
E AS. NOMEACÕES DOS SUBSTITUTOS
.

«ro, 15 (V. A.) - Mait siderará os pedidos, que

I
com a 'Argentina. Falava· O sr. Simões Filho, da Edu" ando explicitamente. o pro-

1
grão vai a despacho no Ca· ! sidente divulgá-Ia,

dois, , ministros puseram Ilhe foram transmitidos por se também na escolha do' cação, .ellcontra.�e Ina Há. blema dos ministros resís- tete. Já está escolhido o I 'l'RABALHO,,: JANGO

seus cargos à disposição do cartas, escolhendo oficial- I sr, José Bonifácio. I lia. No palácio do Catete, tentes como um "caso de seu substituto: o sr. Antô- '. MESMO

presidente da República,' mente os substitutos. O da; Os srs, Negrão de Lima, entretanto." espera-se que consciência", de fôro íntí- Ilnio Balbino.
. I, Com referência ao Minis-

ontem: o sr. Horácio Láf':.r, � Fazenda, não é segredo, é o
I

da. Justiça, Cleofas, da �. êsses mini�tros �

':compreen. I �o, a. esperança é
A de. que I �ANHA " tério.do Trabalho, fontes

�a Fazenda, e' � sr. Joao sr. Osvaldo Aranha. ° fu- gricultura, Segadas VI�·I dam':' a sIt;uaçao, pondo o I el�s SIgam CO�. urge��Ia a Amanha. o ": Getulio autorizadas
. revel�r�m on-

Neves, do Exterior; Sémen- turo chanceler, ao que cons- na, do T.rabalho,.·e os

mI'j
Presidente a vontade para I atitude dos tres ministros Vargas disporá do cargo tem que o sr. Getúlio Varo

te amanhã, segunda- feira, ta, será um general. O· go- nístros militares ainda não consumar a tão desejada I já
demitidos.' do sr. Láfer, passando-o á gas não recebeu bem a indí-

o sr. Getúlio Vargas con- vêrno pensa nas relações tomaram qualquer atitude. reforma ministerial. Situ. Segunda-feira, o sr. Ne- disposição do sr .. Aranha. cação do sr. Cunha Lima pa-
. .. O sr. Osvaldo Aranha, ra a pasta, não prúpriamen-

IlH)4II!Io(HIlIIIH>4IIIH�"" ...()....()....o....()....()�(O

I
'

,
.

! cêrca das 15 horas de on- te pelo candidato, mas por-
. DIRETOR ,0 c

O. "D" , ,v tem, desapareceu da sua re- que já escolheu êle o mi.

R ., d , mIJIS antlso .a- sidência da ladeira do As- nistro para a pasta: o sr.

U en. e
.

I' "c
rio de S

•.
Catarina �,v

curra (rua Campo Belo, Jango Goulart.
'

.,'" 'Arrud,a Ram,o" 199), informando os seus
.

O sr. Jango não oferece.

_, 6ECENTE .,� ,C
Ano XL .c,

serviçais que somente hoje, mais qualquer resistência

_

domingo" estará de volta....,
á idéia de ser ministro . .Já

�. Domin,o. F. . LIMPEZA GERAL . é ministro.

i dA· , I N. 11.�3! IV Também o prédio do Mi., Os ministros remanesceu-
F • qUino o nistário da Fazenda sofria, tes têm trocado impressões'
___._-- _"_ -o...()---().-.<,,_.(�().. t AI.

ontem uma limpeza geral. en re e es para considerar

Kdiçlu de t.oj(" - 8 pálrM.
. Florianópolis, 'I'erça-feira, 16 de Junho de 1953 Gl'; 1,00 Desde a entrada principal, ! se devem tomar alguma ati-

lavavam-se escadarias e sa- 'tude coletiva, ou não. O sr,

guêes. No 10° andar, gahí- 'Segadas Viana, por exem

nete do ministro, varria-se e 'pIo, embora se considere
lavava-se. Nas salas do ga-I um demissionário cronico,

binete, o seu. chefe, Lazary

I
acha que devem 'ir todos ao

Guedes e outros funcioná- Catete entregar os cargos.

rios, oficiais de gabinete, Já o sr. Cleófas e o sr. Ne

-"'OVA IORQUE, 15 (U. rasgavam papeis, prepara- grão pensam que cada mi.
vam embrulhos, assinavam nistro representa no govêr-

P.) - Oito carros de Rá-
processos. no um sistema político de.

dio Patrulha e uma turma
.
Quanto à carta 'do sr. I terminado,' tendo assim ca··

c:e peritos em bombas ex- Láfer, foi recusada éópia à da um, situação' perfeita
plosivas convergiram hoje, reportagem, por considerar I mente. distinta da outra. ea·

a toda pressa, para a reâi- o mIUlstro que cabe ao Pre. da um, o seu problema.

,

•
.

•
I, .

�
�'-.' 1 PÚIUtl

A_..,....-F.,...;--o_,r�m_a_ç_ã_O_d_o_M__�_nlsteril:� ·

POR ESTA SEMANA AS· EXONERACÕES DOS ATUAIS
RES

AUXILIA-

Demitiram-se altas patentes por nã«:t concerda
rem com medidas do Ministro

lt\meaçado
lo J�iz

CRISE NO EXÉRCITO

Dar a Cesar o que é de César não é fácil para quem
tem cálculos na intenção. Esses acham que fazem es

pecial mercê em não tirar de Cesar o que é de' César.
sido posta uma bomba que E ficam indóceis e reticenciosos quando .0 Cesar de ver.

'seO Paulo· Na-o Formcré No explodiria dentro de uma dade não é o Cesar que eles queriam que fôsse ..
.

.

". hora. Vem isto a propósito do' que' nos escreve um couso

N M· .' It

t'· d V'
tante leitór do Rio ao Sul, analisando um local do se-

�
.

OVO. InIS, érto
.

e
. argas' ,

Após uma busca minucio- manário Nova Era, em tôrno do Hospital Cruzeiro e da

Maternidade, sob a direc
..
ão do sr. dr. Gino De Lotto,

RIO, 15 (V. A.) - O go- ,�i'icial já redigida, para di-I
relato da última conferên- 33, 0:'1 policiais não encon- �

I Nada temos a diminuir na refer'ida reportagem. Gosta-
I. êrrio de São Paulo pão rei- vulgar amanhã, na qual re- da Garcéz·Vargas, na qual : l'[\l'am bu.mha alguma., riamos, até, de estendê-Ia mais e mais nO_l"egistro' de' to.
vindicou postos nem indi· I

afirma ser o -assunto da al- '
i) assunto foi ventilado·e , dos os melhoramentos realiiados naqueles estabeleci.

cou nom�s para a composi- ('ada exclusiva do Presiden- conS.l.l.ltado .'0. Governa.dor

I'.
A .p.rOl).ó:i�O,., recorda-se

�entos,. que tanto.
maiores forem, m

..

elhor servido ficará

cão do fut{u'o ministério de rf' dá Re'p.dbl.iéa �, -poi,tah- .:el()..:,..�re,�d,e?�e,��steyi .t>�:- ,�u e, f�};-, Q,_JUlZ • Kal!fman�\ o p,!v�..Qu_er��.o�. _a.peI�a�, �xtr�nh�r��a _,l!e��unt�..; doV�r�'�s�::"': é o que podemos tu, 'da exclus·(�'a '\�sl)onsa- Ia 'ser'feita até às últimas quem condenQu ,ã morte' o ·1�rnahst.a a,o �I,ust:re"medlco. '"
'

,
'

'

110ite
1

� I i Y '- Eth I
t''' -!; Foi V. S. quem construiu a Maternidade"?

inforriU�I> cOm tôda segu"1 biEd'ade, rl�ste. A""div�l1�a. )l(,ra" da �e ont
.( ca5� q.$ e�PIO�s, e, e

O dr. De Losso respondeu pel� negativa, correta.

rança,�,�sta!ldo o governa· i r:'ão'çlo imp,ortante documen- ;�so não s.e verrlicou pgr-. JulIus Rosembe!'g. mente. Se não disse o realizador, informou. do 'estado
.1(>1' Gàrcez êom unia nota 1 roo cujo texto constitui o �lle o emi�iari-o que Garcez! adiántado da obra ao lhe assumir a direção, acrescentan·

enviara ao Rio, par� uma I O magistrado declaroq do que apen.as e"!�á. providenciando �s últ�mo� retoques.

Cat.aslrofe em 'Sa-o .Paulo última

missão.?-ntes.
dê

pU-I
que, recen.temente,

tem si.. Mas, -:- aqm a dUYlda -

co�.que fim fOI. fe_lta, naq,uc.
./ ..

d I
- -

h d' , d d
.

t
les termos, a pergunta? Sena para experImentar o eu·

r,�lcar a ec aTaçao nao a· \) ver a elramen e perse· .

t d b"j
-. ,

"
.

'.

�
"

.. .' trevls a o e sa er se e e era bornhauseano, IstO e, se coso

,.60'�pe
u
.. ,-I,-'ar 1,1 sA-05p8AUMLOo,.lr..�t. (OVI.A.) e AIOII110'·111!._.. ;,.'t.a8úr, i"dndOeSas! .�.L..à'/

Vla retornado a ��o. Paulo· gUldo por cartas e telefo- tumava chu.pinhar o trabalho alheio? Será, que, na ver·

.

� _

u .'; 'r

e aos Campos Elise·os até à I nemas de pessoas interessa., d:=tde,. o j.orI_la!ista não .conhece o. Cesar daquela b�n�mé�
na eneZOela'

( :10ra em que o Govemador d::s no caso Roemberg. 'rlta mstItmçao e preCIsava da pergunta? Esta h ..potese
,

. A, meia. n,oite. irrompeu. rIO· mas!'e rranife.ta·,am. in ...·;

I It
..

d I 1 I '.L recolheu. 'parece. a verdadeira, diante da possibilidade, seooo cel··

HOGOTA', 15 (U. P.) -

len o m�en 10 na oJa c e a mente. ,

teza, por dedução lógica, de o entrevistante ser novato
ferragens na rU�i do Anhar,:- 300 PESSOAS NO BAILE'

G' a s·,
-

f··"
.' lou recem.-chegado a Rio do Sul. A pergunta, entretanto,Urgente - O general R9' gabau". As cha!nas, propa· O· clube que dá bailes se· rave I uaçao Ina'neelra.

p' '11' •

d'
.

. ". . _ ,'df.°oi siln.dc�omOPdle:t.aDmeenLteosrSeo.s·poonr'edaidliaZ'addoe� vdeaz �uae.t'ern'nãiodahdaev,en,o'Jas mi a assumIU o po er gando-se com inerível IV;'J' manais, séndo frequent�'.lIo
. '

nesta capital, segundo . in. lência, alcançaram os fU!l- quase que excluSivamcn.'�e S PAUlO (V A) I
B d B I

. '. ..J, 15 . . -::- ° anco o rasl nao pa· ',JornalIsta fIcou a quo! Vamos, pOIS, daqm de longe,
formou um oficial do Bata.• 'dos do prédio d'\ n. 559 c!:t por pessoas de côr, fica no

FI
" .

d Ab '>59 d' I' t Cau�a preocupação a si- ga o Impôsto de Vendas prestar·lhe a. precio,sa informação que não cons.eguill.lá.
J-hão Caldas.,

rua orenclO � reu, um n. - , aque a Impor ante O d I b t Ih d I
velho sobrado, f('m. nenh;J- via comercial. Desde às 10 tu ação financeira do Esta- e Consignações nas suas a· gran e e mcansave a'a a or por essa fei IZ e VItO'

. . . - A' d riosa iniciativa; o espírito superior que lhe deu vida,
ma condição de f,egura3ç:a. hol'!';.s o salão fi.:!ou replM\', elc;, anunciando-se que a qUlslçoes. que a na arre-

c(lm o seu zelo de todos os dias e os seus sacrifícios de
0l1de há anos funcionava um e de éi.côrdo com o dep':i. arrecadação caiu êste ano cadação atingiria a 4. mi-

. todos os momentos; o Provedor que pôs por ftente. obrassa'ão de baile. As labare'h,s m�m!o .los sobrevilente3 :lH' I 30ai II'o-es de' cI'llzel'l'os, num to· '

(e quase ;0, nos meses de ha muito estagnadas, indo ao 'Rio conseguir, verbas
irnm:peram no salão. O 5'1':. via elitre 250 a 350 peb;;(lllS Clt: maior m'ovimento, espe- tal de 11 biliões previstos para o Hospital e para a construção da Maternidade _

HOUSTON, 15 (U. P.) - to ,dE fogo levou o pânico l,i) ..=alão, que ontem estuJa .

d d·
. .

pal'a Or'ç to Ac Cr$ 40.0.000,.00 para esta -

" o apóstolo que nesses es·
as ressoas que 'l·. diverti'-t'll, 0r.'óltlcntado com . '.ncl.ei.I)- n;n o-se que essa ImIllUI· ,o· amen. res-

.Maurice We}nzelbaum, .

ado
t
-.

I tabelecimentos empregou o que estava até além da pró·s;q:«'lctando o lecal. D.��.;,.. ia.;, a entrada, com um ção chegue até 50% nos cen a-se, 19ua mente, Q.ue .

vogado de Chicago, que vi. pl'la devoção, pois neles deixou muito da sua vida e da
!)eradcs, procllr� ':am o Úllj, llllll� I. ado de serll, c'Jm a próximos meses. Afirma.se o governador Lucas Garcez

v:a 'suntuosa:tnente, e ao h' d ,. �. d S t ' - . I sua saúde - chama·se MONSENHOR HARRY BAUER.
co ct'.m:n Q _:t salVa�a:l; € Tle e an o .""ntor.:o. que a maior callsa· de"sse teria ,conse.guido um em-. O

-

d
.

, _

, povo nao eve esquecer esse nome. A nova era
urna e�(:<1.da eS�I,' :ta. D"::.!, I'oi' �inal, esse qu,·t I :.d) 'decréscimo, reside na cOrn- préstimo de 2 biliões de política prescreveu-o. Mas tjle ficará, mesmo depois de os
nas de COlpOS St compl'irri:- nú) ioi focado .Je.tI'� cht.

d b t
. pra pelo Banco do Brasil cruzeiros com o govêrnó fe- prefeitinhos frate'rnais passarem ...

l'2Pl l:JCó egrau' o s lu';'o n!il.-;, permanecendo intack ' •

tlo·o, como uma muralh'l ce 2ntrc os escombros �to edj. da totalidade do a'lgodão deral com a condição de S.
clldr."e .l'l> pisados e de,; ,. Ilc;o. paulista. Pela Constitu.ição, Paulo não reivindicar .o seu

q'J!;' (;q;. A escada foi o ��.

mulo ,de cêrca de 70 pess')'l�" V'encera'm· A '

.

Prl"melltra Etap'aWeinzelbaum desapare- Estão fetidas mais de 70. A
cid!1de amanheee lugubl't;. O M Fmente. Milhares de pessoas S édic.O$* uncionários'
transtornadas pela tremen· _

, .

'calizado no Brasil.
I
da tragédia do Salão "Clu" ,RIO, la (V. A.) - .por

I
dOI Ilha .(P.S.D.), Nestor O RISO DA CIDADE ...

Manifestou que havia I
be Elite 28", da rua Flol'ên. t64 votos contra 14 fOI a- Jost (P.S.D.), Tarso Dutra,

chegado a Houston no . dia cio de Abreu, púcorrel'em rrovada, ontem, pela Câma. (P.S.D.), Wolfran Met"le.r
. . ,I 't

18 de fevereiro, depois de' ac ruas do,centro, comer:� 1'a dos Deputados, a emen-·I (P.R.P.) e Raimund Padi.
ter estado em N�va 101' ue

tando a catastr()fe,

profU'1'1 Ja n. 3, ao projeto n. 1082, lha (U.D.N.). "-q , d8mente abaladas e Iam: ),. , . . .: '

Boston Saint Louis e Los • d t d 1
li\': 1950, reclassIfIcando no

..:... -, an oa,sore aauees que' ,-

Angeles, sob o falso nome tncontl'aram a mais tel'rívci pndriio "O" os m�dicos, e� Politica It�ll·anade "Maury Stuart". d .. ::; mortes:.. 1)1 egados no ServIço PublI- U

Disse que o 'ClllSO de .A no�icia, transmitida p;. co. I .

ROMA, 1� 5?" P.) � E.

las ·emlssoras,' repercl1ÍlI f 't h
1< ISt� a pOSSIbIlIdade de uma

Chicago não passara de um '., '.' A votação el a por c a- .

em toda a cld<].Jc: nos !)l'!. divisão na coalizão de par'-"malentedido", e qu'e esta- n eil'us momentos do ind:.!:l-
n:ada nominal revelou que
,.

t d t tidos centristas, do primei.
va disposto a regressar, pã- dio ",'",�"'feram ao local 'C2. r.aVIam vo a o eon ra· a e·

ã d lc-ministro Alcides De Gas·
"a escla,tecer tudo. "Se sai -:at stfl!e milhares de ).ll!'- mm a n. 3 os seguintes de·

de Chicago.....:. disse _ foi soas. Af: ruas proxlma� a rubdos: IJoão Agripino CU. J:'eri, pois os socialistas d a

PQ1'que estava mal do cora-
F';!H�D{jO de Abreu, () Ll\."- IicN.), Alde Samp4io (U.p. II' c(ireitá. i�sinuaram, hoje

t go de >�ac Bento ,. o Anh�.l1..
_l\r.), Ponce de Arl'uda (P.S. que deIxarIam de fazer par-çfto e necessitava 'de des- ' • t' d

..

<
gaoau. '·:oram . or.la as pu!' , d' D G
rr,IJ:�1(:.ão que se.mantem�!n D.), ,Artur Santos (U,D.N,), te o governo que e as·

cxp:!ct;-,t.lva. , Lauro Lopes (P

..
S.�.), Plá- reri ,organizará se ê�te não

I.�. �!)�jda logo ·esbibe1ft?e {'�do Olimpio (U.D.N.) A-I (hegar a um entendImento,
cC)idões .de isohimento, ':It.� quile3 Mincaroni (P.T.B.), .intes, com o líder socialis,:

Ise exrfJ\,t!em po:' tc·<}u a F!<J- . , d P' 'T

.Adroaldo Costa (P.S.D.), ,a

...
da e::;quel' a letro ...�cn-

l'êncio de Abreu .. A meSOla IPI'o� j·.;lfl da fo: t,mada no D:miel Faraco (P.S.D.), Go- ,!:
.

RIO, 15 (V. A.) - Nova te de Saúde, ao chegar ao'

I
r erência para a Reserva.

I
Amaral levou, pessoalmente

crise irr.ompeu na alta ado J �io, �i�'igiu-se ao �abinete FACETO' ,

. I "t,U .

pedido de demissão ao

ministração d(j, Exército,' oe ministro, tendo sido tra- I Com o general Amaral, o ministro.
.

tendo, .em consequência, I t.ado pelo general. Ciro de I caso se deu em tôrno de A SEGUNDA

d�is generais comandantes maneira que julgou ser' rovindicações de autono- Essa é a segunda crise'

dê serviço se demitido dos uma descon�ideracã�. lme.1 mia da Remonta do Exércí- .ete importância que ocorre

d.atamente, o gen�ral Mar- I
[,), 'Tendo se dir ig ido ao' mi- lia Ministério da Guerra,

são o q ues Pôrto levou à Direto-
I
n. stro a propósito de um desde que assumiu a pasta

I .

Pôrto, ria Geral de Administração plano de aquisição de an í- o general Ciro. Da primeira
(c não ao ministro) seu

I

mais, o general Ciro Cardo. r esultou a demissão de Mo.
cia recebeu um telefonema

I
' anônimo informando qu·e

pedido de demissão da che- 3(' apôs ao requerimento um tais, da chefia da Diretoria.
I . naquela residência havia

f'ia da Saúde e o de trans- despacho faceto. O general de Adrnnistração Geral.

postos.
Os demissi,?nários

general Marques

Muito aborrecido, o che-

(Chefe do Serviço de Saúde,
e o general" Amaral, . chefe

da Remonta.

O.MOTIVO
O caso que levou o che

.1t de Saúde do Exército a

demitir-se foi o seguinte:
a r.sentou-se da capital por
",Iguns dias o general Mar

li lles Pôr to, tendo, durante

,tI:1 a�lsê"i1cia, o ministro

('iro Cardoso mandado des

pejar () Serviço de Saúde

do terceiro andar do Palá·

(�O d'a Guena, .entregáado
i�g respe.étivas acomodaçQes
dI generai Zenóbio da Cos-

ta.

Preso o «(illpeto»
norte-amBricaDO

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

qual se acusa de haver·se

apropriado indebitamente

de' um milhão de dolares,
de mais de 'cinquenta pes-

-.,.soas, foi détido nesta cida·

de.

ceu de Chica-go, no ano pas·

sado, e· mais tarde foi 10-

acêrto de contas com a Uni
ão,. sen'ãG daqu i a dois anos,

x x'

x

O governador, desde· já, está tratando do futuro
pleito. Os distritos pessedistas estão tendo o destaca·
mento policial reforçado. Ilhota, em Itajaí, estava guaro
nécida por 9 praças sob o comando de um sargento. O
exagero deu na vista. I)iminúiram para a metade.

Nessa proporção, Itajaí requereria umas dez comlla·
nhias. E Lages, uns t�inta �egimentos ...

231x201
Com os resultados das últimas eleições municipais,

assiln,
em Santa Cata·

r Entrementes, um seu co

l�a
de Houston está procu

r ndo consegUIr sua liber
ti. de, através· de um "ha.
he s-corpus".

-A A

h "D
A I

- r., poc a. e uma vez I'
só obrigaste, o Palácio Os númerÇls .aí e�tão. a desafia� aquel;� �ue tentalll,

.

d'
'

. por todos os melOS, Iludir a boa ,Ee do pubhco.
a trocar mais OIS caro A U D N d d' ,.

'. I '" eve se convencer e que, sem o apolO
ros! Duzento� e qua·, de outros partidos, não é "corrida" para o PSD.
renla mil de volta!!! I A diferença de eleit9rado é de mais de 20 mil votosl

231
201
46
12
4
1

"

vereadores
"

"

"

vereador'

canso". 495

t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C a ,.1 0._ a co e p ok ce $. /A.
Dma tra�içao no. Lomércio' e na In�ustria �e 'Santa' Catarina,

"
" I\!I. a;t r i z· -,. F I o

-

r i a n Ó p o I, 'i s
f 111:.lIS em. BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, J01\.ÇABA, J<?INVILE, SAO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITI�A.
E:'L�ç(ialistas cm: FERRA�ENS, FAZE�DAS, DROGAS, MAQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RI'FA

,

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
.

". -e
-

t

AD\;OCACIA ';E CONTABILIDADE
DRS.

ZANY GONZAGA . 14/6, 16/6 21/6 22/6'
27 sábado (tarde) _ Far

NILTON JOSÉ CREREM mácia Nôturna _ Rua, Tl'a

FULVIO LUIZ VIEIRA
Horário de saida: de Fpolis., às 24 horas jall.o.

do Rio, às 7 horas .

ADVOGADOS
. 28· domingo _ FaFmáci

ARMANDO CARREIRÁO Para maia iDformaçOea dirija�,.•• l·
"

'.,

Noturna _ Rua Trajano.
Luiz Osvaldo D'Acâmpo

CONTADOR I BMfJR'ltSA NACIONAL n. NAVIIGAÇAO JlOIlPCU
-.
- .-' _ Inspetor de Farmácia.

Rua Jerônimo Coelho, 16 - Florianópolis 'u Deodoro - Calu PoatàJ a. n - 'r.J.f�.. : 1.111. O serviço noturno s�rá
-_ ... __....__._---'--------------��.;,_---- . ietuado pelas Farmáci

Santo Antônio, Moderna

Noturna situadas às ru

João Pinto e Trajano n. Ü.
A presente t�bela não po

derá ser alterada sem pre
via aptorização .

dêste \ De-

partamento. I

Departamento de Saúde

I �:��nl.ica, em 29 de

.,_._-------�,-------------- -------

,

" '. ESTADO)
, ADMINISTRAÇÃO! ,lttod:J<;f..: e Oficinas. à 'rua Conselheiro Mafra n.

'I el. 3022 _ Cx. Postal. 139.
l Ji re l nr : RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DO:"nNGOS F. DE AQUINO.

,-".,'
Representantes:

Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 _ fiO andar.
Tcl.: �2-iiH2·l - Rio de Janeiro.

!{ ..�p rej nr Ltd a.
glla Fe l ipe d.., Oliveira. n. 21
T.,!.; :t!-!JS7:'! - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

"::"�·_-��:�:·:-:;;--DR:]UIlõDõíNVIEiRA i

li:
'

ESPEUALlS'rA EM DOENÇAS DOS OLHOS" I
OUVIDOS, NARiZ E GARGANTA !

UR A.NTONlO om MuSSI Í'�x-A,,�'''tente na Pol icl in ica Geral do Rio de Jun e i- I
aiUle. o. 11<1 Caixa d" Aposen tado ria e Pensões da Leopoldina

Ciurl'ia-CUniea 1k...1-l"M'.... j';allway I' n'o l l ospi ta l Situ Juâo Bntista da Lagoa.
t:.>r ..' .... _ pi.c.> G ..vfteialb.... 4u n!).NC"� o. ,.""P' l:iH'" n o IJepar1amenlo Nacional de Saúde

.�,' ".", "', c...t.. ". ",ét"doo �. ,1I.&!n�).�I",o•• t•• ""meak> Con"llllll'" eH:::'. inrneru e da", .10 às 12 horas.
!OI.p'oac(,!f'lA lUStT.'ll!1 IUJ.f'lN.JOO•• !'II. Jll!lT••O ;Ps. e ;las. feiras de 1;; às 18 horas.

CJ�W() IUSAJ, Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10
if.'l .tihd....'p1. 9�' o�ft .. i'! 1U!'

.. t�._.j,,�-t·C!!,�t.fJ."'.,�c."" I.... h... tU,,.. hOr:1B.

Cr$
Cr$

Ano 1711.....
90.00

No Interior

IA ...

Cnnsu ltúriu : Rua Vitor Meireles. esquina com
Saldanha Marinho. '

Icesidência : Travessa Urussanga 2. _ Apt, 102.

I
i .

!

.-\ no , . . . . . . . . . Cr$' '200,00
S"lllt,,:tJ'f' Cr$, 11 0.00

AI1ÚIH,jO"; rnediantes contráto.
Os originais. mesmo não publicados.

serão devolvidos .

A direção não "e responsab il izn pf'lo,
('eHos emitidos nos artigos assinados.

cnn-

DR. t LOBATO FILHO
Ooen�lu, 40 ap.reQ,� 'I'••I'I'-"rt.

TUBl:aCllLO ••
!l .. íl1tj(;I<ATlA • RADIOSCOPIA D08 PULaO.1

t,'Irul'la 4. T.r.1.

t'."". ",·h, ['.14. !'Aculdad.i Nacional d.. ..dtc1na. TI.lel....... 'II
•

í'laio"lr1ttelli.o do Bo.plbal Nua,.' tamoa
L ....." ... up.".,alll, ..çao p.l. S N. T. h-In�ruo • lI1-a••l•• a .. 'e

0111.1> 15 .. II b",". Ora. 11""1
...

....I.Uhllet. • ....... 1>11. Tt"CIlD.,�1f.1I:1. .....

"fio

AD·VOGADOS
,

1...1"'-'..... ·'0 "oliplSAI P.l •• \,trt4le .....Ioa.lo J.4Ih'.tArtAl ta

.,11\&1 r_eral. .

..'-hlt...·J>o d. Santa Co.. ' d. 'IIh.rlebr':l.. 03. &J" ... � ....!,...

. ;n.l..... a.dica - D04rll�aa Ner.o .

;.:_.IUrte:. a411ftelo Am6lt., N '- "ala'

Ctru11,(.I'> ., ... Pro! ll",,, P"lb.!ro Guilll.rAe. i aJe ..

�",.."Mrw 11." .. f,,11p .• :,clunldt D.•a ,I,
l:WJ1l: Rll.ll SA(J JIJl'lle 11. l!.1I, pi .....m.llt. QU Ir. .... '1� 1.10r..

'

------�-----,_._-

e

iJH.. CLAUDIO llUKGES

I ADVOGADOS
l< IHt; �nl !fel'a!. Recursos peran te IJ �u IJI' ..mo I r li

I ... ' "'I:!Oellll e 'Tribunal Federal ,pe Rec u rsoe

.�;SCIÚTÓRIOS

I "lUrlllJHlpoI18 -'. Edificio São ':or&,e, rUA 'IraJa.
ll! - lü �ll)tjar - �81"" 1. .

JOSE KOSARIO ARAUJo
&.tlllbd.: a•• Boeal...a, 1114.

l4'....It•• 1 Da.: U •• 11 110""

,I
Cli,.l� Me.il". - DoeDçaa 4. "rla.ç..

'rr" ....."""", ó. BronqllOlt•• om adulto. e criaoea.'

1.,..... ,.ILbn... V�t<)r malr.l•• , 18 - t· andar.

11,.,,,,'1,,,, U"-5 10.1I!.1 .... 11.10 " da. 1.10 à. '.10 lIIora ..

'<-M,,, .... ,,14, .......mda ltio Brlloeo, 1 •• - "ooe 1.0••.DR JOSE RAmA S. Bf1TF�COUK'1
-_ .. �- ....--_.._---__.-_,."'-(,�._,...------ Klt>,r:jt' Jllnelro - Edifício Borba GàtO.

A,·';'t\" !'a_rlo� 207 - sala 1008.
emrR" ��}t ��o!;&�� se���.V���r&eI.I1•.

Elctrj'clude !!lUtcl.
· •. :.,.......órl,,: 1t1lÍ! Vitor )l.irel•• n. 111 - Teletoa. I "I;

\

CUJlic. til.,.l - r.DLATIlü

&.. '11 4«1 .ai., II - ".JaI
I'O.JUCULTUlÍJ. - PSDLATaLA - OLINlCA ••UL

{_al"rle e' ':aid•••ctlO - a••••1. tia.. a. , (Lar.. 111

.... •..� 1 - rlorian6poU•.
.etW., • lU 11 àora. - UI'rta_....

·.Attvocàcia e COD'abilidade
l "",.I t..... ; A.� 11.10 hor•••• tarde di" li 110'1''' em 'Ia." I' i..'h

'

i1:o I IVAM PUGAPANI

� I .. l!\ld.: a". Vida) R.mo•. - 1'.1.foue 1.411. I
- Adv--ogado �

._.... - I .-\1 .\( 14, (�ARI.bALDI S. THLo\OO

DR, S:�MUEI�-F·ONSECA .

-----

I
- Contabiliata -

ClRURGlAO DENTISTA
.

';tlln"'iO "1 P ".�.J.:" - 6° aDdar..

("on"uI1 orio � Rt'"idênda: Rua Ft'rnando Machado n. ;,.

HOH.i\i�ro - de segunda a se�ta-feira das 14 às
' DR JOS� MEDEIROS VIEIRA

I;, ,,,';"''', Sáhado - da>: 9 as 12 horas. I - ADvogADO -

ATENDE COM lifORA MARCAD
..
A . I I ai'" ,,-.... , lU - ltaj.t - s••ca 'c...."•• ·

----------------_\�------------_.------��-

DiL 'WALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pela Facu,ldade Nacional de Medicina da

Universidade do Brasil
Ex-interno ·por concurso da Maternidade-Escola

(Serv'iço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital
, I. A. P. E. T_ C. do Rio de Janeiro

Médico do Hospital de Caridade
nOENçAS D.E SENHORAS -:-- PARTOS __,!,. OPERAÇOES

Cons: . Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18.00 horas.
Pela manhã atende diàril:\mente no Hospital
de Caridad.e.

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. 'fel. 2.692.

UUO. - OUVIDO. - I!IAIWI • a....GAlft'A

DR. GUERREIRO DA FONSECA
"lJHlaU." t.........

' ....r.. Ap.relll.,.m.
......"ada •• ".ncl. - ••fra\:or - "el1o.e.,. a.J. L (r.

.·"",.h... <ta Cabeça) - a.tlraú •• ao,",o. 1Irir Pala...

'
.
...,.... DRS. CIRO MARQUES NUNES' E

DIB CHEREM
ADVOGADOS

Causas cíveis, comerciais, criminais e

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

DR. ,CLARNO G. GALLET'rJ
- AIlVOGADO -

Ru'a: Vitor Meir�)e8 II. 60,- Forle 2.468 - Florianópolis.

r.....t"rt•. - VI.cont••• O..... 1"........ . ,,' - .41_ «. Ca..

..........1·
......d. - i'eU� Iekmlde. 111 - TeJ_ lN',

UR. ANTONIO MONtl DE ARAGAO

O.."'.....
O....... IWlrt.i 10&0 PiDto, li.

"'•••1' b l' '''ri.m.n�.

••noa 11011 I!!Ab.l!o..
"

_..1 a_lia". 1&6. ,.... )lI. fI ..

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

iNavio-Motor «Carl Hoepcke»DR. ALFREl)O, CHERF.�
C.r... NaeS... 1 fi••Mqu ..".Ia.IIt·

!h .ire"', 40 RU.Flcal Colillia tI••,'ã...

,.....1><:"_ "'...v....... e .entala.

�'"' .,ot.flue1.. !M1••1.

... " �1.,...4...... " •

0.5.�1�•••• J' l. l' _or��
!"-:lN.: _, .,11

'.... a'lle !lantoe S.rl&tva. lo( .- ••are1...

MÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO
_ MÉDICO --

CLINICA QE CRIANÇAS
ADULTOS

DOENÇAS INTERNAS

CORAÇAO _ FIGADO _ RINS _ INTESTINOS
Tratamento ,moderno da SIFILIS '

Cons.ultório :- Rua Tirad,entes; 9 \

HORÁRIO:'
Das.9 às iI e das 13 à� 15 horas,

Telefône _ 3.415 _ Florianópolis -

RAPIDEZ - CONFORTO - SlIGURANÇA
.
lltacen,lr entre FL�RIAN-()POLlS. RIO D. JANEIRO

�"··.Ií'ia .. In,t4!MIlediáriaa em Itaja( II R.ato. .udt,

• ..�h ,�Itlm", .".' ..... "arie o lIIo�me.to dt! pa ....aceiro'
'

CARL ROEPCKENAVIO-MOTOR--�--�--.---------------_.----------��

MARIO WENDHAUSEN
Cli.ln lhUl.-s .,. "'111.... aI••cu

(' ..",e.H.4o.,. - ROl• .101" PtD�, 11 - Tel. •. 'ri'

OR Próximas saídas
IDA VOLTA

de Fpolis; de Itajaí do Rio de S_ant08

--- -_._�---------_._----

OH. ,ARMfu�nO VALERIO DE.. ASSIS
lIamco

'11...1_ .. CliJlU_ W••ell da AMI••••e1. •...d... • ...
. pltal i. �Ia.e

uL.t:.N3CÂ II.DIC4 D.II OaIü:.QAI • ,a,pULTOI
- .ll.r". -

,

( 't;4wl.1 II•• No_. lI.cu... , _ 0.•••1...... li .. 1.

, a••• 6 1'1 Il ...·ra•.

\ "-

Lavando com:',;Sabão

\/irgen1 E5p�"cia
da . ela. 'ETZEL (·NDOSTRIAL-J8invUle.· (marca registrada)

ecoDomiza�se te�po e dinheiro
��===;-:=:::;::::-:=;::;:;;;:;;;;;:.:;;;;:;;:;;;;;;;;;:;=::;;;::;.;;;:;;

__._ ... _o. ._.__ ,. " ------.-.--. -_._--.
---

Iidade

16t)

-/Inlormações
I U.eis .

I o leitor encontrará. nes

ta coluna, informações que
necessita. diàriámente e de
imedlato s

. JORNAIS
.
Telefone

O. Estado '
_ �.022

A Gazeta 2.656
Diário da Tarde :t5i9

I
Diário da Manhã 2.46J
A Verdade :::.01 (J

Imprensa Oficial 2.GSR·

I HOSPITAISDe Caridade:
(Provedor) . .. . . .. 2.3H
(Portaria) . . . . . .... 2.0�(j
Nerêu Ramos .,.... :).831
Militar . . . . . . . . . .. a.157
São Sebastião (Casa·
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3.] 21

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla-
mações) .

Polícia (Sala Comis-'
'sário) > •

Polícia (Gab. Dele-
gado) ..........

COMPANHIAS. DE .

TRANSPORTE
AÉREO

TAC .

Cruzeiro do Sul .

Panair •.•...•.....
'Varig , :
Lóide Aéreo .

Real .

Scandinavas .

HOTÉIS
Lux .

Magestic _.

Metropol .

La Porta .

Cacique .

Central .

Estrela .

Ide,al .

ESTREITO
Disq,ue ,.

Irarmacias
I

,de Plantão
4 quinta-feira _ Farmá-

3.153

:1.313

2-401

2.59·l '

:t71l0
2.500
3.553

2 1l2t
2.276
3.147

:Ui1
:t6�ft

06

cia da Fé

Schmidt.-
6 sábado (tarde) _ Far

mácia Moderna _ Rua João
Pinto..

'

7 domingo - Farmácia
,Moderna - Rua João Pin-
to.

'

- Rua Felipe

13 sábado (tarde) _ Far
mácia Santo Antônio _ Rua

Jf'ijo Pinto .

14 domingo - Farmácil\

:anto Antônio - Rua Jf,�o
Pmto. .

.20 sábado (tarde) _ Far
"I:'lCia Catarinense _ Rua

Trajano.'
21 Cloiningo - Farmácia

'.'atar'nense - Rua Traja
r.O.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

o ESTADO Floria lÚ!H!lis, Terça-feira, 16 de J:..l"""Il...,1....h.:.o....u";"e,."1",9"'5",_3,===....,,,..""""===-=-=-="""'========"'="""",,,.�������================---=---==_.. ==�
3

--_.-._ ...._ .... ---.---�"':-='�

AVISO
}·'alt:mdo apenas 2' meses para a mudança da A MODELAR, de modas,

do pvédlo n. 7 da rua Trajano (que vai entrar em obras) para 0'11" 33 dá mesma

'1'u'a, f sendo. consideràvelmente grande o seu estoque de mercadorias, sofre

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

de .TUI' ho.

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

cional Ireguezia, resolveu a direção do estabelecimento tornar pública are

marcação que está sendo procedida nos preços.

Assim. durante os ruas 30 e 31 do corrente, a RÁDIO GUARUJÁ, desta

capi,«l. Iurr-ecerá, em todos os intervalos, uma relação detalhada dos novos

preço 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 fOl'lte-. "

cidos pe la 'J uarujá, serão concedidos, indistintamente, os descontos abaixo

sôhll;' !l!i seguintes mercadorias:

20% 15%

30%
(

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

todo e belíssimo s-uxímento de MALHAS!
COBEHTORES DE LÃ

toda a maravilhosa variedade de sá ias de lã'
TAILLEURS

CASAQUINHOS 2/4 de lã e nylon
Casaquinhos e vestidinhos de lã para meninas cujos preços já estavam marcados como os mais ba

ruros da praça. Convém destacar que as peles estão em

Iranca alta de preços, nas praças de São Paulo e Rio,
dadas as grandes dlficuldades atuais de importação, alta

esta, quo a firma propr+etária da A MODELAR, não

acompanhou !

!'lIo' n:ulH] i oso e selecionado estoque de

P E L E S!!!

apurado bom gosto e perfeito acabamento, com o
'

desconto. de 300/0!!!
QUIMONOS

,€APAS de gabardine e chuva para homens e senhora!"
TERNOS para homens e crianças
CALÇAS dé casem ira"
BLUSÕES,' PULI..OWERS e JAQUETAS.•,

Atia n tica:�jBSTABe�� 10 in emás! Colchoaria
-

,

Especialidade em Jogos estofados, colchões de .moln,
------

crina, capim e d ívans.

.PI••' I: t31 B i; » rn etc. ::::�:�:ee i,::::::t::'d:::.1 "se;::, ::n::::::::
Mafra 182, esquina de Padre Roma - F'lorianópolis

NO LAR' E NA SOCIEDADE

Consertase

FAZEM A�OS HOJ�: I jantares, ou em trajo de

/ SR.' JOAO AS$�S .

duas peças.
Na data de hoje- vê transcorrer mais um aniversário' 'É aconselhavel o acondi

natalício o nosso conterrâneo sr. João de Assis, alto fun
cionário do Departamen to dos .Correios e Telegráfos e

- pessôa 'largamente .relacionada. na sociedade local.
Dotado de excelentes qualidades de coração e de es- pois os tecidos acima men- -j'OTTEI� em:

pir ito, o ilustre aniversarian te tem-se credenciado à es

r.ma e à consideração dos seu!' conterrâneos.
. Or-vasto- eíroulo de-soas- amizades bem- atesta o seu

càva lhe ir lsrnõ;' razão 'porque será alvo de
.
car'ínhosas e

inequívocas provas de 'apreço, as quais "ú ESTADO" se

associa, levando-lhe o seu cordial abraço com votos de
rnu itas felicidades.

- Sr. Japurá da Costa Fernandes, rádio-telegrafista
- Menina Gilda Souza, dileta filha do sr. Amoldo

Souza, tabelião em São José.

cionamento 'sem !';e embru

lhar com o papel de seda,
COLCHOARIA ATLANTICA

I-

Ray ,\:ILAND -- Audrev
As Shs.

�;ary COOrJ.�1 - Mari

'J\LHC']\ -em: de OSMAR CAMARGO.

Serviços perfeito e garantido, vêr para crêr.clonados não se amarrotam,
praticamente. Antes de

, '.,. ";t. ""__ � -�;..._--;;-

mais nada, todas as. peças

de roupa' devem ser desabo

toadas por baixo das' blu-
. '

sas, de preferência a serem

"dobradas por cima.

--:0:--

U ENVIADO DE eATA- TA1\1J;OItES li" ''lANTES
\

''';0 ',:)"Tama:
:f'#: .... ,,\,,\-:_,. .:.:..,� .•�-

Llle :,rnal. !'h."

_NA:-: '

_ .-��"""". 'oIoJ"" ......",. ",."';!' ,�

.No prvgrama .

-,

GRATIFICA-SECine Jornal, :P '!\:. Atu., I, Warn.l l'athé.
1'1"_' 'f. 7,'60 - 3,50
Í:1![t. l. ti: 14 :l' i Fi.

;-1'eços: 1,50 -- ?,; c: - 3,50 umt.�uem encontrar

arquivo coleg ínl, conten

do material de interêsse

particular.
Favor entregar na rua

Conselheiro Mafra, '93.

INGLESA
[ê) ;'i,�r;, li]
T O N r c A '. A P E -P I T I V A

A SEMANA NO MUNDO...

A S d M d F•· r NOVA YORK - Aconse-
. emana o 00 o émlDlnO� lha a leitora a não perder,

Londres - Durante

de--I,
viajar, temos alguns dados quando forem exibidos na

ôb I j UTTEi:. em:zenave imos permaneceu interessantes. so re ma as
cidade 'em que residem,

,

d d
. .

'd
'

I O ENVL\DO D� SATA-·em segredo a ver a erra e a maneira e arruma- as.' dois filmes agora estreados,

'I�i�tória �o batismo do I Uma_ interessante. de�on.�- em Nova York.
transatlântico "Queem Ma- I tração nesse sentido fOI fel- O primeiro é um filme de-"

'

I ".. I' Cine Jcrnal. Nac,ry", que ora Ignora tanto ta no magazine da Qumta licioso e sentim�ntal, ten�o I
Preços: 1,50/- 2, 'lC _ 3,5:::pela Rainha Mãe como pe- Avenida Peeck & Peck. Foi

como. protagonista Lesh�: ,

lo público, que agora pode escolhida uma mala guarda- Caron, dançarina francesa
.n:p, [,'f 14 :�.I,)S.

ser revelada. roupa própria para férias d� 2i anos, que estreou no
Os diretores da Cunard de um mês. cinema com "Um America- c . _. --_'��

Line pretendiam original- A Sta. Mary Gordon, e�- I no em Pari,s". No filme :.111 il.I�I'1mente batisar o novo gigim- carregada da demonstração
I "Lili" ela fa; o papel de

� �

te do mar "Queen V'ictó.· salientou qu: .todas as pe-
I uma orf'ã que' acaba num I

As 8,F.J-" Iria", uma, vez que era tra- ças de vestuários devem ser, circo, onde sómente as ma- . Ray lVIrLAND - Audrev I Br orie ick �C �A"'FC)RD
dição da esposa dar aos leves e d-: tecidos faceis de

I
riouetes parecem comprien- 'L I)TTER em: 1 __ U :{'l. DREW ,11,:

seus navios nomes, termi- serem CUIdados, como mate-] de.la. Naturalmente, afinal I) ENVIADO DI� 8ATA-

,.".'H:\'.!J.d; DO n,lRACÃOn�dos em '''ia'', Depois de riais sintéticos, seda pura, o ex.b ido r das marionetes NA':; 1\i) r.
-

og rama
: ,

combinarem o nome de

ViC-j
jecsey e lãs muito finas. úm jovem cujo papel e de- No �1' grama Cin c .l'-,rnal. Nac,

.tôría, foram pe�ir á Rainha Os �ateriais sintéticos sao <empenho por Mel Ferrer, Cine Jcrnal. }.�'l'. Prcçr t : 7,00 __ ?:50
Mary que servisse de ma- pa rtjcu lamen ta aconselha- ipaixona-sa pela jovem e I'reços ; J,50 - ?,r..:, - 3,5': .Tmp. i! iê 14 a.r n,
drinha do navio. veis: uma vez que exigem ,iudo termina com o "happy iTIP, [te 14 1�' IS.

O presidente d� Cunard, ·um mí,nimo de cuidado e' são

Sir Perey Batas, solicitou encontrados atualmente em

entã.:> uma audiência ao grande variedade de côres
Rei Jorge V o comunico- da última moda, graças ás
lhe que a companhia resol- Fiavas' tintas criadas pela
veu batisar -O navio com o General. Aniline & Film
nome de "uma das mais Cc,rparation.
nobres rainhas da Grã-Bre- Pal'íI di�pôr-se de um e11-

As 8,30: v,

Ray.l\íTLAND - Audrev As Shv,

AJill PT_YTH

STEV •.hE. em:

A 1'"lNFA

Mark

:\iANA3
I\O ,;iograma:

;_�;ne .r rnal. -: e c, I'I'recos ; 1 ,50 - <. f G - 3,5:'
I

_

Irnp :,le 14- <.:1' c ,

'

No programa:

Fogão Econômico servi

ço rápido e garantido em

residência à, Rua MACHA

DO DE ASSIS N. 131.

ESTREITO.duram ... duram ...

1.513 'duram... ..

- .

f3Lf)�14'
EsfreUo '

.

tanha".

md". Interessante reporta
�em, fotografica sobre "Li-

Imposto de Reoda
" emprestimo
agro-per.oàrio.

R:ld, 13 \ (V,A.) - O dep.
Lacerda Werneck, do Par3··

"n á, apresentou hoje à Câ

mara um projeto de lei pe",
•

"'O�O�O ()4IlIIIIIIt-O_ mitindo par.a o cálculo do.

I ".

o .. A C I T E $ impôsto complementar sôbre....()._.(141llllD-(1�()_()_,
, ,

.

_ ç
,

I -°0°- ,a renda abater a SOll1a do
exitante, particulat'mente! t AG t N'C � A DE

c rendimento liquido das cé:
quando Rita executa a fa-

I � 'PUBLICIDADE t dulas os juros, decorrentes
mosa danca dos sete veus. � -:0:- �

I
de empréstimos contraídos

Charles L·au�'ghton, desem-: � RÁDIO -, JORNA� , especificamente p:'1ra insta-

penha O' papel do luxuoso: * '

e. (Ila�çãb, manutlençao ou am-

Herodes e Judith Anderson ! � llEVISTAS �I' plinçã�,de propr,iedade agro-
a sua traicoeira mulher.

. I fi c. pastol'ls. ,.
.

.o.-.o--.o"' (_I-__O_-__'_\ _

As 8h::;,

li" foi publicada no núme
ro de 6 de abril, de "LIFE

[NTERNACIONAL".
C 0utro filme é "Salomé",

cujas pl'll1cipais interpre;;es
"ão' Rifa Hayworth e Ste-

xoval simples, devem ser wart Granger. O filme é lu
a Llsado duas côres básicas xuoso e colorido e muitoOh! - esclamou

rei- - Sua Majestade
ficar encantada!

vai e uma tercei.a para acen

tua-las. k Sta. Gordon ZE-MUTRETA ..

O illQ!J1ÃXJ�o_�

.. .AVENTURAS DOSir Perey, como verda- aconselha casacos e vesti

deiro cavalheiro, jamais, dos pretos e boiges, esco

revelou que a "nobre rai- lhendo·-se o côr- de rosa co-

mo terceira CÔl' para as

bl usas e accessórios.

Outra coisa aconselhavel
é que as peças de roupa

possam ter usos variados.

.'\. Sta. Gordon exibiu a ês

se respeito, um casaco tan

to para dia como para noi-

te, e blusas bastante "toi

NAVA YORK, - Para lette" para serem usados
....._......- as 'Pessôa .

que rer.�naem' com 'Saia c6mprida pará

nha" a q ue se referia era

uma outra. E guardou-lhe
bem o segredo. Nem Jorge
V nem a Rainha Mary sou

beram que o /l'ei inadverti
damente tinha batisado o

COMPANHIA
OE

SEGUROS

famoso navio.

--:0:--
'.--�____'
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Grall(le Vitória do C R "Aldo. ' .

.iagn ífico. rema dores aldistas João A:'-
Foi a seguinte a guarn i- thur Vasconcelos e Kalil

O grêmio alvirubro da :iio do C, R. Aldo Luz: ÁI- Boabaid. Em 6.0, 7.0 e últi-
rua João Pinto precedi de ')\1'0 Elpo, patrão; Hamil- n-o coioc�ram-se Atlântico,
como estava de triunfo e,;- .on Corde iro, voga ; F'ran- de Joinville; Martínellí, lo
trondosos obtidos na Prova ';ECO Schmitt, sotn-voga ; cal e Cachoeira, de Joinvil
Clássica "Fundação da Cl- E;dson Wcstpha l, sota-prôa lê, respectivamente.
dade de São Paulo" e Rega- José Azevedo Vieir-a, O Riachuelo vencedor da
ta Internacional d'e Monte- r'l'ôà. Esie último, ex-rem-i- regata
vidéu, feitos' sem 'dúvida os (tal' do C. R. Francisco Mar- A regata de 4 páreos, eu-

maiores e mais expressivo.s' tinel l i, fez, assim sua es- tre os três clubes da Capi
do esporte náutico catar.- tréia auspiciosa no cam- tal, teve como vencedor o

nense e brasileiro, teve en- reão dos campeões. Os vas.- Clube Náutico 'Riachuelo,
seja de confirmar sua elas- cainos portoaleg'renses cons com 42 pontos, seguido pelo ,:k.sclassificado por ter eh e- Obvio Stazzer, prôa. rlo SeU, s/prôa e Stalin Wll- c.r, assinalou o' Riachuelo,
se e sua fibra ao levar de tituíram a seguinte guar- Aldo Luz, com,26 pontos e zado fóra da sua balisa. O 10'lrs Franche a 4 remo.i llc, p rôa. 2.0 lugar: Riach ue cem o ,remador Luiz Pedro

�
I

vencida, após .duelo empol- r ição : Dante Aroldi, pa-, 'N. 'Francisco Mart.in el ri, Aldo Luz, 2.0 colocado tOl'_1 -- ] ,000 meti-os - Princi.: iI. .Iacques, o qual, atrapalhau-
gan te e sensacional, a for- tão ; Erni Schieselbein, orn 16 pontos. nnu-se, assim, vencedor da! j-ian+es - Vencedor o C. R.l Ic.es, Pranche a 2 remos se r.a saída ficando 4 bar,

tissirna guarnição gaucha vcga : Miguel Pedncluchi, Damos abaixo os resulta' j.rova : cabendo o 2.6 lugar i :\.�i() Luz, cuja guarniçi\J! __ o LOOO melros - Princ ipi- cc s atraz dos seus compe-

.rlo Vasco da Gama, que s/voga : Walislau Bastab, .Ios : fie. Ríachu elo. Guarnicão I frli formada por Moacir' antes - Venceu a guarni-, t idcrvs, vindo a alcança-lo"
também fez excelente figu-] �/prôa e Eli Espíndola, "Io les Franche a 4 remos 'ólcedora: Alvaro Elpo, �a- ig'i,'atemy da Silveira, pa- I {.hL do It iachuelo, O Aldo nos últimos cem metros pa-

ra, remando num estilo bem [;J'ôa. - 1.000 metros - Estro- i trã o : Ped.:o E;;-gCl', voga, trào : Jackson de Paula Luz não tomou parte. ra vencer por uma boa d�,

diferente do nosso para Os 3.0 e 4.0 lugares per-I_�ntes - Chegou em 1.0 lu-I Carlos Resqueí tí, ::,/voga; Kuerter, voga; Carlos Adal- Car.ôe -- 1.000 metros -- ferenca. O Martinel�i colo-

classificar-se em segundo rcnceram respectivamente �ar o Marfin ell i, mas foi: Juarez Phill ippe, s/prl1a, e
I
!)prta Stucker, s /voga ; Nil- Fxu-ean tes - Bonita vitó- couse em 2.0 lugar.

Ladeados PI)i' ulrrguntes (10 (_ .:,L AI DO LUZ, posam para I� i,)túfl'agll os"hê"r�is dã-n:i",hfi'de anteõntcm, após
a expresslva vitória sôbre os g,w::hos. Vemos, da esquerda para fi direita. Álvaro EiVQ, Hamilton Cor.íeire <'I
mais vituríusn remador (',,� urinense de todos os tempos), Francisco Schmitt, Edson Westphal e José Azevedo

Vieira.

Milhares de nf ic ionn dos

I
Derrotados os gauchos do Vasce da Gama,

do popu 'ur esporte do remo após renhido duelo, ante-ontem na baía sul
aplaudiram, na manhã de

I
.

' "

,

'
.

domingo, a valente g:Jarni- - Vlbrara� os catarmenses com ,o triunfo

ção de "ou t-riggers" a 4 re-I do Campeão da Regata Internacional de
,

mos com patrão do glorioso Montevidéu _.- Vencedor da Regata o

e querido Clube de Regata v Riachuelo - Os resultados da manhã
ALDO LUZ, pela estupenda náutica de domingo, nesta Capitalvitória alcançada na Pro, ,

va Clássica Extra-Inter-esta-
"uga r, () Lnrco ald ista fez

dual em que esteve em dis
,), percurso de dois mil me-

ITOS em 7 minutos e 28 se-

'10 Ipiraugu e América, am

-bos de Blumenau. Em 5.0
puta a valiosíssima "Taça.
Almirante Tamandaré", o

ferecida pelo 5.0 Distr lto

Naval.

trgar classificou-se o C.U,

Riachuelo, reforçado pelosnll1dos, tempo considerado

,,18U�i�oJ1.$e,'·
1.1Ü'n;!,lgo passa-lo teve se- Jecepcionou o Atlético que não foi o adver- �REGULAMENT-OD-ACOR'R'-IDA D/I.r.uência 'l Camp ecnato -ds I

,
.

_.1.

, �::>l'dis: ir-r.ais. JO!:l:'.;hm Fi-I que se esperava, tombando por 3 a 1 - To- FOGUEIRA
!Jueil" J1F? e Atlético ambos 1 dos os tentos marcados na la fase por Pache- I - Da finalidadé

'nvietcs, ocupando o prí- 00' Fernando, Gumercindo e Lauro (penal- Art. 1.0 - A "CORRIDA DA FOGUEIRA', tradi-

meiro o posto de líder e o 1.) 'J I' h' L I T
.

h
cional prova rústica realiz,ada pela Federaçãc Atlética,

Ly - U ln o e auro expu sos e O1n o Catarinense, em Florianópolis, destina-se a T)]'(;porcio .

atingido pelo primeiro foi transportado para nat"' aos atlétas em geral um ensêjo para vedicarem
o

) hospital _ Futebol mediocre na tarde de suas possibilidades físicas no que concel-ne à cL'l'rida de

,,!'é�:G �;.tre o "Furacão fundo.

'lomingo - Também vitorioso na preliminar Art. 2.0 - Serve, tambem, para despertar interêsse

), Fibo'ueirénse - Fraco o árbitro _, COnl0 pelo desporto, - através um espetáculo âe pede�Jrianis'-
mo de rara beleza.

'

formaram as equipes - Altos e baixos - Art. 3.0 - Por todos êsses motivos e, ainàa, comI)

Mas, qual não foi a dece- Renda _ Classificação _ Próximos sinal de gratidão ao Poder Executivo, a prova s dedica-

i'c;tiO til) público, a lie a po- da ao Govêrno do Estado de Sànta Catarina.

�I·"sa I, medio{:!';aade do encontros II - Da prova
Art. 4.0 - A "Corrida da Fogueira", a l'e,'al:zal'-Sp.,.Jc�fe�ho da pugna,

no dia 24 de junho de cada ano, com início às 20 horas,
l,",ilelooi, ainda qÍJe niío ',I'. '!�Ltf· f; oport'u:t:sta de ii l' e '-l�oiador, ser.do pJ- constituirá no percurso do seguinte Itinerário, quatro

1r,s 'Joi'tl!, só vim.;s eo pri- ,)utla" ,júrnadas ;:" Atléti-I fUlI viqlento:-'NU!:ê lance vezes:

:l!f':1'0 p'f:ríodo, da rarte d�1 ,.J
. m 'I.IIi,ho, o méd;o do Fi· Saida: Pl'aça 15 de novembro, defronte ao Palácio

1,:[,(', fu: o A';,ético,' ( l. giJeir;>n;.1' pôs par2 �óra do do Govêrno.
Contômo:

It) !;'2lTI ::;s ações, C( IlseguÍn- ;"S::111. u:njunto ql�0 derro, sTu,nat.!o o cl�ack atleticano,
o}

du e;:.abelecer lo�o o mar- d:i ,L\.','<1' e Bocaiuva. Fal- �cJJdG d rigado a Hnir tam-

. ,pg'.l1.1do o de vice':Jder.

lIlt,it[\ gente fo: ver

NcA'l'O" ç. o "Tig1"e', apon

tado como de difícil prog-

al\':!l2gro que dom;l:ou mui-
PI'ccça '15 ele r:ovembro, Cateclral, Prefei
COl1selhe:ro Mafra, 7 de Setembro e Feli-tura - Rua:;:

pe Schr:11clt.
,\Jp.m, iHIr ordem de árbitro. Chcg'ada: Rua Felipe Schmidt, defronte a "A Sobe-
A 1 e"ll,a estava r,o espa- rana",

'

;(.; ',l1,Lcu o pIa,,!, atleti- Art. :::.0 - Para tomar a prova mais interessante

:an,,: e ,Iulinho n�"d 'hesitai: 3erão aceSi:S fogueims em vários pontos do percurso, de-
. . .. vendo os atlétas saltá-las na corrida.

:.tJ1 mud',L1Ca-1Q, uhogll1do-;:> Art. 6.0 - A título ol'l}amei1taI, os aUétas deverão,
·jolent:..:.r.ente e e'l\'Íando-o

I !la reta final,' na última volta, empunhar um facho a lhes
D ra (' lJospital. ";'J que nos' 3er entregue na entrada da rua Felipe Schmidt, o qual,
·;fc.rlliJ/am, dada a grav)-' pàra efeito de classificação, deverão condLfzir à meta

j:H[e \�,) golpe é tem p,ro.
final.

t'adcr r.e três tentos a um Lql tU()) 110 tricolor es

que permaneceu inalterado �l·e:�en,;f. No arco ':imos U'll

até o apito final. Sonei!li falho, dominado

,

O ft��'lmdo perll.!do foil:21o .if'.,vosismo., :Juc.a .�

dC'(:l'pC'('i.ante, D;õ futeb�'l I - r�dl'r 1 c. o esfol'çaram-se.
!'J':!l, prr,': pequena parcela.! �" rc;panuente ês�õ que fi

)):"(,11' ;;[es, socos, ):. 'lltapé" I Cüll (:uas; sozinhJ' no meio

'!mpul'l'( is, isto si;n! �- , !!.r:l�)!ado. Aniba! se apa-

') T, ;f�l,eirense dt:caiu d'2 "'�\'l"l na segunda fase. Mi.

produção no 2.0 tempo e as- '1;,':'1 r:úl.lCO combativo, não

,::m (, "Furacão" e o "'1.':- ':nr:·C:.l ramo deVIa o extl'C-

2'1'1" f 'Jl �im até, o final. ü

III - 'Da classificação e dos prêmios
Art. 7.0 - A classificação será "individual, e 'pOt'

"heI qloe o jogaclol' trico
'OI' !'q:.:: inutilizado para equipe.

§ 1.0 - A classificação individual será apurada p�
la ord�m de chegada, devendo, para isso, os atletas colo

',vin gnl., Verzon l t Cheru- Cal"em na mesa de c'hegada as respectivas .fichas de con

,'.

t f' tI p h
trôle�' as quais, ,após o período regulamentar de chega-

1J!11I :' a s a OrlaS .L ac eco da (até 4 minutos depois do primeiro) serão confronta-
f,. j U I..::'ior figura no gra .. das com as anotações dos juizes de percurso e de chegada.
,llUdo. Chutador emérito, o' § 2.0 - Entender-se-á por equipe, o conjunto dos

llc;rü;n.:,ta, o extl''Cma reve- cinco melhores· atlétas classificados de uma mesma re

i 1çiíc do ano teve l'ma atu- presentação, observada o critério de contagem mínima.
Art. 8.0 - A Federação Atlética Catarinense confe

lÇÜO j!;,r ecável, constituin, rirá medalhas aos três primeiros colocados individuai-
mente, podendo os demais cbssificados serem r,ecompen
saqos por terieiros. A equipe veneedora caberá uma taça
alusiva, de posse transitória,

§ únieo - A taça fica:r'á definitivamente de posse
da equipe que conseguir vencer a prova três anos conse

cutivos ou c�nvo alternados.
IV - Das inscrições

Art. !l.o - A "Corrida daI Fogueira é prova livreI de
responsabilidade individual, nela podendo ser inscrib
qualquer pessôa, mediante o pagamento da taxa de in

denização do material, de Cr$ 5,00, até o dia 20 de junho.
V - Disposição final

Art: 10.0 '_ O" eilsos omissos' serão resolvidos peb

,Ia F'a�].í'co. No ataque nin

r 11 én (t r. venceu,

U i"gl eirense, �,iTldu sem

!\1ass:la, Néde\ c' Justino
;rluLe (·nc.ontrar (I caminh)

;'Jara a ' itória, log.� na fase

,:;;Iemciiar, medi ..mte ata

qi.lt's
- "'n'inantes t.{de des

controle.] am ' comY'l2'amen�e

a l'fl:l2',larda atle�iuma.

sôbre a equipeprimeiro parecia 8:1 tisfeito

com os três a um e limitou

;;ó! ;1 I,:f:ltsa, quando a OpOl'

(1:I;',1.<1,:e se an:,l'sentava

para f; 1ar'O rilare;dor, Ul1l�

\t'7. (j'.le " tricolor L,:,ntinuoi'i

• , '1 o r,lpsmo jog·) co prl

n E::r,� t(�mpo. Ho'� '1\', é ver

dane 1 �'eiro dom'y_,o terri

curial c.) Atlético Porém

�s ,·\.�;;:1idas ao 3,'(.Q de Al

él',les 1 <,;() lograra ,1 �xito, já
cr:(' f' ,,j executada; foram,
1:'1 seu maior parte pel3.3
eXlr€-ml:!;;, onde os roeus pon·

·ta:-:: '�3I,(;;'caram, si1quantll
• 'JII,,! rl"<;1',ho, mal la.'çado cc

m) !'l1('!H �lvan,�adG não pau·

_......,......,.."".d�" <',9" ,t,irlJir O ata,Jante in

/1.. .! :-,'le l,O grande puigo da

,)frn�i'la alvinegra. Fernan-,1efe,a : llresentou l:m bO�i1
t!':1 hu! �:r;, facilitad) bastan-I do outro novato esteve ex

ce prw.s f:l�as da

\angua·l'l.t"!ent<,
ra pfimeirq etaP.a'é'Cl:rJ�:tl�arla. :rgli!HI' na segunc:'1. DanYi'

�.; � l'CO, Alcides teve não 'raball'f,i para o quadro.
r lIito trabalho, demon'l- ":l,, c'e,�f:pcionand ". Moraci

lrallC!o :'cgurança e arrojo e \;LI�1'lI l'Finclo e�i rçados.
0.lrcia 2 L:lUdare" nada dei- (Júira expul�ã(J.

::�.I':l,m ." ,�esejar_ �o trio I ;\i�;:l1 'd� 'Julirlho, foi
[{uAIO .]tdl.nho bo'TI ma,·re"I .. (Con-tinÍla' na 6fl llág.)

.���)4IIIIIIW-....c:)4."()��

MANTEVE O IRIS A LIDERANÇA E A
INVENCIBILIDADE

Os resultados da .setxa rodada' do Cam

peonato da Segunda Divisão - Co

locação dos concorrentes -

Próxima rodada
Yals 'uma rodada foi ef�- Classificaçã,t'

ill:IÔf, em disputa do Cam·1 l.o luga)' Ipll'al).ga I
':'

!W,')li:1ÍO da Segunda Divi, I Ir:", 1 p.p.

"ílÍ, :}romovido pelo Depar-' 2 o lugar
[lPlt'lltO de Fut�bol Amado:: p.p,

C.n,f·�inl, '2

ria F. C. F,

�;úbado, na pugna princi ..

;;al da rodada o Colegial
((., "(lt�u o Postal por 2 x 1,
\",mpletou a sabatina' o riré·

S,O lugar

Mp.ic" 3 p.p.

':,0 lugar - Pos,al Tele

'''reze de

grMico, 4 p.::>.

;, o lugar - Amé�'ica, RG.-
1)(1 j,mérica x Bangú, ven·, éi'.i"n, União e Bar 7Ú, 7 p.p.
eido:' pelo ,primeiro por 3xl. KCl lugar - Flanleng"o, J

'Ucmingo, p.ela manhã, o r _r,

IrE, líder invicto junta }'róxima rodada C a)
ml.;nte com o lpii'anga, aba, Sábado - Trez� [te Maio
t\::1 (l Flamengo p<.l�' 3 a 2 f' X União e Bangú x lris.

Demingo (_;') egiaI x" Tl'€ze de Maio v: r.ceu ao

lbdium por 2 x I! Jr;>anca e Radium )l. Postal

TORNEIO OCTOGONAL DE FUTEBOL

Botafogo, São Paulo, Vasco e Corintians,
os vencedores da 2a rodada

::--tesultados da 2.', rodada ,":,n':nt':Flls e São 1':'nllo O

do Torneio Octogonal fi � I r.T.:
f·:I�i.'1.:_.,,: I to lti0ar

,
r .•

'I
G:. rna, 1 p.p.

f.':I"�.cti' - São rhulo 4 -x: J.o il,�,nr - Fluipinense f'

e Sporting,. 2 p.p.

4; 'llÇ(Lr - Hih1'nian, '0

Vasco d",

Oiillip;/t 1, em Sã) Paulo

Botafogo 3 x Hibernian 1.

D01l1ilí.l'.o Va�' o 2 �

I
:>.0

�'!umiJJ[J�se 1, no Rio e Co- p.jJ.
"ilttan:, Z x Sporting, 1, em

- Oi!mpia, 4

. Próximos jogos
4 .., fd"a - BoLfogo

,r'IUmll1():se e São Paulo AClassificflção
1.0 � _ gar Bútafogo ::: l)(1!·tillP:.•

Diretoria da Federação Atlética Catarinense, podendo,
para isso. ouvir, préviamente o Conselho Técnico .

Florianópolis, 2 de junho de 1!l52

.osmar C mha 7 J)residel}t·�
Cap. Paulo :Mendonça - Preso do COl1s. TécnicfJ,

\ ,
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PROGRAMA SOCIAL PARA O MÊS DE JUNHO
-

DIA 13 - SÁBADO - GRANDE "SOIRÉE" PROMOVIDA PELAS SENHORAS DOS ROTARIAN'oS. DIA 21 DOMINGO

"SOIRÊE", DAS 19 ÀS 24 HORAS. DIA 27'\- SÁBADO - GRANDIOSA FESTA DE SÃO PEDRO. DANCAS REGIONAIS, MÚ
SICAS TIPIC1\S, SANFONAS, QUEIMADA, PINHÃO, BATATA; CHURRASCO, ETC.,. ORNAMENTAÇÃO�ADEQUADA EM TO
DOS OS SALÕES RESERVAS DE MESAS A PARTIR DO DIA 10,AO PREÇO DE Cr$ 50,00. TODAS SEGUNDAS-FEIRAS, SES
SÕES DE CINEMA, ÀS 19,30 HORAS, PRÓPRIAS PARA OS FILHOS MENORES DOS SRS. ASSOCIADOS. TODAS QUARTAS
FEIRAS, SESSÕES DE CINEMA, ÀS '20 HORAS. IMPRÓPRIAS PARA MENORES.

o
.

lado Humano �a Ciência
COMBATE AO CANCER suas origens são várias. 1G - A perda de peso, a

, -, 113 - Tratamento pelo Rala indigestão a intervalos

Está se celebrando nos
I
X Ou radium pode provocar constantes depois das re

Estados Unidos o Mês Na- i queimaduras na pele ou i feições e vômitos frequen
cional do Cancer", patro-I, sensações de náusea, mas tes, na fase mais adianta

cinado pela American Can- são efeitos apenas tempo-
cer Society.
Eis alguns fatos, que fo

ram mnplamente. divulga
dos, para facilitar a luta

contra o tremendo flagelo:

da, p�delJl ser sintomas de

IcanceI

17 - Qualquer ferida

L·
.

T UI b���ea;.!:t:e n:iC::��'�u
.

e��:
I

,'-ra 'D e-derme, pode ser um sinto-
• _

ma de cancero

rár ios. Os novos squipamen.
tos de irradiação muitos dos

qua is criados pelos cientis

tas da General Electric

Em conclusão, os cien tis-

Las dos Estados Unidos e

da Europa estão convenci-

Cornpany estão em condi-

1 - Cancer é uma pala- ções de alcançar pontos do

vra empregada para signifi
car o desenvolvimento des

controlado de uma célula

do corpo, Não é apenas uma

<" f'ermidade, mas uma vari

eJade delas.

Por motivos desce-

nhecidos, as células cance

rosas se desenvolvem "leu

camente", em vez de segui
rem o desenvolvimento nor

mal das outras células.

2 - Não é tolice se preo-

cupar com o cancero Se

co..

5 - 'Do ponto de vista

da composição química, não
foi possível, até agora, des�
cobrir-se uma grande di-

fcrença entre célulasas

cancerosas e as normais.

J:i for::tm identificadas mais

de 300 espécies básicas di

ferentes' do cancer humano.

G - O cancer não é he

reditário.

7 - Devemo-nos subme

ter a exames médicos peco

o rgan ismo até há pouco

menos duas vêzes _por ano,

para a eventuaqda'de de O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN-

um diagnóstico precoce de TO. PARA INFLAMAÇÕES E Do.RES.
TRATAMEN�O SEM OPERAÇÃO DAS

cancero

8 - O canceI' é responsa

ve} por 18 por cento da mor-

18 - Vem sendo aplicado
L tratamento com homôn ios PROGRAMA DE FESTAS PARA O M�S DE JUNHO

ata-
Dia 20 - Sábado -- Tradicional Festa de São João

ilenominada "BAILE DA ROÇA". Apresentação de mú- A fazenda leiteira - Qua- Suiça - Industrias rurais
.icás juninas - Conjunto de aco rdeon s - Dansas d",

Iidades assenciais necessá- caselras - Os an tibioticos
_iuadrilha, ratoeira, do lenço e chapéu - Casamento de
Zé Fu lgêuc io com Sinhá Marraria _ Ambiente cornpl e- rias nos bovinos criados pa- nas pertubações digestivas
:amente a caráter - Muita alegria - Fogos, balões, ra o corte - O registro ge- dos leitões - 'Da aplicação
-spanta coió, pinhão, amendoim, queimada, cará, mela- nealogico das raças índia- da_vinhaça como adubo -

do, pé de- moleque etc .. Premias ao casal, moça e, moço nas - Associação Paulista I Um recorde mundial de
que se apresentarem com o traje mais orig ínal. Reserva. ., ., _ . .

,

R I'
.

Müll ti d' di 15
(1(. Criadores de Bovinos, re- producao de leite batido na

ue mesas na e oJoana u er a par !l' o la -

. _

, .

"

Cr$ 70,00, Ila�ono
do exercicio de.. America do Sul - Pecuaria

.

Dia 29 - Terça-feira - BOITE - Uma gentileza 1952 - Bases para a cria- do mas - Mercado de lati
dos distribuidores dos Acordeons "SCALA". Uma n o ita- I ção racional de pintos - O I cin ios em Abril - Cota
da inédita - Boite da Colina ao som de acordeons e i lucro na fazenda de produ- :ões do mercado de car�e e

conjunto de ritmo. Ámbiente jun in o caracterizado uma'
-

c

çâo de leite - ordenha hu- seus derivados. Relatoriofesta no Arraiaá de São João, Início 21 horas. Não ha-
-erá reserva de mesas.

moral - Plantel não, ma- n? 100 do Servico de Con-

Dia 28 ,- Domingo - Soirée - Início �l .horas. trís sim - A industria leio'
I
trole da A.P.C.B�

lúaccessiveis a essa espé
cie de trafamerrto. O _novo

aparelho da G-E pode ser

usado quando o organismo
do p,aciente já óbservou um

femininos a homens

: ades de cancer na prostra
ta.

19 - Tudo indica que o

SINUSITES
talidade infantil nos Esta- ii: INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.
d9s Unidos. TRATAMENTO Co.M Ho.RAS MARCADAS.

d1)�e-:a�::!:::!O�l�:S:l:i:�� DR G'U'E RRE I R-O��;u:.eja causado por um I "

•.
.

.

10 � Principalmente no
CONSULTómo - VISCONDE DJ� o.URO PRETO

_

- ALTOS DA CASA BELO. HORIZONTE.
caso do cancer no pulmao e -RESIDÊNCIA _ FELIPE SCHMIDT N. ,113.
no estôma'go, a manifesta-

ÇÜO da molêstia é muito tar

dia.

11' - �ão é verdade quI'

as mulheres estejam mais

máximo de irradiação _ por ,caneer não é contagioso.
.neio dos aparelhos comuns.

14 -'-- Os homens são em

:_,articular aconselhados a

se fazerem examinar õuida- dos de que futuramente se
. -

dosamente. Um des sinto- descobrirá a cura do cancero

mas é a dificuldade de llri- Mesmo atuàlmente, cin-

sujeitas ao cancer do que

os homens.

12 - O cancer não é pro

vocado por uma única cau-

sa, ,
estando -FlIwv.ad,o q�Je,

-"�_�_..�_�_�,,,_-__-,-__=-
- _

a n a-r a radiografia frequente quenta por cento dos

i.
._
-

=-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

·1áVfXfu fJeJa JAC?
ULTRA SONO
TERAPIA

--- ---,---�----- "'--------

OLH� - OUVIDOS - NAKIZ • GARGANTA

DR� GUERREIRO DA FONSECA
SftPtlW"i� liJIt. ,i. Rocltlhll

!{",'o>,tl> ,i .. ()('U!Ofl -- RXliIm!, df' .F'IIllÔO d", Olho ", ... ,

1"",.H·' ... ('!in·';. PTfl!1I11n Art�Tial.
, "nf1fir... Ati'" T<I!!lh"'il"'m.
('''�l''Jhérl. - \"lllcnnÕ .. ri .. ()'iTl. p.,..tn f

o ,Sangue é a Vida
ELIXIR 914

INOFENSIVO A�' ORGAN1S!\fC
AGIUDA VEL COMO UM UCO!-

REUMATISMO! SIFILlSI

Tome o popular depurativo composto .1.

Hermoíeni l e plantas medlciuais de alto

valor .depurattvo. Aprovado pelo D. N. S
\>. como medicação auxiliar no tratamen

\lI d aSifilis P. Reumatismo da mesms

origem.

casos

ATIVIDADES DO· SPI

\
\

O SPI remeteu aos pos

"os e inspetorias regionais
lois . .question áirios, a fim

-l e que façam as apurações,
lendo por objetivo. investi
"ar as situação atual das

i reas sob controle das ins

oetorias que têm população

in�ígena e· nas quais exis-

-tem postos, assim

também obter dados

eomo

refe-

produção c os recursos téc
nicos em uso.

O Serviço

DADOS FORNECIDOS
PELO SPI

ele Proteção
ao� .Indio::;, baseando-se nas

informações preliminares
que recebeu, adiantou al

guns dados que serão rati

ficados pelo Censo, e den

tre os quais
os seguintes: nas

abaixo da floresta

nica, onde prédominam

Revista

IRes poosabilizado
I pela divulgô�ão
i do luquerito DO .

Banco do Brasil
RIO, 13 (V.A._) - O ad

vogado João Leães Sobri

nho, que assumiu há 'tem

pos a inteira .responsabil i-

I dade pela divulgação dos re

sultados do inquérito no

Banco do Brasil, deveria ter

sido julgado ontem pela sex

ta junta de conciliação e

julgamento. Todavia, os ad

vogados do Banco do Brasil

e do sr. Leães Júnior, mo
men tos antes do in ício dos

trabalhos, requereram a a

preseritação das razões ��
n n is por escr i to.

Dessa forma, o juiz Geral

do lVlagelia Machado resol

veu transferir o julgamen
to para o próximo dia dois

de julho, às treze horas.

dos Criadores
teira mundial - As regiões

SUMiRIO I que vão participar dos tor-

Deve-se pleitear novo au- i neios leiteiros do Estado

mento do preço do leite? -1- Influencia da altitude

O problema da produção - na produção do\ leite na

----� -----._------- ------

Cerâmica São Caetano
I

TIJOLOS PR�NS}\ tJOS, TELHAS, LADRT.
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TÁRIO
PRONTA ENTREGA

1-----------
��GAHISADOI
EDITADO
POR

astribos locais depedern so-1 população branca da Ama-' rem levantadas pelo Serv i
bretudo da caça, da pesca e I zônia é de 0,4 habitantes i co de Protecão aos Índios
da coleta de 'produtos na-

I

por quilômetro quadrado,
I serão reme'tidas ao IBGE,

turais; a agr icultura pra- incluindo-se centros urbano
i
para sua inclusão no Cen s o

ti cada é ainda' mais rudu- como Belém e Manaus. i Geral a realizar-se em 1%0
mental' do que a da flores- As informações que f'ô- vindouro.
ta amazônica. Os métodos

de subsistência, menos p ro-

dutivos, levam as tribos a -_._�
um semi-nomadismo e à im-

'

_.
�

.

'fIA
.

_

. �'O-Jp."ibilidade de maio, oon-

5" _.:es:�:,ç�� �;:gm����I�ÇÕ:� l //. ,A�S .

rentes às terras e sua prin- pequenos bandos que se es-

* .� .,

cipal produção, aldeamen- ,palham em áreas muito ex- -' OURA/'ITE TODO DIA
'

�os, localização, vias de tensas. Estão nesse caso os /
I
", no,S VAf)�JOS I�

'Lcesso, número das habita- Xavantes, que circlilam nu� "
�ões, dos moradores com de- ma área que vai das cabe-

.

..tl D�"ft�,iIt:r.l_hes sôbre idade, se,xo, lin- ceiras do Xingú ás mar-

...

/';; �
':uas faladas, costumes, tra- gens do Araguaia. Em vir- %

_/'
�

'/'1) ','_ �
-

�. � �. �
balhos, instrução e pOllUla-

I
tude disso o cálculo do nú- ,. �

�ão total, segundo os Cen- I
mero total dessa tribo te'11

30-5 de 1940 e 1950. Ainda sido aumentado, dando-se

nede o SPI informações 20 mil, mas que não deve

acerca da assistência já passú de 1500 ou 2000. A

prestada pelos postos, casas densidade relativa atribuida

henfeitorias, au,tnaçã:l atu �d ás tribos da Amaz&nia é

dos alojamentos, galpões, calculada de 17 a 25 .indiví

depósitos, estábulos e pes- duos por 1000 quilqmetros I.

soaI empregado, além dos quadrados, JÉ um cálculo
dados sôbre ,os tipos de exagerado, cpnsid'erando-se
agricultura p1'aticados, a qqe a densidade média da

OsnyGama & Cia.
., ,JERÓNIMO

COELHO 14 - Caixa Postal,
23� - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

,

1)(jj)ÁLt(!!(//?rJ4J1[fl,
gE!XA8rv.[TTO
FLORtANÓPOUS_S�NTA CATARINA

incidência do cancer conti- dos pulmões, é outro meio são curaveis, se diagnoati
n uar a se manter na mes- muito simples de se preve- cados a tempo.
ma proporção, ,30 milhões' n ir contra o cancero As causas do conc er po-

de norte-americanos atual- �5 - A constipação pro- dem ser tão complexas co"

e
'

mente vivoa-v irão, . .a sofrer 'longada,qllesealternacom mo a própria vida, mas a .i,mel·ro Recenseamento Dosde terr ivel �p'fer�id-aci�.'_ �D'�r�:�ía;��ú -prqi'í�nas'>, ne- ciência "'àé"i:edtf:F"que�aca • .;._.,;�, � ,fit: ,___' _

I

_ _
_ I-L.

� _ Os tumores cancero- (norragias, pode ser sintoma bará livrando :0 mundodp·'
. , � , �'" �- """ f --w.- ,7'" ;""".:;...,'�'- ,_._, -.,;;;,:�.; "to. c; .,. - '"

__.J

sos podem aparecer em de um "neH no reto. terrível
.

flagelo.
..

,NOSSOS A b.Or I;'ae'nes"
- . - -,-t--'

(lunlquel' partedo corpo; os ,I:»
r; esmos tumores não mali

gnos podem subitamente se

ti ansformar em cancero

4 - A ciência médica

ainda .não apurou devida

mente se o cancer é mortal

por si mesmo. As vêzes, o

tamanho do tumor cancero

so pode impedir o funciona

meuto : normal do organis
mo. Outras vêzes, as célu

las cancerosas desf.azem o

delicado equilíbrio organi-

os

campos e os cerrados, e,

também, oride os rios
.
são

'p1enores e mais apertados,

18ANCOde
C�f�ITO POPULAR

I� AGRíCOLA I I

Tko, rv� 16 ... ,

FLORlANÓ�OLlS - 516.. e�i6rm6.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO DE DIREITO DA'

,COMARCA DE BlGUAÇU
Edital de citação com o· pra

zo de trinta (30) dias

justificação, ciente o Dr.

Pnomotor Púb.te i. Biguaçu,
2G-4-53 .. (Ass.) O. Duta-a,
Procedida a juatifíração foi

o Doutor Osmundo Vieira c-ta juipada por sentença
,Dutra, Juiz de Direito, da Ú, teôr seguinte : '\ istos, -

Comarca de Biguaçu, do �1l:. Jylgo por sentença a

Estado lle Santa Catarina, presenta justif ic.arã» para

na fórma da Lei, etc.

FAZ SABER nos que o

presente edital virem ou de

le conhecimen to tiverem

que, por parte de PEDRO

ru e produza os ::":C;':' jurid i

l'OS e l'"gais efeito-. Façam
se as citações reqn e: .rlas na

inicial: ,'\ dos c0J,L'Jntautes I
e do Dr Promotor l'úblicu, !

JOSE' LUIZ, por seu advo- por manriado : a l�(; Delega

gado Dr. Acácio Zélnio da tIL do Sorviço do Fu trimô

Silva, lhe foi dirigida a pe- 'lia da União, per precató

tição do teôr seguinte: "ia, que oeverá SEl' expedi
Exmo, Sr. Dr. Juiz de Di- .la ::10 Juizo de 1I,reito (1::1

reito da Comarca de Bigua-, Comarca da Capit al. ta Va-I
çu, Pedro José Lu iz, b rasi- ra : a -:;0S interessados in- I
lc íro, solteiro, maior, lavra- r ertos, por edital tom () Idor, residente' e domicil ia- vazo de trinta (3G) dias.

do em Sorocaba, neste Mu- u.ibl icado três (?) vezes I
r .r.ipio, por seu advogado, em jornal da Capital, e

infra assinado, pretende uma CÚ 'vez no D,:.irio Of í

'rpover uma ação de

USOCÓ-I
e ial do Estado. L guaçu, 5-

p;?'w, fundamentado a mes- 3-53. (Ass.) O. Dutra. E pa

ma no disposto no art. 550 r a que chegue ao conheci
do Código Civil e assim ex-

•

rnento rios in taressadcs,
r;f:Õ e requer a, V. Exa., o I : assa o r-rese11�13 ElC'al, com
seguinte: 1 - Que possue

I 1 prazo à() trinta (,80) dias,
no lagar Sorocaba, - neste pub llcado e afixado na fór-

Mun ic'ípio, um terreno com

a .área de' 147.540 m2, cuja
maior extensão de L a O é

de 880 m. e de NaS é de

r.ia da lei. Dado e passado
esta Cidade de Eiguaçu,
os séte dias do l,lês de

'la 'o do ano d ; m-: nove-

258 m., sendo suas confran- r.entos E. cinquenta e três.

tacões as seguintes: N com

terras d�João Adriano; F'e

liciano A. Domingos e her
deiros de Alexandre Adria

.10; Sul com as de Gregório
� Adriano; Oeste com o 'I'ra

';ypssão Geral- I(terras de

herdeiros. de Alexandre A

driano : e a Leste com terras

devolutas e as de João A-

driano; conforme o mapa

anexo. 2 ----:- Que possue esse

rerreno há mais de 30 anos

'�,âe manéira mansa; pacíf'i
'ca, sem oposição nem inter

iupção, e com o 'ânimo de

dono. 3 - Que- não possu-

i; ", Orlando R'JUlã(l de Fa
. ia, Escr ivão, a f'l. dal ito

g i afei e subscrsv: Biguaçu,
7 .,le maio de" 19G3. (Ass.)
Osmundo Vieira Dutra
"dz de Direi�(, Conf'ére
.orn o orig inal l'�;xado no

L,gar d . costum». (\ Escri

-ão, 0rlando Romão de Fa-

C. BAMOS S/4.-Comércio e'&gências
Rua Jcão Pinto, 9-.Fpolis--Sta. Catarina

----------�----�------�--------------------------------------------------- r---------------------------------------------

�!!� �.�p,"en-'Murido da
chimento de vagas do Qua

sal sem filhos, moços e mo-
dro de Funcionários da

ças, sem pensão, Ónibus na
Assembléia Legislativa

porta.

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1.nn,�4,
IME'RSÃO e

1;8.

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• Já'to abundante na ternpe
ratura desejada.

O MISTURADOR DAKO. de reçu

.Iq.gem instantanea, permite c

maior escala de graduações de

.
TEMPERATURA,

,,/

Atenção
Aluga-se quarto para ca-

In:�ormaeões: Livraria
J •

Li der. Rua Tenente Silvei-

ra, Ed if íc io P--athernon

Tratar à rua Tiratentes

nO 14 - terreo - Salão

Ilheio com o sr. Mario Bo

natelli.

der ic« ..: Cazuz a , Duarte.

!lere;; ;0, E'rico, I I ;nho

Laurc.

Viagens'DI'HEJAS
FlQIiIANÓPOLU·· .:..... 1110: ..Ás. 3as.
fPOLlS.�S. PAULO

. ...:.:flIO '" 4M.
FPOLfSú- CURITIBi(::':RIO. AOS :SABS.
':'SER�(ÇOS,�ÉRÊOS, \

CRl:JZ(lR;,�::t�t)i�SVl

03 goleador<!s
A [�rltagem teve

ues ]2 ",:UlltOS. N�,m

'1'C"llp T'd�se de D:my,

iníci'l

inteli

Pa,

figueirense, Unico' I�victo
.nn;ol,n; .expulso do campo

,,'extr n li Lauro, I) qual re-

ro a;v.nerro com m ponta-

Atlc'tico

Prelimin:H

:J. o hga.r
U'ücal:l'.:<l, 3 p.p.

:) o :uyàr _.: Avu!. 4 p.p.

4 o l!Jf;ar ........o. Im!)iillba

in�o qualquer título, sobre cebendo forte entrada de
o citado terreno. pretende Laudarc,-; ,adngiu o zaguei
�',dquirir o domír:lO do mes-

mo de acôrdo com o art. 550

De Código Civil e com o dis-
pé e ',;:n soco, isto nos ml A 1Jel,ia entre os aspira!!,
r,;itos L!ais. A expulsão de tas foi vencida também pe

posto no art. 454 do Código .!Uililh,�_ deu-se ao, 12 mi- tiL FIguE.lrense que marco:.;
6e Procésso Civil. Assis nlltG�:; oi:l fase fin:L

_hP.l:U f;: 'minou se,111 hesitall,

·q'l'I:1t.. r.ndo despre'/Pl1ido r.

g(.j�ll·(l i.rico�or: 1 x O.

Vois minutos al i-s, ata- IJ p.p.
!'equercnte e em "fRuida se- ., M-:: '1(' d'. 'Furacão. oraei
•"[ cit�dos os conúontantes ' I

(('r,' I'a " Dany qJe por sua

do imóvel, ptssoadn:ente e
"

1,'1'7. lste<1de a Pa:::heco que
,por ed;ta�s os idere&sados ;t':::fere violento pe'otaço I.)

jj�(:ertos para q'lE', dentro �r::',c�sü(l. A bola vai aos

G c prazo legal', 'rf.i: testem,

CJis, requer a V. Exa., se

digne ouvir os depoimen
tos das testemunh�:;.s abaixo

•

ar,rola-das as quai� compa-

�.ecer�o em Jui7.o, em dia e

nera por V. Exa. designa
ús, indtpendelltemtnte de

intimaçac, afim de que Sê-,

5�j justiíicada a losse do

PI.':' 'd2 Fernando q !',' fusila,
(iuerendo, a pn.2(':n.e ação, .;r,.,: 'l!>udo o 2.0 i,onto. Ist.b pena, just-ifiu;.da como )\u; 36 minu"os, o Fi, i
edá a p0sse rl) r,equerente, " I

�uell"' llf<e e pln '!:lo pe',!)
ser julgada a urccedência .

.

,. I'
'lI1? c(m uma per..·� maxlma:

d:J ação 0 expedi:JC:n man- f
i

(Jlh' .",'\. ro exeCi.l�a bem
<'l-ido que Hl1tol'iz.:, 'f. respe- (r.n"l'g,1 ndo o ponc) de hon-
bva' transáiçã:J. 'D::,-se o'

ru ,lo:ó" fstreitenw'.,
,,;:lór de Cr$ 1..200,00, a A')s m� Gumerc ':'do en.

!Il'esente: valor cll' terreno.
NpsteR t;'rmps, D I� A, com

cs doc!1Ti;entos ,ilII'OS e de

tudo, 'la:ldo-se r :";'dcia ao

Dr. :PI01�:otor F ;,hi,CO, para
que tudo se pl'ocesl'-: na fór
!!'la do art. 4.555 e peguintes
(:0 C. P. C., P. defel-:mento,
I;iguaçu, 17 dé ::Ibd de ...
1953. (A�s.), Ac�c:,) Zéinio
r.:H Silva. Estava �f'lado com

-E"tamp'l"las es,.;,cluais no
I

"alor tl'3 Cr$ 3,1)11 in utiliza-
dns. Relação dá tC'stem,1-

11 has: _I vão Mar:.1r:q Perei

Ht, Candido Joiiu I'�'l'eira e

:.�'.ngelo LunardeliL },m a di·
ta peticão foi dado c segll iu

te desp ..,cho: D.:,.;glle o Sr.
. 'E'i;lcrivão dia e hl)ra para a

De ordem ...ia Mesa Administrativa da Irmandade do
ri(:;, L:o!', dares e Garcia' Senhor Jesús dos Passos e Hospital 'de Caridade, desta jus.to a�sinalar logo que o

Jt;li,lho, Verzola c Cherubi ,Capital, previno aos interessados que, até o dia.26 deste, conjunto era aI.egrado pe

hi; ;.�. ,'ando, MOl'cci, D�l.· mês, àR 12 honls, receberá esta Irmnadade e Hõ�pital, lo complemento de gola e

1yr, (:;_,Illercindo -' Pache, na sua Secl'etari� propostas, êm cal;tas fecnadas, para punhos brancos. Com êste,
o fornecimento de todos os artigos' ,nec�ssários ao seu a linda manequim, April
r;onsumo, durante o semestre '·de julho a dezembro, do
'orrenteano,'

Stride apresentou um pe-

Florianópolis, 10 de .JlJnho de 1953. queno chapéu branco rodea-

Luiz §, B. da Trindade ---: Secretário do com uma ita .. .azul-ma-'

.�,:C·:'Lt! .-I contagefT' tom um

p<,,',dac!l de longa ii ;}.tâncil1,
tenõc, ��:>ncini seg;.lradQ má]

ii T·e!,)I.a c:ue i;le enunninholl
,

1::iI'a, ') 'I undo das "edes.

o Juiz

!'l'�f;a a atuaçã' do S1

h::c �": astião da �ilva.

Os quadi'()'
I"TGO"'=TRENSE

C').

ATIA'l'lCO - :_.:loncin:,

Ale!,

2 g(J�:l" c0ntra nenhum

ACético.

Paula !:,:;mos, 5 P'l"

5,'1 '\.lgar - G'\� raní,

",r: ela ,! .Tuca; k�il]-/ár Fr:�,

p·r·

lJóximos jo�os
dr. " ij:� fel' a, á no�t�

,
r'I .. l;·;a ::;r GuaranI.

I' i:km,lIgo --' Paul:l Rlj,mo;'

Classifica�ão ., '.V3:, resta Cap't.al e Im·

Fhüeirense I b.tub.t x ,Mlético, "m Imbi-

"[1 t'fl.

Renda

'.;r$ fi 990,00, a H,nda

'!I)teju de domingl.

Viagem com segufdoça
e rapide�'

sO NOS CONFORTAVEIS :rvtICRO-ONIBUS DO

RAPIDO �(SUL-B,R4SILEIBO»
Florianópolis' - Itajàf .;._ Joinville - Curitiba

- -

Agência,: �ua Deod,oJ'o esquina da
Rua Tenente Silveira

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

. \

IRMANDADE DO SENHOR JESUS'DOS :PASSOS

E

,

HOSPITAL DE CARID,\DE

Bdltal de Fornecimento

-CONFORTO absclut
Grande�ECONOMIA

AQUECEDOR ELtTRICO CENTRAL

Capactdade:
100 a 1,000 litros

FQbrjcado� n05 tipos
'horizontal e vertical.

....'e,
'V"\'�

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

revestida de material altamente ISOLANTE !lã de vidro),
• Resísténcia do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura POr:- T�,RMOSTATO,
que proporciona grande ECONOM,IA.

/f

GARANTE O QUE FABRICA

moda
NOVA YORK - Aqui, ri�ho e rematado por um de "New York Times" fo-

nesta- parte setentrion�1 dos I laço de azul mais claro. tografias de uma série de

Estados Unidos, as últimas chapéus todos de côres for-

notícias sôbre a moda se i April .1á deve ser conhe- tes, como o alaranjado, 1'0-

referem a casacos e costu- cida das nossas leitoras, xo vivo, azul e verde, de

mes para fim de estação. pois foi uma das in teg ran- serihados por John F'rede,
,

•
Conquanto ainda perderem tes de Sinfonia Colorida, o cks. Essas, fotografias ser-

" ds ventos hibcrna!s, f'emi- desfile de modas que a Ge-' viam de fundo á fotog'rafia
nino demonstra sua disposi, neral Aniline & F'ilm Cor-: uma Íi�da "manequim", tra
cão de se vestir de acôrdo poratiou patrocinou e que ian do um 'costume sem gola,
com o calendário e não de tanto sucesso alcançou na de seda italiana beije. Com

.

acôrdo eolp a temperatura América Latina. A; finali- essa toiletté de cor neutra,
reinante. Àssim, as ruas, as dade de grandioso "show" a modelo trazia um chapeu
lojas, os restaurantes e tea- patrocinado pela gaf foi "incandourado".

Bo

da: Foram ali exiJ::>idos lin- ressaltar as côres

� pllnhos claros.

mostrar como uma escolha

cuidadosa de côres pode
servir para realçar o atra

tivo de cada tipo de mulher.
I '

tros estão das novas "to i

letes" e:n muitas côrés ale

'g'res, com sensivel propor

dio de azul-marinho. Os mo

delos dessa última'C01� rece-

Outra c�mbinação de co

res consistia num casaco

verde- amêndoa, uma saia
azul-marinho e chapéu da

.,; bem com frequência com- O ,suplemento de "New mesma côr.

plementos de golas brancas .Yotk Times" dedicou, há

�ias, muitas páginas a, êsse As echarpes estão em

palpitante tema de seleção grande voga, tanto as com-

Essas tendências ficaram de escolhas. Salientou o pridas � Íargas" como' as pe
bem em destaque num des- c'ronista de mod.as daquele quenas e triângulares. As
file de mo'das apresentado grande jornal que as mu- grandes, naturalmente, po
há dias por Lor & Taylor, lheres devem escolher uma dem ser usadas como um

magazine da Quinta 'Avení- "tonalidade picante" para chale, em tôrno dos ombros.

,I

neutras

jos costumes, evidenciando- ou utilizar a técniça Ida Se a leitora é alta, deve
,;e que o cinzento e çUver- combinação, selecionando usai" as echarpes grandes,
,�as tonalidades de azul são matrizes que se aproximem mas, se é tipo "magnon"
'lS côres atualmente prefe- muito uns dos outros e que prefira as echarpes peque-
,'idas pelos costureiros. combinem com a côr bási- rnas.

Essa's côres, contudo, es- ca. Em Nova York aparecem
tavarr; sempre alegradas por echarpes de todos os tipos,
GÔres mars vivas, usadas em Ilustrando os 'pontos de com ou sem 'franjas, de cô-

i chapéus, blusas ou lenços. vi'stas expostos na crônica, res discretas e dé côres vi-
6s casacos apresentados apresehtada o suplemento vaso

também foram muitos va- I

riados. Os modelos curtos,'_
sem rnangas e sem ombros,
estão muito em moda. Con

tudo, como para mostrar

que os costureiros estão

decididos a satisfazer to�

dos os gostos, havia tam-

•
-1':.. 'I"

-.------�,:--:.__

CURITIBA TlUCIiAW... : PROSE8RA8

bém múitos casacos com

mangas. Meu modelo predi
reto entre êsses estilo tra

dicional foi um casaco bem

justo, de gabardine azul

marinho, com lfma gola em
•
•

forma de V, bem, alta, cinco

J;lotões, punhos soltos,' sendo
Cdm ês�e VAIl)V' V. S.
Ab�j�.i. uma. ContA que
lhe ..ender.i. jut'o com.
pllns6J:io� �

e

s��§j§-:®-§-�-�-�a-�':-�,II�- lev��'; pol.t'ol. SUol. t'esidfn-
. I l, ciG um lindo 2 útil p�ese"te:

I um BI:."LísgIMO eOFREde AÇO eROMADO,

a I NCOAGoRICbLA
I ,:1l...a f7�no, 16

::--;;:-=:;:;:,;:;.,!.F',,�L�O.�RIArlofqhtS, - !'A""'(A ':A1'A, II��.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
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Plcrlanúpnlis, Terça-feira, 16 de Junho de 1953
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:i: A: Belez'a De - Sua (asa :�:
: ' I I •••

•:i.: C�J�,eça > ,P�la'i ,Janelas .' :!:
:

' " .++

.:. NÃO INSTALE CORTINAS' EM SUA CASA SEM VISI- .:..
, +t

.

TAH PRllVIEIRO A .:.
y �

.
....

x �

..:�:.' JOALHERIA e OTICn GALLUf �i�
: QUE POSSUE AS· FERRAGENS -I)]RSCH, "fARA TO- •••
•••. DOS OS TIPOS DE CORTINAS": SÃO FÁCEIS DE 'INS:' .t.
�. :
•t. TALAR' PERFEITAS 'NO .FUNCIONAMENTO., cCOM +••
. �.
•i. FERRAGENS' �'KIRSCH", TUDO É MAIS FÁCIL! .t.
"'.. 'JÁ VEM MONTADAS. .t.
.� %
•t. LEVES E ALTAMENTE RESISTENTES +••
•• +
+:. DISPENSAM GALERIAS ,DE MADEIRA .:.
�.. �.

•;. H
•..·..,..·..e t 4t •..

•
..
••.......................................:.

� � .. • .. + + • .. .. • • • .. � � � � • � • .. .. • .. .. • • .. .. • .. .. •

«Ultima Hora» e a Carteira de
Credito Agricola do 8. do' Brasil

LUO, 13 (V.A.) -

consi-l conjunto
industrial, isto é,

'derando as noticias deseu- terrenos, benfeitorias, má-I,
contradas que. ve.m .sen do

I qu.n
as, e o pr�dio, que va-Ipublicadas pela Imprensa rem o dobro. E uma opera

carioca e transmitidas para' ÇiLO de natureza industrial

diferentes pontos do país, I normal. Outras .cperações
inclusive para Pôrto Alegre, foram feitas em setores di

sÔbre os financiamentos f'erentes da minha carteira,

,o"ccrtIdos pelo Banco do das quais não tive conheci

Brasil à "Emprêsa Erica", mento, nem part icipação e

ed itorn dos jornais "Ultima n em controle.

Hora" do Rio e de São Pau-

tes declaracões ao "Correio

"do P'ovo", �itua�do clara

,
mente a posição da Carteira

Muito ao contrário dolo e outros, o sr. Loureiro

milhões e setecentos mil a 'acrescentar ao que ali foi

garantida por dito e é a expressão da ver-cruzeir-os,
uma hipóteca de todo o seu dade".

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua João Pinto" 9 Fpolis

----�.�
..�.�"_.--------=_----------------

fRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
'E

'

HOSPITAL DE CARIDADE

Editai de fornecimento
1,<

De ordem .la Mesa Administrativa da Irmandade do

Senhor Jes_ús dos Pa'Ssos e H,ospital de Caridade, -desta

Capital, previno aos interessados que, até o dia 26 deste

mês, às 12 horas, receberá esta Irmnadade e Hospital,
na sua SeGretaria, propostas, em cartas fechadas, para

o tÍol'li.ecimento de todos os ,artigos, necessários ao seu

'!onsumo. durante o semestre de julho a, dezembro do

rorrente ano. ,

,

Florianópolis, 10 de jLlnho de 1953.

Luiz 5, B: da 'l'r,iiidade � Secretário

7

AS VERDURAS, COLHIDAS'� EM CASA�

SAO 'SEMPRE MAIS- SABOROSAS!

P·ara fazer uma' boa horta•••

'Comece adquirindo boas sementes
I

.

'

E boas semen tes, de germina .

çâo garantida" VQCP encon

trará nos Postos de Venda:

«C. A. CARVALlfO})
MERCADO PúBLICO

,

e

CA�A AZUL (Ed. São Jorge)

C��oS����:osS�vi_1A Balança Comercia·1 do Brasil
preocupa os Estados Unidos I

Nu VA IORQUE, 13

(U'I dos protestos sôbre a ma-!

�:?' - �, "New York .�erald ! ne,i:'a como os brasilei,ro,s I
L, ibunc declara hoje que' es rao saldando o seu d ébi-

o débito em doiares do Bra- i to", /,

* ÇOUVE-Fl,0R
* COUVE MANTEIGA
* NABO BRANCO
\ir COUVE RABANO
* REPOLHO

* NABO AMABELO
�. TOMATE:

ço rapido e garantido em

residência à Rua MACHA

DO DE ASSIS N, 131.

ESTREITO.

da Silva fez hoje, as seguin- que se tem afirmado, a Car
te ira que dirijo - e isto se

póde verificar pelo relató- O Centro de Irradiação
'rio do Banco do Brasil _

Mental "Amor e Luz" realiza
, tou 19�0 2 b' I sessões Esotéricas, todas as se-

de Crédito Agrícola e Indus- ernpres ou em o , 1-

g nd ..L' " 2030 '

_ ., . ,

u as "leuas, as , a rua

tral daquele estabelecimen- lh�es de cruzeiros as Il1dUS-IConselheiro Mafra, 33 _ 20
to de crédito, da qual é dí-. trias e atualmente esse-s em- andar.

retor : préstimos .vão a seis bilhões. ENTRADA FRANCA

"A emprêsa Erica",' ed_i- Aliás, estes dados já f'o-

"tora de vários jornais, tem ram publicados na entrevis

apenas uma' .operação de ta que concedi ao "O, <?lo
crédito na minha tarteira; bo", e foi divulgado em Pôr

no montante de trinta e oito to Alegre. Nada mais tenho

BRILtíANTE 'REUNIÃO DO BINGO
SOCIAL NO CLUBE DOZE

QUAR'rÀ-FEIRA, dia 17, às 20. horas,
.

, ,

grande e especial BINGO DOS RELOGIOS,
com 5 rodadas 'para o BINGQ MOSCA ... Os

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

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

�
2a. rodada ,- um relógio, ell} fórma re

donda para parede, util1ssimo em todos os láa
"

.:..:..:..: :++·..:H:..·H.� ��+·..• •..•..• • • • 'tft·..'t ft. �
•

• +- � '" �� :.._ ..._rt'�rt'_�_� .;

r �
y �
� '1
.. ��

:i: COMPRE UM TER�ENO NO' ESTREITO. .;.
.. �
••• ' r.t-'
..�. LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL. �t�� , ,�

3a. rodada _ um grande relógio cuco, de .:. r.t�
admirável apresentação. .t. PRÓXIMO AO PONTO DE ÔNIBUS. �t�

4a. rodada - um grande relógio de por- .t. �t�

'I'�:' P C $
" �:��êhma rosa, para salas de estar' ",."" �:�

5u. rodada - um grande e rico relógio- '::: a(!!llOj ,I I'· 99�.00 �!�earrilhão fráncês, de pé, móvel de,màdeira de ""..""
,._, ,.� � ':;; �...�

lei, e que bate quartos de horas, meias horas e �i· �t�
as horas com'pancadas musicais_ ..

- �!� -- por. meAS, sem' entrad� !,'Filme: _' A eletl'isante produção da ",+'T
_

�:T
WarnerBros:-. "A VOLTA DE MISTER X", i. �t'"
com Humphrey Bogart. �t" I \_

-

' �t� ,

Preço do cartão: 70 cruzeiros ,�t" TRATAR EM MODAS CLIPER -, RUA TRAJANO, 4. ���
------------.......---......---- �t., t%

O Cardeal loter· i. .

. .,
. ,cede 8 ·(avôr dos j••:...:••:....:..:..:..:..:••:...=-:..:....:�.:+ ..!�.:•.:..:*:R:..:..:..:....:...:..:..:..:..:..:..:..:�'

Rosemberos
PARIS, 13 (U.P.) '_ o

I
;ardeal MaurÍce Feltin, ar-I
b· d p'

. I
;e ISpO e ans, envIOu um '

apêlo ao presidente Eise
',hower hoje, para q'ue se

'am �alvas as vidas de Ju

il:S e Ethiel Rosenberg,
,or,denados como espiões a

'ômicos, nos Estados Uni

los e cuja execução está

narc:1.da para a próxima
:Uillt::l feira.

·res.

.

5%
, ,

DEPO�ITOS POPULARES

BANCO AGRíC,Ol.A'
"UA tRAJANO: .16

FlORIAN6pOLrS '�(',f

* RAR"-''IIETE

* PF.PrNO

* ERVILHA

* ALFACE

• CENOURA

* .
BETERRABA

3�1 ainda constitui um gran

de problema, a despeito do

empréstimo de 300 milhões

contu do, diz o

icuced.dos pelo Export-Im
'.lort Bank ao Brasil, em a

bril úllimo. Adiantou o jor
-ial que fontes bem infor-
.madas dos Estados Unidos manifestam-se mesmo d es
manifestam suas dúvidas contentes com a tendência

·luanto ao persistente ru- da balança de pagamentos

Irl'!oi' de qu e aquele banco naquele .pais, que não tem

havia sl�sPEmdiâo temp01!á- funcionado tão bem quanto
"!amente o crédito em dela .. se esperava, quando foi da-,res para o Bras il; "em vista do o empréstimo". e ,

I
Aulne "O ESTADO"

• ·��......�,I'J}......� ."f_ '---; ,

I ilí�;de N;Ü:�I;�
\ Medicação ::-uxiliar DO tra.

tamento da sífilis.
;J

, ,

./

Viagem ,'com segurd-nça
e rapidez,

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
,

.

RI?IDO �(SnL-B·RASILEIBO)
Florianópolis - Uaja1 -: Joinville - Curitiba

� "
r: 1 �i6iiiiWMii"'''a:..:
•

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Jovem internado no HospitaL de Caridade, por, haver perdido ,'a fala,
recuperou-a, domingo, junto à taumaturga do �streitol! '

_--------_-----------

,1 ,D. Olivia Pe.Iegrini co�ti'l dias, relativos, às pessoas.

I' ope:ava �ilagres,. resolveu de que pe.�dê�a, há um mês
I
ali se achava em virtude de

nua a fazer o .b�m. A im- q�e, reco�rendo ao�poder da l:va.la ate o H,'�spltal de ca., e q�e a, crencia lutava para
I

haver dPerdido 4a" fEala, há

I prensa tem noticiado, com I fe, atraves das açoes bena-
I
ridade. D. Olivía, atendeu-a. curá-lo, 'menos ,e um mes. .' o en.

reservas, os fatos que se venturadas de D. Olivia, a E, às 11,30 horas, d. Olivia I .Ontem, da redação de O Iermo.. agora curado, pelo
registaram, nestes últimos <,aumaturgíl do Estccite. {o. I chegou ao leito do jo�em,' ESTADO, 'essas Informações poder da fé, confirmára, pe.

ram curadas. ,E· os' casos
I
olhando-o, fixamente. Então" .Ioram colhidas, atravez do io telefone, o seu caso.

concretos." depois daquela .tomandn dn.rosâr io, indagou telefone. O reporter 'falâra I D. Olivia, a taumatúra do

cr'íança que, paralítica, corí- do, enfermo, cujo mal era com Joaquim Gonçalves" que Estreito, curára-o!

.

seguiu sair andan,d'o, r
após haver perdido a fala:

,

Elemento deeconhecido, receber a bencãó, no lar da- "O que tenho nas Novos Secre'la' rl·os' d'Estado! I anela percorrendo c�sa p.or ,I quela senhor: idosa, ,à rua mãos?" ,

,

casa, da zona resulencuii Oswaldo Cruz" vão aumen- Joaquim Gonçalves, o,, Segundo foi anunciado, com o apôio e o respeito de

flm'ianópolitana, comsrrula tando. Cresce, assim, a con- lhando-a, com um pequeno serão empossados, hoje, nos todos. Nosso antigo colega
lista à mão, sondanelo da ta de gratidão àquela que esfôrço, respondeu, a todos altos cargos de Secretários' de imprensa, não lhe rega-

acolhida para as 'b'l'd d d l d
'

d'E t d d S P'
I < 1

.

pOSSi z t a e e ser e,v(J. a

I
está operando, através do deixando -a certeza de que s a o a egurança u- i cearemos ap ausos..sem, eVI-

d efeito uma estrondosa e rosário verdadeiras curas mais um milagre estava blica e do Interior e Justiça, ctentemente, abdicarmos das
.

, ,,_"
'c.rpontânea manifestação ao, que o ,povo chama de míla- sendo realizado: respectivamente, os srs. drs, nossas funções f iscal isado-
s',' Irineu. Bornhausen, MQ;' gres. - "O rosário de N. S. da Luís de ,Souza e Olinto Cam- tas de oposlção.
,.ijestação de 'apreço, já s? D. Olívia Pelegrini, do. 'Fátima .. ;" i pos. O primeiro, como se Da mesma 'sorte, . temos
I é. Alega o misterioso de- mingo último, atendeu a vá. Estava, assim, confirma. sabe, volta ao cargo que já 'j.or feliz a escolha do dr.
tl1ento qüe "está tudo pa�:'- rios pedidos, para ir a Ia. da mais uma 'ação do poder exerceu, e no qual se hou- ülinto Campos para titular

)0, que é preciso jazer aL- res, onde enfermos estão da fé. Mais um enfermo que ve, da 'primeira vez, de mo- do Interior e Justiça. Ba

Juma coisa", e, num SU3Sl�,'- guardando o leito. E os mi- conseguia, atravez do rosá- do a bem impressionar os charal em direito, familíari,
'o quasi imperceptível, .�;- .agres se sUCJ!dem... rio levado por d. Olivia Pe- -eus conterrâneos. Na ver- zado com os serviçc.s pú-

,

tiulo (ou patético)· C"l!- EMUDECEV! Iegr íni, ao leito, de um do. Jade, se algumas restrições bl+cos, através do cargo de
'.andúe: "posso cúntar COJ1? Joaquim Gonçalves, sol, ente, a recuperação da saü-. fizemos ao, titular da Segu- nromotor, que exerce de 1011·
_, sua solielariedade e (ma,;s .círo, residente à rua Nova

t' .. ' Il'anp" essas não foram de I;OS anos, e deputado- esta-

I �ímido, aind�/ com alq1t"('s, I'rento n.'60, trabalhava, no N. S. de Fatima ,porte a, i.�com!)a�ibilizá-lo dual, o novo Secretário', es

, sat�admhos?: Acontec�;'I' lia 23 de, maio último, na!

'FI I ó I. ,,:om
a Op1l11aO pública, c�mo ramos certos, dará ao Esta

,! pOl'em, que sõbre ser pes- Lavanderta Serra tini, nesta
1 em or an DO IS icor reu com o seu substitu- do os seus esforços por bem

1 sõa c1:esconhecida, não apre· , Capital. Qtiando exercia o. ,I .0, Sob sua direçã?, com servi-lo, fazendo-se credor,
-----'-----'--------'-----------

sentç. credenciais de t;vem
I
seu mister, junto à máquina A mIlag:o�a Imagem

_

de ,'.:fe:to as garantias indivi� pela SNa ação, do respeito

Carta do 'dr,• .: lao'y Goozaga.1.1'! elireito, no caso, da L'.' de lavar roupa, recebeu for- N. S. da Fátima, que ontem, duais, sa1\:o casos raros, f

o-I :
aa admil:ação da coletívi,

,
c" N, local. O fato em si, :e- �e descarga elétrica. Em pela manhã, chegou a Belo ram respeitadas, c ade catarmense.

Meu caro djretor d'O

ES-,
acredito, que todo jornalis- t.n-nos às seguintes conss- 2c:lsequência, não falou Horizonte, depois de ser re- Que no seu regresso, o

I
Aos srs. drs, Olinto Cam-

TADO. ta honesto continue a ser- dercções: I. .uais l ,cebida, no Rio de Janeiro, 'lustre Secretário aprimore pos e Luís' de Souza, O Es-
Ainda uma- vêz recorro às

I
v:r's'e de origens duvidosas, 10 _ trata-se de uma, 8011- No dia imediato" foi trans. (Onde esteve alguns dias, ,es- <:f seus zelos peia segurança lado apresenta seus votos

c�lunas amigas do s':eu jor- para cumprir indeclináveis dagem, tipo GaUup, pam:;e portado para o Hospital de tará em Florianópolis, pos� e pelas liberdad.es públicas, de êxito na chefia das- ele.
nal para pôr alguns repa- deveres com a sociedade. Se l)'erir da simpa-tia'que ain- Caridade, tendo sido atendi. sivelmente no di� 8 de ju- ,<vesso a violências e a arbi- vadas funções para as quais
I'OS no que A GAZETA j sr, Martinho nem sabe :ia elesfruta o gm,êrno? .:lo pelos drs. Julio Doin Vi- lho próximo -vindouro, se· tl'aIiedades, para, contar foram escolhidos.
per'sI'ste em l·nsl·stI'r·. o meu ,'lllem esta' Inentindo, se' a "O - , gundo se anuncI'a' _ ;:; - nao sel'a uma a'rll'(l- eira e Antônio Dib Mussi. E

' '.

famo�amente célebre caso. Polícia ou se ,eu, ,porque 6ilha, visanelo conhecer (.(1, () tratamento se processou,
Nesta Capital, estará ela Assembléia Lesislativa

o assunto está em véspe- �ontinua a acreditar na PO·
J1J1.mao elos fn)1cionár;�;, normalmente, não logrando

em vários estabelecimentos
lícia e em mim não? fc(lerai.s, estaduai.s e mmti- aquêle Jovem .

recuperar a
de assistência 'social, onde

Se A GAZETA não toma cipa.is? fala,! " os fiéis esperam tributar as

iniciativas no caso, como a- 30 _ ou será festa mes- DOMINGO, NO HOSPI. suas homenagens.
firma, de quem foi a inicia- l 'A

';".,",�"
'd '1 g osa,lO, no curo., e qnerem sa- TAL DE CARIDADE, O passagem, a mIa r

/ "

Der 'se póde ser cu está :'1- MILAGRE!' Santa pela Capital barri-

'ieil? \

4° - pm'que (J perSOi!n

gem misterioso, além da lis·

Presidência: VOlney, C. de 'Ii
fl)rmada 'sôbre o assunto.

Oliveira.
,

Sua bancada, manifestar-

Secretaria: Lenoir Var- ;,e-á oportunamente.
D. l\1aI'ia Santos Gonçal- ga-verde será oportunidade- F

.

EI 'd' B I L' .

d,i! as • erreIra e
.

pi 10 ar- eu am a, para que con,s-� d' J
.

Gon· de mais reavivar a fé d,eves, mae e oaqUlIl1 (;0sa., tasse dos Anais da Casa, ilm
I t d

'A •

d 'quantos apelam para Elaça ves, oman o ClenCIa a E!;,tação Rádio-Telegráfica [Irtigo do jornalista .Marcos
existênci� da taumatura dO' nos momentos de tristesa � para Tubarão Konder, ,sôbre a criação de
Estreito, que, segundo uns, dificuldades. Salientando a importân- (,OVOS municípios.

�'a para uma cidade, de Acham-se nas Comissões

'.Ima estação rádio-teIegrá- (la Casa, várias emendas à
•

�!c:J" o deputado Fl·ancisco Constituição do Estado. En-

Apêlo da' Marinha Mercante '

Ao sr. Delegado da Marinha Mercante foi ontem

dirigido o seguinte telegrama:
"Dar com urg�ncia ampla divulgação seguintes te

legramas dirigidos navios brasileiros no mar e Pl1l'tO;;;, e
classes marítimos: "Levámos conhecimento chefe Nação
reivindicações marítimos, logo ordenou pagamento ain
da' êste mês. quinquenios atrasados justiça reconheceu
direito várias classes oficiais, resolvendo também próxi
ma semana diretor Departamento Nacional Trabalho'

!)l'e:','ue Ci seu tempo também ror ocasião da i-rwuguraçiío promOVerá reunião representantes todos Sindicatos fim
.la sua d,efesa, a. meu modo. rIa gigantesca obra de cará- examinar r,eiviItdicações' providenciar pronta solu<_:ão.
Sôbl'e ambos pesam acu� �er social, (os pobres ficl''' Face cJm�)r()vado interêsse govêrno resolução reivinui-

1

ações oriundas de fontes "âo mais pobres (: os fie,.s' cações, 'atendendo também situação funcionários autár-

terão mais conjo: to): o Pf..- quicos não lhes permite fazer greve; considerando ainda
" .

d A A'? <lue tôdas justas vantagens podem ser conseguidas den-
meu .acto a gro�omt�a. 'Ln, erdem, se atual agitação promovida elementos inte-
Não 7° - ou o mtstertoso pey· , ressados ,subverter ordem nosso país, que decisão greve
para ,wnagem será um chant(:- I

tomada apenas por minoria Sindicato�, que imenso se

pre- yista?
'

rão prejuizos Nação resultantes paralização transportes
,Resta�nos agul1rdar o à,:?- marítimos,'faço veemente amistoso apêlo marítimos bra

sileiros sentido ag1!lardem no ,exercício suas honrosas
e

I �,'(l�sn.r.o.lar dos acontecirnen-
funções' resultado providências determinadas'emÍJ;).ente
Presidente Getoilió Vargas. Mercanvia".

I .. ' BUM.

TIM ...

i
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NAO E VERDADE
"Florianópolis, 15' de junho de 1953, '

,

Ilmo. sr, Redator de "O Estado".
NESTA

Peço no vosso conceituado jornal
seguintes linhas:

A "A VERDADE", de hoje, 15, datada, última pá-.

gina, escreve que o repórter daquêle jornal, ou alguem
por êle, no sábado último, desejou falar ao sr. Arcebis
po; foi recebido por uma senhora, que o mandou espe
rar e voltou com a simples resposta "de que o sr, Arce
bispo não o poderia atender", etc. Ora, isso não é ver

dade, Ou, por outra, isso é mentira. Aquela senhora é a

que esta subscreve. E o que ela disse, e que eu disse,
depois de curta demora, foi o seguinte: "O secretário
não está; não demorará, e, por isso, eu nada posso fazer".
O secretário, achava-se, no, momento, no exercício de
suas funções; no Colégio Coração de Jesus, nesta Capi
tal.

Pela publicação destas
mente a criada obrigada

(a) Maria Hech.
Confere:

"-

(a) João Flôres".

linhas agradece antecipada-

ras de tO!_l13r o seu caminho

certo, o da Justiça. Se assim

é, por que o sr. Martin�o
Callado não aguarda o pro·

A Greve Dos Marítimos

nunciamento definitivo, de civa da publicação cio fac

quem de direito? Não quero 3imile dos cheques? Da' Po

debatê-lo fora de tempo e lícia, outra vêz? .

longe do foro competente, Devo, finalmente, esclare-
Quem' não larga a mão da

manivela do realejo é, pre·
cisamente, o sr. Martinho
Callado. Calado estava eu,

:,er que não aceito o conse- ta' que e1l'qnmh2, não apre
.110 do sr. Martinho, sôbre senta o :placet do udenis
o emprêgo do meu tempo n�
.lefesa da imputação que me

1TlO?
5° J._ explica-se a exi!:i'��'- I

cia de salgadinhos (oferta; I
com a publicação do fac- da de quem parte" para mim' úe dôces o emissário re{;'i.!Uí

simile' dos cheqües por mim nada vale. Para o sr. CaIla· com estranha 'Lee'lnên�il_,
assinados. A que visava? do nada valem, partidas de peio jato de o Mio da vit",

quando o sr. Martinho veio fazem. A imputação, parti.

Ao sensacionalismo, ao es· um jornal, as graves impu- ) ia ter dad.o az';as, aza-r f'

candalo, por evidente! De- tações que lhe foram feio 'i'iolentas comoções int:�[;ti

pois de ser informado de tas, e das quais se defen- 'flais?

que, ,"� respeito d-esse caso" deu com, alguns desaforos. V:; -:- ou todo êSlie cosmol':'·

houvera mentira grossa .- Eu me defenderei com pro- lLa ele salgaelinhr)1 será p{1
que A GAZETA atribuí à vaso Que o sr, Martinho em- rJ o garden-party, qU[;.11(]O
polícia ou a mim - não se·

,ria mais honesto a_guardar
o· pronunciamento da Justi.

ça? Q sr. Martinho,.' velho

------------�------------------------------------------>-----

lidador da imprensa, está .jue cada, qual não' aceita.
.

'

Jeixe o sr. Callado o

�aso e trate do seu!

convencido de que quanto
mais mexe no assunto, em

pior situação fica. Por que,

em vêz da publicação dos

cheques, cuja autenticidade

ll\)'l1ca neguei, não publicam
o 'fac-simile ,da 'denúncia,

lllgue nem prejulgue,
lilo sel' julgado nem

:ulgrdo.
:VIü.i\o grato, o' colega
amIgo

Zany Gonzaga.q'H e eu afirmo inexistente?
O sr. Callado sabe o que é

denúncia? Se o jornal afir- VERDADEIRO TIRO PELA CULATRA!mara categóricamente, s�m d S'l b t dJosé .Henrique alva, Mas, no último domingo,. Tom 'ou, ens,anguen a o.

po�sibilidade de prova em
�asado, com 32' anos de ida-

!

não quiz ir caçar. Nãci de-I i
,

'

Notascontrário, que os, cheques I '

de, reside na localidade
I
seja contrariar as disposi. -

M t 'd e�lhaviam sido pagos, está ou . ',I omen os, apos, ava ,e
,

de Tagará, no município sições },:)gais que regem o
tI' H "t I d C P I·

· ·
�

t' h' ena-o'segu,
' en rac a no' JSpl a e a·

'O leiaiSnao es a, OJH" S' •

de Santo Amaro da, Impera-, assunto. Ficou em casa, I "d d d 't d s'
'

1'0;' pelo menos em dúvida, ' CI a e on e o a en eram o
,triz Lavradol', aos domin,-' trabalhando no quintal. I O ld 'L-

"

_, R
'

sôbre se foram reaiplente' , c rs, sva 0 lllZ uO osa.
,

t,ant.o" esta'
go:; vive em casa, matando

rio e Antônio :Moniz de Ara-P!1gos? Está.E,

Ique escreve, que, em tudo as horas com consertos de ,�e-refente, �m lindo gão, que -real��aram a me- Irmão Jacob, do Colégio

is�o, se há inverdades, ou cerca; 'e outros afazeres' que' sabIa pousou na cerca. Pou- lindro!a ��Üervenção, colo- Catarinense, apresentou

elas <partem do dr. Zany" ou' não pod'em ser feitos nos I sou e cantou, maviosamente. cando-o fóra de perigo de qu�ixa à D. R. P., de que,

l}artem da Polícia. Se o sr. Ii dias ú·teis, As vêzes, apro- José Henrique da Silva, vida. Ontem, à. tarde, quan- ontem, cêrca das 10 horas,

CaIlado, depois de tudo isso, veita o dia Jde descanço e' vendo-o, correu à cosinha. i do nos comunicávamos com ,furtaram, do veículo daque
ainda aponta a fonte das' .:;ejava contrariar as dispo- ,Tomou da espingarda. Foi aquela casa de saúde, o es- le estabelecimento, uma cat·-. i
suas infol'mações ,como 'pro. grada e lá s.e vai mato a

I
ao t�rreiro. Fez mira e... tado de José Henrique da te ira, contendo c-erta impor-I

vável mentirosa,' pórque centro, regressando à noi. záz,.. O .. tiro, no entanto, Silva úa bom, não inspiran. tilncia em dinheiro, perten·
,

I
continua a tratar do caso, te, satisfeito, com alg'i.m,;, saiu pela culatra! E Je'S€ (:0 cuidados. li cente a lim estudante e' uma

a dar cordá ao realeJÇl? Não pássaros mortos. Henriqu,e da Silva caiu", rJde de "volley·b:ill". '

MAIS ROUBO'

Divisão Territorial do Estado

��eve�, apresenta indicação
'.CJ Chefe do Executivo, no

"entido de ser instalada

ire elas, uma de autoria do

;ider da U.D.N., aposta aos

artigos 96 e 97, que mereceu

',ma, na cidade de Tubarão, (:a Presidência, as providên-
Divisão Territorial do

Estado
eias cabíveis., Por esta ra·

z::o, sobe à tribuna o dep.
Na tribuna, o deputado K.,tivalet Pires, para solici�

f:stivalet Pires, tece con,si- tal' da Mesa, o andamento

rlerações em tôrno da pró- das diversas emendas exis

):',11a divisão terr'lnri;d rio tentes na Casa. Favoràvel
g:ôtado. Afirmou, aquêle mente ao requ'erimento; ma
rllrlamentar, não possuir üifestou-se o presidente
�.inda, o s,eu partid0, opinião Volney C, de Oliveira.

Como 'se não bastassem (> atende!' a uma bilhe·
teria e tocar uma bat�ria; nesta jazbândica opera
de pancadaria, ainda ó Mestre A Machado, do Diá·
rio" aproveita o entrevêro para mett!r o s,eu boticão
ou aquela supliciante agulhinha, finíssima e cres

pinha, que serve para ajuizar da vida ou da morte
dos nervos caninos!

Há dias tachou-me de falador sózinho. Já o

Webber, a essa!? alturas, franquestênicamente, an

dara a exibir-nos uma férula feroz. Depois veio o

Tim·Tim araponguear mais cop.fusãc! Também a-'

quele half do combinado barriga-verde (16 x O com
São Paulo), o Elesbão, está em campo,! Tudo isso e

mais o Cosmorama!
.

Mobilizadas as forças adversas menos o

Webber, que é da Suiça - como frechar a todos,
amigos, manos, craques, plebeus e princepes?

A minha divisa Prillceps in praelium ibat, uI·
timas conserto praelio excedebat - em língua viva:

, "o primeiro a entrar e o último a sair do J'ompe
rasga" - vai ser difícil de I!lánter. Quem sou eu

para ser Anibal?
O recui'so é recorrer aos expedientes muito em

voga por aqui. Não se disse, em 1950, que quem ên
trasse na fila (: votasse no Irineu nunca mais ,en

traria ,na fila? Agóra digo eu: Calma, srs. entrem
na, fila e aguardem. A süa vez chegará!

GUILHERME TAL
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