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Não Se Conhecíam Ainda ...

Tiveram um encontro os novos Ministros, em
conferência dos «Três -8randes»

RIO, 22 (V. A.) - En-lllle;ro encontro entre OS! zados ,destacou-se o relativ o

coutraram-se na .manhã 4e I,srs. João Goulart e José A-I á situação nacional, adian

ontem os três novos minis-I mérico, que, segundo infor- tando-se que ficou como

tros (la Fazenda, do Traba-! mações, não haviam tido an-; que estabelecido um acerto

Lo e da Viação, respectiva- teriormente nenhum contato

I'
para : att�a?ão, .

conjunta

mente, srs. Osvaldo Aranha, pessoal. O· sr. Osvaldo Ara- dos três Ministérios na so

Jcão Goulart e José Améri- nha, amigo de longa data. lução de diversos proble-
co. do dir igente do P. T. B., I mas.
Vários e importantes as- promoveu a conferência de

I
O encontro tevs lugar na

,

cortezia, sntretanto, sabe-se residência do sr. José Amé-

que entre os temas focali- rico.

.

Rb66 lollexlvel

Visifaram� Ontem,
t\ fábrica de munições,

* *

,
l_a), �2(V. A.) Até, a Trabalho, entre o diretor do cum a v ..orla mregrat ue o .• .em ;, norte, em face da 'Ullg'O .J.'aria, .... retor do D'I TUlh\S AS HEIVINDICA- como a almea a) e item 8,

hora lde encerrarmos apre-I D. N. T. e os dezesseis re-: suas amplas reivindicações. notícla da prísão, eDl Reci- N. T. da libertação daque- ÇÕES , foram reservados para dis-

sente edição, na madrugada' presentantes dos Sindicatos
I
REINICIO DOS �NTEN: I fe, do pilôto Waldomiro Mo- le· oficial de náutica, nledi-I. "cussão porterior. A alinea

de hoje, pela evolução dos grevistas, a impressão é a
I
DIMENTOS

,

rnira; foram ontem retoma- ante ordem expressa do ti.
,

De um modo geral, os 25 "a' diz respeito á concessão

entendimentos processados de que a parede dos marí-I Os entendimentos que ha- dos a partir das 16 horas, tular da pasta do Trabalho. itens que encerravam as
I
de adicionais, por quinque

no gabinete do ministro do timos terminará ainda hoje, viam sido suspensos, ante-' com a comunicação, pelo sr. ACEITAÇÃ<? DE QUASE reivindicações dos grevista-s I' níos e função exercida, de

..()..��)� ...o._.o._.o._.o._.o....co
estão sendo atendidos pelo acôrdo com decisão do T'ri-

•.
.

\- ! govêrno e pelas empresas

I
bunal Federal de Recrutas,:r; DIRETOR ,- �

I RuLans.la �
�Om :tis antigoDiá-' particulares. Os que podem a partir de 13 de dezembro

I Arruda Ra;ol I I rio d. S. C.t.fina i
'" a<élt., im.diatam.nte, d. 1950.

I
GEnENTE i c Ano Xl �,� P.ala a .Pas ta do. Exterior:

Dominlos F� - !
t eI. Aquino ! I ,N. 11.6: 8 i O Candidato de Batista Lozard �
,�.......�____ _ .... '_'_ _

.o...o'_'c�o.-.()__(,... RIO; 22 (V. A.) - O go- convertido ao garcezismo,

Ediçl0 de t.oje - 8 págs. Florianópolis, Terça-feira, 23 de Junho de 1953 ex' 1.00 vernador de São Paulo tem' foi o sr. Batista Luzardo.
----..

�,.---I1---------..;----------- insistido na afirmativa de O sr. Paulo Nogueira Fi-

111018 uODsplraoão I O DOVO Presid8D"" não haver recomendado no-: lho residiu· durante seis a-

I na Bolivl·a
I

t
.

d B
.

mes para as vagas ministe- nos na Argentina. Homem
.

.

.

e o
.

aoco riais. Conserva-se absoluta- rico, tem já grandes in teres-

uma LA PAZ, 22 (U. P.) _ A- do Brasil mente alheio ao movimento ses e amizades inclusive ne-

. administrativo dos últimos gocios avultados. Ultima-
S. PAULO, 22 (V. A.) -

dias.
Circula nos meios f inancei-uma nova conspiração sub

versiva foi descoberta na

Bolívia. Entre as pessoas

presas figuram sobretudo o deira será convidado pelo
general Mariaca Pando e Presidente da República

Garcez a indicação do sr.

N G
"

.,

lê
.

I Paulo Nogueira Filho para
estor uille, antigo mem- para assumIr a preslc encla

.

- .

bro da Junta

Governamen-I
do Banco do Brasil. O sr. \ ocupar a pasta das Relações para Buenos Aires e convi-

, . , , ',Exteriores. . vendo com o nosso emba i-
tal, elevado a este posto por Caldeira e um nome paulis- '.

,- - -
.

.

d d
Consezu imos apurar em xador lá, o sr Paulo No-

ocasiao da revolucao de 21 ta que se tem estaca o no'
b

, >.

I E' d
' .

d São Paulo que de fato \ tal guelra Filho conhece bem a
de Julho de 1946. De fonte; stn o por uma serre e em-

of íc iosa, a falange socia- preendimentos econômicos. indicação não foi formulada política do Prata e está, ao

lista bolivianá e militares! Sabe-se que o mesmo é fa- pe!o chefe do Executivr ver do sr. Batista Luzardo,

reformados" estariam com- i vorável a uma política fi-
bandeirante. Quem lembrou em s itnação de prestar bons

I,
I o sr. Getúlio Vargas o no- serviços no posto outrora

:Jrometidos na conspiração.: nanceira govername n ta,

Da mesma.fonte, anuncia-I mais rigorosa, sem prejudi-
me do antigo deputado u de- ocupado pelo barão do Rio

I
. nista e antigo Secretário Branco.

�,'e. que '" conjurados re,ce- car,. todavia, iniciativas
do partido ademar'ista, hoje -------

J:am ajuda do estrangeiro; particulares.
_---- Mascarenhas de

ruo, 22 (V:/A.) - Convi- Os deputados que visita-

N t P I ;.t·
-

TIM Slados pêlo general Canro- ram a fábrica de munições O as O -I Ic'aS ' • • Morais" ImõesProfilaxia )

TOQUIO, 22 (U. P.) ':>el't Pereira da Costa, che- do Exército são os srs, Ne- .

I '·Ih p. tó·Fonles bem informadas ex- I'e do Departamento Técni rê u Ramos Armando Fal- Damos
_
abaixo um genial trecho das informações Como medida preventiva (se·: I o. em IS Iii

-

I' - guro morreu de velho, descon.,
.

pressarum que o presidente ;0 e de Producão do Exêr- I cão, Artur Santos, Maga- que o sr, Governador do Estado, prestou ao égregio 'I'rí- fiado ain:Ja,vive), o sr, Governa- ROMA, !!2 (U. P.).- Rea-
>

I
I b I R

.

I EI' I it d bitrari d d dor contmua afastando remo- I'
' A' '.

da Coréia do Sul, Syngman rito, 14 deputados visita- lhães Pinto, Aliomar Bale-I
una

....€glOna . �Itora, a respei � .

as ar 1 rarre a es
vendo, perseguindo e Ch;\COalhan-1

izou-se uma cerrmoma no

Rhee continua inflexível . f'áb " d ;, A' ld C -d '. L
cometidas em 'I'aíô pelo seu Secretário de Segurança: do os funcionários que não re- cemitério de São Roch em

rarn ontem, a a rrca e mu- C.IO, 11la o eI ena, 0-
"'0 fat(l a que s.e reportou o Senhor Deputado Leo- Za?l pela <:artilha udenista,. �e. " _" ..

em sua oposição ás condi· :<:0es "Presidente VárO'as"

1])0
Coelho lVfuaticio Jop_1 b ", I

�

d l' : .

,'d t I
cela o pel'lgo da tra�smI5slb)I.'. i PistOla, onde estao mh,uma-

I
_

•

,
"" -,

, , e., o _e�.L n�f) i:HI5'SOll e l�elro mCI ,en e sem que quer dade e desde logo V>\I pondo "5

Içôes do arm·illistício nego· nca1izada em Piquete,. 'no 11E:rl) Raimu11do p�1dílhH, Jo-�' ccnse-quênfia, -1\ irlterfcJ"ência <ap{�iglladora" de ' Süa l.;arbas�de môlno, Não é iIl1Pu,n�. dD3 os soldados do Corpo
,

1 1:> 11.- J � �
. SE" l' " f' h .::, -

h . I mente que se alcunha de eterno Expedicionário Brasileiro,
cU\c o em an mun ,om f <,stado de Sao Paulo. Acom- se Augusto, Coelho d,e OU-, x( e eneIa 01 nen uma, uma '\ ez que nao ouve

agles-,
vigilante e aluno dileto da es-'

que rechaçará.a nova ( lanharam a comitiva re- za Tenório Cavalcanti e "ão ao fotógrafo; -sendo.,menos verdade tivesse sido este cola da vida", I mortos durante a campanha
, '-arrastado ão porao do Hotel Ern, e muito menos ainda I da Itália de 194'1·45, O che-

enel'gica nota que lhe. ellvi-Il.)recentantes doe vários jor'l
Fl:lvio Cnstl'ioto. . . . , . Epidemia

lhe tIvesse sido conflscada a maquina fotograflca, na
. fe do Estado Maior

ou o presidente Els,enho-, unis desta capital.
,

ocasião ou áepois, _ o que comprovarei, oportunamen- Continúa grassando com ve·
das

'emente intensidade na l'egião Fôrças Armadas Brasilei-
wer. te, com declarações e testemunhas idôneas, a esse Egré- de Santa Catarina a epidenJ'ia

gio. Tribunal Regional Eleitoral. Pressentjndo que o fo- de nomeações, A insidiosa en· ras, marechal José Batista
,
'" f H .

.
. f O' f' 'd . fermidad�, que vem minando de

h M'togla O ormann tirava oto",ra las, enquanto OIS ou forma assustadora o combilJido Marcaren as de oraiS, o

três indivídt'los, em atitude suspeita se encostavam ao lorganismo estadual, tem ataca· ex-ministro brasileiro da
.' l' d'

. -

D S
' .' S do de preferência (contra o fi.

\ elcu o. a sua IS}loslçao, o outor ecretaIlo de

egu-I gurino democrático) os cargos
_ Educação, sr. Simões Fi-

rança, após ter mandado que aquel�s se afastassem, cha.- para os homens, A incidência �os
mou Hormann e verberOLl o maldoso e intencional proce- • hom�ns para os :argos tem SI�O lho, O consul do Brasil em

. ! quasl nula, senao pour epater I AI
.

dimento, porque desde logo, percebera que a sua ação Iles bourgeois. Florença e o corone mel-

'houvera sido encomendada, certamen.te, por um grupo
de pessõas, do qual fazia parte o Dr. Leoberto Leal;
pois nem bem o fotógrafo penetrara no Hotel ein com- Inteligentemente foi substiLuí

panhia do Dr. Fernando Ferreira de Melo; que de�ejava do o já arcáico atestado de va..-

cina, na papelada para ingresso civis e militares italianas
uma explicação do seu gesto, já alí apareciam o referi- no funcionalismo estadual, pelo
d D t à D Alf d Ch

.

f' t d atestado dos 2%. segundo Cór- da provincia de Pistoia.
o cpu",' o, o r. . re o erem, eu nu, o grupo o o mula científica do prof. BaY<;!J'.

que observava o profissional bater as fotos de "enco- A modificação ii simples: a li".

menda" . " Houve então naquele instante um bate-bôca fa �ão mais será introduzida !IO, '. '
A • pacIente e, consoante a nova tee·

entre 03 presentes, sem quaIsquer consequenclas desa- nica, sairá do bolso do funcio·

g'radáveis. O que irritou o Senhor Deputado e o levou I nário recém·nomeado direta·

I
. . - A mente para a caixinha da União

a eu( ereçar Impensada e deturpada comunlCaçao a esse! Democráti�a Nacional.

Tribunal foi, talvez, o fato de o fotógrafo, -:- desmasca-I' ._

d 'f'd' t
-

d
. ImUlllzacao

1'a a a per I a 111 ensao os que o mandaram tirar as fo- .

tografias, - ter, espontâneamente,. entregue· o filme., Tomando as devidas precau·

usado a um' dos presentes uma vez que _ afirmava _ I ções em tempo opO�'tLIJI�, o Go· tiplos afazeres à frente da
, . ..,,' , 'f·vernador r,esolveu llilUnIZar o

, tmha �Ido, ludlbl'lado .

_

. I seu secretariado c?m o tão em direção-geral do SESC e

- EIS aI uma U.equena amostra da compostura ofiCIal. Ivoga B
•.C: G" (Bo�nh,ausen Con- SENAC o SI" pr·of,. Fla'vl'o

A ,. " .'

I
tra GetulIO" nele deIXando de • " .

Nesse tOplCO c�sam-se a mentt.r� com o cmlsmo de afir- in<:l.uir .elementos retebistns. F�rl."�H'i solicitou e obteve
mar. Claro esta que e,ssa asnatIca e esdruxula série de.' AlIas, o Jornal do PalaclO vlllha

. _

Pa�'ranhas e mis"i . b'
-

'd t' d I
const,�ntemente transcreve n d ,o • chspensá da funçao de Se-

. eI as ceIe rUIs nao e a au ona o sr. seleCIOnados at'í.<Jues ao Presl.1 ,.

.

Irineu Bornha_use!" . _

.'

d�nte ,V�rgas" �Il:m� como, qu� I c�etarJo-Gerai .

da Federa-

S. Exa. nao-e aSSIm tao pouco inteligente! Essa Se_IPpll,eCPaal.,aoçaBo PCslcoGlog'j,;I>B �tlh,a .

a

,'çao do Comel'clO de Santa
I

.... •
• J. • \ Gl}i. auseu

: quencla de bobagens e petas, bem se vê, é da pena en- 90ntm Getúlio), E a8�ím i.oi. ,-Catarina, que', exercía. há

ven�da do Secretário reu, pois sómente êle,· com o seu
Tar e quar",

longos anos.

env.magramen1õ e a sua ge.nialid.ade, seria ca.paz de afir-I Contág-io
'

Pa.ra substitui-lo foi de-
mal que, em Santa Catarma, tIrar fotografIas de enco-

I ,. , _

n '1 d (dA d b t d f
A •

E tao contagIante,. tao conta- Slgn-ldo () sr di' Pob tte 1 a e-se, e ara o que a encomen a ora feIta) giante me'smo"a pôse standar. ,., ... ' , er o

constitui atitude maldosa, intenção pérfida, ato digno t!zad� do Sr, ,B,o':tlhausen nas I LaceJ'da, que já assumiu
de �e" verbe' do'

solemdades' ofICIaIS, nos

escas.,
.-

� • la. sos instantes de uma voltinha a'que!as funcoes,
Fotófragos! Atenção! E' proibido ba:ter chapas, em' na, Praça 15: nas fO,tografias, nas, __:_

.

_

Santa Catarina! Os atos imorais do sr Fernand M I b?ltes e ate no RIO Testo (ao$ lO RISO D'A CIDADE...

_

. O e o sabaclus), que o sr, Coelho de I
'

nao po�em ser fotografados! S. s. não admite fotogra- Souza peg'ou a doença i1'l'esisti-.
fias de automóveis oficiais porque são fotografias pér-

velo o ilustre deput�o por C�. c---,-;::;:::======---

I f·-!.l ld . . '_ ,. çador conversa, .1'1, dIscursa, dI'
)(tas, ma osas, de ma lntençao! l'ige utomóvel" sempre com um

Guardai vossas máquinas, S1'S. r'etrat:istas profis-' cigano pespegado �os lábios,
"

d' . . .
oculos Ray·Bam e mao no bolso,

SlOnalS ou ama ores! E atentaI para IStO: se alg'uem vos Talqualzinho
_
a imagen1 do che.

encomendar um simples portrait, mesmo como sou- lfe, fal!ando.lhe, cOlltu,d�, para
,

., ··t
.

b d S
' . conclusa o do quadro chmco do

venn, e" �rels 50 ameaça. o ex- ecretano da Seguran- con�ágio, ficar rosadinho", E

ça. que l�ao admite fotografias de encomenda! S. s. não êle o conseguirá, estamos certos,

conceb� que seus atos sejam revelados, E entende que,

-

se o forem, as fotografias são imorais. Os atos não!
Dedetização

O que espanta, nisso tudo, é a penúria mental com O jornalista Jaime de Arruda

que T d f' Ramos vem de ingressar nas
. um aUXI lar e con lança compromete o Chefe' do colunas dó "D:ário da Manhã".

Executivo perante um Tribunal.
-

Salve, êle! Agora o D, D, T. vai

.

O Secretário de atos anti.fotogên, icos,. quando
comer solto na redação, Muque
na bomba, seu Jaime! Limpe o

qUIser comprovar a sua obtusidade, deverá, pelo menos, jornal, intervenha firme e de
isentá-la do endôsso do sr. lrineu Bornhausen. E. S. Exa." sóla na cooperativa de insulta·

G
dores (você nüo é diretor do Co·

O ovp.rnador, para se livrar das mancadas intectuais do operativismo?) que não respei.
seu auxiliar,. nesses casos, dev.erá ter' a prudência de·' in-

- tam sequer os defeitos físicos

f J d'
'"

d
. dos adversários, D, D, T, nêles!

ormar ao u IClano e quem são as informações que Insista, não desista, que o car-

lhe remete. - rapa to aí da redação também

E' O jeito tle não se com}>rometer_
cail'á, Força, velhinho,.. .

., ",nUM.

suntos da administração pu

blica foram focalizados pe-

los três ministros, cuja pa

Iestia, segundo apuramos,

prolongou-se durante algu
mas horas.

Este foi tambem o prí-

•

A Imagem Peregrina Em Nosso Estado
Chegando ao nosso Estado, a imagem peregrina de Na.

Sa. d(� Fátima está como que encerrando a sua lõnga, a sua de

morada peregrinação pelo mundo. Pelo menos a sua longa pere

grinação-pf"lo Brasil. Fazendo�o, Maria Santíssima está, de di

reito e de fato, em
-

sua casa. O Brasil, a nossa pátria é, sempre
foi, a terra de Maria. E sê�lo-á, mercê de Deus, 'para o futuro.

Em toda a parte, de norte a sul, de leste a oeste, capelas, igrejas,
santuários em honr� de Maria Santíssima. Desde o começo, de

'voçiio mais geralmente espalhada entre os fiéis - a de Na. Sa.
do Ros,lrio - Do Rosário que mais Nossa, Senhora inculca, do
Rosário que manda rezar, e em cuja prática a Santa Igreja, se
guindo, aÜás, os conselhos de Maria Santíssima deposita as suas

maiores esperanças para a conversão do mundo. Na. Sa. de Fá

tima ,'em visitar-nos, trazendo-nos, além de suas graças, a men

sagem de· Na Sa. Aparecida, Padroeira do Brasil. Para o seu

recebjmento não necessitamos convocar fiéis e povo da Arqui
diocese. Eles virão, estarão todos a p()sfos. Aí estarão as Autori

dad('s, no afan de demonstrar a sua piedade e a sua devoção à

grmu]r Mãe de Deus. Aí estarão os fiéis, representados nas suas

múJtiplns associações, algumas das quais já ostentam nas suas

vestes brancas e na sua fita azul, a côr do céu, a sua grande, a
sua sincera devoção mariana. Aí estará o povo, o povo crente, e
talvez mesmo o descrente, que possa haver, pois que a devoção
de Na. Sa. empolga, e não há fIlho que não tenha, senão piedade,
pelo menos amôr e respeito pela sua Mãe.

R{'cehamo�Ia, pois, todos, a postos! Não há. dúvida, a Ar

quidiocese, o Estado de Sarda Catari� nêsses dias, da sua pas

sagem, será certamente a Arquidiocese e o Estado de Maria
S ,.

I

anhSSllna.

F!orianópolis, 22 de Junho de 1953.
.

(a.). J. Arcebispo Metropolitano.

nuncia-se oficialmente que
mente, tem mesmo repre-

Essa sua resolução cho- sentando. grupos financeiros
1'03 paulistas a notícia que

o sr. Nélson Mendes Cal. ca-se com a notícia de ha- argentinos em operações in.

ver partido do' sr. Lucas dustriais e comerciais de

monta em São Paulo.

Viajando frequentemente

Deixou a Secre
taria da 'ederQ
ção do·Comércio
Em virtude dos seus mul-

da de Morai", assistiram a

solenidade, bem como. o

prefeito e as autoridades

I
Vacinação

quim Ramos. ouviu?

, I
I

Se perguntarem de

quem' você é, não diga
que é meu! Diga que
você é do deputado Joa-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Uma tra�ição no �omêr·cio� e 'na Industria �e Santa Catarina
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t........
'

�...l'- J.ra ....a 0..*

CeuÍlMirl•. - Vi.wlld. oi. O.r. �... Il' • - Ll� ... C"I"

..........}.
.......d., - "eUpo 5illi�i.', lIJ ... - T.. • ..,,',

OR. AN'l'ONIO MONIZ DE ARAGAO
ClaURGIA TUUlUTOLOCil&

Or!eIllMl.
-(]a,•••l"rl.. lote Pinto, 11.

eu li .. 1'f tilmm.JI*"'.
rem••. ,::.�

,_._------------�.

DR. I ALFREDO CIH�REM
-c.�. Nada..! .. d."iI�" 1Il"".tal.

b-�.S4r do ROII�l.tal CoIbia h.t'Àu

'(I').,'�t+l\el" �..�"d

i1'u rINC�"k.> � •

'UNlIl ..•.. "I
..... 1 a.a Ball�' auaIu, U - 'all1"&'"

DR. _ SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO DENTISTA

Cnflst)ltório e Residência: Rua Fernando Machado, 5.

Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras-

pontes moveis e fixas.

Expediente: Das 14 às 18hs. de segunda
Das 8,,30 ás 12 horas aos sábados.

,

HORAS MARCADAS.

á sexta:."feira:

!
.. ,-.-.--------..------ -.-------.---.--- -_.. IIORo i\.RMilNDD VALERIO DE ASSIS

lUíDICO I,..... ;.. r�liJa' •• (''lla.lC'� hU'.atil ... "alati.da ••llld)l&t li

1I_'j'..

, �Ital 'CJ Carl.... .

CLINlCÂ JUDICÂ. DA cJtW:.Q.u .• .wULTOil
- !i.r�. -

(..';"IIit40d.� Su N'OlI•••1I('1l.... , -- �••�It&. ,... I� """ i' I

!•
•

,..... 11 á.. 1:7 Il.raa.

..... '.d.1 s•• Iar.elll.l G.1là.MIl.. ,'- r",... '"

ESTADO»

- Orareia ti•.T.ras

(jt·rarlfi. do Prof. Ul'o :PillhGi;-O Gulm.I'l•• ,
í &1.,

C",a;::itóric;: Ita,.. 1"�lipG Sclilmldt 11, SI

Bes.: n!la Sio J (Jr�e a. ISO. 'D�ül.m.�t•• 4&&"-15' la �!l loor...

DR JOSÉ ROSARIO AR4UJ�
Ollllla MMI.:a - noelllÇU,'.,crt••�

�
-

\

i
!

ADMINISTRAÇAO
Redaçâo e O Iicinas, à rua Conselheiro Mnfra n. 1611

'lel 3022 - Cx. Postal. 139.
Diretor: RU�ENS A. RAMOS.
Gerente: D01IlNGOS F. DE AQUINO.

Representanj es
í

Representações A. S. iara, Ltda,
Rua Senador Dantas, 40 - -5° andar.
TeL: 22-5924 - Rio de Janeiro .

Reprejor 'Uda.
Rua Felipe de Oliveira. n. 2] � 6" andar
Tel.: :32-9Si3 � São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

•

/Inform-ações
, Ufeis'-

O leitor encontrará, nes

Ia coluna" informações que
necessita," diàr lameute e de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estadô :t022
A Gazela 2.656
Diário da Tarde '" 3.579

[
n;ário da l\1anhã .. ' 2.463
'_.\ Verdadc .:....... :::.01(1
rmprensa Oficial ... - 2.6S�

I íIOSPITAISDe Car-idaue ;

(Provedor) , 2.3H
Portaria) '" . . . .. 2.0:16
\)(,I't'u Ramos .•....
\'filitar .

--ião Sebast ião (Casa
de Saúde)

;\Iafernidade Doutor
Carlos Corrêa

CHAMADAS UR·

:••831
:U57

3.153

3.1'21

Ano " .

Semestre , .. , .

c-s
Cr$

1711;" I
90,00

_,8DICOS-Y I
..... ". _-_T_T_T_T_T_TJ;a"á!'; -;a'"';aT;ar;a""' .T.L-:.II!W!IoP'.L...,.�L.,.. &-....õIl-.........T;a-.... :_,._.....,._.._�__.." . - �. !

ORA. wLAJ)YSLAVA W. MUSSI DR. JULIO DOJN VIEIRA
E ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,

II'DR. ANTONIO nm MUSSI J OUVIDOS, NAHIZ E GARGANTA
....._ Ex-Ass ist.en te na Policlínica Geral do Rio de Jan ei-

Cir.rd.-CUllica hr.l-I'IInc.. o, na Cu ixa de Aposen tadoria e Pensões da Leopold ina
..,vt,. !IOmpl.� • olp.cialill.'_o ... DO.NOÁ8.p•••Fir- Rul lway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

S4>$, com lII()tlaruol método. do dilll:uó_,tleol • \r'�".ID.D,", Curso no Departamento Nacional de Saúde
JOL.POICOPLl - BlST.ao - S..lLPINGOOJtA'U •• '1.6010 Cnnsult as d1::; lamente das 10 às 12 horas.

LISIO B�8.u. 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
.&&.lo&6rapla 'JÔr ond•• nrtaD-1I1atroeoa.lllAçh &.fol"'- Olth Atende no Hospital de - Car ídade, de 8 às 10' ,

.

;. fI .. I.� II Jàtra Tcnl,.]llo horas.
•

é.Íl!I.ltilil�·1 SIllI l'r.jan.. • 1, 1· ...... 1141tí".� li.. ;fi... Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

..i..
. Saldanha' Marinho.

.

••rifi.: Da. O b U! lloru -- D.r, IlUli I Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. l02.

D��.::� -::::1.: �::�:9:;:1. e.

_ ... __._ .1 ---'-'-DR�-' I.--LOBATO- FILHO
- ' DoeJlça. 40 .�aréÜ.., r...lr.tjrl.

DR A SANTAELA I T U B J: R C li L O I •

,r.rm.'o paLA r.:!11daoi: N.do".. ' d. 1l.41�i1ot. ta " ...�.u' , J.... tilUGB.AJ'1.A .. RADIOSCOPIA DOS PULa0••
i

....... _

.r.al1). 1
.MI.. JOJ' ".':.1'141 ;ho. aU�D"a.t. • "&1310'''''''. ... l"a�h'" i 'o�", ...l" pola FAcaldad. Nacion.l d•••didE., Ti.I.I•• ,.....

' ...!'u I i'lIio!lirnrei�() d,O" ,l3.oapltal NerlU "lIloa

('u." h ..p."ializaçlo 1'.1" S N. ·T.•�-intarno • ·Jb-a..'...... .I.

. Tr ..umout-o d. BronQ�tu em. adul'to•. II .�l'i.llta.... '

C"ulIÃt<brl&: V;t{)r •.,irlll••• .'>l�
-

- ,·�o ànóar.�, }.i'
'

.

'

!!I,>,,_.,-js: .D"_�\ Hl,lij à. 11.30 .·ida�,I',a� "I",IÇ(�Il,o.,!!.

<""!IJ.IS'lIUlI! A. ll,:aO iw? •. " il t�rd.' <l ..,. 'll, ),()rila "m,e\."",
lI.�lcféadil: R\!&. Vid�l Ramo., :-:-Té!.tOD'" LUI

ClllÚea ItilMna c. ,..".il.... �1••'fU

;Ao_1I1=-,,1.. -, alUo .101\" PIa .... 1" ._ 1'.1 • ti'

;ANIl:I.Jla:., �Il� te' •• II .Ilora.

·il••lollll....t•. l_a :llIte"•• "1t;;ü"'l, ., -r.I. Ul

No Interior
A fifi ... ,.. . . . . . . . . . . . . . • Cr$ 200,00
S,ime�t.re �. . . . . . Cr$ 110,00

A n únc i.os medinntes contráto.
Os originais. mesmo não publicados,

serão devolvidos.
não,

GENTES
Corpo de Bombeiros 3.3l3
Serviço Luz (Recla
mações) ......... 2.404

Polícia (Sala Comis-
sário) . . . . . . . . .. 2.038

PolJcia (Gàb. Dele·
gado) ....... '" 2.59.1

COMPANIfIAS DE
l' órL �fIl ateral, Recursos perante o Supremo I r u. TRANSPORTE

&! I"eueral e Tribunal Federal de Recursos. AÉREO
'

ESCRITóRlOS TAC
"
.. .. .. . . . ... :l.700

t>'iOfI.lUlúpolis - Edifício 81'0 Jorie, rUi; .Tr,...flLlt Cru�eiro d� -S,u .. ;, •. 2.500
10 !11ldar sal" 1 . , Panair 'ó., ..... :'.; �.;.3.5á3

-R](� d�-; J�nfir() - EdifíciO! Be'l'ba Gato; ��i..a\,.·· �,atJ� (:,·,:/'·::·'��f;·;·t:2��,'j.
A tõ l' c.') 20"

.1
I lá08 L } . l·óide 1'é'��o ! • ;:-. � • ; .� �.4,02

.

ll',n'Q .. 'Troa "�,�a& r· )": ,:' � Reál>:,:.;::;�.,:\; ..�;.;" 2.:':38'

Advocacia é Confabilidàde. �b��:�a;,'as ''':'\'::�,i���,OO
OI!. J:ST.VAM li'IiUIGAPANI ;.' Lux '

.. � ; �. ::';"2�021
- AdVl'lcado - <;lfáges'tic: .. : ;. � .'. 2�2f6'

I,.{ ACH:' GARIlsAI.DI' S. TIUAGO .Uclropôl .

','
"

. .. 3.147
.

- ContabU"ta - La Porta' 3.321
l!:í1:fj,.-h; 'n' ,\;C,i:" -' 60 aadar. . ,Cacique 3.4-19

LtR' JOSE MEDEIRO'S' 'C'I'EIRA --1' centr.al ,

,

2�69J
� .1 - Estrela '. . . .. :t3í1

- ADVOGADO - Ideal , oc. • • •• :1.659'
. '·.!u l"..stll.l Ih - !ta'.1 _ 'balA (.:r:t.erl.. ESTHEITO, '

DRS. CIRO MARQUES NUNES E
Disque .. '.' . . . . . . . 06

DIB CHRREM I rarmacias
ADVOGADOS

_ : >

de Plantão'
Causas cíveis, comerciais, criminais e I

4 quinta-feira - Farmá·

trabalhistas cia da Fé - Rua Felipe
Rua Nunes Machàdo, '17 -- sobrado - saJa 2. Schmidt. ".

't
� 6 sábado (tarde) - Far-

iiI{ CLARNO G.- GALl.lETr�

A direção não se,.responilabiliza pelo .. con

C'eitos emiti�os nos art igos assinados.

ADVOGA,DOS
- ------ --�----�--�------.-------------

i.Pit. l\1AIUO LAYRINDU
e

iJK. CLAUDIO BORGES
'ADVOGADOS

.

,
- Anvon."n.o -

DR. \VALMOR ZOlVIER GARCIA
Diplomudo pela Faculdade Nacion.al de Medicina .da

Universidade do Brasil
Ex-intel'1lo por concurso da Maternidade-EsG01a

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

1. A. P. E. T. C. elo Rio de Janeiro
.

Médico do Hospital de Caridade IPOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS�OPERAÇOES Ii Cons: Rua João Pinto n, 16, das a,OO'às 18,00 horas.
"""._-.-_._-" II Pela manhã atende diàriamente no Hospital I

I
Rua: Vitor M�i'reles n. 60 _ Fone 2.468 - Florianópolis.-

I, de Car,idnde. '
"

,

__�

I 7 domingo - Farmácia

! _ R,"��;;;�;a�:;;�u��'�ii;�Õ2:.92,__ , Navic-Mnfor (CCarl Hoepckell �:�d"na
_c Rua João Pin-

-_ MÉDICO _ I flllf'II!m:Z - l\)NFORTO --- .8J:GURANCA 13 sábado (tarde) - Far-

CLINICA DE., CRIANÇAS
-

\. �15rr�"� >t1nlr<f éLOnlANOPOLIS. RIO IJI J\NIIR(j' mácJa Santo Antônio -:- Rua
, .J {'!io Pin to.

A D U L T O.s . ,��,·au,. lilt�nllediáriae em ft.ljal $ �.iI�('e ••• t1,

DOENÇAS INTERNAs "14 rlomingo Farmácia
CORAÇÃO _ FIGADO _ RINS :_ INTESTINOS

I; ,"@h "m'..,.·". �""'.IH , .. r .. n trmv:mntfl :h· PlLIU#&j,''e:rc.;. Santo Antônio - Rua João'
Tratàmento moderno da SIFILIS NAVIO':MOTOR CARL HOEPCKE

Pmto.
Consultório - Rua Tirad.entes, 9.

.

20 �ába.do (tarde) _ Far-HORÁRIO:' Pr_óximas saídas ' .

C t
'

Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas
-

I D A V O"L T A
II:iCla a arll1ense - Rua

Telefône -'�3.415 - Florian6polis - . de Fpolis. �e· Itajai do Rio de Sal1t08 Trajano.
21 úomingo' - Farmácia

'-'ata l"nense - Rua' Traja
'1.0 •

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DÍtS. -

ZANY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREl\f
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARIHANDO CARREIRAo
- CONTADOR--

.

"

.!Jerônimo' Coelho; 16 _. Floria�opoÚs

Horário de ,saída: de Fpolis., às 24 horas
do Rio, às 7 bor'as-- '

,

NOT4: - Ao retornar dessa viagem o navio será pu
xado e sl}bmetido a_ limpezas, calculadas em uma
semana.

Em seguida será organizado o horário de saí •
.

das do 3° trimestre.
,ar. r{':AlE ·.J:ltVl'm&çpe� dirijam-a• .6.

-'-Mdtt'�A NACIONAL n. NAV.IIGAÇAO H9J:PClU

'.';� P",,,ilürIJ - Cl4lu Poatal li.' n ,- T.lefo•• : 1.•11:

Lavando com S,abão

\iirg'eJl1 ES'hecialidade�...JU
. s�QÁ.� YiRC.tt.,da Cla. WITZEL INDUSTBIIL�J8iDVUI8.- -(marca registrada) (sPEci�i.lOt,nE

economiza-se tempo. e dinheiro

mácia Moderna --'- Rua Joiio
Pinto.

27 sábado (tarde) _:_ Far,
mácia Noturna - Rua Tra

jano.
- 28 domingo - Farmácia
Noturná - Rua Tra·jano.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora

;c- In�petor .de Farmá'Cia .

,o serviço, n.oturno serir e-
•

fetl1adá pelas' Farmácias
�anto .:\.ntônio, Moderna e

. Noturna sHuacias às ruas

rof�o Pinto e Trajano n. 1'1.
A' presen te tabela não po

:erá f;el' alterada sempre
via .a u Lorização dêste De

pa rtamento.

Departamento de Saúde

'Púllica, em 2.9 de maio d.e
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AOS QUE PENSAM EM INSTALAR UM LAR CONFORTÁVEL

AOS QUE NECESSITAM DE FINOS IVI O B I L I Á R lOS

A MODELAR DE MÓVEIS, TRAJANO, 33

OFERECE UMA ADMIRÁVEL' E BEM RARÃ OPORrrUNIDADE!

Diante da necessidade imperiosa de adaptar
o espaço para a instalação da A MODEL-'AR
de modas, que alí atenderá a 'sua freguesia
durante o tempo que durar a reforma do

•

seu' prédio n. 7, da mesma rua.

Os belos, os caprichosamente aca bados

QUARTOS DE DORMIR, SALAS DE JANTAR, GRUPOS ESTOFADOS

estão sendo vendidos com

. •• � ...-..... 1

20% a 30% DE DESCONTO!!L

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

.

BSTABe�� iDaDi;::;;od�a�;;;;d��faáuua· no· Estreitol $fSmRI��
ANIVERSÁRIO�O LAR_ � J�;\ ca�����E���EhOj. o m,ninol "1�:a '::'ã:,�:��::��:'i':

Campos, contador da Pre- Yan filho do Tenente 'José! nobre deputado 'Siqueira

feitura de Criciuma. Val�rio Gouvêa e sua ex_I.B.elo proferiu o seguinte
- Sr. João Batista Sabi- t

ma, espôsa d. Orlandina l discurso:

- SI'. João Alcino de 0- no. Jacques Gouvêa.

FAZEM ANOS, HOJE:

trário, hoje alí vemos cons- novamos nosso inteiro apôio
-

d'
I

truções as mais modernas á solicitação do ilustre re-

e sempre em maior número, i presen tan te do partido Tra
vemos comércio in tenso e balhista Brasileiro, reque
multiforme, vemos -índus- remos, sr. Presíden te, se

tr ias em franca prosperí- digne mandar juntar o aba i-
"

Iivoirn, funcionário do Mi- - Sr. Artur Luz.

n istér io da Marinha. - Sr. Manoel da Silva
- Sr. JoséVieira Dutra, Morais. Parücípação

funcionário da Alfândega - Sta, Alda B. Preis, fi- Ernesto Meyer . Filho e I
I

desta Capital. lha do sr. Paulo Preis, Pre Senhora participam aos pa-I
- Sr. João Zenon Bandei- fe ito de Crie.uma, rente� e pessôas amigas o,'

ra, comerciário. - Sta.' Adelaide Silva. nascimento de sua filha
I

HELENITA, ocorrido a) lP
do corrente na Maternidade

I

"Dr. Carlos CO�'rê�'''' I
Par'Ícipação' i
RUY PORTINHO MORAIS'

rias.

Coleta de 'Preços
A Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa' Ca

tarina aceita propostas para o forriecimento, 'de gêneros
de alimentação. durante o terceiro trimestre de Ü)53,
conforme discr íminação abaixo:

'

1) - Gêneros de alimentação; Par'icipôção
2) - Verdudas e melhorias; : Zedar Perfeito da Silva e

3) - Pão, farinha e rôsca; I

4) _ Carne e derivados. i Senhora participam aos pa-

Os gêneros e viveres serão de primeira qualidade e' rentes e pessôas amigas 'o

computados, para pagamento, pelo pêso líquido. I nascimento
de sua filha

As propostas deverão ser entregues, pessoalmente, ELIZABETH, ocorrido ho
na séde da Escola, ao Sr. Primeiro-Tenente-IM Haroldo je, na Casa de Saúde "São
Castello Branco de Oliveira, até ás 14 horas do dia vinte S b tião"e as rao •

e nove (29) do corrente. I.

Escola de AA. MM. de Santa Catarina, em 22 de

JU-1
Fpolis., 19-6-53.

nho de 1953. -

Frederico Giannini - 'Capitão de Corveta, Coman-
-

dante.

A
,

PROTEÇÃO

c:om a possivel urgência, ou
.orga.r ao povo do Estreito,
os melhoramentos que. re

do bravamente, fora e aci- clama e aos quais faz jus
ma da preocupação partídá- pelo expressivo volume de ]

sua contribu ição ao bom e
I Q. Centro de Irradiação
M nta] "A L" l'E não é somente a rua ao embelezamento da nossa ,Cf

_

. �o.r e uz rea iza
. ,.; .

sessoes Esotéricas, todas as se-José Candidn da Silva, que Capital. '

.' 'gi.mdas-feiras, às 20,30 à rua'
reclama o melhoramento Era o que tinha a dizer. Conselheiro Mafra, .33' _ 20
em apreço. São muitas ou- Sala das Sessões, 18 de andar.

.

tras ruas que se encontram, Junho de 1953. I, ENTRADA FRANCA
como aquela, com deficiên- (Siqueira Bello)

__D_ep_u_ta_d_o_p_el_o_P_S_D_._IVende-se

, da de e vemos uma socieda- xo assinado que nos foi di
de culta e trabalhadora cada rig ido, para que o sr. Go
culta e trabalhadora cada vernador do Estado, possa,
vez mais unida em torno de

seus próprios problemas,
por cuja solução vem lutan-

te, através de empreendi
mentos de indiscutivel utí-

3

E SENHORA

participam aos parentes
e pessôas de suas relações,
o nascimento, na Materni

dade "Dr. Carlos Corrêa",
de sua filha Maria-Amália.

Florianópol is, 17-6-953.

cia de água e de esgôto e

Sr. Presidente, que, por ist�sentem entra-

. Nobres Srs. Deputados: vado o seu progresso, com

Moradores da Rua José natural prejuízo sobre o

Candido da Silva do sub- progresso. de toda a área

distrito do Estl'e;to houve- distrital.

mm por bem solicit�r nosso I' E' sem dúvida dever. dos
interêsse junto ao exmo. sr.. .

I mais sagrados do Poder'
Governndor do Estado, no

Pú bl i I
. I U ICO, co aborar com a

sentido de ser extendida até, . .. . ..

\ ,'Il1IClatJva particular nas
aquele logradouro público, .

•

,;- A I obras de engrandecimento
a rede de agua e esgoto da

1 ti E
C

.

I
co e IVO. ssa colaboracão

apita.
"

se manifesta, principalmen-

, \ I I",. ,_
,: ':-

�_ � DE MANHA�.:' ":.
-

�

.,�
,

.'

,---- -------_.� .

9.-451

OLHOS - OJJVlDOfi - NARIZ. GAIlGANT.l

DR. GUERREIRO DA FONSECA'-
",eelalt.ta •• H"ltltal

Receita de Oeuloa - Exame de Fuadc. 11 .. Olho P"'''I

{�I.lI!ific.çlo da Prell.lo Arterial.
Modera. Ap.relhal'em.
ConnUérl. - Vi.coada d. Ouro Pr.to. I.

Trata-se, sr. presidente
:; S1'S. deputados, de uma as-

Caminhão . Dodge 7.500

kg. Completamente equipa
do.

Tratar cont os prnprietâ
dos do BAR ROSA.

GRATIFICA-,SE
Ouelll encontrar um

.'-\)·ftuiv� colegial, conten
do material de interêsse

p:lJ tícular.
Favor entregar na rua

píração justíssima, que re- lidade pública, traduzindo,
.lama solução urgente, por- além disso, urgentes e ina-
1uanto a referida via pú- diaveis necessidades do po
ol íca é a mais antiga da- vo, como são os serviços de

quele prospero arrabalde e, luz, de água e de esgôto.

A Equifativã-dos Esfados i I N G L E S'A :i:es:�,v�::�;�d:�a ?��; no��en:e��ISt:�oo d�r::te;�a�
U·d d 8 -I

I I grande numero de famílias .iuim Alvea solicltou o apô io

..
0,1 .05 O., �asl I (fi ;11 �li' III] ��I:ss:lípl�;�:\�:7 aeto�:ru:: �::,�1 ���\�u�:isA::;l�!!��Assembleia Geral Extraordmana - 2a. convocação r 0- N I C A A P E R I T I Y A

.

'. .

- São convidados os senhores mutualistas desta Socie- /
.

i lt�rga ,zona I:esldenclal pro- scmelhants de outros sru-

dade a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária ximo as prares. pos de moradores daquela Especialidade em jogos estofados, colchões de mola,
às 15 horas do dia 9 (nove) de julho do corrente ano, na

,

Desnecessário seria dizer localidade, que, integrado crina, capim e divans.
Séde Social à Avenida Rio Branco, 125, 70 andar, no Dis- da maneira marcante com na capital barriga-verde,

Reforma-se jogos estofados, assentos de veículos
trito Federal, a fim de deliberarem sôbre a seguinte 01'-

' etc.
que o sub-dfstr ito do Estrei, tudo faz para acompanhar S

.

dem do dia:
.

ervíços de '?eforma em geral - Rua: Conselheiro
a) ---:- discussão e aprovação dos novos estatutos da Perdeu-se to está avançando na estra- o progresso do centro, ao Mafra 182, esquina de Padre Roma - Florianópolis

Sociedade; da do progresso. qual se acha ligada pela
b) - ratificação de resolução e atos da última As- Uma .caneta PARKER, Já não é aquele suburbio magestosa ponte Horcílio

sembléia Geral Ordinária; quem encontrar é favor en- obscuro e pouco apreciado I Luz.' I' c) _:_ in terêsse gerais. "

trega-r &0 Cine Ritz. de outros tempos. Pelo con- Ao mesmo tempo que re-Rio de Janeiro, 15 de junho de 1953 - (aa.) Romeu .

José Fiori, Presidente - José, Corrêa Pedroso Júnior,·
Diretor e Reginaldo Babo Trajano, Diretor".

EDITAL.
SINDICATO DOS TRABALHAnORES NO COMÉRCIO

ARMAZENADOH, DE FLORIANóPOLIS

Colchoaria
.

fttlanlica

COLCHOARIA ATLANTICA

de OSMAR CAMARGO.

AVENTU'RAS DO
Serviços perfeito e garantido, vêr para crêr.

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

ZE-MUTRETA. • •

De acôrdo com o art. 28 alínea a, 'dos estatutcs, -fi
cam convocados todos os Rócios quites em gozo dos di
reitos para a Assembléia Geral Oi'dinár'ia; a l:ealizar-se
no' dia 25 do corrente, em primeira convocação, às 09,00
horas, e, caso não haja número legal, em segunda con

\'ocação, às 10,00 horas, em sua séde social, com a se

guinte ordem do dia:
Julgamento e aprovação da proposta orçamêntária

para o exercício de 1954 .

. Re,l)1os�en,es Tzclilds _. P-i'eside11te:--.......... ."".,.,..".,...."""" �.....���'"""'=-=.............. ......""...........il:!..i.i""""��������-.......#-�����������i;;�··Ii.:;�������...l;oU;:J;�i:.;í�1I,1
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ATLETICO 1 IMBITUBA 1
i

I ,•
• • •

I • • x
., I• • I'I • •

I• • •

II I
• • !• • ,,- •

I
AINDA NÃO FUNCIONOU A CONTENTO o "ALÇAPÃO" DE IMBITUBA. ANTEÔNT �M o Al'LÉTICO EMPATOU POR 1 X 1 I• COM O GRÊMIO QUE TEM O NOME'DAQUELA CIDADE SULINA· O EMBATE, SEG_JNDO �JOS INFORMARAM O TRICOLOR,

I i DO ESTREITO EFETUOU UMA GRANDE PARTIDA, AGRADANDO A TORCIDA IMBI1'UBENSE. II

.,_,)_C,)....C) ,�O._;()....() ()...().....(I4IB ••••••••••••••••••••••••I)....(�()...(..-.(I o (.._,()...(�(..-.()..... __()�(I () () C\ () o (),_.C).-.C).-.co
,

,

"O -E s t a d o E s p o r ti" o"
__()....C)�()....o....()....()_()_() O....O....o ()....o ()....(..__()...f)._;() o () o....o....()...() ()�(,...'()�(,... ••••••••,••••••••••••••••••••••••••••••

Av.,axrAtlt.A a.A'UOS'·
Ninguém póde duvidar

que o clássico Avaí x Paula
O "Leão da Ilha" perdia no 10 tempo por lxO,
conseguindo a vit-ória na fase final, graças
aos dois tentos de Saul - Sombra mar-

do pelo magnífico compor- (OU três tentos contra

camento dos 22 cotejadores. do Paula Ramos.

um

cou para o tricolor - Disciplina
100%' no "Clássico da Amizade"
- Altos e baixos -' Arbitragem

Quadros '- Preliminares
- Renda

Preliminar Renda
Ramos seja mesmo o "Clás-

-Jultnho jogará - O magnífico médio volante Juli-
nho atuará depois de amanhã frente ao Bocaiuva em

sico da Amizade". Dá pra-]
defesa do pavilhão do Figueirense, líder invicto. O fu- zer ver atuar frente a fren

turoso craque alvinegro não foi· suspenso pelo T. J. 'D. te os dois aguerridos adver
e sim multado em duzentos cruzeiros. sár ios, Domingo passado

Provável .a estréia de Néde _; Néde Vitória, a mais não foi uma exceção. Tive
recente conquista do Figueirense, talvez faça sua es-

, mos um prélio onde a leal-
tréia no "Furacão" na noite .de quintafeira contra o Bo-
caíuva. Como se sabe, o ex-defensor do Monte Alegrevia; elade e o cavalheirismo se

jou na última semana para o Rio Grande do Sul em vi- fizeram sentir do princípio OUTROS RESULTADOS
"sita á sua família e já deve a estas horas ter retornado ao fim. :Cela atestado de es- tando um gol certo chutado I minante e assim o Avaí pou- 'Em Roma América

I
Err, Tubarão

nos amistosos. OI S I id d
.

té f· I
-

port ivismo sadio deram trí- por n ey. saur, servia e Ir a e o ma sem o pe- (UJO) 1 x Lazio (local) 1. Renaux 3 x Hercílio Luz 2.
....Herréra também - Fala-se que o dianteiro Herrera

')'or,es praianos e "azzur- muito bem por Amorim, I rlgo de ver afastada sua vi-
disputará seu primeiro jogo oficial .pelo Figueirense, Em Curitiba - Ferroviá-j p S t S t (I'" teô t """ perdeu uma excelente oca- to'ria. .

Coritíb O
_ ... l'P. an os - an os 0-

depois de amanhã. O excelente ,meià direita tem agrada. ras', an eoon errr, no campo r ic 1 x oriti a .

do ao técnico Carlos Dantas, tanto nos treinos' como la Praia de Fóra. Nada que sião para empatar a parti- A nosso ver o resultado Tom Joinville - América cal) 1 x Bonsucesso (Rio
ns amistosos. 'empanasse o brilho da pele- da. Com o escore mínimo mais justo seria um marca- � x Operário 2 O.

Retorna Santord - Acompanhado de sua exma. es- ja a não ser as falhas téc- }erminou o primeiro pe rio- dor igual. Isso mesmo., Se,
pôsa e seus dois robustos f ilhinhos, retorna hoje a Cu ri- .iicas. Foi, por assim dizer, do, favorável ao campeãão r ia o reflexo fiel do 'domí.
tiba, após curto espaço de tempo nesta Capital, em vi-

um embate 100%
�

discípli- de 47.

I
nio do tricolor na primeirasita á sua progenitora, o ótimo médio esquerda conter- 1<

_

râneo Sanf'ord,: um dos maiores valores do foot-ball da nar. Nada de jogadas ilíci- fase e do alviazul na segun-

terra dos pinheirais, pertencente ao Clube Atlético Pa- tas, pontapés, discussões, Vítôria do 'Avaí: I Da. ,

ranaense. Como se sabe, Sanford defendeu em 1950, con- socos, expulsões e tudo o Saul! SauH I'
,

tra os paranaenses e (JS .gaucbos, aliás com grande des- I b
.

taque- as cores da seleção paranaense. Acompanham-no
mais que tanto têm contri-

"

A tos e aixos

,. . 'iuido l;ara solapar o bri-,' Reiij.icia'�la.a partida, a-
os p.ossos melhores votos de boa viagem e fellcidades. •

Excluído Norberto Serratini - O Tribunal de Jus- .ho de uma peleja futebolis- pós os 10' minutos de -des- No. Avaí brilhou os trios
f- d' . , .

'

. resultado dos jogos de sâ- Botafogo, 1, no Rio e Co-
tiça Desportiva da F. C. F., julgando as irregularidades tica. Felicitamos os dois li- canso, es orçam-se as nuas f inal e medlo, sobressalll- �

.

.. . . bado e dommgo foram ês- rintians 1 x' São Paulo I.verificadas após o prélio entre Avaí e Imbituba, resol- ligantes ,da domingueira sqmpes para tirar vanta-
I
do-se Barbato no pnmeITO

veu aplica,r ao árbitro Norberto Serratini a pena de ex-
pelo comportamento exem- !5e� Olney perde uma gran-

I
e Bráulio no segundo. No tR'!. em São Paulo.

clusão do, quadro de árbitros da entidade efecefeana e -,
'

I, I
multar em 600 crüzeiros o player Miltinho, do Imbitnba. pIar c;_om, que se, houveram

de ocasião para aumentar a
'

ataque, Saul, como sempre" .)�(�>.-.{)4...()...(>.-.<�>.-.{�,...().

Lauro multado - Além de Julinho e Miltinho, o I
oferecendo ao público uma diferença. Onze minutos: um perigo. Amorim claudio,'

'

pr;imeir.o do Figueirense e o segundo do, I�bituba, .tam- peleja limpa, não importam eram decorridos quando: cante, Bolão e Ari esforça- N O','T Abem fOI multado o extre�a do Club� Atle.trco Catarmen: I
as falhas, nem quem tenha surgiu o goal do e13wâte, dos e--o novato Nerêu procu

se, Lauro, em 100 cruzeiros. Como e sabido, Lauro fOI ·d
'

d er marcado por Saul ao rece- 1':ll1do o jogo dos éompa-
I d d

'_

dI· A I'
. . SI 0 o vence or ou o p •

expu so o grama o por ocaSlao a pe eJa t etlco x FI-
'

L<:r de Jair. Foi rápio o pon- aheiros. No Paula Ramos,gueirense, por agressão ao zagu�iro contrário' Laudares. dedor.
�eiro "azzurra". Atirou sem "lilbo'r'a clllpado do tentoA nova diretoria do Imprensa Oficial - Eleita dias

' l L
•

atraz, foi empossada, sábado, a nova di'retoria do Im- Os tricolores v�ru;em a pri- hesitação. ,Ille causou a derrota 'do
prensa Oficial Futebol Clube, campeão clássista Catad- meira etapa O "go:ll" do veterano ex- ric010r, Valério foi o gran-

nenRe, assim constituida: tI;ema enche de ânimo os de homem em campo. Mag-
Presidente - Jornalista Pedro Paulo Machado ' ;waianos que passam á 0- n5fico o trabalho do J'ovem
Vice�Presidente - Acácio de DeliS Cardoso

' Sob o' apito do sr. Ma-

10 Secretário _ Celso Geraldo Vieira noel da Paixão Tourinho, o fensiva. Aos 14 minutos

20 Secretário __; Luiz Carlos de Mello cotejo teve início mais ou Valério tenta uma cabeça-
1° Tesoureiro - Mário Schmidt menos ás 15,30 horas. da diante da meta, mas Ifa-
2° Tesoureiro - Orlando Teixeira Os dois quadI:os inicia- lha, dando ensejo ao mesmo :VIoacir, Olney esforçados.
Diretor de Esportes - Biase !Cnoll . Saul para num sem-pul6 de- Wílson e Danga usaram e
Diretor de Publicidade _ Orivaldo Lisbôa

ram a hlta com grande dls-
. -

E t- A' 4 cretar a vitória ,do "Leão da �busaram do J'or!.'O individu-Técl1ico, - Antônio Botelho de Abncu poslçao. s a o
'

vaI com �

Orador - Dilson Machádo ponyos perdidos (2 empates Ilha". ti. prejudicando bastante

Conselho Fiscal -- Paulo Silva. Natal'ind Vieira e, e 1 dérrota), enquanto que Depois disso, nada �ais
João )\. Luz.

�eu antagonista é o penúl- hOt!\'e' de'"'- impressionante.
Toinno não :voltará a jogar - Segundo soubemos o .. Àpemls um pelotaço de

"mein"\ Toinhõ, ,viole,ntamente a,tiuO"ido n,a peleJ·a Atle'-
trmo, sem vitória. Sabem as

b

d' Bolão pa'swu {'aspando o
tico x Figueire'njle, pelo médio Julinho" não mais volta- uas equipes ,que a perda
rá a jogar, embóra o Departamento Médico do Atlético de mai� pontos irá deixá-19s travEssão confiado à perícia
tenha-lhe presc,rlto um período de inatividade de 4 meses. mal na tabela de classifica- 'de Jaime.

Guido no Caxias � O zagueiro Guido, l"ecem-sa,ído I cão. O Paula Ramos fisou sem

das fileiras do Imbituba Atlético Clube" vem de inoTes-
"

f
-

f IEo :orc.'lS para uma reaçao u-
•
sar no Caxias, de�JoÍind�le, mediante vantajosa propos- Aos 4 minu'tos, infiltrall-' ,-,

'

ta. O ct'l11Írato do antigo "player", avaiano, com o dube -dose pela sua zona, Wil-
•Jüinvilen1e, j{l deu entrada na ,F. C. F. "on estende em magníficas

Penút;ima rodada. - A, penúltima xodada do certa-
condições a Sombra que "Se

me pl"ofi�síona]i'sta téá lugar no pl:óximo domingo, com
.

03 jogos €:ltre Paulà Ramos e Atlético, nesta Capital' e encontrava ,em posição, de

1mbituba x GuarailÍ, .. 'em' 1mbituba. "5a feira será fecha- arrematar a goal.' E foi,áJ
do o tumo com o cIássitno dos' c'lassicos, Avaí x Figuei- -lue o novato. meia fez, con-

.

rense. Quanto 'aó -jogo Fi,gueirense x Paula Ramos, anu- segiJindll burlar a vigilância O :Departamento de Fute-

'I Tombou o Ipiranga, deixando isolado o ru-
lado pelo T. J. D:, ainda não foi marcada a data para b 1 A d d F C F d
nova realização:

' de Adolfinho: 1 x O p,ró "�, .

ma �I' a
,.

.

..
' eu

bro";negro da Avenida Trompowski - Os
. " Paula Ramos con tllluaçao, sabado e do-

,.

'
'

, •

Um milhão eC,MO ,mil IHir Julinho - São Paulo, 22'
,.

I lt d d b d17 d I
(V. A.) __ Noticiou-se aqui que o ponteiro Julinho, da Minutos depois o mesmo mingo últimos, ao Campeo- resu a os e sa a �. �mIngope o c�r-
Portuguesa de Désnortos, foi "conversado" pelos diri- Sombra envia um "petardo" ,nato da .Segunda Divis�o. tame da Segunda DIVIsa0 -,� claSSI-
gentes do Vasco di Çama q,ue e�taria disposto a gastar que foi chocar-se contra· o Ná tarde de sábado, co- ficação �-Próxima rodada·
um milhão e 500 mil' cruzeiros pela transferência desse travessão. mo 'preliminar, defronta-
jogador. Nota-se até o final ,no' 1.0 ram-se Tr.eze de Maio e V-', encontrava ao lado do I'ris,

Santos x Sl�orting - Em Santos jogarão hoje Spor- " I'

d t do dom'
'."

. nião, vencendo folgadamen- com um ponto perdido. Foi
ting e Santos. A estl�ia do quadro português é espera- peno o acen ua mIO " I

,
, . '

I R O ft" os trezistas' pelo, CII.I,a,ta-l'
�eu vencedo,r

o "onze do O rubro-negro, frente aos p'.p.'da tom grande ansiedade naquela cidade portuarla. ' ,técnico do Pau a amos. 's· "

Adoãs�nho Idei.xou �� se: rub!onegro - �io: 22 (V.! poucos ataques dó., campeão co escore de 7 a 1. Após .io- Colegial, campeão do ano b�nguenses formou com 7.0 luga�· - Flamengo,
A.) - Fleltas Sohch pode nao ser um bom, tecl1lco, mas i da .Jcfdade não conseguem ['aram his e Bangú, levan-I passado, pe.lo escore de 2 a T'ércio, Rosenir e Maga- Bangú e União, !) p.p.
é definitivo'em suas decisões. Graças a isso, está reno- .

d ,do 'a nlelho,r o rllbr'onegI'o, I. Na pele,la éntre, Postal 'Ihães·, Sabtá, Lili e ,Katc,i.([uebrar a resistência, a re- ' -

\'ando a equipe dó Flamengo. Não <luer Rubens, Adoãsi- --- \ 'R' .'

I ;J I
'

tA l,cb contagem de '2 x 1, sen- i I'elegl'áflCO e adium, veri- [)Js; Renê, Vennelho, Mall-
nho .. '. Este já está de malas prontas para Jaú, onde in- :agtial"�I�' vau ama que em .

tegrará o quadro do XV de Novembro. em: Jaime J, Valério' e Ita- (ia o te:Ito da vitória mar- ficou-se um empate de lx1. l!tz, Lico e Má'rio.

Crise no Boca Júniors - Bogotá, 21 - O clube de mar os seus grandes balu- c�c1o de penalidade máxima. Com a vitória obtida fren-

futebol Boca Júniors, de Cali, decidiu ence,rar as suas artes. Adolfinho teve ense- Domingo, .no perí?�ü da I '�� ao Bangú, prossegue in- Colocação dos concorrentes
eSIlprtiva.<;;, ale.gando...má,�j�uação ecoI/ômicJ!_ olIj I I f d . manhã, .o Ipl'l;angaf�)l aJa,;;-j ,l�to e a,gora novamente,,," ".- : ,"o.\,-"Oi;jtL ,Qc,��,een,e�, d� 'liderança, onde se I ,�olado o. "onze" do 11'i8,

NOTICIAS DIVERSAS

A partida entre os qua- Fraco o movimento

cros suplentes foi também o.lheterias : Apenas
vencida, pelo Avaí que mar- Cr$ 2.805,00.

das

-..c � ' '�

Carlos

\

TORNEIO OCTOGONAL DE FUTEBOL
Vasco e êo1'intians foram Sábado' - Fluminense 3

proclamados campeões das x Hibernian O, no Ri-o e

zonas RiQ e São' Paulo, res- f!porting 1 x Olímpia 1, em

pectivamente, do Torneio São 'Paulo.

Octogonal de Futebol. Os Domingo - Vasco 2 x

Arbitragem ,

Acham-s_e abertas n,a Escola de, Aprendizes Mari.

nheiros dêste Estado, a partir de IOde Junho d'e 1953 a

31 de Agôsto de 1953, as inscrições de civis candidatos
à matrícula nas Escolas de Aprendizes Marinheiro',

../ j

nascidos entre 2 de Jullio de 1934 e 31 de Julho de 1937.
Tôdas as infol'mações que se fizerem necessarras

podem ser obtidas ng aludida Escola, no 5° Distrito' Na

vaI,' na Capitânia dos Portos, nas snas Delegacias e

Agênc,ias, e nas Prefeituras Municipais de todo o Estado.

"pivot". Itamar, Jaime I,
[ací, Sombra e Walmor

c:onvenceram. Jaime II, IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

lois extremas.

E
HOSPITAL DE CARIDADE

Editai de fornecimento
Dé ol;dem .la Mesa Administrativa da Irmandad� do

Senhor Jesús dos Passos e Hospital de Caridade, desta

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

mês, às 12 horas, receberá' esta, Irmnadade e Hospit1:ll,
"la suá Secretaria, propostas, em cartas fechadas, para
o fornecimento de todos os artigos nec,e�sários ao seu

�onsumo, durante o semestre de julho a dezembro do

',," companheiros. Fracos os

Doa a atuação do juiz
Mano�l Tourinho, sendo seu

trabalho bastante ,facilita-

,'orrente ano.

Florianópolis, 10 de junho de 1953.
Luiz S. R dá Trindade - .Secretário

\

_QoI_�_to()o_-.o"'IIH"'��>'-'{� ....()._.().....C)�) () ()...().......)�')� ,_.•

A b s O lu t O O I p i s�
I 2.0 lugar - Colegial, 2

I p.p.
lugat' Treze de

.

. 3.0

Maio e Ipiranga, 3 p.p.

4.0 lugar - Postal Tele-

gráfico, 5 p.p.
5.0- lugar - América, 7

orientado téc'nlcamente por p.p.
Ciro Müller. ' 6.0 'lugar - Radium, 8

Próxima rodada

Sábado - União x Bangú
e Postal x Iris.

Domingo - Colegial x A-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.Florianópulis, Terça-feira, 23 de Junho de 1953
, ------------------------- _------- ---

.� .
.

• • · • • • • · · · • •.• • • .�A.A�. . ...._._ ..._....... I R t)' :J d D M I t dR· V d.t··!···4 + �.� �•...".TT•..,...,•..,...,•..,...,•..,. .......,. • •• espensabi lua e os I 1 ares a· eserva _
... . ·:'1 I ,e" e se

í A Beleza De Sua Casa :i:· Que ParticiPa� De Ações De Caràter ,Subversivo I tU:d':,d:':u�U�:n:::�' B:!::. C PI' J I
. : I IMPORTANTE DECISAO I gcm desse modo, o CódIgo

I
Esta Secreta ria Geral sub,

'

"t. .

omell!.8 e a� ane as
..

, ,

"

,tencourt, 90.e avenida RIO
.!t. 7, '.. .t. DO CONSELHO DE SEGU- Penal Mi l itnr, em face do, mete a elevada constdera- I

, ,

.i. t HANÇA NACIONAL,.

A-ti
que estipulam as letras a e

I cão de Vossa Excelência I Branco, 63.

: ••'.
.

I .. ,I Tratar à rua Artista Bit-
'.' ·NA-O INSTALE CORTINAS EM SUA CASA. .,SEM VISI- .+. PROVADA PELO PRESI- d da al in iea III do art. 6°, l tão

grave. fato, opinando
.. •

DENTE
-

BLICA D'
,

I
tencour t, 36.

f:' TAU Pl1íMEIRO A .:.
i DA REPU rrrgem e estimulam ações se d eva promover a respou-

.

f:+ .!.
I
_ REPONDERÁO POR ll.; insp irnção bolchevista, sahil idade dos-mílitares que . _

f:'f t ! SEUS ATOS, PERANTE O cometam tais delitos. Se,
·t JOA[lIERI R e OTIC A G "LLUF +:'! CóDIGO PENAL MILITAR, como o é () relativo ao acor- f o r aceito o alvitre, suge- PERDEU SEf:'

.

N JI H N, ·:'1 os MILITARES QUE PAR- do mil itn r, procurando di- r e seja enviada cópia des-
-

t:' .:" TICIPAM DE CAMPA- f'amar as nutoridades e in- ta E,-;po,;iç{\o de Motivos aos! Um relogio de pulso mar-

:t QUE POSSUE AS FERRAGENS KIRSCH, "PARA TO- ::: NlIAS DE O�UGEM correndo, com isso, nos ar- Min istérios Milit::tr�s'A p��'a I
ca d:,��:tc��se bem a quem.1. 'DOS OS TIPOS DE CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE INS,:, .t. COMUNISTA tigos 187, 188 e 189 do CÓ- que adotem as providências
ent.regar a Rua Arcipreste

::; TALAR' PERFEITAS NO FUNCIONAMENTO. COM �1. Rio (Agência Nacional)
.l igo Penal" Militar, cor rcspon den tes". Paiva 17.

,I, FERRAGENS "KIRSCH", TUDO É MAIS FÁCIL! ::: _ O Presidente da Repú- �..:..:..:..:..:..:...:..:..:...:..:..:..:..:..:...:..:..:..:...:..:..:+-+:...�...:..:..:••:••:..:..:..:..�
't JÁ VEM MONTADAS .t. blica aprovou a seguinte ti· �i.
'.:: LEVES E ALTAMENTE RESISTENTES .!. exposição de motivos que ••+ .:..
.... .+, lhe foi submetida pelo Se- .:' .t:i: DISPENSAM G�LERIAS DE MADEIRA

. j� cretá.rio-Ceral do Conselho :i: COMPRE UM TERRENO NO ESTREITO. 't.
'

� " .. • .. .. • • • .. • .. • • .. • de Segurança Nacional, ge- : ..�.� M � _ � "4.............................................. ':' LOCAL 0-TIMO E APRASIVEL. ...t� neral Aguinaldo Caiado de ,,""'"

':'
.

...t...Castro: ...,'"

.. �
· ....
t. �

J. PRÓXIMO AO PONTO DE ÔNIBUS. .:.
· ....cão de militares da reserva .... �
· \ ....

�:::��n:�;��:r:%:ç�:: �::�� :i: p {"1 $ 39 J 00 :1:
cios, em declarações pela· .. ' -

a'o-u (-'
-

la
' t

imprensa e por outros meios! {. (�. j ) �, -:::
de publ1cidade. Dão a im-'�. ..t.
��:ls;ã�e�:rq�lec:�:l:i��P:I�� ::f po r mês, sem entrada �com as Instituições'milita- �..""

.� 'ti'es, limitando-se a usufrui- .:. ,�:.em os di-reitos que lhes as- .t. ,.:..
egura a Constituição, sem

..�. TRATAR EM MODAS CLIPER - RUA TRAJANO, 4. �t

I o.nhecerem
os deveres cor- .�. ,�:.

,latos.
. .:. I�:"

c.- " � ....
.

::;ao em sua malQrla, an-. ..... .

-

�. I
I, • ,'. , 1� 4� -

.I 19O5 co.ronel�, ll1cluslve dos ., •• ·.··f>··.··.- �.··.·· 4
++ "+1

:::::��:' :�'O;:sVsi:l�:maop:l��! reraAml·ea S a- o' Caetano I
-

ORGAHISADO _ reserva, Filiam�se às "cam
I "

,

.

.. ! :1:L!CAdS NSIFILITI�ÂS,ÊNTADO anhas" de origem comunis-I i Jj Illr e oouelra
ção tem os seus traços vi- .1 do "petróleo é nosso", TIJOLOS PRENS1\l'OS, TELHAS, LADRI· 'I

Medicação ::uxiliar DO tra.
vos de exagêro. Não há dú- gue-frio de carrascos, re- POR:a "paz" etc" e atacam sis- LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA. tamento da sifilia.
-vida que exis-t� editores - duzem a cacos as mais al- lXJllALiel(j g(J4J([g -:m:íticamente os Estados -

"..' .

VA � 'T
TI\RJO ..O.....04I111H) O....() .......� '" o,u outro - de mãos su- tas expressões da crIação gElA,., g 'N.fTTO 'nJdos. êm combatido pOl'

PRONTA ENTREGA � A C I T "., -,-

jas, no negóc.io de tradu- literária. É d�, vê-los co- t �LORI4NÓPOUS-S�N"A CATARINA ado,! os meios o acôrdo mi.- *.IJj ,_

ções; cúmplices, quando mo tratam indiferentemente
.

dtar e em geral se mostr�m O Gama •.� C I- a'_. �� A G � N :�� A DE .,1não mandantes, de furtos 'e Dostoievski ou Edgar Wal- Lbros � trabalho tão humil-! muito ativo justament� d�- I Sny ex _

assassinio literários. São lace, Balzac ou Delly, Di-I de e tão mal pago. Acham: pois· que "

passaram à ina-
_ ""-

PUBLICIDADE

os que se sustentam à clms ou Dekobre.
,que o tempo é pouco 'para! tividade. i -:0:- �

custa de velhas traduções, Não me venham dizer que' cuidar da própria, gloria e
I Os componentes da reser-

'.
.. ! RADIO _. JORNAIS �-

I I JEr.Ü�TMO COELHO, 14 �- Caixa Poshl � �
apenas revistas e, em ge- se tnÜa de sem>escritores: não o querem perder atoa,' va remunerada, pelo fato de

I

.., e

i
ral, pioradas, ou de tradu- JU escritores de segunda' tl�atando da glória alheia. I terem deixado o serviço ati- 2:J9 - Florianópolis �

REVISTAS
�.ções feitas sob medida e categoria. A semelhantes! Já me têm passado pelas vo, não perdém a qualidade DISTRfBCIDORES ii �

,. '

tA
,

't d f' I I
d 'l't d

A

das carrelras. Mantêm eles papeIs se em SUJel a o l- i mãos obras traduzidas 'por e ml 1 ar, e acor o com
1

a seu serviço escritores que guras ilustres .:.:__ ou porqüe intelectuais do maior pres-! os arts .. 5°, § 2° e 26° da i

trabalham a baixo preço - assinam o que outros fa- : tígio _ e pessimamente tra-I Lei nO 2.Q_98, de 2 de setem-!
um eito literário, onde os zem, adotando filhos dos c1uzidas. Muitas até reviso, bro de 194G (Estatutos dos

I

negros executam tal�efas outros, ou porque executam
I
tas ou refeitas por outros· Militares). Continuam sen-I

penosas sob um regime de mal as encomendas, parece: profissionais sem projeção, 't do militares de carreira,'
. I !escravos. Sem <i menor ·es-

.

que a contr�gosto, sem a
i
mod.estos más capazes, anô- componentes �as ��rças Ar- Icrúpulo, organizam saques menor noçao de responsa- nlmos mas honestos. Seria madas, 'com vltahcldade as-,

audaciosos, grandes blefes, bilidade e mesmo de res-I o caso, isso sim, de valori-I segurada, respondem pelos
I

crimes perfeitos. Sob suas peito ao seu próprió públi- I
zar o soldado desconhecido' atos que praticarem e po-!

ordens, t.radutores decidi- co. da tmdução, deixando de I dem usar os uniformes COlll
I

dos, como se fôssem capan� Alguém já lembrou que ir atrás do brilho de ouro, os respectivos distintivos I

gas. desancam em poriu- os editores só deviam con- tantas v'ezes falso, Está vis- (arts. 4°, 31° e 74° da cita-:
j!'ues os ramancistas ou en- fiar trabalhos de tradução to que os editores precisam da Lei). Além d'isso, o art.l
saistas de fora, como se a grandes escritores. Isso ficar de olhos abel'tos para 57° da mesma lei lhes con-Iestivessem lidando com ini- não daria c.erto., Dig.ó por Inão comprar nem vender fere todos os proventos e

migos de famíli�. que: traduzll' e um duro
I gato por lebre, E ter cui- o art. 610 estabelece que

I
Convenhamos, porem, que �[í�i9, qu: r:quer, alé.m de I dado, ademais, com os ama- "�ão. sofre SOI:IÇão _

de con-II são poucos e já conhecidos lIldls:)enS�V�ls conheclmen-I dores, os que fazem do Ofí-I tl��lldade a sltuaçao dos
os editores dêsse feito. E tos hngUlstlcos, umas tan- cio de traduzir um simples mlhtares da reserva remu-I
há, para compensar" os edi- tas ,qua_Iidades .es_p�ciais --: biscate ou uma

-

distração I nerada, ref�r�ados d: acôr-,Itores honestos, que nos vêm paClenCla, pertlllacla, me- das horas vagas, como se se: do com o hmlte de ldade.
servindo traduções da me- todo, es�í�oito 0e min 1.!.cia e'. tratasse de um problema I Os qu� .perdem a qua.lida-!lhor qualid,ade, a cargo de 3enso cntlco. Os escl'ltores I de palavl�as-cruzadas ou um d� de mJ!�tar, quando hcen- I

profissionais de boa fé-de- de renome, em geral gente I trabalho de tricô. Mas con-I ,clados, .

sao os da reserva Iofício. Graças a. eles, tem- ocupadíssima, ás voltas vem, acima de tudo ql1e de 2a Classe, provindos dos
se enriquecido o nosso pa- sempre com as suas mil e não se deixem levar' pela

I Centros de Forma�o de
trimônio bi15liográfico CQm uma' ocupações literárias e lábia dos medalhões. (Agên� I Oficiais-da Reserva ou' os

o tráfico literário interna- extra-literárias, dão de om- cia Nacional).
'

demissionários das FÔ.1'ças
cionai. E' inegável que lhes Armadas, além dos -reser-

Uores e Tradu.ores· IAtenção
'Valdemar Cavalcanti dos escritores que se impro-I Aluga-s,e quarto para ca-

I visam em tradutores. Por
I
sal sem fllhos� moços e mo-

Ainda recentemente um ingenuidade ou cavilação, ças, sem pensao, Onibus na

vel,ho amigo me falava, ir-! uns, por necessidade ou cO-I' porta. ,

.

.

�ado, a respeito de tra-I biça, outros, por displicen- Tratar a rua T}ratentes
duções. Digo melhor, de cia ou ignorancia outros nO 14 - terreo - Salão

mis traduções. E a sua mais, têm eles cometido de-
I

Ilheio com o sr. Mario Bo

opinião refletia tôda a ral- satinos clamorosos, cele-' natelli.
va de. quem acabara de ver brando numa obra de de-

I

tosquiada uma obra-prima gradação da tarefa de tra- ,....--------:::;�-

da moderna literatura euro- duzir, De suas mãos já vi

péia, Dizia-me êle que a [t1úS sairem estranguladas
culpa de tais atentados era Jblus-pl'imas em prosa ou

"Tem se tomado frequen
te ultimamente a participa-

só dos editores, que não verso '_ morta's, s.êcas ou

estariam manifestando o pôdres. Estregues' a uma

minimo respeito pelo traba- faina de coveiros, enterram
lho alheio, indiferentes � I

num idi�m� sem carne, s�
sorte dos autores estrangel- ossos, paglllas que no orh

1'os sacrificados. ginal revelam viço
Evidentemente, a acusa- ou pelo menos um

eterno

brilho

Com um san-

devemos iniciativas apre
ciáveis no sentido de um

contacto mais íntimo e

constante cQm os valores
reais de outras culturas.
Vêm assim desaguando ·em

nosso idioma o que de

grande apresentam as lite
raturas estrangeiras.
Contudo, se não vejo os

editores como uns diabos
de garras afiadas e olhos
em brasa, também não que�
tOO pregar-lhe às costa�
umas asinhas de anjos. E
não vamos esquecer a culpa

vistas.

A ação subversiva 'dêsse

grupo de oficiais da reser

va remunerada se faz sen

tir mais frequentemente em

tudo que possa prejudicar
·a participaçãe do Brasil
como integrante das Nações
Unidas, ao lado dos Estados
Unidos. Atacam, censuram

e caluniam o Govêrno, como
se o Chefe da Nação não

fôsse também o Comand,an
te Supremo das Fôrças Ar-

I madas, de acôrdo com o art.
cor.

_______________________ .
176 da Constituição. Infrin-
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A I a(.'8 Iodo o organismo

EM SIFI LIS OU RECMA
T1Si\1O DA MESMA ORI

GEM?
n;g O PUPULAR PR}:<�PA

RADO

1·3�tJl:a:l�
Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiíiaL' no

tratamento da Sífilis e Reumatismo da mesma

origem.
Inofensivo ao organismo, agradãvel COIl'O II·
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, 23 de Junho de 1953

4e A8"'O
SOCIAL PARA O MÊS DE JUNHOPROGRAMA

..

DIA 27 - SARADO - GRANDIOSA FESTA DE SÃO PEDRO. DANÇAS REGIONAIS, MÚ
SICJ.S T:PICAS, SANFONAS, QUEIM1\DA) PINHÃO, BATATA, CHURRASCO, ETC., ORNAM�NTAÇÃO 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 CJ.NEMA, ÀS 19,30 HORAS, PRÓPRIAS PARA OS FILHOS MENORES DOS SRS. ASSOCIADOS. TODAS QUARTAS
FEIRAS. SESSÕES DE CINEMA, AS 20 HORAS. IMPRÓPRIAS PARA MENORES.

AS VERDURAS COLHIDAS -�, EM CASA�CONS'ELDOS

e

(Direitos reservados pela APLA) SÃO SEMPRE.MAIS SABOROSAS!
DUENOS AIRES (APLA) - Depois da morte

de um conhecido psiquiatra, 0,\ parentes conversavam

no escritório do tabelião, que os convocara, mas saíram
defraudados .... O morto tinha destinado seus bens à
construcão de um instituto que deveria chamar-se "O'
Conselho", e no testamento estavam explicados os mo

tivos, as diretivas e fi f in a lidade da obra. A guerra, po
rém, impediu a rcnfização da obra human ítária, porque
o lugar em que deveria erguer-se o instituto mudou,
primeiro de govêrno; depois de côr geográfica, agar
rando-se como fa rrapo de mapa às botas usadas dos

conquistadores.
Em nossos dias, tem êxito seguro os livros "Como

adquirir a .beleza", "Como impôr-se a nosso próximo",
"Como conquistar nosso Pôsto", Seria, no entanto, inte
ressante observar o funcionamento de um instituto que,
dada a profissão e ti seriedade de seu criador - de
seu inspirador - não po.Ierla basear-se no "bluff".

Uma cliente rica, g ra ;n pela cura, fez publicar, em

Princetown, ás próprias custas, um opúsculo que con

tém a amostra do sistema, incluindo uma parte do tes
tamento. "Sobretudo" - declara o professor - "não
tireis a nenhuma pessoa que recorre a vós em busca
de esperança de lhe ser útil: à débil de caráter, à va

cilante, à tímida, é mister evitar a impressa de não to
má-las a .sér-io :: é preciso dar-lhes a impressão de que
só poderão afirmar a si mesma através de vossa com

preen s í,o. "E, com simplicidade gemétrica, expôs três
casos que lhe foram expostos por três senhoritas
clientes - afetadas por complexo de insegurança.
Uma delas lhe explicava que tinha cicatrizes de va

ríola, a outra era estrábica, e a terceira gaguejava. As
três tinham a triste certeza de que êsses inconven íen
tes prejudicariam sua vida sentimental, impedindo-as
de pecorrer o caminho - uma família, um lar - a que
têm direito todas as mulheres do mundo, bonitas ou

feias.
Em sua 'exposição, a senhorita vesga sustentava

que lhe era impossível fitar, diretamente, os olhos de
seu interlocutor, o que influía negativamente em tudo
que dizia, em seu modo de atuar perante o próximo,
em sua segurança para _sustentar uma opini-ão. A que
gaguejava dava-se conta de que, embora tivesse idéias ----.----... -.---

claras e frases harrnon iosamente formadas no cérebro,
todo o prestígio da sentença se perdia ante uma pala
vra que não queria tomar forma, .uma sílaba que se. re

petia obstinadamente como na espiral de um de. um
disco rachado. A senhorita com as marcas de varíola
sentia-se angustiada de morte, ao notar os olhares
curiosos sobre a pele do rosto, rebelde a todo creme

ou intervenção cirúrgica.
Os três casos, como se vê, estavam longe' de ser

graves. Um grande legislador, Moisés, era gago; um _f Ioríanépolís _ Itajat _ Joinville _ Curitiba
grande orador, Demostenes, não conseguia isolar uma

I!.....__
sílaba de outra; um grande político, Alcibiades, não

A
"" -. R.ua Deodoro esquina da

podia pronunciar o erre; no entanto, os três fizei:.am-· genCla: Rua Tenente Silveira
uma carreira magnífica. O estrabismo era um dos defei-
tos de Vênus, a "pinup g irl" ((beleza digna de exibi- __ .__ . �_

ção) do Olimpo, e também era vesga a poetisa Corilla
Olímpica, que causou estragos no 'coração dos homens ��---------------
mais refinados e cultos de sua época, p-�'. �.I, .

C·O.JO encanto,_Q "chame", nada tem a ver com a beleza

$física nem a perfeição. O encanto é uma espécie de mag-

,netismo que todas as mulheres - dign todas - podem

l/IIexercer em determinadas circunstânc'ias, quando encon .

f
_ ..

tram um indivíduo disposto a se lhe �uJj!meter. Um ob- �_ DUIlAIfTE TODO DIAservador superficial, um raciocínio simplista, afirma:

,mI� " no's '/�.��IJOS ,

"Esta mulher agrada por êstes motivos", e faz o elog io
':il1 eiro e dos Estaleiros do .

d hde suas qualidades: doçura na" voz, nobreza do gesto, se associan o as

omena-lintensidade do olhar persona lidads no trajar.

�'•.
.l,

DJ'Ir �ft-%..,f==-,t
Arsenal da Marinha, foi

gens, .ern nome da-Loja "Re-.,�O êrro de todos nós é aspirar a ser diferente do que .,; �. ,'"nçado ao mar o couraça. generação Catarinense" o; riR."somos, e, desejar devolver ao Criador uma parte defei-. :;t � »
'" -'! ,€- � lo "Tamarrdaré", alí cons- respectivo Veneravel Dr. i

tuosa de nós mesmos, como se .leva ao comerciante uma l
"

" /.
' .... .,. <::' " ,.••••-

/'.1' , ru ído Juntamente com ou- Ilmar Corrêa. Agradeceu,mercadoria 'avariada ou um .relógío que não funciona. ,/,' �
.

.

"
.

h'
. rros navios; ,.m nome da famil ia, o SI'. �'MIl�Quando ternosdefeitos ÍlSICOS, não. a mais que duas saí- �

das: córj-igimo-Ias, ou suportamo-las, afrontando-as va-
- em 1866, em Pisa, Itá- Clito Dias. ..��,

lentemente. NÍls,so corpo é nossa inteligência são ma ra- ma vesga, e só se deu conta disso quando outra lhe cha- .ia, �contando 56 anos de
vilhas de .e.oiÍl'pensação ou retificação. O grande segrêdo mou a atenção. A condesa Guiccioli amava oppoeta By- idade, faleceu Pedro Rodri
consiste em não abater-se, não humilhar-se não suportar ron, que era coxo; sósse deu conta' do fato, quando co- ),'ues Fernandes Chaves, Ba-.como. .fatalidáde imodificável a nossa inferioridade par- meçou a gostar dum oficial jovem e bem equilibrado so-

ião Ode Quaraim, natural docial. )1'e as pernas. Luiz XIV mostrava orgulhoso, na Côrte,
Se a peht-for' 'áspera, haverá luz no olhar, nobreza t la Valliére, que. tinha uma perna

-

mais curta que 'a R:o Grande do Sul onde éra

no ge.sto, efiçácia na expressão da palavra; se o. olhar Jutl'a, e só o descobriu quando começou a interessar-se Chfe (h�)artido Conserva-
não é'pei:�€'itamente reto, será p-erfeitamente reto o Jl1o- 'leIa loura condesa de Longueville. Napoleão verificou '01';

Ido de raciodnar, de conduzir-se na vida; se a gagueira': lue a imperatriz Josefina tinha dentes defeituosos, quan· - em 1870, na Bahia, fa-preG�t(pa;i'e�se interpõe na palestra, reduzir-se-ão ao míc. :lo lhe sorriu Maria Walewska.
eceu o bravo Marechal denimo ·�3.tionversas ociosas e as discussões inúteis. Nêsse Aconteceu assim, porque os fatos e os encontros se Prometem revestir-se do- maior brilhantismo as

.
.

Campo Alexandre Gomes de nOI-desboJ:dam'êüto de falsa cUltura e exibicionismo intelo Jesenvolver'lm naquela ordem. Poderia ter acontecido o tadas de terça e quarta-feiras próximas, no bairro da'.'-'

f" t
"

Q t II d f .� f f Argolo Ferrão, Visconde delechiaU$íicor nas conversas de salão e c·a e, onde os lll- 2011 rarlO. uan as mu leres e elLuosas 'oram pre e-
.

. .
_ Pedra Grande, próximo á Penitenciária do Estado, quan-terlocutor'es fazem competição de se interromperem ,e ridas a mulheres perfeitas! Um humorista escreveu: "O rtaparlCa, nascld� na mes- do. serão levadas a efeito a exemplo dos anos anteriores,contradizerem, é tão grata uma pausa, algum silêncio amor nEo é cego; é presbita: começa a reconhecer os de- :na cidade �m 8 de agosto

I
os tra�icionais fest,ej.os de São Jõão, C�ljO p:oduto seráinteligenté! O contrôle das próprias palavras c.,onduz à feitos, quando se distancia". :le' 1821. FOl um dos bravos revertIdo em benefiCIO da Capela de Sao .Toao, em cons-

expressão que é ·verdadeiramente útil e decisivo 'no dis- Palavras, palavras... interpretações individuaiSha� -!e .!tororó, a 6 de dezembyo trução.
"

_

curso: acaba-se dizendo. só as coisas �e que' estamos se-, subjetiv.as _do que se não pode explicar. No mundo
.

1868 d f
.

f
. Foram armadás barraquinhas, nas quàis haverá lei

g'uros e ,as que são verdadeiramente importantes. Quan- L200 mJ!hO'es de homem e 1.200 fl.e mulheres; todos es-
1e .

, on e .01 er,ldo. Ao Ião, com venda de prendas. Um bem montado bar estarádo 19.uém dirigia a palavra a Sócrates para contar-lhe tão (;hamados a encontrar-se de dois a dois na vida, por- �ptrar' em combate disse
lem condições de atender a todos, servido por grac'iosasalgo, o filósofo perguntava se o que o interlocutor ia di- llie êsse é seu destino. Eis aí o grande porque r Tenho �om resolução: _ "vejam
I
�enhoritas; .

zer tinha passado por três filtros: se' investigara se a listo. mulheres mal'eadamente feias encontrar a felicida- 'omo morre um general bra- Haverá batata doce e aipim com melado, queima decoisa era certa; se e1'a justa, e se merecia ser refeirida. de e proporcioná-lã a sua alma gêmea, assin.1 chamada; iI' _ ". -I fog.os de artifício, casamento na roça, etc., tudo desti-. .

'b' h
.

t Ih d d f
.

. eno ,O perlgo de que o "encanto delxe de atuar so re al- �en o V1S o mu el'es ama :ts, apesar de seus e eltos;
.

[nadO
a proporcionar a todos momentos de alegria e r-

g'l.iém" ameaça. a tOd.O�. os homens e mulheres, com ou sem talvez, na realidade, amadaspor êsses dos mesmos�_c;lefe,i- ,t'..
-

en: 1946! no. Hosp!taJ zero. .

......,,'-�_�.�=,. O filósofo. .. Cartésio amava.. com paixão uma'da� tos. .... de Candade, em Florianó- Ônibus especiais () -tr,alnmÍi)\t'te

'DE PITIGRILLI

Para fazer uma boa horta •••

Comece adquirindo boas sementes

E boas sernen tes, de germina.
ção garantida, você encon

trará nos Postos de Vendas
«C. A. CARVALHO»

J\lERCADO PúBLICO
CASA AZUL (Ed. São Jorge)

\.

.. POUYE-FL0R
* COUVE MANTElOA
*
'*
*
*
*

* RABANETE

* PF.PrNO.
* FRVTLRA

* ALFACE

* Ct:NOlJRA

* ,BETERRABA

NABO BRAlIlCO
Com RABANO
REPOLHO
NABO AMABELO
TOMATE

Viagem com segurança
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RA�IDO
.

�(SUL-B.RASILEIRO»

._---�,-_.. _-.--_.

Hoje Passadono

I
po l is, faleceu Oscar Horá

cio Camisão, um dos poucos
No dia de boje. :

.

I
descendentes do glorioso

.,-- em lG45, os insu rgen- Cororiél Carlos de Morais
_2S de Pernambuco, chefia- Camisão,. Comandante da
10:3 por Amador de Araújo, força expedicionária que es-

23 DE JUNHO

.rava rarn os primeiros com-
creveu a empolgante "Reti

iates com as tropas holan- rada da Laguna";
Iesas do Coronél Haus; _ em 1948, na Loja Ma-
- em 1827, desembarcou

çon ica "Ordem e Trabalho",
na Ponta dos Castelhanos, em Florianópolis, foi inau
na Ilha Grande, um desta-

gu rado o retrato de Oscar
.amento do corsário argen-

.

Horácio Camisão. Falou
�ino "Presidente", sendo re

pelido por alguns milicianos
.omandados por Bento José

Professor Clementino F'aus-

�omes;
- em 1865, no Rio

te Barcelos de Brito sendo
i) retrato descoberto por

íJessôas da família do ho
de menageado. Falou tambem,

André Nilo Tadasco

o ESTADO.

"1.1.1
As 5 � 8hs ..

Anne CRAWFORD - Ro
lan d CULVER em:

TRES DESTINOS
No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 1,50 - 2.00 - 3,50

As 8,30hs.
Anpe CR.t\.WFORD - Ro-

lan d CULVER em:

TRES DESTINOS
No programa:

Cine Jornal. Nac.
P1 eços: 1,50 - 2,00 - 3,50
Imp. até 1"1 anos.

As 8,15hs.
Ann·e CRAWFQRD- Ro-

.xn d CULVER em:

TRES DESTINOS
No programa:

Cine Jornal. Nac,

Preços : 1,50 - 2,00 __: 3,50
Imp, até 14 anos:

As 8hs. �'�_.,

Van JOHSON - Doro,
t hy Me GUIRE -;- Ruth RO
\JAN cm:

O CONVITE
No p rograma :

Cine Jornal. Nac.
Preços: 7,60 "7' 3,50
Imp, até '�4 ��9s. ° '

.

.Fraquez•• em ger.1
Vlnbo 'Creosotado

(Silveira)

As 8hs.
Allan LADD em:

CAMINHO SEM FIM
No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

'As 8hs.

Barry SULLIVAN - Cyd
CHARRISSE em:

TENSÃO
No programa:

Cine Jorn-al. Nac,
o

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

.

DIRÉTAS
<Lunu�"uruLlS. - RIO ÁS 3d'.
FPOLIS.':"'S. PAULO -RIO ". 4".
FPOLlS. - CURITIBA'-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO, DO SUL

FESTA DE SÃO JOÃO NA

PEDRA GRANDE
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8'rttirada
Embaixada

doranco pede
poela '�8

1!1O, 20 (V.A.) - 'o

gO-1
existe, no .Itamaratí, o car

cr,no espanhol selícltou ao go de adido cultural, o ex

Itamar�tí a retirada do poe- chanceler 'crioil a função,
ta l\'lt{rilo Mendes, adido' com a verba destinada à di:..

cultura} junto à embaixada fusão cultural no' exterior.

E nomeou vários adidos, co
mo os srs, Viana Moog, no

México, e Alvaro .Lins, em

Lisboa.

Ao que se sabe no Itama

ratí, o poeta Murilo Men

des, que estava há -cêrca de

do Brasil em Madrid. O pe

dido do governo franquista
foi feito diretamente pelo
Ministério das Relações Ex

teriorés da Espanha ao em

baixador
.

Rubens de Melo, ATIVIDADES DO POETA

chefe .da missão diplomática
do Brasil -!_1aquela capital.

A FUNÇAO DO POETA

J
"

_

quatro me'ses em 'Madrid,
O poeta- Murilo' Mendes viu-se envolvido em ativida

ocupavá a função de ad;,� des políticas contra o regi
cultural junto à embaixada, me ditatorial de Franco, fa

pelo ex-chanceler to que provocou o protesto
João Neves da Fontoura em do govêrrio, com ?o conse

algumas missões diplomáti-: quente pedido de 'retirada

brasileiras. Como não do poeta brasileiro.

L
=
'=.
-
-
-
-.
-

-=::
-
-
--..

, '

�
'.

'. Missa de PrÍlll8irl.
.

,-;/Aniversário
Mariá Beltrârai Riciere Beltrami e família, Alexan

dre Vitali e' familia, Hélio Silva, convidam seus paren
tes e amigos, para assistirem a missa- de 10 aniversário
de seu falecimento, que por alma de sua querida mãe,
sogra, avó e bisavó,

NARCIZA BELTRAMI
mandam celebrar dia, 24 (quarta-feira) às 7 horas na

Igreja de Santo Antônio.
Anticipadamente agradecem.

{"

"UlTRA SONO
TERAPIA

'CONSULTóRIO - ·VISCONDE ,DE OURO PRETO
ALTOS 'DA- CASA BELO HORIZONTE.
llES1Dt;;l_\JCIA - ;;ELIPE SCHMIDT N. 113.

Vendedo,r Pracista
Precisa-se

Yiagem com se'guri:tnça
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS l\1ICRO-ONIBUS DO

BI?IDO {(SUL-8,RISILBIRO»
� }urianópolis - Itaja! - Joinvillé - Curitiba

-

Agência: I\.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

EC0NOMIA absoluta
.Grande CONFORTO

'AQUECEDOR
ELÉTRfCO

IMR-�4,
IMERSÃO (j

Capactdaçe 30 LITROS

• Construido inteiramC(fte de

cobre,

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tampe
ratura desejada.

° MISTURADOR DÁKO, de reçu

togem instanfanea. permite a

maior escala de graduações de

TEMPERATURA,

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR ELi:TRICO. CENTRAL •

I Capacidade:
100 a I,ÓOO litros

Fabricadas nos tipos
horizontal e vert ical.

• Construção sólida, sendo a caixa Interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente \lblindada.
_. Controle automático de temperatura por:' lJ�MOSTATO.

que proporciona grande ECONOM,IA.

GARANTE O QUE FABRICA

"

f. RAMOS S/A.-Comércio e &gê'DCias
Rua .leão Pinto, 9-- Fpolis--Sta. Catarina

3ãó Paulo.

Também os Técnicos de
Nivel '

Superior
mo, 20 (V.A.) - Por 140 I menfe atingidos pela lei,

votos contra 42, a Câmara neste escalonamento.
dos Deputados aprovou, em PREFERÊNCIA DINHEIRO-j.:leSSãÓ noturna, ontem; subs- O substitutivo foi votado'

,

titutivo da Comissão de Fi- depois que o plenário apro-
nanças ao projeto n. 1.082, vou (119 contra -70) o re-

- Quem o perdeu perto do

que prevê escalonamento queriinento de preferência Grupo Escolar "Lauro,
das carreiras de nível téc- formulado pelo sr. Eurico Müller", dirija-se à direção
n-ico superior, pelas' classes Sales, para o mesmo. do EstabelecÍJnento.

I "lVI", "N" e "O") com exee- Durante a discussão do I
.;ão dos médicos, que já ob- ['equerimento muitos parla-I'

-----------

"
tiveram padrão "O". mentares .fizerâ'm ver que o

'

:mbstitutivo criava uma si-IConser'a ..se
I Em votação simbólica tu'ação �e inferioi'idade en-! Fogão �eonÔmico servi

l também foi aprovad� a in- tre os diversos servidores I ço rapido e garantido em

clusão dós técnicos de la- de nível universitário, em! residência à °Rua MACHA-
-I boratórios, não :especifica- ['elação .aos médiCos. I DQ DE ASSIS N. 131.

Vende7;;'--L-•
�.";jp ,'.'

>T- "1 b ..:::., .

;:���:m�:E:::��:::;���i Ira· • liDe·
..

-
. - ;

�rente, sito à rtja ,Ruy Bar-
-

; sa 9? (P '0' '1' Ab
. PROGRAMA DE FESTAS PARA O l"mS DE JUNHOuO •• I X mo fIgO '.' . .

_

d M)
DIa 20 - Sabado -- TradlCIOnal Festa de Sao João

e enOl'es. denominada "BAILE DA ROÇA". Apresentação de mú-
Vêr e tratar no local. ;,icas juninas - Conjunto de acordeons - Dansas dh

'luadól-ha, ratoe'ira, do leliço'e chapéu - Casamento ãe
Zé Fulgêncio com Sinhá Mariana - Ambiente comple
tame!lte a caráter - Muita alegria - Fogos, balões,
�spanta coió, pinhão, amendoim, queimada, cará, mela
lo, pé de moleque etc .. Premios ao casal, ;nôça e moçoVende-se um, em pedei :,ue se apresentarem com o traje mais original. Reserva

',o estado. de mesas na Relojoaria Müller a partir do dia 15 -

F'abricaçãã alemã. Cr$ 70,00.
Vêr e tratar com Fran- Dia 23 - Terça-feira - BOITE _. Uma gentileza

:isco Büchele Barreto, rua dos distribuidores dos Acordeons "SCALA". Uma noita-

. �4 de Maio n. 433, !;la inédita � Boite da Colina ao som de acordéons e

.:onjunto de ritmo. Ambiente junino caractel'izad'o uma
ESTRElTO. festa no Arraiaá de São João. Início 21 horas. Não ha- . .

Programações como as da
lucia orquestra, que encan

�avam sem dúvida a um in
Iíce elevadíssimo de rádio
�scutas, poderão ser,dora
vante apreciadas, guardan
do-se .as devidas proporções,'
às sextas-feiras, .entre ,20 e

20,30 horas, nos 1.420 kilo�
,:iclos da emissorá local.

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRA:rAMEN� Aos que duvidarem desta
1'0 PARA INFLAMAÇQES E DORES.

I
nossa assertiva, convidamos

TRATAMEN'lO SEM OPERAÇAO DA� a sintonizarem seus recep-

I
tores, na próxima sexta�fei-

5 INUS ITE5
1'a, para a "mais popular".
Estamos certos de que fica-

E INFLAMAÇÕES DA CABti:ÇA E GARGANTA. Irão imensam.ente c,ompensa-

\DTif.MEG,U,EiSREiRS'O ·�it���ff���,�f���II�
'.

.

. co S. Vasconcellos e Frie.
drich Franzke, ao violino;
Emilio Silva Júnior, à vio
la; Maestro Peluzzo, ao pia
no, sob o ritmo do' contra
baixQ de Armando Cúneo,
proporcionar-lhes-ão meia
hora de música apaixonante

.

' que realmente "mexe" com

Precisa-se de- vendedor de '2 r pr'lças principais Esta- as cordas do coração ...
i,ôa apresentação, prática, cio, Exige-se bôas referên.

cnnhecedor freguezia f=lêc02, elas. Sigillo.
molhados, ferragens e teci-I Càrtas de próprio punho
('('8, q�le possa também via- ;Jara Caixa do Jornal n. 13!l

Concurso para preen-
Prometem revestir-se do maior brilhantismo as noí-

3RILHANTE ESTRÉIA DA chimento de vagas do Qua- tadas de terça e quarta-feiras próximas. no bairro da
TíPICA DO MAESTRO • dro de Funcionários da Pedra Grande, próximo á .Penitenciária do Estado, qiían-
CARMELO PRISCO i

\ bléí 'L .

I t'" do serão levadas a efeito a exemplo dos anos anteriores,
,

1 ssem ela egls alva
,

I
.

N In�ol'lnaco-es' Livrar-ia os tradicionais festejos de "São João, cujo produto será-
Por João "filZ, eves 1.' •

-

.

'

..

'.. revertido em beneficio da Capela de $ão João, em cons-
Llder,.. Rua Tenente SIlvel-, trucão,

"

.

'Sem pretensões a crítico
6

Ed if í P th
. °F'

'

ra, • I ICIO a ernon. oram armadas barraquíuhas, nas quais haverá lei-
lé rádio, e muito menos de Ião, com venda de prendás. Um bem montado bar estará
-núsica, impossível nos foi

V d
em condições de atender a todos, servido por graciosas

zon ter a expan são do nosso
� .en e�, I'e, senhoritas.

.,

. ��tusiasrrio: diante _da._���.di- " .... v
.'

Haverá batata doce e aip im com melado, queima de
_';so, ma.J:ª,.':?h.osa__ d�·mp.fc)<:�_ ,_ g�a ,h.l�!.�leta nova, IJ1ar- f os de artifíÇiQ \casamento na roca etc. tudo desfi-

.. -

d
, ..

\.� t'�f" - - '- "', -'-<"<it>-"c� �
•

-

.....
� 'o. " • •

:r�porclQna �, ,', s'ex:. I}- ;t�% 'cs. S�urid-ard�,p�llf?;.Iire���t�"'�. _ ... �·��"tfiiJjújl'{í,iP.n:�:ã- t,odos momentos de alegria e pra-
última através ',dq:' RadIO -

...
' ;-'. -Ó', • .;".--:."'*:' ....�,.�._ .. .,.,_"' .•.-�'!t,"".. .

.

:, .,'�, '

. vchincha" de Cr$. 1.500;'00. ',.' .zel.;
,

•

-;uaruJa, pela novel -Tfpica
.

-

. O' 'h s; • ".
f 'l't .r: t .',

.
' . Tratar com o Rodolfo no.

. m us espectais aCI ) arao o ransporte ate o local.
lo Maestro Carmelo Prisco. • "

, Há algum tempo, fomos BAR ROSA.
.

isslduo iouvinte da Orques- -----

tra "Cordas de Pràta", mag
nífico conjunto que espar
lia seus afinadíssimos e

.entimentais acordes, pelas
m das da Rádio Cultura de

-r:
--------�-----------------------------------------�- -------

RA'.D·IO AUL'AS FESTA DE SÃO JOÃO NA
PEDRA GRANDE

PIANOAo correto locutor Edgar
Bonnassis cou be

.

a apresen
tação do programa, e à_Ge
neral Efetric, atravé'g de
,Carlos Hoepcke S. A., o pa-
trocínio de tão magnifica

'-,erá res·erva de mesas.
.

Dia 28 - Domingo - Soirée - Início 21 hOl;as:
í)UH)� - O!fVlUUb - .:o. AIU1 li H,"d(HAI'tl4

DR. GUERREiRO DA----- FONSECA
Ri'ee�t .. de, Oeul.)'! -- EIl,unE' d� i"lll'/.!l.(; ;j" iJl1l1- V"

",.� If-"-"\'j" i,1I Pl"Gl!IIÂ .... Ar lIrllrd_
'iÍurh'nu _'t1íH('lhlt-lI'jO!n

i,'I�('''II!(h :h'-f)'J(ú Pr.t.') f

iniciativa.

-Ao novel conjunto, \ as

lOssas congratulações é os

votos, até desnecessáiios,
Dorque sabemos da capfci
dade de auto-crítica do' ;eu
dirigente, de que proghda
;;empre, procurando sartar,
paulatinamente, as peq�le
nas falhas do pr())g.rama-�"
tréia.

"

Fpolis., 19-6-1953, \

GRATIFIC,(-SE'
Quem encontr�r úm

i1l'{{uivo colegial, cmlten

(:0 material de jntel'�S!se
p:1l'ticuJar.
'Favor entregar 'na rua

Coooel'amento de
remédio,s
mo, 20 (V.A.) Foi

)I'orrogada; por mais trinta
dias, a portaria do presi
dente da Cof'ap, que mandou

congelar, em todo o territó

rio nacional, os preços deis

medicamentos em vigor a 10

de Maio último .

Esse ato, que mereceu a

provação unânime do plen "i.

rio daquela Comissão, tor

nou-se necessário por 111\0

terem sido concluídos, em

tempo útil, os estudos para

revisão do tabelamen to an

terior, confiado a uma co

missão especial.

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

--------;._

Vênde-se
CaÍninháo Dodge 7.500

Iq��·. Completamente equipa
do.

Tratar com os proprietá
dos do BAR ROSA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Governador elo Estado, i aqueles em que seriam tra- ramirim .... 150.000,00. I Assembléia
um outro pro- ESTADO DE SANTA i rea, extremando com a rua' dessa Assembléia

paia fuzer politicagem e' vadas as eleições para ve-' Com isto, S. Exa. pro- jeto pelo qual se vê que o CATARINA ! Elisa Stein e de outro com
I
ante-projeto de lei, pelo

média com o eleitorado em' réadores. Entre eles quere-
I

curou ainda e mais uma vêz Pôsto de Saúde de Guara- Projeto de Lei N° 33/52 'I' terras pertencente ao mu-
I

qual é a Fazenda Estadual, I

vésperas de eleições, apre-' mos destacar um, especial- mistificar a população da- mirim vai 'ser construido Autoriza a aquisição de nícípio, com a área de 1.200 autorizâda a adquirir, pOr
sentou à Assembléia Legis- mente, que foi motivo de

I

quele municipio, às véspe-
I
mas. .. em Jaraguá. uma área de t.erras, por

I

metros quadrados. � doação gratuita, da Prefai,
lativa um projeto de lei

I
AVISO em letras gordas e: ras das eleições, prometen-I Da'mos" abaixo! esse pro- doação, ao mumcipro de I Art. 2° - Este terreno' tura Municipal de iaragUá,

dando a�l�cação a.os saldos pr;m�ira página do jornal do, por. s.imples politicagem
I

jet,� de lei que na Assem-: Jaraguá do Sul.. I destina-se, a co�strução de' um t�rre�o, cuja extençãn
do eXU'CIClO antertor, Esses palaciano. Trata-se da par-I e por VICIO de fazer premes- I biela, recebeu o n? 33/52" O GOVERNADOR DO ES- um Posto de Saúde que ser- 'e dehtaçoes se acham nêle
mais que duvidosos saldos, I te do, projeto relativo ao

I
sas mentirosas, e que não em que se mostra mais uma' TADO DE SANTA CATA-' virá aquêle Município e o

I
especificadas, e destinado li

�e�u�do projeto,.s�riam di�-I �ll�llicípio de Guaramirim: pretende cump�ir. I �êz � .má !é do �ovêrno. Na I RINA de Guaramirim.
. I co�strução �e um Pôsto de

\:�l�Uldos .po� varres mum-
I ])::- para a, construção I

E �anto ��o p�etend� JustIf�caça�, assinada pelo, F�ço sabe� a todos os Art: 3° - Está LeI entra S?�d�, na sede da.quele mu,

crpros, principalmente por d o Põsto de Saude de Gua- cumprrr que ja enviara a; sr. Irmeu Bornhausen, se habitantes deste Estado

"em
vigor na data de SU.1

I
mcrpro, para servir ao mes,

------�---------------------------- lê que o Pôsto de Jaraguá que a Assembléia Legisla- publicação, revogadas as
I
mo e ao de Guar-a-Mirim.

Prêso, Em São Paulo, É PARA SERVIR AO MES- tiva decreta e eu sanciono disposições em contrário. I Neste ensejo, renova a
------------ MO MUNICIPIO E AO DE a seguinte Lei: Palácio do Oovêrno, em Vossa Excelência os mais

I "�� GUARAMIRIM! Art. 1° - Fica a Fazen- Florianópolis, de abril ele
I
altos protestos de estima e

um do·s prinCipais implicados .no caso do café fa�:P:i;I���Op::: e:�:::� :�q�l�r��ta::rau�:!:��� d: ��:�DO DE SANTA CA_1 C07:�di:�::;'Bornhausen
ruo, 22 (V, A.) - A po- paulistas p�ra .desba.ra�ar I m�.l'in� S, A. com. séde na

a povo de Guaramirim. Len- Prefeitura Municipal de Ja- TARINA GOVERNADOR
lícia carioca, a pedido de uma 'quadr llha íntemacio- rua LIbero Badaró, n. 93, do o projeto abaixo, o povo raguá do Sul, um terreno Palácio do Govêrno em Ao Execelênt.issimo
sua congênere paulista, efe- nal que está envolvida no em São Paulo São auxiliares verá que o crédito pedido pe- sito na mesma cidade, fa- Florianópolis, 23 de abril nhor Protôgenes Vieira
tuou, na tarde de sábado a escandalo do café brasilei-! do diretor de Vitor Roma- "I governador foi mera faro- zcndo frente na Avenídn de 1952.

P· 1'0 exportado para a Argen-
I

110, o sírio David Sell in Ha-
Digníssimo Presid�nte da

pl'i"üo de Raimundo mto, - - lagem, de véspera de elei- Getúl"io Vargas, travessão Senhor Presidente, Assembléia Legislativa do
um dos pr.incipais implica- tina e reembarcado em Mon- ra ri e o indivíduo Raímun- cão, dos fundos coma linha fér- Tenho a honra de subme- Estado
.dos no rumoroso caso da tevidéu pára os Estados do Pinto, de nacionalidade A população de Guarami- ter à esclarecida apreciação I NESTA
reexportação do café brasi- Unidos, ignorada, êste residente em rim que leia e veja como VUgiliu80 Ferrel-
Ieiro para os Estados Uni- A QUADRILHA Paris, mas atualmente no está sendo enganada I d S Pdo" I Segundo apurou a polícia, Brasil. govêrno:

pe o

ra e ouza I roarama'�'omo tem sido noticiado, ch ef ia a quadrilha o egipcio DETIDO

I
:

Na cidade de São José fa-
'

1ft '

'

a polícia carioca vem cola- Vitor Romano, presidente �,h,Regaaindl0u,ndho�; pPOlijnctoos h(all,vaisa, Depotado Vlma r teceu o sr, Virgilineo Fer-I DA VISITA DA I_MAGEM I -: 20 horas: PROCIS-

bo rando embora em' sigilo, :1:1 firma Intercâmbio Co- � .• reira de Souza o ultimo PEREGRINA DE NOSSA SAO LUMINOSA,

com as autoridades policiais merc ial Brasileiro e Ultra- da França, tendo se hospe- Corrêa dos antigos 'Conselheiros SENHORA DE FÁTIMA A i Às 2'1 horas: MISSA
dado no Copacabana Pala- Municipais. Membro do di- FLORIANOPOLIS i FESTIVA E COMUNHÃO

e, onde foi detido na tar- Para a Capital Federal, retór lo do Partido Social Dia 4 de Junho : DOS HOMENS.

de de sábado, pelo investi- on de o levam interesses pes- Democratico, o extinto exer- Às 16 horas, RECEPÇÃO Dia 5 de Julhn

rador Waldomiro Ribeiro, soais, segue hoje pela ma- ceu o cargo de Vereador da Imagem, em Biguaçú. Missa desde as 5 horas,
�m poder do acusado fo ihã o nosso distinto conter- ?e1o P,S.D., e nessa quali- Às 17 horas GRANDIOSA de, hora em hora, com co

encontrado um telegrama -âneo sr, dr. Ilmar de AI_ jade foi Pres iden te da Ca- RECEPÇAO DA IMAGEM munhões gerais.
la "In t�l'able" á ele ende- meida Corrêa, ilustre repre- mara dos Vereadores de SiLO' PEREGRINA, no Adro da Às 8 horas Missa Cam-

-eçado e proveniente de ;entante do povo na Assem- José. Politico influente e Catedral. pal, no Adro da Catedral.
')aris. O texto do telegra- )léia Legislativn -do Esta- progressista inumeros fo- Hino de Fátima, COToa- Benção das crianças e dos
na era o seguinte: "Benoit :lo. ram os beneficios prestados ção da Imagem. Saudação a doentes.

,_

-hegou inesperadame 11 t e pelo ex-Prefeito Municipal Nossa Senhora pelo Exmo. Às 9 horas a Imagem Pe-

Acontecimento Social :<;xcelsior em São Paulo. A- Roubo de 8 mil ie São José, cargo que
Sr .. Prefeito Municipal e regrina visitará os Iiospi-

J /ise-o para refletir urgente- ,"[")O'll até "I de Jurie iro pelo Exmo. e Revmo. Sr. tais, o Paço Arquiepiscopal
BODAS DE PRATA Ilizado às 9,30 horas, na'.re- mente nas intentadas nego- cruzeIros I� ';;30."

�,' G

'Arcebispo Metropolitano. e Palácio do Governo.

A sociedade catarinense' sidencia dos pais da nOIva,. CÍações extremamente anis- À Polícia Civil comunicou /',0 fecl enterrarr.ento, que Em seguida será celebra- Às 10,30 horas, chegada

prestará na data de hoje,' '10 Largó Benjamim ·Cons- .:adas. Recomendo extrema Honorio Monteiro, funcio- 'e reaEzou no Cemiterio (I.a da uma Santa Missa e feita da Imagem à Paróquia do

carinhosas e expresivas ho-: :an;, serão padrinhos, pela :autela". Não ha.via assina- nário público estádual, re- crmandade do Senhor Jesús a Consagração da Arqui- Estreito.

menagens ao di'stinto casal' noiva o Sr. Acelon Dar·io de :ura. sidente à rua Nova Trento, dos Passos de São José com- diocese a Nossa Senhora. Às 14 horas, Despedida
Acelon Dário de Souza, altO' Souza e exma. espôsa, d. Raimundo Pjnto foi re- 14, que os ladrões arromba- pal'eceu cl'esc:do' numero de A seguir a .Imagem será en- da Imagem no Adro da Ca

funcionário da firma Car- _ Carmem Freyesleben de 'ambiado, logo após sua eam a sua residência, fur- oolitkos e amigos de Virgi- tronizada na Catedral e se- tedral e partida para a Ba-

los Hoepcl.e S. A. Industria Souza, dr. Hercilio Pedro )risão, pa.ra São Paulo, a tanto oito mil cruzeiros em lineo Ferreira de Souza. rã dada a bénção dó S.S. se ,Aérea.

e Comércio e exma. espGsa da Luz Filho e D. Beatriz ')edido das autoridades da dinheiro, que se achavam "O Estado" apresenta à Sacramento. Começará en- Florianópolis, 22 de Ju-

d. Carmem Frey:esleben -de de Souza, Brito, e, pelo noi- Delegacia d'e Roul;>os e Fur- deIltro de um glial'da-roupa, familia enlutada sentidos tão o Rosário vivo que há nho de 1953

\'0', o -sr. Solon Vieira e �os daquele Estado. em seu qua,rto. !)esames. 'I
de continuar .até a sua des- Mons. Frederico HoboldSouza" pelo transcurso de

suas bôdas de pcrata.' exma. consorte, d. Ib Ligo- r . _.
------- pedida. Vigário Geral

O ilustre casal, que des" cld'Vieira e o sr. Ar;y Gar- ",OmISSaO Inter-Partidária
F

/

hhuta d. va,to oi...ulo d. da ••xma. ,"nho... d. Gui· a::i:;�: ·:".s:::pri�:�t:; :�:r:��:iO::�i::.G,::;�t:'� Dotem .. oa Assembléia.. llIiiuzeram os' seus mem.. .

.

11eG.· a n · o
que receberá, em sua resi- rá, às 10 horas, na Capela tiros, as razões da criaça-o do o'ovo'dência no Largo Bejamim do Colegio Catarinense, se- .,.,
Constant, comparecerá � l'ão testemunhas, pela noi- ' Mnoicipio de Oravatai

.

d
�

d !la, o S1'- Max Souza e sta. E t t C' 't'f' �lmIssa e açao e graças ncon ram-se �e� a apI-: que .Jl�S.1 Icam aque e novo j' Agradendo-Ihes, mais uma

qlle seus fI'lhos madam re- Eliana de Souza Cabral e o 'aIos sr's AntonIO Rna' lt .

't, • ,

-

I
rnunlClplO que consu a o vez, a VISI a'com que hon-

zar, às 10 horas� na Capela ;1'. Cfmdido Chaves e exma. ')en, Núncio Bez, Hercílio, interêsse geral da popula- � raram O ESTADO, faze-
1·

. 'ra. d. Zulm� e, pe,lo noivo, o PIS 'S'l I I(to Co eglO Catarmense, a Dez, au o antos aa I va, ção de Gravatal. Ainda on-
I
mos votos de feliz estada

rua Esteves Junior, nesta } dr. Abelardo Gomes, e Gyno Bez, Silvio Zapelim,! tem na redaçao dêste diá-' nesta Capital.
Capital. )xma. esposa d. Doris Ra- '/alentim Kindermann, An- rio, essa Comissão, em vi-'

1 AI' 1103 Gomes e n dr. Nilton �.

E ld' Z
' '

-----------

São filhos do casa: 1- v onlO smera mo, acal'las sita com que nos disti.ng.uiu, ,VI-dela O"ntemS D·· d fo"é Cherem e sta. Cândida 'd B A'ce ouza amlanI, casa a Ja:' oso e raz gUIar, os os seus membros tIveram. i ..
' ,

com o Dr. Osní Damiani; j -�oulart Vieira. luais constituem a Comissão oPoTtun�dade de expôr ao DO RIOMaria Leonida, João David I Os 'convidados serão re· _literpartidária que vem nosso dIretor, com lealda- SANTIAGO DO CHILE,Freyesleben de Souza e Max, eepcionados" após essas ce- I �'ealizar demarc!les, com de e franqueza, os seus pon-
.

• • I 22 (U. P.) - O ex-presiden.-
Freyeslcbem de Souza, cu1'- ,1'Imol1l�s, na séde da sO-1 as autoridades locais, no tos-de-vista sôbl'e a criação.

I te da República, sr. Gonza-
saudo a Escola Politécnica: Cleé ade de Atiradores, à sentido de ser criado o mu- do municipio de Grava.tal.

\ 'd I
les Videla, que irá aoJtio

do Rio de Janeiro. I' ! vem _a Mauro Ramos 011- nicípio de Gravatal, des- -------

I
-

b P -t f t
de JaneÍl'o depois de ama-

o 'ESTADO apresenta i (e serao os nu entes, e membrado de Tubar�o. ara eVI ar o D-I f 'I'
.

, nhã, fêz as seguintes decla-
cUTIlIll'imeníos. exmas. aml IaS cumprImen- Êsses ilustr�s hóspedes es-

d
.

ros allorrocl l'ações exclusivas para a"ta os. tiveram (, ntem, na Assem- •. V •

ENLACr..: VIEIRA O ESTADO apresenta ao

I: bléia Legislativa do Estado,' t
[]nited Press. I'SOUZA '1 t' b meu os "Quero aproveitar a en-,

•

1 us re Jovem par, em co- onde expuseram a,; razões
Olltro aconteCImento so-

mo às exmas. familias, os
. O dr. Antônio Moniz de crevista da United Pl'ess pa-

dai, d� realce na soc�eda"";. melhores votos de felicida- São J'oão Aragão, médico, residente t'a expressal� a todos

asa-Ide, h:ll'l'lg,a-�erde: se�a o
i des e �eus mais respeitosos, P Ih

à rua' Bocaiuva, esteve on- jsfaçiio de poder novamen-
'

e.uace matnmomal hOJe, da cumpnmêntos. : na a oça tem, na Delegacia Regional te encontrar-me na tão que

I'gentil e pr.endada, senhor i- I I de Polícia pata comunicar ['ida terra brasileira, de on-

nha Maria de Sou�a. c fil�a' SBNADOR IVO "O Clube 7 de Setembro", q�le alguem, munido de es- 1:.: jal11:i:. durante minha

Idileta do sr. Acelon DarIO
,

'dn Palhoça, fará realizar, plI1__ga,rda, constateme n te· IJermaneQCla como embai-

de Souza e de sua exma. O AQUINO n� n�ite de h�je, os tradi-' procu:'a, do seu quintal, ba-l �:ldo, e, depois" c�mo pre-",
e"pôsa, d. Carmem Freyes-I Encontra-se, desde ontem

I
ClonaiS festejOs .--de São I ��l' passaras. Acontece, po- I �:deljte da Rep�bhca. I_Io- .,'

lebem de Sauza, con� o
I
nesta Capi.tal, o sr

..
Senador

I
João, sendo q�e dura�te as rém, qu�, �'1te-ontem, . u� I

;e, V�itO o ,Brasil, como slm

nosso presado conterraneo" Ivo d'Aqull1o, ex-h.der da
I
dansas, havel'a o casamen-I dos proJeçJi' quase atlllglU i .J1eSJidadão

chileno, o que

dr. Fulvio Vieira, advogado
I
maioria no Senado Federal, to na roça, seguindo-se a I à sua esp?sa. Por isso, soli-I ue :' usa a enorme satisfa�

e alto funcionário do Tri-I e ilustre procel' do Partido' quadrilha, a dança do balão

I'
cita as/providência da Po- ;ão e poder passar uma

hunal Regional Eleitoral

I
Social Democratico. I e farta distribuição de pi- lícia',Jc.tfim de que seja evi-: :L1r' temporada partici

dêste Estado. O ESTADO cumprimenta-I nhões: As dansas serão ao

I t0u qualquer futuro abor-I' �arto ,da vida,' p�r�icu��r e

No ato civil, que será rea- o, cordialmente. I som do Regional do Nabor. ,súcimento, ,

.

J.::\f... ar dos brasIleIros,

,
,

Florianópolis, Terça-feira, 23 de Junho de 1953

\

Geral

Enquanto o sr. Irineu Bornhausen VIaja f.estei
ramente pelo interior e se apresta para, em Curiti
ba, receber uma franchiniena aula de boas manei
ras e civilitat, os seus amigos voltam a insistir na
1l8cessidade de um acôrdo com o P.S.D., através,
pl'ecisamente, daqueles a quem o jornal situacionis
ta diariamente ofende e insulta.

O governador, diante desse panorama de pali
teiro, parece viver a quo: reina, mas não governa.

Os seus verdadeiros amigos tentam -salvar-lhe
a metade da administração, já qlÍe a outra metade
está perdida. Observadores e sinceros, compreen
dem os resultados "do pleito municipal e o signifi
cado das últimas votacões na Assembléia. Enxer
g4m o que está diante" do nariz: :€ percebem que,
com o preenchimento das Secretarias, a situação po
lítica do govêl'l1o continua insustentável, como resta
visível da recusa dos últimos vetos .

O terceiro elemento - o jornal - é o agente
da dispersão. A sua finalidade é criar mais dificul
dades para o próprio govêrno.

A cêna é até ridícula: ao alto, no trôno, o go
vernador, à Luis XV, só assiste, desligado e riso
nho; no segunejo plano, seus amigos procuram com

pletar o album para disputarem o prêmio; e no pd
meiro, os escribas, sabotando, a' rasgarem as figu
ras difíc,eis,

O esforço dos amigos do sr. Bornhausen pode
ser digno de respeito. E' inútil, no entanto. A abu
lia de cima e o torpedeamento de baixo, inutilizam
lhes o trabalho.

Enquanto o >Ir. Irineu deixar de ser o governa
dor e não quisei' assumir o comandtl, os que se es

falfam por salvar-lhe o govêrno' estarão perdendo
tempo.

Em ,navio sem leme e com os porões ameaçados
pelos grevistas vermelhos, nóis não embarca!

Preferimos a nossa velha barca, segura, rija,
sem preten�ões à fita azúl. Singrando mares' enca
pelados ou mansas águas de lago, ela continua. Um

I

dia chegará ao pôrto, com todos os que nela foram'
embarcados, O fundo do mar não seI'á o seu desti-
no ...

GUILHERME TAL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


