
A UDN NEGA
A

APOIO A VARGAS!

Nada resolvido sôbre' a demissão de �Ieofas
"n.��, 17 (V. �.) -,Diz o

I
vo govêrno em·or�anização. I K,e IIs, negou a co�abora?ão, val'Fontes apel�s no senti-I NADA RESOLVIDO so. i lia Vargas. Apó� "o despa-I Cleof�s encontrou seu gabí

·'Dl.an? da, .Nolte" ,que, a I '
O consultado f�1 o,sr. Ar-! contestando ao sr, Lourival d,o ele ser ma�tIdo o atua�, Bl�E A PASTA DA AGRI- i eh o .normal, o ministro da, nete repleto de deputados,

U, D. N. fOI consultada pe- I tu!', Santos, presidente da Fontes" ' ", I'
titular da Agricultura. Dal I CULTURA , Agricu ltura apresentou seu: senadores e amigos, todos

lo ;1', Lourival Fontes' 'so- I agremiação, que, depois de! Por outro Iade, a ala co- a falta de base para um RIO, 17 (V� A,)
- A's 14 � pedido de exonera�ão, O sr,

!
an s i os os por saber qual fô

lll,'e a pos�i�ilida,de de indi-Iconsultar os ,co�panheiros, laboraci�ni�ta res o l v e/� j,c:Ji1Vite'
ao sr, José Bonifá- l,lO,1'aS, o ,sr, João Cleof�s Getúlio Vargas respond�u, ra a resolução pres iden c iak

cal' um ministro para o no- enb'e os quaIs o� sr. Prado manter Junto ao sr. �OUrI- ;;lO.
I'

fOI receblclo pelo �n', Getu- que oportunamente dar-ia Sabe-se que o governador

��>4IIDo(>4II:"t)- "'()4II8o()�().....()_O_CO solução. Procurado pela
I
de Pernambuco manifestou

I.
'

'DIRETOR *' "
'

! "Meridional:', o sr, João 1\0 S1', Getúlio Vargas, atra-

, ,I
e

Om'Jis antr!O Diá - ," C' :0fas declarou que -nada vês do comandante Amaral

,. A!:�:nR.!:i I rio de S. Catarina
I :�d�;�;�;;::::,� :::�rn�::: ::�::!O'd: �:�'��ã�n gl':O�:;

I ,Do':�= F. í I
Ano XI.

I N
.'

P
".

"Iasta.,��,-!. .:,_!,'::�_J "otas O íticas
d .t. j 8 á Florianópolis,Quinta-feira, 1:8 de Junho de 1953 C � 1Ediçlo e o e - P 11:8. .r., ,00 "Imprensa livre, liberríma, como nunca tivemos no

IT'IM
Bstado", o dr. Promotor Público, por iniciativa ,própr'ia

'A R" A N H 'A .,., '- e não inspirada ou determinada - está processando
, '.

,

/'
• • • um jornal por mudança de nomes de redatores, no cabe-

f.Lev'o Para' 'o /60:veArn''o' as Ide' I;as' Que Semp're' De'leD"di·" i riau:::�n:::d: ::t;::::at;:�
I

;:!�:�t��:' a

averbaç�o, aliás \desne�eS�tria, no registro

,

"
'"

bl' 't'
.

' No tempo que a imprensa aqui nao era nem livre
l!l gret pu tCt ana gover- Iibé ",

I d
. -

,
"" I nem I ernma, o un ico Jorna ' a OpOSIÇ�{O, .de qualndo em

mo, 17 (V. A.) - O sr. "LEVO PARA O

GOV�R-I de sua moeda fica na depen- presenciamos atualmente tuimenial, sob a batuta do quando, tirava uma férias, e passava meses e meses sem

Osvaldo Aranha anunciou NO A'S IDÉIAS 'Ql:JE �EM- dência de outras, porque ho- déficits enormes enquanto pudibundo príncipe da in- responsável.'II' �.'_�

para à imprensa as bases PRE DEFENDI" . I je não fá moeda livre co- o govêrno federal anuncia triç« e de: sensaboria da E, isso de alegar que dá o que a lei garante, parece

d o programa que pretende: ria.
"

mo antigamente. Assim, me- saudoso Não posso, todavia, real estirpe do "Diário da não ser favor, mas dever. A liberdade que usufruímos,
.,

t da RIO 17 (V A) O
'

I' r t' fI
. "

I teci d t I h
A

"Ir h-H d 't
está assegurada na Constituicão Federal, naquele capí-executar como dírígen e a , .,

-',
.sr. , [!( as \ an .m acronarras ne- an ecipar e 'a e s so-� lyl(Ln n , on e, com sol' e '

I
'

,

• I
tu o a que a estadual se refere, no seu art. 150, E o sr.

política econômica e finan- Osvaldo Aranha disse à re- cessárias serão tomadas co-
I
bre as medíqas que deverei IJoYJrtifica com prur t d o ,s I Irineu Bornhausen,

..

no dia, da sua posse, jurou. solene-
ceira dizendo: ' portagem: .

,

',lO consequência natural I aconselhar, porque preciso, mentais de alto eoturno h-, ruen te, na Assembléia, aos olhõs do Povo, pelos seus re-
- "Defesa da moeda, Jess,u orientação. Entendo 'I antes de tudo ,tomar o pul- terário, jm'ídico e socio- presen tan tes, e do Crucifixo: "Prometo manter, defen-

com medidas antínflaclcnis- - "Levo para o gpvêrno uesmo que há necessidade 80
\

da situação, conhecer ,1.[�eiológico! ,A nova conce- der, cumprir e fazer cumprir a Cons'tituícão Federal e a
• I do Estado, observar as leis","

.

, tas; reexame da política fi- as idéias que sempre defen- (uma lei financeira capaz minuciosamente sua realí- pçio pretende pr�var que,
I Será que êsse compromisso também ,11ãú va le ".

di. A nação que não defen- .l? evitar a confusão que. dade. I.Lm oeretidor eleito por uma x x

,coligação partidária, sob a x

l,e�7cndCl;. da U, D. N" após O jornal do Palácio' 'chama o dr. Ol in to 'Campos de

o pleito, deve ser legítimo adversário franco e sincero. De quem? Do govêrno, do

tulenist«, per saecula, sae- qual panticipa como membro de uni partido col igado '!
00 governador, de quem é pessoa de confiança? Não!culorum, 'mesmo que o cim- O dr, Olinto Campos não é adversári0 nem de um, nem

didato exerça a 1?residên- de outl'o. Se apoia o govêrno e o governador', não peide
;;ia, secretm'íe ou tenha-ser adverásio. Por mais franco e sincero que seja, o ad
�cn nome registrado nO versál'ÍO é o competidor, o contendor, o opositor, o con.

Tribunal' Eleitoral, como trário, o rival, o antagonista, o concorrente, o oponente,
cou tnl'posto, etc,'

O ilusfi,'e Secretário do Interior e J-ustiçà, deveria
er dito o aliado franc:;o e sincero,

, �stamos, à!-zenl�o )�t2>Jl)Q,r .in;s,tint9 .�e defe� .. S� �o,
°ir, il'lnCll HOl'nhlHI::ien, pdfl·HHl imp-l'ensa, trata o;; seus

lUxiliu1'es de imediata cynfiança ,de adversários, nós,
qualquer dias destes, amanheceremos' num campo de
,:011 tração! o

nancerra do país' ínclusíve
, '

traçando orientação sêbre

o nosso desenvolvimento e-

--

"'Decaiu O Estilo Oiplo-mático de, Cortesia",
diz Hamilton Nogueira

RIO, 17 ev. A,) -'- O sr. zes já 'teÍl1bs mostrado, nes-: sia decaisse tanto, sobretu-por!:ação e exportação, bem

assim como o aumento da
Hamilton Nogueira

produção e incentivo à in-
falou ta Casa, o ponto de vista do quando se trata elé uma

tesoureiro, orador, etc, de '_

conõmico,: com a previsão
de medidas relativas à im-

dustl'ial ização".
ontem no Monroe sobre a primitivo e barbaro em que referência ao ministro das

reexportação do café brasi-

leiro para os Estados Uni-

de.. ontem, lemos com\mica
do dai Chancelaria da Re

pública Argentina sobre o

outra agremiação,
E-m TanrJ,ará, pela legen-'�

-
>

" cL! udé1Íi-sfa fÁ)ra1n J:.eleitos
o Presidente do Conselho'

com Ademar e Gàrcez Municipal do P. S, p" o

,

d I
Presidente do Diretório

EEL�1I1, 1'1 \. 'V, A,) - O i adesão de três verea ores
I,

C
'

1
. Municipal do P. S. p, o Se-

Sl'. Adernar ,de B:u'ros, co-' canocas. onc UIU infor- "

, , c7'f:tário Geral do Diretório"':nen tando "reforma mi- i mando qUe o lugar onde me- .(

I Municipal do p, S. p, e o
nisterial, declarou: nos, vai, atualmente, é São

i,lustre médico Dr. Antônio, Ainda aqui uma vêz,! A última, por certo! O sr. Mar-
__: "Sou um homem par- Paulo, fazendo-o apenas .

, Teixeira Pinto, pública e
,mho Callado, cujo jornal não· toma iniciativas próprias

t.icI:5.r:o e peço tudo para o duas ou três' vezes por mês'
t' t d t' d ()ara il'lculcar-me erros ou defeitos, continúa com a mãono orwrnen e con o lere o , fi

'

11eu partido. Ninguem me para verificar 'como anda a _', '

A , I
..la mamvela. do realejo, a despejar sôbre os meus pobres

impede de pedir os 9 mi- "caixinhrt':. pessep�smo'local, (pl!ra eXt- rastos PROVAS E MAIS PROVAS. Não aceitou o con-

nistérios '

para' o PSP. E' GARCEZ NEGA TIVESSE
tq de bilheteria) como v.e-! vite para aguardarmos a palavra da Justiça.. Não tendo,
readores udenistas. Corno no caso, iniciativa própria, está servindo de inocente-

�

DES-
piada está boazinha, 'l1l-as

ú�il )lara a -raiva cega e miudinha do sr: Secretário da
'

Educação, Acolherados nos mesmos própositos, os dois
já descobriram até uma DENÚNCIA contra mim, atra
vés de uma correta informação do Banco InC'o. Será que
eu pJrejudiquei eSSe Banco? Em qüanto?

'

Mas" meu caro dil'etor, estou vendo o jogo: o jornal,
sem iniciativa própria. é mandadO' provocar-me pa;'a des
cobrirem minha defesa,

, Vou aceitar" o conselho de mu ilustre conterrâneo e

pôr fim a êste bate�boca sem finalidades PARA MIM.
o As perguntas de ontem, do sr. Martinho; têm respos

(;a na P })ágina de A Verdade, de l° dO' corrente, a não
der que, na Gazeta a função do Jairo seja apenas de
aguentar a ',mão e ser'vir os doces' ao mano.

'Por tudo, muito obrigado. Tão logo a Justica fale
eu voltarei a público, inclusive para pedir ao sr.·Marti
nho as respostas que ficou me devendo.

Um abraço do

I
caso, E por maiores que se

Ob-senou aiuda o sr. Os- jam aos nossas restr�ções ao

yalclo Aranha que o BancO' I perol1lsmo
- e varIas ve-

I
�--------

do Brasil seguirá a políti-I D I Aca do ministério da Fazen- [8 8CeO O rce-
(la, terminando por decla- 'bispo de' LI.·'
r,ar: "Hoje, o que por en�

quanto' posso adiantar, sin- verpool
cel'amente, é que pertenço

à., geração dos hO,mens qUe, LIVERPOOL, 17 (U, P,) Mas isso é uma questão de CGNTENTE

querem ver, o Brasil cada - Depois dé uma longa foro íntimo do sr, Getúlio

vez maior e não cada vez enfermidade, fáleceu ,aos 72 Vargas'!, Perguntado se de

veria ha'Ver reforma nos mi-
11nos de idade, o arcebispo
de Liverpool, mons. Richard

Carla:,�do Dr. laoy Gonzaga
Meu caro diretor d'O Estado.

possível que só consiga um. SE }",IANIFESTADO

pbrtag'em do "Diário da

)Joite" OUVi�l, pelo tel,efone,
o S1', LlÍcas Ghrcez, a' quem
perguntou se era verdade i-

conto teoria, néca de néca.
Contudo a lógica' da en

mo, 17 (V, A,) - A re-
-

toto'age governamental ba-.
te-cabeça, bate-ca1'teira (de
ciganos ) pa1'a pr[}var, a

duras penaf' a vitória das
IU'nas e çla doutrina moa

ra a informação de que !es- lançada ao m'l-mdo político,
Que vale, �final: rátione

persona ou ratione legeh-
-

da? Se vale, não a legenda,

tá descontente com o com

portamento do sr. Getúlio

ZÁNY GONZAGA

n1istérios milita'res, respon
deu:

menor".

\Cargas relativamente à re':

'forma do ministério, O sr.

Lucas Garcez respondeu:
mas ti. crença prop1'iamente

I I· d'
-

d "N-' d d
,dita do indiv,iduo 'p'olítico,moc o va lOsa a, a e,sao o - ao .e ver a e, por-

',enaàol' /Alencastro Guima- que não' e�iste qu!:Vlquer',' os vereaqores do P, S, E"

;':,es, anunciando ainda a descontentamento"."

I
do P, R., do P, T, B., elei-

_
' tos nas chapas da U. D. N.

PDemitiu-se João, Neves I.e do P, S. ?" são pessep�s-· ro'jeto·de.Leí Sôbre a E_ F.
Passando o Cargo

' rI �:;: lJerrepzstas f! petebts-
Teresa Cristina

, Se vale, não a fé partidá-
RIO, 17 ,(V A.) _ Após I' quis falar, aos Jornalistas,' RIO, (A, A.) - O Sena- ,----------_..;,-,menda a medida acrescenta dia, mas a legenda, o S1', d I 'A'tl'óJeo, do Ministério da Fa-

ü sr, João Cleofas haver I afirmando que o assunto
'01'

,

VO d qUll10 apresen-

zenda, e do Banco do BOI'a- ,lue a doutrin<tção intensiva '

--
.ti' I Irineu a�n4a �stá devendo - tou o seguinte Projeto de ) lUSO DA CIDADE ...

i insllJicieilte, J.presentado u seu pedido de! era da alçada do presidente ! t' h P R
'I t'd d me- ,- I"

ona cpn tn a 'para, o, .

"I Lei: "O CONGRESSO NA-,SI 119 sen I o e uma "xoneração, o sr, "João Ne-I da República. O sr. João P Na-o era d t td'
c-=:.

d 'I 8 DIER
'

.

, o, con 1','a o
'.
ar I CI')NTAL deCI'eta', Ar·t. 1° =Ihor cobertura em o ares, rele DO ; ves, recebido pelo sr.

Getú-,
Neves passará' o cargo ao S

�
�

,

das impor''t'acões do pl'odu-
'

,

"

'I
',', uma eC1'etarza para esse

- E' coil1putado como de 1iu.tm 'Ji1

�'
.

, tio Vargas, entregou sua sr, Pimentel Brandão,' que t'd ? E d L 'd
' em

h,lll._�rn �". , par t o, o r, uis e

"

.. ;. 'bl' d U
,- �lDf'tI!I!M:l,� rn:,

to, As fornecedoras em nu- RIO, 17 (V. A.) -,- Noti- :arta pedindo demissão do ficará respondendo, interi- S f
"eJ. v .ço pu ICO a nlao o,' ,

I
' ..h_' o \. �

J
" ou.za não. oi eleito sob a mtfffi

,;n.. I ,-

mero ,de 'cinco, adquirem ciou-se, hoje, "'ue" os fun- I I t' tempo de serviço exercido, , :, -' ffi>.1!! '. l!.... .;argo. O sr, João Neves não namente, pe a pas a. legenda uidenista? .,. l H

aos produ�ore� a ga,solina e' ciortários do DN,ER tambem ., pelos extranumerários da � '. �I
'

C G' P II
,,' Dos dois biqúinhos desse \.'

�
,

outros sub produtos do pe- estão ameaçando dechitrar-

oleçou a reve em egre'
, Estrada. à� Ferro Dona, Te- � ". Jll'óleo, aqui distribui'dos. se -em greve,' a partir de 26

,', • dilema, o jo�nal da .Tira-
resa CrIstll1a, como tais à- ! "'��'", �

..

- dentes saü'á, amanhã, se 't ' t' I u

��'_\Assim fazem debitas, que do cQl'rente. Estabeleçerarn. \ RIO, 17 (V. A.) - Con:- rio, l'egulameútação das ho- \
' proveI aüos nos ermos do; � ��u.:;;, ,peus quise1'! Mas". nada I 1.IL.

pl'ecisaljl de ser cobertos eles que se até 20 do cor- {orme amplamente divulgoü' ras de trabalho e alterações de cm'rente de ,ruloJ'o,!
art, lOdo decreto n, 15,073, " -

�

com fornecimento de dóla,- rente o govêrno não aten-
'

a imprensa, os Marinheiros, I, de outi'os dispositivos re- �e 16 de ma:'ço de 1944, dU-1
t t t d d

' ,',

d'
- 'M Ctt d I f t' t'd d

.. ,B,UM, ra,nte os penodos-em qllera-'l'es que, en 1'e an o, an am

l'
er �llas relVIll Icaçoes, .en� oç�s e." on rames res

•

a eren ,es as �uas, en I a e,s
escassos. ,'tI'arao em greve e parahsa- 'Marmha Mercante NaclO-' de, clal\lse, Nao sendo OUVl- p quela Estrad'a esteve aàen-Ibesse modo, não há, por ::�o t�rlas as obi'as' a cal'- nal, de há' mtJito, que atra-I dos pelas autol'idades com- OSS� dada pelo Govêrno Federal

enquanto, qualquer' sinto-I gO do Departamento Nacio- vés dos seus sindicatos de
I petentes,

nas suas aspira-. Assumirá, sábado próxi- a pessoas jurídicas de di-I,
I '

't'
'

,I
ma de que possam ser sus,., 11al de Estradas de RO,da- classe vin'ham reivindican-I ções, os ml:\rítimos entraram mo, o cargo de Capitão dos r:el o pnvado. i outro.

pensas as remessas de com-
_

gemo Desejam os 'servidol'es do melhorias de condições, I em greve,' Em Pôrto Alegre, Portos de Santa Catarina, Art, 20 - Esta ].ei entl'a-l - Aonde?

bustiveis, criando os pro- do DNER aumento de' salá- � que -têm direito })Qt lei, o movimento teve início à às lO. horas, o sr. Capitão rá em vigor' na data de sua i - Na Assembléia! O de

puladas condiçÕes para O' i'lo-família e pagamento do incluindo aumento ele sal:í- méiu-noite de seguIH1urfeil.' de Mar e Guerra Ruy' Gui- ,publicação, revogada� as
/ putoado Clodol'ico fa-

racionamento, !,ü1ôno ele emergência, '
' r::t última. lhon de Mello, I di:õposições,'em cOl1trál:io". I

Downey.
,

- "Isso já n[o é comigo.

Não faltará ,

---, Isso é p!'oblema do sr" Ge-

gasolina"
.

Mais um passo.• _,I �1��,0, d�a�!;:�� �ev:��uAd:�
RIO, (A, A:) - Estamos,

BUENOS AIRES, 17 (U .

.::!1ur-:;e em lua de 111e1 com

seguramente ll1formados de d sr, Lueas Garcez, acres-
,P,) - O Ministro da Saúde

.::en tando considerar sobre-que não há, no, momento,
nenl1'uma ameaça ,de racio

n�mento de gazolina. O que

re�olveu estabelecer �m
Gcmgresso Doutrinário Con-

A nota em que se reco-

su.Jtivo "para estudar o

elSiste de verdade são enten-
comportamento do seu pes

dimentos de rotina entre as
soaI suspeito de não, cum-

prir com a doutrína nacio-empresas que atuam rió co

mél'cio de gasolina na Bra�

sil e as autoridades do

Conselho Nacional do r Pe-

n,al",

I

- O sr. vai diminuir a

venda dos seus remé

dios. Os milagres estão
aí! Ainda ôntem houve

lou!! !Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO

\ .

Florianópolis,Quinta-feira, 18 de Junho de 1953

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

ESTADO)

0",.10$ .oo,ok cO G./ •

Uma tra�ição no �omércio e na Industria �e Santa .Catarina
Matri'z - Florianópolis

Filiais em: B;LUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL
.

TUBARÃO E CURITIBA
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE ·GÊLO.

$\I8D100$
_.�:�WI.���-;�S�----DR�

-

JufíÕ�·DÕí"N---vfEiRA!
E

I.<�:-;J'EUALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,.
qUVIDOS, NARIZ E GARGÀNTA

DR -\NTOl'l'O Dm MUSSI Ex-As s isten te na Policlínica Geral do Rio de Jariei-
IIIIUl_ . o. n a Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina'

Clnr,la-CUnlea 6er.l�l"lIno. RaHwa y e no Hospital São João Batista da Lagoa.: I

-..ort.... owlllplato a ..paeiallllado.... DOIINÇA� oa .lili�r. CUl'l"O no Depa rtamen t o Nacional de Saúde
•• � _m 1ID0darnoa 1Il6todoa d. d\.�nóatleo, • tr .....maUo Consult as u1'::;'iamenle (Ias lO às 12 horas.
UlLjOOIOOPU - BIST••O - 8..lLPINGOGJUJ'J." .Ji-r ..so.. 31t

� a f' .1 1
�.

18 hs, e ;) s. eiras ue ;} as oras.

LIS.O BASAL Atende no Hospital de Car idade, de 8 às 10
IbélluleMlpl. ,or 01)<1.. <1Irta.·.I.tl'0f' eill.� --",... IH_r. horas.

"�""r • Infr••.arm.ll.lao Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com
r:....... tin·I.: au. Tr.Jatl<> • 1. I· ••".,' I Ikl1f1,,'" •• .... Saldanha Marinho.

..... Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt, 102.
a.r.r1., ú••• li. 11 .•or,.. - Dr.•••111

DR. WALMOR ZOMER GARCIA
Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

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

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I J. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
I

Médico do Hospital de Caridade I
nOENçAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES .

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. IPela .manhã atende diàriamente no Hospitál Rua'.
d C 'd d I

Vitor Meireles n. 60 - Fo�e 2.468 - Florianópolis.
e ar) a e. I 7 domingo _ F ..

- Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692. Navl·o M t C I H k-1M d
-

armaCl8
,

,- O Dr· « ar oepc .

e» I to.
o erna _ Rua João Pin-

MÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO
_ .MÉDICO -

I
KAPIDJ:Z - CONFORTO - S.GURANCA 13 sábado (tal'de) - Far-

CLINICA DE CRIANÇAS I
�·t.a-et'l" entr. FLORIANÔPOLIS • RJO n. JAN.'R(k mácia Santo Antônio _ Rua

A D U L T O S ....._ d·,.·
Jr'iio Pinto.

.

.I',!I".J •• IR""nr.e l .. rl&� em Tt.aj.' • �•• t.n� .,. .. .1 ..

DOENÇAS INTERNAS ]4 domingo _ 'Farmácia.�I!t .. "iitltrll ." r .. i) m�v·m�.to II. {,a"•• f{�lro.
CORAÇÃO - .FIGADO - RINS - INTESTINOS Santo Antônio _ Rua João

Tratamento moderno da SIFILIS NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE PInto.
Consultório - Rua Tiradentes, 9

H O R A R I O: Próximas saídas
20 sábado (tarde) - Far-

Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas I D A V O L T A
p:1cia Catarinense _ Rua

Telefône - 3.415 - Florianópolis -:- d� Fpolis_ de Itajaí qo Rio de Santos Tl'aj:mo.
17/6 19/6 23/6

.

24/6 21 clOmingo'�' Farmácia
� f.·Úar·nense _ Rua Traja-Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas ·LO •

. do Rio. às 7 horas
NOTA: - Ao retorl)-ar dessa viagem o navio será pu-

. xado e submetido a limpezas, calculadas em . uma
.

mácia Noturna _ Rua Tra-
semana.

.

.iano.
Em seguida será organizado o horário de saí-

das do 30 trimesÍJ.'e.

P.I 11 la 11 ""1''' - Dra. •...1

a..14•••1a' ....nld. Tre.,owlI!U. ..
DR. I. LOBATO F1LHO

Doe.o;a. 40 ali.reli.... rea"lr.CÓrl.

TUBJ:IlCllLOI.
h.nWlHtAJ'lA II RADIOSCOPIA DOS PULa0••

(''1rar&1.. 4. T.ras
lI'urn•• .1(1 ".la "aculd.de Nacienal d••adidn.. Ttal••••l.... ..

I'1.iocirll.I·i!'lio do B.o.pltal Nula &amo.

·DR. A. SANTAFLA
r.rm.'o p.la ".eald.da Naelo... 1 d. lJI.dle1ae h !hl".TI"

... ih d. ara.U).
.641..

'

por _.ar.. ". Aul.it••I. • �.t_9.t&. .. mil!""'"

•...�.L
b-ll1WrD••• 8.o.llltal �al,.I.V1... aa.l...i. 1.'1c1Al'1.o ••

,

... t�i "".r.l.
�b-IJltarllo •• S.nta Ca.. '0 B.1••11e6r,U. fi.. &l 1 .

011.ia ....ica - D_1l0u Nu...o....

·c.u.Uérl.: ••ificio .A.m6li. N... _. "la •
,

"

.......et.: ••••ocai...... 11•.

tAu.I.. : Dar. 1J la 11 llor••.

O'•••lt6riol 1.1111. &asid••cta. 1.111&

C ... r.._· b .. ,••ci.lizaçl<> pai. S N. T. Ix-intarno a ... - •••1.... '" ...

Clrfll1l'i. do· Prof. Ur'" Pillhalro Gulm.ra•• (at.,

'lllon lto'rlo' Jt:lI' :r.llp. l:iclunidt n.••

lUlli.: RIJa São Júr�e Il: 80. L;' •.rt.m.nt., d•• I ••• i�

--'-�"-------

1
!

UR. JOSÉ ARAUJt.J

DR. JOSE BAHIA S. BIT1'ENCULJ�'r

CUIIlea 61.t:aI - r.DU'l'.u.
••• '11 •• llal.. 1. - ...,aI

I'U.&lOULTU.... - P.DIATaI.A. - CLINlC.A e•.a..u.

(;eIIII.ltéri. • ....•••el. - a•• a.l... Ti... •. , (Lar.. 1. .

.. aat.) - noria.6,.lia.
••rifl••• t. 11 àor.. -- Ululam••",

0...0. - OUVIDO. - N....DI • G.A&G.t.NT IA

DR. GUERREl)tO DA FONSECA
"1II8CI.U... •• •......

....r.. Ap.n�•••m.

.....'.d••• ".n" - ••tratol ...,.. ••nom.'H .... .... x,. (r.
·

......ralta. da C.beca) - a.Ur.'a 'fI 0.,..,.. Ib:VA.IIl.. 4. hla'"

. ..., .

, 1.. ,;ar. ... d. O ••JOI

C. UérJ•. - Vtaco.'••• O.H ,.......... - AJ_ .... (I....

...........}.
&......d. - r.u.. I"lbl.', 111'. - Toa,I 1'"

DR. ANT()NIO MONIZ UE ARA« .A«·�
CIllUaGIA T&·.UllfA"'OL«UU.oI

01'....., ..

0'...1t611.' 10&0 Pinto, li.
0.. 11 la lT .it.I1.III•• '-'.

••Doli .0. lIib.liII..

&".1 ._t.T. lU. 'lO,.... '14

DR. ALFREDO CHFRF.M

ROSARIO
CUa1ca Médlc. - DoeDç.. d. erl••çaa

Trau.ru."w da Bronqll>.lt.� em .dulto. e cl1.nç•• I

c...'.... ltárlo; V,tor •• iral.a, 18 - 1° .nd.r.

<4",arlé: D•• 10,11) à. 11.10 e d•• 1,10 àa 1.10 Ilor••

(jt ••I ..� .. .,I·.: AT.nld. l'1.io 8r.nco,c�'1 .:. ,rou. !l.II••

i
I '

pR. NEWTON O'AVILA
CI <o" ..la .er.' - Doenças d. 8eollo... - Pr... ,ol...1o

I:letrld4Aét. MNIIlea

C I ...I1 .. : Rua Vitor lt.irel •• u. 18 - T.I.'on. 1".'
C nlta.: A. 11.10 hora..... tarda d.. li 1I0raa .m .1 ...1e

1C hllt.d.: R'oa Vid.l It.mo•. - Tal.fon. 1.'11

C.r•• N.eI...l 4....."'" .....Is

.i·'l�"'r elo BUIIStal 001••1. S•••·A••.

').,..lIça. nervo... • 1II.DWJ.

tm,o'.neta 88III.1.

a.a T11'II,s.Dka a. •.

,.)ell•• lt.&. d•• 11 a. II Itor••

ruN'.' •. .,..

11,••. j R.. S.u"'. 6I1ra'y.. .. - a.m....

DR. MARIO WENDHAUSEN

--,----

'.

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

CHa1ea a.tUl 1 ui ...

1 ........rt. - .oa .lolc; Phlto. 11 - T.L .. "I

C••••U."I .D.; , lior••.

...IIII ......I.s Jt.. lI.ta JtllÍGr • .a. T.I. lU.

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

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
IIII.DICO

a- '.n1... ••. ClúUea W••Ul .. ••••eI. ".alel", I a ._
IJ...I •• Cu .

OLINlC.....DIC'" D. C.�Q"" • .A.DULTOI

- .t.l -

c....ltúI.r N.....à , - 0.•••1...... II .. I'

� ••• l"la l' ii ..

.......et.r ••••ar.cltal GlIillt..ra., • - 1'•••• ,.•.

DR. ·SAMVEL FONSECA
I

ClRURGrAO DENTISTA
('Illlsultório f' Rt>siclência: Hua Fernando Mllehad·o n. 5.

I HORAl1JO
.

-- de.. segunda a sexta-feira das 14 às
f

IX hora�. Sáhado - daro 9 às 12 horas .

ATENDE COM HORA MARCADA

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS.

ZANY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRÃO
- CONTADOR-

Rüa Jerônimo Coelho, 16 - Florianópulis

ADMINISTHAÇÃO
Redaçâo e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n.

'rei 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Hepresentantes:
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
Te1.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda, I

Rua Felipe de Oliveira, n. 21
Tel.: 32·93í3 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

60 andai

Ano Cr$
Cr$

170.,:.j
90,00Sernest.re

No Interior
1\ 11 () •.• • • • • • • • • • • • • • • • • • Cr$ 200,00
S('nH'"tre .,.......... . . .. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo não publicados,' não

serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelos eon

ceitos emitidos nos artigos assinados.

ADVOGADOS
U 1:\. MAR!O LAURINDO

e .../

UR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

"I)ru em Iferal. Recursos perante o Supremo rrl!>
I"eoaral e Tribunal Federal de Recursos.

ESCRITÓRlüS
J
1 !<'lorlanópoIi8 - Edificio 'São Jora-e. rUA Traja•.
I� - l° I-Ilndar - sala 1

.

RIO dI" J Ilneiro - Edifício 'Borba Gato, Ave.'.
A.', riln I". (·.rln� 207 - sala 100a.

:Aovocacia e Con'abilidade
I ,'ii liSTaVAM FRIIGAPANI

- 'Adv'lg.do -

" ..... , lO- GARIlsALDI S. 1'HIAGO
.

-. Cont.bUlat. -

UH, JOSE MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO-

"_r., III - ltajal - e..... C...rt••.

DRS. CIRO MARQUES NUNES E
DI'8 CHEREM
ADVOGADOS

Causas cíveis, comerciais, criminais e

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

DR CLARNO G. GALLETTI
- 4J)VOGADO _

... .Il r. IT!"U& 'llt"ru..Aç(tee dirijam-I. t

i:iMi"Rl:SA NACIONAL D. NAV.GAÇAO !l0 ....t:tu
'.0• OManro - Caiu Po.tal a. II - ".I.fo•• : 1.111.

Lavando com Sab'ão

\?irgem ESpecia'lidade
da ela. \\lETZEL )INDHSTRI4L�J8iDvillea (marca registrada)

.;,.' .�;�oD,omiza_':se tempo e dinheiro

]60

'/'Informações
i Uteis
o leitor encontrará. nes

ta coluna" informações que
necessita; diàriamente e de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta 2.656
Diátio da Tarde 3.579

I
Diário da .Manhã 2.46J
A Verdade :::.01(1
Imprensa Oficial •.. 2.6$í'I

l'IOSPITArSDe Caridade:
(Provedor)' 2.3H
(Portaria) 2.0:U;
:\l'l"êu Ramos , :t831
Militar . . . . . . . . . .. :U57
São Sebastião (Casa

de Saúde)
Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3.] 21

CHAMADAS UR-
'GENTES

Corpo de Bombeiros 3.313
Serviço Luz (Recla-
mações) 2.404

Polícia (Sala Comis-
sário) " 2.038

Polícia <Gab. Dele-
gado) " 2.59.1

CO;\lJPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC :t700'
2.500

3.153

Cruzeiro do Sul .

Panair 3.553
'(,' • I
Y ang 2.32.)
Lóide Aéreo '" " 2.402
Real 2.3.i8
Scandinavas .. ',' . .. 2.500
HOTÉIS
Lux 2021
Magestic '

.. " 2.2i6
Metropol .. , _ 3.147
La Porta . . . . . . . .. :U21
Cacique 3.449
Central :. 2.694
Estrela' :Unl
Ideal . . . . . . . • . . . .. 3.659
ESTREITO
Disque '" L•••••••

Irarmacias
· de Plantão
'I .4' quint.a-feira _ Farmá
CIa da Fe _ Rua Felipe

. Schm�t.
6 sábado (tarde) _ Far

mácia Moderna _ Rua João
Pinto .

06

27 sábado (tarde) -:- Far

28 domingo _' Farmácia
Noturna ---4 Rua Trajano..
Luiz. Osvaldo D'Acâmpora

...:_ Inspetor de Farmácia.
O serviço noturno será e

fetuado pelas Farmácias
Santo Antônio, Moderna e

Noturna situadas às ruas

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

derá ser alterada sem pre
via autorização dêste De

partamen to.

Departamento de Saúde
PMlica, em 29 de maio d

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis,Quinta-feira, 18 de Junho de 1953
_____L__ � .... ... _.��.__ � __ ... _._.�_

NÃO FAZ MUITO, lançamos, atravéz dêste jornal,
I idéia da criacão do Sindicato dos Jornalistas Profis
donais. Manifes'tamo-nos certos de que seria a sua cria

;ão um passo avançado na conquista dos nossos ideáis
ie homens-de-jornal. Pretendemos, com isso, deixar que
I classe, em Santa Catarina, não constituisse mais a ex

.eção da regra. Tôdas as classes, inclusive' .as do operá
-íos das oficinas dos jornais, estão sindicalizados. A dos

"ornalistas, não! Porque?
A idéia da cl'iação. do�Sindicato foi m�uito ,beni rece- I

O MAIS MODERNO E EFICIEN'fE TR1\TAMEN- elida }�elos homen:.-,de��mpr.ensa. Todos: nao �o a l�u�a� j
ro PARA INFLAMAÇÕES E DORES. I r�m, como, de I?o?: ba.taram ,de movimentar provídên ,

TJlATAMEN'lO SEM OPERAÇÃO DAS
'. I elas para que a idéia errasse forma.

��o BST4BG��
NO LAR E NA SOCIEDADE

nILHETE DA SEMANA I
ANIVERSÁRIOS:

,

VIUVA CONCEIÇÃO G.

GRIJó

I SRA. OTHON DA GAMA Faz anos, hoje, a exma.

i D'EÇA sra. d. Conceição Guimarães

Porque se lamenta tanto .Cr ijó, viuva do saudoso me-

o vento em minha janela? Ocorre, nesta data, o ani- dico dr. A. Grijó ..
Há em suas queixas uma versário natalicio da exma. Aos muitos cumprimen

grande tristeza, dessas tris- sra, d. Hilda Pedreira d'Eça tos que receberá, nos asso

tezas que penetram na car- esposa do nosso presado ciamos, respeitosamente.

ne e mordem o cOl·aç�o. conterrâneo Dr. Othon da' --:0:--

Detesto as noites de ven- Gama d'Eça, alto funcioná- SRTA. - HELENA CELlA

to ... ; êle me parece uma· rio aposentado do Tesouro LINHARES

a lma perdida, fugindo sem- Nacional e diretor da Pág i-] Festeja, hoje, o seu an i-

pre;, uma alma quer tives- na Literário de ESTA- versár io natalício, a gentil
se sido infeliz nessa vida DO. senhorita 'Helena, Celia Li-

e viesse de longe gritar a A ilustre dama aniver- nhares, filha do sr, Ema

sua dôr, como uma ferida sariante, que desfruta de nuel Linhares, funcionário

· de traição que nunca se fe- de)taque na sóciedade 10- público municipal.
.

chasse ou fizesse gemer a cal, receberá, por sem dú- A aniversariante ofére-

noite tôda.,. vida, nesta data, manifesta- cera, as. suas amiguinhas,
• I t cõ'es de apreço e respeito em a residencía de" seusApesar (e querer man er

_

o cérebro bem claro e os do seu largo circulo de ami-, pais, lauta mesa' de doces

braços firme, a vontade de- zades. e finos licores.

c id ida e o coração aberto, o Às muitas homenagens de O ESTADO cumprimenta-a
vento me dá uma angústia que será alvo, as de quan- --:Ó:--

que me diminue, que me re- tos trabalham em O ES- FAZEM ANOS,'HOJE:

VENTO ...

- Sr. Rodolfo Bosco, re

sidente 'em Itajaí

',- Sta.\...._Hedi Rosa ,

-:- Sta. Du lcfcleia Perei-

r�·
Depois de uma noite como Passa .. 'hoje, ° aniversá- , Sra. Joana Borba, es-

essa n'inguern consegue ima- rio natalicio da exma. sra,
1
posa do sr, José Cândido

g in ar uma manhã de sol, e d. ':Jlga Araujo' Silveira, es-' É'orba
110 entanto os veendedores posa do dr. Manoel Pedro I - Sra. Carolina Ferrei
de flôres continuarão a nos Silveira, advogado no Rio' ra Sputo
falar de passagem: de Janeiro. ,', - Sra. Emestina Donner
- Senhora! um .ramínho Às homenagens à ilustre. Neves

de rosas ou de violetas? .. dama aniversariante; 'as de, - Sra. Judith Oliveir�,
Pobre vento errante, sem- O ESTADO. á viuva do sr. Germano Oli-

pré exalando queixas e gru- -'-:0:-- veira

dando-se às janelas, cho- SR. FERIS BOABAID - Sra Leontina de Almeí-

duz: e ao mesmo tempo que TADO.

êle se lamenta em minha ja-
nela, meio coração se queí-" SRA:

--:0:-

MANOEL PEDRO

3

· xa em meu peito. SILVEIRA

,

. porque êle retire a fumaço,

os vapores gordurosos que encardem as paredes,.

o cheiro enjoativo das frituras, que invadem tôda a casa .••

porque mantém o ambiente de sua cozinha sempre fresco e

ag'radável, -fccilitcndo-Ihe os trabalhos domésticos.

CARLOS HOEPCKE S. A. - COM. IND ..

Rua Deodóro - Fones: 1.018 e 1.129

....._ ............._- .,.-....;o----.-.-__

I-Iii'
As 5 - 8hs.

Burt LANCASTER

Dorothy Mc GUJRRE em:

, O SENHOR 880

N o programa:

Cin e Jornal. Na'c.

Preços: 7;60 - 3,50

As 8hs.

Maria MONTEZ - John

HALL - Peter COE ,em:
ALMA CIGANA

N 0 programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3�50
Imp. até 14 anós.

As 8,30hs.,
Burt LANCASTER

Dorothy Mc GUIRRE em:

O SENHOR 880 .

rando
.

e amedrontando a

I
A data de hoje assinala

terra é enfurecendo os ma- o -an íversár io natalicio do
· re s ; cansando-nos com seu 31'. Feris' Boabaid, do alto

rugido imperioso! I comercio local .

e ' pessoa

Como me entristeces, ól' grandemente telacionada na

vento! Mais pareces uma sociedade catarinense.

pobre mulher abandonada, O ESTADO cumprimenta
e inválida, correndo de por- i o, cordialmente.ta em porta, mendingandoi'.
um pouco de ca rIdáde, de

"
___:_ _

tern lira e de calor. .. e as

portas cada vez se fecham

mais para que não possas

passar pelas frestas; eu

sinto 'que tu assustas e es

frias as almas.

Silvia (APLA) .

-:0:-

da Jorge
-'- Sra. Josefina Schmi

dt, 'espôsa do sr. Olavo

Schmidt
- Sr. João Demetrio Ser

ratini
- Sr. Mário José Bastos
'- Sr. Germano Bona.

MÃOS ·A' OBRA
ADÃO MIRANDA

A AÇÃO dos homens dê imprensa, sejam quais fô

rem 03 partidos políticos que defendam, deve ser, neces

sáriamente, por Imposição da própria consciência" dirí

rida para o bem público, Dessa norma, que é um fim, um

n-opósito nobre, não podem fugir os jornalistas. Para

esse caminho, de bem-comum, seguem todos, certos de

me, em assim agindo, estão cumprindo o verdadeiro sa

.erdõcío, c-omo sóe ser a missãc dignificante e dignifi
cadora, dos que vivem da imprensa para a, imprensa.
�o Brasil, mercê de Deus, sômos uma classe que, mal gra
do algumas pequenas exceções, procura se colocar em de

fesa' dos altos interêsses coletivos. Sômos, em Santa Ca

arina, um todo a servir a coletividade, no que ela tem

Je mais sagrado, de mais -puro - o direito de pensa-'

mento, O! de'.:�l' da missão.. , Sômos, _por; isso, um Pttgilo
de intelectuais que, na mais, ingrata das profissões, ,car
rega uma cruz, na certeza de que, algum dia, ela será

erguida como marco de fé na missão cumprida, com sa-

crifício.
•

* * Quem 'o perdeu perto do

Grupo Escolar "Lauro

Müller", dirija-se à direção
do Estabelecimento.

N o programa:

Cin e , Jornal. Nac.

Preços: 7,6q - 3,50
Imp, até 14 anos.

EXPERIMENTE HOJE

'AVENTURAS

/.;
.� /

* •

nDi:»:rn
As 8hs.

I Yvone de CARLO - Pc

ter USTINOV em:

HOTEL SAHARA

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50

-Imp. até 14 anos.

As 8hs.

Roddy Mc DoWALL
� - • ,'Ji'lHHA �O MAR

Mark STEVENS - Ann

em:

ULTRA SONO
'TERA_PIA

GELATINA DE ABRICó
*

BLYTH em:
,

A NINFA NUA

No programa:

Cine Jornal. Nac,

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

SINUSITES·Eis uma sobremesa gos

tosa para hoje. 'Experímen- B INFLAMAÇÕES DA CAnEçA E GARGANTA.

te e verá. É uma receita TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

muito, simples.
Amoleça um pacotinho

de gelatina sem sabôr em

meia xícara de suco de abri

có frio. Junte em seguida 1

xícara de suco de abficó
quente e mexa até ficar bem

dissolvida a gelatina, Acre-

een te ,en tão '4 de xícara de

limão.

C3Lf)12 IA,
Estreito

As 8hs.

Ga ry» COOPER - Mari

ALDON em:

TAMBOR,ES DISTANTES
Nó programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

O SINDICATO DOS JORNALISTAS
I
PROFISSIO-

C
A.

S
-

C tNAIS não póde deixar de ser uma realidade. Não pode- erallCa' '-80- ae anoremos deixar para mais tarde a sua criação. Não pode-

DR GUE RRE I RO
mos protelar, por mais tempo, a formação dêsse órgão •

-. .

rl� c�asse. A condição. de. jornal.istas profissíonais �á:nAos
•

. direitos e deveres. Dlreitos para com as leis em VIgor.

CONSULTónJO '- VISCONDE D.'; OURO PRETO Deve.r�s para com o público. Precisamos deixar de--lado

ALTOS DA CASA nELO HORIZONTE. '

I

a,s dlflcul.dades que se no� apresenta_m no momento r .;

HESlDÊl'\CL\ - �ELJPE SCHMIDT N. 113. J;az-se_ mfl�ter que nos decidamos, hoje �esmo. E, para
. .

que nao iquemos a sonhar apenas, preCIsamos que os

'jornaltstas profissionais, os que percebem vencimentos
'nas fôlhas de pagamento e pagam contribuições ao IAPC,
,:;e reúnam e concretizem a ideia, criando o Sindic!1to.

*

TIJOLOS PRENSfltJOS. TELHAS. T�AnR'
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

', TÁRTO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama & Cia.
*

*

JER()�IMO COI�LHO. 14 ,- Caixa
2:�9 - Floriànópolj�
DlSTRIBUIDORES

Po"ial.

DO ZE-MUTRETA'_ .. .

"Acham.se abertas na Escola de Aprendizes Marí�
iiheiros dês,te E,Cltado, a partir de 10 de Junho de '1953 a

n 'de Agôsto de 1953, as inscrições de civís candidatos Veteranos da imprensa' catarinense, estão dispostos
ii matrícula nas Escolas de Aprendizes Marinheiros, a levar de vencida a idéia. Êles �stão esperançosos. De
iHiscidos entTe 2 de Julho de 19-34 e 31 de JU!l10 de 1937. sejam moralizar a; classe. Querem, como nós, que seja

Tôdas as' informações que se fizerem necessárias separad'o o jôio do trigo, '. Estão dispostos a isso. Para
l)Odem ser obtidas n?- aluàida Escola, no 5° Distrito Na- que tenhamos formado e organizado o Sindicato, 'êles
vai, na Capitânia dos Portos, ilàs �uas De'legacias e estão na 'dianteira. Já· nos disseram isso,. há dias. O seu

\gências, e nas Prefeituras lVIunicipai,s de todo o Estado. desejo é o' nosso e o d� todos. Então, mãos à obra!,
----�----------------------�------�------------------

NOTA

Ponha metade dessa mis

tura para gelar em uma

vasilha grande. A outra me:

tade, bata até ficar uma

massa leve e acrecente uma
clara em n�ve. Ponha essa

ou tra vasilha dentro d,e
lima bacia com água gela
la e continue batendo até

que comece a tomar forma.

Espal'he então sôbre a ge

latina' que estava gelando.
Torne a levar para gelar, e,

quando servir, faça-o com

creme chantilly e abricó

por cima. É um prato muito

decorativ.o.
, .

Nota: - O suco e a com-

pota de abricó, poderá ser

substituido por suco e com-

pota de maçã, peras ou aba-
If

caxí, se quizer.. ,
_��........,-......._FJ_,QRA (ALfA) __..........__""".�=�--------_

... '" � ....�.:;::..:;:;.a

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

I sal sem filhos, moços e mo
ças, sem pensão, Onibus na

! porta.
Tratar à rua Tiratentes

nO 14 - terreo - Salão

Ilheio com o sr. Mario Bo

natelli.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MAIS UM PRÉLIO DO CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS, ASSISTIREMOS, ESTA NOITE, NO ESTÁDIO DA PRAIA DE FÓ
RA, QUANDO O GUARANI TENTARÁ 'SUA PlUMEIRA VITÓRIA NO CERTAME, ENFRENTANDO O FORTE "ONZE" DO

BOCAIUVA, UM DOS VICE-LIDERES.

."
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•
•
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I
I
i
I
e
e
·e

Esp o r t
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I

O CAMPEONATO DE l?ROFISSIONAIS
EM NÚMEROS

Damos abaixo o movimento do Campeonato de Pro
f issiona is, após a real izaçâo da rodada de domingo:

Jogos realizados
Bocaíuva 1 x Imbituba O (em Imbituba)

I Figueirense 6 x Paula Ramos O (anulado)
Atlético 1 x Guaraní 1 (noturno)
Avaí 3 x Bocaiuva 3

,

Tmbituba 4 x Paula Ramos 3 (em Imbituba)
Figueirense 3 x Guaraní 1 (noturno)
Atlético 2 x Avaí 1
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 1 (noturno)
Avaí 2 x Guaraní 1

Figueirense 2 x Imbituba 1 (em Imhituba)
Atlético 4 x Bocaiuva 1 .mcturrro)
Guarani 2 x P.aula Ramos 2

.

Imbituba 2 x Avaí 2 (noturno)
Figueirense 3 x Atlético 1

,

Classificação
10 lugar - Figueirense, O p.p.

2° lugar - Atlético e Bocaíuva, 3 p.p.
3° lugar v-> Avaí, 4' p.p.
4° 'lugar - Imbituba e Paula Ramos.võ p.p.
5° lugar - Guarani, 6 p.p.

ARTILHEIROS
Saul (Avaí) 4

Danyr (Figueirense) 3
Valério (Paula Ramos) '. .. 3

Oscar.(Bocaiuva) 3
Osni (Guarani) 3
Lauro (Atlético) 3
Fernando (Figueirense) 3
Bolão (Avaí) 2
Wilson (Paula Ramos) 2
Hercílio (Atlético) ...............•. _. 2

Geopar
'.

(Imbituba) 2
Gumercindo (Figueirense) i
Landinho (Imbituba) «: ; . 'I.
Giovani '(Imbituba) 1
Pacheco (F'igueirense) :.......... 1
Amorim (Avaí) 1
Raimundo (Bocaiuva) -................ 1
Romeu (Bocaiuva) ,................... 1
Geraldo (Bocaiuva) 1
Harley (Imbituba) 1
Orlando (Guarani) 1
Djalma (Imbituba) _. . . . . . . . . .. 1
Érico (Atlético) 1
Walmor (Paula Ramos) .. '. .. . . .. . .. .. .1
Dedéco (Guaraní) - 1
Duarte (Atlético) . . . . . . . . . . . . . .. 1
Lísbôa {Avaí) 1

Negativos
Adão (Bocaiuva) jogo contra o Avaí ' 1
Barbato (Avaí)' jogo contra o Bocaiuva r
Helcio (Figueirense) ícso contra o linbituba .. 1
Romeu (Bocaiuva) jogo contra o Atlético .... 1

Goleiros vasados
Leio (Guaraní) " 8
Tatú (Bocaiuva) " .8
Capaverde (Imbituba) 6
Jaime (Paula Ramos) 6

Soncini (Atlético) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6
Adolfinho (Avaí) 5
Brognolli (Avaí ) 3
Sidnei (Paula Ramos) 2
Miltinho (lmbituba) , 2
Alcides (Figueirense) 2
Galo (Figueirense) 1

Penalidades máximas
do Boca íuva (jogo com o Avaí): convertidaRomeu,

em goal.
Danyr do Figueirense (jogo com o Guaraní): des

perdiçada.
Orlando, do Guaraní (jogO com o Figueirense:)

convertida em góaI.
Valério, do Paula Ra OIO'S (jogo �om o Bocaiuva):

convertida em goaI.
.

Eráulio, do Avaí (jogo com o Guaraní): desperdi
c:;da.

Lauro, do Atlético (jogos com o Bocaiuva e o Fi
gueirense): convertidas em goaI.

EXPULSõES I

Marco, do Imbituba, no jogo com o AvaL
Danda, do Avaí, no jogo com o Imbituba.
Julinho, do Figueirense, no jogo com '0 .Atlético.·
tauro, do Atlético, no jogo com o Figueirense.

Movimento ne tentos
Atlético - 4 a favor e 5 contra. Deficit: 1 tento.
Avaí - 8 a favor e 8 contra. Sem saldo e deficit.
Bocaiuva - 7 a favor e 8 contra: 'Deficit: 1 tento.
Figueirense - 8 a favor e 3 contra: Saldo: 5 tentos.
Guaraní - 5 a favor e 8 contra. Deficit: 3' tentos.
Imbituba - 7 a favor e 8 contra. Deficit: 1 tento.
Paula Ramos - 6 � favor e 8 contra. Deficit: 2 tentos.

Juizes que funcionaram
João Sebastião da Silva, 6 vezes.

Manoel Tourinho, 4 vezes.

Norberto Serratini, 3 vezes.

Campeonato de Aspirantes
10 lugar - Bocaiuva, 1 p.p.
2° lug'àr - rrii1Jituba e Guarãní, 2 p.p:-",....,,""""'"'....."""'�

.

30 lugar - <\vaí, 3 p.p.'
4° lugar .:.'_ Figueil'ense,

Praça 15, o jornalista Ha- Figueirense, quando foi ex- Segundo apurnmos, a As

milton Alves, diretor espor- pulso do gramado por jogo sociação dos Cronistas Es

tivo do "Diário dá Manhã", violento e agressão ao za- portívos de Santa Catarina,
e redator do "Momento Es- gueíro Laudarcs, da equipe á' cuja frente se encontra

portivo" da Rádio Guarujá,_ alvinegra. o jornalista dr. Ciro Mar-'
. foi inopinada e traiçoeira- Já é a segunda vez que o ques Nunes, vai agir no

mente agredido a socos pe- vibrante cronista esportivo sentido de fazer com que

lo "player" Lauro Soncini. é alvo de' brutal agressão. as nossas autoridades es-

Segundo nos informa- Na primeira vez partiu do I portívas impeçam que o .10-
mm, motivou a agressão "temperamental" árbí t i' o gador volte a atuar, seja
lima nota lida ao mícrofo- Norbert� Serratini, .9 qual I onde fôr.

.

ne da popular emissora da não anda bem conosco em i Hamilton AI,ves, em con

Rua .João Pinto e escrita, virtude dOfl ataques que lhe sequência do forte murro,

pelo colega atingido, na: temos feito. : teve os lábios vermelhos e

qual criticou a atitude, I Tãri logo correu pela ci- inchados, sendo transporta-
, I

-

..

aliás condenável, do "play-: dade a notícia, começou o do para sua residência, on-

er" do Clube Atlético ca-l jornalista Hamilto Alves a :.de foi medicado.

.......-c-'.......-'l.-..<���
CAXIAS 5 X NAGIB SALUM 3

'LIMA, 16 (U. P.) - Es- za de Lima, no dia 24, con- Voltou a brilhar o Ca-
-
wbeleceu-se definitivamen- tra o lv:u:ticipal, dia 28,. xias. F. C., desta feita aba-
te o 'contrato com a Portu- contra o Spoà Boys, e dia

Nova e brutal agressão sofreu o
-

jornalista esportivo Hamilton Blvçs
receber inequí�ocas provps

de' solidariedade dos seus

colegas e admiradores, en-
.

quanto que e mtoda parte
era reprovada a conduta do

Ante-ôntem, cêrca das 131 tarinense, domingo último,
Indisciplfnado jogador a

horas, quando despreocu- por ocasião da peleja entre
atleticano.

padamente transitava pela o tricolor do Estreito e O'

tentos a .3.
Marcou os tentos ?O Ca- CLUBE

tendo seu forte adversário, xias: Nizeta2, Paulinho 2, .

wg'uesa de Desportos, de 5 de julho, contra o Univer-
o Nagib Salun, em seu gra- e Seixas.

São Paulo, que jogará em
mado, pela contagem de 5 Na preliminar o Caxias

Lima por 5.500 dolaFes ca- sitário de Desportos. Ne- tentos a 3.
:la partida. O primeiro en-! nhum clube local poderá
contro se realizará di� 21[ ter mais de um jogador de

:lo corrente, contra o Alian- reserva.

AUTOR O INDISCIPLINADO EXTREMA
LAURO SONCINI - ELIMINAÇÃO PARA

O AGRESSOR PEDIRÁ A A.CoE.S.C.

"

jORNALIST� HAMILTON ALVES

Hamilton Alves, pena brilhante e f'uturosa
da imprensa esportiva barriga-verde, fez anos

na data de ôntem:
O e,.imado jovem, que com invulgar brilho

e capacidade, dirige a secção esportiva do nosso

confrade "Diário da' Manhã" e redige. o "Mo
mento Esportivo" da Rádio Guarujá, além de ter

emprestado, há tempos, sua. preciosa colabora

ção a. este matutino, tem sabido honrar a im
prensa esportiva de Santa Catarina, através
de seus comentárlos sempre escritos com crité
rio, inteligencia e imparcialidade, a ponto de
merecer dos seus colejas as mais elogiosas re

ferências.
ôntem, seu dia natalício; o jornalista Ha

milton Alves teve ensejo de receber as maiores
demonstrações de simpatia e aprêço por parte
do. seu vasto círculo de amigos e admiradores.

.

"O ESTADO ESPORTIVO", embora tàrdia
mente, envia ao vibrante coleja os seus mais
sinceros votos de felicidades.

CLUBE ATLÉTICO CATARINENSE
AVISO

A Diretoria do Clube Atlético Catarinense avisa
que a lotação que fará no próximo di-a 21, para Imbitu .

ba, sairá ás 6,00 horas do Largo da Alfândega e segui
cá o itinerário abaixo:

Largo da Alfândega - Rua Felipe Schmidt, Rua 24
Ie Maio (Estreito), Rua General Gaspar Dutra, estacio
'1ando em frente ao Cine Império, de onde partirá á.�
ô,30 horas, impretel!ivelmente.

Os lugares serão tomados segundo a ordem de che ..

�ada dos pas�ageiros. .'

NOTA: - As passagens para Imbituba estão sendo
vendidas a Cr$ 50,00 (ida e volta) no Bar do SR. CAR
LOS NESTOR DA SILVEIRA, no Canto.

A PORTUGUESA DISPUTARÁ 4 JOGOS
EM LIMA

50 lugar - Atlético e Paula Ramos,
Próximos jogos

Dia 18 - Bocúuva x GuaranÍ.-
D.ia 21 -pàula Ramos x Avaí, nesta

bituba x Atlético, em Imbituba.

8 p.p.

Capihl e Im-

•

'v o"1
DESLIGOU-SE O NACIONAL DA

ASSOCIACÃO URUGUAIA DE
3 Y

FUTEBOL

o

Consequência do veto oposto à sua participa-
,

ção no Octogonal
RIO, 17 (V. A.) -

Este-I tes e importantes 'revela
ve na C. B. D., o esportista ções:
Santiago Brun Carbajal,: - "Vim ao Rio para ex

esportista do 'Nacional, I plicar à entidade brasileira
Campeão urugun io que não I

o �otivo da deserção do

participou do "Torneio OG- Nacional no certame Inter

togonal", por' ser atingido nacional. Tinhamos tudo

por uma decisão inesperada preparado para o embarque,
dos clubes pequenos, com crentes de que não seria-

•

exceçã-o do, Wanders e' .do mos vítimas de um "com-

seu clássico . adversário: o plot".
PenaroI. A a tiu tde da maioria dos

O dr. Carbaja l compare- clubes, vetando a nossa vín

ceu à nossa entidade eclé- da ao Brasi'l, foi recebida.
tica para prestigiá-la e dar como urna injustiça sem

informações do ocorrido, nome".

bem a contra gôsto do Na- Represália
cionaI.

Medida drástica', .adotou
Terminou o sr, Carbajal:
- ·"0 Nacional acaba de

desligar-se da Associação
Campeão Uruguaio

.
, Uruguai até que sejam l'e-

O dr. Carbajal fêz
.

aos
formados os estatutos dessa

jornalistas credenci a dos
tid d N-'

.

I. en I a e. ao e possrve
junto à C. B. D., as seguin-, .

1 b d d
•

.

que um c u e e gran es

��).-<���� I
responsabilidades, como o

Nacional. se seja 'prejudica-
NO C1\MPEONATO DE JUVENIS, EM
BLUMENAU, O OLIMPICO VENCEu

. .

O PALMEIRAS PELO ESCORE DE 5 a O

seus têrmos"."

elo nas 'reuniões pelo voto

unitá-rio dos peqnenos clu

bes. Não disputaremos a

"Taça Competência e nem o

Segundo fomos informa- Campeonato Uruguaio, caso1\0 gramado do clube da

rua das Palrne irns, defron- I!'OS, depois da finalização as coisas não voltem aós

taram-se sábado, �s equipes rto carqpeonato citadino, o

de Juven iis do Ol impico e quadro do Olimpico deverá
do Palmeiras de Blumenau, r.xihir-se em Florianópolis, ..()�()....().....()....()...

cabendo a vitória aos alvi- enfrentando o quadro do

rubros pela elevada conta-' Atlético, entrnelhor de tres' Parjicipação
gem de cinco tentos a zero, partidas.
de au

í

or ia de Milton, qua- O Campeonato
I Citadino Sinval Dellinghausen e Ma-

tI'O e de Rubinho. ce Juvenis em Blumenau ria de Lourdes Ferrari Del-
A renda acusou Cl'$ está. dividido em duas zo- "inghausen, participam aos

140,00. t:3S - a 1.a, compreenden- parentes e pessôas amigas
O quadro vencedor esta- (;0 os seguintes clubes:

va assim constituido: Palmeiras, Olimpico e

Reinaldo, Leopoldo e Oto- Vera Cruz e a 2.a, os clu-

Renaux

o nascimento de seu'ipr ímc
g=n ito CARLOS ORLAN.

DO, ocorrido dia 15 do cor

.ente na Maternidade "Dr.

e Carlos Corrêa".
mal'; Silviera,' Shafer e

Plír.io; Rubinho, Amí'lcar,
Milton, Sergio e Roberto.

;.'es seguintes:
Tupi, Carlos

Paysandú.
.� .� ,���"""", ,......_. .�.-----.��,��,_,,_

CONFEDERAÇÃO SULAMERICANA DE
ÁRBITROS

DUK'JOS AIRES, 16
.

(V. (Sulamericana de Arbitres
A.) - En tre a Associação I de Futebol. ,

ChiIena de .Arhitros de Fu- Para isso já se conta com

cebol e a Confederação .de· a adesão dos orgãos seme

Arbitros do Futebol Argen, Ilhantes do Brasil, Perú e

tino, aproveitando a via- Uruguai, o que tornará a

gem que realizou a Buenos nova �entidade extensiva aos

demais países do continen

Aires' o sr. Julio Hernandez te. Por sua vez, a A. C. A.

Reyes, presidente da enti- F. se encaregará de cpnvo

dade andina, foi firmado car, para muito breve, um

-

O MELHOR JURO -

5%
.1

�

DEPOSITaS POPULARES
. ,

BANCO AGRICOL_A
RUA TRAJANO. 16um convenio nos termos do

qual ficou resolvida a orga

nização da· Confederação

congresso sulamericano, pa
ra que este dite as normas ,

que regerão a C.S.A.F. ��������
... ""." ...�Dnl Ir

ATLÉTICO
RANI

OUA-

A Diretoria do Clube A ..

tambem venceu pela conta- tiético Gual'aní tem o grab
Depois de um primeiro g,em de 1 tento a O. pl'azer de convidar seus a'l-

tempo indeciso, o qual ter- A._ equipe principal do saciados e exma·. famíli::.
minou de 2 tentos a 1 a fa- Caxias formou assim:- fJara a soirée qu'e deverá
vor de se'u adversário, o Deca, Fausto e Delcir, realizar d{a 20 ás 22 hora5,
a,lvi-celeste da Rua Itajai, Grimaldo, Jair e Nenem, oferecida aos 'atlétas '.lo
conseguiu no periodo com- Ademar (depois Seixas) ;lube_
plementar ajustar melhor Nizeta, Paulinho, Seixas NOTA
,uae; linhas

.-

e terminar'a' Cc1ei)6is :CllLlí'b)" c 'ronico. .

'!:iY'esso
, �i

lJeleja com o p'lacal"d C. M.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Exonerados I
Presidentes'

'

,

da COAP
RIO, 16 (V.A.) - O Pre-

sidente da República assí

nou ontem, na Pasta do

Trabalho, á' exoneração dos

,presidentes das comissoes

de, preços do Rio ,Grande do

Sul, do Ceará e do Estado

de São Paulo "e áinda a de

óiversos representantes de

diversos órgãos oficiais jun
to às comissões tabe'ladoras

de ou tras unidades federa

Iistas.

EXONERADOS E

SUBSTITUIDOS
Para substituir o sr. Val

ter Pôrto no cargo de pre

sidente da COAP do Rio

Grande do Sul foi nomeado
d sr. Gervásio. Substituirá o

S�· Plinio Cnvalcanti de Al-.

.buqu erque, -n a COAP de

8,>,) Paulo, o sr. Osmar Ca

valcnnt! de Albuquerque.
Nn COAr do Ceará o sr.

Alvaro Teófilo será .substi

tu ido pelo sr. Geraldo Melo

Mourão.

OUTRAS EXONERAÇÕES
As outras pessoas exone

radas ontem das funções
que vinham exercendo junto I
àc; comissões de abasteci-]
rr.en to e preços dos Estados

"ao o sr, Arquimedes Anora

E"ram exonerados: Tenen te

Coronel Crescêncio Montei

i o da Silva, da COAP de

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

I

«

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

. -

h. PROlONCAAVIOADOMOTOR

o"� :,">�\�\I/�_'
. ��t:::::::::::::::-:::·"··

: • "�o>:\...��.;� ..�,.:;,�.f\. \ '. � .;:.....;...

Nerêu Ramos - 1233

Cid Ribas - 465

Leoberto Leal - 213

UDN

Aristiliano Ramos -

786

Waldemar Rupp - 588

PTB

Saulo Ramos """7 422

�:�:� �l�e ���::��se��l:�: � Telegramas I

R'e'corda'ndoCOAP do Território do Rio rendes i
'

Brnnco : Floriano Vander- .

'
,,'

••• 1'Telegra.mas retidos do dia
"ler, de representante da Sec.

8 ao dia 15 de Junho.

I
.

'

«c Economia .e F'inanças na

COAP do Pará. Represen- Mano:l José da Silva - 'AS E��l(iÕES DE ,1950 contra 1911 dados lao Sr.
Herandina Matos - Do-

toantes das Fôrças Armadas Irineu Bornhausen (Colí-
mingos Ol ívéíra - Filme-

pan - Eça Mendes Brito v:
Alcides Pinheiro - Joana

(Acy Cabral 'I'eive).

CURITIBANOS
F.

Mato Grosso; capitão Caf-
('eso de Brito, da COAP do

Martins - Drogantônio
,

•. <;4'

Pascoal Manoel Inácio
Paulo Crlstíno dos San- R'"

.

.eIl1IC'lamOS,
tos - Elena Bianchini -

nosso Úábalho
,;'ará.

Conserte se
Fógão Econômico servi-

I çõ rapido e garantido em

residência à Rua MACHA

DO DE ASSIS N. 131.

ESTREITO.

Maurício Lenrose - Ma-
noel Pereira Joaquim
Paulo - Dalva Ferreira -

)
.

Ansdis Braga - Eduardo
Moraes Melo - Nivaldo Vi
dal Pereira - Maria Antô
nia.

MAGROS ,E 'FRACOS
VANADIOL

E indicado nos casos de fraque
za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Líci
tina. Gilcerofosfatos, pepsina. noz
de cola, etc., de ação pronta e eftcaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para ho
mens, mulheres;crianças, sendo ror
mula conhecida, pelos grandes mé
dicos e está licenciado pela Saudf
Publica. ' -""I.·

O Prefeito eleito de Guri-
país, constituindo a azeito-

275. .iban os foi o sr. Lauro An-
na -um produto que nos cus- sun to é dividido em 6 partes'

Os candidatos à Vice Pre- côn io da Costa, da Coliga- 'ta anualmente uma f'ormi- que dão uma visão comple-
si den te receberam a segu in-

I

cão PTB - UDN, que con- I
"

• . davel sangria de ouro uma

I
ta e perfeita da cultura ha-

te votação: seguiu 2055 votos, contra
vez que 'só a importação do bilitando qualquer lavrador

jdilon Braga - 1362 1997 dados ao sr, Hi'lario Azéite da Oliveira alcança. fi inicia-la com proveito e
Altino Arantes - 1621

I Quadros
de Andrade, do Ialgarismo espetaculares. logo pO,ssuir um olival nas

Café Filho - 36 PSD. - Para a Câmara de
.. ,É autor do "VAMOS, suas terras.

pa,ra Senador, o Sr. Ne� I Vereadores, as legendas fO-,rêu Ramos, (PSD) reuníu l ram estas: --"- _

�134 vótos, contra 1.818 'da-I PSD. - 2071 '

I

dos ao sr. Carlos Gomes de i UDN - 1499

JIi"e:ra (Coligação). PTB � 458

o Tribunal de Rota Anula
'-

'CaSamenjos!
VATICANO, 16 (U. P.) conhecido com o nome de

- Anunciou-se-hoje que o Tribunal de Apelações em

S;cro Tribunal da }:tota a- ,casos matrimoniais. Das 188

''Provou 7,1 das 188 solicita- solicitações apresentadas
-cões de anulacão matrimo- 25 são da França e 16 da

�al, pedidas d�rante o ano Inglaterra, Suíça, etc. Dois
de 1952.' 'I' conjugas espanhois solici-
A notícia apareceu em, taram a anulacão do seu

,"Acta .Apostolicae Sedis", I rnatrimõn io, ha�endo .outros
órgão em que a Santa Sé I do Canadá e Lib�o. J
publica, em latim suas

de-,
O Tribunal, não expôs as

cisões e pronuncierrientos. , razões, pelas' quais 'havia'
" A Rota é um tribunal �-I'via rejeitado 114 dos pedi
clesiastíco, estabelecido 110 i dos, nem indicou quais são
século XIII e popularmente

I

as solicitações atendidas.

Viagem com segurtioça
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS rdICRO-ONIBUS DO

RIPIDO �(SUL-B·RASILEIRO»
� lorianÓpolis - Itaja1 - JoinvilIe - Curitiba

Agência:!' . .>!,.

. A votação preferencial torio Stefanes.
(ii má'is votados) A UDN elegeu 4 vereado-
PSD res: Alzerino W. de Almei-

XVI de uma série.
1:'

hoje,
estatistico,

sobre as eleições gerais,
realizadas no dia 3 de, Ou
tubro de 1950.

Vamos focalizar o muni

cipio de Curitibanos, cujo
eleitorado éra de 5992 vo

tantes. Desse' total, compa

receram às urnas, 4400 pes

soas, havendo, portanto,
LIma abstenção de 1952 elei

tones.

PLANO FEDERAL

Para 'Presidente da Repú
blica, o Sr. Getúlio Vargas
obteve,2906 vótos ; o Briga
deiro Eduardo Gomes '1118
e o Sr. Cristiano Machado

lu Iegen das para' a Câ-
nara Federal foram estas:

P.S.D. - 2124
U.D.N. ,� 1510
P.T ..R - 422

E:n branco - 329

fi. ua DeodoJ'o esquina da
Rua Tenente Silveira

PLANO ESTADUAL
Para Govern-ador do Es

tado, o Sr. Udo Deeke

"PSD) obt,eve 2184
. _""""""��,

o AM'IGO DA SUA, - lhlem ,e�colltrar um

E F I C I ÊN C IA�' "-,'� ',.'U::quivQ
-

Cõlegial, conten-

!
elo material de ínterêsse

___--_------------------------------- partteular,

!
:

o I_ ___"...---__

PROGRAMA DE :FESTAS PARA O l\f:E:S DE JUNHO
Dia 20 - Sábado -- Tradicional Festa de São João

denominada "BAILE DA ROÇA". Apresentação de mú
"icas juninas - Conjunto de acordeons -�Dansas de.'
Cjuadrilha" r5ítoeira, do lenço e chapéu - Casamento ri�
Zé Fulgêncio com Sinhá Mariana - Ambiente c,omple
tamente' a qráter - Muita alegria - Fogos, balões,
?spanta coió, pi'nhão: 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 J:�elojoaria: Müller a partir do dia 15 -

Cr$ 70,00.
...

O Centro de Irradiação
DiiL23 -::- Terça-feira - BOITE -. Uma gentileza Mental "Amor e Luz" realiza

cios distribuigores dos Aeordeons "SCALA". Uma noita- sessões Esotéricas, todas as se.
da inédita - "Boite da Colina ao som de acordeons e gundas feiras, às ,20,30 à rua
conjunto de ritmo. Ambiente junino caracterizado uma' Conselheiro Mafra 33"":_ 20
festa no Arraiaá de São João. Início 21 horas. Não ha- 'andar.,

'

verá reserva de h1esas. I ENTRADA FRANCA
Dia 38 - Domingo - Soirée Início 21 horas .

I

esse

Vamos Plantar Oliveira·

gação).
i As legendas para a As- '

,

sembléia Legislativa foram

as seguintes:
PSD :._ 2334

vidades diárias.

ABACArE/ROLUDN - 1339

PTB - 339

PSP - 15

PRP - 4

Em' branco - 355

A votação preferencial
(os ma-is votados)
PSD

Walter T. Cavalcanti 2131

UDN

Julio C. Souza .; 565

Renau Cubas - 259

Romeu S. Neves'� 185

.Ricarte de Freitas - 142

Osvaldo B. Viana - 114

PTB

Hilario Zortéa - 284

Acaba de ser publicado l PLANTAR OLIVEIRA",

mais uma monografia da engenheiro agrónomo gau

serie popular "VAMOS PA- cho Dr. Celeste Gobbato,
RA O CAMPO"! Editada competente prof iasional que
pela conhecida revista agri-,' sernp re defendeu com sabe

cola brasileira "CHACA-, doria de tecnico e patrício
RAS E QUINTAIS". E o n o-

'

os interesses dos lavradores

vo assunto de grande in te-. do Rio Grande do Sul, já
, 'B 'I

. . I
fe it 1

'"
dresse para o rasu, pOIS VI- , como pre ei o (e caxras o

sa incrementar a cultura Sul. E recentemente como

I-de uma planta, como a Oli- deputado daquela Assem

veira, que vinga e produz bléia Legislativa Estadual.

otimamente bem' no nosso IPLANO MUNICIPAL

Embora resumidas o as-

Lira T. Clube
Em branco - 361

O PSD elegeu 5 vereado

rés: Orozimbo Caetano da

Silva, Dorvalino Furtado,
Waldomiro A. Maia,�Maxi
mino 'I'ibes de Moraes e Vi-

CURITIBA rD,LCAA.I,U. PROSEBRAS

da, Alfredo Drissen, Atali
bió Grarremann e Antonio
G. de Soúza. - O quocien
te para Vereador foi de 4�1
votos.

Vende-se
Uma casa recem�cons

trllida, com terreno medin
do 55 m.' de fundos por 10

frente, sito à rua Ruy B:Jr
bosa 92.

Vê!' e trabr no 10eal."

GRATIFICA-SE

Favor entregar na rua

Conselheiro Mafra, 93.

MAU·TEMPO
NÃO SitiA NUNCA

sem uma laIa de

E PLACAS, SIFILITICAS.

Elixir de Nogueira
MedicaçAo c:uxUiar no tra

tamento da sifilis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASACOS DE LA, desde o mais modesto, até o de mais

apurado bom gosto e perfeito acabamento" com o

desconto de '30.%!!!

L
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OLHOS, - OUVIDOS - NAlUZ • GARGANTA

DR .. GUERREIRO DA FONSECA
Receita de Óculos - Exame de Fuado d. Illhú pat'

.

Claulflcaçio da Pre181n Arterial.
Modera. Aparelbal'em.

,

eoHuJt6rt. - Vtlco.de, de Ouro PT.t'). a

-----�--------�----�--�-------------

/
, "', �OS VAPCJOS

I�'
.tI

D��""�ft�,�i',t":;M,�
'" � -. � � � ,

,,7t. . li'

I' B.ANCOdeG�f�,ITO
POPULAR

I,"� AGRICOLA
. I ,

Rv.o:��,f6
", '.

fLQRlANOPOLIS - Sró>.eólo.rlno. '

----- '-�-

Plcrianõpolis.Oulnta-feíra, 18 de Junho de 1953
------_.'--------------- -------- ---------

o ESTADO

/

o
..

Yl1t:mdo apenas 2 meses para a mudança da A 'MODELAR, de modas,
do pl ('dio n, 7 da rua Tra.ian� (que vai el�trar em obras) para o n. 33 da me'sma
rua, c sendo, considerilvelmente grande o seu estoque de mercadorias, sofre

rão, a,os mesmas, uma redução ainda maior de preços" durante o próximo mês

de Jurho.
'/"

,No exclusivo objetivo de bem servir os interêsses da sua bôa e tradi-

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

marcação que está sendo procedida nos preço�.
Assim. durante os dias 30 e 31 do corrente, a RADIO GÜARUJA desta

. '..
,

capi ....I, Iurnecerá, em todos os intervalos, uma relação detalhada dos novos

preçcs das mercadorias remarcadas. Todavia, sendo pràticaments impossível
\

lima nerteita e minuciosa caracterização de tôdas as classes e qualidades dos

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

cidos pel a I, uarujâ, serão concedidos, indistintamente, os descon tos abaixo
1

,I

sôh{�� !W seguintes mercadorias:

20% r
,

todo e belíssimo sortimento de, MALHAS!
COBEHTORES DE LÃ

toda a maravilhosa variedade de sáías de lã
TAILLEURS

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

15%

Nn grandioso e selecionado estoque de

P E L E SI!!

I

cujos preços já estavam marcados cômo os mais ba-

ratos da praça. Convém destacar que as peles estão em

tranca alta de preços, nas praças de São Paulo e Rio,
fiadas as grandes dificuldades atuais de importação; alta

esta; que a firma proprietária da A MODELAR, não

acompanhou!

QUiMONOS
CAPAS �e gabardina e chuva para homens e senhora!"
TEHNOS para homens e' crianças ,

.1

CALÇAS de casemíras
BLUSÕES, PULLOWERS e .JAQUETAS.

De ordem LIa Mesa 'Administrativa da Irmandade era
,

. ,

Art. 1.0 - A "CORRIDA DA FOGUEIRA' t adi-
Senhor J'esús dos .Passos e Hospital de Caridade, desta

CiO,nal prova rústica realizada .pela Federação 'Atl�tic� I C�pit�l, PI2'evhino aos intbere�Sádos qIue, atdé da' dia}-2I6 d�stlEi Catarinense, em Florianópolis, destina-se a Pl'l'porcio-' mes, as SI . ora.s, rece era esta rmn a a e e ospital,
nar aos atlétas em geral um ensêjo pa ;f' . ,

na sua ecretaria, propostas, em cartas fechadas, para
,<. ra ver lC;:U em

f
" 'd d

. • .

suas possibilidades físicas no que concerne à cernida de
o' orriecimento e to os os artIg?s necessanos ao seu

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

Florianópolis, 10 de jun ho de 1!.)53.
Luiz S. B. da Trindade - Secretár lo

i

III _ Da classificação e dos prêmios � ,,'..

Art. 1.0 _ A classificação será individual,' e PO'l',

Iequipe.'
,

§ 1.0 .L A classificação individual será apurada P")
la ordem de chegada, devendo, para isso, os atletas colo
curem na mesa de chegada as respectivas fichas de con-

rôle, as quais, após o período regulamentar de chega
la_(até 4 minutos depois do p-rimeiro) serão confronta
das com as anotações dos juizes de percu-rso e de chegada,

§ 2.0 ----; Entender-se-á, por equipe, o coniuntc . dos
cinco melhores atlétas classificados de uma mesma re

presentação, observada o cr itério de contagem mínima.
Art. 8.0 _ A Federação Atlética Catar ín ense confe

:'r,irá medalhas aos três primeiros colocados individual-

mente, podendo os demais classificados serem ,recompen. �.I.olh.
,_

sados por terceiros. A equipe vencedora caberá uma taça, qualquer pessôa, mediante o pagamento da taxa de in

'llusiva, de poSse transitória. denizacão do material, de Cr$ 5,00, até o dia 20 de junho.
§ único _ A taç'a ficará definitivamente de POS'lC -

'

V _ Disposição final
la equipe qúe conseguir vencer a prova três anos conse- Art. 10.0 - Os casos omissos _,;erão resolvidos pela
:utivos ou cinvo alternados. Diretoria da Federaçjío Atlética Catarinense, podendo,

I para isso, ouvir, prév�aÍnente o�onselho Técnico.
f'

'

IV _ Das inscrições . '. -

F;lori-anópolis, 2 de:. junho de 1952
Art. 9.0 _ A "Corrida da Fogueira é prova livre, de

I

'a.) Osmar Cunha0 _ Presi,dente
:esponsabilidade individual, nelá podendo ser inscrit!l. : a.) Capr Paulo Mendonça - Preso do Cõns. Técn.icl.

. "

. (

REGULAMENTO DA CORRIDA, DA
FOGUEIRA

..-........ ��� cife, na maioria portugue-
--- _-,- _-. �--... .
-

�_ -:=---.:'
-

ao ai �-:, ses, contra os habitantes de

� p seus ""5 dCdse:d';dc, num
-__ -

Olinda e naturais da terra.
- .:-

.

\4SnSege do bu\�clO t vo\t.,6 c;OCII
1

tendo inicio então a "guer-
-- ,""re o oe ono", , �.-. •

I

r�z.\"e\ recanto. 4"" ra dos Mascates";

�o"as energias. lácl\ e e9'ad6...e\ CO'"
\sto \h,

e s�á ossente motor.

M',o OU"'I\i�lde,um,,'"'M50 '_

,.

,

quenc ía da terminação da

J
' guerra contra a França um

! decreto do Príncipe-Itegen-

���Ellla S f A
• H,O R S f _! ��'t::�'�IOd�'lss �:l�OaSçõe:;CiO-

, 'De 2.5 à 22 H.P. ,

\,

, .

" ml\'Li.NDAD,E DO SENHOR JESUS DO� PARSOS
, E

i HOSPITAL DE CARIDADE
r

Edital de fornecimento

L:.

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercíe - Transportes
nua João Pinto, 9 FpoJis

I - Da f'ínalídade

Art. 2.0 _ Serve, tambem, para despertar interêsse
pelo desporto, _ através um espetáculo de pedest rian is-
mo de rara beleza.

' ' '

Art. 3.0 _ Por todos êsses motivos e, a ín da. como
sinal de gratidão ao Poder Executivo, a prova f dedica
da ao Govêrno do Estado' de 'Santa: Catarina.

L,

AIO$to
. PROGRAMA SOCIAL IPARA, O MÊS DE JUNHO

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

"SOIRÉE", DAS 19 ÀS 24 HORÀS. DIA 27' - SÁBADO _' GRANDIOSA FESTA DE SÃO,PEDRO. DANÇAS REGIONAIS, MÚ
SICAS TIPICAS, SANFONAS, QUEIMADA. PINHÃO, BATATA, .CHURRASCO, ETC., ORNAMENTAÇÃO ADEQUADA EM TO
DOS OS SALÕES RESERVAS DE MESAS A PARTIRDO DIA 10, AO PREÇO DE Cr$ 50,00. TODAS SEGUNDAS�FEIRAS, SES
SÕES DE CINEMA, AS 19,30 HORAS, PRÓPRIAS PARA OS FILHOS MENORES DOS SRS. ASSOCIADOS. TODAS QUARTAS-'
FEIRAS, S�SSÕES DE CINEMA, ÀS- 20 IIORÂS. Il\1PRÓPRl�S pARÁ 'M;ENORE�t

',_ '. _ " " __ 'o ............",,_�

\ ." ,

.

" I

.. ""' .. - .......,.�,

II _ Da prova
Art. 4.0 _ A "Corrida da Fogueira", a real.zar-ss.

no dia 24 de junho de cada ano, com início às 20 horas:
constituirá ,no percurso do seguinte itinerário, quatro
ve�es:

'

Saída: Praça 15 de novembro, defronte ao Palácio
elo Govêrno.

Cont.ôrno: Praça 15 de no�embro, Catedral, Prefei
tura - Ruas: 'Conselheiro Mafra, 7 de Setembro e Feli- I

pe Schmidt.
-Chegada: Rua Felipe Schmidt, defron te a "A Sobe

rana",
Art. 5.0 - Para tornar a prova mais 'interessante'

serão acesas fogueiras em v-ários pontos do percurso, de

vendo os atlétas saltá-las ria corrida.
,
Art. 6 . .0 - A título ornamental, os atlétas 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 classificação, deverão conduzir à meta

final.
'

... .

I i#' �";'; I tL��
18 DE JUNHO

...

A data nos recorda que:

- em 1504, tendo parti.
do de Cabo Frio a 2 de

abril, chegou
0001 77 dias

a

de
Lisbôa,
viajem,

Américo Vespucci;

em 1653, nas proximi
dades da Estância Aguair,
em Recife, os holandeses fo
'ram atacados e dispersados
pelo capitão Paulo Teixei

ra;

_ em 1711, com uma rea

ção dos habitantes de Re-

_ em 1814, como conse-

- em 1822, o Principe
'Regente D. Pedro, por De
creto, regulou o julgamento
dos delitos de empresa' do

Brasil;

_' em lS3'1, uma propos

ta da Comarca dos Deputa
dos foi registrada pelo Se

nado. Proibia ela que o ex

Imperador D. ' Pedro I en

h'asse no território' do Bra-
3il ou viesse a residir

qualquer parte dele;
em

_ em 1863, favoravel ao

Brasil, foi assinado o lau
do pelos Reis dos' Belgas,
Leopoldo .1, na questão que
::lOtivara o rompimento das

!'elações piploma ticas com

a Grã-Bretan ha.

André Nilo Tadasco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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! A Beleza De Sua
-

Casa 1::

I
v

:1: Conleça Pela.. Jane as :i:
r �
·t� NÃO INSTALE CORTINAS EM SUA CASÃ SEM VISI- .:..+� ..

.:+ TAU PRIMEIRO A' .:+
+. � �

T ft

l: JOAlHERIA e OTlCft GALLUF :!:
(ípio bastante grande como +:. .%.
é, com um interior vastissi- +:.. QUE POSSUE AS FERRAGENS, KIRSCH,. "PARA TO- .t+
n,o, neces.sita �lrge.l1tetnente +t DOS. OS� TIPOS DE CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE INS-' .:.
c,e uma autoridade qu� pos- ::: TALARJ PERFEITAS 'NO FUN·CIÓNAMENTO.' COM �, .. +:.: _'�"��""" ,_, .

�_"� ", ': :,12�:�ic-.� ,.'"
o

:'a, através de sua atuação .. ',' ,', ••• ,.
' � ..

•++ FERRAGENS ·"KIRSCH", 'TUDO E MAIS FACIL! .t. .! ,. ' ,.�..!..� -.··.·1·i+ JÁ VEM MONTADAS .!. :::
.

:::::: LEVES E ALTAMENTE RESiSTENTES t .:+ .:..!+ .DISPENSAM GALERIAS DE· MADEIRA ::: I ·i·'· COMPRE UM TERRENO NO ESTREITO.
'

.i.IllXA ENTRE FAMILIAS, , ..+..•. , : ••+ _.
UM MORTO E UM FERIDO .;. +..+ + +..+..+..+ t. +. +++. + + +.t ;... · .+. LOCAL O'TIMO E APRA·SIVEL. +t.

� � � � � • • + • • +,� � + � • • '+ .. • • • • • • • • 1 �.Partimos de Joinvile, às • t..
•.•

i: ho'ras, tendo chegado à�

EDI'TAL
1 cs doclJr,:rntos .il n·'.os e de

.i. :
('uelU cidade às 10,10 horas. '

", cudo, (LLldo�se c:,:;)�ia .
ao

•••. '

,
_

. .::' .

I' "

.

Or. PIOU otor r ',.",,(;0, para ••• PROXIMO AO PONTO DE ONIBUS. ••ln.·ediatamente nos dirigi-I .

que tud0 se pro('es:::; n�,fór. : • .:.
11.0S à Delegacia de Polícia, ! ./ ' .:. .:.• 1 JUIZO DE DIREITO DA I'l'ss.ão .Geral e terras de ma do art. 4,55!5 .e .eguintes 't ..cnd:e, já se encontravam as., COMARCA DE BlGUAÇU herdeiros de Alexandre A- cio C. P. c., p, defel':mento,..

p C·
'-4

$ 3-97 00
.::'.Hincipais ·testemunhas .. do '

.' .

�
. t.,. +••

;:'hm�il:o �rime, oCfor�iddod�ia \ Ed:�a�:et;i�::a�3�;md�a:ra- . ��:�l:�:�a: aeL::ted:o;O�:r:� ��;�I.aç(l���)d�:�l:,:.J, �eél�'i� :!: "a� fi (.:� I I�' .
.
'. :i:1', de MalO.·No re erl o Ia, . . .

. +. 7 •
.

.

.: (:) Doutor Osmundo VIeIra I dllano; conforme o map.a Ga Silva. Estavá <'fiado com ti.. ...f!uando se re�lI�avdauEmaiDutra,JuizdeDireito da·?1l€.xo.2-Quepossueesse .::.,tamp:!'1as eS:.rluais no .:+

por meAS sem enlr'ada .t.festa em lJenefllclO a
.
s-' . .',., ..++ :.,

I C b' 't- i Comarca. de 13Iguaçu, Ido �erre'no ha maIs de 30 anos "alor lh, Cr$ 3,!5,' .
in utiliza- t , '

••.l'ola Munlclpa de U a ao,' .

> "."." "

I. •...� .:
I d

. Estado de Santa Catar,in:'.· d,e maneIra mansa, paclÍl- das. Relação de t('sfemu- : ••:ocalizíida n'o ugar enoml- . "
\'. - .

h
..

M' P
. ti.� .:

. , .

; na fórma da Lei. etc. I <:a, sem oPQslcao nem Inter- 11 as: ,I UilO ar:,\E') erel- +. ....'lado Cubatão, no mUlllClplO
I

'

. "
-

-

�.

d '1++. .+.·

SABER
'! l,pcao, e com o anImo e

C r' +. ..de Campo Alegre" encontra-I FAZ
. a. os que I o

J

_ ra, andido JOi'iJ, ".,,'relra.e ..+. TRATAR EM MODAS CLIPER RU.A TRAJANO, 4. •••I dono, 3 - Que nao possu- +. _.'um-se no boteqUIm armado presente edital VIrem ou

de-,
. .'\ngelo LunardeL:. },m a dl- '.�+. .+.I mdo qHalquer título sobre I+.+

&0 lado da referida escola le conhecimento tiyere'm
"

.
_ ta petição foi dado c seguin- ! ++� +•.•, I, , o Citado terreno. pretende , ..++ •

dl.'ntro da qual realIzava·se I que, por parte de PEDRO I , " ,-
, te desp;,cho: D:,.'gne o Sr. : .{

'.
. •••

, . '.
d' ,

.

. d: G'.dquulr o '·àQmÍr;lo do mes- to' '-

d"
, u. .! .

umfl. d.ommgllelra, os In 1-' JOSE LUIZ, por seu a vo-·
�." ,_ SCrIvao la e nora para a �

+ 0
:;.
.. -+

+
••

4
�

·

-

.., .' ,. '" I mo de acordo coro o art. 550 I ., _. �•. � .. • .. .. .. • • .. • • • • • • .• • .. .. • • • • • + .
'l'duos Verlsslmo VIeIra, A- gado Dr, AcaclO Zellllo da

.

,. ,. "'.. . .)ustIÍlca"ao, CIente o. Dr. -----.. -.- -

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

.

.

V" J
-

V" S·l. Ih '''' 'd'
.

'd
.

'

I·
oç Codlgo CIVIl: e com o dls-

.I�'
t P'b' E" A'ULAt'"'I I

rRM1\.NDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS:tlXO lelra, oao lelra, _ 1 va, e'�ol 1l'lgI a a pe-. "
'lomo OI' .u .'('). Iguaçu, �

E
' ,

,_ � '. posto no art. 454 do Codlgo . '-F,':ll1cisco Vieira, José Car- tlçao do teor seguInte: -.

. I. . '. ZC·4-53, (Ass.) O, Dut,ra.
,

I" S D
.'

d D' I c,e Processo CIVIL AssIs
.' d' , .

t'f'
-

f'
. Concurso para preen-I'·alho VieIra, Pedro Ave mo Exmo. r. r. JUIZ e 1-

. P.:'oce. wa a JUS! :. açao OI
.

C d B· ,'jIS, requer a V, Exa., . se
L

t "',' .

t
chlmento de vagas do Qua- I<,Ti.eiI·a. Afonso Batista, Joa- r0;to da omarca e Igua- '. 6 a J d:��<1a por sen ença

"
,

Mar'cI'l,.·o
.

b' digne ouvir os depoimen· '. t'� .' '.-;"-

'.' '1'�.
dro de Funcionários da

Iquim Cardoso e QU. Pedro José Luiz, . rasl- c:�. eor ;·e",IlHl.e: . ISoOS, -

\ .

.

Assembléia Legislativa
.

CardoE>o. Foram os mem-, :LÍro, solteiro, maior, lavra:. l!� das testemunh;,.<; ,abaixo ':lC. Julqo p(JJ: senteI1tça a
. . ,"- In�ormacões' Livraria I'

.
.

.

..bws da familia Vieira, de eor, resid,ente e domicilia- :11 roladlls as quais compa- rresente JUStIÍ'�\;H;aO para. "

"'" De ordem ..ia·Mesa Administrativa da' Irmandade doa('ôrdo com o� depoimento Jo em S-orocaba, neste Mu- .ecerão em 'Juizo, UI dia e C. ue pr,)duza os ;;'�'J.3 jUl'idi- Llder, Rua �enente SIlveI-I Senhor Jesús dos PasSos e Hospital de Caddade desta
·.tÚS tes�emunhas, proVoca- !'.cípio, por seu advogado lcra por V. Exa .• designa- 'os 'e j'�L.!ais efe;tJi· Façam-

ra, Edifício Pathernon

I' C�pit�l, previn� a'os, inter��sados q:le, até o-dia 2.6 d�st.e·,'os pelo velho. Joaquim Car� 'nfra assinado, pretende :,(f', indt)..)ende,ItelYltnte de "e as C!�l:'.cóes req-ll�:ndas na mes, a� 12 horas, recebela esta IImnad:j.de e HospItal,
M

.
,

"

.' \ .,
na sua Secretaria, propostas em cartas fechadas paraÚ)SO, viúvo e pae de arcI- I�!over uma ação de usoco- ntima(,dc, afim à? que -Sê�· in:clal: a dos cr)j,L'.;mtantes ; assa LO r.reseJ'.�'= h!,�al COIH- f'

. t' d t d 't' ,,'
,

.

I, ,. " '" .,

o OI neclmen o e o os os ar Igos necessarlOs ao seu'!io, tendo em tal provocação fj;ão, fundamentado a mes-' ';, jllstLiicada a -l,osse - do �. do Dr Promot01' Ypbhco, ,prazo aI': trInta 1:;0) dlas, consumo, durante o semestre de julho a dezembro dorito que os Vieiras, não ma no disposto no art. 550 'rquenDte e e'::'1 >:E-g'olid,Uo se- por m"né,ado; a l�(: D'ylega- publicado ,e afixul.{u na fól'- corrente ano.

, cit" ..bs os c:mirontantes (IL, do g';niço di, F'att:imô- rIa da lei. Dado e passado FI�rianópolis, 10 de junho de 1953.
}c imóvei; p.essoadn:ente e 1;0 da União, pCI' prec',atô- l.esta Cidade de. Elguaçu,

LUIZ S. B. da Trindade - Secretádo
ror edit.ais os ideressad08 ':;�J q',,:,," oeverá 1St[' exp�di- aos séte dias do l':ês de
:.í!cerfos para q�H" clentro' ,la ao JuiZ-o de D,reito '(Ila maio do ano d�, mi! nove-

.. ,

\'
GC pl-az0 :iegal. cr:,testem, Comarca da C'lp:hJ. la Va!'. centos €. cinquf':rt:. -e três.

:uerendo, a prt�,p:ire! ação, l'�; a ":0S interei-!'ondos'

in"r�
11, Orlando R'HlIão de Fa

;t.b pena, justific :lCU como (ertos, por ediLt1 tom () l�a, Escrivão, a f.iz dalito-
e·t':' a' P')'� ....

l' c. ,. t 'J'�ZO I t' t (:",0') d' \f '

b
.

B',. ... < � •. e ti) .. �IJu en e, jJ.. ce rIn a, Ias, gla. el e Sll scre,' 'guaçu,
('OU de uma faca! riscan�o 258 m., sendo suas confron- ,er julgada a ul'ccedência IJ,lblicado três (?) vezes 7..JJ maio de 19;':3. (Ass.)
('om a mesma o balcão, ten- tações as seguintes: N com d� ação � expediüC;(\ I man- "lU jornai da ü.pítal, e Osmhmdo Vi-eira' Dutra
do Euclides Borges tentado lerras de João Adriano; Fe- ('"do qU(' autoriz:.l a respe-

.

uma (1) vez .::10 D ':1'10 Ofi- de Drie�t(, 'Confél'e
de8armá-lo, 'segurando-o pe- 1iciano.A. Domingos e her- tiva transcriçãJ, D::.-se o ('ial do lTIsfado. L guaçu, 5- com o origin�l'f:t'''';:\ado no
!as cOi>tas, sendo atingido deiros de Alexandre Adria- ',,)01' de Cr$ 1..20iJ,qo, a ;'i-53. (As�.) b. lJ:ltra. E pa- d: costlí,�;,. (\ Escri.
pela faca na 'co'xa e�'qu�rda, ,10; Sul com as de Gregório rJ! esente: valOõ' dl) teri'eno. r� que chegue M ('onheci- lr)anclo n.o;miiu de Fa-
[,olpe . desiE:1rid.o par:a traz AdJ;'i,l;l.!tO�;" Q.e,ste .<!Orn o Tr1k o

]'; estes rüen to fi os in t:-!l'essados,

o ESTADO Flarianópolis,Quinta-feira, 18. de Junho de 1953
----- ----_._.

MATA-SE POR QU�LQUER MOTIVO
,EM CAMPO A�EGRE

Acompanhando o Deleg�do Regional de Políci�, que foi realizar um inquérito, a re,porta-
·

gem toma conhecimento de uma série �e crimes estupidos .;

-, ,Faca, a arm� �r�ferId� -,
Quando o "talho" não é muito fundo deixa-se de lado a Polícia - O mumcipro esta sem

I Delegado

Publica "A NOTICIA"" por Marcilio Cardoso. Em quer ida. A causa pr incipai herto o ventre de Pai1]Q 1\1;1-

de J'o invil le, de 11 do cor-
i seguida,

formou-se um suo C'f" conflito foi que as f'amí- i chado, destripando-o ';11),1

1(:11 te:
.

1:'1, rú, tendo no final saído 1 as envolvidas não se da-I fJleta:nen te: ,6 hora 3. 'àPll" .

"Solicitado que foi pelo ferido à. faca Aleixo Vieira,. \'::m há muitos anos pO:'l .rorrta a vI:lma de mais .un

E I d D
;

g s da rue recebeu uma facada Tio questões de te.- s. Onte» -stupido crime, Foi LHI1(: r. :,c uar o
I
omm o

�ilV�t" MM. Juiz de Direito j'p.scoço, por traz vindo a mesmo, foi en:l'pg'lte o in Um requerida a prisão 1)1'<.:

na Comarca de São Bento r:Jecel' no Hospital de São =uér ito ao dr. Juiz de Di entiva do assassino.

, do Sul, a fim de presidir aos Rent» do Sul dia 8 de Maio 1 rito de Síio Bento do 'SuL.

inquéritos com referência é José Vieira, com uma fa- para 0,4 devidos fins. Re- O TALHO FOI PEQUENO

�.QS crimes' de morte prati- .ada nas costas, do lado di- g�'essam()s à noite chegan- Também no dia 7 d o C0!'

cados nas pessoas de .Alei- leito. Resultado do entre- cl:, t'Cjui a caravana policiar I ren te, no lugar de.n�.�:;]adú
xo Vieira e Paulo Machado, \ erso : um morto que deixou i!". :;;:1,15 horas.

I
Ximbuva, no murucm.o di!

beru corno de ferimentos nas e inco filhos sendo duas I i- . O'U'fRO CRIME
.

. Cnmpo Alegre, o individuo

;.",,,soao de José Carvalho' Pias casadas, dois filhos ca- I Também no mesmo lugar Antônio Munhões esf'aquecu

Vie ira e Euclides BOrges, sr.dos e um filho solteiro l'

'

denominado Cubatão, dia 4 um filho de Antônio Cb';":·

�.l'Ímes ambos ocorr ides no mr.is dois esfaqueados, e o do corrente, desafiaram-se t opher, por motivos ll� ,(;.

rr unicipio de Campo Alegre, criminoso que conta sõrnen-
.
os indivíduos Benjamin Da- n-ertos importância. Até «n ..

,

1.".", dias 17 de Maio p: pas- te }9 anos incompletos, r'�- mazio de Siqueira e Paul-i tem ainda nada tinha Sido

soldo e ,1 do corrente; se- coihidc 1 cadeia públic-a àr Machado por motivo de um'! c-municado a Polícia. q,IC

�Ylliu à vizinha cidade de �:ão Bento do Sul. O advc- rixa antiga existente en tre entretantov-é sabedora (}.:

�:lmpo Alegre, acompanha- !,'üdo d� �riminoso, que é .vl o� dois, encr�nca esta �li;'-I L:to. O cr�me não foi ;":,\;�::Iv
LO de �ossa reportagem, dia c r. Osór-io de Souza Frel-! l!:da, num ,baIle que r,1J se

I
aI< cO,n,heclmento da .P!):.'-.l�:

fi do corrente, o dr. 'I'upy , :<"8, entrou com um habeas- 1 i e alizava, as 19 hora" ten- cm virtude de, no dizer (L·,

Parreto, eficiente Delegado I corpus, mas. a prisao Pl"�-' 00, Benjamin Darnaz io de rr oradores daquela :'eg-iftJ.
.. ,

d id '·C,·· f
I "t 'o" 'd "meno"He::gional de Polícia. Tal so- ven tiva ja eVl amente re- �lquerra> com uma a-:�", H-' t, aI ser os ,o

.i ic.itação prendeu-se -ao fa

i o, verdadeiramente lamen

tável, de estar a Delegacia
de Polícia daquela cidade

eO�'p!et;amente acéfala em

:f.\.lik1:1d:e 'td�não existência,

h?-� .maís -de um mês já, de

. i ?� Delegado de Polícia. T�l

."� . 'anotnaUa tem: cUl\sad'o uma.

i;�'ie de c�n'Úaterripos desa-

p'adáveis àquela comuna,

:Jiio se justificando de modo

f.lgum tal descaso das auto

.

[idades competentes. Muni-

preventiva, evitar uma sé

';e de crimes estupidos co-

r"o os que Iremos rel:;ttar.

uam mais homens dó que /0 Código Civil e assim ex

�Ies, Cardoso. Um dos iro. ;;85 e requer a V. Exa., o

.mãos, de nome .João Vieira, ,eguinte: 1 - QlJe possue
l'tplicou que os mesmos dei-

'

no l.ogar· Sorocaba, - neste
::éassem de provocação por- Município, ym terreno com

que nada queriam saber a a área de 147.540 m2, cuja
lf'speito de encrenca. Entre- maior extensão de L a O é
tanto, Mal'cilio Cardoso sa: d·e 880 m. e de NaS é de

'� :

�
,

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

,

r

Ho·ie,
êle -tem tudo •••m:as

daqui a 10'anos?

É seu dever assegurar-lhe o futuro enquanto é tempo.

Seu filho rião tem hoje outras
preocupações, que não. sejam os

estudos e os folguedos - graças a
.

você, que lhe dá tudo. Mas daqui'
a dez anos? O futuro é imprevi
sível. Quando êle estiver no limiar

Sul Alneriea

de uma carreira - e malS do que
nunca precisar de auxílio - pode
rá contar êle com o confôrto e o

amparo financeiro que você lhe

proporciona atualmente? Este é
um risco que você pode - e deve
- evitar, instituindo um seguro de
vida. Faça-o ainda hoje - para sua

própria tranquilidade. Um agente
da Sul America lhe indicará, sem

compromisso, qual o plano de se-
r

guro de vida que mais ine.ccnvém .

COlllpanhia Na�ional de Seguros de 'Vida
Fundaaa em 1895

�:-.
----------------�------

À SUL AMERICA _ CAIXA POSTAL 971 - RIO DE JANF;IRO
Queiram ·enviar·1h1! umfolheto com informações lIôbre o seguro'de vida.

Nome' � �

Data do Nasc.: dia' mês ano�, _

Quq:a, como
a voz d. um

amigo, a palavra
tio Agen'. d.
Svl A•• rlca.

Profissão,-- Casado ? Tem filhos � _

Rua' N.·· -Bairro----"··_.,.·__

HOSPITAL DE CARIDADE

Editai de Forneoimento

Colchoaria :·Allanlica
:l!:specialIidade em jogo.s estofados, colchões de mola,crina, capim e divans.
Reforma-se jogos estofados, assentos de veículos

etc.
.

Serviços de reforma em geral - Rua: Conselheiro
Mafra 182, esquina de Padre Roma - Florianópoli�

I

COLCHOARIA ATLANTICA

de OSMAR CAMARGO.
perf.eito e garantido, vêr para crêr,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 8ovêrno', Nü& Tinba Razão!
! A Dra4agem Dó PortoI ,

I FloriaóópoHs".'I
(

-

C t"
,

im id d d tiRIO, 17 A.A.) -- ons I-I proxirrn a es a an 19a fQ
O egrégio Tribunal de

I guranca Pública. Foi

rela'l
b.é.ado criou em Lajes, dos subem, constituiu, aliás,' ras: tulu motivo de [úbilo para taleza d:e Aahatomir im e

Justiça do Estado, em ses-I tor o ;xmo. sr, Des. Osmun-" quando interveio violenta-: exceção no procedimento dÜ\; O ponto de vista que êste rodos os cat�l'inenses a de-I segundo na ponta dos Ná,
são de ontem, julgou o man- do Nóbrega. A medida im-l mente com a Polícia Espe, i Govêrno, de vez que em Blu. jornal, defendeu está, vito- ..:i2!10 do Ministério da Via- f'ragados na direção sul . .t\;j
dado de segurança n. 117; petrada foi concedida por

I cializada para. pela fôrça, I'menau e Joinville o assunto' doso. Lajes, com a, decisão ão no sentido ,de mandar tualmente, o porto é visitad
em que é impetrante o sr, unânimidade. I anUla,

r �� ato do sr, �refei� I
f

o,
i resolvido �oberaname.nte de onte,m, foi reintegrada na fazer a dragagem do porto unicamente por pequenas

H'Ido Casagrande e requeri- Essa decisão vem pôr fim I
to :(\'lu,n.�cJPal, que designara pelas respectlvas PrefeItu· sua autonomia. dê Florianópolis. Como .se cmbàrcações de pequeno ea

��_(�. Secretário de Se�_ ao conflito que o Govêrno do
I tdoetdeermeIsntaacdI�onIOaCmaelnPtaordaePaoUn� Ass'emblel·a Leg:lsl'atl.va ,

sabe êsse porto que tanta lado,
trad icão �em na nossa his- maiores, de calado superio. ""

\\tomóveis de aluguel. O Ju- .ór.ia como também na vida de 2 metros, ficam ancora-
diciário, ontem, decidiu que Em favor dos es.todaotes. loDClo-' econômica do
a competência para, fixar ,H'àticulilente
pontos de estacionamento· de

.

-Darios, uma IDdica�ão do Dep.'.veículos, é da Prefeitura .e ,il·lmar ' DI"'as . ", corn eficiência a sua verda- ancoradouro da cidade, oca,
.não da Polícia. deira função como ,escoa· sionando, com isso, prejui.

Sessão do dia 17-6-53. I pordoação, no município de
d
,.,

douro natural e lógico que' ZQS de tô a especte a popu,
p. re.sidênCla: Volney ,C. de

I Jaguan,ll1a. A,provad�.. é de tôda a 'zon� central do lação f lorlanópo'lltana. Tud'oJl1velra. . Votação da redação final .

'

.

d d- Estado onde se situam mu- isso em vírtu e as condi.
Secretaria: Lenoir , Var- .lada ao projeto de lei n. '

F.' EI 'do B I -.
' .ieíp ios produtores de ce- ções precárias em que foi

ras errcira e PI 10 ar- .:::::; 53 - Autoriza a aquisi-'. d
.

tomo deixado o canal de acesso, a'I
E:I :5, ma e rras, e c., c

.osa, -

'

,:úo de uma área de terra,
,,:: _de Bom Retiro, Palhoça, r.avegação,JS estudantes funcionários .';01' doação, no município de

J' T" d- ::gnaçu, São ose e IJU- .'0 canal o norte como na
A época de provas, causa 2:umenau. Aprovado. I '

: s. Ligado ao Continente 'de canal do sul, qúase total'

'OI' uma grandiosa ponte' mente', obstruido pelos ban

,I"e póde ser considerada a, tos de sedimentos de carâ-

0:1:01' do Brasil" F'lor ianó- .tcr �reÍ1oso e siltico. Provi.
:01 is rnan tém intenso inter. dências foram tomadas pala. .

,I'

'i.mrio com todos os muni-
_
realizar -trabalhos de draga,

_, ípici:, realiz�ndo �l:a ver-12:em sem conh�do. obter re

hdélra funçao política ad- -ultados favoráveis,

n;nistrativa. Está o porto

parlam.entar.' "I'
iI'

Que o diga, o �oalho, seri E " l!. II ..

':tôo do ,:ec-into onde se en- �p.o�lçao
')ntra':am as urnas. . . IS,f'NAIV:sitan��s d� :President,i, 'I"

,,II:, .

,,'

GetulIo ,t' ,r

/"" I

Athando- se nlKS" 'galerias
r'

la Casa, lljdna comitiva de
ti ção de Peças Industriaí�, le.hesldenJfé' Qetúlio, que a-

) vada a ef,eito na' escola do,'
qLií pltéiteia a sua emanci-cenderá a 70 mil cruzeiros, ,) Senai.
paçà6 política, foram sau-
.. Ignoravamos a amplitudedad'Os os seus membros, pe- ,

educacional daquêle estabe
los, deputados Estivalet Pi-

/ '

l'�S e Coelho de Souza.

Para conseguir, fará rea- /,Afirmou o líder do PSD.,
lizar, segundo nos declarou ; Ql�C o seu partido, em, Mpó
ô Maestro Carmelo Prisco,; tese alguma, serhria de, en
llm grande baile de glllar, trave às justas aspirações
no Lira Tênis Clube, cor- dos' moradores, não só do
:1 orquestras e uma parte, distrito de Presidente Getú-
• J. I
eom números de canto, J)ál- lio, mas também, de todo-s
let, ':t'c. f .

pot' uma póde:se, avaliar a seriedade
'c os distritos, que,

�" com que o Senai cumpreEntrará,' assim, a ',sques-' I'azão de J'ustiça e enqua-,
seus objetivos, ,razão quetra, que tantos es,pfetáculos drados na lei, pleiteatam a

de bôa m�sic_a' nOr tem pro- sua emancipação política.
porcionando" em I'nova fas,e, I Ordem do dia

c�m a ,m:lhol'ia ko �ateriall Votação da. redação f.ina]
necessal'lO par1 os' seus

I
dada ao 'PrOJ�t0 de lei. �

Q'randiosos pl'(Dgramas de 5-53 - Autorizá a aQUlS1
3alão, ) ',_,

'

ção dt:' uma área de terra,

o caso de Lajes, como to-Plorlanõpolís.Ouínta-feíra, 18 de' Junho de 1953

o POVO· DEVE SA'BER
a verdade sõbre as pomes> do'

Jimbó e Canoinhas
".

Numa ,desesperada tenta-I' con st.ru ida," isto é TENDO' DNER e regime de taréfa,
tiva de "passar, �a defesa ��Ol�.�ASE 'OS PREÇOS Ia ponte so?re o rio Ca�oi
para o ataque", diante das I uNIlARI0E\ DO DNER, to- i nhas podeha ser construida
verdades i�contestáv.eis que! da de concreto armado, com '

por quatrocentos ,e oitenta
BARRIGA VERDE vem pu- ! cem metros de comprirnen- mil cruzeiros. Por- que cus-.

blicando sôbre o atual go- :0 e oito e vinte de largu- tará OITOCENTO$ E SE
vêrn o, QU Idesgoverno, ca- ra, custaria ao Estado tão TENTA E CINCO MIL?
tarmense, o defensor ex- somente UM MILHÃO E I .

of ic io do Governador pu- DUZENTOS MIL. CRl!ZEI-1 Que respondam os sábios Ihlicou 'mais um ' de seus ROS! da Escritura, porque para

"ful::rurantes" trabalhos pe- 'Por isso é que o atual

gO-I'
nós desde que abandona�!

lo oficioso, intitulando a- vêrn o não abriu concorrên- ram os .preços do DNER e I

quela lorota de "Pontes de cia pública e abandonou o, não abriram concorrência,
ôntem... pontes de hoje". preço base do�'DNER! I s ign.if ica que a "eterna vi-

Quem não conhece a ver'- Para poder pagar a mais, I gil�tl1cia" deve substituir, j
dade dos fatos, póde pen.: para a firma em qNe tem

I
pelo menos em Sanra Cata

sal' que este jornal "caj_u da interêsse o irmão do Prefei-
-

rina, o impl'essionan'te sI0-

petiça", como dizem jocosa- to da Cápital do Estado, a
i gnn pe10 novo vocábulo nas

mente certos habitantes do ,PEQUENA vantagym de! cido de seus atos adminis-
SETECENTOS MIL CRU- trativos:
ZEIROS!., :'lVJARMELAUSEN!!!

O povo deve tambem, s,a-,' (Do Barriga Verde, de Ca�
bel' que pelo preço base do noinhas, de 7 do corrente)

lOS estudantes funcionários,
vnorrne 'transtorno.

preparo das mesmas, to'rná
ra-se mistér que, pelo me-

Sem tempo necessário ao

eleição, segundo aquele

IO,cá-Ia ,às: mãos de um ex·
,

[)eritnentad� mestre, peda. A Orquestra. Sinfônica,
gôgo dou �ais dedicados e'l cujo �iretor-artístic.o 'é o

destacados no magistério Maestro Carmelo P.nsco, es

ba�riga-verde. Acertada a
tá envidando esforços no

�scôlha, porquanto foi bus. sentido de adquirir, ,impor-.
,:ar qU�91, COmo o abnegado ,tado da Alemanha, \ um §r

gão-elétrico, cujo preço as,-

4-VISO'
'�

conjunto.

Instituto·' de 'Aposentadoria
e' Pensões dos' Comerciários

'com o que a orquestra terá

:nl))ridas as diferenças de

-
.

I ,

'

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

CONSTIWÇÃO ',DE UM 'EDIFíCIO NA CIDADE DE
,

JOINVILLE

o DELEGÁDO\DO INSTITUTO DE APOSENTA,

DORIA E PENSõES DÓS COMERCIÁRIOS, NO ESTA

DO DE SANTA CATARINA, chama a atenção ,dos in-,
teressados para o "edita'!" de cQncol'rência pública pa
ra a co;strutão de um edifíci,o pal'a I!Emda, com quatro
pavimentos, ha cidade ele .Joinville, nêste Estado, publi
cado no "Diário Oficial do Estado" n. 4.917, de 15 do
corrente mês.

Florianól;olis, 17 de junho de 1953.

IFrancisco Câmara Neto
, Delegado

Votação da redação 'final

dada ao projeto de lei, n.
2'1-53 - Autoriza a aquisi
ção de uma área d� terra,

POI: doação, 110 município de

Blümenau .. Aprovado.
'

Votação da redação fi�al
dada -ao projeto de lei n.

:226-52 - Autoriza o Estado

<\ afiançar empréstimo de

Gl',� 3.500;000,00 'que aPre·

feitura de Lajes, contrair

com a Caixa Econômica Fe�
,

,

,deral ou outro qualquer �s-

tabe1ecimento de crédito. Ao'

:wovndo.

Em. votação, o pro,i>eto, ve
,'ficou-se que a Uni�o De-

,DO

Tivemos, ontem, a op\>tl�l.

nidade de àssistir à Exposi-

!ecimento, onde são minis

trados cursos de' Mecânica

,�m geral, Carpintaria, Al
faiatiâia, Córte e Costura

em observânci.a a uma séri.e

metódica de--,,_ap.re.,ndizagem,-

/

obj.etiva e raciona'!.'

Pelos trabalhos expostos

nos leva -a enviar os nossos

cumprimentos a' direção da-

quele estabelecimento, que

satisfatoriamente cumpre
ma 'finalidade em formal' o

'lOSSO cidadão operário.
'

ião podendo

país, estava c os nas proximidades da
abandonado, ilha de Ratones, local con,

desempenhar siderado bem distante do

i,i"tc1 dos portos a serem be

lc:icindos p,elos melhora·
�'en tos.

Agora quando o
'tuado próximo à cidade

i0deral elaborou
l.'l. parte mais ocidenta� da

r ente a reaparelhar os por.
,:ha de Santa Catarina e por

tos naciona.is com trabalhos
:,<�o mesmo possui dois ca- ;1 f' d t d.' . ." � e apro un amen o os ca.-
r a:s de acesso; o pl'lmeu'o . .

t 1
-

, '
'

11alS c lllS a açoes
3€semboca no Oc�ano nas

,-jas, tinha�se como

inclusão de Florianópolis na

feijoada no
laje Clube

FV�Gltanao
FEDERAL!

o Diário da Manhã já arranjou 2 ministérios
para \i U. D. N.: o da Fazenda e o da Viação.

No primeiro está o sr. Osvaldo Aranha, mais

bri�ad�'r�s�a do que ud�nista; no ,segu�do, o, sr.
Jose el'lCo. Este, sabidamente, ha mUito tempo
deixou, U. D: N., dela se desligando em documento
à epoca divulgado. Disputou, depOIS disso, a gover
nança do Estado natal apoiado por uma ,coligação
do P. L. - partido a que se filiou - P. S. D. e P.
T. B. A essa c�m'tidatura a U. D. N. opôs a do
sr. Argernil"o Figueired.o,' que foi espetacltlarmente ,ri
derrotado.

Agor;, Minisiro da Viação, o sr. Zé Américo,
forçado 'pelo Radar dos Plágios e das Petas, é ude.
nista!

'

E depois de tudo iSílO, somos nós' os mentirosos.

ESTADUAL
,

Meu govêrno herdou do anterior a dívida de
Cr$ 82.524.757,00: (lrineu B<;>rnhause'n, la Mensa
gem, pág. 64).

l\íUNIÇIPAL
. "-

Recado telefônico: .L Venha aqui no escritório,
que. aqui está o sr.' P.essoa" delegado de polícia de
Bom-Retiro. O ESTADO disse que êle mal desenha·
va o nome e soletrava as palav.ras. Mentira das
mentiras. Calúnia grossa.' O hpmem é absolutamente

analf.abeto!
DISTRITAL

O café nas ferras das redondezas, por um prê.
ço melhol'ado, está, de fato, muito milhorado!

OLíMPICA
(

"Constru irei centrais hidro-elétricas e asfal·
tarei estradas". (In "Breviário da Promissão", de
autor ilesconhecido):

\ GUILHERME TALAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


