d
.GARRAJAL fará uma con-

eos a o I ferência sôbl'e o tefna =-- .

, (Silveira) I "UNAMUNO E JOYCE"

GRATIFICA-SE ,A conferência 'para'·a
Quem encontrar um 'qual são convidadas as As

arquivo cQlegial, ,conten. ! sociaçÕ�s Culturais, Auto
do material de interêsse i ridades e a Sociedade em

pmticular. I �eral, será l'ealiz,ada, no dia
Favor entregar na rua ,12 ele Junho, às 20 noras, à

(onselhe'Íro Mafra, 93. I Rua ,Tenente Silveira, 69 .

IlliD
As 5 - 8hs.

Sensacional espetáculo de

Na Tela:

Mickey RONNEY em:

FREDDIE O MAGICO

No l'alco:

EMA D'AVILA _::.. Estre

la Comica da Radio Nacio

nal.

�ISADINHA - Campeão
::1'0 Carnaval ele 1953 com o -

samba - SE EU ERREI...

GUALTER e INA' - A

interna-

Preços: às 5hs. 20,00
20,00- 11:1,00 às 8hs.

As 8hs.

CLiuc1ette COLBERT
An n DLYTH em:

AGONIA DE UMA VIDA

Brian DONLEVY - Au

Jic MURPHY em:

CAVALEIROS DA BAN-

DEIRA NEGRA

Cine JornaI. Nac.

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

As' 8hs.
Olga NAVARRO Gui-

do LAZARINI em:

CORAÇÃO NAS SOMBRAS

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp, até 14 anos.

As 8hs.

Glenn FORD Jene

TIERNEY - Zachary
SCOTT em:

MULHERES EM

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 � 3,50
Imp. até li anos.

PERIGO

As 8hs.

Charles STARRET

OS TEN,EBROSOS .

em:

Richard CONTE em:

ASSASSINO ENTRE ES
TRELAS

GUARDA COSTA ALERTA
)

N o programa:

Cine Jornal. Nac.

Preço único: 3,50
lmp. até 14' anos.

C3LI)I2IÂ
Estreito

As 8,30hs.
Glenn FORD

TIERNEY - Zachary
SCOTT em:

MULHERES EM' PERIGO

Jene

Cine Jornal: Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp .. até 14,anos,

André Nilo Tadasco AVENTURAS
ções de

.

cari.nho e apreço
que recebeu" juntamos' os

nossos sinceros votos de fe

licidades.

, í

DO' ZE-MUTRE'TA.

'i.AN� )��Ifí \. �:',': )�}...__)yJ !

l/fj .

,,�...r' �

� __ i-�::��:,,=. �,,_�_ � __ . ,_"�_..�"m.. -. __tJr...-�. __ "._ .. o ••�.�__�_�� (!!n��e

Sra. Eduardo Santos

Ocorre, hoje, o aniversá
rio natalicio <ia ,exm�. sra.

d, 'D<!ra Oliveira Santos, es

posa do sr. Eduardo Santos,
do comércio local.
O' ESTADO cumprimen

ta-a, respeitosamente.

.
"

NAS CONVALESCENÇAS

• •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ATLÉ'rICO X FIGUEIRENSE, É A ATRAÇÇÃO UE DOMINGO, NO ESTÁDIO DA RUA BOCAIUVA, EM DISPUTA DA LI

DEltANÇA DO CAMPEONATO DE PROF lSSIONAIS. AMBOS ESTÃO INVICTOS, SENDO QUE O "FURACÃO" ESTÁ UM
PONTO A FREN'l'E DO SEU VALENTE ADVERSÁRIO.'

,
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te Tamandaré".

Aguardem o desfecho da

- Ríachuelo, guarnição B

a riquíssima taça "Almiran- e medalhas de prata e bron-

ze aos remadores colocados

'gTande parada náutica de

sm 1.0 e 2.0 lugares.
Bal isa 1 -- Riachuelo,

Guarnição A - Balisa 2domingo, a qual participa-
1;'.0 as guarnições da .F.A.R.

C.S., América e Ipiranga, Balisa 3 - Martínelli.

de Blumenau; Atlântico e ',3.0 pareo - às 9,40 horas.

Cacoheira, de Joinville e loles a 4 remos - 1.000
,

. I
Aldo Luz, Martinelli e Ria- metros

chuelo, desta Capital. I Homenagem ao dr.

E' o seguinte o programa' osto Buller Souto ,DD.
da competição: I ,)ide� te da Federação
1.0 páreo - às 9 horas I Remo de São Paulo.

Ari

Pre·

de

loles a 4 remos com pa- I Tuca ao Clube Vencedor

I e me�alhas de prata e bron-
"

.

Homenagem ao Gel. Dar- ze aos remadores coloca-
I

.

cy Vign'oll i, DD. Presidente dos em 1.0 e 2.0 lugares.
I .'

da Federação Aquática do Balisa 1 - Aldo: Luz

Rio Grande do Sul. Balisa 2 - Martinelli

Taça ao Clube vencedor Balisa 3 - Riachuelo

e Medalhas de prata ,e bron- 4.0 páreo - às 10 horas

ze aos remadores col�cados I CANõES - 1.000 �etros

trão - 1.000 metros.

AINDA A TEMPORADA DOS'UNIVER
SITÁRIOS EM LAGES

DETALHES TÉCNICOS I'feu) e Júlio; Ar], Vevéco,
DA TEMPORADA Herrera, "Barata e Lisbôa.

Na primeira partida, ar- Arbitrou -a peleja, com

bitrada pelo sr. Madur,eira, 'I' bon{ trabalho, o Sr. Santos

marcaram os tentos dos u- e o:; artilheiros foram Arí

niversitários os "players" Silve ira e Vevéco.

Dany'r e Lisbôa, tendo a se- AUSPICIOSA NOTICIA

legão sê apresentado Sem qll'e possamos, 'porcom

l

Sandr;ni, Cherubini e Hél- ora, a(Lll:.tar pormenores,

cio; Scalco (Fedato), Ney diremos apenas que a F.C

e J/úlio; Lisbôa, Earata, Da- D.U., por intermédio de seu

nyr (Nereu), Herrera e Ci- presidente, Ayrton Andrade

1'0. e do diretor técnico, Da-

,Para a segunda exibição, nyr Úlysséia, está entabo

os universitários contaram; lando negociações pará
com Sandrini, -Cherubini e! uma temporada em grama-

lIé!cio; Scalco, Ney (Ne-
I
dos baianos.

'

\

atlétas o uso de "passe" ou

luvas sob quaisquer moda

lidades que se apresentem.
Terminado o prazo contra-

,tual o atléta estará libera

do ind,ependente de quais
quer indenizações quer de

sua parte, quer da, de ter

�eiros".

'Foi formada uma comis-

SALVE, FIGUEIRENSE F. C.!
Jubiloso para o futebol bal;rigr-verde, é o

dia de hoje que assinala o transcurso do 32°
aniversário de, fundação do Fig'ueirense 'Fute
bol Clube, uma das expressões'mais gloriosas
do esporte-rei em Santa Catarina.

Diversas vezes campeão da cidade e do Es
tado, o "Furacão Negro" como o denominamos,
tem sabido se ímpôr 'dentro e fóra da ilha, atra
vés pelejas em que deixou patente sua classe, e

, sua fibra. Seu monumental estádio, que está se

erguendo no Estreito, fala eloquentemente do
trabalhu que vem empreendendo os seus diri
gentes, no sentido de apresentá-lo cada vez mais
forte e querido no panorama esport.ivo barriga
verde.

A frente dos destinos do glorioso 'grêmio al
vinegro encontra-se o infatigável desportista
'fomaz Chaves Cabral, o idealizador do gigan
tesco estádio em construção e ,a. quem endere-�
çamos os nossos sinceros cumprimentos, com

votos de prosperidades sempre c�escentes em

pról do esporte brétão em Sánta Catarina.
SALVE, FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUBE!

co Mai-tinelll (encarnado
e preto)

,

BaIisa; 4 .z., C, N. América
__,_(l_,_>-..<)���4...()-..<)....,I. '

(preto é verde)
'LAMENrrAvEL DECISÃO DA CONFEDE
RAÇÃO' BRASILEIRA DE DESPORTOS

RIO, 12 (V. A.) - A 0- panhar delegações nado-
, (branco e, encarnado)

prn iao pública esportiva I nais durante dois anos, ,e·'

I
,Balisa 7 - C. N. Cachoei-

aceitou de bom grado a 'es- o último, durante seis me"
,

ra (branco e encarnado)
tapafurdia decisão do Con- 'leso O resto em vez de pu- 83 lisa 8 _ C. N. Riachue-
celha Nacional de Despor- lição real teve o prêmio da.

tos, ao examinar os relató- uspeita tolerância do C. N.

amigos sensíveis no C. N. dêsse fato, telegrafou ime- •••••• 1I!I••••••4•••••••

'O., ou são portadores de diatamente ao presidente mados de "abutres", pois
simbólicos ":crachás", de do C. N. D., considerando não silenciaram ante as ir

"notáveis", pudess,em con- absurda a decisão do C. N. regularidades verificadas,
tal' com a suspeita Qenevo- D., e ao mesmo tempo, as- já haviam insistemente de-

tios que lhe foram apresen

tados pela C. B. D., re lati-

vos aos acontecimento

xatórios do XVII 'Campeo-
nato 'Sul-americano de Fu-

tebol,

Embora não se esperasse

uma atitude clara do C. N.

D., que se' mostrasse coe

rente com seu presidente,
,lue em 'artíg0 amplamente
divulgado; est igmat izou

_

to

jos quantos furam' de ai

gum modo culpados para' o
criste papel desempenhado
oelo futebol. n ac icnal em

Lima. Não desejamos crer

haja o presidente do C .. N.

,D. reconsiderado, suas se

veras críticas ao chefe e

demais participantes da de

legação. Percebe-se que as

,punições foram cuidadosa

mente ,escolhidas, de modo

lHe os "privilegiados", is

to é, a'queles que pos,suem

lência dos que ocupam car

gos esportiv0s, menos para

servir ao esporte do

Mais 48 hora� e assisti, ,;,:n primeiro e segundo Balisa

remos, na baia �ul desta ca-I ga res. será disputada por oito fortes guarni- Balisa 2 - Aldo Luz - I ra Carneiro, DD. c'oman-I quática do Rio Grande

pital, a uma das maiores
I

Bal isa 1 - Riachuelo
-! ções, inclusive a gaucha

Balisa 3 - Riachuelo. dante _do 5.0 Distrito Na- do Sul

pugnas náuticas de todos os f Balisa 2 - Aldo Luz

-I
Homenagem ao sr. Euri-, Taca ao C-Iube Vencedor �.o parco - às 10,20 horas v{tI.· Balisa 2 - 'Clube Náutico,

tempos, promovida pela Fe- Balisa 3 Martinelli. H DD P
. Out-r iggers a 4 com pa- Taca Almirante' Taman- Atlântico (branco e ver-co esterno,

_. re�ld.en- \:, medalhas ,aos remadores "
,

'

deração Aquática de San- 2.0 pareo - às 9,20 horas 1 li'dA' I " I irão - 2.000 metros da ré - Medalhas de prata de)
_ te (a e eraçao quátíca I

co 9cad�,s em 1.0 'e ,".0 u-
c

ta Catarina em Homena- loles a 2 remos com pa- de -Santa Catarina. gaa-es
HONRA MARINHA.' NA- e bronze aos remadores co- Balisa 3- - C. N. Francis-

!,' .

:IONAL
.' \

gcrn ao 5.0 'Distrito Naval. trão - 1.000 metros. _. cocados em 1.0, 2.0 e 3�0 lu-

Nada menos de oito ar- Homenagem ao �r. Var-
I

_o_o_o_o_o_o_o_O_O_O_()o Homenagem ao exmo sr. 1 gares.
.

dorosas embarcações in- gas Netto, DD. �residente SALVE, CLUBE NÁUTICO RIACHUELO!
clus ive o ou t-rigger a 4 da do Conselho Nacional de I

Transcorreu, ôntem, mais um ano de pro-
Federação' Aquática do Rio Desportos. veitosa existência do simpático e querido grê-
Grande do Sul, disputarão Taça ao Clube vencedor mio da Rita Maria, o Clube Náutico Riachuelo,

atualmente. sob a presidência do grande
-

des

portista comandante Alvaro Pereira do Cabo,
capitão dos Pôrtos.

Como uma das expressões maiores do es

porte náutico de Santa Catarina, o glorioso
clube dos Muller e Moritz, conseguiu para San
ta Catarina em 1936 nà Bahia, o pomposo títu
lo de Campeão Brasileiro de Remo, com a guar
mçao de out-r iggers a 4 remos com patrão for
mada por Orlando Cunha, Aurélio Sabino, Joa
quim Oliveira, Otávio Aguiar e Décio Couto,
timoteiro.

"O ES'fADO ESPORTIVO", embora tar
diamente leva aos dirigentes riachuelinos o

seu abraço de felicitações por tão grata efe-
méride.

-

.l_' .......<) I_(l_'l_()._.I)_()_<l_<_

I _

NOVAMEN'fE A EXTINÇAO DO "PASSE"
Na Câmara Federal um projeto do de ;ertame não mais vira ao 1 Reunido oILtem, o Oonse-
• ' putado Ari Pitombo Brasil, em face do resulta-' lho Arbitral da Fede'raç-ãoS. PAULO, 11 (V. A.) - Bão especi�l para estudar, ::lo da votação da Junta Di- Metropolitana de. Futebol

O deputado federal Ari o ass.unto, tendo sido nome- . teceu a êsses profissionais'-'Igente da Federação Uru- l:esolveu indicar o 'Flumi-
Pitombo, apresentou 'na Câ- ado relator do processo o . indisciplinados, alguns até

g'uaJa, que foi desfavorável nense para ocupar ,a vaga
mara, um projeto n0' qual desportista paulista, Ulis- , reÍJlcidentes? Que noção de

a, participação dêsse clube do Nacional, sendo a pro-
pede o "p'às,se" livre do jO-1 ses 'Vaz Guimarães,' que já T disciplina possuem os atu-

1.0 ameio Octogonal. posta aceita. Assim Ja n,o ,_
Fi! dor. D:z o projeto, que

-I
pertenceu á diretoria da en- I I

aIs membros do C N DO desportista Manuel domingo o tricolol; das La-
. . .,

"Fica proibido no contrato tidade bandeirante de fu- ' I ..: .

,

.

que, a bem dizer, absolve-Cabalara ante-ontem, pela ranJelras, estara em acão
d," locação ele s€Í'viço entre' tebol.

'-

h-
'

, ram os jogadores e inocen-man a, comunicou o fato no' Turneio Octogonal
'en tidades espor'tivas e seus A fim de estudar e apre-· . R'

. '

'

taram o chefe da delegaçãoao S1. .Ivadavla Correa frente ao Vasco. i, \
'.

sentar ISUl:is sugestões, a' .)"-'<��""'(�""'('_('" ,�'. qu,e não soube estar à altu-

Federação Paulista de Fu-
, O BANGÜ NO MÉXICO

�,..

i ra
.

das responsabilidades
tebol, enviará a todos os RIO, 12 (V. A.) - A de-' ce-presidente Carlos Nas- que assumira, na chefia?

presidente dos clubes pro- legação do Bangú embarca-. cimento e 18' jogadores com-I Punidos, apenas, o treina-

fissionais. uma copia do rá no próximo dia 14 para _ "',, ! dor Aimoré Moreira, o mé�
. .

M'
.

, . para0 o planteI sob as
proJeto, e na segunda-feIra. o "exlco, devendo realIzar

I
' . I dica Newton Pais. Barreto,

. ,...' ordens de DellO Neves, se11- .

vmdoura, promovera uma seIs :J,ogos em campos azte- , o maJor Andrade Leão e o
._ .'. .

,
do que ao todo o Bangú fa- .. , . ,.

reUl1lao, na sede da entIda- cas, estleH�ndo contra o A- I '

•• ,;
.' Du\I2'l-pohcla Ma,rIo Gonça��

, "I .

de, entr,e os clubes e o l'e- tlante. Seguirão .ao ,todo 221'.rá sei� jogos
lator no processo. pessôas, chefiadas p.elo vi- mexicanos.

�......=-

NÃO MAIS VIRA' AO BRASIL O
.

NACIONAL
O Fluminense substituirá o grêmio urUgu.aio

no Torneio Octogonal de Futebol
RIO, 11 (V. A.) - Mais Meyer, presidente da enti-

. para servir aos amigos.Jma reVIravolta acaba de, da de máxillía dos .esportcs,
de se verificar na tabela ') qual imediatamente can

Ja "Taça Rivadavia Cor- lOCOU uma reunião da Co�
'ea Meyer". E' que o Na- missão Organizadora do

�ional, de Montevidéu, . qu� ,Torn,eio, a fim, de a mesma

3e havia comprometido com I tomar conhecimen to da si-
1, C. B. D. a tomar parte no, tu ação.

' ,

Jogac1ores sem compostu-
ra e, gananciosos, assumi

ram. atitudes desrespeito-
sas, cometeram abusos

"bciycottaràm'; o técnico,
t .

nao levaram em conta o

chefe da delegação por sen

tirem desde logo que êle

não Tinh'ã pu·is�. Que acon-

em gramado:.: ves Viana. Os três primei
i 1'08 inabilitados para' acom ..
,4 ." "_. __ •

Balisa 5 - S. R. E. Ipiran-
ga (branco e amarelo)

Bal isa 6 � C. R. Aldo Luz

lo (azul e branco).

ve-

Conhecedo:r

). Não se assustem, porém
JS pun id os,

VITÓRIA DO

VEN'DAVAL

....

J ú deve ter "ido lembra-

da uma ,anistia para reabi-

itá-Ios em breve" a menos

[ue haja reação forte con- o Vendaval Esporte Clu-
!,- _.

'",

ra eusa com�dh,' que as- De, agremiação juvenil que

.ern como pres,idente o jo-.,11me aspecto de palhaça-

5'uindo sair vitorioso por

4 'a 2, marcando para o,
vencedor Mauro (2) e Luiz

vem Luiz Alves da Silva,Ia ao se ver o maior res

ponsável, o chefe, a coberta

Iii pela cumplicidade do

':;onselho. Porque foram pu-

fez, domingo, sua, segunda
-

.l'l�resentação frente ao "te

amm" da mesma categoria

lidos alguns e outros não? do

Por que êsse apadrinha
nerito vergonhoso, que desl

moraliza a tradicional auto-

Vila Operária, conse-

:idade do C. N. D� 'I
(2). O quauro formou' com

Informou a Asapress, em Eun i, Pinheiro e Már io;"

.elegrama de João Pessoa" I'inho, Toninha e Cabeça;
datado de ontem: "Disse

I Lui.z, �1auro, EI.be, Ar! e

fosé Uns do Rêgo ter lido QUlqUI.
.iotic ia onde verificou que . Domingo próximo será e

lh!,'un3 dos membros da de- ( t�tuado novo ,embate entre

,ezação por êle chefiada os mesmos qua,dros, a titu

haviam sofrido penalidade 1'0 'de revanche.

do C. �i. D.

que

:lumia inteim responsabili
dade, como chefe da dele

gação, de todas as culpas

monstrado culpas e culpa
dos?

Essa atitude teatral veio

imputadas aos seus compa- tarde, porque o C. N. D.,
nheirqs". tão amigo do chefe' qa

-

de-;
Êsse rasgo, de tardia legação e dois jogadores

ene:'gia, é sÓ para ar�ar ao

I faltos�s, 'não a levará .em

efeIto. Se o chefe da dele-, conta. Mais, ficará o gesto
gação-terremóto e s t a, vaI enérgico, deli�íosamente e

mes�o dispôsto a. :'assun:ir I
nérgico de 'solidariedade do

mtelra resJ)onsabllIdade de chefe aos ,seus companhei-
t�d

'

I' I \. ,

o as as cu pas Imputadas ros. E' pena que essa ener-
�. I '

aos seus companheiros, uma gia não houvesse brotado
vez qu,e os (prônistas espor-' em Lima, quando era tão
tivos, despeitadamente cha-

I

necessária ...

, ,

._-(���--___...,--,...

mMANDADE . DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE

Editai de fornecimento
De Ol;"dem ..ia Mesa Administrativa da Irmandade do

Senhor Jesús dos Passos e Hospital de Caridade, desta
Capital, previno aos interessados que, até o dia 26 deste
mês, às 12 horas, receberá esta Irmnadade e Hospital. '

na sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas, para
o foi'necimento de todos os artigos necessários ao seu

r;onsumo, durante o semestre de julho a dezembro do
�orrente ano.

Florianópolis, 10 ,de junho de 1953.
Luiz S. Jl da,. T,dlJ.dade -", Secretário ...""".....__�1!odT:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO fiFlorianópolis, Sexta-feira, 12 de Junho de llJ53

..;umércio local.

(O REGULADOR VlEIR�)
A mulher evitará dore.

ALIVIA AS CóLICAS UTERH�.\!)
t;:lIIprega-se com vantagem pari
combater as Flores Brancas. CóU-
cas Uterinas, Menstruaes e .p\, o

parto, e Dores nos ovário-.
t poderoso calmante e Regula

dor por ex eelêncía.
"'LLJXO SEDATlNA, pela &Ul. com

"rovada eficacia é receitada pu'

médicos ilustrei.
FLUXO SEDATINA encontra.... em

toda parte,

nunciou fatos que ocorrem

,

�::tt;:,::Pi::l,,;:f:::::'�o��:,�':,����\��.��;:;�
mens narrando -o que ocor- debilii;clo�",.N �pié5 qiJ�,��t�i ";al��

re�l no Instituto de Fisiote- :r·;t���í ;���J.��fiJJ-írí-f�':�tl
�::p�aA:e��::t;::.:iea�, :it��:� ��lit!���1�1����I!:!�� :t:j �

,

d 'f'" . vida. Milhares de pessoas sofrem essa,
do um grupo � o ic iars in- .

dores, quando poderiam evitar, de vez,
feriores ali se apresentou . -,. d P'I Itais padecimentos, taman o as , u as

par:l. doar sangue aOS doen- De Witt poro os Rins e a Bexigo.
tes pobres do Hospital São Es�ecialrriente preparados poro

.

\

Francisco, tendo a surpre- combater os distúrbios renais, �s
za de ser informado de que Pilulas De Wilt aliviam os dores

.

,-.

prontamente, restaurando. o vigor

d·.. e o vitalidade ao organismo, graças
OS negros não po Iam ser-

.

à sua magnifica ação to�ificantevir como doadores de san- I

glle. Após condenar o fato,
Candido Norb�rto analisou

a situação dos bancos d,e

sangue da capital gaucha,
cI'iticando-os por não pre

encherem suas verdadeiras

finalidades".

Pilulas

DEWITT
para os Rins e a BexigC'

Em vidros de 40 e 100 pilulas t.
O alande é mais económico

or.;

Lira T. Clube.
PROGRAMA DE FESTAS PARA O M�S DE JUNHO

Dia 14 Domin.go - Cock-tail dansante - Início
10 horas ..

Dia 20 Sábado -- Tradicional Festa de São João
cl.enominada "BAILE DA ROÇA". Apresentação de mú
&.i.cas juninas - Conjunto. de acordeons - Dansas da
quad1'Ílha, 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 moleque etc ..

,

Premios ao casal; moça e moço
que se apresentarem com o traje mais original. Reserva
de mesas' na Relojoaria Müller a partir do dia 15 -

Cr$ 70,00.

Dia 23 -'- Terça-feira - BOITE - Uma gentileza
dos distribuidores' dos Acordeons :'SCALA". Uma noitá
da inédita - Boite da Colina ao som de acordeons- e

conjunto de ritmo. Ambiente junino caracterizado uma

festa no Al'l:aiaá de São João. Início 21 horas. Não ha
verá res,erva de meSas.

pia...28 - .Qomingo - �pir�e

J·ânio faz a
bárba ri

I
Jânio ·.·Quadros, embora

I
rrão tenha revelado ainda .Q

gênio �olítico cl--e UhI Abra- I

,

ham 'Lincoln, cujo exemplo

De São Paulo:

pretende .seguir, está real i-
I

I
zan do o que prometeu. Pro-
meteu pouco, relat.ívamen te 'Iaos demais candidatos, que If

no del'írlo- da campanha e-

do "tostão contra o 'milhão",
.

I

nos primeiros 60 dias de 'I.seu / govêrno. VISAO anali

za, à base de fatos, não só Ias realizacões do sr, Jânio

Quadrôs, �u� já conseguiu Ipagar mais de 1wD milhões
de cruzeiros da dívida pú-

I

blíca, como, também, tôdas
as facetas da personalidade

a todos que, de qualquer dessa f igu ra enigmática,
modo, contribuírem para o que é o Prefeito de São Pau
maior brilhantismo de sua lo. Jânio, o homem dos im-
festa.

----_.--------�-------

JESUS DOS PASSOS

O movimento de -assistên

··a nos indigentes durante

) 1�ê3 de maio do corrente

''IiIO, 'foi o ,seg�lÍnte: C06su1-
":18, 1.'190; Curativos; 1.808;
)perações, 151; ,Exames de

aboratório, 214; TIaio X,
'3; Ondas Curtas, 88; Raio�

nfra vermelho, 70; Raios

iltra v.oleta, 10; El.etrocar

Jiograma, 4; Broncoscopia,
í

; Tubagem duodenal, 2;
tadíotesapia, 52; Oxigeno.
erapin, 5; Anestesia pelos
.rases, 17; Eletrocoagula
-ão, 10; .Bisturi elêtgico, 1·
�'ranf-fusão de sal1gue, 7:

nhalações c/penicilina, 22:

njeçõe;;, 6.134 e Fórmula,

:via�L1s, 4.358,

! I im i n"e .�a S I

ESPINH1S.
A calsa Cd:i1liatida no 1.0 Di.
Logo á primeira a�licação, Nixa-

1erm
.

começa a eliminar as.. espi
nhas como si fosse por mágica.
Use Nixoderm á noite e V. verá sua

pele tornar-se ·lisa, macia e limpa.
Nixoderm é uma nova descoberta
que combate. os parasitos
da pele causadores das espinhas,
frieiras. mahchas vermelhas, acne,
impingens e erupções" V. não po
derá libertar· se destas afecções
·cutâneas a menos que elimine os

germes ::Iue se escondem nos mi
núsculos·pOl;os de Sua pele. Portan
ta, peça Nixodarm àa seu farma
cêutico, \laje mesmo. A nossa �a-
U· d

�rantia e a

&"IXO erlll sua m�ior
p.,. H Ilec;'H CUIllH' proteçao.

Participação
"

Saul Pereira e Maria

Perfeito" Pereira, tem o pra

\er de participar aos pa

:entes e pessôas de' suas re

'.::t�ijes o contrato de c.asa

,nento de sua fill}a HERMI-
I

NIA com o si', Romão.

Viuva Mada lnês de

Souza tem o prazer de par

ticipar aos parentes ,e pes
sôas, de_ suas relações °

�ontrato de casamento de

,cu fillio.-ROMÃO com a

·(j·ta. Hermili.in.

RoMÃO e HERMINIA

Início

previstos, cuja vitória elei

coral transformou os dois I'menores partidos da Capí
.al bandeirante - PDC e

::>SB ,..-- em duas grandes

:es a .êl e .prestados.

.......

Magnésia
•

GRANDE
Santa

--_-----

\

!
\.

Aluga-se quarto para ca-

I

Mais Um Rouba 1:!Convite
Desta leita, na residênçía do

\

Devendo realizar-se no

sr· E'dl·o Orllaga' Fodr,·go ' dia 13 de junho, a festa do
,

•

'

'-1 ,.

LGlorioso Patrôno, a Pia U-Está a Polícia .com a mis- logio de aço, para homem, I

silo de descobrir, com os com pulseira, também do [-n ião �e Sto Antônio, convi-

I
.

..

'I
da ao povo em geral para

poucos elemento.s com que I
mesmo material e mostra-

'.. _
.

. assistir as comemoraçoesconta mais um roubo, que dor preto, marca Mído Mul-
_,

-,
. I .

.

I em honra a' tao grande
se verificou de ante-ontem, ticor, valorizado em. 1.300.

I. , Santo.
·para ontem, à' rua Esteves

I
CrUZell'OS; uma carteira,

O Programa será o seguin-.

Junior, 80, residência do ' contendo a quantia de ....
te: De 10 a 13 de junho,

S!'. Édio Ortig,a Fedrigo, .do 6.500 cruzeiros, inclusive
,

19 h I leitoral que ninguém nega:trezena as . oras. na. gre-
dois recibos de 500 cruzei- J' t d

, .

de Sto Antônio, como pre-
o curnprrmen o o un ico

O ladrão ou os ladrões, ros, cada; e, finalmente,
gações pelo Revmo Frei AI- compromisso assumido com

I!), fizeram 'uma batida e uma calça de 'casemira no-
bano, digno Vigario de São o eleito�"_:_ expurgo na ad

uma limpa, levando o se- va, de côr 'cinza, listrada e José. �inistração municipal, com �
g .rlnte : um relógio de ouro, uma cinta mar�n. Dia 13 de Junho, ás 8 ho- a aplicação racional e ade-I
'13,

'

quilates, com corrente, ras, missa solene cantada quada dos dinheiros públi-!
1,0 valor de 15 mil cruzei- Após a queixa peritos do

I pelo R.evmo Monsenhor Fre- coso

ros : uma aliança cravejada Gabinete de Identificação 'e

I deri?o Hobbold,' dign issimo Revista VISÃO, em seu nú
de brilhantes, de . 4 mil Médico L�g�l e.�tive�am na-

I Vigario Geral da Arquídio- mero de 12 de junho, em arn-
icruze iros : ,uma outra, de quela residêncià af im . de cese. As 19 .horas saíra a pla reportagem, faz um ba- I

'OUfOJ cravada com as le- colher as impressões digi-.I p�ocissão .:

da' Ifnagem do lanço das ati�idades do pre-.,'t ras ÉDIO e as datas tais deixadas pelo larapío Clorloso 'I'aumaturgo. feit le it I h- ei o e er o pe a campan a.
10 12-41 - 6-2-43; um re- ou larapios. Nos dias 10, 11, 12 e 13

haverá -Ba.rraqu inhas, em

-'1
beneficio dos Pobres socor

ridos pela Pia União. Aos

't11)3 I�i"."�-I"I"!·�-.""'I.l"tiP"lrr!
..

] I �:::��:Çã:' �::', �n���:,:, I �oopera�ão, esperand? se

jam enviadas prendas a sua

I
Séde á rua Padre Roma, n?
no.

•

Que Sto Antônio abençôe

Hospifal· d.e
Caridade·

. :õrças eleitorais, falando a-DA-

lRMANDA:QE DO SEN'HOR VISÃO, diz que encerrou

sua carreira política, que

não tem outras pretensões
e que essa declaração vale

como. lIIIl} . .éompromisso. POl: sal sem filhos, moços e mo

outro 'íâdo" Jân io érítica os: ças,' sem pensão, Onibus na

tinanc,iadores de sua cam- porta. Ipanha, que hoje procuram I
auferir vantagens dos favo- Tratar à rua Tiratentes

I
n? 14 - térreo - Salão

Não será isso mais um Ilheio com o sr. Mario Bo- I

rolpe dernagóg íco de Jânio? natelli. '

I
, I--------------------------------------------�---

I
I

,.'QÜiiõõ�:�:I�� -�I���IR Mil) i
:-:.-; ;obr:�;r;.; :;u::.-:'::.' I,azias, anôto8 e indisposição, tome
a alcalinizante Magnésia Bísurada, Ipara nentralizar a hiperacidez estoma·

cal que gera êsee& 8intomaa.

I
'Bisurada'

MOCIDADE - Essas palavras nos enchem de en
tusiasmo e animação. Amamos a luta que comeca. E
quando chegarmos à encruzilhada 'da decisão, q;and�
os fracassos se tornarem frequentes e seJ;1tirmos a nossa

impotência, n�o'desesperemos. Para os idealistas ainda

II
há

um.
motivo superior a êles próprios para continua-

- COMUNICA'ÇÃO ,DE LUTO -
rem a luta, a levantar sempre., Sim, nós sabemos que

,
.

. . I
.nu Deus que nos ama, nos ajudará, nos guiará. TemosN�s, Gr:. lVIest:. do Gr:. 01':. d� Santa Catarma la sua promessa: "Vinde a mim vós que estais sobrecar

;;umpnmos o doloroso dever de comunIcar aos MM:. de I regados, eu vos aliviarei".
nossa obed:. o, falecimento no dia nove do corrente, dO., Habituemo-nos, desde já, a conviver' com Êle, ara30b:. Gr:. Comend:. Gel::. da 'Ord:. Dr. JOA,QUIM RO- que não nos constrinjamos, quando precisarmos de PSeuDRfGUES NEVES.' 'auxílio, mais tarde. Deveria ser o ideal do jovem quePelo presente decretamo.s luto oficial por vinte e quer vencer na vida, uma união expontânea 'com Cristo.lm dias e suspensão dos trabalhos em tôdas as OOfic:. Unamo-nos para a conquista dêsse ideal, comparecendo)01' neve dias. à Páscoa da Mocidade Florianópolitana e dos Univer-01':. Fpolis., 10/junho/1953. sitál'ios de nossa terra.

"Y:. A:. C:. DIA 14, NO COLÉGIO "CORAÇAO DE JESúS"Grão Mestre --,-

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

\

BREVEMENTE

ORIENTE
Caiarina

DE

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

�A".I�$CO.l�-,A"�TODOIlIIA/,ffi,'" nos tlAP�J05 l.1 OLBOR - OUVlD08 - NARIZ. GARGANTA
. "' � DR8 GUERREIRO DA FONSECA

_,II D'�":--R�'t, I, Receiu de �:::�t:x�:a�::_;:!dO de Olho �.t.
:3,' �

»
-

� -'t f:-" UaIH!lf1eaçl0 1. Preaaih .Arterial.
-

..., � � "!§ Modera. Ap.:relha�em.7tr , �. eoaalllt6rl. -- Vi.co.de d. Ouro_Preto. J.

.. I

Uma- preferência nacional

U M
I

SOU Z A C R U ZPRODUTO

A' Mocidade Universitária
de Florianópolis

E FOSTE VE·NCEDOR,
\

(Salma Sulamita)
Vence, de vez, a tua do?' cruenre,
Atacando-a logo, f?'ente a [retite!
Olha a vida
Um dia mal chega, p.rssn, ourro vem,

E descobrirás, então; surpreso,
Quantos encant9s, ainda) a vida tem.

/

- E, quando um dia, em tua estrada
Uma outra grande dor se ap?'esentar,
Vai de encontro a ela, resolutamente,
Não pensa em tua rota desviár ...

E segue além, sempre, sempre com cortujem.
Do desalento é que nos vem o mal!

,
Se tropeçares, e se ate caires,
Que tem isso? A vida é sempre assim ...
A gente cai, levanta, sobe e desce,
Há ?'evezes e tormentas até o fim, ...

Levanta-te, dez, até cem vezes,
Até mil vezes se preciso fôr ...
E no fim, mendigo ou esquecido,
T:n sentirás que foste vencedor!

NESTA J'jIDADE

Exposição do 'Pintor
WILLY ZUNIBLICK

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

, s

.
QUARTA-FEIRA,' dia 17, às 20 horas, um Projetor Sonoro, em ex-

:r::mde e cspbeia.kBINGO DOS RELÓGIOS posição na Livraria Record,
.

. . �. ,

:0111 5 rodádas 1Jura O BINGO MOSCA' ... Os que �ua extração dar-se-á,
.. •

1 impreterivelmente, no dia
" \'111103. se aC.l.�a�l ém" .expos!,·ção nas vitrines da

....
24 de Junho (Dia de São

-

C. f.iSA }�OEPCKE":,. sita à' rua 'Fell',p'e S,ch- Fede-
".

Joãõ), pela Loteáa

",'
'wH.: Es�es· tem sido muito apreciados, no- ral. Aproveita a opottun, i-

.

,atl::111lcute O grande 'carrilhão francês. 1
dade para manifestar seus

,

',.

'

.

'

":, ,.'
'

I • '.

"

.
sentimento�, de apreço pela

la. :wdacla -::-,um reloglO em forma de h- acolhida do povo; teste:nu�

TOS para escriióri0, muito Qriginal.' 'nha da",confiança com, que

,2a. rodada.._ um relógio em fórma re-
são encaradas as iniciati

lon!l��, para parede" utiliss,imo. em todos os lá� v�s do tricolor .

'es,' Florianópolis, 9 de Ju-
• .. ,i. ,

"-

. 3a. rodada_ um graÍldé relógio cuco de
nho d'e 1953

ldmirável ap,resentac'ão. '",
., Alpreste 'Speck '

'

� 2.0 TesouJ�eiro
',4a. rodada _ um ,grande relógio de por.- '

:elana. rosa,. para salas de estar'
'

,.' '.---_.,...--.;.._-,..�_

,,5� rod�da,.- um grande e rico rélôgio�
f��rrdhao francês, de pé, móyel de madeira de'
el, e que bate quartos .de horas, meias horas e
1S horas c,o�:ü pancadas musicais.. , .

'

Filme: - A ,eletl'isante �produçã'o da
HTarnerBros::- "A VOLTA DE MISTER X"

.. ' ,

":om lJumphrey Bog�rt.
, ,Preço do cart.ão: '70 cruzeiros

...--�....... , ....... ,_.---::----

3)0_0, de ••0$tO,
PROGRAMA SOCIAL PARA, O MÊS DE 'JUNHO

'
,

'

,

'\ �; -,
'

DIA 13,-.SÁBADO _' GRANDE "SOIRÉE" PROMOVIDA PELAS' SENHORAS ',DÔS ROTARIANOS. DIA 21 IDOMINGO _

'�S?IR�E"" �AS 19 ÀS 24 HORAS. DIA' 27 - SÁ�ADO -,GRANDIÓSA' FEST�,DE SÃO.PEDRO. DANÇAS REGIONAISJ,MÚ�
SICAS rIPIC�S, �ANFONAS, QUEIMADA, PINHAO,-BATATA; CHURRASCO, ETC., ORNAMENTAÇÃO,ADEQUÂDA EM TO

D9S 0S SALOES, R�SERVAS DE MESAS A PARTIR DO J)IA 10, A,O PREÇO UE Cr$ 50,oo.,''rODAS SEGUNDAS;.,VEIRAS, SES
SO�S DE CINE�A, AS 19,3-0 HOR�S, PRéPRIAS PARA,OS FILHOS 1-\'IENORES pOS SRS. ASSOCIADOS. TODAS QUARTA.S
FEIRAS, SESSO�S DE CINEMA, AS 20 HORAS. IMPROPRIAS PARA MEN.ORES. .. �

.

;,; ..

ED.IT EDITAI} 'l, éô�gà Universitário
, �AL

.'

Edital de citação, com o I lino Caetano Rita em 1920,' JUIZO' DE DIREITO' DA costura, de mesa, com tam- I' 1
,

-,

, ..ii '

prazo de sessenta dias, de

os, quais deixaram de pas-,I 4a. VARÀ _ FEITOS DA pa, de fabricação Inglêsa, "�m� alma vale pela res- J,ja's: de fora, não" passam de

.inter'essados ausentes e' sar a competente escritura, ,FAZENDA PÚBLICA' DA marca STEBILO, com adap-
sonancla que nela desper-l �randes �anchas cinzentas,

desconhecidos. naquela época, ao referido, .Ç(YMARCA DE FLORIA:�: tação para motores, faltan-
tam a·s cousas. Qvando no Irregularmente recortadas

O Doutor Clovis Ayres comprador por descuido de I NóPO'LIS do nas mesmas, as lança- homem o ,infi�ito lá não aL i
por, diversões de ch�lmbo;

Gama, Juiz de Direito da ambos e do próprio compra-I '

r.

deíras e, man ívélas, sendo. corda écosprofundos e mag-j de dentro "transfiguram-se
Comarca de 'I'ijucas, do dor; mesmo porque, naque- Edital de' primeira . praça novas, avaliadas cada uma

niflcos, lI;le
- resta "nele da inteiramente, os ': desenhos

,!�stado de Santa Catarina,

I
le tempo, era comum a ven- com o prazo de (lO) dias por dois mil cruzeiros .. ,:1 ob�:'� divIna?

r
ressaltam na harmonia das

l1:1fOl'C11,;, da lei, etc: .. Faz da verbal de gleba de ter- O Doutor ,MANOEL BAR- , á�r$ 2.000;00), e todas por
I Ruínas de .uma grandeza S,UàS linhas, as tintas ilmni-,

saber a Lodos quantos in- ras de vpouco valor, falecen- DOSA DE LACERDA, Juiz !.vinte mil cruzefros 1 .. ••• J ci.ue se desc..onllece'uH., .r nam-se na viveza da sua

t
t('t'",�?al' possa o presente do, 6s aludidos vendedores de Direito da 4_a, Var� _I (Cr$ 20.000,00).' As �ãqui-I .você ficará insensível ao esplê�dida policromia, A I

e(t:La� de citação, com o sem terem {'ealiflado o di- feitos da Fazenda Públi-ca I
nas acima foram penhora- -moviment� da Páscoa dos comunhão, a vida religiosá I

-

praz o de sessenta dias, vi- to compromisso. 30 As Te- da -Comarca de Florianópo-I das á firma FIUZA LIMA -Un iver's itár ios ? Não parti- pI:átjca, a experiência viva

rem ou dele conheciment� feridas posses sempre fo- lis, Capital do' Estado 'de! IRMÃOS LIMITADA, na"
e ípará 'dêste grande acon- do cristianismo dissipa as

tiverem, que por parte de rarn' mantidas mansa e pa- Santa Catarina, lia forma
I
ação executiva f iscal que,' tecimento ? 'Não fará esta últimas dúvidas, 'esclarece

José Coelho, lhe fe
í

d ir'i- cificante pelos referidos da lei, etc.., Ilhe l!l0veu o Instituto' de A- CamIl�lTh� renascer; em sua e conforta,

,j)jda a petição do teor' se- posseiros e pelo suplicante FAZ saber aos que ô pre- posentadoria 'e: Pensões dos alma a sede das COIsas que

gu inte : - "Exmo, Sr. Dr. até a presente data. sem sente edital de primeira
I

Comerciários:' E, para que
I não acabam nu�ca?-

Juiz de Direito da GOll1:1l'- interrupção nem oposição praça com o prazo de dez: chegue ao conhecimento de -o-

I I
'

cn, JOSÉ COELHO, brasi- �e outrem-e sempre foram, (10) dias virem ou dêle co- i todos ��mdOl! expedir o CO'OLEGA UN�VE�SlTÁRIO res � Páscoa, teré.s de re-

Ir-iro, solteiro, lavrador, re- respeitadas e consideradas i nhecimento tivérem que, no presente edital que será, a-
, ver��del�o, encontro, nuncrar aO,cinema, aos baã

sidente 110 lugar "Sertão, como propriedades parti-' dia 25 do corrente, ás .dez I fixado -no Iogar do, costu- que, no Itmerano da -alma ,les, ao teatro, aos namoros,

de Santa Luzia", desta Co'- culares dos ditos poss,eiros.1 (10), horas, á frente do edi-I, me e �ublicado na forma da . a. ��l�S, une
..
e ,-s.ela a recon-'I"à "Boité, enfim, às díver

marca, por seu, assistente 40 E como o suplicante, por II fício do Juizado da 4a. Va-, lei. Dado e passado nésta e iliação def'in itiva é a co- sões, à vida social. Absolu

no infra assinado, vem ex- sí e seus antecessores pos- ra, á Rua Visconde de Ou-I cidade de Flori;nópolis, aos
munhãó eucartstica, S6 , tamente! Estás muito en

por a V. Excia. o seguinte: suem icomo seus os referi-, 1'0 Preto, '62, o porteiro dos I cinco dias-do mês de Junho, quem passou por esta expe- !Aga.Aado se pensas assim.'

_ 10 O· suplicante é pos-I dos i�óveis ha mais de' auditórios do Juizo trará' á I do ano de mil no'vecentos' e I riência inefável começa a I A tua Confissão e a tua

seiro dos seguintes lotes 'de
I
trirj,ta anos (art.. 552, do I público pregão de venda e j cincoenta e três. Eu, Vin í- compreender- o mistério de! êomunhão hão, de fazer com

terras, sitL�ados no .lugar I, C.C,), pela maneira que arrematação, á. quem mais cíus Gonzaga, E-scrivão, vO
amor Inf íníto. que instituiu que dês o justo .valor a tu

Sertão de Santa Luzia, mu- acabam de, expor, quer le- dér e maior lanço oferecer .subscrevi, (Ass .. ) Manoel a presença real do Deus- do isto. Hão de valorizar a

nicipio de Porto' Belo, des-I gitímar a sua posse de con- sôbre a respectiva avali�- Barbosa de Lacerda, Juiz J;tedentor' no seio dá hurna- tua vida.

ta Comarca, _ medindo o formidade 'com o art. 5�0, ção: .de vinte mil cruzeiros de Direito dai 4a. Vara, Es- nidade pec'adora� O convel'-' ,O' comú, o dormir, o �s

p'rimeiro lote noventa e 'no,- do Código. Para o dito fim (Cr$ 20.000,00)1, '0 :<ieguin� tá conforme. 'O Escrivão tido fica então' integrado
I t'udar, o divertir-se, gestos

ve m-etros de frentes que 'r�quel" a designação de dia, te: DEZ (10) máquinas de VinIcius G�nz,aga. na vida da_ Igreja, 'sente-se � insignificantes por si mes-
!, .

. I
fazem ,a Leste com quem hora e lug,ar para a justi-

membro real da família, mos,· hão de adquirir um'

de dii;eito e mil e cem ditos ficação exigida pelo artigo
, C�'istã. Os .inist�rios da fé" I vai,or eterno, se' cumprires, I,

de fundos que 'faze� a Oes- 451, do C,P.C., na qual de-
I
sé 'necessário. Néstes ter- L'IM'OZ'INE' _VIStOS d� IllterlOr, apareM, I exatamente,

os teus' deveres

te em terras de Marcelino verão ser _inquitidas as tes- ' mos pede, deferimento. 'Viju-
cem-lhe sob outra luz, como, para com Deus.

temunhas Pedro' F[idelix, cas<18 de março de 1935. Vend.e-se . uma Limozine os vitrats das' nossas igre-I, .:;Experimenta e �erás.
Pedrá Daniel Dias e Gené- (a) ClaudioCaramurú. de marca Hu·dson super-six 'e'

sio Souza, àqueles lavrado- Campos." Em dita petição ano 946, em perfeito esfado. I

"

res, casados, residente no I foi exarado o seguinte des-I :rêr. e tratar. com; Alcides k'�" ":T�_'-�-:7::--"""';";"-------------
lu�ar �encionado,

...
e este p��ho:. - "A., como pede," Claudl�, em Coqu�,lros. I .,'

,
'

-
,

comerCiante, ,casado, resi- TI.)ucas, 20-3-53. (a) Clo-
.

B
'

�" I 'I
..

dellte nesta cidade, os quais vis Ayres Gama." Feita a
---

/

I

In�o ' OS 'e OIIOSc�mp�recerão em Ji,lÍzo

in-I
justificação f�i proferida 1 ,', ' .'"deper.dente de citação. Re- a -seguinte sentença: '

"
'

quer mais que, depois da "Vistos, etc... Julgo por

justificação, seja feita a
I sente;ça a ju�tificação fei-

CO'LEGA UNIVERSITÁRIO

,Não julgues que, se fize-

......... l

frentes ao norte na estrada

do Sertão de Santa Luzia

e 1.100 ditos de fundos que
I -

faz,em ao Sul em terras de

, ,

BRILHANTE REUNIÃO DO BINGO
•

SOCIAL �O CLUBE DOZE
.

Caetano Rita;'
-

extremando

ao Norte em terras -ãe João

Bento SacerQote e ao S.'
em ditas do' requerente,
com a área de 108.900 me

tros quadrados; o segundo
lote mede 440 metros de

ausen tes, abandonadas; ex- citação dos a tllais confron- ta na presen be aeão dé- usu- ,i

tremando a Leste com ter- tantes �'Iarc-eIÍl�� Caetano eapião 'para ';lie' su'rta �u�
,ras de José Coelho e de 'Rita e 'Renato Coelho, am- devidos e jurídicos efeitos ..

herdeiros de, Guilherme da bos resíé1entes no local dos Sem 'cu,stãs, reS>sa!vadas as'

Silva e a Oeste em terras imóveis e sen do os demai-s- do Sr. Escrivã e as do Ofi_-I
de ausentes, abandonadas; �onfrontantes ausentes e cial de Justiça; que a par-,

com a área de 484.000 me- desconhecidos é para se- te pode pagar. P.�.L. TijU-1tros de frentes que·· fazem rem citadps por editais, / na cas, 16,de maio !Ü� 1953, (a)
a Leste 'em terrqs de Rena- for�1a da lei; ciente o Sr. Clovis Ayres G{lma Juiz de I
to Coelho e 390 ditos de �epre�en,tante do Ministé-l Direito." Tra�sitada ,em jul- i
fundos que fazem a 'Oeste rIO \ubhco, devendo serem gado a refenda, sentença,
em terras de ausentes, citados tambem: por edit�is' foi exara�o" o' seguinte des-I
abandon�as, separ;1das por de se,ssenta dias os m- pacho: - Faça-se as ,ci-

uma ,estiva velha e u'm ca- ter e s s a dos i n c e rt o s taç�ões requeridas", inclusi·, i
• - "'Í I d' h

.

d d
'

" I
poell'ao; extremando ao e' esco.n e c lOS para ve a é Dominio da UI�ião O Centro .:de Irradiação
Sul na estrada do S�rtão j acompannarem a presente por meio' de precatóJ'ia. Ti- Mental "Amor, e Luz'� realiza

de Santa Luiia e, ao Norte
I ação depois do prazo dos .iucas, 2-6-53. (a) Clovis 'sessões Esotéricas, todas as se·

em terras de ausentes, a-
i 2ditai� nos termos do arti- Ayres Gama. "E 'para 'que gcundaslhf�iràS'M'�afras20,30 � rua

I ' .' ,onse eIro , 33 - 2°
bandonadas � com a área, go 455, do C,P.C., por meio chegue ao co�hec-Jmento de andar.

" "

,
.

de 51.580 me:ros' quadrados.l,da q,ual 'deverá ser reco- tod('lS mandou- expedir o
I
\ ENTRADA FRANCA

,20 Os refendos lotes de, nhecldo e declarado o do- presente edital que será

terras foram adquiridos pe- mínio do, suplicante 'sobre af�xado' na sede dêste Jui-

lo suplicante, por escritura os aludidos termos, ficando zOI no lugar do costume, e

pCblic:;l., �m 15' de janeiro citado:s ainda para no pra- publicado na forma da: i�i.
Dado e passado nesta ciaa-
'de de T'I'J'llcas t,� d'

Um armazem si'tuado � fi
, aos, 1 es Ias I, '

' •

do mês de junbo do ano d,e 'II Trave�sa Urussanga; � Tra

mil novec�ntos e' cincoenta'
tal' ,no �roprii:>. a�'m�ze� ou

e tl'e�'s E'u G' dA' rua Alllt.a Garlbaldl, 53.
,

. , ercy os n- • '

jos, ESCl'ivão, o datilog'ra-! '

---------------�

fei, conf�ri e subscreví. (a),
Clovis 'Ayres Gama - Juiz

I
costume, sobi'e o

de Direito. Ésfú �onfol:me, reporto e dou fê.
o;..originàl, a�ixado na séde I :�ra. O E,sq'ivão:
deste Juizo, no lugarl do I Gercy , dos.

,do corrente ano, ,conforme zo legal apresentarem con

documento inclüso de "éom- testação e para s,eguirem a

pra e venda". - Ditas pos- causa até final sentença
se;; pertenciam' anterior- sob as penas da lei. Dá-se

mente,' a mais de 70 anos, á preRente causa o valor de

a Caetano Coi'reia da Sil;a: Cr,$ 2.500,00, para os efêi-
... "',

e a outro senhor (cujo no-. tos legais. Protesül;-'S'1 Jll'o·
me não podemos precisar) vai' o 'alegado com depoi
conhecido por "pachec.o", I

mentos pessoais dos interes

os quais venderam ditas sados e de testemunhas,

posses' de terras a Marce- \
com documentos e vistor'ias,

qual me

---�---'------

Data su-

Ruo Mar."'.' 0,040'0. ,l4Jt J.- ...d•• \..... J ....u'

CURI:rIDA" TlUCItA., .. PROSEBRAS

.

'1

t

. I

'I ftgradeti'menlo "J
I .

! '

Antônio A. Djalma da

Rocha restabelecido de uma

melindrosa intervenção ci-

,l'lJrgica efetuada no Hospi
tal de Caridade, vem POl�
este jornal, agradecer pu

blicamente ao Dr. Newton

D'Avila, ,médico operador,
Dr. Dalino, Irmã Superiora,
Irmã Jocelina, Irmã Edvi- .

na, Enfermeiras, E)IÍermei
ros, Copeiras e ao séu'ami
go' Dan te Bonetti, pelas a

tenções e solicitude que foi

tratado naquele mçdclar
Estabelecimento.

Epolís., 10-6-53.

.

O MELHOR JURO-
, .

5%
.,

,�
..

'

"
..

DEPOSITaS POPULARES

BANCO AGRicOL.A
RUA TRAJANO:""i6
'fLORIAN6poLtS .

GRAf;�S
A. 8,. Judas Tadeu, agra

deço uma graça alcançada.
'J. Quirino Neto

SÃO PAULO
,

RIO?

'�,

CLUBE ATLÉTICO
CATARINENSE

AVISO' DA. TESOURARIA

A Tesour.aria do C.A.C.,
avisa aos que se habilita-
ram ou venham <)..' �e habili
tar com números de rifa, de

ORGA�ISADO
é_
EDITADO
PO�

'[}(J/)ÁLie/(Jeg(J4J([g
gElXAgtl.[TTO
FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINJ\
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o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 12 de. Junho de 1!:l53
------.------------------------------------------------ ------------------------- ------------_

-;

C _ _'Io$ aofÓpck e $. /A.
Uma tra�içãO no �omércio e na In�ustria �e Santa Catarina

..

Matriz- Florianópolis
FIlIaIS em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA� JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS' RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
.

- _._-----'-------------------------- -----------

I )8.A.. WLADYSLAVA
E

DR. ANTONIO nm MUSSI

Olru,la-Clfnlea hral-l"uto.

__ "•.,,:". mo"rno. m6todol d. di.,n61t1eol OI tr.tam.,,""
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UR. ANTONIO MONIZ DE ARAHAO
CIaUaGl& TalJUlUTOLO.U
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O"••• I..rl.. 1010 PInto, li.

e.. 11 �. 1f tiAmJllonM.
, .ono� ao. Mb.....

•_•••oeal..... 111. r••••. fI4.

DR. ALFREDO CHRR'EM
Car•• N.et...l ......eta..... '.Ie

.. -oatr.t:or I. Bospital Collnia Ba••''''''

Oooaea. ..nol.. . 1Iil••b1.

lm.,oUncta �l[�.I.
••• Tira•••••. iii,

O••&.lta. 4•• 11 l. 1. �or.�

f'ON., •. ,••

"•• 1 a••.S.ntna Bar.1.... , U - ......1.. ,

DR. MARIO WENDHAUSEN
CHaJea WtI�ea .....1.... m.....

C..... lt6rt•. - aa• .Joio Pinto, 11 - T.L ., fll

('••••lbL' Dali , l•• �or•••

..........1.' a•• IId..... .Jtni.r, 41. T.I, 111

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
II.DICO

lha ••1'........ •. Cllalea lata.UI .. .u.a••••d. ......... • -_

.".1 i. Cad....
CL.I:NlC.A. ••DICA D. caw:OAl • ADULTO'

- AI.rrla -

" 't ce...lt6rt., a.. N•.,.· ••cla.... 'f - 0••••1...... l. la li

I' ••• 11 .. 1f .U"••.

a..t•••d.: a•••aHell.1 G-aillI.�rao, • - '••01 nl..

ESTADO»

Corpo de Bombeirns �.:11:1
Serviço Luz (Hecl·a .

mações) �.4U.1
U1\.. 1\'1AR10 LAURINDO Polícia (Sala Comís-

e
sário) ....... '" 2.031\

ORo CLAUDIO BORGES po��cd:') (G��:. ��l��. 2.591
ADVOGADOS COMPANUlAS DE

I' nrc em lferal. Recursos perante o Supremo 'lr u. TRANSPORTE,
ai Federal e Tribunal Federal de Recursos. AÉREO

I
ESCRITÓRIOS �:u�eir�' d�' s�i' : : ::

:UIIO

I F'Icr ianôpol is - Edifício São JorKe, rua Traja. 2.500

i 12 - 10 andar _ 8ala 1
Panair 3.553

II Rio de Janeiro Edifício Borba Gato. Avu',,fi i:'��gA':""""'" 2.32.:;

Antôn io.Darlos 207 _ sala 1008.
OI e ereo 2.402

. Real 1 2.3.')8

Âd-"I'li 1', - I'
-

e r '. b-I-d' d
Scandinavas '. 2.5011

. ''Y-ui"õ"la· "oo.a 1·1 a ·e: �HOTÉlS' . .'. <-,�: .-

Lux 2.021
Magestic ".. 2.271)
Metropol -., .. :U li'
La Porta . .. .. 3.321
Caciqué ,.. a.4.J!l
Central ,..... �.Ii!J 1
'Estrela :t3íl,J Ideal ' , . :Ui.j�
ESTREITO

DRS. CIRO MARQUES NUNES"E- Disque , . ,

DIB CHF.REM I ,�·armacia"s
ADVOGADOS

I

de Plantão
Causas cíveis, comerciais, criminais e

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

DR. I. LOBATO raao
Doei";•• .c...1I.re...... reaplr.t6rl.
l'UBIIlCULOS.

lA.DlIJHKAI'IJo • RADIOSCOPIA D08 PUL.o.e

LlrDrC1â 4. T.r.�
,,,.,,,.,1<;. '"ai" 'aculd.d. Naeional d� ••UlcÚ•• , TI.I.I... I....

í't.ioeiru.t'riio do Jio.pital Nula &amo.

c.or.... 'a a.p.cializaçlo pIla S N. T, Ih-interno a Ih-•••I...... .t.

tjiru�i. do' Prof, Ueo Pinh.iro GuimarA•• (&I.)
';onault6rio: .!tllll J'.Up. Sc)amld' D. '1.

Rec.: Rua Sio J(Jr�e •. 30. Uluiam.atl, d•• 11 l. 18 )aor...

--_.-------�--------�-

OR JOSÉ ARAUJO

••0100$ I

;.�R�}üfÍoÔÕJNVyEíRA I
ESPEcJ.ALlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,. I

.

�
.

OUVIDOS, N�RJZ. E GARGANTA
. ,

Ex-As s isten te na Po licl in ica Geral do RIO de Janei- •

. u, lia Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina'
Ra l rway e no Hospital São João Batista da Lagoa,

Curso no Departamento Nacional de Saúde
Cons u lt as diá riamente das 10 às 12 horas.
3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

horas.
Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho. .

.

Hesidência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.
-� _.�_.

ROSARIO
Cliatea AlMlIc:a _ Doença i. crl••ça

Tul.aw ... to da Bronqwtl••m .d.lto•• erlanc•• ).
L.....aOno: V\tôr .••ir.l.a. 18 - l' .nd.r.

""'.1'1 .. : Ih. io.so àa ll.aO • d•• 1,10 li ',10 Ilor!l•
, .....I••,."la: Àvan·ld. !tio Branco; lil - I'on. 1.•••.

DR. NEW1'ON D'AVILA
';'

Dr.rlrla Ireral - Doença. <IIe 8euor.. ..;;,. .Prêé.......
_ ._, _._"

'.

.J:letrlddàcl. M64J'ea ;':
,.:

(A"•• j,or;.;"·R��--Vit�·r lÍ�ir.i.;· n." li.:_�'-T;l;;;�� i:'.,-.
-'-

l ....ulta.: A. 11,10 boraa e 1 tarde d•• li 11101'.' .m ti••te.

a..14••c:t.: Ih. Vid.J R.mo., - T.lefon. 1,411.

DR. SAM'CEL FONSECA
ClRURGU..O DENTISTA

Consultório e Residência: Rua Fernando Machado n. 5.
HORARIO � de segunda a sexta·feira das 14 às

]� hora". ��blHlo -- das 9 as 12 horas.
ATENDE COM HORA MARCADA

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
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 Serviço de Clturgia do Hospital

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

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

Pela manhã atende diàriamente no Hospital
de Caridade .

Resid: Rua General Bittencourt n. iOl. TeI. 2.692.

j
,

I.
i

MARIO DE LARMO CANTIÇÃO·
- MÉDICO-

CLIN,ICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

DOENÇAS INTERNAS

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

.

Consultório - Rua Tiradentes, 9

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

Telefône - 3.415 - Florian6polis -

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS.

ZANY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRAO
-CONTADOR-

ADMINISTRAÇÃO
H�daç.�() e Oficinas, à rua Conselheiro 'Mafra n.

'lel,
.

3022 -- Cx. Postal, 139.
'Direlor: R.UllENS A. RAMOS.
Gerente: DO:lHNGOS F. DE AQUINO,

Representantes:
Representa ções A. S. Lara, Ltda.
nua Senador Dantas, 40 - 50 andar .

Tcl.: 22-;)924 -- Rio de Janeiro.
Reprejor Ltda .

Hua Felipe de Oliveira, n. 21
Tel.: 32-!)l\í3 -- São Paulo.

ASSINATURAS

6° andar

Na Capital
Ano Cr$

Cr$
] 711, .. )
90,00Semestre

No Int.erior
Ano Cr$ 200,00
Semestre , .. ,.. Cr$ 11ft,oo
Anúncios mediantes contráto,
Os originais. mesmo não publicados,

SCJ"ão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelo •.

ceitos emitidos nos artigos assinados.

lião

con-

ADVOGADOS

UR. 118HVAM FUGAPANI
- Adv"Igado -

,\( ,",CH, GARIlsALDI 8. THIAGO
- ContabiUata -

., P A;>\'''' 'o" 50 ..n dar

nR JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO-

DR, CLARNO GAIJ",ETTI
-:- .4nVOG4nO -

Rua: Vitor Meireles n. 60 - Fone 2.468 - Florianópolis.

INavio-Motor' «Carl HO.epcke»
RAPIDJ:Z - CONFORTO _. SBGURANÇA
Vlal'eu entre FLORIANOPOU'" • RIO OE J !\NElI(�··

E!!c.iail iatermediáriati t'm ítaj.' ..

NAVIO-MOTQR CARL HOEPCKE.
Próximas saídas

IDA VOLTA
de Fpolis. de Itajaí do Rio de Santm

10/6
21/6

11/6
22/614/6 16/6

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

Para maia �DformaçOea dirijam-a. 1

ItMPRIlSA NACIONAL D:& NAV_GAÇAO HOEPCIU

Rua Jerônimo Coelho, 16 -_'- Floriânópolis
.
ua Deodo�o - Caixá PoetaI. a. .1 - 'f.ldo•• : 1.111

Lavando' com 'Sabão

�irgem Especialidade
. da Cia. W_TZEL INDDSTRIIL-J8ioville. (marca registrada)

economiza-se tempo e dinheiro
I
1

, .

Iii"
/Informações

. . ütets .

o leitor encontrará: nes

ta coluna, informações que
necessita, diàriament.e e de
'imediato:
JORNAIS Telefune
O Estado ., .. ,.,... :t022
A Gazeta """"" 2,fjii6
Diário da Tarde '" 3.!í79

I
Diário da Manhã, .. 2.463

.

A Verdade ......... ::::.01(1
Imprensa Oficial ,.. 2.(iS�

I HOSPITAIS·De Cartdade ;

(Provedor) .. , . , .. 2.314
(Pnrtm-ia ) .. , "

Nerêu Uamos , •.

Militar .

São Sebast.iâo (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ,.;

CHAMADAS UR·
GENTES

2.0:U;
:).831
3.1;;7

3,153

:U21

06

4 quinta-feira -- Farmá
cia da Fé -- Rua Felipe
Schmidt.

6 sábado (tarde) -- Far
mácia Moderna - Rua João
Pinto.

7 domingo - Farmácia
Moderná - Rua João Pin
to.

13 sábado (tarde) - Fal'-
mácia Santo Antônio -- Rua
,rr-ão Pintei.

.

H domingo -- Farmácia
Santo Antônio - Rua João
Pmto.

20 sábado (tarde) -:- Far
:,,:'icia Catarinense - Rua
']'rajano,

21 Domingo - Farmácia
f '"ta-r'nense - Rua Traja
LO.

27 sábado (tarde) -- Far
mácia Noturna - Rua Tra.
jano.

28 domingo - Farm�,cia
Noturna -- Rua Trajano.
Luiz Osvaldo D'AcâmpoI'a

-- Inspetor de Farmácia.'
O serviço noturno será e

fetuado pelas Farmácias
Santo Antônio, Moderna ('

Noturna situadas às ruas

João Pinto e Trajano n. 17.
A presente tabela não po

derá ser alterada sem pre
via autodzação dêste De·

partamento.
Departamento de Saúde

:'úl-lica, em 29 de maio de
'0;):1'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Guar�aram Atenas Dentro 00 Couraça�o �e Sparta
n

As comemorações do DIA; nobres sentimentos patríõt.i- DIZES MARINHEIROS "Dias Velho", proferiu a anônimos de hoje, lumes da nome dos seus filhos proje- Ihante Oficialidade fizeram
DA MARINHA, o n tem II cos, publicamos no final Na Escola de Aprendizes magnifica e aplaudid� ora- posteridade, amanhã! 1 tado na esteira 'luminosa da, desta Casa, o milagre que a
transcorrido, obedeceram a desta reportagem, com o Marinheiros, em Barreiros, "ção. que damos a seguir : Desde então, beijando as' nossa Fôrça Naval, .palpíta Grécia não soube realizar:
um programa caprichosa- merecido destaque. i a grande data também foi - "O Brasil espera q�u�, águas que alvejam os f'lan- de orgulho e satisfação, Guardar Atenas, dentro do
mente organizado, pelo Co- Logo após, o sr. Almiran- comemorada, realizando-se, cada um cumpra o seu de, cos da costa brasileira, as

I neste dia, � e, estendemos a couraçado de Esparta!
mando do VO Distrito Na- �e Carlos da Silveira Car- alí, as 14 horas. desfile' ge- ver!"... vossas naus afoitas, cruzam

I
mão" num caloroso aperto:

.

Reverente, pois, a moei_
val, com sed; nesta Capital. neiro, ilustre Comandante ral, a� s�. Almiran�e C�rlos .Reboando ao sabor da os mares avançados e vigi- i de regozijo e gratid�o, ao

i d�de . estud:ntil de Floria.
A data" sobre .s�r de ho- do VO Distrito Naval, usan- da, Silveira Carneiro, Il�s- c�n'entesa dos tempos, o ,lantes, guardan?o as por- I Exmo. Sr. C.ont:a-AlmIl'a�te I népolís, depoe ante o pedes.

menagem a memoria do AI- do da palavra, proferiu bri- tre Comandante do VO DIs- Riachuelo marulha, nos bor- I tas da paz, da liberdade e ; Carlos da Silveira Carneiro, tal do grande Marquês Ta.
mirante Barroso, foi" tam- Ihante e comovido discurso, trito Naval. Às 14,15 horas, botões da luta, de quebrada da sobrevivência do Brá- I confraternizando com o va- mandaré, glorioso Patrono
bém, ensejo para que a so- agr adecendo a presença das realizou o 20 TNT (CD) em quebrada" através dos sil! Iloroso comandante desta da Marinha' de Guerra do
ciedade local, e as altas au- rutor idades e pessoas gra- Fernando Xavier Ferreira, campos e das'cidades, o bra- i Quantas vezes, ainda, a Unidade Naval, todo o en- Brasil" as flores carinhosas
toridades, tribu�assem cum- ias, àquela solenidade e, interessante palestra alusí- do da. Pátria, ?l�rt:n�o os Pátria reclamará o voss.o I tusiasmo, .todo o civismo do s.eu w

reconhecimento e

primentos aos Ilustres bra- -m especial, a homenagem va à data, seguindo-se, às 15 ,seus filhos da immencra do devotamento, o vosso sacrr- , que transborda do nosso co- admiração. ,

'

siJeiros, que, na Marinha de restada, pelos escolares, à horas, a 'inauguração do perigo e do 'sacrifício! ficio, as vossas vidas?! -I' ração jovem e esperançoso. I Que o exemplo luminoso
Guerra do Brasil, seguindo farinha de Guerra, deposi- confortável e bem montado Mocidade! "O Brasil es- E Ela está segura da vossa E 'admiramos em V. Excia. desse exponente da nossa
:.;loriosas tradições dos- an- ando uma palma de flôres, 'Gabinete Dentário, bem co- pera que tu cumpras o teu lealdade! a herança fidalga do mlll- nacionalidade, projete' os
tepassados, são uma garan- 10 busto de Tamandaré, à mo a visita às obras da pon- dever!", Quando soar o momento tal' soberbo e imponente de reflexos da sua luz no berço
t.ia para o regime. ntrada daquêle edifício. te. Que não amoleças, na lan- decisivo, Ela sabe que des- 'I'onelero, Humaitá e Ria- singelo, das crianças, no I
Nesta Capital,' 'quer na RECEPÇÃO No Campo da F. A. C., às guidez mórbida dos bardos, tas fileiras surgirão' outros chuelo, casada com a alma banco escolar onde se assen,

séde do Comando do VO Dis- Seguiu-se a recepção, a 20 horas" partida final de a energia dos teus músculos, Tamandarés, outros Maias, inata do velho mestre, aml. tam os moços, nos sulcos da
.

trito Naval, quer na. Escola li" compareceram o sr, Go- Velei, em disputa da "Taça da tua inteligência e do teu outros MarciÍios Dias, Bar- "go da Literatura, das Cíên- existência, onde moureja o
(te Aprendizes Marinheiros, =rnadcr do Estado, altas ALMIRANTE ,M�RQU:il:S sangue novo! rosos e-Greenhalghs que já- cias, e da suavidade agres- homem e na sombra meren,
várias solenidades assinala-d .utor idades civis, militares DE TAMANDARÉ" e, às 22 Que ilão deturpes, na in- ,mais permitirão que o 'Pen. te do nosso belo idioma por- cória dos campanâríos, onde
ram o transcurso dà magna e eclesiásticas, destacando-' horas, na sede do Bocaiuva sensata presunção da inde- dão Auri-Verde seja arrea- tuguês.· as cruzes falam daqueles
data, grata a todos nós. i Sé' o sr, Presidente da As- ;-Esporte Clube, a festa para pendência facciosa dos pr in- do do topo dos nossos mas- Cercado de um punhado que passaram' e amaram o

NO VO DISTRITO NAVAL sernbléia, Legislativa, repre- i a guarnição, encerrando-se, cipius jda moral, da liber- trns. antes lhes sirva de de homens de valor e de cí. Brasil, como Tamandaré o
As 10,30 horas, formatu- sentantes dos Tribunais ,de assim, as comemorações da :lade e' da justiça, 1\ tradi- mortalha! vísmo, V. Excia. e sua brio amou!

ra g:eJ'al e leitura da Ordem Justiça e Regional Eleito- data, cão invictamente cristã c E nos períodos áureos da
do Dia do Estado Maior, se-

.

ral, Secretários d'Estado, SAUDAÇÃO À MARINHA democrata da tua Pátria! Paz. a Marinha de Guerra .'_, __O_()_()_,,_C�()...()...()...().....

Ruindo-se a entrega de Me- I juizes, advogados, jornalís- Ontem, em solenidade co- Que não sufoques, pela do Brasil, comnreendendo
dalhas a sub-oficiais e pra-I tas e convidados. memorativa do Dia da Ma- ambição desmedida da for- qu ". a melhor garantia da
ças, ato que finalizou com BAILE DE GALA tinha, a mocidade estudiosa .una "fácil e ignominiosa, a, int::r�l':dnde de uma nacão

esplêndida palestra, alusiva Encerrando as comemora- da Capital prestou signifl- afanosa elaboração da con- é o, 1'01'1 nlecimento da mo.
l, data" pelo' Capitão MG cões, o Comando do VO Dis. cativa homenagem aos ma- riência e da estrutura cívíc-i ral e do intelecto do seu po
Lauro Mar-tins Ferreira. 'trito Naval ofereceu à so-' rujos brasileiros, colocando e intelectual- do Brasil de

i vo,
irradia das suas galeras,

Terminadas essas soleni- í ciedade local, grande' baile I flôres ao pé do busto do Al- amanhã! ' dos seus couracados, da fi-
ilades, alunas do Instituto de gala, na séde daquele' mirante Tamandaré, no harl O ribombar da trovejante i bra da sua gente, a cente
de Educação prestaram sig- Distrito. I do 50 Distrito Naval. Na batalha de 11 de Junho de i lha do saber, do patriotismo
r.íficativa homenagem à Ta- Essa magnifica reunião, ocasião, a senhorita Alzira 1865, as águas sangrenta",' e da instrução.
mandaré, à qual se associa- dansante, como sempre u'a' Schultz, aluna do 30 ano do que encharcaram o solo bra- E Santa Catarina, que,
ram delegações de Colégios I festa de grande gala, de' Curso Científico do Colégio sileiro, com o humus ver- "por uma privilegiada pre
locais. Nesta oportunidade,

I confraternização
entre bra-

.

,melho que verteu do cora- i destinação; viu, sempre, o

a aluna Alzira Schultz, em ;;�leiros" excedeu à expecta-jTeria Aceito eão dos nossos valorosos ---

palavras candentes de entu- tíva, transcorrendo em am- ':l1tepaSSa�()s - l�ede�ll-no", iTambém na
.stasmo, saudou a Marinha I biente de requintado luxo. I Jos" lmArl'CO ,tue lhes façamos justiça -I •

do Brasil, cujo discurso, de NA ESCOLA ,-DE APRRN- Ij 8 Ij j)r.es�r�ando, impoluto, o pa. Argentina INoticias .do Rio, de últí- trrmõnto de honra flue no.;! BU�NOS AIRES 11 (U.,._�._..--- .....,..,...,._..",._� ma hora, Informam que o. legaram! I '

Governador- José Américo \ De nada valerá o sacr! I P.)
- Ordenou-se uma no

de Almeida ü�ria aceito o rícío daquelas vidas moças' va redução nos preços de
�onvite do sr. Getúlio Var- que a I?etralha inimiga cei· reniédios. O mês ,passado
�as pani a pasta da Viação fou, os corpos mutiladüs
e Obras Públicas. que a mOl"talha' das 'águfl':l houve uma baixa de 35 por

Adianta-se que o ato será envolveu, o sangue de Mar- '::ento e :1:':;01':\ vjg'o"�!I'ão os

:ávrado dentro ,de algumas cílio Dias, Maia" Greenhalgh ,1'e<;o;; '11:0 luv;a e111 março
horas e tantos outros liravos qup. de 19':;2, ',-"111 pj'cju :zo dos��������������������������������--���- tombiram herõica�ehte na-;

,o.'d
'

,

Assembléia Lesislativ8 quele memorável comhfj.teJ:
t"tl, .os clt' cLlsta�, l'ealiza

- se o homem de, amanhã. ! dos ]1:ll'a olJlêl' preços ain-

Homenagens. Tele!Írama ao. Veneraódo Coronel :.:;:::::: ,:0 d�':,��a,<�:: I b li'" b'i�'_-,--_
Vidal Ramos. 4 fraode nas Elel�ões de Torvo ��ir:�;�:�s!:s e �:�:�í��:!Pedrestes !

Presidência: Volnr.y C,, lo transcurso da Constitui- ,uaneceram as urnas, foi
nortearam aq�eles herói�, 'Cheaue.- ,embotando, aSSIm, a conCl, 8 -

de OII"v,el·ra. I c.,'ãà de 1891, a primeira do õelTado, ao que o deputado A' •

I
.,' D' I I'

e?CIa. :.:'aclOna, com a IncH-1 lSpara( o pe as ruas es,�
Secretaria: LenQir V: Fer- Sstado de Santa Catarina. udenista Barros Lemos re- na dos seus deveres sagra- I treitas da cidade lá vai o

l"eira e Elpídio Barbosa.. Requer, ainda, se passe um
I
plica: Foi um conserto na dos de cidadãos brasileiros; 'tal A 'a I dos

.

I 1 d f 'I' p"
"o m ra camI-

" esan o a amI la, a atna"
�" IO Dia da Marinha, ' telegrama ao venerando .::ala!!!

I nhoes da Pr f t
..

e a Humanidade,! '! e eI ura, o Ja

Apoiado por tôdas às bau- CeI. Vidhl Rames, único so- Termina, solicitando da O marasmo intelectual Je i famÔS-O n. 11, que não res-I
cadas, foi aprovado um vo- ')revivente dos constituintes Justiça Eleitoral Catarinen': u�a .época, a indifer,ençh" peita regulamento de trãn- j
to de r(;!gosijo, pelo trans- :ia época. 'e - Justiça para TU,rvo. cnmlll,os� pelos Iproblemas sito, não dá bola para pe-Ida Patna, entorpecem e

Ordem do Dia (11�6-53)
corroem a vitalidade de um destres, pé na táboa, ama-

V;tação da redação final povo. Pois, a Pátria, somen- ["(.'fando a vida dos outros
lada ao projeto de lei n. te,- cresce - no refloresCi- I motoristas com fininhos e

-53 .....:_ Autoriza a aquisi- mento sadio da conCÍêntia e I t 'b t
.

d
w

d f'lh;)U 'ras mano ras que aIs.
, o coraçao os seus lOS. '

rio de uma área de terra, Colegas! _ não nos de- ':omo êle passa chispado,
or doação, no município de tenh.amos no� tropeços do i dg·zagueando, pela princi-
�hapec<? camInho, nas trevas das fal- I )::)1 al'teria dô Estreito" nu-

V t
�

d d
W

f' 1 sas ideologias! - Volvamos'
_ .

.
.o açao a re açao ma

Ih t' t 'lh I
".:1 balulheua ensurdece-

o o ar para ras, n e- I
'

:iada ao projeto de lei n.
mos as pegadas do Brasil; clara de molas e ferragens,

-53 - Autoriza a aquisi- de, ontem e uma legião de I Ludo por conta da Prefei
lo de uma área de terra, heróis, titânicos, imortais, tura. Podre caminhão n. 11:

apontar�nos-á a rota do por- I "

,

;
.

01' doação, no município d,e .

"O B '1
I centenas de mIl cruzeIros

I
VIr: rasl espera, que' ,

, :;açaodor. tu, que nós, também, cum-; (dinheiro suado do povo) a.o

banca-
I P�uta pramo� o n.osso dever!" i sabór de (im pintacuda ir:,[as, se solidarizaram os i Projeto de lei n. 114-52 - MarlllheIros do meu Bra-I responsável. Pobres crian-

lCjJutados Ribas Ramos
,! :nstitui' o salário-faml'lia sil! Ao recordar:, hoje, en-

. d Ie
t f t d

_. 'b'l
.

I
cas que saem as esco as,

re es as e JU I o naCI')-
.

Jara os operários e traba- nai a página de ouro que, descuidadas, rumo ao lar.
,

I '

hadores do Estado. a Marinha. do Brasil escre- De quem a culpa? NaturaI-
PI'azo a contar de 12-6�53. 'veu no coração rIa Pátria, I

mente que com um Prefei-
numa apoteose de triunfo e, t� d'

A ,

'

•

.l t
. ':;0 'ao mamlco as cOIsas

C.es emor., eu vos saúdo, o

bravos de, ontem, heróis têm que andar depressa ...

NO DIA DA MA'RINHA
------�----�����--------����----------��---------------

J

-�Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Junho de 1953

curso,' àntem, do aniversá

rio da batalha do Riachue-

lo, dia êste, consagrado à

Marinha do Brasil.

Necrológio d,o sr. AchilIes

Tomazelli
Na tribuna, o dep. Lenoir

Vargas Ferreira, faz o ne

crológio do sI', Achilles To-

mazeUi, pessoa que muito

C0J1tribuiu para o progresso

de Chapecó e recentemente i

falecida naquela cidade. \,
Terminou, 'solicitando'

- \
COEstasse em ata, um voto

de pl'ofundo pezar por êste:
infausto evento.

Ap:"ovado, t:nân imemente.

2° centenário da Irmandade

de Santo Aatônio

- ....__ .. .:_--

Em npme ce suas

?aulo Marques.
Fraude nas eleições de

Turvo
..

O deputado Tenório Termina em 16-6-53.
Ordem do Dia 17-6-53.

Ca-

,O dep. Osvaldo Cabral, nlcan ti, sôbe à tribuna, pa.
nn Uibúnr., após conside,ra- ta denunciar à Casa, atos

'ç\�cs sôbre os festejos que fraudulentos que se ver:fi

a';sinalaM a passagem dn 2° ;al'am nas elei�õ,es que se

c":1tenário 'da histórica 11'- "ealizaram no município de

r:11Jld"de "de s.anto Antônio Turvo. Esses fatos, muito �-
e dos Stos. Anjo�, da Lagu- mais se caracterizam 1;10 dis- O dele�ado regional de policiana, solicita dos

-

pTesentes, a trito de Pedra, onde houve

aprovação de um voto, de re- geral repulsa aos resultados' -"
a tiros, u'a mulher

Q'o�ijo, por tão grata data. das eleições, principalmente �.",..,.�.

Aniversário da Constituição \ entre os. candidatos do PTB, Notícias villdas de Ca- vulgo Gl'inga, que fôra a Fato tido ampla re ercus-
,

Estadual de 91 que nem nas urnas onde çador, informam que, on-' sua procura naquela cida- são.
Na tribuna, o dep.' João 'suas senhoras, filhos e ir_1 te11!' naquela' cidade, o dr. i de, partindo de Laj,es. Nêstes últimos dias é o

José Cabral, apresenta à
I
mãos votúam, votos a seu! Homero Paim, delegado re- Trata-se, segundo apura- ;eg'undo caso de morte em

consideração da Casa, um favor aparecer�m. I gional de Polícia, assassi-! mos, de uma dona de pen- que são protagonistas de- I

I 'I "

I

voto de congTatulações. pe- I Até o soalho, onde per- I nau,
a tiros" Rosa Fontana, ; sãb de lnulheres, tendo o I legados de polícia. I

r�me De' Morle Em
.

Caçador
•

assaSSinou,

Bilhete ao mano Jaime.

Bom dia.

1 - Não sei se lhe dê parabens ou pezames ve
lo convite de fazer uma secção política aí no Diário
da Manhã.

É que, por aí, os Ramos são olhados de SQS
laio! Ainda há poucos dias escreviam que, �Q ..

Es.ta
do, infelizmente, nada se fazia sem que um ,Ramos
metesse a colher. E diziam isso a propósito da elei
ção de Ihlporanga, onde o seu chefe e meu pttrticu
lar e ilustre amigo CeI. Aristiliano, meteu a dele,
a valer!

.

2 - O que, até agoi-a, se fazia sem um Ramos
era êsse jornal, elevado à classe de exceção confir
madora da regra. Com a sua chegada foi-se o prin
cípio. A. única regra se� ex.�eção, de agor� por
frente, e esta mesmo:, nao ha regra sem excecão.

3 _:_ Acredito que davante êsse órgão melhore,
pois, onde a gente mete a cabeça a coisa vai. Entre
os Ramos, os pais tinham o costume de imobilizar
capital no cérebro dos fqhos. Surgiu daí a capaci
dade d'a família. Vem a calhar, aqui, a história da
.quele ministro da Fazenda que, antes de deixar o

pôs to, quís promover o velho porteiro a escrituá
rio. - "Não, sr. Ministro - agradeceu-lhe o fun-I. ., _

ClOnarIO ,- nao posso aceitar. De escrituário não
presto. Quase não tenho escola. Escrevo errado e

,leio mal. Na matemática, não passei das quatro ope
rações. Aqui no Ministério só posso exercer dois
cargos: o meu ou o seu!" Esse não era Ram,os, por
que .se o 'fôsse teria subido de porteiro a contínuo, a

escrltul'ário, a oficiãl administrativo, a chefe de
se\!ção e ...

'

a Ministro,
4 - Mas, como dizia, creio que o Diário vai

melhorar. O convite, a você revela que, afinal, per
beram que o órgão and'ava no m'ise�ere. O Prof, Ra
dar, depois que foi obrigado a deixar os plágios, ex

gotou o estoque cultural e deu para repetir os pra
tos, que nem pensão de estudante. Era, para ,Tarjar,
sempre á mesma coisa. As mesmas perguntas - Jú,
você sabe onde fica a cidade de Pelotas?" - Jú, a
intentona �omunista não foi em 36, mas em 35! _
Jú, então você ignorava que Med,eiros e Albuquer
que tivt;sse sido acadêm\co?" O homem perecia dis
co de VItrola encalhado. E (desculpe a má palavra)
o Cosmo�ama? O Senador, o Caninha, o Açu'llreiro,
o !:a?tahm, o Gufa, o Diniz e outros proceres daí do
Dlano costumam dizer que sómente cinco olhos têm
coragem de lêr aquilo: os dois do compositor os
dois do au tor-rFisor. . .

'

.

5 - Ago11a, com você aí, digo-lhe daqui, repe-
tmdo o nosso Mustafá, ao passar ao irmão o co
mando de uma companhia da Forca Pública com
todas as exigências do protocolo: ,.::.,. Mano, �&suma
o troço e dê o tempero!

'

6,- Para finalizar: Você não acha que, nas, úl
timas eleições, a U. D. N. pôs muito ôvo,no ninho
alheio?

Sofreu' as dores das postura, pagou a materni
dade e não aumentou a descendência! O cas� de
Turvo nãd é assim tão singel.o! O Tribunal Eleito
ral já decidiu mandar 'um dos seus juizes, Q dt.' Adão
Be:-nardes, apurar as substrações e mágicas que por
lá houveram. Se houveram ...

Ou será só em Gua'l.-amirim que a gente pode
saber que existem zonas udenistás e pessedistas?

Então, inté

GUILHERME TAL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


