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- "Considero a situação

'no , I social do Brasil muito sé-

� N 11'630 c ria" - declarou o general

I . · 8

II Osvaldo Cordeiro de Faria,
.

�().-.()�)�().-.()..-<)- ao receber a reportagem, na
Ftor lanôpulis, Sábado, 13 de Junho de 1953 CI:; l,oq residência do general Hum-

-------------------------------
berto Castelo Branco.

COllleçou a Refórma
Ediçlo de t.oje -- 8 páp.

C01VIEÇOU A REFORMA

Assim começa, ao que se

arred ita nos meios políti
cos, a reforma ministerial,
cujos atos seguintes seriam

n, substituição do sr. Horâ

tio La fel' pelo sr. Osvaldo

A ran ha, na pasta da Fazen-

gás".

Atacaram
a Prefeitura
Marifima
BUENOS AIRES, 12 (U.

P.) -,Na noite de ante-on

tem, para ontem, a Prefei

tura Maritima da zona do

Delta do Paranã, foi ataca
da por um grupo de desco

nhecidos que conseguiu fq
giro
Em consequência dêsse

atentado, a polícia efetuou
uma busca na residência de

um tal Ernesto Lavagna ,e

descobriu armas

ções.
Foram feitas cinco pri

sões" depois dessa Qusca e

as pessoas detidas teriam

confessa,do ter feito diver-

..
sa� viagens por conta dos
terroristas, especialmente

e muni-

\
'ao Urug·uai.

Perguntado sôbre outros Discursando há. pouco tem

assuntos de natureza políti- po na Bahia, o general Cor
ca, o chefe militar disse que deiro de Farias teve oportu
não podia falar, pois estava nidade de dizer: "Sinto por
alí apenas conversando. toda parte, no país, estar-

DESEQUILIBRIO mos às vésperas de um a-

Como o reporter insistisse contecimento qualquer que

10 �cnt!do de que explicasse não consigo definir. E pre

ciso que tenhamos consci-

Vargas
e

.

Aceitou a Demissão
José Américo Ontem

de'Souza
no Río

Lima

. RIO, 12 (V.A.) - O se- partido. O PTB não tem aS-I pre:;ide.nte e na do sr. Ama- JOSÉ AMÉRICO ESPE.- j e no Rio para assumir o

nador Rui Carneiro conf ir- sim mais dúvidas Quanto à' ral Peixoto. O sr. Garcez, RADO Ministério da Viação. Está

mou, no fim da tarde de on- nomeação do seu presidente i
que veio de avião particu- O ::\1'. José Américo, que êle licenciado do govêrno iorqu e a situação do Bra-

tem; ii. reportagem do Palá- para o Ministério.' A posse lar, regressou ontem ainda, volta à pasta que ocupou de da Paraíba, mas certamente
;ii sob o aspecto social era

cio do Catete, que o gover- c'o S1'. J'ango Goulart deverá JO mesmo aparelho. 1930 a 1934, é esperado ho- renunciará ao govêrno. T�I"e, o general Cordeiro

nudor José Américo aceitou
1
se dar n a próxima segunda- Embora nada tenha trans- lo Farias declarou: Elizabetb II pas,.

. �Ii�;i:���';oP:�·;i:::�l.m�rat: I
feira. �il���e:i�:n::u d:nc�:!�obl�::' I Manobras em tôrno do lo rneci -� e�tin�e��10:1 ::li�i::el:VeOl��� �a em revis ta ás

�:�Vl�:�;:e��::md::s�:r eS��s� :::�1:�:0 q�l: !��i::l�:'�aad�i� meoto de café brasileiro à ;�íl:�ocri::��·:�l:"!ind��:qUi�i� tropas da ,Briga-
pera-se que chegue hoje ao lÇr.O; finalmente "liberado" Argentina n';o numa série de setores. da dos Coardas
Rio o novo titular para assu- .elo sr. Garcez. São Paulo BUENOS AIRES, 12 {D . ..;10 de San Martin. Sôbre os Há uma porção de elemen-I

.

mil' a sua pasta. ranharia, na remodelação' P.) - Estão sendo Investi- assuntos tratados durante a 03 que, explorando êsses

O sr. Lourival Fontes nin ister íal, a pasta da JUS-I gadas as manobrasem tôr- entrevista, que teve a dura- desequilibrios ocasionais,

compareceu à noite ao Ho- ciça e a presidência do Ban- no do fornecimento de café cão de urna hora, não foi em iriterêsse de fazer agi-

tel Ouro Verde, levando ao .o do �l'asil. Essa, porém, I de origem brasileira à

Ar.,
fOl'necida nenhuma in for- ação permanente e de criar

sr. Sousa Lima a carta do õrnen te lhe seria dada de- gentína. mação oficial, mas transpí- im estado de agitação em

Presidente da República, '-a- •
.ois de cessado o inquérito

I O embaixador do Brasil rou que nela tinha sido dis- côdas as classes. Verifica-:
ceitando seu pedido de de- rar larnentar em andamento. I em Buenos Aires, sr. Ba*is-I cutida a situação criada pe- :10S, em consequência, que!
mis cão, Sabe-se que já foi convida-! ta Luzardo, manteve, on- los embarques de café des- .omina o Brasil uma inquie-I

do para a Carteira de Câm-
I

tem, prolongada conferên-
I tinados à Argentina e que ar;f,o de caráter geral. Nos-I

'):0 do Banco o sr. Marcos cia com o chanceler, sr, Je-
I
teriam sido desviados para

I
:1 obrigação é averiguar.

'ousa Dantas. rônimo Remoríno, no palá-
I
outros portos. onde estão localizados os fo- !

da, e a do sr. Segadas Via
na pelo sr, Jango Goulart, ui,ta cio Min istér!o, l iqui

na pasta do Trabalho. lada,
,

Com referência a essa úl- A PRES'ENÇA DE GAR-

tirna, o diretório nácional CEZ NO RIO

do PTB, na sua reunião de O governador Garcez es- Na sessão da Assembléia. Legislativa de ante-ontem,
t O Rio confe o ilustre deputado Walter Tenório Cavalcanti proferiuante-ontem, fez um apêlo ao teve on em n , .-

to brilhante e incisivo discurso que abaixo publicamos:
sr. Jango para que, assu-

-

renciando no .Cate e com o
Sr. Presidente,

m.ndo êle o Ministério, não sr. Getúlio V�rgas, tendo al-
Srs, Deputados.

t 'rübandone a presidêneía do' moçado em companhia do, Acompanhamos a aparação da de�'ãt)o (:} 1

'V'l!Fé'ado,}\es
de Turvo. Por conseguinte é nosso dever mostrar ao 'po-

M
vo catarinense o crime praticado ao término daquela e-

en'saaens "::'
feição, a fraude contra a vontade do eleitorado, expressa

& nas urnas. Centenas de eleitores do P.S.D. e do P.T.B.

�V
foram fraudados nos votos que depositaram.

trocadas entre� arDas e· Efetivamente, sr. Presidente e Srs. Deputados, os

• votos colhidos em vftrias urnas não foram os votos depo-

EI8 b th II
i'itados pelos eleitores. As cédulas foram substitúidas.

I'za e Basta um exemplo, .para prova, ,e que vamos colher
ás hostes de adversários leáis, para mostrarmos a isen

RIO, 12 (V.A.) - Por

I
Em resposta, . recebeu o ção com que argumentamos: - para llm candidato pêlo

moti�'o da recente coroação' Presidente da República o I P.T.B. com possibilidades de ser eleito, "sobrou-lhe" so

cle S. M: Rainha Eliz,abeth seguinte telegrama: � "A-
I
mente um voto: a "vitória" da UDN não l�e quís deixar

. . enviou o radeço-lhe, Senhor Presi-' lI,em ªo �enos os votos de sua esposa e maIs parentes ...
II da InglateIla, g, '.

t
Os can,dldatos do PTB, depois de terem bôa votacão na

'd t d R 'bl' dente mUI'to VIvamen e a ..
,.

'

pre-SI en e a. epu lca o, malOrJa das urnas ao chegar ás urnas de Jacmto Ma-
.

seguinte' telegrama: amável mensagem que me chado, onde tinham bôas perspectivas, em quatro sec-

C-enviou V. Excia. por ocasião c.ões da vila e de Pedra, obtiveram somente tI'eze votos"Por �casião da oroaçao r

de V. M., apresso-me em lhe

fazer chegar as felicitações
mais sinée�'as do Govêrno e

do Povo brasileiros, com os

::Il'dentes votos que formulo

pEla felicidade pessoal de

V. M. e da Família Real e

pela crescente prosperidade
da Comunidade britânica,
(a) Getúlio Dornelles Var-

A
. fraude No Pleito De Turvo /

,'0 da F!llCncl:'\, c ons id et'a

e sua situ:cçào, de Iid e r fi.

P. S. D. e o P.· T. 8. querem apenas Jusííça
Na vistoria, a UDN tambem apresentou quesitos,

.ju e perguntavam se era possível serrar aquelas táboas,.
c prega-las, sem que o guarda, postado fóra do gab in e
Te, ouvisse o som das pancadas do martelo e o rumor da

�eI'lil. E perguntavam ainda se ,era possível a lgu ern pre

:,r,;r fi.", tá:]Jeas', eomo 'e�ta:valfl, �e' depoi,')<.sa� �el.::, mesma,
d he rtu ra uss im fechada. Carpinteiros" com quem "f'al'a

mos, nos d isserarn que não se perceberia a pancada d�
mmte!o, se fôsse usada uma lámina de borracha para
amortecer,lhe o som da pancada. Porem, há uma expli
cnrão ma::; simples: - o córte (depois se descobriu) foi
nr�tlcado ás vésperas do pleito; nada mais fácil que os

pregos tenham sido pregados inteiramente nas táboas,
mas não nos barrotes, isto é, suas extr.emidades ficarem

livres, e as táboas colocadas viradas, com as pontas dos

]ll'egos para cima, ocultas pela escrevaninha a qual. re

nlmente, foi encontrada naquele canto.

Assim, quando feita a sübstituição das cédulas, na�
da mais fácil que recolocar as táboas com as pontas dos

pIegos em sua posição devida � definitiva, puxando-as
uma a uma, por quem estivesse debaixo do assoalho, e

:!'azendo os pregos penetrarem nos barrotes. Se a última
tias L1 tábons não ficasse eventualmente, bem assente, -
bastaria que sôbre ela deixassem cair o peso da escr.e-·
vaninha. Como vêem, não estou dizendo que alguem, ho
ras depois, tendo entrado no gabinete, pisou sôore ,estas

Láboas, firmando-as. Há muitos fatos que á Justiça com

pete averiguar: - confiamos na ação enérgica do Egré
gio Tribunal Regional Eleitoral.

pára todos eles em conjunto.
E. com estas' provas evidentes
de fraude, os chefes trabalhis
tas de Turvo justamente indig
,lU los, o seu Delegado de Par
tido, Amaldo Napoli, e o Pre-
siclel:te do Diretório Munici- Mas perguntamos: - porque as frestas daquele ga
p:tl. Emílio Neió>, 9sforçados binete foram vedadas, inclusive o orifício de uma fecha
lutadores que gosam de larga dllra? Porque as urnas foram ali encerrada� e a porta
['ctima e prestígio, na região, fechada á chave, se a lei expressamente determina que
foram procurados por numero- as urnas fiquem permanentemente, á vista dos interessa
sos elementos do PTB qv·q tra- dos e da guarda? E, porque, depois de ali epcerr:cdas, a

b,'.lharam pelo seu partido, luz do gabinete permaneceu a noite inteira acesa, como

[1' "trlL 'Jlram cédulas, e nem I Fe podia ver pelas bandeir::ls, embora tambem estas es

seus próprios votos aparece- I tivessem vedadas internamente com papel ou papelão? E '

ramo Entre os petebistas indignados com a burla exis- 'porque na primeira noite que as urnas foram alí encer

,Esfacelou-se, perto de Mor- tem p�'ofessoras �ue an-iscam perder o cargo ou serem Iradas á ce.rta hora, meia noite, �ã? se permitiu que um

ton Vallance, Ó modêlo de remOVIdas, mas nao calam sua repulsa. :.teputado federal entrasse no predlO, e ele só poude en-

Aos denodados eleitores do Partido Social Demo- �,nU' quando da interferência do dr. Juiz? Porque as cé
crático o roubo dos seus votos mai.s acirrou ,o ânimo e a Clulas e sobrecartas da apuração foram destruidas, se a

disposição para a luta. Vencidos poderiam se confor- lEi manda guarda-las para uma possível verificação? Se
mar, roubados, nunca. I' ia receio do exame das sobrecartas inclusive do exces-

.

Não exageramos. V'imos, estarrecidos, o córte em 4 "O de goma? .
•

táboas do assoalho do gabinete onde as urnas foram i Éste protesto enérgico que fazemos é, assim, uma

nancadas e permaneceram dois dias e duas noites, após ,;atisfação que devemos ao povo bom e sincero de Turvo;
ã eleição. Alí, num canto, oculto por uma escrevaninha, .• uma prova de que representantes do povo 'nesta Assem
[Iuatro táboàs do as'soalho foram cortadas, e fizeram de- �)léia Legislativa não o desamparam, e estão vigilantes
saparecer os encaixes (macho e fêmea, dizem os carpin- I c�ntra as fraudes oiJ coacç.ões :leitorais. E.' a ?e�onstraO "Glostér Javelin" fôra teiros) para que as táboas ficass,em separadas e mais fa-

I c:a� ?em, �lta d;e nossa sohdarledade aos mtrepldos cor-

apl'esentado' ao público" pe- r:ilmente removíveis. Em um assoalho aplainado e bem! relIglOnanos çle. Turvo: - Marag-no, os Boff, Emerich,
la primeira vez, por ocasião feito, em excelente estado, táboas de madeira de lei, de I �.bel Esteves, e tantos. outro.s desten.1idos lutadore,s, le

:lO cents. de largura, perfeitamente encaixadas, com os UIS, e honrados pela sImpatia e sohdà'l'iedade dos seus
do Salão Aéreo de Farnbo-

pregos ocultos no encaixe, - foi praticada uma abertu- I ('o:ldirladãos, e tambem aos dignos eleitores do Partido
rough, em setembro último, la de 40 cents. pOl' 1m20, ás vésperas do pleito, deixando ITl'abalh�sta Brasileil'?, �uando s: sentem espoliado" nos

quando se verificou, aliás, frestas até de meio centimetro ·de largura. �('us maIS Fagl:ados cllreltos de cIdadãos: - o voto livre.
" catástrofe com o "De Ha- No final do segundo dia de apuração, quando o dr. I O P.S.D. e, acredito, o P.T.B. interpuzeram recur

villancl 119" que matou 30' Juiz de Direito,' o dr. Promotor ,os delegados de partiao

I'
80 para o. Egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Pedimos,

.

t' . I do PSD e do PTB, com o perito que fazia o exame de uma outrossim, o exame pericial, inclusive o que deve ser'
pe ,soas, en re as quaIs sel:s ,urna impugnada por violação foram ao gabinete onde

I
feito pelos técnicos do Instituto de Identificação. Segun-'

dOis tripulantes, ao caIr so- ">stavam as urnas, examiná-lo, depararam, surpreendido.s,·' do estamos in'fo'rmados, o ilustre_ magistrado dr. Adão
bre' a ,multidão. com aquela abertura, já então pregada's as táboas, cada Bernardes, que honra com as luzes, do seu saber aquele

O modêlo estava munido lima com um prego em uma das extremidades e tendo, Egrégio Tribunal, seguiu para a séde daquela Zona.

dos últimos aperfeiçoamen- duas delas, um prego no meio da t�boa ..
Os delegados do I As nossas palavras, por cqnseguinte, são de inteira

tos de l'adar, qúe lhe per- p'T_B e do PSD requerer.am, uma vlstona, e, sendo a pe- I fé na Justiça d·e Santa Catarina, po,rque os seus magis
tIçao entregue ao dr. JUIZ as 17 horas, somente ús 3 ho- u'ados o são por sacerdócio, e neles reside a suprema es

"!is·fla madl'u::rada se deu início á perícia. perf1nça, aqui, dos flue padecem fome e sêde de justiça.

de .minha coroação e os vo

tos que nos expressou, a

mim, minha família e a meu

Povo, em n?me do Govêrno

e do Povo brasileiro. (a)
Elizabeth, Rainha".
--- -------

Etfacela .. se n
solo um bi·
motor inulês
LONDRES, 12 (U.P.)

um caça bi-r'eator, o "Glos

ter Javelin", cujo pilôto te-

.;e morte quase instantânea.

Embora tivesse conseguido
acionar o assento-propul
sor, seu pára-quedas não se

abriu e êle veio projetar-se
ao lado do aparelho.

mitiam operar à noite.

cos ,que provocam essa in

quietação, para depois com

batê-los.

UNIDO O EXÉRCITO

Unido às autoridades ci

vis, o Exército forma uma

frente única para extermi
nar o mal onde êle surgir.

ência do perigo".

LONDRES, 12 (U.P.)
Calgando vistoso cavalo, a

rainha Elizabeth II, passou

revista, hoje, dia "oiicial'"
do �eu ani-versário natalí

cio, 'às tropas dà Brigàda""'
dos Guardas, em seu bri

lhante uniforme escarlate.
.

Seguindo vagarosamente

I
do palácio de Buckingham,
pori entre aclamações popu

lares, a·· soberana dirigiu
uma saudação para o carro.

em que viajavam a rainha
mãe com o princil'l'e Carlos

e a princesa Ana. Elizabeth

II vesda a túnica escarlate
dos g·uardas e USava t:m.

chapéu ornado de plumas.
O cavalo por ela mon tado

era "Winston", um dos oito

que puxaram o coche real
no dia da coroação. O du

que de Edimburgo a acom

panhava, montando outro

belo animal castanho. A ce

';mônia ele hoje, da forma

ção da tropa, por motivo do

'lniversár�o natalicio, ela

rainha, remonta &0 século

XVIII, quando pela primei
ra vez se realizou um des
flle preparatório à guarda
de uma pessoa de sangue

real, e a bandeira foi carre-

I
gada por entre os soldados,
como símbolo do seu dever
para com o soberano .

) l�J"O DA CIDADE ...

'T\
, \

\

.p

- Quem será, meu Deus'?
- E' a Udenilda que

está subindo ...
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO»
•

Ca_.' cO $ a o e p o Se � S.IA.
Uma tradição no �omércio e na Industria oe Santa Catarina
Matriz� Florianópolis

��i1iai� �I.n: ELUlVIENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA,
.

JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
J�<:;i)CcJaHstas cm: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

. MARIA, FBRICA DE GÊLO. .

, �.OICO$ !
t.
·_-�_·,·· __·�·_--_·····�-���·�·I

DR.· iuu». j OiN VIEIRA;'
ESPECIALJSTA El\1 DOENÇAS DOS OLHOS. IOUVIDOS, NARIZ E GARGANTA !
Ex-Assistente na Pol ic l in ica Geral do Rio de .Ianei

ro, na Caixa de Aposentadoria e, Pensões da Leopoldina
Rallway e no Hospital Sito João Batista da Lagoa.

Curso no Depanament.o National de Saúde
.

Consu Itas díá.íamen 1 e d a,.. I (} ii", 12 horas.

3as. e' 5as. feiras de 1.) às 1S horas.
Atende no H�spital de Car ídade, de 8 às 10

horas.
Consultório: Rua Viíur Meireles, esquina com

Saldanha Marinho. -c,

Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt, 102.

l\Iagestic 2.2;6

Metropol , . .. :1.147
La Porta , ' :U�2J

(·I}{UHC;I.�.�' IIE"'rl'.;T\· &ui1"'10 "I�'A�Ji�" --- 50 1&lIa�� Cacique 3.449

Consultório f' Ht',drlêncirt: Hua h->Tr,un'lIo'-l\1l1chI111u n. \·1 ��R JOSlt MEDEIROS VIEIRA
Central �.6!i1

....,••. Ap.rella."... HORApl() -- de seg'unda fi ,,{'xfa-feira dajl 14 às; ·Estr,ela :t3il

....,.4& •• ".a•• - a.fr.�r - ....III.tre ........ .L (ra- 1" .1IH·;I'l. ;-;;:JI":III" _. da;.; 9 a ... I � hora�. !
- ADV,OGADO ,- 'deal .. .. :Uij9

,.,...a•••• ·9.beca>. - a.*ir••• ih o.r,.. 1IzV••u. •• hla.. A TEN DE CO \:I Jl ORA MARCADA ! ".u P_ .... i 1" - luJ.i - Sutil C.taru.. ESTREITO

........
Disquei .

....lta ,....... i. 0••_ Dlt. \fi/ALMOR ZOMER GARCIA DRS. CIRO MARQU:ES NUNES E 'I � � •

o.u.M6rl. - Yllco"... o.... ,........ - �AI..... Oua Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da DIB CIIF.REM ii armaClaS .

.... .........1 I
Universidade do Brasil !\DVOGADOS./' d PI t-

.......d. - ...u,. ....l... lU. - 1'''' IH" I 'Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola
,. •

'

I e an ao
I'

. (Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) Causas cíveis, comerciais, criminais e 1.4 QUint,a-feira - Farmá-

I Ex-interno do Se'rviço de Cirurgia do Hospital trabalhistas ,Cla da Fe - Rua Felipe

.j I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro Rua Nunes Machado, 17 __ sobrado _ sala 2 Schmidt.
, Médico do Hospital de Caridade I

DOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES I GALI.[''''''''J'I
6 sábado (tarde) - Far-

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas,
DK CLARNO· G, � J mácia Moderna - Rua João

h� d'"
.

I
- 4nVOGADO _. P'

Pela man a ateu e dIarIamente no Hospital ..' _ mto .

d C 'd d
Rua: VItor Meireles II. 60 - Fone 2.468 - Florianópolis. I

'
.

I

e . aJa ae., 7 domlllgo - Farmácia
Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Te1. 2.692.

N
..

M t C I H
.�

I
�

--MARIO DE LARM'O-CANTIÇÃO i ..
aVlu- O Dr « ar oepcke»' :�derna

- Rqa João Pin-

_ MÉDICO _

. I .

13 sábad.o (tarde) - Far-

CLINICA DE CRIANÇAS
:{APJf)l:t'Z CONFOUTO - 8.G�ANÇA mácia Santo Antônio - Rua

A D U L T,OS" IlI.e:enl' �ntrt! ,,'LOR1ANOPOLls • lHO DI JANJEIRO Jr'ão Pinto"

DOENÇAS INTERNAS. �"'Iil;,,� illt.+.n"m ...diárlall em ItajA! e !'iutoll. IIIltrl" _

14 nomingo ..,.... Farmácia

CORAÇiW - FIGADO - RINS - INTESTINOS . Santo Antônio - Rua Jo.iio
• ...�t.. (lftlm.. ..p." a. !>& r .. o mo'nmf'lIt.o ri. t,a,!llllli'elro,

Tratamento moderno da SIFILIS Pmto .

Consultório - Rua Tiradentes, 9 NAVIO-MOTOR CARL IÍOEPCKE 20 sábado (tarde) - Far-
HORARIO:

ORA. WLADYSLAVA W� MDSSI
E

DR, ANTONIO nm BUSSI

Clr.rl'l.-Clluiea "ral-Pano.

.... � ""Ifl ...oderno. mlttodo. d. dl.cnl>.tlco. • tut.'UD••-'.

JOW>OICOPU - BIST.ao -- S.LLPIN ....JOGurl.l .- ••TÜO

LIsao B"'SAL

'''-''Iaser.pla ,or on4AO e.rta.-.I.UM_C.la.:'"

".1.'" • 1afra T.l'1IWtllao.

".,••. Ulln

..in .

••rtr1.! n••• la 11 .OT.. - Dr.•••al.·

Ou 11 U 11 ""TU' --- Ora, ....1.

a••fdl.ela 1."••111. Tre.,ow.tt.. 14 -·-1
I

r.rm.llo pala J'ac:aldell. Nado_I da ... letllo •• U.'...rá· i
1

""� •••r..in. I
."lM �r ".Ar... •• • ...i.U.••la.. ".I.:No:'.'" .. OI........ ;

' ....r.1.

h-S.serao· do aOll1lltal r..lqIlUltri.. a ".'''.1. <I.ateArM_ ••

.... t..f "".r.l.
lIZ-hitel'1lo d. Baa_ta C.... 41. .1••rie6l''''t. de .... .. I•••H>

DR. A. SANTAELA

Clt.la ."lu - D06nc.. N.no.....
I::-.IUrl.: •.ulelo .Am6lia N." - lala •

.......d.1 a•• Boeal.... lU.

Ceulllaul DatI; 11 la II lao,....

'r",l.ro•• , C.•••lt6riG. 1.181.

DR. JOSE BAHIA S. BI'ITENCOlJK1
'

•• D I C o

CHidca QUal - rllD1UaIA
a•• t 11 i. "I.. 1. - ItaJaI

1'O.&lCULTUU - nDÍATaIA - CLlNlc...
·

••.LU..

ç.u.It6d•• a..Ji••d. - a.. Baleie .la.. •. , (Larp 11

••iAd.: • �. 11 Ilor.. - DiUialll.....
·

.

OLIOI - OUVIDOI -- MAltDl • QAltQ.Al'fTÂ

DR. GUERREIRO DA FONSECA'
......o.ta •• _••ltall

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
ClauaGU Ta.UJI.lTOLQ.U

.

Oi......,.
C.•••It6r1e1 loIe PlDto, 1•.

ha l' .. lf tl:l&r1am••M.

••:110. ao. 8tb.d_

\

DR. _ ALFREDO I f'FH��REM
------------

C.u. N.d.ul ......t;1U aSaia

ib-&1re*Or
.

de Ho.pital Colhia Ia••' .

OoeDC.. ..no... • m••tala.

(ID,O�OJlCia 8ex••I.

••• Tira...... D. I.

O'•••lta. ••• 11 l. 1. "oraa.

rONllt •. TI,

..... r a•• Ballto. Bar.h·•••� - ••trel...
.. L

DR, MARIO WENDHAUSEN
' ..

'

CI1Jt1c:a 1IolH1ea •• ....... • edaacu
r:_".lto\,.tto - .:a... 1010 Pillk, II - T••••• fi. \

r.... lt.c.: D., � l•• 1I0rll, _

...111'."'.;' •••••te.... l.lIí••. '•. T.l. lU.

._-� ..__._

. IH:(.(ARMANDO VALERIO D� ASSIS
iUDlCO

.... , lI"r'1_ .. CUÍIl'". 1at••Ul d••aald.,.. a ._

,Ital d. Cad .

l:UN1CA ••DIC'" D. C.�Q"" • .ADULTOI
- AI.r". -'

1A."..I&4rlol a.. NaHa )bela.... , - 0••••1... I•• 1... ti
...... 11 la n lIer••.

.......et.1 a••••r.ellIJ GalIIl....., • - ,.•••• n•.

Trajano.
21 Qomingo - Farmácia

(;atarmense ......:. Rua Traja
no. '

27 iábado (tarde) � Far

mácia Noturna - Rua Tra

jano.
28' domingo - Farmácia

Noturna - Rua Trajano.
. Luiz Osvaldo D'Acâmpora

- Inspetor de Farmácia.
O serviço noturno será e-

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

I
fetuado pelas Farmácias

'1
Santo Antônio;, Moderna e

Noturna situadas às ruaS

João Pin;o e Trajano D. 17.
A presen te tabela não po

derá ser alterada sem pre
via autorização dêste De
partamento.

Departamento
PM lica, em 29 de maio de

---_._."-_._--_.__ .. -_ .. - ...__-

DR. I. LOBATO FILHO.
I>oe.c;u II••,al'ftn;•. rea,lr.Ud.
TUS.&CULOI.

1A.lHOGRAJ'!.4 II RADIOSCOPIA D08 PUL.OH

Clrarsl. d. T.ru
FOfiiladc lIal. ".culdada Nacion.l dI! .adieta.. Tl.te...,.. ..

TI.loeinrl'iio do. )'Io.pital Nu'. ltamOl

Careo •• a.peeiAliaaçlo pela 8 N. T • .-x�int.l'lIo • Jb-•••l........

CIru1'1ii. dc{Prof. U&,o Pi'lh.iro GUhll."'•• (aJ.)

l1on;,uitori6! anl'l l"<lUpa Sdlmidt D. III.

lWIe:: Rua 810 Júr�e a. BI). ,,, .. ri.manta. du 16 à. lS·lu,r••.

OR'--ióSEr--.tiOSARIO ARÃUJU-
Ctialea MMle. - Dolllac;a• .te ·erl••çu

(Tr.tameuto de Bronqudtc. em .dulto•• criau,•• )

CÃlualtório: Vitor lI.irele., 18 - l°.•ild.r. .

We!árl.: Da. 10.all l. 11,10 • d•• 1,10' l•••ac 1I.0r..

lLa-'4lIl!lIIcl.: Avenida Itio 'Braneo, Iii -' rona 1.6••.

DR.' NEWTON D'AVILA
Clnrsl. ,er.' - Doença. Ge Senbol'&. - 1"<1('&.1•.,1.

·lI:letrld....t. Mió,41ea

C.aa.ltbrlo: Rua Vitor .alr.l•• n_ 15 -- T.I.t')lla 1"".

i,
(.::. ltJlt: A. 11.10 hor•••• tarde d,.. I. lior•••DI el••k.

a..l et.: Ru Vid.} R.moa. --- Tal.toDII 1.'11
--------- ---_ ..--------_._----

DR.. SAMUEL FONSECA

Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas
Telefône - 3.415 . - Florianópolis -

I

.

I

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS.

ZaNY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIQ LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO'CARREIRAO

- CONTADOR.-

\«0

i
I

ADMINISTRAÇÃO
IIt'd:l<,'i'in e Of iciuns, à rua Conselheiro Mafra n.

'lel, 3022 - Cx. Postal, 139.
Dtret nr : HUB.ENS A. RAMOS.
Gerente: DOJIINGOS F. UE AQUINO.

Representantes:
Representações A. S. Lara, Uda.
I{UH Senador Dantas, .. lO - fiO andar.

. Tel.: 22-ií!l24 - Rio de Janeiro.
Reprejnr Ltda.

Rua Felipe de Olíveírn. n. 21
T.·!.: ;�2-S8i3 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Se-m 1',..11','
\

171) .... J

90,00
No' Interior

:', 'n, ... , . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
S"lIlt"'fre '" Cr$ 110.00
Anúnc lus mediantes' contráto .

Os originais, mesmo não publicados,
serão devolvidos.

n50

A direção. não se r(,s-pollsnhiJizn 1)1'10. cnn

ceitos emitidos' nos artigos assinados.

ADVOGADOS

e,

uu. CLAUDIO llüRGES

I ADVOGADO�
FOro em .reflll,.Recursoll }lcralltt> II �llprf'Il)(; rI r·,
Federal e Tribunal Federal de Recurso •.

E8CRITORIOS

•al

'l12
!

Florianópolis ....:. Edifício' Rio J orllll-.
- l° andar - lial ... , I

rua , r&JAIl

Rio de JaDeirn - Edifício Borh>i t;l'1tll�
A n t.ôn io Ca.rlol 207 - !laia l003.
.1._---------------------

... 1 .....

Advocaciô) e Confabilidade
UE! ICTJlVAM FRl:GAPANl

- .�d"",�do -

AI A( 'it> GARfhALOi S. TUL,.iQ
- t :not_hHiata -

Próximas saídas
IDA- VOLTA

de Fpolis.. de
'

Itajllí do Rio de Santo�

14/6 16/6 21/6 22/6

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

Par. maia �nt(lrmaç{\ea dirijam-a. 1

�M.I"'R.tSA NACIONAL UI NAVJlGAÇAO BO.PCU

Rua Jerônimo Coelho, 16 - Florianópolis '�la Dl!odoro - Caixa Poatal a. ti - "'.l.f.o•• : 1.111-

'Lavando com Sabão

\Iirg�tl1 Especialidade
da

.

Cia. WBTZEL INQUSTR'IAL-JuinvUle. (marca registrada)
ecoDomiza-§e tempo e dinheiro

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

S��Ã���Fl�tAt
ESPECIAi Ir)/ 1r:

160
/IDformaçõesUteis
I O leitor encontrará, nes.

I
ta coluna, informações qúe
necessita, diàriamenie e de
imediato:
JORNAIS Telefone
Q Estado :1.022
A Gazeta " 2.656.
Diário da Tarde i!.579
Diário da Manhã 2.463
:A Verdade......... <::.01"
Imprensa Oficial ...

<o

2.6��
ijOSPITAIS
De Caridade:

I (Provedor) ... , ...

(Portarfa) ....•...

Nerêu Ramos .

Militar � .

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa '"

CHAMADAS UR
GENTES

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

Polícia (Sala Comís-
sár io) .....•....

Polícia <Gab. Dele-
gado) .

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC .

Cruzeiro dõ Sul ., ..
Panair ., .•.... ,.,.

Varig ;.
Lóide Aéreo .

Real , .

Sc:mdinavas .-
HOTÉ.IS

2.31.1
2.0:16
:).831
:U57

3.153

:U21

3.3l.3

2.411·1

2.59·'

:l.700
'2.500
3.553

'

2.32.';
2.402

2.ãOO

Lux 2021
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o ESTADO Plorianõpolís, Sábado, 13 de Junho de 1953 3

AVISO

...

j",llt:mdo apenas 2 meses para a mudança da A MODELAR, de modas,

fIo PI édlo n, 7 da rua 'I'rajano (que vai entrar em obras) para o n. 33 da mesma

rua. c sendo. cnnsideràvelmente grande o seu estoque de mercadorias, sofre"

Tão. as mesmas, uma redução ainda maior' de preços, durante o próximo mês

ele Junho.

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

cional freglH'zia, resolveu a direção do estahelecimento tornar "pública a Ye

marcação quc está sendo procedida nos preços.

Assim. durante os dias 30 e 31 do corrente, a RÁDIO,GUARUJÁ, desta
capi,«l. í'orr-ecerá, em todos os intervalos, uma relação detalhada dos novos

preçc s das mercadorias remarcadas. Todavia, sendo pràticamente impossível
uma perfeita e minuciosa caracterização de tôdas as classes e qualidades dos

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

cido� pcln ',uarujá, serão concedidos, indistintamente, os descontos abaixo

sâhr e as seguintes mercadorias:

mento em pó.
1 colher de chá de essen

(ia de baunilha.

1 pitada de sal.

2 caixas de passas, sem

cnroços.

Maneira de fazer:

Prepare uma forma

Dep. Antônio de Barros

Lemos

Transcorre, hoje, o ani

,rersário natalicio do sr.

Dep, Antônio de Barros Le·

AVEN.TURAS DO ZE-MUTRETA'. a •

J 20% 15%

30%
todo e belíssimo 'sortimento de MALHAS!

COBEHTORES DE LÃ
toda a maravilhosa variedade de sáias de lã

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

No f;Tandioso e selecionado estoque de

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

desconto de 30�o!!!
QUIMONOS

CAPAS de gabardine e chuva para homens e senhora ..

TERNOS para homens e crianças
CALÇAS de .casemíras
BLUSÕES, PULLOWERS\ e JAQUET�S.

cujos preços já estavam marcados como os mais ba

ratos da praça. Convém destacar que as peles estão em

tranca .alta de preços, nas praças de São Paulo e Rio,
dadas as grandes dificuldades atuais de importação, alta
esta, que a firma proprietária da A MOD.ELAR, não

acompanhou!

apurado bom gosto e perfeito acabamento, com o

I Da Bancada d'o PSD na Assembléia LegislaUvaI Discurso proferido pelo, d::. ás margens do Rio do
I sempre

por mim reconheci.; Por escacez,de verbas nüo

ilustre deputado. Siqueira I Peixe, contando com bons
I
das como um grande e in. me foi possível determinar

Delo, na sessão de 10 do prédios de alvenaria ,e inú-! contido anseio de um povo
I
a construção do galpão, co·

ccrren te: meros de madeira, casas
I
que trabalha não só pelo mo o necessário abasteci-

Sr. Presidente, comercias, bares, cinema, in terêsse próprio, como mento d'agua e serviço de

R
·

t' I de' t
COL1l0, chefe. do Serviço de

Nobres Srs. Deputados: luz tlétrica, telefone, agên- também pelo progresso do exgôto, além de outros pe

eç I a e iin o l\1etel'�0Iogi,a, �esta Ca�ita� ,

RIO DAS ANTAS, �arte I
cia postal, ,coleto�ià esta- meio em que vivo. quen os melhoramentos in-

.

.: pessoa grandemente rela mtegrante do promissor dual, e esta servida pela Adistrito ás modestas, dispensáveis, razão porque

no Lira Teois CIube 'li
dona da n� sociedade �ocal. l\.iunicíPio

de Caçador, vem!1 Rede de Viação Paraná po ss ib il idades de crçamen- i INDICAMOS
. Aos mu itos cumprímen-] se destacando entre seus Santa Catarina. tos e de verbas limitadas,

I

que, ouvido o Plenário,

Ed
So� o paStl'?dcinio dIa, Secretaria (�o. Intel'�ol' e Justiça, to s , os de O ESTADO.

-

congêneres, não só pela I ma� impelido pela �inceri- i
seja solicitado ao Exmo Sr.

ucaçao e au e, rea iza-se, no proximo dia 15 do cor- II •

P I R' , .

I '

rente, no Lira 'Tenis Clube, às 20,30 horas, o recital de, Menmo au o amos .iberdada de suas magn ífí- r dade que sempre me carac- Governador do Estado, se

canto do soprano Genysclowitz Bícca, .que ora se encon- I Festeja, hoje, o seu ani- cas terras, como pelo seu I terisou os atos e atitudes digne, por intermédio da

11';1 nesta ,Çapit�l.,-, __ .versáric natalleio, o íntell- cre!-;cÇ.,nte _ çles,eI�vQl:>(ime,nt_o_ iníciei corajosamente. cem
i
Diretoria de Obras Públi

O programa será o seguinte: gente m'enino P�ulo Ramos, "indústrinl. 'O seu progresso vivo cari�ho �s 'necessário;r7a�, mandar construir ore·la. PARTE '.
d d

'

it
-

t t I d 'I b
CFIOPIN T· t filho do sr dr. Rubens de 'o ver a erramen e ex ra- es UCOS, ten O em mente a fendo ga pão, como o a as-

I
- 1'ISess.e· ,I

MASSENET _ Eleg ie Arruda Ramos e aluno do ndinúr io, possuindo um ,ex-, solução do problema e cum- tecimento d'agua, serviço

GASTALDONE - Música Prohibita Colégio Catar inense. .: ,:c'ente parque indústrial" pr ir a promessa, para mim de exgôto e o que mais fôr

2a. PARTE Paulo reunirá, na resí- .onstnnte de serrarias, cano
I

sagrada, de dotar Rio dás julgado necessário áquele
UBIRATAN - Prenda Minha . d:'HS, moinhos de trtgo, f'a- Antas com mais um melho- educandário.
WALDEMAR HENRIQUES _ Cobra Grande

dência de seus pais, os seus
. !)l';cas de moveis, caixas, I ramento local, como seja, a S-ala das Sessões, 10 de

WALDEMAR HENRIQUES - Uirapuru amiguinhos, que Irão come- ,

ZELLER - Quando vovó tinha vinte anos morar a sua data natalícia. pasta mecânica,. etc, . .

I edificação do novo departa- Junho de' 1953.

,3a. PARTE A sua séde está localiza·' mento educacional, já doa- (Siqueira Bello)'
O ESTADO abraça-o, cor-

Em consequência dêsse do ao Estado. Deputado p�lo PSD.
._• ..-_-....-.-.,.._• ..-�........................... I

I
vertiginoso progresso e a·

Sr. Arnaldo Pinto de Oli., ESTA' DOENTE? - DE· in da fiel ao compromisso
veira

I
SANIMADO? I que eu havia assumido com

Ocorre, hoje, o an íversâ- A Drn. L. Galhardo ex- aquele honrado e laborioso

L.ri� n'atal icio d� s.r. Arnaldo I :l1� dica �o Centro �spirita lJOVO, qu�ndo superin tendia
I

IraPinto de Oliveira, do co- Luz, Caridade e Amor, aten- os destinos do florescente

mêrcio local. le á consultns.' Novo en de- município de Caçador, de-·
'

x

sus, sõb'r e esta mistura, for-, Sra. Darc� Linha�es ,

reço : Avenida N. S, de ce. "term!nei e realizei a cons-,
mando uma camada, I Passa, hoje, o amversa- pacaban a, 540, Apto. 702 truçao do GRUPO ESCO-

P. , c o- ; t ,rio natalicio da exma. sra,
- RIO DE JANEIRO. LAR "CEL. FERNANDO PROGRAMA DE FESTAS PARA O l\f1l:S DE JUNHO

lepale n .. e
..,u.n emas·, I

d. Ma ria Antonieta da Silva Consultas - Cr$ 30,00. MACHADO", a expensas da
I . Dia 14

Linhares, esposa do sr, Dar- Prefeitura, pois sua neces-
10 hEata bem a manteiga com ...o�ó_o o._.o__ I

oras.'

mesa deliciosa, para: você 0 ar.uca1' branco. Junte o y L!nhares, alto funcioná- sidade se fazia mistér para - Dia 20 Sábado -- Tradicional Festa de São João

/':0 do Departamento Regio- esposa do sr, AlÍpio Castro, o bem da juventude daque- c'enominada "BAILE DA ROÇA". Apresentação de mú
ovo batido, e misture tudo,

la terra, ao mesmo que se- "icas juninas - Conjunto de acordeons - Dansas dll,

ria como é mais um assi- quadrilha, ratoeira, do lenço e chapéu - Casamento de

I:..d' Zé Fulgêncio com Sinhá Mariana - Ambiente comple.
.

N
na a o passo no progresso t t

. ,. -

- MenInO orton Pnulo. , amen e a carater, __:_ MUlta aJegna - Fogos, baloes,
_ Sr. Arací da Costa' Sil-

cultural do nosso. , �rande i espan,ta coió, pinhão, amendoim, que-imada, cará, mela·
Estado e do MUl1lClPlO de do, pe de moleque etc., Premios ao casal, moça e m'oço

Oaçador: I �ue se apresentar�m .�om �, tr�je mai.s.�riginal. .Reserva
.

Com esse melhoramento C':e �mesas na RelO.loana Muller a parta do dIa 15 -

I·· I Crijií 70,00.
que rea IzaAmos com um

grande esforço de vontade
I Dia 23 - Terça·feira - BOITE - Uma gentileza

e com altas. preocupações dos distribuidores dos Acordeons "SCALA". 'Uma noita
administrativas, fomos ao

I da inédita - Boite da Colina ao som de acordeons e

encontro das justas aspi-
I conjunto de ritmo. Ambiente junino caracterizado uma

rações do I R'
I festa no Arrainá de São João, Início 21 horas Não ha-

,-
va oroso povo 1-

\lerá re�.erva de mesas.

.

cantense, as quais foram: Dia 28 - Dom_ing-o - Soirée Início' '21 hOl'IlR.
.....--�----------------------�--------------------------------------------------

•

NO LAR E NA SO-CIEDADE

Trechos Líricos
PUCCINI - La Boheme (será interpretada a aría,

Valsa da Museta).
BELLINI - Norma (será interpretada a aria, Casta

Diva).
1l:ste programa servirá de ingresso, para família

ENTRADA FRANCA
Ao piano: Prof. EMANUEL PELUSO.

x T.
....

Clube
dialmente.

x

EXPERIMENTE HOJE

Ingredientes:

sa: Domingo - Cock-tail dansante ,- Início

TORTA DE PASSAS

Esta torta é uma sobre-

. apresentar à seu, marido,
tom qualquer oçasiãQ. Adicione o,; ingTcdienle; sê- nal dos Correios e Telégra-

()
co�, a'.tel'nadamcn�e com o fos, nesta Capital.

- Sta. Nemésis Oliveira.
- Sta. Marilia Silva.

manteiga.
1 xícara de' açucar bran-

1h xícara de açucar mas- leite, Finnlmente acrescen- À ilustre dama, serão tri";

\
'

d b 'lh bu tadas carinhosas e ex-
;e a essencla e aum n.

'3 colheres de sopa de Coloque essa massa aos pou. pressivas homenagens, às va.

,':'os, sôbre as passas. !1uais nos associamos, com I - Sr. Francisco Cabral

Asse em forno moderado, ! !Jrazer e respeitosamente. Nunes.

:erca de 1 hora. Retire da FAZEM ANOS, HOJE: - Sr. Antônio Bayer, co-

.::avo.

mos, médico e integrante da

de bnncada da UDN na Assem-

·ôrma ninda quente e sirva

'om crême chantilly.
(TRANS WORLD). •

- Sta. Jeanete Pereira merciante em Tijucas;
Dias, filha do sr. Manoel - Sr. José Varela Jr.

Dias, funcionário muniei-
I

- 8'1'. Solon Carv�lho e

paI. I
Souza..

C'.rn. Ursulina Castro, I - Sr. Oswr.ldo Alves,

co.
,

(

2 xícaras de farinha de

tl'ig'o,
3/4' de xícara de leite.

lavo.

1 colher de sopa de fer-
-0-

, \.NIVERSÁRIOS

torta, da seguinte maneira: bléia Legislativa do Esta

Espalhe no fundo desta, o do.

açucar preto. Salpique por I O ESTADO cumprimen.
cima a manteiga, em peque-I

ta·o.

nas porções. Ponha em fogo Sr. Érico Couto

brando até que a mistura I Ocorre, hoje, o aniversá

se dissolva, Arrume as pas-' rio natalicio do sr. Érico

• $�rêAA?5AMENrosL
SêlS ASSASSIAlLJ - ....

TOS .�.. {)OIS I 1�1I"
TêR.eGM070S ....�
;:.. ��

_.
•

• '11111$-
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AMANHÃ, Á TARDE, NO. ESTÁDIO, DA RUA BoéAIUVAj A F.C.F. DARÁ CONTINUAÇÃO AO CAMPEONATO CITADINO
D�� PROFISSIONAIS; COM O EMBArrE DOS INVICTOS FIGUEIRENSE E ATLÉTICO, LIDER E VICE-LIDER, RESPECTI-

, ,

VAlVIEN'rE. O PÚBLICO AGUARDA COM ENORME INTERÊSSE A REALIZAÇÃO DO COTEJO ENTRE O "FURACÃO" E O
,
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;
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MAIS UM PON.TO' PER-DEU O AVAl
I

Dôa assistência apanhou 'o; Adolfinho s.egurou mal, Para o Imbituba o empate de dois tentos teve
O estádio da rua- Bocaiuva 1 esféra largando a no b d

. ,.

h b� "' ,

L idi h
O sa or

'

e uma vitória re a ilitadora -

na noite de ante-ontem, jue aproveitou an mo'
'

quando teve sequência o .iara enviá-la ao fundo das

'

Adolfinho sentiu-se mal, quasi decretan-
,

Campeonato Citadino da redes. Estava inaugurado o do 'á derrota do bicampeão - Landi-
ILv:"i'l.o de Profissionais. narcador aos 5 minutos. nho- Saul e Giovani e Bolão, os go�

F0L',ll11 protagonistas os 1mbituba 1 x O. leadores, pela ordem Final
times do Avaí, campeão 10- Bonito goal de' Saul d d daci enta O,, sen o' expulsos
c.. e do Imbituma Atléti- Aos 9 minutos, após in-'
(:0 Clube, da cid�de que 'lhe zentes esforços, Bolão na t Marco e Danda - Grande

corrida leva a melhor sO-'I'bre Marcos e centra a Saul

que surgiu no momento o�

portuno para igualar a con-

-tagem: 1 x 1. c'

ioar agradou plenamente, Prossegue a luta com cer

pelo ardor e empenho das to equilíbrio. Cada qual
equipes defrontantes. A c- busca O desempate. Aos 39

qu ipe avalana.: perdendo' minutos Harley bate bem
< ,

por dois a zéro no segundo um escanteio. Boa ocasiao

periodo," reag il valenternen- para Adolfinho intervir na

te,' logrando igualar a con- jogada alta diante da sua

tagem, mediante dois mag- meta. Para surpresa geral
níficos tentos! Com o resul- o guardião não esboça o

tado igual de dois tentos, menor movimento, dando

con tinua invicto o Imbitu- ensejo a Giovani para, de

ba, _tendo, porém, perdido à I cabeça, decretar' o desem

lidera:lça, po.is ,deixou iSo-; pate. �:o tempo: 2 x 1 para

lado o Bocaíuva, campeão os sulmos.

do
.

ano passado. Manoel I Empate: Bolão
'I'our inho referiu a pugna, O Avaí sente qu e ia der-l
com atuação regular. I rota é ,emineIlte e inicia

A pugna principal 'foJ;te ofensiva, obrigando a

O, Imbituba Atlético Clu- defesa contrário a realizar

be foi o pr-imeiro a pisar a esforços ingentes. Aos .10

liça. Logo a seguir a equipe minutos, num ataque dos

dó Avaí, bicampeã da cida- seus, Bolão atirou rasteiro rramn, para cada páreo, as

de. Ambos os quadros fO-, de boa distância, conseguin- ernbarcações concorrentes
rarn bastante aplaudid.os. do a vigilância de Miltinho. Ievern achar-se junto às

- as embarcações coucorren-
Suas formações foram es-

I As duas primeiras' expul- balisas de saída que lhes
tes ao páreo.

sóes ,;ou berem por sorte.
. são de um a dois anos'.

, Durantf! a dIsputa de um
O d dIlVI13ITUB4 -,,: Miltinho, Dá-se nesta peleja a, pri-

No caso de não compare-, I rema 01' ou rema ores
pareo, as embarcaç,ões con-

Matias e Marcos' Gerson meira expulsão dó certame. cimento da representação •

I de uma' guarnlca'O concor-,c . " "

d' d d' 't
- correntes devel'ão conser- ., para hOJ'e e aman,hã os se-Mário e Tião; Joãozin4o,. O z�gueiro Marcos desres- e uma SO,CIe a e InSCrI a a ,'. i vente que desobedecer as

.

d' rl
- var as suas aguas, eVltan-1

1 t' . -

d
"

" guintes encontros:
.

M-Harley, Giovani, Landinho peita o árbitro e é por este rala, as emaIS 'Jeverao a-
. '. ! c e ermmaçoes OS'Julzes ou' mmense, no aracaílla

.

d b l'
do per'tubar ou ImpedIr a· J

•

D'
-

d R Hoje - Botafogo x H, i- Coríntians x Spor'tl'ng,e Geop�r. expulso do campo. Minutos prOXlmar-se _

a a lsa que . ! na Irecao a egata, ou
o h

. ,.

d
corrida' das demais C011COI<- i ,. . . berniam, no Maracanã, e I Pacaembu'.AVAl - Adolfinho, Bar.'- 'I após r_egistra-se a segunda se ac ar maIS proxlma a, 'I reclamar lIlCOnVelllentemeI!c-

_

rentes.
bato e D�nda;. Nenem, Jan', expulsa0. Danda descontro- (;osta, preenchendo os cla-. I te contra as suas decisões,

�

e lVIanarà; Balão, Ad, Bráu- I

la-se e desfere violento ros abertos. Entende-se por águàs de' serão suspensos imediata- ")'_'()'_'()"'()'_'()'-'o__()'-'o'_'ci'_'()'_'()�

lia, Amorim e Sanl. I pontapé no extrema Joãozi- A numeração das balisas uma embarcação o c'aminho! mente, dando o Clube a que

Falha de Adolfinho e goal nho, sendo-lhe apontado pe-
é coiüada da direita para a natural percorrido por es- ') pertencer a guarnição su-

visitante' lo árbitro o carilinlto da esqüerda do observador que ta no sentido longitudinal b'stituto ao remador" ou re-

Logo após um ataque cerca, Saul consegue mar- lla linha de saída, estiver da rida, limitado por linhas: madores incursos nesta pe-

"azzurra" em que Amorim ear, mas o tento é anulado, voltado para a d.� chegada'l paralelas, li�and(} balisas nalidad.e, depois de ouvido

perdeu bôá ocasião chutan-- aliás, acertadamente. O de- Uma vez almhadas as 'do mesmo numero. o Pres:den te da FASC.

do fraco e dando ensejo a s,espero dos locais para fu- l'espectivas embarcaç'ões, e As águas de uma embar- - q remador que ülcidir
.

no

Milt:nho de enviar a pelota gir a'O empate chega ao au- que os patrões tenham se- caç.ão f�cam a boreste da art. anteI�or será suspenso

a escanteio que foi batido ge. Investem os locais', mas guradas as baças, um dos sua balisa, devendo portan- por uma ou mais regatas,
sem résultado� 'O meia Har- a defesa contrária não lhes juizes de saída, chamará à to à chegada 'ter a bombor- por determüwçã'O do Pre

ley da direita, arrematou al- dá tregua. E assim o cote- atenção das guarnições e, do a balisa correspondente. sidente da FASC, sem pre-

após uma pequena pausa, Será desclassificada a juízo do recurso que lhe
.-.t)4...0'" jará 11m tiro de revolver, embarcação qu,e contar a facilitar êste Código.

rue c.onfirmará a saída. :inha da chegada pela ba- Uma guarnição somente

Verificando-.se que uma lisa de outra concorrente, e será c o n si d e r a d a vi ..
la,; guarnições concorren- bem assim a que transpor a toriosa d�pois de hasteado
es saiu antes -do tiro con- chegaaa' fora dos limites c pavilhão da sociedade a

firmativo, o juiz anulará a da raia.- c,:ue a mesma pertencer.
,aída dando DOIS tiros de Os páreos de' Canoé E: Não é pei'rnitido às guar-

,'e\'olver. Skiff, be?I como as �lerr.ais niçõe� concorrentes a lim
A guarnição que desaten- embarcações sem patrào, páreo, faze�'em quaisquer, \ ,.

der à chamada dos juizes respeit:;llldo apenas os limi� �inais de. vitória antes de
.;er[� lagoa descalssificada. tes da rilia. _ tl'ausporem as, balisas de

As embarcações que não AS' embarcações que du- chegada, sob pena de .incor.,.

:e alinharem na devida for- rante a corrida, aborda- rer�m na pluHa'de .

ma, ou derem mais de lima
I
rem, trancarem, é'Ürtarem a Cr$ 25,00, aplicável a �o-'

�aída falsa, ou que 'seus prôa ou impedirem o per- ciedade filiada a que a

'ompon�n�es desrespeita- I CUl;SO regular das de�ais, mesma pertencer
.. _

,em,os ,lUIZeS, c.om palavras' concorrentes a um pareo,

I
Todas as gua�'l1lçoes'con':

ou gesto Oi' in convenien tes, 1 ,serão'desclassificadas ime- correntes deve.rr{ apr:esentar
.'

• I

serão excluidas da prova, I di'atamente, além de ficar a' se devidamente, uniformiza-
�,l{:m elas penas de suspen-

I
sociedade a que a mesma! das! e completarem o per-,

O'L ID3is r�ga: x.�Frencer! resP2.�2ável pela cuyeo da raia. I,

,empi'esta o. nome.

Preliminar

2.0 goaI do Imbituba

Como aperitivo, assístí
mos ao jogo entre os su

plentes, pelo Campeonato
de Aspirantes, cujo desen-

tas:

NEDE ASSIN,OU -E TALVEZ JOGUE
AMANHÃ

Entusiasmo nas fileiras do Figueirense pelo
retorno do çonsagrado crack gauého

Finalmente chegaram a mília do "Furacão Negro"
11'11 .acôrdo Nede Vitó�ia e o I que, assim, ve.rá seu ataqu.

e

lfigll�!rense. ,Anteon,tem deu armado con1enientement�
entrada na F. C. F. o con-l para as futuras lides.

trato ;firmado pelo cons!,!-' Ao que soube a nossa re

grado "player" gaucho com I portagem, é. possível_ que

o "leader" de Campeonato. Nede venha a fazer sm,

.

O retorno do perigoso e "reentreé" no alvinegro a

experimentado crack ás fi- inda amanhã, frente ao A·

teiras do querido clube pre- tlético.

'sidido por Thomaz Chaves�, Felicitamos os dirigenteS
'Cabral, foi recebido com- do querido clube pela aqui.
estrondosa� ,manifestações' <;ição do explêndido dian
de ale_g;ri 'n�la ,imensa Ia-

esta v a para dar explicações ser punido, como merece.

I e pa:'� surpresa da' assis- !'Quei o Tribuna:l 'd�'Üu�tiça
tência, desferiu violento 80-! Desportiva 'apliqu'e-ihe a

I co no "pivot" imbitubense, pena que merece.

quasi pondo-o a nocaute.

Originou' se fOI:te "su rurú",: Os melhores

.atuação de Jair - Agredido
o centromédio Mário pelo
árbitro, logo após o encon

tro -.' Quadros - Juiz.
.Preliminar e Renda.

'sendo necessária a inter-' Nos visitantes: .Mlltínho,
venção da polícia. A atitu-

I
Marco, Matias, Gerson, Má

de covarde do sr, Norberto
I
rio, Harl ey, Geopar e Lan

Serratíni encontrou logo a LEnho. Nos locais: Barb�to,
.

repulsa do públ ico. E' ver-I Danda, Jair (o maior ho-'
, I

dade que teve erros na di-, mem em campo), Marana,
rcção do .prélio. Porém não I Nenem, Bolão, Saul e Amo
influiu no resultado da por- I

rim, Adolfinho atuou ado
fia. Acertou' nas expulsões: entado, sendo-lhe ajpli-cada
d d·· Ie OIS z'aguerros, bem co-. em pleno jogo uma injeção
mo na anulação do goal a-: de óleo canforado.
vaíano. Foi, por assim di-: A renda.

I
zer, :Jin juiz enérgico e im- I Continuam fracas as

parcial. Entretanto agrediu,' arrecadacões financeiras do
um jogador sem mais nem

I
certame..

menos, numa atitude jncon-,' Anteontem a renda foi de
cebivel e covarde e deve

I
Cr$ 6.460,00.

.

I

io é encerrado com o justo' mad,o, o sr, Norberto Serra

empate de 2 a' 2. tini foi interpelado. pelo
O juiz agride centromédio Mário sobre a

Encerrada a peleja, quan- expulsão de Marcos. Mas o

do' todos deixaram o gra- sr. Norberto Serratini não

REGU�AMENTO DA REGATA DE'
AMANHÃ CAMPEONATO' AMADORISTATodas as Comissões de' tas, em que incorrerão

juiz�s d.eve� estar. presen-j respec.tivos rer:l�dores. 'JAIR, que cumpriu
ccs a Dtrecão' mela

r hora O sinal de salda de cada cada atuàção
antes do inicio da regata, a-

! páreo será dado à' hora

Continuará, hoje e ama-' � Bangú x América, às 15,30.
nhã, a disputa elo Campeo- horas.
nato da Segunda Divisão

(Amadores), com a realiza. Amanhã � Flamengo x

ção da sexta rodada cons- � Iris, às 8,30 horas e Ra
tante dos seguintes encon-; di�m :x; Treze de Maio, às
tros: .

110,30 horas, .

Hoje - Colegial x Postal 'Local: estádio da' F.C.F.
'I'elegráf ico, às 13130 horas I Preço: Cr$ 2,00.

.o.....()_()_(l_()_()·
avaria causada na outra.

fim de assumirem' os seus marcada no programa, com
Não é permitido a qual-

t
. -

d qualquer número de 'em-pos os; os quais n ao po e-
quer das sociedades filia-

rão abandonar senão por barcações concorrentes, não

motivo justo, á juizo da Di- -se atendendo aos retarda-
-

. ,tádos. .

roçao.

das ou a seus sócios, em

'iora tripulando barcos par-

A ho ra fixada no pro-
ticulares, acompanharem as

A saída poderá ser dada

h
demais concorrentes duran-

antes da ora marcada no' !
,

I te o percurso de algum pá-
pl''Ograma, uma vez que se

, ,
'

.
.

1'80, dentro ou 'fora ,dos 11-
encontrem presen tes todas

'

rn ites da raia.

PENALlDADE:' - Suspen- TORNEIO OCTOGONAL -DE FUTEBOL
\

,

Pelo Torneio Octogona�1 São Paulo - Olímpia,
de Futebol ,estão marcados Pacaembú.

no

Amanhã.� Vasco x Flu-

e

no

Distribuidor
, C. RAl\:fOS SIA

Comercio - Transport.es
HlIIl .luán Pinto. 9 Fpolis
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:i: A Beleza De Sua Casa :�:
:

C PI J I
...

:i: omeça e ar; ane as :i:
� :
..

..

.:. NÃO lNS'fALE CORTINAS EM SUA CAsA SEM VISI- ::.
y :
•:.

TAU PRiMEIRO A .:•
....

�i� JOD1HERIA e UnCA GALLUF :1:
+ f
::: QUE POSSUE AS FERRAGENS KIRSCH, "PARA TO- :::
•1. DOS OS TIPOS DE CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE INS- .t•
•:.- TALAR' PERFEITAS NO FUNCIONAMENTO .. COM .!.
.!. FERRAGENS "KIRSCH", TUDÓ É MAIS FÁCIL! ·i·
� y� JÁ VEM MONTADAS Y.:. LEVES E ALTAMENTE RESISTENTES .:.
·i� DISPENSAM· GALERIAS DE MADEIRA .:+
··l ,..... �:.
� _ ) _"'•••••••+ _ �.�4
� � - . .. �����

. Realizações que são realjdades
Oscar L. Silva i Vê�11 passando c n fecunda

, Se não estivesse em jôgo adm!n ist ração do atual Pre-
•

a integr-idade moral, a ca- feito só pode ser coisa de

pacidade e a h�nestidade pc'It.ico In escrupu losos.Ben,

de um .a.clministrador, ou tem o progresso crescen-

. seja, o Dr. Osní M. Régis, te de sua terra, mas impul-

jamais perderia tempo' ou sionados pelos péssimos

ocupar ía espaço em um jor- iustintos políticos não só
I

nal .para responder a um negam-nos como também

n n ículista que ignoro quem

Eis o ,que admito dêsse

e�píl'ito· predominado pela
vontade préconcebida de

expôr-se ao ridículo,.

J
Elementos assim, déspen-

se, completamente, de to

dos os pr-incípios de ética

jo rnalistica ou politica e

lançan-se num cáos de igno

rrência, criando, desta for-'

ma, situações falsas e de

se:',peradoras para sí pró

prios.
Atitudes. dêssá natureza,

sÍla mesquinha capacidade
política, um articulista po-

nistração d,o atual Prefeito

profissional, como também

a ,integridade moral e ad

ministrativa do ilustre Pre-
\

fe:to daquela comuna ca-,

t!ll'inense. O articulista dis-

se, entre outras coisas, que
.

os' dados' registrados e os

fatos estarrÍpados- na repor

tagem em apreço não cor

respondiam a verdade e' que

mesma, me tinha sido en

treglle pelo próprio inte-

l'essado. Não é verdade,
absolutamente. E como não

é verdade não vou me alon

gar em maiores' considera

r.ões para confirmar {)' que

ji disse porque é público e

notório. Negar o �Ul'to dr
.,

progresso pelo qU!ll Lag-e�

en truvam-no.

Atenção
--_._------�.

decimento de sua terra e

não permitem que outros o

.
..

. . . . .. . � . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . � . . . . . . . �

� ��.. .

.+. .
' ��

.!." ..�+
·i· COMPRE UM TERRENO NO ESTREITO. !;+
r 6

.:. I LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL. .!.
� �

� A
•

•

:!: ' PRÓXIMO AO PONTO DE ÔNIBUS� �i�
.A data de hoje recorda-

..
...

t:.· .

y �

Mam,:����::;v,: �:�:��I:!: 'Pn2:n,(� CI" $ 397 .,00 :�
çou perto 'da Cidade da Ba- ti. .t•

.��:;um
destacamento holan- t:- p'O r m' eAs som enlrada "

.t•

,. , L
.

i
? L
r L
�:. TR.ATAR EM MODj\S CLIPER --- RUA TRAJANO, 4. ..t.
r L
? A
� L
•

' t
- em 1.763, em Santos, .: � � ..

Estado de São Paulo',· nas- _.. • .- - " +.••�

13 DE JUNHO

nos que:

- em 1.645, contra o do

m1l110 holandês irrompeu
em Pernambuco uma insur-

I
I

Rio, (Agência Nacio-
I

nal) - A propósito de uma"
I

exposição de motivos que

lhe foi enviada pelo Minis-

reição;

.' ceu José Bonifácio Caldeira Execocão urgente .e total do decreto que pro
tege a juta e fibras similares

d A
.

lt ôb Ag r icultúra, a in da 1'.0 111eo- ttro a grrcu ura so re . o me er a .sxecucão oportuna

a não execução por parte mo documento enviado ao de decreto presidencial. Pa- .

das' Agêrecias do Banco do Pl'esident� Getulio Vargas Ira corrigi-la bastaria ho

Brasil,« na Amazonia, do se ref'erc a demora com que mologar, em nove contrato

- em 1.819, o então Ma- decreto 32.601 que garante ,e houve a Comissão de Fi- I, com. o Banco do Brasil as

jor José Maria da Gama.Lo-' preços mínimos à juta e '1Ú1C!,ament_o da Produção, condições, de preços mín í-

bo d'Eça, depois General e fribras similares, o Presí- na discussão do pedido de mos adotados para safra .

Barão de Saícãn, no Passo dente da República exarou garantia de preços míni-I do ano passu d«

de Andrada, falecendo

fi de Abril de 1838;
';

- em 1.805, no Rio Gran

Je, nasceu Manuel Marques
de Souza (terceiro dêste no

me), General Conde de Pôr-

seja, mas que, por certo, é Elementos dessa estirpe
LI m mercenário para defen- são indeseja veis sob todos

der um partido praticamen- os pontos de vista..

te denotado. Nada fazem pelo engran-

to Alegre, falecendo no Rio

de Janeiro em 18 de Julho

de 1875;

de S. Iz idro, no Uruguai, ai- os seguuintes despacho:
cãnçou e derrotou a, reta-

"Ao Ministério da Fazen-
façam. Assim sendo, sinto- Aluga-se quarto para ca-

.

guarda dos Corrientinos;

me forçado pelas c ircun s- sal sem filhos, moços e mo

taricias a desmentir cate- ças, sem pensão, Ónibus na

g'ol\icamente a pretensão do porta,
articulista no tocan té a in

tervenção do interessado na 'I'ratar à rua 'I'íratentes Bela Vista e Viséonde de para a juta e fibras sími

reportagem. Isto o faço por n? 14 '- terreo -

.

Salão Ag u ia r Toledo. Faleceu na 'lares, na Bacia Amazôn í

do is motivos distintos: Não Ilheio com o sr. Mario Bo- mesma cidade em �,14 de A� ca".
•

sou cego, não sou analfa_1n'atelli. g'ô.oto d,e 1898;

beto, sou normal e como!
I

homem normal sito apenas

-:f.o ter podido' registrar

Viagens DIRÉTAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3a'.
FPOLlS.-,S. PAULO-RIO " 40'.
FPOL.JS. -. CURITIB�--RIO AOS SABS .

.. SERViços AÉREOS. '

CRUZEIRO .00 SUL
.:. '. -�'.

., ..� ;...�
. .'

.

�no reprovadas por. todos ;om m:1is precisão tudo que

o,; homens de bem, que corÍ- .rí e que'.está s,endo feito

sideram -o critério, a hones-I 2m pról do' progresso de

tidade, '(mesmo dentro da Lages, Para êste· assunto,

po',íti�a), em todas !ts suas 'Jue espero chir por esclare

ar.ões, acima de tudo. �:do, chamo atençao do ilus-

Sem êste critério, sem cre escrevinhador politico

êsta honestidade e sem' ne- da "Região Serrana", para

hum fundamento, mas com qll,e não banque o ingênuo,

a unica e exclusiva finall- �onfundido vista da cida

dade de pôr em prática a de com realizações.

-.".()_()_()_()�()«'" ;0 Pinto Guedes,· ·Barão do afirma que 's� tiv'esse si-

� •

A C I T B 'Rio da Prata, nascido em do execut!ldo no devido tem-

I
.

-:0:- � Grediz a 17 de Julho de

,� A G � N CI A DE � 1762;
PUBLICIDADE' I rido decreto, as colheitas

E .PLACAS SIFILITICA.S. 1° -:0:- - - em 1.865, às 10 hoqls, de milhares de humildes la-

lítico, do semanário "Região BI·
•

d N
• ,WIllf e oguAlrg ,RADIO - JORNAIS �oi, com rigorosa formali- vradores não teriam sido

Serrana", tachou de desho- ", li ,O _

. MedicaçAo ::uxiliar no tra.
e

,W
dade, sepultado no Rio Pa- entradas pelas aguas do rio

nesta uma reportagem, por REVISTAS· I I

taménto da sifilis. o raná, Q. Imperial Marinhei- ainda nos varais ou no fun-
mim feita e publicada na , • c i . " d

..o.-.o.....().-.()....()......() I 1'0. MarclllO DIaS, faJecido o das ba.rracas a,gora g,e-

Revista do Sul (Vale do ----.--- _

ltajaí), no número espe- GR .&NDE
-

ORIENTE DE
no dia anterior às 1d40shOtrr',aes_

nri-submersar e parte de-

A K �m consequência las não teria passado para
cia! para Lages, na' qual eu

Santa 1"!:Jt. 'ar.l-nal 11endos ferimentos recebi- a� mãos dos intermediá-
focalizei a brilhante admi- " ......

I
los no combate do dia 11 rios a preços ridiculos".

- COMUNICAÇÃO DE LUTO _ 1.urante a Batalha do Ria�
e o crescente progresso des-

.

C t .

.
J1Uelo, Era "a pracá. mais MANIFESTA A ASSOCIA.

sa cidade catarinense. No Nós, Gr:, Mest:. do Gr:. 01':. de Santa a arma
>

;�lmprimos o doloroso dever de comunicar aos MM:. de ) iist:l1 ta da Parnaíba" e ho- çÃO COMERCIAL DO
seu pretencioso artigo, não '

:lOssa obed:. o falecimento no dia nove do corrente, do e um símoolo nacional e

só feriu, de um modo ex- 'b G C d G d O d D JOAQUIM RO::>G:. r:. omen:. er:. a r:. r. - 'ma glória da nossa Mari-
tranho 'a minha honestidade DiUGUES NEVES.

' .'

Pelo presente decretamos luto oficial por vinte 'e
um dias e suspensão dos trabalhos ,em tôdas as OOfic:.
por nove dias.

01':. Fpolis., 10/junho/1953.
V:. A .. C:.
Grão Mestre

..--.---.-.---•••••�.",.-.---.-.-.-•••
-

_••
-

•••-.-.-.'_-_-_'--.-••_y

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

�- DUIIAIfTE TODO DItA .

1""-. nos liMeJ05 .

�M"" D'�'''?:..�,:"� � n"� ��
� �j � , j

da, para informar que ain

- em 1.823, em Bananal, da não está sendo executa

São Paulo, nasceu José de. do decreto n. 32,601, que

Aguiar Toledo, Barão de garantiu ,preços mín ímos

A economia, da Bacia

UMA DELONGA QUE
\ GERA OUTRA

O, Titular da Pasta

mos para a juta· .e fibras

similares da Amazônia, re

lativamente safra atual. Es
da ta delonga está a compro-

em 1.842, no Rio de Amazônica está s'everameu-

Janeiro, -faleceu Felisberto te ca�tigada em consequên
'�aldeira Bmnt Pontes, Mar- cia das recentes cheias.

[ues de Ba'l'!)acena, nascido ocorridas últimamente. A

�m 10 de Setembro de 1772 delong,a na .�xecu�ão dos

;m São Sebastião de Maria- diô.positivos do Decreto a-

carreta aos Est�dos produ
tores da juta e fibra simi-

em 1.845,. em Pads, lares graves prejuizos. O

�alecell o Almil'ante Rodri- Ministro da Agricultúra

la, Minns Gerais;

po o que, determina.o refe-

da

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

PARA

Ainda na mesma exposi·
ção de motivos, o· Ministro

- em 1.867, COl'umbá que
da Agri<:ultura fez refe··

lha de Guerra;

rência a um telegrama dn

Associação Comercial do

Pal�á, no qual sé encarecerr

providências destinadas a

dar explicação ao mencio
•
- em 1.880 foi inaugura- nado decreto �n'o 32,601, as-

,e enGontrava em poder dos

Jaraguaios foi retomada

honrosamente pelos brasi
leiros;

:la na Bahia a Escola de Be- sina do pelo Presidente

Ias Artes.

André Nilo Tadasco Republica no dia i8 de abril

do' corrente ano, O mesmo
.

I

telegrama acrecenta que a

inexecução dêsse diploma
legal vem ocasiónando pre

juizo à eC0110min da Ama

zônia, ora sob o impactá da::

greves consequências das

enchentes recentemente o·

corridas naqilslu' região.

8in�o �os He'o�ios
BRILHANTE REUNIÃO DO BINGO

SOCIAL NO CLUBE DOZE ,

.

.

QUARTA-FEIRA, dia 17, às 20 horas
grande e especial BINGO DOS RELÓGIOS:
com 5 rodadas para o BINGO MOSCA ... Os
prmios se acham em exposição nas vitrines da

"�ASA �!OEPCKE", sita à rua Felipe Sch
nlldt. , . Estes tem sido muito apreciados, no
tadamente o grande carrilhão francês ...

la. rodada - um reiógio em fórma de li
vros para escritórie, muito original.

2a. rodada - um relógio em fórma re

donda para parede, utilissimo em todos os la
res.

GRATIFICA-SE

Quem encontrar um

3a. rodada -. um gra,nde relóO'io cuco de
d ., 1

b,

� mrrave apresentarão. j

_

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

'

..

5a. rodada - um grande e rico reló(/i�
carrilhão francês, de pé móvel de madeir: de
lei, e que hate quartos d� horas, meias horas e
'as horas com pancadas musiçais ...

Filme: - A eleti'isante produção da.
�!arner Bros: - "A VOLTA DEMISTERX",·
com Humphrey Bogart.

Preço do cartão: 7'0 cruzeiros

nrquivo colegial, conten.

(:0 m'ateria.f de interêsse

p:1J'ticular.
Favor entregar na rua

Conselheiro· Mafra. 93.

ULTRA SONO
TERAPIA·

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN•

TO PARA INFLAMAÇÕES E DORES.
TRATAMEN�O SEM OPERAÇÃO DAS

(

, SINUSITES
E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA

TRATAMENTO COM HORAS' MARCADAS.'

DR. GUERREIR'O
CONSULTÓRIO - VISCONDE D�� OURO PRETO
ALTOS' DA CASA BELO HORIZONTE.
llESlD�NCIA - I�ELTPE· SCHMIDT N. 113.

·--------·------�-··'···-r -_'__.�- .....
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Inlprovisação, caracterlstlca i
do brasileiro

'o in tinerár!o. o jornal, iro

nizou .o cspirito ultra or-

A improvisacão do bra- gan iza d o do inglês. É a pre

sile iro é bonita quando se visão de tudo, Q planeja
manifesta através da veia ménto ·d�lS menores coisas.
poética. Até o matuto, em- Talvez seja o oitenta da

Alvarus de' Oliveira

punhando o violão, impro- história.

visa versos que são de gra- Vejamos o inverso, o do

d indo :os passos do camí- se escoado?
, " '

l1h�fque fará a nova Rai-

n h:{__ no dia da coroação. Co

nio":õ-"espàço não dava para
, 1 .

,coJ,óca11 a gente espalhada

: pelo _ trajeto, extendeu-se

Planejemos, organizemo
nos, sig�.mos o exemplo do

inglês em vez de gozar-lhe
o espírito ultra minucío-
sol

niMANDADE . DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE

Edital de fornecimento
, De ordem Lia Mesa Administrativa da Irmandade do

Senhor J esús dos Passos e Hospital de Caridade, desta

Capital, previno aos interessados que, até o dia 2? deste

mês, às 12 horas,' receberá esta Irmnadade e Hospital,
na sua Secretaria, Propostas, em cartas fechadas, para
o fornecimento de todos os artigos necessár-ios ao seu

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

.

F.lorianópolis, 10 de junho de 1953.
Luiz S. B. da Trindade - Secretário

L
:.
'::.
-
-
-
-

==
-
-
-
-

nua Deodo:ro esquina da
Rua Tenente Silveira

I

.;......-_......._----�------_._----.-

Florianópolis, Sábado, 13 de Junho de 1953
.
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ECONOMIA absoluta.
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

Capacidade 30 LITROS

CONFORTO absolute
Grande EC0NOMIA

'i:

AQUECEDOR ELl:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1,000 litros

_-;,�,> I

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e'

revestida de material altamente ISOLANTE (lã'de viaro).
• Resistência do tipo tubular; inteiraménte blindada.
• Controle automático de temperatura poc lJ.RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM.IA.
•

.' ./

. GARANTE O QUE FABRICA 1

C. R AMOS 8/A.-Comércfo e &nências
Rua Jcão Pinto, 9--Fpolis--Sta. Catarina

��/�
IMERSÃO (j CHUVEIRO

...-=�......-..._

• Construido Inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada,

O MISTURADOR DÁKO, de reçu

togem instantonea, permite a

maior escala de graduações de

TEMPERATURA,

30n EDDY em:
'

, ,J

O FANTASMA DA OPERA

No progrnrna :

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,Go
Imp, até 10 anos.

,,'

As 4 - 8hs.

'Charles STARllET em:

.)S TENEBROSOS

Olga NAVARRO em:

CORAÇÃO NAS SOM'!3RAS
GUARDA COSTA A�ER-

TA

No programa:

Gine Jornal. Nac.·

Preços 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

As Shs:

la cômica da Rádio Nacio
naI.

RISAD,INHA - Campeão
do carnaval de 1953.
GUALTER e INA'

Dupla de sucesso interna
c ional.

Carlos FILHO - Cantor
Sanfoneiro da Orquestra de
RUI REI.

Preço ún ico: 20,00
Imp. até 14 anos.

As 8hs.

Anselmo DUARTE

Leonora AMAR em:

._------�--�-----------Nel-

As 8hs.

Na Tela:

Olg'it_ NAVARRO em:
. � .

COHAÇÃQ N.AS ,SOMBRAS
No Palco:

de encanto na sua ingênua brasileiro; - Chegou ao

simplicidade. Rio, N.S. de Fatima, na

Esta improvisação, po- sua pcreg rin ação pelo mun

rérn, se reflete como carac- do e recebeu a maior con

terístiea nossa, em fados os sagração pública no Está

seto_res da vida nacional. dio Maracanã. Foi espetá- I

Lembramo-nos de fato culo dos' mais belos, dos'

corriqueiro, mas que o ilus- mais imponentes. 200.000
, '

"

tra 'J:?em: - A Prefeitura cariocas católicos fervere-
- do Rio, resolvera alargar I sos, ajoelhados, ajoelharam-

c

dste rminada rua. E vestira se ante a milagrosa ima-'

um santo para despir outro, gem, refletindo a homenav'
�streitando a calçada. já I gem do 'Rio e do Era.si!.!
bem pequena. Depois de es- Mas desembarcou de Nlte-I

. �avar a ruada ponta á pon-! rói num dia de' trabalho e �Iti, retirando o meio fio,! justamente na hora do

':l"precison {mexer na, rêde te-
.

"rush", O tráfego carioca

I.

'lefônica. Chamou a Compa- já é intrincado n"ormalmen
nhia e verificou que não te, Imagine-se n uma tarde

podia mudar o lugar da rê- em que ainda por cima cho-I
de pois daria defeito. Só veu a cântaros. É a falta i .

então a Prefeitura soubera de plan eijamento, a falta I

��::t��: se�'!�ç:::�i.�el �e��� �:ra�:!::;�;!ãO:i!P:.o:�:;�I-C-·--.l·n e'ma s CeraAm' I·ea Sa-o Caela.noxou o meio f io de fora por cão. HaVIa fenado no dIa

Imais _de ano. Após mú lti- seguinte (sempre os feria- .

",

Iplas reclamações recolocá- dos atrapalhando a vida de I
.'

,

TIJOLOS PRENSl\tJOS. TELHAS. ':LADRJ- .

lo no antigo lugar. E a cal- um país que tanto precisa! V E N E N O LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA-
çada rebentada? Sabem o trabalhar)', porque a chega-; No programa: TÁRIO
que sucedeu? Os proprie- da não foi realizada na Cine Jornal. Nac. PRONTA ENTREGAItários foram intimados a re- manhã do dia dedicado á' I Preços: 7,60 - 3,50

As 4,30 --=-- 730 � 9,15hs.

I
.

pô-la! Santa ? Por que não ?esem- Imu até 18 anos

O G
'

Bt C.
Anselmo DUARTE -' .

I s y a a a �Estamos vendo fotogra- barcou ás oito horas, depois

_ _

n m, I. �.�,
' Leonora AMAR em:

_fia -de soldados inglês me- do tremendo movimento tel!-

�::7o�E7.:�,:
O

wmIl }F.P.ii1'TM? COELHO,.14,- ,Caix:1 Postal '=�' "'_.� <,
, 2.l!) - FforianópollsPreços.: 7,60 - 3,50

nrSTrnnL'InORESImp. até 18 anos.

As 2hs.
, \

Susana FOSTER -

Ema D'AVILA -

Estre-,.a cômica da Rádio

Nacio-I.ial.

RISADINHA - Campeão
I,
,

I
,

Com is�e va.\oV' V. 5,
a.brirt. umo. e<lnta. que
lhe ..enderi. jul"O c0"l"

���eit.r:!:_ penso.dol"
e

s�IE�������mm� levo.r.i po.ro. suo. residin-
ció. U,!! lindo e útil pl"ese,,�:

um BELíSSIMO eOFREde ;4ÇO eROMADO.

NCO AGORiCbLA

do .camaval de, 1953 ..

GUALTER e INA'
• 1

I
Dupla de sucesso interna- i

, ciorial. I
,',i Cm-los FlLHO - Cantor

'Sanf011cil'0 da Orquestra de',,RUI REI:
I

Preço único: 15,00. ! """" _

Imp. até 14 anos. I
I

1----------

•
•

12.uc c7' , 16
f',LORI.p.NÓPOLlS �NTA CATARINA

. ,

«3L��IÂ
EsfreUo

As G - 8hs.

I Susana FOSTER" - Nel

I .30n EDDY - Claude
I

i RA,JNS em:

1.0 FANTASMA DA OPERANa' Tela:

Olga NAVARRO em: f N.o programa:

CORA'ÇÃO NAS SOMBRAS" Cin e Jornal. Nac.

No Palco: Preços: 7,00 - 3,50 '/
Ema D'AVILA � Estre- Imp, até 10 anos.

BREVEMENTE

,NESTA CIDADE
"

Exp osiçôo do Pintor
WILLY ZUMBLICK

OLHOS - OUV1D()6 - NAJUZ • GAIlGANTA

DR.. GUERREIRO DA FONSECA
.•"1H"Cl.U.t. •• R.....ltel

Receita de Ocuíos - Exame de Fuado d. Olho par.

'IlMllficAC10 'ia PreslIln Arterial.
Moderna Aparelhal'em.
Con.ultórt. - Vilcoad. d. Ouro Pr.to. I.

Fraquez.. em gerei
liDbo Creosotado

.

(Silveira)
. PREGUIÇA E 'FRAQUEZA
VANADIÓL

MOÇAS DESA..NlMAiJAt;:
HOMENS SEM ENERGIA.

...Não é sua culpa:
� a fraqueza que o deixa cansado, p.lido,
com moleza no <corpo e olhos sem briltJ.
A fraqueza atrasa a vida porque roub.

as fôrça'3 para o tral)alho.

VANADIOL
"111' nbl II!! Iollóbulos sanguineos e VITALIZA o saDgue en·

"'III',';do IÕ' rle I:osto delicioso e pode lIer usado em todal

as idade.

AULAS
Viagem com segurança

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS ?d.ICRO.;ONIBUS DO

�R/APIDU {(SnL-B.R��ILEIRO».. ----.--

'"." '.') ..

'
.

Florianópolis, - Haja! � Joínvllle - CurItIba :ml r :[I!]
f"e ',I

Agência:

Concurso para preen-

chimento de vagas do Qua�
dro de Funcionários da

Assembléia Legislativa
In�ormações: ' Livraria

Lider, �ua Tenente Silvei

!'a, Edifício Pathernon

\nLlnde 0"'0 I<:::STADO"

----------'-----

u.[I·...

\

rarmadas
de Plantão

4 quinta-feira - Farmá

cia da Fé -. Rua Felipe
Schmidt.

6 sábado (tarde) - Far

mácia Moderna - Rua João

Pinto.

7 domingo - Farmácia
Moderna - Rua João Pin
to .

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

14'" domingo - Farmácia
Santo Antônio - Rua João
PInto.

20 sábado (tarde) - Far
.uácia Catarinense - Rua
Trajano.

21 comingo Farmácia
Catarinense - Rua Traja
no.

27 sábado (tarde) - Far

mácia Noturna - Rua Tra

jano.
28, domingo Farmácia

Noturna - Rua Trajano.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora

- Inspetor de Farmácia.
O serviço noturno será e

fetuado, pelas, Farmácias
Santo Antônio, Moderna e

Noturna situadas às ruas

João Pinto e Trajano n. 17.

A presente tabela não po

derá ser alterada sem pre
via autorização dêste De

partamen to.
Departamento de Saúde

Pú� lica, em 29 de maio de
1953.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRAMA $OCIAL PARA O MÊS DE JUNHO
.

I

I

'0
7

Na futura Casa de Santa

Catarina, sob o patrocínio
da Direção do Instituto

r,
IHstórico e Geográfico, o

Escritor .Espanhol FÉLIX

CARBAJAL
-

fará uma con

ferência sôbre o tema:

"UNAMUNO E JOYCE"

A conferência pata�· a,

qual são convidadas as As

sociações Culturais, Auto
ridades e a Sociedade em

geral, será realizada, no dia

12 de Junho, às 20 horas, à

í .
.

....

.

DJA 13' - SÁBADO - GRANDE "SOIRÉE" PROMOVIDA PELAS SENHORAS DOS ROTARIANOS. DIA 21 DOMINGO
�'SOiRÉE", DAS 19 ÁS 24 HORAS. pIA 27' -. SÁBADO - GRANDIOSA FESTA QE" SAO PEDRO.. DANÇAS 'REGIONAIS, MÚ-

I
SICAS TIPICAS, SANFONAS, QUEIMADA, PINHÃO, BATATA; CHURRASCO, ETC., ORNAMENTAÇÃO ADEQUADA EM TO- '.
DOS OS SALÕES RESERVAS DE MESAS A'PARTIR])O DIA 10, AO PREÇO DE Cr$ 50,o�. TODAS SEGUNDAS-FEIRAS, SES
SÕES DE CINEMA, Às' 19,30 HORAS, PRÓPRIAS PARA OS FILHOS MENORES I)'OS S�S. ASSOCIADOS. TODAS QUARTAS
FEIRAS, SESSÕ.ES DE CINEMA, ÀS 20 HORAS. IMPRÓPRIAS PARA MENORES.

pi'

I·
Edital de, citação, com o I,ino Caetano Rita em 1920, ,JUiZO DE' DIREITO DA costura, de mesa, com tam- JUI,�O D.E DIREITO DA

, .

I'
,t justificação da posse, se

prazo de sessenta dias, de 03 quais deixaram de pas-
I
4:t. VARA - FEITOS DA pa, de fabricação Inglêsa, 4a/. VARA DA COMARCA .í ign e, V. Excia., mandar

, Inter'essados ausentes e sar a competente escritura,! FAZENDA PúBLICA DA, marca STEBILO, com adap- .itar os confrontantes co-

desconhecidos. 'laqllela' ,épo�a, ao referido i
COMARCA DE FLORIA-I tacão para motores, faltan- DE' FLORIANóPOLIS rhec idos, bem como '0 Dou-

,01' Promotor Público e aO Doutor Clovis Ayres comprador por descuido de NóPOLIS do nas mesmas, as lança-
.. Edital' de citação com o Diretoria do Serviço do, Pa-

deíras e manivelas, sendo I
prazo de trinta (36) dias tr ircôn io da União, na pes-

Edital de prímeira praça I novas, avaliadas cada uma I O Doutor MANOEL BAR- sôa de seu Representante e,
com o praz,o de (lO) dias I por dois mil cruzeiros .... � B?S.�, �E LAC�R�A: Juiz. por editais, com o prazo de

O Doutor MANOEL BAR- (Cr$ 2.000,00), e todas por1de Direito da 4. 'ala da trinta (30) dias, os in teres-
\ •. I .... I' Comarca de Florianópolis, d

.

t t
'

saber' a todos quantos in- ras de pouco valor, falecen- BOSA DE' LACERDA, JUIZ vmte mil cruzeiros C it I d E t d d S
,sa os mcer os, para con es- i

,

. .' 'I
'

'

, . I apI a o s a o e an- tarem, querendo, a presen-'
teressar possa o presente do, os aludidos vendedores de Direito da 4a. Vara - (Cr� 20.000,0?). As maquI-' ta Catàrina, na forma da te ação de usuca-pião, na

edital de citação, com o SE:m terem realizado Q di- feitos" da Fazenda Pública
I
nas acima foram penhora- lei, etc.' qual se pode seja declarado

prazo de sessenta dias, vi- to compromisso. 30 As re- da Comal'ca de Flol:i,anópo-' das á firma FIUZA LIMA F A Z S À B,E R aos que o dominio dos Suplicantes,
, '11'S, Capital do Esta,d'o de' IRMA-OS LIMITADA,

o presente edital de citação. sobre o terreno acima des- �rem ou dele conhecimento ferida,s posses sempre fo- • na d
.

I
I. '. com o prazo < e trinta (30) -cr ito, cuja sentença. servirá

tiverem, que por parte de rarn mantidas mansa e pa- . Santa Catarina, na f'orma '

ação executiva fiscal <\ue dias virem Ol! dêle conheci- de titulo para a transcrição
José Coelho, lhe foi dir i- cificante pelos.' referidos da .lei, etc.

. Ilhe mov�u o Í�stituto de A- ,mento tiverem, que por par- no Registro Competente" \�-:-.�_.-

g ida a petição do teor se- posseiros ',c pelo suplicante FAZ saber aos que o pre- posentador ia e Pensões dos, te de LIDIO. FIRMINO prosseguindo-se com obser-]__._------.
.

di I d.
"

C
., . CARDOSO e outros, na a- vân e ia dás formalidades te- I

'

P',uinte : -:-, "Exmo. Sr. Dr. até a presente data, sem sente e íta e primeira ornerciarros. E, para que I - d' . _ ,

,
,'. I çao e, usucapiao em que gais. Protesta-se pelo depoi-I G CJuiz de Direito da Comar- interrupção nem oposição praça com o' prazo de dez, chegue ao conhec-imento de "requereram' pera:nte' este mento pessoal' de que, por- RA �S

ca. JOSÉ COELHO, brasi- de outrem-e sempre. foram (lO). dias vir:,� ou dêl,e co-I todos mand�u expedi.J', o I J.U�ZOl ,lhe f.?� dirigida � pe- ventura, contestar a ação e I A. S. Judas Tadeu, agra-.
léiro, solteiro, lavrador, re-. respeitadas e conSIderadas',

nhecimento tiverem que, no presente edital que, 'sera a-. tição Jo teor, segu ín te : Ex- pelo depoimento de teste- d�ço uma graça alcançada.
. . ,'. d' ')1': d

.

t
'

d I f' d ]. d "t I
mo. Snr. Dr. Juiz de Direi- mun ha s e vitorias. Dá-sesidente no lugar "Sertão' como propr ieda des 'parti- la -o o corren e.. as ez rxauo no ogar ocos u-
t d 4a V Lídi F'

.

I J. Q'ul'rl'nQ Neto
.

.
- .

I
'

. � o a . ara. :' 10 Irml- p,re3en te o valor de Cr$
de 'Slllrla' Luzia", desta Co-l culu res dos ditos posseiros .. (10) horas, á frente do edí- me e publicado na forma da no Cardoso, Ed�undo Car- 2.100,00, Testemunhas: Ju-,

'marca, "pq_r �eu assistente [40 E como o suplicante, por, fício do Juizado da 4a. Va-'lei. Dado e passado nésta r�lho Cardoso, .?Iga Infan� lio Dias ele Oliveira e Ro-Ino infra, assinado 'vem ex- 3'Í e seus 'antecessores pos- ra, á Rua Visconde de Ou- cidade de FlorianópoÍis, aos era Cardoso, Ir in eu ' Esta- berto Pedroso, brasileiros,
"

. :"'. I
'

.
.

. nislau Cardoso, Altamiro casados, residente em Co-Ipor a v. Excia, o segumte: suem como seus' os referi- ro Preto, 62, o porteiro dos cinco dias do mês de Junho
C d N l� C dar oso, e IS, ar oso, queiros. Nêstes termos, P.

- 1° O suplicante é pos- dos imóveis ha ' mais de auditórios do Juizo trará á do ano de mil novecentos e Nelson Gonçalves e sua mu- deferimen to. (Sôbre estam-]
se iro dos seguintes lotes de trinta anos (art. 552, do público pregão de' venda e I cincoenta 'e três. Eu, Vín i- 'har An a il Astrogilda Car- pilhas estaduais no valor-de 1
terras, situados nó lugar, C,C.'1, pela maneira que arrematação, á quem ma is I.cius Gonzaga, Escr-ivão, o doso Gonçalves, Armando Cr$ 3,50, inclusive a respec-!

, Fritzke e sua mulher Hele: tiva Ltxa d S P E t d I I
SGl'tiío de Santa Lu�ia, mu-, ae:abam de expor, qu,er le- ::ih' e maior lanço oferecer subscrevi. (Ass .. ) , Manflel ' c ',' e . . s a ua, i _

I
' na Cardosó Fritzke, Osval- devidamente inutilizadas) ,

�nicipió de ,Porto Belo, des�
I gi.tim.ar � sua posse de coiJ.� ::ôbre a respectiva ava�ià- garhosa de Lacerda; Juiz ,do Fortunato de Bem e sua Floriar:ópolis, 22 de abril �

"ta ç.on1Jil:cª-��-::;�Il)t;�d.Jndq"o fo_�nllda?e com o.art. 550; �ã_o:de vinté mil

Cl'uzeir:osr,l:
Dire}to da Lia. ��ra:.E_s- 'llulher Iracema Maria da de 1.953, (assinado) Aldo ����.

primeÍl;o lote noventa e no- do Código. Para o dito fim' (01'$ 20.000;00)'," Q ·segol'lll.l.< ·,�V'�1�...��..Eserl,vao Lapa: C�lI'doso. de Bem, Ugo Avila da Luz. Em a dita pe-.

ve metros de frentes que requel· a designação de dia, te: DEZ (lO) máquinas de Vinicius Gonzaga.
.

Alves Garcia e 'sua mu1her tiçFo foi p;roferido o seguin-
Lindomar Cardoso Garcia- te desnacho: A. á conclu-

fazelI} a Leste com quem hora e lugar para a justi- e AI;naldo Cardoso, Wal- são., Fpolis, 23/4/1953. (as->
de direito e mil e cem ditos f:cr,çüo' exigida pelo artigo mor Cardo$)o, todos brasi- sinado) Manoel Barb'osa de

de fundos que fa_ze� a Oes- 4:;1, do C.P.C., na qual de: �e necessário. Nestes ter- LIMOZINE � leiros, maiores, casados, Lacerda. Subindo os autos
• I

'

com excesão de Olga Infan- á conclusão, receberam ote em terras de Marcelino, verão ser inquiridas as tes- mos pede deferimento. Tiju-
"

,

I
.

I'
..

cia - Cardoso t' Edmundo seguinte despacho: Desi- :
Caetano. Rita " extremando. temunhas,' Pedro Fidelix, cas, 18 de marco de 1935 Vende-se uma LlmOZIne Car'r'l'1110 Car'dono l·esI' clen g

C'< E
" -

d'
,

" '
.

,
':' ,

� ne o .::<nr. SCrl ,ao la e'
ao Norte em terras de Jeão Pedro Daniel Dias e Gené- (a� ClaudioCa�amurú de,,-marca Hudson super-six tes nésta Cidade, com ·exce- hora para serem inquiridas I
Ben.to Sac�rdote e ao S. sio Souza, aqueles lavrado- Campos." Em dita' petição ano 946, em perfeito estado. : sào de Osvaldo Fortunato as testemunhas arroladas

, .

f" d
. Vêr e tratar com Alcides -de Bem e sua mulher, por �ientes o dr. Procuradol:em ditas do requerente, res,\ casados, residente no OI exara o o seguInte des- 'd d b'

.

r.l' d' Coquel·ros.
seu a_ voga o a alxo aS8ma- ,', dos promo,ventes e o Doutor

com a área de 108.900 me- lugar menC'ionado, e este 'pa,cho: - "A., como pede. J au 10, em
d f d t t

I 1':

o, que, un ,ame? 0- no ar

'1'
Promotor Público. Fpolis,

tl'OS qu!ldrados; o segundo comerciante, casado, resi- Tijucas, 20-3-53. (a) Clo- 050, ,e0�b: com o art. 55�, 24/4/1953. (assinado) Ma-
lote mede 440 metros de! dente nesta cidade, os quais vis Ayres Gama." Feita a

do C. CivIl e, na conforml- noel Barbosa de Lacerda.
frentes ao norte na estrada comparecerão em Juizo in- justificação foi, proferida

dade

',com
o p�'ocesso esta-, SENTENÇA. Vistos: eté.I, AVISO DA TESOURARIA

'"

I
'. bel.ecld,o nos arts. 454 -e se- Julgo por sentl)nca 'a J'usti-

· do Sertã� de $anta Luzia dependente de citação. Re-
I
a

;
seguinte sentença:

'*
gUIntes do C.�:C" própõe,m ficação a Justific�ção, cons-

• e 1.100 ditos de fundos que quer mais que, depois da "Vistos, etc... Julgo por 'fS�JfRI�nD l.presente açao' de usuca- tante de fls. e fls. em-/queI I' I d avisa' aos que se habilita-
fazem 'ao ,§ul em terras de justificação, seja feita a sentl)nça a justificação fei- .' p;a?, na qua, sen o neces- são justifil:;antes 'Lidio Fir-
b' I 't

-

d
.

I t
-. ,ar!o: P.P .. 1° - Que, por ml'11o Car'doso e Slla mulher ram ou venham a se hahili-

ausentes, a andonáda.s; ex- CI açao os atu.als' confron-, a n.a_ presente ação de USll- ,i e seus antecéssores, pos- e outros afilm de que surta tal' cOlTI números de rifa, de
tr?mando a Leste com t�r- i

tantes Marcelmo Caetano I" capmo, p�l'a que surta seus ·;uem, há mais de trinta os seus 'devidos e 'legais e- um Projetor Sonoro em ex-
rai; de José Coelho e de Rita e Itenato Coelho, am- devidos e jurídicos efeitos. (30) anos, manda, pacifica f't E' d d

.

. _

'

. .''.

'I
.

,,' 't ." ,el os.\ xpeça-se man a o poslçao na Llvrana Record,
herdeiros de Guilherme da' bos residentes no local dos; Sem eu-stas, 'ressalvadas as

- II1In enuptamente, um ter- de intimacão aos confinan-I _

-

,

• , I" I ['eno contigo ao que recebe- t d
. :

I t-
que sua extracao dar-sll-a,

Silva e a Oeste em terras' imóveIs e ;;:endo os demais I do Sr. Escrivão' e as do Ofi-
•

'

,,' es o Imove elTI ques ao, . ..' ..

de ausentes, abandonadas; ,20I'ifi'ontan tes •

ausentes e! cial de Justica, que a par-

' aI_U por heranç.a de seus bem como ao Diretor do 11mpretenvelmente, no dIa.
,-

. "i
'

. lal� e sogros, SItO em Co- Serviço d� Patrim�nio da! 24 ,de Junho (Dia de São
com a área de 484.000 me" desconhecido) é para se-' te pode pagar. P.R.I.. Tiju- tUel:'os, nesta. (iom.arca, União e do Dl:, 40 Promotor' João), pela Loteria Fede-
t d f t' f

"

't d d't
. ,

I
cas 16 d

.

d 1953' ( ) nedIndo doze mIl, selscen- P 'bl' l'd d ... I'OS e, ren es qu� azem ['em CI a os por e I aIS, na (, e maIO e . a
r,

•

" ,

U ICO, na qua I a e, de raI. Aproveita a oportunl-
a Leste em terras de Rena- forma da lei; ciente o Sr. Clovis Ayres Gama Juiz .de I

.os e deZOIto lll'etros q�ladra- representante do Ministé-
.

:
jos (12.618 - mts2) e cón- .

P 'b" d F d
da de para malllfestar' seus

to Coelho. e 390 4, itos de, R.epres, en,tunte do Ministé-, Direito.",. Tran.sitada em jul-I fro t cl I N t O
rIO U dCO e a azen a

I
'

t d
'

I4 .

,

n an· o p� 0
.',

01' e e .- do Estado, para' todos cou- sentll�en os e apreço pe a

fundos que fazem a Oeste no PublIco, devendo serem gado a refenda sentença, ,�te com herdelIos. �e �I- testarem o ·pedi.do, queren- acolhIda do povo, testemu-
em terras de ausentes, citados tambem �or editais i foi ex'ar'udo o se'guinte des.-

.

bl,a Ro�sa da C,oncelçao,pelo :lo, no prazo leg�I. Outros nha da conf,iança com que
abandonádas, separadas por de sessenta dias os in- pacho: - "Faça-se as Ci- Leste. com terreno de pro- .,im citem-se, por edital são encaradas as iniciati,
uma estiva v,elha ,e um ca- ter e s s a d o's i n c e rt o s taç�ões' requeridas, inclusi�'

lriedade dos &l1plicantes e .�om prazo de trinta (30)
, . ),elo Sul com Roberto Pe- iias, os, iriteressados incer- 'las, do tricolor.

poeirão';' extremando, ao e 'descoll h e c i dos para ve � de Dominio da União i
.0 Ce'ntro- de Irrad,!'aça-c 'r'oso' 20 Q t' f'"' "Flor"ano'poll's 9 de Ju

I
.1 .'

- ue, sa IS el" "os, Citação essa que deverá I ,
-

· Sul na estrada do Sertão acompanharem a prese�te por meio de precatória. Ti- Mental "Amor e Luz" reaÍiza' �os como se acham todos os 3er feita n,a conformidade nho de 1953
de Santa Luzia e ao Norte ação depois do prazo dos jucas, 2-6-53. (a) -Clovis sessões Esotéricas, tód�s as se· 'equisitos le,gais para o re-. �om o art,. 455 § 1° do Cod. Alpreste Spe,ck
em terras de ausentes, a- ,I �ditai;! nos termos do arti� ,Ayres Gama,' ",E pa,' ra q,ue

gundas feiras, às 20,30 à rua 'onhecimento' do dominio de Proc. Civil. Custas afi-
Conselheiro Maha, 33 - 20 dos suplicantes sôbre dita naI. Florianópolis, 16 de i

b�ndonadas - com a área go 455, do C.P.C., por meio chegue ao conhecimento de andar. irea de terra, i.ndependen. maio de 1.953. (assinado)
i
_- _

de 51.580 metl'OS quadrados. da qual devel'á ser reco- todos - mandou. expedir o I- ENTRADA FRANCA te de qualquer tItulo e pro· Manoel Barbosa de Lacer.r--------:::o..r--
2° Os referidos lotes de nhecido e declarado o do- presente edital que será va de bôa fé, que em. t�l ca- 'da. Juiz da 4a. Vara. E, pa-
tenas' foram aqquir'idos pe- míni,o do suplicant.e sobre 'afixadâ na- sede dêste Jui- ,o se p�'es?me, asslstIl).do- ra ,que chegue, ao conheci.

hes o �n'elto � de requerer mento' de todos mandou ex-

V d
.

.

,
,Iue assl� se declare por pedir o. presente �dital que

,

en e ...se ,"en:t?nGa, ql:e lhe� sel:��a será afixado no lugar de
do corrente, imo; confvrme zo legal apre�;,entarem con- Padó e passado nesta cida� . le tltul.o para a, transcllçao costume e publicado na for-
do::umento incluso de "com- testação e para seguirem a de de Tijl!cas, aos trê� dia&

j Um armazem situado á !O Regl�t.ro de Imóveis, ve- ma da lei. Dado e passa'do
,

.
�

- ' Travessa U. russan.ga, Tra- �m respeltosam�nte, reque- nésta cidade de FlQrian'ó-pra e venda". - 'Ditas, pos- causa até final,. sentença do mês de junho do ano de V E
. ,

'.. . '. reI' . a .'
.

xCla se. digne l/polis, aos dezenove .(19',t· t' b dI' D' '1 t
., �ar no proprlO armazem ou d d

9
ses per enclam a·n erlOr- 80 as penas a ·el. a-se' mi novecen os e cmcoenta J �

man ar eSlgnar dIa e ho- dias do mês, de maio do ano,
, • � rua; Anita Garibaldi 53 d'mente, a mais de 70 'anos; a presente causa o valor de e tres. Eu, Gercy dos An- ' . l'a para proce er-se a JUS- de mil novecentos e cincoen. ,

� Caetano Correia da Silva Cr$ 2.500,00, para os efei- jos, Escrivão, o datilogra-. ;ificdação ?rét�fi� da pósse a- tá e tres. Eu, Vinicius Gon� ,

.ega a, clen I Icando-se o zaga, Esctivão o subscrevi rR"e fi outro senhor (cujo no- tos, legais. Protesta-se pro- 'fei, conferi e subscreví. (a) Doutor Promotor PúbHco (assinado) .M;noel Barbos� �r,1'me não podemos precisar) var O alegado com depoi- Clovis Ayres Gam� '- Júiz costume, sobre ·0 qual me 'Jara ouvir as testemunhas de Lacerda. Juiz de Direito
conhecido p�r I'Pacheco", " mentos pessoais dos in teres- de Direito. Éstá conforme I'eporto e dou- fé. , Data su-

�baixoarrbladas e que com- da 4a. Vara. Está conforme.
os quais venderam ditas sa,dos e de testemunhas: ,o original,' afixado na séde pra.

parecerão independentemen- O Escrivão.O Escrivã9: te de intimação. Requer-seposses de. tllrras a Ma.rce- com documentos e +istorias, dêste Juizo, no IIUg�r do Gercy _ dos Anjos ainda, .que, feita e julgaqa

EDITAL IBDITAL E,·OI TA L
Rua Tel'lente Silveira, 69.

.,.

Gama, Juiz de Direito, da 'ambos e do próprio compra-
._;Í'.

Comarca de Tijucas, do ,dor; mesmo porque, naque-

Estado de Santa Catarina, te tempo, era comum a ven

na forma da lei, etc ... .Faz da verbal de gleba de ter-

SÃO PAULO
.

RIO?

\�

CLUBE A
..
TLÉTICO

oCATARINENSE

A Tesouraria do C.A.C.,

2.0 Tesoureiro

Vinicim.l Gonzaga.'

ORGANISADO
E_

EDITADO
PO�

lo suplicànte, por escritura 0S aludidos termos' ficando �o, no lugar<rdo costume, e

pública, em 15 de janeiro citados ainda. 'para' n9 �ra- publicado na forma tIa lei.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Do Anonimato Para as Manchetes dos Jornais i-':�dMai:�q:adO do Notas· Políticas
P fel t d dOI" e I

<]iLC cUco' O Eça em defesa A verdade sempre vence, não há duvidar. Ontem,
ermanecp O POVO. em I as, na cer eza e que • lVla do nosso governador. Não por exemplo, eia apareceu, ainda uma vez, contessada

é milagrosa, apezar de ela o negar sempre. Desde sesun- :t::t�? c�:e��n�:r�:nto;:d�: �:��:��;::s p:�!n�s s�� I:�!:� �:������:��l(fhecra::ll d::Fá
seu sucessor. Montaram, esses compromissos a. QUA-

da-feira não tem .mais descanso a traumaturga do Estreito. �:::oAc��:o;aiu o Conse-

�!�:n�d:����d��ad�Ep�!���I����I�egUndO a voz do

D. Olivia Pelegrini, a d. Oli�ia não tem tido mais sua vez, não póde atender pl'e essa qualidade de fazer Não foi da sua magistral Desfaz-se, assim. uma inverdade que o próprio sr.

l:1l!u�dl1r:;a do Estreito,' dcscanço. Dia e noite, ver- a todos que a procuram. milagres, está, nessa altu-
pena que saiu o Conde de lrineu Bornhausen espalhara pelo Estado, em 'documen-

I Que.- d to oficial. Com efeito .. na P. Mensagem oferecida à As-cujas atividades comentá- dadeira legião de pessôas, Mas, todos insistem. ra de sua idade' avança a,
t
Abranhos com o seu inde- sembléia Legislativa, à página 64, lê-se que, em compro-

m o s, em ampla reportagem,
I
que precisam de sua ajuda, rem mais e sempre mais sendo alvo da curiosidade fectível factótum, o Zaga- misses a descoberto, o atual govêrno herdara do ante-

tr.o lc,';,o chegaram ao nosso miraculosa, no entender de tempo seu para que todos de todos, trabalhando, dia linho? I' dor a dívida de Cr$ 82.524.757,60.
"conhecimento, tem vivido: muitos, vem ela recebendo' possam sair sadsfe·itos... I

e noite, para que não a te- .

x Agora, conforme provamos na oportunidade, o mon-

dias amargurados, com a
'

a visita de centenas de en-
t A rua Osvaldo Cruz tem nham como uma orgulho- Em Tangará,

.

o P.S.P.: tante já é inexato .até .na palav�a governamental. Ficou
incalculável' quantidade de

I

fêrmos. T�dos desejam I vivido dias e dias de ver-
i

.sa: ... Vive ela, dessa for- l
.

4 d P pela metade. E teria f'ícado muito menor, quase em na--
I ,

e eqeú verea ores e o .

da, se o sr. Bornhausen, com o seu poder econômico, nãopessôas, dos vários pontos lima graça. Todos querem o dadeira enchente. Quebra- ma, um capítulo interessan- S.D. 3. A. U.D.N. neca de tivesse fechado a Assembléia antes do tempo.
de Estado, que batem à �or- : mil�gre. I ram a sua quie.tude. �o�-: te.de sua ex.istên�ia,. mesmo »ereador! Pela v.ersão sub- Mas, no ano seguinte a essa triste façanha,. o govêr
ta de sua residência, ah na Ainda ontem, chegou-nos naram-na movImentadIssI-, afumando que nao tem na- oficial, a tanga da Udknil- no, já nas mãos da V.D.N. e do sr. Bornhausen recebia
rua Osvaldo Cruz.

!

ao conhecimento que d, OU-
I
ma. Qualquer pessôa que da com -o peixe que

.

estão da é. um: fato, diante dos da oposição. - então em maior-ia, como agora, na Assem-

I I' ificará d d
'

d bléia - os recursos para cobrir a dívida. herdada, atra-Desde que a notícia de via, que. ha�ia determi�ado por. a passe,' verr lC,ara q�e v�n en o, isto .e, e que es- números. Mas, para argu- vés da ultimação do empréstimo da Sulacap e da autori-
que estaria operando curas ,;0 atender as sextas-feiras, I a fila, a enorme fila, que ta operando mIlagres... mêntar, esta beleza. Com O zacão de emitir bonus.
milagrosas, a que ela con- relaxou essa norma. Todos I

se extende ao longo daque- I. D. Olivia, como se vê, de vereadores t U.D.N. ficou
•

Para haver honestidade no argumentar com a dívi
testa em declarações à re- querem, em um só dia, fa- Ia: via pública, indo até à uma hora para outra, sem de tanga e o P.S.D., com 3, da, de cêrca de QVARENTA e não de mais de OITEN

portagem, (domingo último. lar' com d. OUvia. Ela, por práia, numa extensão de o querer, saiu do anonima- ficou nú! O Eça diria Tu- TA milhões de cruzeiros, necessário seria provar que a

.............-wI'_............_.._JV'_._.,,_-.._._. ._._......._._...•-.-_._.••_.......,....... cêrca de dois quilômetros, to, para as manchetes do's do lindamente engenhoso, oposição se negou a dar ao govêrno os meios para co-

bd-la! Do contrário é usar os métodos falsos que o che-permanece desde o clarear jornais, para o noticiário mas t t f ágil!um an o ra 1 • fe do Executivo usou .. �
. do dia até ao acender das das emissoras do Rio e de
luzes da cidade. . .

I
São Paulot .. Hoje, sem o

D' Olivia, porém, perma- desejar, é uma senhora que
. tece reafirmando - Não' está curando males do cor

. faço milagres! A Virgem ê po e da alma, I
sem o sa-

Elorianépulis, Sáb:-,do, 13 de Junho de 1953 I quem cura! Mas, o povo, le- ber ... Sem, o saber, por- oerruulor. Dos excessivos
--r--

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

I vndo pela fé e pela notícia; qur: ela mesma afirma que da publicação disse Ruy:

O P d 8 R ,- I de haver 'feito uma criança, ! .tão faz milagres... "O estadista de bom sen-

eron e Om e Iro I ,:ara;íLica, andar, está �o�
I

Mas o povo continúa à �O· rrt)'(fVeS8a � mU7'ulha das
!3SC problema, D. OhVIa sua porta. As filas são. in- - .

resa,

urevençoes que o crrcun-
I x x

az -milagres, sim! D. OH- tcrm.uáveís, quase'. Velhos, clamo para ir busca?', no seio x
da já curou várias pessôas. moços, crianças, vencem as daqueles que o combatem,

t O comparativo, ontem publicado pela folha palacia-
)3 jornais já disseram is- horas. Não importa que a a verdade, que, quase sem- na, das eleições de 49 com as de 53, é expediente barato.
SOo Ela é que não quer di- noite chezue. Na-o faz mal h Se voltarmos mais um pouco, em matéria de arquivos, va--

� pre, se anin a nas censuras

que fiquem, horas e horas mos encontrar os pleitos presididos pelo CeI. Aristilia-
da oposição". no Ramos, com alguns episódios farwestianos alí pelas� fio, sem alimentação -

x: 'alturas de São Bonifácio 'de Capivarí.
Não! Os que alí vão, em- Na Ilhota, em Itajaí, O pleito de 49 ...:_ o primeiro nos novos 'municípios
bora avisados de que. d. Oli- também aconteceu casos

- fói, sabidamente, um episódio à parte. pois' municí
E, assim, o Estreito está via não faz milagres, só se raros, como na Ilha. Lá

•

e- pios houve cujos prefeitos e vereadores tiveram a elei-
•'1"'("',".(10 ,tlm (los maiores

.

t
A

dOI" . ção feita de comum acôrdo. Lá, durante êsses pleitos,m eressam e Ver. IVIa�
.

te u Asto f' cal' O.rtS l/l, po ts.
-

não apareceram enxames de carros oficiais, de fiscaislias. na sua história social. sentada em sua rústica ca- Estado paga aluguel da ca- de fazenda, de caminhões de polícia, de Secretários ner-
'�.,lú sendo a Meca dos en- -defra, tendo ao lado a lma- sa e paga o Encarregado do vosos! Foram pleitos livres e democráticos, sem dinhei
·'êl'lllOS. D. Olivia, a tauma- gem de N. S. da Fátima, e pôsto, que não funciona. Só 1'0 público entregue por presidentes de diretórios, sem

violencias para destruir provas, sem soalhos serrados ...

de' divulgação, sabemos, pe-
1.0 Diário, que é a cobertu
ra da mediocridade do go-

x

A

·x

propóstto do excesso

x

x

Se o novo jornalista elo Diário lêsse os relatórios do
sr. Nerêu Ramos e confcrísse as placas - como elas fa- .

zem mal - que êle fincou nas grandes -realízações co

metjdas veria que isso de avançar no alheio é uso mo

derno. Em Caçador o prefeito faz estradas o sr, Irineu
se imite na posse pessoal delas. Gostaríamos, por exem

plo, que o Diário reproduzisse nas suas colunas, tintim
por tintim, os dizeres da placa alí da Colônia Santa Te-

Veni, vidi, vici

.
Essa perturbada eleição do Turvo vai dar muito

pano para manga.
É ,sabido que, nos municípios, os chefes locais

conhecem o eleitorado e, de antemão, cantam, o re

sultado das urnas. Na apuração de Turvo isso vinha
acontecendo.

- Nessa aí, temos 56, a V.D.N. uns 80 e

P.T.B. -uns 20 votos.
.

Aberta a bichinha, o resultado era quase igual
à previsão: 55 para o P.S.D., 82 para a V.D.N., 21
para o P.T.B. e 2 votos anulados no escuro. De re

pente, acabou-se a apuração da zona udenista, com.
a vantagem de 200 e poucos votos na frente. A fi
sionomia dos brigadeiristas era de absoluto descon
teiltamento e dasanimo. O deputad'o Barros Lemos,
nessa ocasião, não escondeu os seus prognósticos ao

deputado Joaquim Ramos:
- Perdemos .a eleição por mais de 200 votos!
Á noite seriam abertas as urnas da: zona pesse

dista. l\fa,s a apuração foi transferida para o dia
seguinte! �s mapas e atas estavam atrasados e não
podiam avolumar-se com. os das 5 urnas restantes!'
Aberta a la urna. a previsão de um chefe que era: e

sempre foi o mais exato e prestigioso, saiu inverti
da por completo! Maiores detalhes, O leitor verá
no discurso do ilustre deputado Walter Tenório
Caval�anti, publicado nesta edição.

Se quiser algumas mentiras, lerá o jornal go
vernista, que ainda ontem afirmava que só depois
de concluida li apuração houve protestos. Estes fo
ram imediatos, mas apesar da impugnação das ur

nas, a apuração continou, contra expressa determi
nação legal. Apenas uma tirn.a ,não foi apurada.

Será essa a virginar exceção?
Não estamos individualizando acusações. Esta

mos narrando fatos. E fazemos mal, porque estamos
adiantando argumentos para a defesa do pleito, que,
segundo apUl'an:os, ,-,:ti ,·er confiada ao ilustre de
rllt�do Carmo Mac Donnld. Esse distinto parlamen':
t:u. no pleito último, por pouco pouco deixou de ser
eleito pelo município de Vrussanga, colocando-se
entre os pl'imeiros suplentes. S. Exa., à vista do
ocorrido com uma urna de ..Cocal, tem uma teoria es

pecifica sôlúe o milagre de votos que deviam estar
nas sobreeal'tas é que voam e desaperecem e depois
reaparecem com o nom

..
e trocado, -só para fazerem

trocadilho: - Em vêz de Mac Donáld, Pato Donald.

•

As eÍeições, uo afirmar de um prócer situacionista,
estão ficando cada dia mais caras, Essa' queixa é genera
lizado do lado de lá, onde começa dentro do Palácio. 7.�1' c:ue está operando. Ela
Conta a história flue, lia França, quando alguem aludia i que não quer atender aos

li Bavard - o cavalheiro sem mancha e sem mêdo - le- rue a procuram, Ela está
vava'loU'o a mão à espada. Aqui, nos meios udenistas, ans nd� ':c "a o ...
falar em eleicão é sacar a carteira. Ainda agora, de

Bom Retiro, nos vem a confirmação. O sr. Gentil Viei
ra Borges, tabelião, vai aposentar-se, A V.D.N. local,
ror isso, teve que se. reunir pa�a indicar o substituto.
Todos os correligioná/ios tinham por certo que o can

didato só poderia ser o sr. Olibio Leandro Wagner, pre
sidente do diretório bonretirense, antigo lutador briga-

urra «ue u :g'nndo sem- o rosário à mão d' t' Laca!deirista, cem vasto rol de serviços e sacrifícios de· ordem w - , • • • e ratva . traram a p aca.

pessoal e financ�ira à sua grei. A ·sua candidatura, as...
-_-

_ ... -_._--+_. _.-

Não gostam' de placa! Esse
sim, era unânime, tanto mais que, de pronto, teve o UMA1 CARTA pôsto não rende nada! Mas r_ .•
t',pôio decidido do. sr. FIares Oliveira, prefeito' munici-

_ _
_

.

dá um prejuizo implacá-paI e o mais prestigioso prócer udenista do munic!pio. .

F. o diretório se reuniu, com a presença de membros que D D Z 600'z;aga I
vez. .•

aparecian� pela primeira vez, como o sr. Olegário Sch- O r. any u.
midt. De começo foi decidido que o sr. Otto Rull, su- lorianópolis, l2 de junho' l:ll Cl03 p'urissimos Calla- --------------

}}lente, nãO' votaria, muito embora estivesse ausente um de 1953. dos. Das três provas im- Honrosotitular que ele substituiria. O sr. Lili

..
Wagner, nessas

,.IEU caro diretor d'O ES- p o s s i v e i s, d u a s já
providências, via cuidad?s pru?entes para que a.. sua es- T'AI:>o. aparécera,m. Resta o inqué- telegramacolha decorresse escorreIta e lIsa. FeIta a votaçao, o re-

.

.

R
'sultado foi o seguinte: Lili - 3 votos e Graciano PeroIl A atitude desassombra- rito, que realmente. há, mais De S. Exa. evma.,

- 6 votos! Os udenistas de Bom Retiro espantaram-se, I da que o seu prestigioso é o mesmo que não houves- Dom Joaquim Domingos de

alarmados. As tropas de ocul?ação, mais uma vez, tinham: jomal tomou no me� fami- se, eivado como está de' Oliveira, eminente Arce
vencido o heroico batalhão de assalto, com a tática do

, r;.crado c��o, leva-me a pe- nulidades insanáveis. bispo Metropolitano, rece-

paraquedismo e da quinta-coluna bem municiada de
I' Ih Ih At� agora esta-o falando' bémos honroso' telegrama,I �.ll·' e, agaza o para estas '" •

rlolares!
l'rhas a Polícia e A Gazeta. A· nestes termos:

PE!ron vencera! Veni, vidi, vici:. chegou, viu e

ven-,'
., , .

Iceu!
.

A Gazet.a, ele ontem, pu- Justiça dirá, contudo, a pa- �'Sinceramente' gra-
O sr. Lili enojou-se daquilo, quando viu votar con- b '. :COLl o fac-simile dos meus iavra final.

.

, I to pela honrosa local
tra o seu nome até o seu protegido Jos'é Padilha, a quem j:, fam030s cheques. Pa-ra Muito grato a você, que r.eferente data 31 de
na hora difícil, estendera a mão, em atitude paternal.

{ue, se nunca lhes neguei nas hor�s tribuladas não I maio findo, formula os
Em terra pequena,_ como Bom Retiro, os motivos da der-

. I mais sinceros votos o
rota do presidente da V.D.N. e candidato do Prefeito, lulent:c;dade? abandona .os amIgos e que

O S t·· d S
.,

d
•

lt I Arcebispo Metropolita-não puderam ficar em segredo. ecre arJO a eguran- Ja eu esse a o ex.emp O.

E, por isso,. ninguem ignora por lá, que o pleito haja .;a, de sua parte, mandou de dignidade, defendendo
I no".

, i
custado cêrca de Cr$ 15.000,00 ao vitorioso Peron. fazeI' perícias em tôrno des- seu irmãÇl e seu advei'sário -N L b ó

_ '"
Mas, também, não há quem 'drixe de espantar-se: OVO a oral rioJ,a autenticidade, antes político num processo in-
- Até no diretório, meu Deus!
Frutos dos exemplos do alto! nes:u_o de me ouvir, pen- j\lsto. I O nosso conterrâneo Far-

;ündo que eu iria negar o Com meu mais fraternal macêutico Narbal Alves de
-------

[tle fiz e não constitui cri-I abraço, Souza acaba de montar, nes-
ne. O empenho de escanda- Zany Gonzaga ta capital, à Rua Saldanha

Dr .. Bulcão Viana em o é ev:dente:Já tomei co-
_ Ma,ri,n�os/n. (em frente ao!_hecimento do tal inquéri-

.

EdlfICJO Oswaldo Macha-Idisponibilidade o instaurado �ontra mim, Em Breve o Res-' do), um Laboratório de Pes-

b d I-
) qual, por cima do rol de.

,

quisas Clínicas e Bromato-:Teria que a ao ooar a PO ItiC'} lLJlidades que o tornam um· tuorante do 81PS ,lógicas, o qual obedece
_

à'

e renunciar ao mandato .nonte de- papel imprestá- O sr. Dep. Francisco Ne-' sua direção técnica, funcio-'
le,l, teIl1 mai,s a de estar .ves, não faz muito, pleiteiou, I nando diàriàmente das 8 às

'

;endo presidido por autori- ao Govêrno Federal, a insta- 12 e das 14 às 18 horas.

. .. BUM.

o

O S1". P'residente da nepública assinou, ontem,
ato, 'õ'W lJasta. da Justiça, considerando em disponi
bilidade, com. os vencimen,tos dos Juizes de Direito

ao Distrito Federal, de acôrdo com o m·t. 19 da Lei
499 de 28-11-48, Osvaldo Bulcão Viana, no cargo de
J1ti� 'Substituto da extinta Justiça Federal na Seção
de Santa Cata?'ina, a partir de 1-12-48.

dade suspeita, por haver si- , lação, nesta Capital, de um

I
do por mim denunciada ao restaurante do SAPS. '.

.

Tribu,nal de Justiça. Agora, informa o Govêr
Não faz muito o jornal

I
no do Estado, à Assembléia

dos ilibados irmãos CaIlado Legislativa, que êsse . em

afirmou ser impossivel pro- preendimento será tniciado
var que, nesse meu ·extra- em breve, estando jâ em e-

J
:---

nho caso, não houvera de- xecução o ante-projeto e es- Sr. Luiz Lop-i�sH J• na Laguna nuncia dos prejudicados, colhido o terreno para ao e,
__

,não havia inquér�o e os construção necessária, que GonZaga
.

- cheques não haviam sido é a ampla área ocupada pe- Acha-se' nesta Capital,

Festividades de Santo Antônio I :::':, �:t:qU�:'nã:'::;a� �úb�::a�:an;,::��o�' 8aúd. ��,�,;::�. t:::::�:��:: i
A centenária Laguna vi- !idades de destaque político pagos ou, se o foram, foi a Recorda-se a propósito, do sr. Dep. 'Bahia Bitten- i

I .

Iver.1, no dia de hoj�, dia' e sociais qu.e, ali, vão co-
I
polícia qu.e os pagou cri- que ne�ta Capital já ..esteve court, o sr. Luiz Lopes G'on-

I
de grande gala, com as fes-

.

mungar da mtfsma alegria minosamente. Li o inquéri- um funcion"ário do SAPS, zaga, prestigioso prócer do
tividades em honra a Santo do povo lagunense, com a to, ante-ontem, e constates, afim de conhecer das Pl�ovi-I Partido Soci�l Democr:'tico, I

Antônio, seu padroeiro. I realização das várias fes-' que não houve denúncia dos dências preliminares a se- I em Itajaí.
Desta Capital, estão se- tividades populares pa- interessados. Estão, aí, des- rem executadas para que'o I Agradecendo-lhe a distin- ;

guindo para aquela centená; l'a o diFl de hoje. ! truidas as afirmações men- Restaurante Popular seja, ção, O ESTADO deseja-Ih-e'
ria cidade, várias persona- tírosas do pUl'issimo jor. de fato, realidade. ) feliz estada nesta Capital. I

Estão, pois, de parabens,
a classe médica.. e a popula-
ção, e nós desejamos ao no

bre Farmacêutico muitas

prosperidades.

GUILHERM'E TAL
_"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


