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Ileg--ai, ,

.

_()"";'()_C)_C)_C).-.co I O dr. Adalberto Tolenti-I ses atos, datados de há 14

,
' .

,! no de Carvalho, diretor da e 13 diãs! A falsificação da

'teOm,.. is 't" O i á _ ,-
I Colônia Santa Teresa, por data é primária, crassa,

. '

an ISO. ato de 10 de .fevereiro do manifesta, infanto-juvenil.

te
rio de" S. Catarina te 'c�rren�e_ ano, foi pôsto ii M�s, nem, assim, ,com

êsse "4
disposiçãrf da Secretar ia do 'despIste fraudulento, com

e Ano X l e Interior e' Justiça, - Edpcà- êsse expediente à la Me-

I t ção e Saúde. Essa mesquí- deiros dos Santos" o sr. Iri-

N e nha decisão do. govêrno não neú Bornhausen ha-de con-

I� . 11.63 � I visava senão à fins políti- seguir ludibriar' 'a Justí-

)::......:' ' cos, de castigo aos adversá- ça, pisotear a lei e anular
�c _....O'_'O'_'O_O'_'0411 filhC1:; 1,00 rios e prêmios. ao a I a- direitos adquiridos. E' que;

:--:------------__
' dísmo, o ato de ôntem, com que

I'ot,as ,p" .... 11�tl-eas, ICriadas 8 Inspetorias _,�_LSA_� il:�al �?�rb���;r:�t:��;�: ���!:�o�� te�o�::::raom::�'
UJ I ; um funcionário efetivo, ma imprestabilidade jurí-

O sr, Antônio Teixeira Pinto não é pessepista! Eis ,I

S t C t
-

I -I- d 8 R
com direitos e situação pes- dica, que será arguida opor-

a última novidade política! O ilustre médico tangara-
'

an a a arlna' c ass. lca 8 na a. edião" soal garantidos. Na Secre-: tunamente.

ense, no pleito de 1'950, elegeu deputado o seu irmão,

R'
1St �aria não lhe deram função Que o govêrno "enguli-

dr. Enori. Nestas últimas eleições elegeu vereadores os com io Grande do Sul e Paraná alguma. 'I'rata-se de remo- ria" o ato ilegal e arbitrá-

mais altos dirigentes do P.S.P. no município. Os adema- ção interina ou disponibi- rio de 10 de fevereiro era

rístas sempre o tiveram na conta de ademarista. O pró- RIO, �16 (V. A.) - O mi- - Espírito Santo e Estado b: uma população, no mm i- !idade diplomática. sem - a- mais do que previsto: era

prio sr. Adernar também. Vox populi. O SI' Teixeira Pin- nistro da Justiça assinou do Rio; 6a Região - sede: mo de 40.000 habitantes; e- pôio em lei. Um ato, em su- certo.

tosempre agiu em função do P.S.P. E' P.S.P: em tudo e portaria estruturando as a- fão Paulo, Mato Grosso e xistente na área de juris- ma, imoral, de desvio ,ou , Tão certo que foi isso

para todos os e.feitos. É tão pesS'epista que. para defen- tividades do Serviço de As- São Paulo; 7a Região - se- ,d'ção que lhe vier a ser abuso de poder. anunciado ao Tribunal, na,

(1-1' o part.ido finge de udenista. '

' srstência a Menores nos E3- de: �elo .Horizo��e - Mi-I I'xa.da, de um mínimo de .Em 10 do corrente, pelos petição do mandado de se-

,

Este jornal, ao dá-lo como ademar ista, não o fez ts.dcs, tendo em vista que uas Gerais e GOlas; 8a Re- '1.000 menores desvalidos; seus advogados drs, Rubens gurança impetrado, nestes

sem antes colher informações nas melhores fontês pes- "n à

o obstante o âmbito na- g ião - sede: Porto Alegre existencia de, pelo menos de Arruda Ramos e Renato têrmos:

sépis'lias. Que o P.S.P. considera o sr: Teixeira Pinto seu c.onal de· suas atribuições, -\Paraná,' Santa Catarina 100 menores já internados Ramos da Silva, o prejudi- "18 - Não constitui'

máis ilustre e prestígioso correligionário não há dúví- o':::Ai\'l, para exercer a orí- e R. G. do Sul. na mencionada área de ju- zadn bateu às portas da fato inédito, nem proce-

da. A prova está em' declarar isso oficialmente. Como é eutação e contrôle das en- r is dição : e, por fim, difi- Justiça, impetrando o remé- dimento singular, por

sabido, o partido, aqui na Capital, mantem no jornal A dCiides executoras do am- As inspetorias serão in- cu Idades de comunicações dio específico: o mandado parte' do atual Govêrno

VERDADE, sob a direção do sr, Osmar Silva, uma :eÁ- pa ro a menores, existentes tegradas por agências se- ou outras circunstâncias re- de, segurança. Naquela al- do Estado, desfazer,

GINÁ DO P.S.P. Na edição de ante-ontem, essa .página
'

em lodos o país, dispõe a- diadas nas capitais dos Es- levantes que não permitam ta Côrte, o processo foi atos ilegais tão logo o

arrola. os vereadores. eleitos pelo P.S.P. .no último pleito, [lUlaS, de seu orgão central, tados que não forem sede á inspetoria ou á agência distribuido ao ilustre Des. prejudicado compareça

assim:
.iediado PO Distrito Fede- ae região. As inspetorias e adequado exercício de suas Hercílio Medeiros, para re- a juizo com o seu espe-

"Em Tangará: Antônio Didino da Silva e cal". agências poderã? integrar-: atribuições na área que vi- latá-Io. Na forma da lei, o cífico protesto. O im-

Sá _ Presidente do Conselho Municipal do P.S.P. A portaria criou 8 .ínspe- ilc:"por subagencias, insta-! rá a constituir a jurisdição Juiz relator enviou a se- petrante, á vista de co-

Virgilio Dresdh _ Presidente do Diretô- .or ias, instaladas nas sedes !�das nas cidades do in te- i da subagencia., gunda via do mandado ao nhecidos precedentes,

rio Municipal do P.S.R. ,!a igual numero de regiões r:I.OI�, com as seguintes con-I A portaria definiu .as a- sr. governador, em dia, da pede licença ao Egré-

Hetny Marin _ Secretário Geral do Dire- l:':;,'Jm distribuidas: ra Re- ruçoes : recair em cidade, tribuições dos diversos 01'- semana passada. O prazo gib Tribunal para ex-

,,<tório Municipal do P.S.P. riào - sede: Belem - A- sede de município, tendo es- I gãos estadufLis do SAM. para a manifestação do E- pôr a necessidade de o

Antônio Teixeisa Pinto _ irmão do ilustre mazonas, Pari, Territórios

D
' xecutivo terminava ôntem, preseri t e MANDADO

deputado Enory Teixeira Pinto, ]'0 víca-presi- Federais do Acre, Amapá, ,ulra e a, 'Refol'rma dia em que os juristas pa- ser examinado, mesmo

dente do Diretório Estadual do P.S.P." 'Rio Branco e Guaporé; 2a lacianos andaram' de Cai- que o ato contra o qual

Por certo, que, melhor\doque outros: a direção par= t Re�ião -:-,se?e:. Fortalez,a,
,

!

M.-DllIIsler.-a',l
.

Iaz, para Pilatos e para He- se insurge, seja anula-

tidátja ,sa�e, quats. os s�us correligionários. E diante.de I �al'an��-o, P!aUl e. Ceal:a; rodes, em busca de uma so- do in tempore opportu-

i.mn au tor idad e que mais alto se levanta, o assunto deixa ) Região - sede. Recife TIrO, lG (V. A.) - Repe- nha, Trompowski, Adroaldo' Iução, Estalou-se-lhes, de no. E' que, sem lhe fi-

de ser nosso.
'

- Rio G. do Norte, Parai- ':LI"e o almoc f id ,I M .

C
repente, o crânio. E o Diá- xar os direitos e, ga-,

�,-:; c ,',o o ereci o, esqu ita da osta, Carlos
x x

ba e Pernambuco; 4a Re-
1

rio Oficial, de ôntem, retra- rantias, através de ou-

x gião - sede: Salvador -

)e"o deputado ,Aloisio Cas-! Luz, Bias Fortes, Clemente tou êsse ribombo de inteli- tros atos, ou si-mples-
AI S' B h' :1'0 ao marechal Dlltra,. O 'lar'ianl', ,ClOVI'S Pestalla. geAn'cl'a e molecagem'. mente devolver' a,o I'm-

Maios primeiros rumores de fraude 119 pleito, de 'I'i. agoas, erglpe e a Ia; ü •

Turvo alcaNçaram esta Capii.al, vimos, uas �ãos de pró�' j3- Regiã� -:- sede: Niteroi )rimeiro realizado no ano! Abord?do pelos jornalis- Leiam-no: petrante o cargo de qúe
'teres trabalhistas, llue os 'exibiam seÍrt segredos, tele- 'O' •

B I"
-:-;;- o.a_ssado de�pertou;�,,.maiores,:- ta's, o sr. :Aloísio Castro

"'Atos de 2 de junho foi arrlbitrai:'iamente a-

2:1'a"laS "çonl,unica.l1do oS.,f,.at.os e., o.s,'�),t!.Oi"eS_t;,:".os.d,.o--,d",I,·,'r'C,�",t"o,'r:.io'," ,rl.s,D, e, "
A IIla,:', 't" ,

- <Torf)ar sem e'feito:, fastadõ o Govê-i'no d
" .,.,

'_ ",
_

. n: U U .' -jPcr;e1l :ll'l'Oif ,Jt� m,,utldo ,��olj�_i le1('l"lirnu 'a fr�.se dõ gen�cTàl
. , '.

'

'

_
'" t; ,:.,_." ,- e;,

,,(lo P.T.R. na.quele mumclplO: ,Por opr,e' 18";-0," em: sessaQ. �'t�
- I .:�, � '�.' ,,- eJ �it·

"i<'
, '-f1 -

" .' ." O d�creto, de' �lO---d'e ieve- ve ter o Se'll' procedi-

":(10 Egl:é;;io 1í.iibi��al, Elcii'(j,'r�]i éra�'11do�<T�legi:amts 'õ� 'eu "am" em-��; 'tl�2;'-, an" nfto naQ' s�'j Góis dizendo que não há reiro ,do corrente ano, pu- mento analisado p,elo

d 'd" t I 't t b' t t b' d
' , 1.��ng""OU com i.sto n,em com a

I
l)ür,Q,'lintas indisc,retas, as blicado no "DI'a'rI'o Ofl'cI'al", JUdl"c1'a' rl·o".

ir,os, ,e Il'IgelJ es' e e eI oràs pe e IS 'as, am em e '.' - '�

prot�sto contra, a burla das ur��s de varias secções -elei-' D8DOCla�08S I'esença da Imprensa, que. respostas é que podem ser n. 4.839, de 12 do mesmo Como se vê, os processos

toraIs. Esses telegramas, datados de 9. e 10 do corrente, L ..." PAZ, 16 (U. P.) :i'io fÔl�a co.nv. idada. . I indiscretas. .. O reporter mês, que pôs à disposição do Govêrno, do sr. Irineu
-

bl' d t 1 aI d st ed'ca- N sessa-o d O AI C
da Secretaria do Interior e Bornhausen t-

.,

t t 1
vao pu !.Ca os nou TO oc e a I. o. a . e �ncontram,se bastante adi- sr. OISIO astro dIsse

I' j)el'guntou-Ihe que achava
es ao Ja o ,a -

11 do andante, o rumoroso caso de 'TUTVO foi comentado '

t I
Justiça e Saúde, Adalberto mente desacreditados; e,

I" 'd I
"

h d óutadas as negltciações da ao repor er que o a moço é ,i't reforma ministerial em Tolentl'no de Carvalho, o' '- 'd . •

na Assemb ela, atraves a pa avra enel'gICa e onra a, - pu em, a prIOrI, ser des-

do ilustre deputado Tenó.rio Cavalcanti. A propósito des- �omissã� econômica mista .lma reunião de amigos sem
I

curso, e S.8. respondeu que cupante do cargo de Dire'- ma,scarados., e desmoraliza-

se discurso e dos debates .provocados, o jornal palaçia- )oliviano-bl'asileira" c u j a ,ledor significação política.' a inda está em curso a re-' tor, padrão X, �a Colônia dos.
J

,

nó publicou, no dia seguinte, este tópico: . carefa consiste em fazer re- ) apartamento regorgitava
I
forma. A outra pergunta

Santa Teresa. Segundo sabemos, o dr.

"Em vista de os debates girarem em tôrno �omendações para ambos os l,e convidados. Surgiu en-I respondeu: "Deixai-a

a,ca-I
Decreto de 3 de junho de

,I
TQlentino de Carvalho tem

do ,Partido Trabalhista Brasileiro, o .deputado "

'

t: "
, : .. "

1953 ! recebido; por mais essa

Paulo Marques, lídér da bancada, intervem, com �'o:vêrnos. "o

�
o .comen <lI 19 que esta-, bar Prlmell'.o que opmare1". O GOVERNADOR RESOL- 'perseguição oficial, as mais

oportuno aparte, explicando que, deixava de co- A BOLIVIA de�eja com-
no:; vIvendo a cena de' al-, . A propoSlto de se estava VE I calorosas' e significativas

,mental' o assunto, porque até a presente data, )ra1' açucar, arroz, algo- uns anos de recepção no' inte'l'essado na política, dis-, Designar: ,demonstrações de aprêço e

nem ele nem a Direção do sIm ,Partido haviam ,[ào e produtos farmacêuti- ;at�te com a presença de I
se: "Sou eleitor, e quem é De acôr?o, com. o. art. 451 solidarieda,de. '

l'e'cebido qualquer reclamação do Diretório de
:08, enquanto o Brasil se )�ua.

se

f
todo.s os mbinistérios. ,I eleitor' está na poIÍti�a. Sou

I ele,l·senu. 2P4a9r,agd�af102 udneICJ·aO'nel·drao I

Se'�ra' suspensaTurvo. Diz mais que era bastante estranhável
...

,11 te\'essa em adquirir esta-, ,',uem aZIa, a o servação! eleitor e vou votar ... Esta- de 1949.' '"
êsse fato, pois se hoUve prejuizos para o seu .

partido, era obrig-ação dos candidatos e do Di- lho 110 valor de trê� mi- ,r:J o deputado Osvaldo 0-, vam pl-esentes dezenas de Adalberto Tolentino de

retório Municipal denunciarem tudo á Executi- ,hões de dólares anuais, an- ,'ico, pois ali, es�av.am os
I
deputados, senadores re- �arvalh�, ocupante_do car- a el8cu�ão dos

va, cousa que até o instante não se havia veri- .imônio no valor de 100.000 ;rs. Canrobert, Sllvlo'Noro- presentando todos os parti- "'o de DIretor, padrao X, da .-

tA.ficado". . ,I dos. Colônia San,ta Teresa" pa- esploo" a omlcos
, dólares anuais, 12.000 ca;-

Vll

A declaracão do líder (siC') trabalhista é menos ver-I
'

ra, pelo �razo �e u� ano, e WASHINGTON 16 (U.
dareira, pbs-.q·ue a Executiva do P.T.B., à ocasião, já beças de gado para as popu- � P N I' ' .;ob a onentaçao dIreta da

'

havia recebido telegrama de Turvo, denunciando os fa_II,ações fronteiriças e todo o' � 'az a "oreia Secretaria da Educacão P.) - Os advogados defen-

tos. Os dirigentes municipais cUlllpriram sua obrigação. enxófre e chumbo que a
Saúde e Assjstência 'So�ial: sores dos espiões atômico,; •

'Quem não na cumpriu foi o líder, engavetado pelo sr. I 30lívia puder exportar. S�
realizar novo censo da po- sentenciados à morte, Ju-

governador nas malhas dó ... situacionismo. O sr Pau- as negociações tiverem êxi- Comissão Neutra do", 5 Mem'brAs pulação hanseniana do Es. livs e Ethel Rosenberg, a-

lo M,arques, quando os interesses políticos da D.D.N. e
V U tado de Santa Catarina

o
A" . WASHINGTON 16 CU E d

.

t'
' , nunciaram que o magistra-

, dó governador entram em cêna, entra sempl:e junto, em-
"o convelllo sera assma-

'

"
' " ,sses OlS consen lmen- percebendo as' gratificações

bora esses interesses colidam com os elo seu partido. Ao lo no próximo seis de agôs- P.) _;_ O Depa�tamento de I
tos significam que já derJ1m e diárias marcadas em lei

do da Corte Suprema, sr. '

sr. Marques melhor caberia o título de líder não do, mais o, I Estado dis'se ho�e que a
I
,ua permi�são todos os ficando dispensado durant;' William O. Douglas, decidiu

contra o P.T�B. Qüando, como no caso" o líder não tem Tcheco-Eslovaqula e a Po- 2inco países convidados pe-
êsse período, do efetivo considerar a petição em que

saída, e a sua obrigação é prestar assistência e dar in- 'Morto Imediata I"'t'
exercício naquele nosocô'- se solicita o adiamento da

teiro' apôio e irrestrita solidariedade aos' seus esbulha- V ,�nla acel ar�� negocla- I,as Nações Unidas pa�'a in- m�o".
\ d

I çoes .para partlc1parem da! tegrar a comiss,ão mencio- execução:
dos correligionários, s.s. arranja uma janela 'de fundos, 8 um para-

I '1
O dr. Tolentino de Carva-

e se atira. Esse estado de ignorância, alegado por S.S.,
'comissão neutra dos prisi- nada, po:s anteriormente lho, adido à Secretaria, só-

A execução pode ser sus-

'.

d 'd'" d
. d' 'd· t 'd C I h" t I pensa poí',ordem de llm u'nl'-'

para fugIr ao ever partI ano, ,lO ic.a a Ime lata neces- que II D,
.:meu'os e guerra na 0- ,3e aVIam convIdado a Sue- men e pe o Diário Oficial '

,sidade o P.T.B. l'emover esse líder de bobagem, pobre ... I'éia. I cia, Suiça e a India. de ôntem veio a sabe.r des: co juiz do Supremo Tribu-

figurinha de teatro" de marionetes, movida pelos invlsl- ;:). PAULQ, 16,!.y. A.) -

. --,- -----�---�-----:----;---�--- na!.

veis fios que a mão do governador, por trás e por cima fnformam do Rio Cl'ai'o que N' H ;, C
li

N' E ----I"
do palco, agita ,com habilidade, 'pondo-a em poses e ati- �or ,ocasião .dainau�guração

' a'"o ,a ris'e o' xe;' r',c I- t'o o RISO D',A CIDAD'E
tudcs rÍdiculas para o' riso e gôzo dos espectadores. -

'

das novas mstalaçoes ,do '
,

'"

Para o abismo caminhará o P.T,B. se o seu líder, 'RIO 6 (
,

aeroporto, o sargento da ,,1, V._ A.) - D,es- 'I"
na hora em que os correligionários precisam dê defes'a e

-

de assistência, esparadrapa a boca e dá, com o seu si- Aeronáutica" José Soares mente-se a notíc\a de que cipação da reforma do ge-. Chefe do Servic:o de Saúde�

lêncio, inteiro apôio aqueles contra os quais os. eleitó- Camargo, da Eseola de Pa- havia uma crise' no Exér-' neral Marques Porto, que II Quanto ao general Edgar
res ttabalhistas, protestam. Quem avisa amigo é: os pe· raquedista de São Paulo, cito., Apenas houve a ante-

'

pediu demissã? ,�o posto de 'Amaral, nada há.

tebistas de Turvo sentem-se' duplam'ente traídos, pelas estatelou-se ao solo, tendo
'urnas fra\l�adas e pelo líder inútil, fugitiv_o ao dever.

��-<�)�>-=- ...,-

�, DIRETOR tI Rubens de i'

I' Arruda Ramos ,

I
6U�ENJE ,I

pominlol F. I'I de Aquino •
���---
EdlC;Ao de t.oje - 8 págs. -, - Florianópolis, Quarta-feira, 17 de Junho de 1953

,.

Margaretb apaixonada por 'um plebeu, divorciado
x o sargento fazia uma de- LOJ\.JRES, 16 (U. ,P.) -- da de um plebeu divorclu-', rea", l'eter W. 'Townsend,

Num dos municípios onde se realizaram eleições re- monstl'ação de um disposi- "The People", diário domi-
I

do. de 39 anos de idade. E adi-

centemente, o :Fiscal de Fazenda alí sediado, �s vespe- civo de sua invenção para nicaI londrino rompeu, ho-! anta que "é completamente
ras do !lleito, recebeu a visita de 2 auxiliares de fiscali- . � lt . t d d "

I
_

'

_.
,"" o 1 e ar a o, que consls- ie, o silêncio da imprensa" Sob o título de "A Prin- impossível ,de pensar

zaçao que lhe levavam uma relaçao de fIrmas pessedis- .

' '. que

tas para serem "visitadas". O Fiscal, zeloso no cl�mpri-I
tlll em fechar o paraquedas britànica sôbre as conjec- , ceza Margarida e os escan- lima princeza' real que o�

mento do seu dever e no respeito à lei, recusou-se a aten- após o saldo para abrir de turus en! tôrno dos a'mores I
dalosos boatos sôbre seu cupa o 3.0 lugar na linha db

der a determinação, que partíra de um prócer udenista {lOVO próximo ao solo. O da princeza Margarida,' ar-I idílio", o artigo declara que sucesso terihà em mente o

de municipio vizinho, dizendo que a fiscalização seria! militar caiu da altura' de _tigo enérgico n9 qual soli- I é voz corrente na Europa e absurdo de querer casar-se

feita tão logo se realizasse a eleição. t t ,I
'

O F· I h t d"
qua rocen os metros,' de- cita à família real que des- nos Estados Unidos que a com um homem qlle passou

Isca, por ser ones o e, Igno, vaI ser removi- I
"

do, pois o' mandante udenista irritado, chocalhou 'os pois do fracasso da experi-, mintil. o.s rumor,es de 'que 'pri�ceza vai se casa,r com o pelos tribunais de, divór-
. "guizos" e impôs ao govêrno a sua urgente remoção. ência.

, l.MargarIda esteJa enamora- heroi da ".Real, Fôrça Aé- cio".

x x
morte imediata.

Sim! E' do

do 'Pinho.
!?

Institu:,r,

Não! Posso lhe afir

, mar que a Sel'l'aria
Udenista de Turvo não
está registrada!Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ca�lo__.oo,oke G./A.
Uma tra�içao no �omércio e na' In�ustria �e Santa Catarina

.. '

M' a t r i,z - F I o r i'a n Ó P Q I
I"l11nIS el�l: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCQ DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
K<lpccialistas cm: FERRAGENS, FAZENDAS, DRÕGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PON1'AS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.

ESTADO"

'_"�"'�'_"""'b"'�"""""""'����""""'-"""''''-'-�'''''''''-''''�''''·--__'''''''''''''''''''''_�''''''''''''''"'_...-....-_�� r..- ..�-.·.........._-..........w_-_�,-�

DR. JULIO .DOIN VIEIRA
E�P�CiALlSTA .EM DOENÇAS DOS OLHOS,.
•

OUViDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-A"slstente na Policlínica Geral do Rio de Juuei-

,

'o� ni. Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina'
H"lll.vay t' no Hospital São João Bat iata da Lagoa. j

,.CUI':;;o n o
..1!e?artamento Naci,onal de Saúde I

Consuh as ur:::lamente da" ]0 as 12 horas. I
:�as. e 5as. feiras de 13 às 18 horas. I
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

hnras.
.

Consultórfo : Rua Vitor Meireles. esquina com

Saldanha 'Marinho.
. 1

Icesídência : Travessa Urussanga 2. - Apt, 102.

. .....•.... " :t700
Cruzeiro do Sul .... 2.500
Panair .•.•........ 3.553
Va�ig 2.325
L"ô A'

"
"

OI e
. erlw ;. . . . . . .. 2.402

. }{eal •. ;., ".' " 2.3.j8

AdVOCacia e Confabilidade ���,�:'sav,a� 2.500

j . Vá. il8T.lVAM FUGAPANl Lux
, 2021

- Advtlado - l\fagestic 2.276
�

.

'H , l�.· HARIlsALDI S. '{'BUGo Metropol 3.147
- Contabilista - La Porta . . . . . . . .. 3.321

I!.Q,t'''ltl 'j!- A��i':" - 1)0 I1.sd.r. Cacique 3.4.1.9
.

Ce.ntral 2.691
Estrela . . . . . . . . . .. :t371
Ideal • . . . . . . . . . . .. :t6:')!1
ESTUEITO
nisque .

DR. WALMOR ZOMER GARCIA DRS. CIR.O MARQUES NUNES E
I L4Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da DIB CHF.REM 1�armacias

,Universidade do Brasil ADVOGADOS
I d'e PI t

-

Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola I an ao
(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) Causas cíveis, comerciais, criminais e ,I

4 quinta-feira - Fa.rmá-
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital"

.

.

trabalhistas cia da Fé - Rua Felipe
I I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro Rua Nunes M�ld1ado, 17 __ sobrado·- sala 2 Schmiàt.

I .
Médico do Hospital de Caridade.. 1 6 sábado (tarde) - Fal'-

OOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS-OPERAÇõES i DR ('1 I\RNO G GAl LE'T
Cons:

.

Rua Jóão Pinto n, 16, das 16,00 às 18.00 hora�'1
.' •. . ... , -p' TI mácia Moderna - Rua João

- H'lVOn4DO -

.

Pela manhã atende diàriamen'te no Hospital Rua'. V' , M"
, Pinto.

Itor
.
eueles n. 60 - Fone 2.468 - Floriapópo)is. I . _ .

.

de Car.idade.
.

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

_I
7 dOl1l1l1go - Farmácia

tlesid: Uua General Bittel1court n. 101. Te!. 2.692. -Navl·o-Motor ("Carl Hoepcke» " ;o1.Ode1'lla - Rua João Pi.n-MÁRIO DE LARMO CANTICÃO ' o

_ MÉDICO _

�

ltAPlDU _.- CON�'nRTO - 8J:H(JRANÇ_� ,I 13 s(lbado (tarde) - Far-

CLINICA DE CRIANCAS "w'tal'elli' �Dtre FLORtANOPOLIS e RIO OE J ANJEnw 1 mácia Santo Antônio - Rua

A D U'L TOS
. �

'" d'
.J'·ào Pinto.

1""!\.�,la,, Intermf' lárial! em hajal • :'I .. ", t.,,� .� .. I'I .

DOENÇAS INTERNAS
14 domingo - Farmácia

:a e!4t Ir "iltll'l'" "1 ........ ,'>lI';' fi I'l'JOv:mrillltll .1. ",,,,.a;r.rr,,.
CORAÇÃO _ FIGADO - RINS - INTESTINOS Santo Antônio - Rua João

Tratamento moderno da SIFILIS NAVIO-MOTOR CARL HOE'"nCKE Pmto .

Consuftório - Rua.Tiradente.lL, 9
,r

2)
MO R A..R I O: Próximas saídas

.

( sábado (tarde) _::_ Fa:'-

D 9' 11 d 13' h I D A V O L T A
l':leia Catarinense - RtJa

as as e, as \as 15 oras rI' •

Telefône ..,.- 3.415 . - Florianópolis., - de Fpolis, de Itajaí do Rio de Sarito�
. raJano.

17/6 19/.6 , 23/6 2Ú61' 21 oomingo -

FarmáCia.ADVOCACIA E CONTABILIDADE f atar'nense - Rua Traja-
DRS. Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas 1. O.

do Rio. às 7 horas
ZANY GONZAGA I NOTA:

- Ao retornar dessa viagem o navio será pu-

NILTON' JOSÉ CHEREM I
xado'e submetido a limpezas, calculadas em uma mácia Noturna - Rua Tl'a-

,

FULVIOOLUIZ VfEIRA ,I sema��. seguida será organizado o horário de saÍ- .ia.�;. domingo _ Farma'.cl'aADV
.

GADOS 1 das do 30 tl'Ímestre.

ARMANDO CARREIRAO I
r'ar ... l'n.. ll! ,'Jl.!Ol'fllaçÕea dirijam-a. fj

Noturna - Rua TraJano..

.i::íMl"RES NACIONAL D
Luiz Osvaldo D'Acâmpora

_ CONTADOR __

. I' A . • NAV.GAÇAO HOEPt:K.I
I

- Inspetor de, Farmácia.
Rn3 Jerônimo Coelho, 1 G - Florianópolis i

"la n",HHlro - Caln Poatal a. 'I - T.'.fo... : 1.IU

_ --- _--------�-----_. __ ._-- ..__._ _ .. _._-_._ _ _- _!_ - _- - -_ .. -.

� JRA "'1.ADYSLAVA W. MúSSI
E

OR. ANTONIO DIB MUSSI

Ctnrlrl,,-CUJdea Gerai ..?","

.wmpl.to • Ull.eiaUlOlllllo;) II.. DO.NCAI' li. II.H!'!·'

'''' ) .>lU '.'104.rIl\00 !r.�t..,d(l. d,,' III.rnõ_tlc"6 • tu�m."kl

�f.)1�!"U6eOPI. _. S1!'I'l'lI:aOI .. Ali,PIN;JnG ...... vu ••'1' ••0·

lJSlIln IU.SAL

C:."IOIOllórl.: llua Tr"J."" � L l ...... r

_I ..

11."",.: O••• to.. l� 'uno .- Or ••••,

O.e lt ." UI 11-",,,. Dr.. ,

...I,U.....I. A"..."". T"",.,o k1. ...

na. A SANTAELA
r.,.rma.o ".�! '''�lIl,1.,,. N."lo".' ........ 1 ..'.'.

..44 d••r••H).

'"·'oil_· ,.u ""',."",.... ... ... .. ,.tll•• t.••

�,,"rál
b-U1t.trao ....8•• ,1&.1 1":181 ...1.'0......1".1. J.��.".' ."

""., ... 1 .rUuMl.

b-Iate"". d. Saate Ca.. d. .I..rt".rolt. .... iii.. .. ...."" ....

Oitâlu !IlHiea - D_n,,u Nonoaa.

\MII.l�rI.: Il.lflclo Am411.. N... ..- 111.1& •

.

. ltl d.: R.a Bocal.".. 114.

�:. U:a.1 Du 11 ã. 11 )aor....

rei.fonOl OGD••l$6riOI 1.ISI.

DR, JOSli.: BAIHA S. BIT1'EN.�OU K'l

(::llil!ca �raJ - P.DU'flUA

llaa' 11 .... llal., 11 - lta�&t
'U.&lCULTU1U - P.DIATRU - CLINl()A _•.&.A.1.

CeIu.lt'r'•••"'.••ad. - )tu ••1... Yta.a • " I La�... 11

... Sal'!") _. I'lorla.6,oU•.
· .....rI., "u 11 !tor.. - 11lUl:U........

., ULIIO.
- OUVIDO. - NAR'" • GA&G�A-

DR.. GUERREI�O 'DA. FONSECA
.pecl.U." c. ..1111 ...

......r.. A".,.Ill.,.IIt.
",-,.4••• :r.nil. - a.tr.wr .-" " 1' l..�lr.

""""':fd!a••• Cab-.ça) .- a.tira•• 4. 0....,.. 1bn••Il hla,*

........
....ih )ara 1110 III. Oe.loa

c.a..M6rt. '. - VtaeoD'••• O.r. ,........ .. • ..

�-------------------------,_.--------

oRo ANTONIO MONIZ UE ARf\t.AO
CIRURGIA Ta.1JIlATOLO·fJf ...

Or......
'O'... l\6rl.1 JoIlo Pillto. 11.

ti... ti l. 1 'f .iAri.ZIIlIl�
11••0•••• -Bib....

I

ro..... '14

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

ALFREDODR.
c.�.. Nl\delUll 4. •...Ç&Il .... !.aI.

b·elT<ttõor � Ro.pihl, ColiDi. II•••·A••.

0'''111).1 a.er..o... • •••cata.

1m,.UIleia Sexul.
••Ii TIra I.

o.•••lt.. ••• 11 'll II Ia.r...

"OHJh 11. "•.

.... 1 ••• Ballto. �r.l.,., 14 - "ml...

DR. MARIO WENDRAUSEN
Cllllllea lIoI6cllea .....1... Im.....

lAual"rll - I.u .Tolo !'l.to. 11 - T.L 11. 'U

('_••Uu.s n.c 4 )lor••.

............ 1 Raa ••te J.�iól. II. TIl lU

OR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
lIiDlCO

... ..nl,.. c. CUaJca W••&I1 .. "-••••d. .......... • .....

.1&&1 ., CullIàt.
OLIl{!CA ••DICA D. C�QAI • ADULTO'

- Al.I'''. -
c.a..Ia6I1., ... Nall....dl.... , - 0.•••1... I•• I' .. "

.... 11 .. l' Una.
.......d.' 'R•• lIaredlal O.Wa.,.••• - 1'••• ," ni

e

OR. CLAUDIO BORGES

I !I'Oro em lCeral.�������� o Supremo t rll.

.aj Feuerut e -I'ribunal Federal de Recurso•.
ESCRITóRIOS

I .: 1"I,(Jr'l&nopolis - Edifício São Jorge, rua TraJ••
12 - \.10 &n<;lar l- sal", 1

.

\_:----
'

.

l_ H.j,�) de: J anJiro - Edifício Borba GAto AV"'<Il
� - \.... ,), "

,�."f"n!n C:1l�lo,,�i07 . ..:. sala 1008. - \
• ! . I

.....

DR. I. LOBATO FILHO
u_..... 1.0 ••ar�I". r�••lr.Wrl*

l'USJ:IlCtTLOS.
l< ... lJiOtHU.F1A • RADIOSCOPIA DOS PULIIO.5

ClrllrCla 111. Tens

f,J' �,. If.la. """<lidada NliclImal d dlctna. Tt.I .

I'leloelrn-flpà'J do lio.pit.1 N.rlu :&amo.
{ '''''" "s�l.ci"liu.�lfIo �t1I. S N. 1'. �-iDt.rDo * h- , .

Cl;.ll�i'l. tl" Prof. '�!''' Pitlll.il"o Gujm.l".*� i "101)

.

'''''�!l jr",,,o' 1I.:... J'"lip. Sc:lll::dds D. U.

1�1I.; R4& Slo Júrlle •. 1$0.' 'HA.n!lmeDt•. (.U I!. •• '18 �"r...

._----._.__ .

JOSÉ R.OSARIO ARAUJO

t_"U'il:",,1o; Vitor .t1irtll.�. 18 - 1- .nd.r.

®"t.itl.:.: D:u 10.'0 b 11.aO • d•• 1.10 ã. a:au Ilor...

"e'l'!<If"""I.: A .....Dld. tio Brlluco. lil - rODe 1.154•.
.

.'

-1. liU... e : A. 11.ao 1I0r..� •• bt,rd•.dÍt. JJ liIor•• em .I.D..

·It lólellcia: alia. Vida] RaIl\o•• - Tel.toDa 1.4!1.

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

DR. SAMUEL FONSECA
ClHlJRGlAO DE;-';TISTA

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas. à rua Conselheiro Mafra n. 160

'I'el 3022 - Cx e
• Postal. 139.

Diretor: .RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes:
Representações A. S, Lara, Ltda.

.

Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejcr Ltda.
/

Rua Fe lipe de Oliveira, n. 21
'I'el.: 32-98í3 - São Paulo •

ASSINATURAS
Na Capital

6° andai

Ano Cr$
Cr$

l70...�1

90.00Semestre ..•••••..••.••
,0
.•

No Interior
Ano . . . .. . . . . . . . . . Cr$ 200.00
St'lllestl'j! ;......... Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais. mesmo não publicados,

serão devolvidos. \, ,

A direção não se responsabiliza peloc
ceitos emitidos nos artigos assinados.

não

eon,

ADVOGADOS
uh.. lV1Al{!O LAURINDU

COllsultóri_lI t' Residência: RIJa Fernando Machado n. ;)
,

HORArHO - de segunda a !'<exía-feira dns 14 às:
H\ llUr;I�. Sábado -:- das 9 àH 12 horas. I

ATENDE COM HORA MARCADA I
' .., .. '(' ...... c..o.l lU -:- ltaj •• - a••c. C.lar' ....

-----

JOS� MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO-

() "�STADO
_

...

_------ ...-------�__:,_----

•

IS

:IIDformações_Uteís
.

O leitor encontrará. nes-

ta coluna, informações qu'c
I
necessita, díàrlaments e de
imediato:
JORNAIS Telefone
o. Estado ;t022
A Gazeta 2.656
Diúrio da Tarde '" ;{.!i 79

I
Diúl'io da. �Ianhã ... 2.463
A Verdada .... :.... :::.01(1
h'nprel1sa Oficinl ... 2.6S�

I iWSi'IT.AJS
De Ca ridade:

(Provedor) 2.314
I'nrl.aria) .

."t'r�u Ramos .

.\'Iilitar .

São Sebastião (Casa'
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carl�s Corrêa ...

CHAMADAS UR
GENTES

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

Polícia (Sala Comis-
sário) '

.

Polícia (G�b. Dele-
gado) .

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC

2.0:Hi
:;.831
:U57

3.l5:l

3.J21

2.41).1

2.03R

2,591

06

27 sábado (tarde) - Fac

o serviço noturno será e

fetuado pelas Farmácias

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:1: A Beleza De Sua Casa :1:
i Começa Pela'i Janelas =i:: �
+:"+ NÃO INSTALE CORTINAS EM SUA CASA SEM VISI- •••

Y :.
+.+ TAR PRIMEIRO A +:.
,., +••

Y �

:� JOALHERIA e OTICA GALLUF :I:
y . �
+:., QUE POSSUE AS. FERRAGENS KIRSCH, "PARA TO-' .t.
::: DOS OS TIPOS DE CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE INS- .1.
•t. TALAR' PERFEITAS NO FUNCIONAMENTO. COM +:+
: �
+:+ FERRAGENS "KIRSCH", TUDO É MAIS FÁCIL! •••

+:+ JÁ VEM' MONTADAS .t.
::: LEVES E ALTAMENTE RESISTENTES

.

·1·.. ..

�i. DISPENSAM GALERIAS DE MADEIRA .t.
� �
� ; *4.""."."""",."." ..� +' .. +' • +' +' .. +' +' +' +' +' +' • • � • � • 4 +' +' .�. .. .. .. .. +' +' +' .

NO LAR E NA 'SO,CIEDADE

I
.- Sra. Ol��rl Setubal B'l"

C'?\J�., esposa do sr. j ,)�,�

Efli'ee'os. .

-- Menina i'.1arilene, Llhr'
(:0 ;,r. Mário Gt'vael'd.
- Sta, Auu.ra Aquinu
- Dr. l\Lll'!'td Lobão de

Oll";l'C'Z, ad :cpado em Tu,

).�I: Ht J,
- Sr, Da ,';;í Souza.
.- .VIenina Doris lV[f.i";:,

.\101111 de Azevedo.
-- Sr. An ti.: II) Carie· '.:

'Vestido para menina bem pequena em algodão de
côr lisa com bolerinho xadrês enfeitado da mesma fa
zenda do vestido. Chapéu combinando. (APLA)

* *

EXPEl)IMENTE HOJE

Quase toda dona de casa

brasileira gosta de servir

peixe à família pelo menos

uma véz por semana. Qban
do sobra peixe para o dia

seguinte, porém, é uma

verdadeira calamidade e
.

a

dona de casa nada sabe fa

zer com êle a não ser ati

rá-lo no lixo ou adicioná-lo

à. salada de legumes com

grande desgosto de todos.

rinha de trigo
1

.

colherinha de sal

1 pitada de pimenta
2 xícaras de leite
1 colher de sopa de mos-

No entanto muitos são os tarda,

pratos saborosos que se po- Esquente a manteiga em

dem preparar com as so- uma firgideira. Adicione a

bras de peixe. aqui uma farinha e os temperos. Jun-

receita excelente. te o leite aos poucos, me

xendo constantemente. Man-
PURE DE PEIXE A tenha o fogo moderado

,

MARSELHESA
3 xícaras de faninha

não pare de mexer. Acres

de
I
cente a mostarda no fim e

retire do forno. (APLA)
--:0:--

rosca

1 ]12 xícara de leite
2 colheres de sopa de lei- .

te
!\.NIVERSÁiUO�

2 colheres de sopa de ma-

Dr. Fermuódinho C. d'c
AnG,Hde

ionese

Dr. Arist<:l1 '';chiefler

Ocorre, 'n:�,;tl' 'uata, o �lli

vel'strio nablício do sr. dr.

Al'isteu Schie:ler, Juiz de

de Direito da COluarca de Btlm

2 colheres de sopa de sal-

sa picada
1 % colher de sopa

cebola picada
2 colheres de sopa de cal-

P.et;!'ü.

1\os muito" c,:mprimen�Js
do de limão J.' ;!Lle será alvo, os e1; 'I)

1 colher de chá de mos- ESTADO".

tarda
'

sal

pimenta 'l'" anscorre, hoje, o ó'n i-

2 ovos bem batidos
,

'\'('!'drio CiO r.0SS0 prez ,dG

2 xícaras de peixe desfia- {'( llhrrâneo dI'. Fernanc!.:!o

do Ca�!1tira de t\.ndrade, ,t h P

Misture a farinha de ros- �'Prl0 e alto f1>r.cionário 'cI"

ca com o leit"e. Junte a maio rAPe., em Cll!'itiba.

nese e os temperos. Mistu- O
.

ESTAD li cumpriil:�!'
re muito bem. Acrescente, '-11-0, cordialrr,€'nte.
en tào os ovos e o peixe. Po
.nha numa fôrma bem unta

da. Assem em fôrno mode-

FA��EM ANOS, HO.TE:
- Sra. 'Etelvina

de Carvalho.

Ramos

I

t
'

Sr. JOtÍv Paião.

--f\l'a,Z!.,;· ra Souz.

'ti ••,
As 5 - 8hs.

Ivone de CARLO - Pe

ter USTINOV em:

HOTEL SAHARA

N o programa:
Cine Jornal. Nac .

Precos: 7,00 - 3,50
.
\

Livre,

As 8hs.

Glean FORD

TIERNEY em:'

}lULHERES EM PERIGO

.........+ �+_ !/r+ � " : �..!..: :-:..:.,,:••:••�
· � .. � � .. . . . . . . . . �

.,'
� y� y� y
••• COMPRE UM TERRENO NO ESTREITO. �t�' �

·1· . LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL. .:.
y �

r �
·t PRÓXIMO AO PONTO DE ÔNIBUS. t
y y
y 1� 1

�� Ptl2:11fi fi' s 397�OO :i:
l por mês, sem entrada �!�
.. .•.
... ..

� y
• TRATAR EM MODAS CLIPER - .RUA TRAJANO, 4. . •••
.•. ..

� y
· �
.+. +

� y
.. � • • • • 4� .
..... f'•••

� •••� + �* '>
, �

Jen e

3
..__._._- -----'--,-.-,

I AIJ/\NÇA DA BAHIA CA

PITALIZAÇAO S. A.

Perda de tít.ulos

ll;ül'aviaram-se dois títu
,

(r,s da Aliança da Bahia Ca-

riia1ização S. A" sendo um

do' valor de Cr$ 6.000,00
r seis mil cruzeiros), de n.

de ordem 15.731 e n. de sor

teo 15.264 e outro do valor

de Cr$ 12.000,00 (doze mil

cruzeiros). de n. de ordem

2f;,133 e 11, de sorteio ""

,
()·J.131, emitidos pela Agên

.

c in ernissôra do Rio de Ja

"neiro em agôsto de Hl:-l4. e

),]�ho - de 1939 respectiva-
me nte, pertencentes ao Sr.

�

Sid dn ey Nocetti, residente

nesta Capital, com paga

men
í

os efetuados até o mês

de junho de 1953, o qual os

Roddy Me DOWALL em:

FURIA NO MAR Ilndi�aç�o .

do Dep .. Francisco Neves

.
.

declara nulos e vai reque
do Estado, funcionam qua- sentido de mandar instalar

.rJ!1' as, respectivas segun-

I
tr'o cstaeões de râd io- te- na

..

cidade de 'I'úbàrão uma
dar-vias.

'NiFI�".i!!.IJ.JfI!ID"7i1111DJn,I!JI'PIIIJ I legraf'ia, orientadas e d iri- estação rádio-telegráfica, .•.-

,..;
..

) P'lorianópolis, 16 de junho
\ �: I.g:das pelo serviço espec ia- subordinada ao serviço cen-

___�_J de }953 ..._IaI.. III!lIi_�_, l iza do da Polícia Militar do tral : da Política Militar do

e

Retire da fôrma ainda.

quente, cubra com o môlho Ide mostarda que deverá ser.
----------------------�

pr�parado da seguinte ma- .1' I Preços: 7,00 - 3,Go

ne�r:�lheres de sopa de Participação lmp. até 14 anos.

l1m:IJUImanteiga.
3inval Dellinghausen e Ma-

4 colheres de sopa de fa-
da de Lourdes Ferrari Del-

inghausen, participam aos

aren te s e pessôas amigas
) nasci'..nento de seu prime
;;-enito CARLOS ORLAN

DO, ocorrido dia 15 do COI'-
;

.en te na Maternidade "Dr

Carlos Corrêa".'

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

'[,URE ATLÉTICO

RANI

CUA-

A Diretoria do Clube A

.lético Guaraní tem o grata
,')':azer de convidar seus' a�,

;:,ociados e exma. famíli::,

[iara a soirée que deverá

realizar dia 20 ás 22 hora�.

)fc.:recida aos atlétas �k

,lube

NOTA - Servirá de in

-:-�esso o talão do mês

'llnho

No programa:

Cine Jornal. Nac.

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

As 8hs.

Nelson EDDY - Susana
rOSTER em:

(J FANTAS]\'IA DA OPERA

Gary COOPER -

WAYT em:

'\.GORA ESTAMOS NA

MARINHA
.�o programa:

Cine Jornal. Nac.

'00 ZÉ-MUTRETA....
-:.7\� "'� •

�, \�\j\\

INDICAÇÃO

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até,14 anos.

As 8,30hs.
Ivone de CARLO

ter USTINOV em:

HOTEL SAHARA

No programa:

Cine Jornal. Nac.

As 8hs.

Jean KENT - Dick BO,

',,:,A...RDE em:

MULHER FALADA

Glean FORD

'). IERNEY em:

d,

As 8hs.

BI,ift LANCASTER

fane WAYMANN em:

O SENHOR 880

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 3,50 - 2,00

Imp. até 14 anos.

Jane

Excelentíssimo Senhor i

Presidente da Assenbléia

I �egislati:a .

do Estado de

;:,nnta Catarina.

Considerando que os

meios de comunicação têm

grande influência na vida

de uma comunidade;
Considerando que

:'WLHERES EM PERIGO
No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp, até 14 anos.

(3Lf)�I4.
ESfreUo

Tuba-

rão, a progressista cidade
sul lna, se ressente da falta

de uma estação rádio-tele

gráf ica :

Considerando que, no Sul

Pe-
Estado, e assim localizadas: Estado, nos têrrnos do re

Laguna, Urussaanga,
.

Cri- gime vigente para as esta

:: ;lll�la'e Araranguá, ções de Laguna, Urussanga,
Cricíuma e Ararariguá.

INDICAMOS

que, ouvido o Plenário, a S. S., 15 de junho de 1953.

I Assembléia Legislativa

seid ir ija ao Exmo. Sr. Chefe (a ) Francisco Neves -

elo Poder Executivo, no I Deputado
.

---..,

J.ene

N�TA

Acham, se abertas na Escola de Aprendizes Mari
ilheiros dêste Estado, a partir de 1° de Junho de 1953 a

31 de Agôsto de '1953, as inscrições de civís candidatos.
à matrícula nas Escolas de Aprendizes Marinheiros,
n,ascidos entre 2 de Julho de 1934 e 31 de Julho de 1937.

Tôdas as informações que se fizerem necessarJ<ts

podem ser obtidas ng aludida Escola, no. 5° Distrito Na
val, na Capitânia dos Portos, :nas suas Delegacias e

Agências, e nas Prefeituras Municipais de todo o Estado.

AVENTURAS

'"IIIIIIIIIIIIlImtl •. l'''JllJt

I O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar.
ENTRADA FRANCA

Vende-se
Uma casa recem-cons

truida, com terreno medin

do 55 m. de fundos por 10

frente, sito à rua Ruy Bar

bosa 92.

Vêr e tratar no local.

AGORA Ti: CONJ-/E(jO
e NLJb TE VEJO... ,..

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BOCAIUVA·�'VERSUS" GUARANI, É{ O ENCONTRO PROGRAMADO PARA AMANHÃ, Á NOITE, NESTA CAPITAL, EM

CONTINUAÇÃO AO CAMPEONATO DA DIVISÃO DE PROFISSIONAIS.

"O l�J�s ta d O E s P o r t i v o"
_()_()�('_()_()_(,_;(l_()_()._(I_()'_'()_()_()_(O_()_()'_'(l_()_,).....()-().....O._.()�()._.�C�)._.c,.. ••••••••�••••••••••••••••••••••••••••••

REGULAMENTO DA CORRIDA DA
FOGUEIRA

I ,� Da finalidade

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BARRIGA
VERDE

Art. 1.0 -- A "CORRiDA DA FOGUEIRA', tradi- Comemorando a passagem do seu primeiro ano de

c ion a l prova rústica real iza dã pela Federação Atlética existência, o Grêmio Feminino 6 de Junho, vinculado á

Catarinen se, em Florianópolis, destina-se a nrcporcio- "Associação Atlética Barriga Verde" promoveu na noite

n:11' aos atletas em geral um ensêjo para verTicarern de 5 do corrente, uma animada festa "social.
suas poss ib ilidades físicas no que concerne à .corrida de I As 20,30 horns, com o salão completamente lotado,
fundo. ',' foi da de início ao grande BINGO SOCIAL, cujo prêmio

Art. 2.0 _ Serve, tambcm, para despertar ín terêsse I principal constava de um Liquificador oferecido pela.
pelo desporto, _ através um espetáculo de peccxt rian is- conceituada firma Carlos Hoepcke S. A., além de vários

mo de rara beleza. outros prêmios, ofertados pelas Casas Alexandre Salum,
Art. 3.0 _ Por todos êsses motivos e, amua. com') Casa Perrone, Casa O Paraiso, e outras firmas.

sinal de gratidão ao Poder Executivo, a prova ;_ dedica- Findo esta parte, foi aberta a Sessão Solêne para a

da ao Govêrno do Estado de Santa Catarina. pósse da nova Diretoria do Grêmio, pelo Presidente da

II _ Da prova I
'A,A.D.V." sr. Capitão Ruy Stockler de Souza, especial-

Art. 4.0 _ A "Corr ida da Fogueira", a rea.l.zar-se. mente convidado, o qual, depois de tecer elogiósas refe

nu dia 24 de junho de cada ano, com início às 20 horas, rências ao Grêmio, pela colaboração que tem prestado á

constituirá, no percurso (:0 seguinte itinerário, quatro nossa agremiação com suas atividades sociais, disse, es

vezes: peral" que, para o futuro, mais se acen túe essa coopera-
Saída: Praça li) ele novembro, defronte ao Palácio 'ião, pra maior glória e progresso da A'A.A. BARRIGA

do Govêrno. VERDE'. Em seguida, mandou que fôsse lida a .ata da

Coni:ôrno: Praça 15 de novembro, Catedral: Prefei- -Ie ição da nova Diretoria, e na ocasião em que eram na

tura _ Ruas: Conselheiro Mafra, 7 de Setembro e Feli- meadas as eleitas, iam tomando seus lugares á mêsa.

pe Schmidt. Terminada a leitura da ata, o sr, Presidente decla-

Chegada: Rua Felipe: Schmidt, defronte a "A Sobe- ,'ou empossadas as seguintes Diretoras:

rana".

putadas no fttual Campeon'a- 7 contra (ataque máis pro-
,

.

:0 Amadorista, sendo_ mais dutivo.

,i�toriosos Iris 'e Colegial, ll'is _ 1L1 ii favor e 5 ,

Domingo, por oéasião da
com 4 vitórias. Flamengo e contra (defesa mais efici-

Ollifto ainda rião foram erite). peleja Figueirense x Atlé- forço de yisão para acompa-

�onterríplados com um tr'i-! IpiTanga _ 16 a favor e
tico, com surpresa vimos. nh.ar 0lmovimento de tentos.

que os númer9s.do placard! Não agradou, sr. presi-
cll1fo. 5 contra (defesa mais efi-'

haviam' sido pintados de dente da F.C.F .. Que os nu
Eis a relação:
[ris _:_ 4 vitórias e 1 em-

Art. 5.0 _ Para. tornar a prova mais interessante
serão acesas fogueiras em vários pontos do percurso, de

vendo os atlétas 'saltá-las na corrida.
Art. 6.0 ...:_ A título ornamental, os atletas deverão,

na reta final, na última volta, empunhar um facho a 'lhes

ser entregue na entrada da rua Felipe Schmidt, o qual,
para efeito de classifícação, deverão conduzir à' meta
final.

III _ Da classificação e dos, prêmios
Art. 7.0 _ A classificação será individual, e por

equipe.
� 1.0 _ A classificação individual será apurada p e

ia ordem de chegada, devendo, para isso, os atletas colo
carem na mesa de chegada as respectivas fichas de con

trôle, as quais, após o período regulamentar de chega
da (até 4 minutos depois do primeiro) serão conf ron ta
das com as anotações dos juizes de percurso e de chegada.

§ 2.0 _ Entender-se-á por equip-e, o conjunto dos
cinco melhores atlétas classificados de uma mesma re

presentação, observada o critério de contagem mínima.
Art. 8.0 _ A Federação Atlética Catarinense confe

rirá medalhas aos três prime iros colocados individual

mente, podendo os demais classificados serem recompen
sados por' terceiros. A equipe vencedora caberá uma taça
alusiva, de posse transitória.

'

� único _ A faça ficará definitivamente de posse
da equipe que conseguir vencer a prova três anos conse-

cl,tivos ou cinvo alternados. "

I IV _ Das ínscricões
Art. 9.0 _ A "Corrida da 'Fogueira é prova livre, de

responsabilidade individual, nela podendo ser inscr-ita

qualquer' pessôa, mediante o pagamento da taxa de in

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

'

Art. 10.0 _ Os casos omisso:., ,;erão resolvidos pela
Diretoria da Fed1eração Atlética Cntal'inense, podendo,
para isso, ouvir, préviamente o CO!l"e]ho Técnico.

Florianópolis, 2 de junho de ]%2
a.) Osmar Cunha _ Presidente
a.) Cap" Paulo Mendon�a _ Prc'1. do Cons. Técnic'1.

\

O 'FLAMENGO VENCEDOR DO
TRIANGULAR PARANAENSE

,

CURITIBA, 16 (V. A.) _ ilt,gro do Alto da Gloria por

No Estádio Durival de Bl'i- 3 a 2, sendo que na segunda
to e Silva, tivemos domingo, partidn o 'Flamengo bateu

a partida final do Triangu- a Portuguesa por 2 a O.

131' Pa.·anaense, que contou

com a participação do Cori

t:ba F. C., C. R Flamengo
c A. Portuguesa de Despor
tos. No primeiro encontro,
como f\e sabe, o grêmio lu�
..:u,paulista venceu ao alvi- !!110cionante.

FERROVIÁRIO 4 X AVAl 3

Aniversário de fundação do Grêmio
Feminino 6 de Junho

DIRETORlA:

Presidente _ Sra. D. Ca rmél ia Ramos Ribas
Vice-Presidente _ Sra. D. Yolanda de Souza
la. Secretaria' _ Se.iho rita Nivea 'Marques Nunes
2.a Secretaria __ o Srta. Noêmia Gomes d'Avila
la. Tesoureira _ Srta. Sularnita Bonnassis
2a. Tesoureira _ Srta. Valda de Aguiar Borges
Or-adora _ Srta. Córa Marques Nunes.

COMISSÃO FISCAL

Sra. D .. Ondina de Oliveira
Sra. D. Acácia Comes d'Avila
Srta. Lia de Abreu Nunes.

COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

Sra. D. Ond irra Teixeira de Souza
.Sra. D. Irma Simas Cardoso
Srta. Dirce Noemy de Souza.
Assumindo a presidência, a Exma. Sra. D. Carmêl ia

:�ibas, depois de agradecer a conf ian ça que lhe fôra de
.osita da pelas suas consócias, disse da sua gratidão pe
.o comparecimento de todos alí presentes, e mui espe
.ia lmente ao Pres iden ta da "A.A.B.V." sr. Cap, Ruy e
na is membros da Diretoria, que vem prestigiando o Grê
nio desde a sua fundação, terminando por dar a pa là
ira á oradora oficial, senhorita Córa, que, com grande
entusiasmo ref'er iuse á efeméride que se comemorava.

,A meita-noite, a Exma. Sra. Viúva Cap. Nunes ofe
receu o BOLO DE ANIVERSARIO, cuja velinha foi apa
'ada pela Presidente Carmélia, tendo os presentes en-

oado a canção _ Parabens a Você: .

As dansas, bastante animadas prolongaram-Re até
'LS primeiras horas' da 'madrugada.

CAMPEONATO AMADORISTA DA
CIDADE

24 partidas já foram dis- Colegial - 17 a faval' e

São Paulo x Sporting, no marcadas para hoje, á noi,
Pacaembú e Bota,tQ,go x te, em prosseguimento ao

sal sem filhos, moços e mo

_

. TOl'l1eio Octogonal de Fute. ças, sem pensão, Onibus na

Fluminense, eis as pelejas boI. porta.
Tratar à rua Tiratentes

nO 14 '-- terreo - Salão

Ilheio' com o sr. Mario Bo

natelli.

Domingo últim6, na loca- �elo (Haroldo), Osmar e Bangú _ 1 vitória, 1 em- contra (defesa menos

l:dad� de ltacorobi, teve lu- lairo; �ugênio, Walter e pate e 3 derrotas ciente).

gar uma atraente pugna fu- Walmor; Amaurí, Danga, América _ 1 'vitória, 1 União _ 4 a favor e 14

tebolística entre os quadros fJinho" Joãpsinho e Pauli- emp'ate e 3 derrotas contra (ataque menos, pro-

do Avaí e Ferroviário, 10- nho (Moacir). O Avaí jo- Url>ião _ 1 empate e 3 dutivó.

gou assim. constituido: De-I derrotas
cai,;, vencendo êste último nis, Décio e Mauro; Ge-I Fla!riengo
por 4 a 3, golos de Ja.iro t'aldinho, Quero Quero e 14 derrotas.

(2), Linbo e Eugênio, para João Carlos; Chico, Mané- I O movimento de t�ntos é

..�....._,.....,�,o.V(m.c,c.dor que formou c,om ":1, Cizo e NoxLvaJ. I, segtdnt\:,.

VITÓRIAS 'E DERROTAS DOS
BRASILEIROS NA EUROPA I

I
nai

CAIÇARA 1
X

COQUEIRAL '1
E' o seguinte o balanço dos clubes br-asileiros

Europa, até domingo:

-I

AMÉRICA (RIO)

América 3 x Fenerbahce 2 _ Na Turquia
América 3 x Golatsarai 2 _ Na Turquia \

América 2 x Vefa O _ Na Turquia
América 3 x Bekz itas O _ Na Turquia
Améríca 4 x Combinado 1 -'- Na. Turquia'
América 1 x Luton Town 2 _ Na Turquia
América 5 x Combinado O _ Na Turquia
América 1 x Seleção de Paris 2 _ Na França
América 4 x Rot- Weiss O _ Na Alemanha
América 3 x Re ims 1 _ Na Belg ica
América 1 x Girondines O _ Argel
América 3 x Seleção O _ Argel
América 4 x Olimpic 1 _ (Nice) _ França
América 2 x 'I'or íno 1 _ Na Itália
América 1 x Ilot-Weiss O _ Na Alemanha.

JUVENTUS (S. ,PAULO)

Juventus 2 x Las Palmas 1 _ Ilhas Canarias
Juventus 2 x Sampdoría 1 - Na Itália
Juventus 2 x Norrkoeping 1 _ NaBuecia
.Iuventus O x,Malmoe 1 _ Na Suecia
Juventus 3 x Preussen 2 _ Na Alemanha,I '

Juventus 2 x Napoli 3 _ Na Itália
Juventus 2 x 'Roma 1 _ Na Itála
Juven tus 3 x Basiléia 4

I
Na Suiça.

NAUTICO (RECIFE)

Náutico 3 x Ol impíc 1 _ Na Franca
Náutico üx Toulouse 2 _ Na Frm;ca
Náutico 2 x Re.rrrs 5 _ Na Franca

'

Náutico 2 x Olimpic 1 _ Em Argel
Náutico 3 x Sn ar'hruck 2 _ No Sar re
Náutico 2 x Fu rth 3 _ Na Alemanha
Náutico 2 x Schalke 6 _ Na Alemanha
Náutico 3 x Humborn O _ Na Alemanha.

RESUMO

AMf;RICA _ 13 vitórias e 2 derotas, 40 goals a fa
vor e 12 contra.
JUVENTUS _ 5 vitórias e 3' derrotas. 16 goals a
favor e 14 contra.

N,.i..UTJCO -.·4 vitórias e 4 clerotas. 17 gcals a' fa
"01' e 30 con tra ..

'l'ORNEIO OCTOGONAL DE FUTEBOL
I

EM BRANCO E flRETO

Excursionou domlngo a

localidade de Santo Amaro

da Imperatriz, a delagaçào
do Caiçara, de Saco doa LI

mões, atendendo a um z-on

vite da diretoria do Coquei
ral, local..

. I .

Grande público afluiu :10

local da pugna. Após uma
luta das ma�s empolgantes,
logrou o Caiçara sair il2S0,
empatando por um t,��1.t).

I\o primeiro tempo V01]c:a

() Coqueiral, cabendo a }\<:.1-
cio consignar o goal do em

j.ate.
Arbitrou a pugna o co

nhecido" esportista Teófll'),
que agradou.

O quadro limoense atuou

.com Ico, Orlando e Abelar-

00; Osnildo, Gil e .Dino:
Nerí, Sérginho (Neu ) , Acá
cio, Merico e Edio.
Na preliminar, entre ús

pectadores uJ'!l grande

.
.

-

-

quadros secundários, triuo-
faram os locais por 3 a 2,

A delegação do Ca.carn,
por intermédio desta Iôlha,
i:02Tadece ao povo de Santo

/\:1"laro da Imperatriz .i mo

LPÍra fidalga com que f01.'étn

L" a tados os seus c J: "TOYlPll

tes, assim como à dicetoria
do Coqueiral que a cercou

, I
:::, 'IS mais inequí '!OC,\; pro-
lias de admiração e respei
to.

a. T,

'()�C)""O�() (l_(l

Frlquezls em geri I.
Vlnbo Creosotado

(Silveira)
--------,------

Atenção
Aluga-se 'quarto para ça-

es-

.

O MELHOR JURO,�
ciente) .

vermelhos, com fundo ne- meros sejam em preto com
Treze de Maip _ 13 a fa-

gro, o que requereu dos es- fundo branco. Okey?

. .

5%

Chamamos ,a atenção da i po, o que muito prejudica
Federação Catarinense pa-I as ações dos jogadores,
,:a o deplorável, estado em II principalmente nas extre-

os {ue se encontra o estádio mas. \./
jogos entre Treze e União, :la rua Bocaiuva, com o ca-.

Bangú e Iris, Colegial e Ipi- 1im bastante c.rescido e a I _

Mãos,á obra, sr. presiden-
ranga eoRadium e Postal. falta de'mal'ca'ção'clo' cam-[ te da F.C.F.

vor e 10 contra.

Postal _ 12 a favor e 10
S domingo, f.inalmente, pate

iu:diEdo o torneio, joga- [piranga _ 3 vitórias

,�,m Flamellgo e Coritiba, l. empg.te

:i'50 respltaclo fói o empa-'I Colegial _ 4 vitórias e 1

�.e de i a 1, após um prélio derrota

Trezi! de Maio _ 3 vitó- 12 contra. Por ocasião da peleja com I faixa tricolor. Não deu 801'-

:ias, 1 derrota ê 1 empate América '_ 8 a favor. e
o Figueirense, estreou o l t?� a: mudança, pois o "Ti-

Postal Telegráfico __: 3 15 contra. ' gre' foi batido sem apelação
';itórias e 2 derrotas Radium _ 6 a favor e

At!ético o seu novo unifor- pelo líder, perdendo a in,

Radium _ 1 vitória, 1 13 contra.' "1::,e: cª-,misa branca com vencibilidade.

e

contra.

!
Flamengo _ 7 a favor ,e

empate e 3 derrotas Bangú _ 10 a favor e 16

efi-

O certame ,prosseguirá
1 empate e sábado e domingo com

NOVO UNIFORMEDO ATLÉTICO

"

--.c���"_'c��),_,(",_,(�

DEPLORÁVEL O ESTADO DO GRAMADO

I

./

�

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOl.A
RUA TRAJANO: 16

FLORIAN6pOLIS

..C)__.C)._.C)._.C)._.C)._

! ClT ....;'
*

A .r..
o

1- A G 2 N '�� A DE ,
�

PUBLICIDADE ,
, -:'0:- o

=
RADIO -. JORNAIS I

, REV:STAS I;\_
�()__C�""C)""CI�()'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-feira, 17 de Junho de 1953
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Clube! 2)o_co. 4.0 Alo_to
PROGRAMA SOCIAL PARA O MES DE JUNHO

DIA 13 - SÁBADO - GRANDE "SOIRÉE" PROMOVIDA PELAS SENHORAS DOS ROTARIANOS. DIA 21 - DOMINGO -

':SOIRÉE", DAS 19 ÀS 24 HORAS. DIA 27 -. SÁBADO - GRANDIOSA FESTA DE SÃO PEDRO. DANÇAS. REG�ONAIS, MÚ
SICAS TIPICAS, 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.

.

GRATIFICA-SE

Notí'cias do ,Estreito
LUZ! LUZ! MAIS LUZ!

A iluminação pública n c

sub-distrito do Estreito tu

tura Cidade continentul;
"séde de um dos. quarenta
novos municípios", é pJ'.�y'.
lég io exclusivo da rua prn-

c ipal ; as trausversals tnr:

importnn t es como a g,;l':.'
não mereceram até hoje, [1\(

,

impo rtan te benefício.

Haja vista o importae '.e

bairro d' N. S. de Fátirr a, e

ar, ruas Osvaldo Cruz, .Jo�·;

Cândido da Silva, Olavo m

H c, 'I'erez a Cristina e (f,,

tras, ruas que possuem edí-

f icios d s ponta a ponta, e no

«ntanto permanecem às 0,

curas, porque até poje, a

�Jossa Diretoria de 0�l"�,8

Públicas não se preocu f: -.u

rITI colocar nos postes exi>-

tentes a margem das mes-

mas, braços, mesmo de m r

c!"ira, susten do lâmpadas
< cmuns, na falta de braccs
.clt ferro com o necesaâv'o

abat-jour, que fa'! reflexar
para o chão a ela: idade llH:

respectivos fócos.

quem ,)t) direito.

.,.;GUA! AGUA! MAIS

fiGUA! ..

OS C.).1:08 condutores

�lt�m ...

Quem r,;,' vê, enormes. b(l

j,:cos. por sôbre a pJ'1te
Jj erc íl io Luz, persuade -se

(le que tenham deixado' no

percurso muita água, P'::�Á
c.palm-«. tc na cidade do :..•. -

i reito. Puro engano! Lá _lcU·t

ou outra casa' da rua prin-

:,.i den te
rretros

�, uns quínhen-os
distantes do lug.ir

\'_ ..

�Lcimento de água par-i o

Estreito

Enquai.to

.i:.SCOLAS! .ESL'IJLAS!

MAIS E�COLA�:

1'0 Escolar e d r.n s esco la., de

ore 'ma ca tegcria, uma das

qCjl;:!is Ioca liza dn no charco

no Balneário, sem luz, sem

de ar. sem água or serviço �,,-

OsnyGama &' eia

SANGUENOL
contem excelentes elementos to

nicos: Fosforo, Çalcio, Vanadat()
e _1 rseniato de Sedio, etc.

Os. palidos, depauperados-, esqo
"Si =- tat�os, ·anemicos, mães que criam

� \= ê magros, críanças raquiti,cas
.

,,�� S, receberão
I

a tonifícação geral. do

�� organismo, com o

08 sexos se amontoam CO·'';Q

sanhrihas enlatadas ...

Cem que insatisfação JS

r;:i0 não conseguiram mai-'

('l1i.!' uc r falta absolut-i de

vap as, '.ã,o viam desfilar i>

queas 1'21izardas, que estão

rr.c-.hen do os beneficios 5",

.utu rcs da inst Lição elemeu-

Cerâmica
.

São Caetano
TIJOLOS PREN�}\tJOS, TELHAS, LADRI·
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL ,REFRA-

,

TARIO
PRONTA ENTREGA

ue t- c-de ma is rm grupo (8-

Ç("; i, 'já de ixou de ser "f'"

:·l'l�!O de cogitação de qderr.

_�'_! (1i1·eito! Pr que?!
('Cor� tsponden�{' I

'I

JERÕ]\"TMO COELHO, 14 - Caixa
239 - Florianópolis
DISTIUBUIDORES

Postal.

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

AllanlicaColchuaria

de' OSMAR CAMARGO.
S_erviços perfeito e garantido Vêl'

� _.. - .., .", .. , .

Quem encontrar

nrquivo colegial. conten

do material de inte rêsse

p:ll ticular.

Favor entregar na rua

(o::selheiro Mafra, 93.

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

IMolas
iPoliclais

ROUBO

um

Jorge Wan dy Cherem, co

mereiaute, casado, residente
à rua Laura Caminha Meira,
67, queixou-se de que, do

mingo último, às 22 horas

de sábado,
. deixando o seu

automóvel estacionado à rua

Marechal Guilherme;' frente

j à residência de um seu ir

_ mão, verificou, após, que

IladrÕ'es roubaram 4 peças
de pano americano, sendo

I duas com a marca "Comba-

te", com 65 metros e 1 dúzia

de camizetas de meia man-

ga, cuja mercadoria se a

chava junto a três malas.

Horlanôpolís -- Itajaí - Joinville - Curitiba
I>.,.'J ,

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silve.ira

q,'ua ja ra
.

F'Iotian ópo lis ,
!!:til io, onde o, prof'es sores

i z ssam ortensivarnente pen ),rl'gam preceitos de h igr-ne

";" print.ipal d.o Estreiti .. i ;em podei: exemplificá-lc�S.,.�
r.ao dai) confiança a 1; .n- e onde cr.ancas de am _'f.

crpal, r<,,:;ebe' o benefício da tal"

-:l'�'Lla encanada as' que C- (I." l�l (' se va ng lo riarn de

cam n s : ruas transversais, ser Santa Catarina um d02-

1 éca de água ! Estados que ma:." cuidarr, da

Se algum propr.íetár io re- instrução primária, d-vo-'
riam vir' ao Estreito, vsr i

ficar quanta. crianças vi

vem 11". escuridão da ig lu

rância, por ,!:"U�l de escolas

A idéia de 'c dotar o J.s

. ]'l.r onde passa o. "cano mos

uo", ou morador das rus,r

! 1 r.nsvei-sais, quizer água
er cana 1.1, em sua casa, t,':'á
(jC� CO!111)rar can,) de 3 ou f.

}),' legadu;, chumb� para o!.;
iillacão Óts iunblS, e m�,';s
(:l·tl·as despezl'ls que .som,Im

11m tob� c;e 8 a 10 mil cru
í':_-iroil. h;.ieit�nd.o-se : per-, A AGONIA' DA'ccr todo o dn'eIte sob�'e o

(;,!no, �lma vez l'e'3olvido pe.! A;jjiSM",A:(' Estado o prolongam"J1�O � � -

ci _I rêd:ó, podend 1 meQ":10; Aliviada em Poucos Minutos
1 .

'" •
A

.

_ i Em poucos minutos a nova recei-
(lua.qu, r pessoa que nao. ta M •.ndaco - COnlcçn a cir-

.. t· ;) .• • • - ; cuIar no sangue, ...Uviando os aces- E
-.

l'd d
.

t f d 1 h- d I(l·n_l, _1!lU para a aqulslçao. 50S e os ataques da asma ou br.n specla I a e em Jogos es o a os, co c oes e mo a,
1 b ·,'1 quite. Em pouco,tumpo é possivel crina, capim e divaris.

.

co cano, o ter depoIs, aguu. dormir bem respi,ando livre e fa-

'dA
.

.

cilmente. Mnndaco alivia-o, Ines Reforma-se jogos estofados, assentos de :veículos
,!i.tra S Jd resl enCI[;,

servln-I
mo que o mal seja antigo, porque

. dissolve e Iemov� o muctls que etc,
,'..-8e do mesmo, como !I'in obstrúe as vi's respiratórias minan- Serviços de i'eforrria em geral - Rua: Conselheiro

"
. _

do a' sua energia, arn'inando sua

d.:ontecHlo no banTo de

�'I
saúde, fazendo-o sentir-õe p"emattl- Mafra 182, esquina de Padre' Roma - FlorianópoliE

� d
'

ramente velho. Me n d a r o t"m tido
, e Fat;llla. tanto êXito que se oferece com a

IE ' .
garantia de dar ao paciente re pira

.

COI CIIOARIA
.

TI ANTICAha-de ser' assim po:' ção livre e fácil rapIdamente" co ,TI- ". A .J

pleto alívio do sofrimento da "sma

Imuito t":npo, pois, já nfm em pO)lcos dias. Peça Menda.o, hoj�
mesmo, em qualquer fnrll1�ciu. ;

......- ........S<l.OH'l.e mais fala;:. de a'}as. !lOss� J\arantla é.� sua �roteção ..

i
__.....I·"n;w-..a.IArI 'I �"

L
--
-

:.
-
-
-
-
-
-
-
.-
-
-

-_.,

3ávf[Eü/JelaTA[ç

ULTRA.SONO
.TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN
TO

.
PARA, INFLAMAÇÕES E DORES.
TRA 'l'AMEN'l'O SEM OPERAÇÃO DAS

; SINlJ51TES
g INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
,

CONSULTóRIO VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
llESlDl!:NCIA - �ELJPE SCHMIDT N. 113.

CONSELHO FISCAL

Coron él - An tenor Túu-

SUPLENTES

Major Henrique
poth Junior

Major � Honório de Cas
tro'

Cap. Antonio Muniz de

Aragão
1 ° Ten. Alfredo de Arau-

•

.io
10 Ten. Otorriél Segundo

Diniz

F'Iorianópol is, 13 de Jun

ho de 1953.

Cé!. João Eloy de Mendes
- 10 Secretário.

Fogão Econômico servi

ço rapido e garantiu o
.
em

residêp.cia à Rua MACHA

DO DE ASSIS N. 131.

ESTREITO.

Vi�geris 'DIRÉTAs
FLORIANÓPOLIS - 'RIO ÁS 3a'
fPOLlS.-S. PAULO-RIO·." 4" •.
FPOUS.:': .CURITIBti-RIO AOS SABS.

SERVjÇOS ·AÉREOS
CRUZEI.RO, DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

30%
\

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

l;'.l1t:mdo apenas 2 meses para a mudança da A MODELAR, de modas,
do pl édlo n, 7 da rua Trajano (que vai entrar em obras) para o n.83 da mesma

rua, c sendo, consideràvelmente grande o-seu estoque de mercadorias, sofre

rão, ao;
_

mesmas, umá redução ainda. maior de preços, durante o próximo mês

de Junho.
No e xclusivo objetivo de bem servir os interêsses da sua bôa e tradí

cional Ireguezia, resolveu a direção do estabelecimento tornar pública a re

marcação que está sendo procedida nos preços.

Assim, durante os dias 30 e 31 do corrente, a RADIO GUARUJA, desta

capicul, 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 fnrne-
cidos pela I) uarujá, serão concedidos, indistintamente, os

sôbr e as seguintes mercadorias:

descontos �baixo

20%
todo e belíssimo s-rrt imentn de MALHAS!

\
COBEHTORES DE LÃ

toda a maravilhosa variedade de sáías de lã
TAILLEURS

CASAQUINHOS 2/4 de lã e nylon
Cnsaquínhos e véstidinhos de lã para meninas

CASACOS DE LA, desde o mais modesto, até o de mais

apurado bom gosto e perfeito acabamento, com o

15%

No grandioso e selecionado estoque de

P E L E S!!!
J

QUI M' O'N O S
CAPAS �e gabardine e chuva para homens e senhora."
TERNOS para homens e crianças
CAL'ÇAS de casemiras
BLUSõES, PULLOWERS e JAQUETAS.

cujos preços já estavam marcados como os mais ba

ratos da, praça. Convém destacar que as peles estão em

franca alta de preços, nas praças de São Paulo e Rio,
dadas as grandes dificuldades atuais di! importação, alta
esta, que afirma, proprietária da A MODELAR, não

acompanhou!

desconto de 30%!!!'

Diziam-se da Pelícín Mililar
e praticaram bárbaros crnaes !

,':'eiro F'rancrsco de Lima c .nterferência oolítica, cr.f·

Silva, sendo reconhecido !!ando ao ponto de, para 're

«omo Tutor da Família Im II. rm ir, so ser plausive! a

pcrial o grande José Boní- ,a dissolução, e isto a Re-

1 te Capino morreu no com-
f acio. Esta Regência gover- '!'ência compreendeu.

, I Late de 12 de Junho de
',ou até 1835 quando Q pa-! Assim o primeiro bata.

A data de' hoje recor-te- :J.,27;
.

d F'"
..,.. A I -

b I f'-

re erjo assumiu o gover- .nao que S8 re -e ou 01 ven-
de de Anaburgo, dois indi- iAs autoridades policiais, colono, abandonou os ban-} w" que : - em 1.645, deu-se o prr-

I ..

CiG. O país inteiro se mani-
.

.: (lo e d issol vide, pro eeuen.
viduos cuja Identidade ain- .ogo que ti��ram conheci- didos, tratando de fugir. meiro encontro de armas, ::'estou em movimentos ciVi3: 'l-se igualmente com os de-
da é desconhecida, Naquela menta do fato dir-igiram-se Disse ele que os dois ho- - em 1.581, na Bahia, fa- na guerra da restuaração de

P militares. j trais, com excepção do Bata-
localidade, que pertence ao para o local, onde foram fei- roeis trajavam masação a- leceu o Goveruador-gerat Pernambuco, entre o Capí- ! !� ão de Artilharia da Mar:.
distrito de Pirabeiraba, re-. ras deligencias ingentes pa- zul, por baixo uma roupa Lourenço da Veiga, nornea tão-mór Amador de Araújo Contrariando a vontade

: ha (Ilha das Cobras: que
side o colono Guilherme .a descobrir o paradeiro kzki, levando um paletó a- do por carta-patente de 12 .:; pardo Doming-os FagundesÍ de seus dois companheiros.. ce mantinha fiél as Leis
Curtis. dos criminosos que, entre- z.ulma r in ho no braço e mais de Abril de 1577, tendo che- I: um destacamento holandês I Deputados Costa Carvaho 'lé que bte também s > 'su-
'Os dois criminosos, que tanto, tinham desaparecido. c emblema que diziam ser gado

_

a Bal,ia em principias de Ipojuca ; l " Bráulio Muniz, o Briea· .: levou.
se diziam

.

policlaís e usa- i�ntretanto foi encontrado. da polícia. CIP 1578. - em
-

1.831, com a abd i- cieiro Lirr.a e Silva cham.u 1"" C"i-erjo procura o ,'1r;cra'
vam gorros com um emble- e preso, quando já se diri- O Delegado Regional, _:: ei.. J :62'1. o Coverna- cação de D. Pedro I a 7 de rara Ministro da Justic... ú o " I

-

. LIma e Si va e expõe a s:-
ma formado pelas iniciais .f;'ia para esta cidade, o me- ,m.:v:denciando para a cap- or holandês da cidade d- Abril e em virtude da' mi- r adre Diogo Feijó, dando- I uação _ "General, ,i A!'�;-
P.1VL estiveram por longo ,'01' que acompanhava os tum dos bandidos, deixou ':lahia. Coronel Johan V::II' nr.r idade de D,' Pedro 11, :) lhe todo o apoio para re ita-] lb�ria da Marinha e3:.i ré.
tempo. acompanhados de um c!dinquentes, o qual tem 14 j.olicia is' nos varíos postos Irorth, fui rno rto com u m I Brasil passou a ser gover- \.elecer a ordem,

r

oltada. Era o último' Bata .

menor aguardando um ca- anos de idade. Disse ele que I n"cais por onde eles possam [",'llJe d e .espad : pelo Capi- <ado poruma HtOgência Pro- Os part.dos "republi ia- lhão que t inharr-os ... es!a-
minhão que lhes desse pas- não conhece os criminosos I !)�'�sar a ainda onde à noí- ,iío Francisco Padilha. i c isórin, sendo eleita' a per- nos", "moderado", "libera, r-os 'sem soldaoos",
sagem para Curituba. Como e que os acompanhára ape-

I
te, li hora em que redigia-I "IIando explorava 02 = manente em- esta- data, com, e "restaurador" se guerrex- Mas Lima e Silva, \U\�et'

não o conseguisssem, resol.. sas por saber Que se diri-I JYlCS est� repor:ag'em,' esta- , Gores .da Pl'a?-ü Seu suces· ,lcsta. dos depurados. Jo:.} 'um encarniçadament·e. to. bável, l'espol1eieu:'
veram ir a pé e foram -call).i� i"':um para Curitiba, para

I
,<! sendo realizada. nov� ; ,01'. fOI tan�b_em mO,rto pel,.>

[' Ilit, C�sta Ca.rv:�ilho e J,O!lO A indiscipliná reinava
_ "Organize em Bat!l-

nhando até atingir AnaQur- Hlee tombem ele pretendia! :-,L1�Cfi no local do crime. I [�wsmo C:1pltao Padtlha. K;· Brau\:o MUl1lz .e do BrIga ;,as Tropas, agitadas pe'l' '!lÕes a Gual't1a Na!�ional.

Barbaro crime praticaram I

ontem a tarde, na' localida-

go, onde procuraram uma

casa para almoçarem e des

cansarem.

Hoje
PRESO O MENOR

no_ Passado

J-:rprima a rev,:Jta e a;ssol·
',a o Bata'hão da l"Ü.r;nh:..
Cada patdóta é um solda·
(O da Lei".
E á lei foi re,3peitacl.t, ter

:1 ',nando no Rl(j de J �, .• p.iro
.... motins, sendo resLbe:::l
eida a ordem e, SOssêr) das
famíllás;
- em 1.841, BO Rio de .Ta

·-.eiro, e depoil' de haver
Cl mprido E pl'Ísão d·� 10 a·

',os, a que foi sent<)uo::ad0
r;omo pal'ticipaúte da IJ�con.
'- .dência Minei '. a, fait:.I;':"� (l

�onse��eiro Jo$€ de Rezen
(:e Costa, depuflldo pül' !\f;·
. as Gerais na Consth"!!1te,
- em 1.864, pelo lVI;n:s

t! (j dos Negócio� Es�rfln·gei
"'{JS do Paraguai, foi apre
:.<-ntada uma -"r,ta êTll qu�
Solano Lopes se oferecia
·�(lmo medla�Ol' na qUi�st::ic
lo Brasil com a República
fJI'ienbl. Esta ;;:edia<;";r. '['li
fí'CUSll,(l.:> :

Entretan to, testemu-

i.han do o roubo na casa do

A casá escolhida foi a de

Guilhe ..·me Curtis. Depois
de comerem e repousa:l'em

á vontade os dois desconhe

cidos que já tinham obse,r
vado estar ausente o pro

prietário da. cas'a, de resol--Iver em punho a�ea:al:am a

I.

senhora de CurÍls, ll1tIman-,'do·a a entregar-lhes o di

nheiro que tivesse e que fi_I,casse silenciosa 'sob pena de

morte. � mulher, apavor�-I
da, entregou-lhes dez mIl I

I

cruzeiros que havia em ca·1
sa e os dois malfeitores pU-I
zeram em caminho, Logo'
depois Guilherme Curtis

cheg:oli em· casa ·e, sabeeltll'

do fato, armou-se'-com uma

espingarda e em companhia
de dois' vizinhos poz-se no

encalço dos\ ladl'ões. Alcan·
- çou·os com pouca demora e

"0 avista-los intimou-os a

que parassem. Não. se,ndo
obedecido, deu ao gatilho,
ó'sparand(j duas vezes, po··
rem a espingarda enguiçou.
l]m elos assassinos sacóu

então do revolver e alvejou
pfJr duas vezes Gailherme

Curtis, que foi atingido pe·

.:(,s projetís á altura do co

ração, caindo para logo
morrer sem que seus com·

panheiros pudessem pres

tar-lhe socorro, O trecho é

cereado de mata, na qual os
dois bandidos cleseparece-

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

\

AQUECEDOR

ELÉTRICO
-'

r��
1�(1ERSÃO e CHUVEIRO

C·--=---.....
CJpJcidade 30 LITROS

,. Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe ..

ratura desejada.

O MISTURADOR DÁKO, de regu

lagem' instantonea: permite a

maior escola de graduações de

TEMPERATURA.

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL
\

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.

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

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidrQ).
• Resistencia do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle' automático de temperatura po!':' T�RMOSTATO.

que proporciona grancte ECONOM,IA.

1),Ao
__.._._..._w_,·_·---....._

1
GARANTç O QUE FABRICA

!

�. DAMOS S/I.-Comércio e joênclas
Rua João Pintol '••Fpolis...Sta. Catarina

-_....."""'-""""-_.......,. ,

/

- em 1.8.80, o Imp ..w.do�'

do Brasil foi cOI.vidarlo pa
['a noml'ar u;n seu repr€sen·

I;; nte pára r;;'esidir ,; Tri,
puna) al'bitn.l çle Wa,;ll:q;_
10n,

.

a fim (�e julgar recia·

f,'ações apresentada�, U:jS

B:stados Ullidos po� a!g:,-
.

.I1.aS potências eUlrc" <,-' 'l:::,
c:::bend,.' e�S'l e1evad:.". 1,,'.'--

! fio ao Visconde de AI'lno�.
André Nilo Ta(!.lscc·

CASA MISCELANIA distrt
hu idora dos Rádios R. C. A.
Victor. Válvula", e Di8COII�
tti.Hà COnSt:1ÍLê(r',l Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IHovos Pilotos
I o CUl"SO de pilotagem do

Aéro Clube de F'lorianópo
tis continúa em franca atI.

vidade, estando já prontos

1-"11 a a "banca examinado

I',," oué concederá o "hre-
" Doutor Osmundo Vieira esta julgada por sentença. d

'

L: e. vot", uma turma e, C'llC('

Dutrn, Juiz de Direito da c c teõr i'eguini_e: Vistos, - t"!_'T!entoR, que foram pre-
Comarca de Biguaçu, do .ic. Julgo por sentença a

phn,(�OS pelo Ín.strutol' Luiz
Estado de Santa Catarina', resente .justíficnção para (.• ines, destacado avi.iucr
na fórma da Lei, etc. ue produza os :;','Ci3 ju ridi- c.vir, que desde' há m'I�,�,O
FAZ SABER aos que o os e l!;gr,is ef..e:to,-. Façam- ''-'::0 formando aviadores pa

presen te edital virem ou de- ,.� as C! taçoes reque lidas na
r:l :: reserva da FAR

I'" conhecimento tiverem :'l:cial: .l dos cOl,L'Jntantes
- A nova turma é forrnxda
que, por' parte de PEDRO ) do Dr Promotor Público, 'f D I b t ,,'J' l, qn sc

, e am er, na

JOSE' LUIZ, por seu advo- ;'01' mannado ; a (1(, Delega- ",)!t'i'.o Del.nnbert, Car.i 'o
gado: Dr. Acácio Zélnio da llL do Sr:niço do FA,trimô� Dermbert e i larry G;(-

EDITAL
JUIZO DE 'DIREITO DA 1.J\l�tificaJlo,

ciente o Dr,

COMARCA DE BIGUAÇU Promotor' Púb.Ic i. Biguaçu,
Edital de citação com o 'pra- I 2(;·4'-53. (Ass.) O. Dubra.
zo de trinta (30) dias ! P:'ocedida a justifi.ação foi

Silva, lhe foi dirigida a pe- :�io da União, pr.r precató- ,'baG,

tição do- teôr seguinte:
Exmo. Sr. -Dr, Juiz de Di

re.to da Comarca de Bigua
çu, Pedro José Luiz, brasi

lc iro, solteiro, maior, lavra
dor, residente e domicilia

do em Sorocaba, neste Mu-

advogadop_cipio; por seu

infra assinado, pretende

driano; conforme o mapa

allE-XO. 2 - Qu� possue esse

terreno há mais dê 30 anos'

'de maneira mansa, pacifi
ca, sem oposição l1em int�
!'llpção, e com o ânimo de

dono. 3 - Que não possu
indo qualquer título sobi'e

O citado terreno. pretende
p.dquirir o don1'ir,lo do mes

mo de acôrdo com o art. 550

oC' Código Civil e com o dis

posto n o a rt. 454 do Código
ôe Processo Civil. Assis

í'Jis, requer a V. Exa" se

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

arrolaé�as as quais compa

r'ererão'em Juizo,',cn dia e

uera por V. Etil:3. designa
ú's, indepen ::le,ltUYH:n te de

intimaçac, afim d? que Sê

i[1 justiiicada a 1,osse do

!'equerente e e.11 f'f'g-,Jida s,e

J� cit�dos os conúon tau tes

elo imóvei,' pessoadn:ente e

por ed�tajs os ii:tcressados
ii:certos para q'll', dentro

éo prazo legal co;;testem,'
(Iuerendo, a prt:.2(>:ne ação,
s"b pena, just-ifi( (lda como

eE'tá a p0sse (b r,equerente,
I'er julgada a -precedência
da ação c expediIlC:n man

eado que autorizá & ,respe-

ria, que oeverá �EC' expedi
da ao Juizo de 1� reito da

,

Comarca da Capit al, P Va-

��,�lk!t.:tmos J�; senh 'i,:"

{)"'ly Melo e r.rio Veo-o,
1'1:!',,';'ec tívamente, Prestde-rs

Concurso para preen- i

chimento de vagas do Qua-I
11'0 'de Funcionários da I

'\sS(!'.11bléia Legislativa I
In!ormações: Livraria '

:��
--- --� aJ �.-.,,::
��- -

�ins de semana aOnurn -�.;;
_ ..;- Passe seUS

b \icio da cidade,
COdI

(

-=-= livre, \onge
dO

�.'
U

de onde vo\tar6 4 "�,C"'"
, \ recan�O, , ', ..

Opra:z.we ,
.

e\ COI"
.

nOvaS ene"3las.
á \áci\ e agradáV "

\5tO \hde ser
possante motor.

...oou�\;o ,um

MSO"JOK ' RSE .•
, liA-NOi\Íi!�. 'De 2.5 à 22 H.P.

Distribuidor
C. RAMOS SIA

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolis

:::�::�::'�:�::';����':'�,n: L,)·ra ,'·T.'
.

Clu-be',Nestes t�rmos, D e A, com

<:,s· docun;entolL,jtmws e de
,

tudo, "da.:ldo-se dÔ;Jcia . ao

Dr. Plon,otor P ;,l)LC?, :para
que tud0 se' proceSS'2 na fór:
ma do art. 4.555 e' >,eguintes
<io C. P. C., P.· defel'lmento,
Eiguaçu, 17 de ábr:J de .' ..
1953. (Ass.) Ac:Sc:lJ Zélnio
ea Silva. Estava <'fiado com

;:"tamp'lhas es ,'.cluais no
"alor d'3 Cr$ 3,50 inuti1iza�
das. Relação ,d� testemu
nh�s:' ,Io�ío Mar:al'l) Perei-

1'a, Candino JoZi::> Fpr'eira e

.'\ngelo LunardeliL Em a di
ta peticão foi dado c seguin
te despú(;bo: Dê�iglle o ,Sr.

hOl';l'

PROGRAMA DE :FESTAS PARA O Míl.:S DE JUNHQ
Dia 20 - Sábado -- Tradicional Festa de São João

c'enominada "BAILE ,DA ROÇA". Apresentação de mú
,icas juninas - Conjunto de acordeons - Dansas d",

:{uadrilha, ratoeira, do lenço e chapéu - Casamento de
Zé Fulgêncio com Sinhá Mariana ..:_ Ambiente comple
támente a caráter - Muita 'alegria - Fogos, balões,
espanta coió, pinhão, ,amendoim, queimada, cará, mela
do, pé de moleque etc .. Premios ao casal, moça e moço
que se apresentarem com o traje mais original. Reserva
de mesas na Relojoaria Müller a partir do, dia 15 -

Cr$ 70,00. ,

Dia 23 - Terça-feira - BOITE -. Uma gentileza
cios distribuidores dos Acordeons "SCALA". Uma noita
da inédita - Eoite da Colina ao 'som de acordeons e

conjunto de ritmo, Ambiente junino· caracterizado tima
festa no Arraiaá de Siío .João. Início 21 horas. Não ha
'lerá res,erva de mesas.

.
Dia 2-8 -:-/DC!millgo -:: Soirée - Inicio 21 horas.

AS VERDURAS COLHIDAS J' EM CASA�
{

SÃO SEMPRE MAIS SABOROSAS!

, I

Para fazer uma hoa horta .••

Comece adquirindo boas sementes

E boas sémen tes, de germina-
ção garantida, você encon

trará nos Postos de Venda:

({G. A. CARVALHO»
1l\IERCADO PÚBUCO e

CASA AZUL (Ed. São Jorge)

1'11; a ':;05 interessadrís in- , .

e f{.cretat�io .Ia Entid r-. ...
rertos, por edital (;om' o.

i,�',':ll nova tu rrna l:lle se -1'1' r-
p'azo de trinta (50) dias, l� .H'& recen temem.e.
tJ;lblicado três (i',) vezes

arn jornal dd Capital, e

AULA ,..
uma (1) vez no D:[,Í'lo Ofi- a. �

, j

mover' uma ação de usoco- e ial do Estado, I:l guaçu, 5-

p+ão, fundamentado a mes- ,'i�53, (Ass.) O. Dutra, E pa

ma no disposto no art. 550 r a que chegua ao conheci

do Código Civil e assim eX;1 rnento
60S interessados,

peõ e requer a V. Exa., o � assa I} presente f:dlzal com

seguinte : 1 - Que possue ) prazo 'cie trinta lHO) dias,
.Lider, Rua Tenente Silvei.

no legar Sorocaba, - neste publicado e af ixado na f'ôr-
, ra, Edifício Pathernon

Município, um terreno com na da l?,;. Dado e passado
a área de 147,540 m2, cuja x esta Cidade de Erguaçu, IIrmaZaOS Matã ..

ma ior extensão de L a O é ros séte dias do l':ês de fi ti ti

de 880 m, e de NaS é de maio do ano d ; lT!;� nove- licos para Italó-
258 m., p,endo'snas confron- r.entos t:. cinqueutn e três.

Otacões as segu in tes : N com En, Orlando R'HlIão de Fa- pons e rubicí
terras dr João Adriano; Fe- da" Esn:vào, a fil dal ito-: Itaiópolis e Urubici, 10-

liciano A. Domingos e her- g i afei e subsc re..: Biguaçu.] cal idades catar i n.e n ses
.

,

deiros de Alexandre Adr ia- 7 de maio de 19G��. (Ass.) grandes 'produtoras de tri-

no : Sul com as de Gregório Osmundq Vieira Dutra go, vão ter, ainda êste ano,

Adriano; Oeste com o Tra- .Iu iz de Direi-r, Confére armazéns para estocagem
vessão Geral e terras de com o orig inalve fixado no :10 cereal, estandoi sua in s

herdeiros de Alexandre. A- bgar d _;' costur'w. (\ Escri. tala�ão a' cargo da Fábrica

ddano; e a Leste com terras vão, Orlando nomâ() de Fa· Nacional de Estrlltu ras 1\10-

devolutas e as de João A- J ia. tálicas. (SET).

... �o�neR

... COUVE MANTEIGA

... NABO BRANCO

! COUVE RABANO
.. REPOLHO
* NABO AMABELO
... TOMATE

* RAB-'.'IIETE

* PEPrNO

,* ERvnRA

* ALFACE

* CENOURA

* BETERRABA

Dtü. io da Mefropole

a Cidade e a Rainha

� bonita,

Costuma-se dizer que fes
ta de coroação, só se assis
�e de geração em geração.
�ntretanto o Po.vo inglês
:10S últimos vinte anos teve

.Jpoduuidade de presenciar
"rês. Uma após a morte de

Jorge V, tendo sido coroa

do o Príncipe de Gales co

mo Eduardo VIII, depois
pela abdicação dêste, nova

20roacào entronou Jorge VI
.

\

que faleceu elevando-se á

I coroação agora Elizabeth
......:��t

-----�::.:;.:;.-------------- II.

A cidade se empougou, I Império, mas também no

�mbora á 'distancia, . pela I mundo inteiro. Pode ser
I "

,:ol'oação da Rainha Eliza- i CO!,;;10minacla mesmo de fa-
, \

')eth ,II, Podia sentir-se
�

o I mília real'mais simplÍ.:ica
,11 tel'esse pela aglomeraçao I de todos os tempos. ElIza
,is vitdnes que expunha'm beth II educada no mêsmo
:otogl'afias, map�,s, retratos i ambiente, encarna bem es

,le emblema's, do colar que, ta simpatia e deve prosse
) Brasil oferendou, ornado I guir a tradiéão criada nos

,,:om pedras brasileiras, tra- últimos ü:mp03 pelos seus

nllhado por ouriveis artis- pais, sempre sOl'l'identes,
"as nacionais. A procura ,;empl'e jU:1to ao povo, com

.los Ci,nemas, cuja frequêll.- simplicidade, com carinho,
,ia deve ter aumentado, em passando com o povo as

Jusca dos jornais focal i- ,�L!as privações, as suas

.mndo os prólogos e depois i1pel'luras, durante o perío
),;; atos cla coroação, são do da' guerra e após guer
,;intorp�'ls do interêsse ca- ra.

'ioca pela festa tradicional
A coroação fez regorgitar

Londres, levou à Inglater
ra gente de tôdas as partes
do mundo. E dentro da I,1OJnpa, das roupagens co-,
[oridas e tradicionais, den-!
tI'O do lllXO, sobressaíu a

fala simples da Rainha ele
:;00 milhões de pessoas, 5de
�larando: "O que antes pro-[
metI quero' executar e

man-,ter, assim Deus me ajude".
Que seja feliz no seu' reio,nado, que Deus a ajude a

presenvar a paz, a COnCOl"

rer para dar calma e sossê-
A faniília real inglêsa go ao homem cansado já de

l'oza de grande simpatia, tantas guerras, de lutas
:lào só na Inglaterra e seu tl;lntas !

ffil\'IANDADE DO SENHOR JESUS DOS PAssas
-� ,

E

HOSPITAL DE CARIDADE

Editai de Fornecimento
De ordem Ja Mesa Administrativa da Irmandade do

Senhor Jesús dos Passos e Hospital de Caridade, desta
rapital, previno ,aos interessados, que, até o dia 26 deste
rrtês, ,às 12 horas, receberá esta Irmnadade e Hospital,
na sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas, para
o fOl'l1ecimento de todos os al:tigos nec,essáricis ao seu

-;onsunlO, durante o semestre de julho a dezembro do
ÕDrrente ano.

'

Flol'ia�ópolis, 10 de junho de 1953,
Luiz S. B. da Trindade - Secl:etál'io

IBin�o �os 8elo�ios
BRILHANTE REUNIÃO DO BINGO

SOCIAL NO CLUBE DOZE

QUAR1IA-FEIRA; dia 17, às 20 horas,
grande e especial BINGO DOS RELÓGIOS,
com_5 rodadas para o BINGO MOSCA ... Os
prmios se acham em exposição nas vitrines (b

. "CASA HOEPCKE", sita à rua Felipe Sch
midt. . . Êstes tem sido muito apreciados, n{)�

tadamente o grande carrilhão francês ...

la. rodada - um relógio em fÓl'lna de li
vros para escritóriG, inuito original.

.

, 2a. rodada .".-, um relógio em fórma re

donda para parede, utilissimo em todos os la
res.

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

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

5a. rodada - um grande e rico relógio-
'

carrilhão francês, de pé, móvel de madeira de
lei, e que bate quartos de horas, meias horas e

'

as horas com pancadas musicais ...
Filme: - A eletrísante pr'odução da

Warner Bros: - "A VOLTA DE MISTER X",
com Humphrey Bogart.

Preço do cartão: 7O cruzeiros

"

OLHOS - OUVIDOS - NJ;\.Hl:t. ii GARGAN'f,�
DR. GUERREIRO�DA FONSECA

. , .pecwn.ta d. 8....1'....
,

Receita de OculoR - Exame de FUlIrio óo Olbo vu.
Claaaifieaçlo da Preaalo Arterial.

Modera. Ap.relhal'em.
eoualt6r1. - Vilcoad. d. Ouro Pr.to.•

---------------------,----
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

Quase Completa a Refórma Assembleia Legislativa
Para a Educação, Tancredo Neves, do PSD de Minas Gerais o Dep= Fernando Oli��ira CO,�tou, .

�n!e
UIO, 16 (v. A.) - Divui- nis.s.cs, respectivamente, da

I
MANE1�CIA DO SR. JOÃO, gem, em seu gabinete, a- Com9 PO,de O Coveroador �aDbar As Elelçoe� .•

ga o "Diário da Noite" os Fazenda e do Trabalho. CLEOFAS I pós haver entregue ao S1:. Sess�o_ do. d ia : 16-6-53.
I (�" l'hlavras profe: .uas pe.o I sabotage�. pratJcad� e.'u se

nomes apontados .como ínte- I
JOÃO NEVES TAMBEM I RIO, 16 (V. A.) - O mi- Getúlio Vargas a carta em �re,sIdencla: Volney C, de

I
G ):unado.r

_

qua 1('( assu- car.ro of ic íal, tt.mbém, H!ll.
,grantes do novo ministério: ! ENTREG.ARA', HOJE A i nistro da agricultura, que I que solicitou demissão do Ol iveira,

, . ,mia ú alto posto CP-1 1951: I t,�tJva" de ataql��S a.ls
Fazenda, sr. Osva�do Ara-I CARTA DE DEl\'lISSÃO : se encontrava em sua fa-! cargo: afi,l'mou o sr. Neg�ão S�c�'etarla: �e�Olr V�rgas i

'

jeeps nchap�." bn.lne�"nha (posse amanha); Edu- "RIO, 16 (V. A.) _ O sr. I zenda, em Campos, retor-' d e Lima que o seu pedido ] Ferreira .e Elpídio Bal?o_sa'l que se locomoviam em 'h�E�
cação, sr, Tancredo Neves,

.

João Neves acaba de infor-I nou, hoje, pela manhã, ao' fôra aceito. Acrescentou: Ir�'�gul�rI�ades na,s :lelçoes .,;a caI?panha ct,e ?pl'e��iit
do PSD de Minas; Exterior, I mar a Meridional que em Rio. Logo após, foi anun- I "Agora aguardarei a desig- "As, ultl1n�s eleições mu- .�X p�'esldent: Eur-ico ,Ga�.
sr. José Bonifácio, da UDN

'

8êU despacho, amanhã, com ciado que o sr. João Cleo-! nação do. meu substituto". mcrpats realizadas, desrnen- par Dutl'a�laO t:ve aro'hida
de Minas, ou sr. Paulo No-! o presidente da República, fas tambem escrevera uma 'o GOVERNADOR DE MI- tem as palavras do sr. Go- .jr; Santa �, ..itarína, rhmollS.
guelra F'ilho, do PSP de São entregará a carta contendo carta ao sr. Getúlio Vargas' NAS NO RIO vernador do Estado, quando t ra cabalmente a ap�'b�Tlsão
Paulo; Agricultura, sr, o seu pedido de demissão. pedindo exoneração. I'

.

,

ao assumir o Govêrno": "� do ",ieeu', pessedista, faita
Francisco Toledo Pizza; Segundo "O Globo", for-, RIO, 16 (V. A.) - A's U. D, N. perde um correli- pela policia, e transferên_
Tr-abalho, sr. João Goulart CLEOFAS ENTREGARA' tes elementos políticos tra- 115 horas desembarcou nes- gioná rio para Santa Catarí- .Ja dos eleitores

(posse quart.a-felra I; Jus- HOJE, SUA CARTA DE- balham pela permanência ta capital o sr. Juscelino na ganhar um Governa- cução da U.D.N"
d J

� I dor", ..liça, sr. Antônio Balbino, PONDO O CARGO o sr. oao Cleofas na pas- Kubistchek, governador de I}S as urnas.

do PSD da Bahia; Viação, RIO, 16 (V. A.) - O sr. ta da Agricultura. I Minas Gerais, que, após Essas foram as palavras A permanência, de solda.
sr. José Américo (posse João Cleofas, em seu despa- NEGRÃQ DE LIMA I conferenciar com o sr. Ne- .n iciais do dep. Fernando, .los no recinto onde se ins,
sexta-feira). I pacho, amanhã, com o sr. AGUARDA O SEU I grão de Lima, teve demora- Osvaldo de Oliveira, que �alaram as urn.,s, foi cons.

NOlVIEADOS ARANHA E I Getúlio Vargas, entregará ,SUBSTITUTO .

I
do encontro com o gover- "I,j)Íu à tribuna, para, após catada logo que se abriu o

GOULART I ao presidente, a carta co- RIO, 16 (V. A.) - Abor, nador Amaral Peixoto, pre- ;erenados os ânimos "post- .A União Democ-át ica Na- .ecinto para a votação, �,
HIO, 16 (V. A,) Fo- ; municando a deposição do dado pela nossa reporta-I sidente nacional do PSD. .le itorais", apresentar à CiJilal perde um correligh 'oram af'astndos por noss-,

ram assinados os decretos' cargo, a fim de facilitar a "asa a crítica ponderada da ns r.n para Santa Cataria"1 n terf'erênc i-i.
nomeando os srs. Osvaldo recomposição ministerial. Adoeceu a Taumaturga imprensa catarinense. As- gan l.a r um Coveruudor. Atos dess. r.u tureza de,
Aranha e João Goulart mi- TRABALHAM PELA PER- s.m, iniciava a leitura, para .F:n:f:ramos que alcama- monstr am uma exuberânc'

do Es.re-."o lue constasse 'dos Anais da dos os ânimos, screnadi s que, o govêrno temeu o [u:•• Casa, de 11m artigo do "JOI'- t t t I' , leit d- ,

aque.es que' omarun parte gamen o ivre uo e ei ora

coutLlstflp.a-o d!:ll LaV80derlea llial
de Taió", que, sem côr r.a 1 ,�. e_ia de 3 <""I: junho e-: catarinense. 'lUE:: teve o pã

í

U 11\1 \I partidária definida, fria- 'Paió.: apresentar, como é democrático amassado COI

Serratlen,- mente, analisou as eleições. natural, usando desta 'I'ri as mãos da oj.ressão.
9 i .j;(Quêle município, com suas br n a , a nossa crítiéa de aLI Quem venceu as eleições

D, Olivia Pelegrini, a taU-I Aí fica a contestação,' a�'b:tra1'iedades, praticadas vcrtência ao Governador d em Santa Cn.ar ina não' foi
naturga do Estreito, adoe-, para esclarecimento do as-I em pról da coligação UDN, Estado, baseada p rncipal a União Demr crái ica Nacio.

Florianópolis, Quarta-feira, 17 de Junho de 1953 I :eu, ante-ontem, após aten-' sun to, que nos prestou ° sr. 1-- PRP.
. .

rr;-:.tl' e, depoi s � e auscu lta- n al e, sim, o (, ..vêl'no do E�
________________________--- 'r" cêrca de duas mil pes-' Cleóbulo Serratini, face às

I A seglllr, prosseglllu. o da a imprensa C' ':,rinenst' tado oprimind,) e coagindo

Para O LI'der do PIB Ler·1 ('r.._[. I. - ' I \)l'�do,r, :elatando �atos 11'-1 quase unânime, ein afirmar I por \emer '1 l>,re manifell
,

. oas VencIda pelo cansaço, declar açoes de JoaquIm r'··-lltaveIs "contecldos OI) 'IA' b 't
.

d d t
- .J t

'

.,
� .

i'
L. ," '. lO enclas e ar 1 r:tl'!e a e::; a�ao ;.0 po\,(, ca armense.

," Ql"ganismo requ,ere� .re- Gonçalves.

I r�e�Ol'�'er das eleiçõe:, . ,1 prati?adas �uando se feriu I Te'11) na .�"(rr?ec�ndo ao

.

T t pouso, Aquela senhora Ido-I. E ele,�" he� �eI?�.lstr:,an, o pleIto el"J"loral. I povo dt> Tr,w peja forma 'C'l-
. Os trabalhistas de orlo protes am ,a, cujos fatos que estão a gU? aflrmaçao mlcla�: ��e ,Para qUe i:icass" ':onstan ',alhei:.'esca (:ll� di,spens0u ,l

t f d d
· -

cendo repercussão vímos
I ., digam' os carros oflcla.s uO dos ADaIS da r'as,t le'� c:::ravana pe'l�edlsta, mo.,·

COO ra ara0 8·. 8 eunçao noticiando, com as infor- TIM
Que transibvam livrement,� em artigo do J��'nal pe Taió tra!:,clG-se O1"\e J"O e capaz dr'

I naquêle município, coagindo (A Voz de TalO) filie, sem cumpr:r o ele'· pr civic·o di.i
CERTIFICO, ém cumpri- Jácomo Consoni vg MaTia mações que nos prestarami·· •

: ,cor. duzindo elei�ol:es. Tam- cor partidária d:üi�ida a'l' v,_to sem a P·';' manência d�
mento a despacho .exarado, fheresa de Faria� vg' Giu- os próprios pacientes, teve. No mandado de segu-.

eem, o sr. �ec,retar:o da S?- sinala iF9gularJ:ades co· Polícia e _que constituiu a-

pelo exmo, sr. desembarga- 3cpe de Ada vg Virgínia de
febre à noi.te I d l" !Jurança PublIca, la estan, rretidas p;�'C.s a,!:'.ridades teqtado à dignidade pela

0")" P"esI'dente no r'equel'I'- Cândido vg ldalino João Ma-
-

'.' l'ança que o r. To entmo }J1'2ndendo fotógrafo q'.l(� f" UDN t T", ir

D OlIvia interrompe as- rI C II
'

.

' "que avoreceram a . e gl-n e alOen 'e
merto firmado pelo delega- noel Santana vg Angelino

.

. ,

I
ue arva 1.0 tmpetrou ao l'atIa cha.pas dos carros OI1- <,eus coligados. Ordem do Dia

cio do Partido Social Demo- Rossi vg Octávio Fernan- 31m, o seu trabalho esta- Colendo Tribunal de Jus- .;iais, que estacionavam de· Assisti '1 prisii'J do fotó, la. discussão do projet:>
crático, dr. Rubens de Ar- des vg José Abrat vg José f�inte. tiça, os seus advogados, na fronte ao hotel, local, parc!. grafo pelo Secrtr,ário Ó, de .Iei n. 61-53 - Con.:�de
ruch Ramos, protocolado l�osso pt".

. ,oeLiciio, deixamm profeti- ;J!'o_paganda claq-�lêle estabe- Segurança Pública, ato ar· auxílio de Cr$ 50.000,00 ao�
sob n. lS.313, que. é o se- É o que me cumpre certI-' CONTESTAÇÃO DpS PRO-'

-

A

• ,(,CImento. bitrál'lo, exclusivamente operários da fábrica Tece-
,.

d f' I :: 1(10 cme o governo do Es- T' d dgninte o teor de um telegra� flcar e ou e. PRIE'l'ÁRIOS DALA-" ermll10U, con enan o a ,'orque tirava -[('LOgrafia!, lagem Itajaí S. A., de aut -

ma dirigido à presidência Secretaria do Tribunal
VANDERIA SERRATINE tado, t3,0 logo tivesse co- VIOlência praticada pelo go· clOi:i carl'r,,; estac1cnados ll'\ ria do deputarl'.·' Bahia B.·

elêste Tr.ibunal por Adelino Regional Eleitoral em Flo- nhecimento do p1'Ocedimen- i érno do Estadfl e alel'tandC' frente do- Hotel "Osvaldo tencol'rt.
-

Faxion e outros: ':Exmo. Sr. l'ianópolis, 15 de junho de
dOES to judicial contm o ato ile-I aos seus pares por esta in- Esch", f;, por soL l�ação c.v 2a. discus"ií0 ,� votaçã.) (lo

Desembargador Presidente 1953.' I
A reportagem e -

.' , volução política que faz ·,·r'opr'.i·p.t,'",·,· ·.n. Na-o .'I'I·entad\' .

t d I 31 r,:.']�Jc.l que p?'attCa1'a, tornana . d'. '-, proJe Q e f" n. -0,,---

elo Tribunal Regional Elei- Carmen Gal10tti - Chefe fADO foi, ôntem, pela ma-

I
agOnIzar a emocraCla em relos f .'. r'1entos à'c, PSD, Considera d,� utiiidade l!Ú-

torai Florianópolis _ 'De da 2a. Secção. ilhl, à Lavanderia Serrati- êsse ato sem efeito. ��nta Catadna. "Quem ven- (orno a' .r�a o documento blic[� ., Socieõ:;ae Ber.ei:i-
Ararílnguá SC. 392 - 306 VISTO: (li, !1 chamado dos seus pro- E:.Sl 1))'líticlL vem sendo c(;:u as eleiç5es mun :cipai8 liviadc,! do Gov c. �'nador d, cente de Assistência Soci�'],

.ni:o f("i a União Democráti·- 10 - 10h. - Os abaixo '

t" D
'

d d E d d d
. }i"tado l"I':monden lu o ofíCl) Sta 'fel'eZin'la, 'com seã,� ll.,Dl',e anos. ese,lavam pres- �! ata él, no sta o, es e CH Na'.cionarl e sim o Gove�,.·�!>sinados eleitores do Par- Solou Vieira - Diretor. • cO Egn"�,io Tribun :i Eleito- cidade de Guaramirim

tido Trabalhista Brasileiro CERTIFICO,: em cumpri- tal' um esclarecimento, reti� que a' eternal vigilância co- r.atol' do Estado e a coacção ..

I r,,'. 2á. discussão e VCl�:lÇi!,)
no município ,de Turvo vg mento a despad10 exarado, ficando ·parte do noticiário mecou a moralizar nossos peJ]jc;al". No porão do hUlt'l fomos do projeto de lei n. 41·52 .-

na eleição realizada em qua- pelo exmo. sr. clesembarga- publicado, referentemente �ostumes administrativos' i LE:U umas bizarras e pi .. citados �omo mau uatários. Considera de utilidade pú,
t,.. o do corrente vg votantes dor Pre�idente no requeri-' à local sôbre a cura de Joa-I e políticos. (Nctda de Tur-! t:,r:�:as in:'vrma<;ües que "r- Nossa int\:l'vençã(; teve co- blica a Sociedade Hf)�;p;la-
da décima oitava vg décima .i1ento fIrmado pelo elelega-I '

G I d')
.

I
(('\ el nadol mandou ao Tll- mo finalidade acalmar o", lar Santo Antônio, da cida-

." C[Ulm onça ves, ommgo i vo . b ,,' EI 't . I < ,
nona vg vigéssima terceira do do'Parhdo SOCIal Demo- , . . I

.l.,�.. el ora, na" qua.� ânimos exftitaclos do sr. S2' de de' Chapecó, de a�l·.ol'ia
e vI'ge'ssl"ma qllaI'ta secco-es ,'t' d' TI b dA'! ultImo, no HospItal de Ca-'

A f' d d d con:.1."8a at� atos ilegais, r t" _, 'P '1
d d' L

. T". ....ela lCO, 1. nU ens e r-
,

. pro ectU os a voga os" _ _
'r�'al'lo r. "o sr, ir <tlüçma ..·

I
o ep. eno!r vargU.3 rer·

eleitorais localidades do 'dis- ruda Ramos, protocolado ndade, onde se achava em
l

.

f
I'.;:�:.s mform.açoes serao, Cl.'C: Bornhausen, e, pa.ra. evitar l'ei"a, qlle defC'.ndell ') :-,","-

I
:l'o c �'. ToLentino, como oi tdI' '" ,

c
'"

trito de Jacinto Màcliado vg ;ob. n. 18.313, que é o s.e- tratamento, tão logo teve 311a par e, IVU gadas opor- que tomasse calT.Jnhr políti. jeto._.

f dito, anunciava que o pró- rl"l"n "ntenao se con ormando com o . !lllnte o teor ele um tel,egra- <wte si o rosário que d. Oli- ' L <'.' '- •

co, acusações improceden- 2a. discussão e VCUICarJ
resultado anunciado para as mI endereçado a êstel Tri- : via Pelegrini o mostrou: prio govênw enguliria o :--ão trechos do discul' .:) tes, uma vez que .�,' �)"atava do projeto de lei n. 17-;;3--
referidas secções porquanto bunal, pelo presidente do , " ato imoral ( a classificacão [I): ustre rlepq,J:a, r: de fotógrafo (:o."'r,',ilOna- Considera ce utilidaa,;) 1'Ú-
àos trinta e quatro votos Dirc,tório do Partido Traba- O sr. Cleobulo SerratmI,

é do mandad�) que assi�á- Gs atos pratie:làos peio rio e amigo d:) :-)(-:;1'\'lú1';1) bllca a Unifio Espíri1a Dis-
dados à legenda do PTB pe-' lh;;,;ta Brasileiro no muni- -na presença dos seus em-

-

l h
�'�)(;t-r Executivo e:'o Santa da Segurança.' cípulos de Jesus, de lultoriara, tao ogo ouvesse recur- "', .

'lt' I
'

lGS eleitores que a esta subs- dpio de Turvo: "Urgente pregados, explicou que, a 19
d

Vl,:\]�llIa. nas u ",nas· e e!- O destacamento p01'(:ia! do dep. Elpíilio Barb\,)�,l.
CI'eve vg apenas apar.eceram ��:,':10, Sr. Desembargador dOe maio último, aquêle seu

so ju icial. Houve o. recur- /'l'ó. rea lindas. ((('"mentem foi reforçado em virtu(je de 'Discussão e votação do
treze apurados sem que hou- :'re�;dente Tribunal :R,egio- .,mpregado, Joaquim Gon-

so. E o ato já foi engulido. ler o Secret:Í1':.) denun !iad,) parecer exarado ao ._·eq'I'�-
vesse quaisquer anula- <.'11 Eleitoral Fpolis, De La- T01'naram-no sem efeito, 4 Sal'da de Laler ao eleitorado. rimento n. '�.5-;i2, r,eft:�'{,nte
GC-les vg qllel'em levar' a "38 ·19 9 1715:a

1

VE�, solicitou retirar-se, N d' d J", 'UILl c. -1 - -

, cqm data atrasada. o Ia fi" eIça" um" a um telegram't a ser tn!l.s-
Vossa Excia. êsse Egrégio' -- Penll1 te êsse Egrégio visto 'estar sentindo dôres podAra' a fetar máquina de terraplanagem mitido ao sr. Ministro da
Tribunal veem'ente protesto rribl.;nal protestamos em rias costas e na cabeça. Es- Vem a talho de foice, se- U' trafegou no distrito de "Ri- Agricultura, s, ;:cita'ltl'\ f:S-
pela ocurrência que de- lOme Partido Trabalhista �a licença, foi-lhe conced,i- fundo dizem os lu'sitanos, as degociap.o·es beirão-Grande" ostenta'ldo tudJ pari (\ ,U'1:ento lo pre,
monstrou inequivocamente 3rasileii'o vg qualidade pre- da. À noite, a família co- 'cpetir a91ui Çl. história de

I b
.

'I cartazes de pro:1aganda LI,';- ço do tr:gc na zona (;''- :)1'0-
serem procedentes as notí- ;it!c'nf.e eh'etório municipal .ang 0- r8SleI8,·ra8 toraI. '1",·.�I'.. mun:icou-lhe que Joaquim Lm antigo hoteleiro. do in-Clas a que se propalam re- �'uno éo:1tl'a apuração e

,
O número de caU"-i oL- Di 'russi'io -' \-otaçãJ 00

lativamente fraude verifica- ontc.gcrn ,-otos eleicões ve- peorara. Em seguida, 'a fir- ':e1'i01' elo Estado, que nas L_.-l"DHES, 16 (U. P.) - ciais que conduziam eleito- j)a!'ec�� examCto a um "fi,,',')
elo ocasião urnas encontra- 'eaú"l'es quatro jun-ho por- I ma pôs-lhe à disposição �ontas elos seus hóspedes �egundo o correspondente res constituiu verdadrll.'9 Í' t'I.•crdente li:l Câmar 1 dos
vam-se depositadas edifício (uanto houve fraude vioJa-! dois médi,cos: drs. Did Mus- �,ncltLi,l, fiO final ou no meio, Jo "Financ'ial Times" no vexame, demor·.strando () DeJ.,utados, i tituin�h llOVt.l
0�1de PfI�OvisÔIA'iamente fun- ão urna,s desvirtuan�o von-I' si e Mário Wendhause?, os �sto: S,p, .. ' .. ", 10,00. Rio de Janeiro, a' saída do' (;fsrespeito à lei e, a inter- C·", !'{' Eleito"f'l.
cJOna orum raranguah pt :a-de eleItorado pt Somente '

Ih ' minI'stro Horarcl'o Lafer da
ferência do .Govêrnn nus 'T, :...r.s apI' ,\72dos, l!'!a::Por êsses motivos esperam ecções 18a., 19a" 23a. e 24a,

I
q�laIS acon�e alam a remo- !\1tdos lJOfFlvam as notas, eleições. .... ·Ulínte.

que êsse Tribunal haja por ;orrespondentes vila Jacin- .:;ao do paCIente para o Hos-' 'em, 1Jwiores exames. Ou- Pasta da Fazenda poderá Alguns funci')nário'; sus- 2.1. óiscusci""o f: "\ .I' 'Lbem determinar uma verifi- �o Ma�hado e localidade Pé-, pital de Caridade, afim de ':1'OS, no entanto, queriam a afetar as conversações An- peitos de. simpáticos pelo íi·,. ('Jeto r: (.·'Vi2, q:: . n 't
cação na Icontagem dos vo- :Ira trmta e sete eleitores entrar em observação, o 3xplicacão daquele S,P. O ,gro-Brasileiras atualmente P.S.D, foram j'ldos ,�h�lpa3 11"11 C ;násio rr�' cid 1(" dE'
tos e vg se tal não mais for perte,ncentes Partido Tra- I

que' fOI' feI·to.
..

h l
'

, , . dactilo!lrafadas e amea(.�a- J. ,. i ;e.esperto ate eira, 1a preve- em curso naquela capItal �

possíve1 vg se mande proc-e- )alhlsta Brasileiro nos pro- tios de perseguições C�20 T,',:: áprov: O·) con' r '.

clu a novas eleI'ço�es a fI'm ·.lll'.�I·. aIn I'eclamando COlltr'a ..
-!'-""'k

I
nido com a reclamação, to- ou, pelo menos, provocar -

b" •

d
nao aparecessem nas Tl'!�Zr�. • '.', '.!U an 'aea da II JN.

de que os signados direitos :c'ntagem ãpenas treze vo-
A causa da molestia e mava o lapis e riscava o sua passageira interrupção. Involuix03 democrática- L(JI�I lJ,ceção �·o dep.. F,.&n�cc voto sejam resguardados -os nas quatro urnas candi- Joaquim, de que teria rece- .s. P., com a seguinte des- Frisa o correspondente mente porque o exen1;li;1 de r,_;;, J,lascaL',·r,has.,"E atos inescrupulosos 'pt Jatos Partido e expontânea- lido forte corrente elétri- culpa:. lue o sr Osvaldo Aranha' .•.---------------

hespeitosas Sauds. Adelino nente assinaram qeclaração :l, quandú trabalhava jun- - Esse S. P. quer dizer que t', .' .

d' d' IF' Q a��:�x��nA:�Ô�il�e��: V�aA���= �!��:I}�l�tl�e����,��!:O�I:� o à máquin.a de lavar, se- Se Pegar! Não pegou, anu- !1�l'aseSl1:��cro�: °s;� �coará� t10G e a 'n . o
des Pereira Spindola vg Jo- corresponde verdade eleito- bundo êle mesmo declarou, la-se! :10 Lafer, e a favor de la-

.

�
�é Gomes de Bittencourt\vg ral pt Transmitimos respei- pelo telefône, ante-ontem, à Êsse, em vm'iante; o ex- cos mais intimos entre os ..

Albino Nascimento Ar'au' _ to protesto fazendo sentI'I' t desconhe- d' A d E- t d U'd B'l
.Na Assembléia, ôntem, o deputado Mascare-repor agem, era ,Je tente que o governo o s·a os IH 03 e o raSI, h ' ".

d
.

I" .

I"jo \(g David Candiotto 'vg necessidade seJ'am anuladas 'd'
n as, com a maIS pacovla as slmp orlas sImp ICl-

.:1 a pelos proprietários da Estado usa com os adversá- .J que diferencia sua atitu- dades, achava. que o deputado Osvaldo Oliveira nãoTibúrcio Manoel Izidorio vg eleições Turvo procedendo- .

� Lavanderia que, já antes, rios. De.?nite-os, remove- le da do ministro demissio- devia comentar, mais as eleições municipais. Pal'a.':ce!lte Consoni vg Angelo 6e outra com máior seguran-
J' h

.

I
_

R h d
'

. .�m virtude dessa notícia, os, t?'ansfere-os, por atos 'lário, que se interessava quê? Já passaram, .. Por mais um pouco, o repre-',on onI vg nes on one vg I c:a vonta e ,eleitor<�do pt
_r:'erina. Schsanella vg Luigi i Respeitosamente Em í I i o 3em confirmação, mas lhe ilegais, atas tipo S, P. 'ivamente pelo restabeleci_ sentante franci"cano chegaria a isto:
Consol1l vg Fermino Ba- Neis Presidente Diretório prestaram mais assistência. Quando sabe que a Justi- llento integral do comercio

- "Fechemos a Assembléia! Para que oposi-
La Yg Antônio Ronshoni vg Municipal PTB deTurvo".' ção? Acabemos com ela! Eu juro que o Governador
>::!'1' P I

No entanto, segundo soube ça vai examinar esses atos, �ntre o Brasil-e a Inglater. é bOl1zinho!""u, VIO au ino Penkui vg É o que me cumpre certi- .

L aquêle proprietário, o cho- o goveAr"'o, ct'nt'camente, a- ra. "Isto muito embora - Esses t d- t' m gent
.

t I' t Eeontina Coelho dos San- ficar e dou fé. ,. a aques ao a e e e m e Igen e. o

tos vg João Correia' Mo- Secretaria do Tribunal que, que determinou aque- nula-os mais que depressa. ';ermina a correspondencia suave e sensível poeta da Babitonga o é. Pena que
raes vg João Pedro �a SiI-! R;egi?nal, Eleitoral. em Flo- la doença em Joaquim Gon- Tal qual o hoteleiro deso- - varias indicações levem depois de mais de um ano de parlamento, ainda não
va vg Ezelma ContellI Fas- l'lanopohs, 15 de Junho de çalves, foi recebido em um nesta. .1 pensar que o sr .. Lafer re- haja percebido que a Assembléia tem diversas fun-
cini vg Theresq, Mesalti 11953. . I ções, entre as quais a de poder político.

.

postli! de luz, no Jardim Oli- Com quem e quando o ieita sa prospostas britani-C::tntelli vg Gehriqueta Ce- Carmen GalIotti _ Chefe O ilustre cantor da "Alma Francisquen·se",\'·éira Bello, próximo à fi- S" Irt'n'e Bor'nhaus t 'a 'as para o pagamento dos '
,

d"
..

Cantelli vg Henriqueta Cc:- da 2a, Seccão. '" u en ert .. e c
por ISSO mesmo, e um ousa o: mete os peitos' sem

fim vg Gení Fidelis Fel- VISTO:·
\ 'rueira, como o atestam os ap1'eendido o truque? ltrasados comerciais brasi- resguardar a cabeça! E sái de atestado no bolso ...

tl'in vg ElzÍra Consoni vg ,. Solon Vieira - Diretor rolrgas da vítima.
. .. BUM. feiro>, como inaceitaveis". GUILHERME TAL,�
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