
ante a ousadia dos incendiários e olmarasmo das. investigações policiais .sôbre o
. incêndio da residência do dr. Serafim Berlaso

Do jornal A Voz de Cha- cal, respeitosos' temos hon

pecó, de Chapecó, transcre-I r� solici�ar vossa exc?len
vemos o seguinte telegra- i era se digne atender situa

mas: I cão criada pela impuriidade
Exmo Sr. Governador Bor- autores incêndio casa mora

nhausen dia Doutor Serafim 'Berta-

TELEGRÀMA
praticaram roubos noites fogo atingir madeiramento
repetidas, sendo dita mora- coberta que era de telhas.
dia situada vizinhança Delegado Polícia local bem

quartel provisono aloja-' intencionado porem não
mento Companhia Isolada possue elemento policial
Fôrça Pública primeiros a·' nem pode contar aqui com

larrnes foram dados por ou- auxílio eficiente algum. De-
tros vizinhos despertados' legado Pinto de Joaçaba
pelos ruidos produzidos por vindo por determinação
madeiras queimadas após vossencia nada fez. nerihu-

AO GOVERNA'DOR· DO ESTADO

Florianópolis so, um dos melhores prédios
Qualidade comerciantes cidade, fechado motivo via-

industrialistas, demais re-
I g
cm proprietáréo e família,

'presentantes população 10-' havendo indícios ladrões

I�<>�>""íRubens de -

�
.

It Arruda Ramol
_

i GEr.ENTE I
� Dominsos F. It 'de Aquino •
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-()-()-()-()-()-(Q

� !

tOm li. antigoOiá-'
i
rio de S. Catarina i
I

Ano Xl j
i N. 11.63' f

ma providência tomou. Che- mulher cabo polícia, assu-I Sander ; Ivo Sander; Bruno
gado anteontem regressou I mindo responsabilidade ex- Klauk ; Ern an d i Sander;
ontem sede sua Delegacia. clusíva, quando tudo com- I Euclides Marinho; Augusto
Permita voss_encia informe: prova crime� foram pratica'lBarela; Pedro �l:aun; Os
mos população local. esta dos por mais de uma pes- va ldo. Hass; Eg id io ' Menta;
.evoltada contra selvage- sôa. Com devido respeito Arlindo Menta; Dr. Cid L.
:'ia incêndio criminoso e in- outrossim permita recordar Ribas; Na d im .Datria Salle;
capacidade autoridade .. de ,ano mil novecentos ciuquen , Nilson R. de Figueiredo;
comprovarem autores que ta Igreja local foi incen- Julio Maia; Dr. Darcy de
se ocultam atrás humilde diada, houve tentativa in. Camargo; Ari Carvalho

cêndio serraria pa rticu lar Porto; Otacilio Albu quer
valor superior quinhentos que; On060 Zandavali : Do
mil cruzeiros criminosamen- mlÍ'lgos Gíorno : Decio Frnn
te para fins de roubo além cisco Giorrr-o; Emprêsa
incêndio prédio clube para Construtora Chapecoense
recebimento indenização se- Ltda.; Artur João Lara ;
guro copa clube local, fa- Lindolfo Nickn icke ; Ba ldui,
tos êsses acarretaram la- no Nickn icke : Mario Lara;
mentável linchamento pre- Hermínio Damo; Norberto
sos cadeia. Respeitosanian. Lara : Silvino Cancanhoto;
te apelamos a vossa exce- Plínio De Nes; Soe. A. Ind,�()�()....()._.(�()....().. lência a que se faça Justiça e Com. Chapecó; Emprêsa

. afim de qu·e seja tranqu ili, Colonizadora e Industrial
zada população pela segu- Saudades Ltda.; Aldino LéO
rança da ordem, que, perrní- Scheid; Industr-ias Mendes
ta dizer segundo parece de- Ltda. ; José Ebling.

.

penderá da ação da supre- ENÉRGICO TELEGRAMA
ma autoridade policial. Sem DO DR. SERAFIM BERTA.
esta providência certa não SO
dará resultado. , Governador

. bordo do avião "Dougas" Respeitosas Saudações Irineu Bornhausen
�e prefixo PP-CDU, 'da Cru- Fidencio Mello, Filho; 'Florianópolis
ze iro do Sul, que faz a es- Pedro Bortolucc ; Arnaldo 'Lamento' ter informar De•.
cala Cuiabá-Rio de Janeiro, Mendes; Amos Su dhrack ;

I
legado Regional Joaçaba

faleceu o passageiro José I Ludovico Silvestre; Relnal- ontem lOa,qui chegado para

P· h II'
..

1540 h ' '

do Angnoleto; Sinval So- dirigir inquérito descober-
in one I, as , oras, tili F'id li Lib

)
.

"

� 1.1; I e IS I ero Grande; ta ladrões incendiários ope-�O minu tos antes do aVIa0 Arno Palma; Dr. Garpar l!am imyun emen te esta ci-
aterrizar em Congonhas, Coitinho; Beno Lizenfeld; da de deseja regressar ama-

vitimado por um colápso Orlando Correia; Dr. João nhã sem nada ter feito. No-

cardíaco. Fontoura Bastos; 'I'rariqui, tei citada autoridade abso
ino Miotto : Dr, Altamiro luta negligência e má von

Pereira da Cruz; Dr. An tô- tade desincumbir-se m is-
Conforme apl,lrou a repor-

.

,

nio Selistre de Campos ;- são para qual foi designa-
u;?;€m José Pinhoneli, to- Herrnín io Tissiani; Oli AI- do. Autoridades policiais

rides Cuíndani ; César Au- � locais incompetentes des
zusto ,Guihdani; Osvaldo G. cobrir crimes vem a larrnan
Guindani; Oscar Matte; do e in_dignando população.
Dante' T'ravi ; Mario Casa- Mais uma vez solicito V03-

rio; Alrerio Ducatti; Mar- sencia designar pesKoal
�os

.

Aiolfi; J acin to Pa tussi; wmpetente·e esforçado des.
Antônio Sperandio & Cia.; cobrir crlminosos, sejam
Bruno Sp_erandio; Rafael quais forem, para evit&l'
Sellei; Arlindo Potrick; novos fatos graves e desa
foão Tissiani; Augusto Te>,- gradáveis venham se pro
,ari; Antônio Morandini duzir esta cidade. Aguarda
'1itor Carlos Breda; Mo- rei solução alguns dia3,
'andini De Marco & Cia.'; passados quais dir�gir-mc-ci
\ndrei & Pisseta; Pedro Ministério Justiça pe'dindo
30rdignon; , João Destri; providências.
\ndré Marafon Filhos & Respeitosas Saudações
::::ia.; Luiz Zafari; Leopoldo Serafim Bel'taso
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·TORNA 'A ESTACA
--_ ...._._---------------------

Morreu a Ilordo
de um avião

ZERO!

Não aceitaram as propostas dos. patrões os marítimos ..

Falharam, ontem, as previsões do acêrde
RIO, 2�� (V. A.) - Fa- Getúlio Vargas sobre a gre- ltudfltO às. r�i�indicações I .

E após expressar na con-

Iharam em tôda a linha, as ve dos maritimos - decla- sobre as quais ja se chegou fiança em que se chegue

previsões de que a greve rou o ministro do Trabalho a um entendimento, deve.! prontamente a um_a solução
dos marítimos estaria na; aos jornalistas, cêrca .das

'

rão ser examinadas, em ca.1 que ponha fim ao movimen

f�se final e que, hoje, os· 10,30 horas, pouco antes de i ráter fina;l, pelas assem/oi to dos 'marítimos, o minis.

navios surtos nêste ,e em
I
dar entrada no gabinete do I bléías das entidades de elas- tro João GouIart, passou a

,I ...... d
� . I

. f'
.

outros portos, se colocarí- chefe do Govêrno. Aludiu -se, qU,e everao se reumr, CGn erencrar com o presi-

am em movimento.
_

'

'I u sr,: João Goulart, então, nas proximas horas. I dente da República.
No entanto, ontem, após aos últimos entendimentos

S. PAULO, 23 (V. A.)

conversar. com o·presidente verão apresen(;ar, ainda ho,

para atualizar as informa- je sua contraproposta re

Notas Políticasreumoes e mais reuniões, do seu Ministério com 0:3

os grevistas não aceitaram grevistas e com os armado.

HAVRE, 23 (U. P.) A prinseca Isabel faleceu

Levando a bordo' os restos
I
em Bologne SUl' Mel' em ..

mo�tais da princesa Isabel I 1921 e seu esposo um ano

de Orleanse Bragança e de mais tarde, a bordo - do

�eu esposo, o ex-regente do tran_sa t I a n t i c o francês
Brasil, Gaston de 'Orleans, "Massilia", quando em via

Conde D'Eu" zarpou ontem, gem·para o Rio de Janeiro.
do porto desta cidade, rumo I O ·corpo do conde foi

Foi decretada oficialmen te 1'a efeito de "quorum", indo d·1 1 I
ao Brasil, o cruzador bra- iilhumado junto a'o de . sua

a "m6bilização armada" dos assim de encontro à tese centenas e manl estantes des i aram ante sileiro "Barroso". esposa.

operár;�s, parai .apoiar o sustentaua pelos s1's. Ber-

d R
No sábado, em sol�ne ce- -------------.--

govêrno, com relação ao nardes Filho, Ferreira de OS restos mortais os osenbergs rimônia, os dois atauçles
"complot" subversivo recen- 'Souza" e outros, segundo a foram içadcs para bordo O RISO DA CIDADE· ..
temente descoberto na Bo�- qual deviam aquêles votos NOVA IORQUE, 23 (U., sou-se a falar :;tos jornalis-l houve incidentes, a polícia daquele vaso de guel'ra, pe-
via. 3er conside�ados como con- P.) - Centen.as de mani-I tas. Xs unicas flores exis-j dispersou o grupo e fez rante altos funcionários lo
Por outro lado, o diretor tl'ários. Dêsse modo, t.inham festantes de,sfilaram na noi-I tentes no local continham trinta prif\ões. is, membros, da Embaixa-

geral da polícia anunciou como rejeitado o nome do te de sábado ante os restos I uma inscriçãó que diziam. da brasileira em Paris, a

que os conjurados haviam 31'. Olegario Mariano que pe Julius e Ethe}' �_Rosen- "Comité de Bronx para Condessa de Paris, a espo-
tentado derrubar o regime 'onseguiu apenas 20 votos berg, numa casa fUlnerária' salvar o casal Rosenberg". Trl-gem'eos

sa d6 pretendente ao trono
e fazer fracassar a reforma favor:íveis, ha'Vendo 18 con- de Brooklin. O desfilff dos da França, a Condessa Ni-
agrária. ra e quatro em branc�. manifestantes continuará EM BUENOS AIRES em S. Paulo kolai e a 2.tual princesa de
AnURCia-s.e igualmente I até ás 14 horas 'de hoje, BUENOS AIRES,. 23 (U. Orleans e Bl'aga;1ça.

em fonte oficial que fôram Autorizado a as- qu�ndAo .serão realizadas as P.) - Uma d�'monstração S_ PAULO, 23 (V_ A.) -, Um batalhão de infanta·
postos em liberdade aigu- • • _. I cerimonias d·e enh;rramento comunista feita ,por umas Nasceram na tarde de hOje,., ria do 4060 regimC!nto pres-
mas pessoas, notadamente SIDar O a rmJS11CIO I

dos restos de fulius]-;! Ethel.
.

200 pessoas desfilou á noi-I DO bairro de Sacumã, três tou as honras militares. Udenilda - Seu Pessedino,
o engenheiro Luis Calvo, a- P--:."" [ O dr. Emmanuelf. Bloch, te de sábado ante o edifício I gêmeos que foram atendidos I O jornalista brasileiro nós dois juntos fare-
cusado de participação nas II' SEUL, 2.3 CU. P.) - O! que tratou verdadeiia bata- da Embaixada a)neric�na,! pela maternidade de São

I
Assis Chateaubriand·e mos o par ideal: têmos

emissões da rádio clandes- general Mark Clark decla- � lha judiciária pal� salvar fechada em virtude do fe-: Paulo. membros da família imperi- prestígio, têmos o go-
tina "Antorcha", da Falan· rou que estava autorizado! os Rose�berg da �.a,deira riado, expressandlo pr,ptes.! Tanto a mãe como os ga- I ai realizaram as dem�í'ches vêrn-o,. têmos elite, tê-
ge Socialista Boliviana des-I J nssina: �J armistíci�. sem

I
elétrica, �oi do� prim�iros tos contra a execução \l,os 1 rotos que ainda�não recebe. i para � traslação dos restos m�s... .coberta pela polícia em cO-lO bCllCpL1CILO da CoreIa do ii c�e�al' a referida casa 'ftL::: Rosenberg. e la�çando fO-! rarn nomes, estao passando I mort�l� da FI'I1Jlc:a para o' Pesse�l.no - INCO: .. patI-chabamba. Sul. 'ner!1l'1!1. O dr. Bloch recu- \l,�etos antl-amencan,Ql!:, tifO bem. BrasIl. I bIllliade de gemos!!! '

Temerosos de: ,fjU� O pleito munNipa_l�'tIj.;, �.!.!rvo ve

nha a ser antlht\:foj diante dos elementos qt're estão. sur
gindo no inquérito instaurado, pela' Justiça Eleitoral; os

udenistas contam, à boca pequena, o motivo do milagre
de desaparecerem os votos pessedistas le trabalhistas.
Enquanto o jornal nega a fraude, como negará até uma

viagem do Governador, afim de cantar um candidato -él':o,

;)l'estigioso e fazê-lo. mudar de partido, no que foi auxÍ-'"
liado. pe,o prcsideute Bulcão Viana e pelo J tiiz Eleito-
eal, a turma espalha por aqui o seguinte:

- Não! Não hou'.:c fraude_ Os votos do :.S.D. PARA" UU.,,-e do P. T. B. nao apareceram porque nao po- l��

cliam aparecel': o Irineu comprou to.dos os lEurop!l Melhorcabos eleitorais pessedistas e trabalhistas! CI.
Eis aí a explicação im!)l'al que os eternos vigilan,tes Ilcharam pam desculpar o .roubo. Explicação, antes de I ItOMA, 23 (U. P.) - Of

'uclo, ofensiva ao povo de Turvo, cujo CIVIsmo estão; ministros do Exterior de

Ole
' ·

N
-

V ce a
)ucl'cndo confundir com mercadoria,. com matéria-prima: seis nacões da Europa Oci-

garlo ao· en lHe a carteira do sr. Irineu BOl"I\hausen se diz habitua- idI' d' t'.

. da a comprar e pagar em notas novinhas em folha.
I enta para ISCU Ir o;:;

A maJlcha que os udenistas qu'erem colar aos nomes dos I meios e modos de acelerar

8a ta.lha nO Senado I eleitores que os d�rrctariam e que se revoltam diante dos

I
uma constituição para uma

It.eSUltad03
que nao expressam a sua soberana vontade, Europa unida.

SClÚ lavada' em breve, se as eleições forem renovadas,
..

corno se espera, ou em futuro também próximo, quando I
O . "D

°I
.

r D' d J
.

�b d t
,.

I
. di' ·t·� pr emWI e Gaspcri

n O, 23 (V. A.) - u· I .,;50 e ,u'stIça so. re a ques- a erro a sera ame a maIS o orosa para a SI uaçao.
I

,.

O l't f t d 'd I d saiu ontem com destino a
nmte mais de três horas, o tão dos votos em brancos, 3 c el ores Ui' a os nas suas c:e U as ergueram, e

c d d' t' �:'t d I í B-crn r imediato, 03 seus veementes protestos contra o crime de
of.na o ISCU lU em sessao, suscI'a a pe os'. a '-

, . . �.

• I. � que foram vltImas_ Esses protestos sao o gnto dos seus
secreta, o parecer da ComIs. I des Filho na votaçao da direitos eSI)oliados e são a prova de que o seu civismoI Paris.

O O
' •

- 'mensagem presidencial, in- :51á muito acima do alcance do poder econômico do go- _ .'

s liera rlo� clicando o nome do sr. Ole- vemador., .. ,_

As naço�� q�e se leUI1l-

8
II' - gário Mariano para o car- lioubum e o.fendem - eIS a atitude dos democratas, I

lao em .Palls sao as da co-

!II rantlrao O �o:l1prometid03 nesse v.ergOllhoso episódio. munida de de carvão e ·aço.U � go de embahadm: bl'asilei-

Govêrno ro em P(')rtugal. A Comissão Dapo·l·s da "adel·ra Eletrl·ca-.decidiu que os -Votos em U
----------------�---------------

as propostas dos embarca- res a'firmando:

dores. irodas as reivíndicações
Dessa forma, volta à es- justas dos grevistas serão

taca zero, mantendo-se os atendidas pelo presidente
marítimos na luta pelas Vargas.
,suas reivindicações. Informou o titular do Tra-

RIO, 23 (V. A.) - Vim balho que os armadores de

"l1()� o avião, em Araçatuba
.'I:l.de vinha tratar-se. O seu

orpo, que estava na enf'er

'�JJria de Congonhas, foi

l';ln:.;portac1o para o Cemi-

ções que permanentemente lativamente às questões qU(

estão sendo dadas ao sr. afetem seus interê3ses.
------------------------------------------------

20 x 18 Votos

*

Vêm no "Barros&"

Paris, onde atuará como

presidente da' sessão em

os resfos mortais de
Iziibel e Conde D�Eu

LA PAZ, 23 (U.· P.) branco só são contados p.a-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ca\�lo_ Boope.Se e S./A.
Uma tradiç�o flO �omércio e na J)n�ustria, �e, Santa

M at r i z - -F I o r i ,a n ó p o I
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.

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

ESTADO)

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

UK._ MARIO' LAU1UNU()· Polícia (Sala Comis-

e sár.io) : '2.038
Polícia ,(Gab. Dele-

DR. CLAl)DIO BORGES gado) 2.59.'

ADV08ADOS- COMPANHIAS DE
1:"1)('0 em- Ileral, Recursos- perante o Supremo Ir,a. TRANSPORTE

,'l·".. taai.ll�:' (I .. BrODllwt.. em &c1ulto. e e,ri.D(aU
�.l Federal e Tribunal Federal de Recursos. AÉREO

C..ultórlo: Vitor 1161rela •• 18 _ 1••Dd.r. ESCRITÓRIOS TAC ". 3.700

8:o>rárt.: Du lO,atl la 11,10 a da. 1,10 ã. '.10 floral FlorianÓpolis - Edificio São J o rife, '

rua TUJA, Cruzeiro do' Sul 2.500

"-II\lIIIilbd.: Ann!d. 1.10 Br.neo, lU - ,J';)De 1.1141. l� - 10 andar - sala 1 Panair .•.......... 3.553
-.-----.---

. -'-, .

Rio �e' Janeiro - Edifício Borba 'Gato,' Av.,.:" Varig 2.32.)
OR. NEWTON D'AVILA I AÍltôni·o �a.rlos'207 ,.... sala '1008.

Lóide Aéreo -2;402
UrurC'_ rer•• - Doença. de Senllor.. - Pr.�'.I.;r1. i.

Real 2.3.:;8

C"�illtbri.: Rua v��:r:.�;:;.:I:_I:: _ TalatoDa LU'

,

Advocacia e Coofabilidade �Ic����avas :. 2.500

Ce.aDltaa: A� 11,10 ho'r•• , i tarde d.. 16 :IIor•• eDl .laU. DR, .STlIVAlI FBllGAPANI Lux " . . . . . . . . . . .. 2.021

2eal;là�d..: R-aa Vid.1 Ramo., _. Talefone' LUJ. - Adl"1Kado - l\fagestic 2.276
,

--OUlO. - OUVIDO. - NDIJI • 6.a.&6Al11TA
._._. .

. .U _"-Llü GARlhALDI S. '{'HlAGO Metropol 3.H7
DR. GUERREIRO DA FONSECA DR, l'tiARIO WENDHAUSE!\ - ContabiÜ.t. - La Porta :�;321

...-d.u _••ltaI ClilÚa iIoIé4!ea ia ."ale. II o:riaapa !.Q.tiC·W 'i r' A�,i!:' - 5° andaJ' .

I Cacique 3.449

.....n. "".relU.... C.ulli&6r1. - au Joio Pinte, 11 - T.I fll .'

'É
. Central 2.69J

..........1' - a.fr.tor - " J&a1tt .L (ra- c. ltac.: Dal! , li • 1II0ríi,l.
Dft

. J_O� MEDEIROS VIEIRA Estrela 3.3íl

"'raa.. •• O.beca) - aatira.. · .. o.Qi. JInra.u. .. hllaa. a_ ": alia ••te�.. Jtai"'I, &I. T.I. lU
- A.DVOGADO - Ideal ; í7' :t65!1

J ...,....
I .l�� ��""I tU - lialai - baita CalarllU ESTREITO

...... )ar. •.. 'a 0••1.., ,
. Disque ........•..

c-..lNrI. -- ViaeoDl. d. Da,.. rn.. a. I -- f4J* •• 0... DR. '\VALlVIOR ZOMER GARCIA DRS. CIRO l\'IARQUES NUNES ,E
I.r'

·

...._..). Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da 'DIS CHF.ª,ElU [ armaClaS
......d. - 'aU,. leãmld., lU. - T� lH'- , I

.

Universiáade do Brasil ADVOGADOS 1 de PI nt
•

....------------.-----�-. I Ex-interno llor çoncurso da Maternidade-Escola 1 d
.

ao'
/ DR. ANTONIO MONIZ DE ARAG�O I' (Serviço do Erof. Octávio Rodrigues l.ima) Causas cíveis, comerciais, criminais e I 4 quinta-feira - Farmá-

CIIlUaGU TJtl!!UJU.TOLO.U .

,Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital. trabalhistas I cia da Fé - Rua Felipe
Or....... I� I. A. P. E. '1', C. do Rio de Janeiro

'

,Rua Nunes Machado, 17 -_ sobrado _ sala 2 II Schmidt. �.
O'•••I"rt.1 1010 PlDto, li. M 'd' d H 't' I d C 'd d

-

,
e ICO o OSpI a � arl a e I ..

'6 sábado (tarde) - Far-
... li .. l' I1lrla••aM, .no, liO' 8'h.4...

I' DOENÇAS DE SENHORAS � PARTOS - OPER_;\.ÇõES DR CLARNO G. GALLE··1"f'I.· Ia -..at 111 r. fl4.
. mácia Moderna - Rua João".1 .,..

.

. ..a. Cons: Rua_João Pinto n; 16, d� 16,00 às 18,00 horas.
_ ADVOGADO _

mo
_-"-- .. - .. __ ------.- i ,Pela manhã atende. afài:iamente nl} Hospital Rua: Vitor Meireles n. 60 _ Fone 2.468 _ Florianópolill.. I,Pinto.

DR.. ALFR CHERE.� de 'Caridade. !, I 7 domillgo � Farmácia

::.�:::.;::.:.�=::=..:_ou' n.,::�;;�;a�:=�u�;�;;:�2,692C I Navi ii -MD tor «Ca ri HóepCke» :�:"��
� iRua João Pino

1m:podDcia !!en.l.
.'

_ MÉDICO _
RAPIDEZ - CONFORTO - 8J:GURANÇA 1.., sabado (tarde) - Far-

I•• Tlrllla...... I. . I

CLINICA. DE CRIANÇAS-� Vtar�1lJI entre FL9RIA.NOPOLIS. RIO D. JANEIRO
mácia Santo Antônio - Rua

(.;oll&lllta. dai' U l. 1. !Ror.F ,J "ão Pin tO •

.. I>{� <ii 7n A D U L TOS lbcala. iatermediárial em Itaja[ a ,S_DtO•. lud.
) .

DOENÇAS INTERNAS
CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS

Tratamento moderno da SIFILIS

.� .,$VS.�ICO-,$ i
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DR. JULIO DOIN VIEIRA
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS 0.,LHOS, IOUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Assisten te na Pol icl in ica Geral do Rio de ;J an ei- �

1'0, na Ca ixa de Aposentador-ia e Pensões da Leopoldina
Ra llway e no .Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso no Departamento Nacional de. Saúde

Çonsult as à!::;'iamente das 10 às 12 horas.
3as. e 5as. feiras de 1-:> às �8 horas.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às .lO

horas.
.

.

Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho.
Residência: Travessa Urussanga 2 .

.:__ Apt. 102 .

IJH.A. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTt):Nl0 nm MUSSJ

Il_'" lIOai lDodlllllOI mét-odü. d. dillln6ltleo... tntam.n�

�1..j"08QOPU. - HISTJUtO - 8A.LPINCJOGllA.J'U _ .••'l.ucO

LlSIIO BA.SAL

� , .. ieV- ..

'
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••Flirl.r Da. II À. 1: .or.. -. Dr a ..."l
. \

Oas; 11 b 11 :IIerla - Dr.. • ..a!

a••l.llIlsb J.1J'<'ll114a Tro:ml'owlIltl. a. DR. I. LOBATO FILHO·
Doeaçu tIO .jllanla.. re••lr."rl•
'I'U.BJ:RCllLOa.

R.illü(lliA:rI). II RADIOSCOPIA DO!! ·PtJL�().'

._-----------....._�----_ ..

. DR. :A. SA.�TAELA
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........r••U). arlir�. ele 'r.rax
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1'....:.1.
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l'jjiocln.l'I�jio do JIoapit&1 Narlu lbmoa
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.,UI61 I'.à.ral. Clru!'!lill do' Prof. Ul'o PhhEliro Guimari•• (lU.)

::oll.uilório:/ !t1\'" :r",lip. Schmlãt D. "II.
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Consultório - R�Ja Tiradentes, 9
HORÁRIO:

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

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

DR� SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO DENTISTA

Consultório e Residênda: Rua Fernando Machado, 5.
Clínica. Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras

.
].JOntes moveis e fixás.
Expediente: Das 14 às 18hs. de segunda á sexta-feira: ;

Das 8,30 á$ 12 horas 'aos sábados. ,I
,

HORAS ·MAROADAS. '

ADl\IINlSTIL\ÇAO
Hed,f(;5c c Oficinas; à rua Conselheiro Mafra n.

"le! :::022 - Cx. Postal, 1:3H.
Dlret or r lWBENS A. RA)10S. \

Gerente: DOi\HNGOS F. DE AQUINO.
Representantes:

Itepresent.a eões A: S. Lara, LUla.
nua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
Tel.: 22-5!J24 - Rio de J ancíro.

.Reprejor- Ltda. ,...

Rua Fe l ipe de Oliveira. n. 21
Tel.: 32-H8í:� -- São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

6° andai

Ano Cr$
c-s

170, .. ,
90,00

Catarina
•

IS'

160

Ilnform_ações
i

_ Urels

I o lei 1 (Ir eJ�c�·ar:í. nes

ta col�na. infnrmações que

I
necessitn, diàriamente e dé-
imedial (I:
JORNAIS

•
Telefone

II
O Es�ado ; .. :...... :t022
A Gazela 2.656
Diário da Tarde :Uíi9

[Diário
da Manhã 2.463

A Verdade i:.Olh
Imprensa Oficial .. : 2.6S�

I HOSPITAISDe Caridaee ;

(Provedor) 2.31-1
Pnrtar in ) . . . . . . .. 2.036
\l'rêu Ramos .;..... :t83Í
Hilitar . . . . . . . . . .. :U57

Semest rI'
,

"
.

/

No Interior
c-s
o-s

j\ núnc ios mediantes contráto .

Os originais, mesmo não publicados,
serão devolvidos.

A direção não se respqnsahiliza peloa
ceitos emitidos nos artigos assinados.

.�no 200,00
110.00

,;lu Sebast ião (Casa
de Saúde)

Maternldada Doutor
Carlos Corrêa ...

CHAMADAS UR
.

GENTES

3.153

2.] 21'

�pnle�' r'f' 'o ••

não

coo-

06

14 domingo - Farmácia
Santo Antônio - Rua João
Pmto.

ADVOGADOS

NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE 20 sáb'ado (tarde) - Fa!'
"
tl[icia Catarinense' - Rua
Trajano.

21 oomingo -' Farmácia
'"'atm"nense - Rua Traja
LO.

T
_ ADVOCACIA E CONTABILIDADE

DRS.
ZANY GONZAGA

NILTON JOSÉ CHEREM
-- FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS I
ARl\IANDO CARREIRAO .

\..
P'çra m�is �:nformaç{\et dirijam-a. à

_. CONTADOR_" J:.MP�I:SA NACIONAL D. NAV.GACAO HOJ:PCU

Rua Jerônimo Coelho, 16 - Florianópolis; �U. De�oro - Caiu Postal a. n - 'r.lefo•• : 1.111.

DR. ARMANDO'VALF.BIO DE ASSIS
,IIUIIDICO

... '.rrl� c. CIúllea W••UI ....&.uI d. ..aI..... . ...

JIIltal de carl -

OI..I!'fiO.l ••DIOA D:a ca�(j.a.a _ ADULTO.
;_, .&.1.r... -',

'.

c....l"rI.� a.. NlI... Iacllacla, , -:- �•••lw I.. 1... li

I ••• 11 ... 1f lI.ar.�

�1"Jld.� aa•••reelaai G1IWa.�., • - r... I "I.
-_...---_.--" .. _._�_ ..._ ..._ __,_----._........��.�-_... _-_._.__ .......-.

,Horário de saída: de Fpolis., às 24 btlras
do Rio, às 7 horas

.

/

"NOTA"

Logo que termine a greve dos marítimos
marcaremos a saída de Florianópolis e será
organizado o horário do 3° trimestre.

27 sábado (tarde) ___: Far

mácia Noturna ,- Rua Ti'a
jano.
28 dómingo - Farmácia

Noturna - Rua Trajano.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora

- Inspetor de Farmácia.·
O serviço riotlp'no será e

lctuado pelas Farmácias
Santo Antônio, Moderna e

Noturna sifuadas às ruas

tDão P in to e Trajano n. 17.

A presente tabela não po

derá ser alterada sem pre
via autorização dêste De-'
partarnento.
Departamento de Saúde

" /

Pú"lica: em 29 de maio de

Lavando com Sabão jl

\iirgem E5pec,ialid�'de
da Cla. WETZEL INDUSTRIIL_:'Jo!ÍÍ,iIIe. (marca reofstrada)· �::gt':'��;E'

-

.. t
d- h

...-' �

t

economiza-se .empo e 10 61ro· -�,�,�,�---�_.,:-,��-

--------------�-_. { f' Y·'-;:_--. ----.-- ---'--.-.--------".. - ...

-.�
...---�.-�'-.-,.--.-----.--.--.------

.. -

)
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nILHETE DA SEMANA
NO LAR E NA SOCIEDADE"

·prev�nic1a aos vinte anos, x x x C!U aos parentes e pessôas
agir com prudência. Não en- AN_IVERSA'RIOS de suas relações, o contra-

gan ar-se, porque o primeiro I .. ' to de casamento de seu fi-

amor é o

melh.or
de ·todos;

I'
DR. HENATO GUTIERREZ I lho WALDIR com � senho-

o sejrundó já é" uma. conter- Transcorreu, ontem, o rita Vanda. .

mação, . embora possamos versário natalício, do dr. FREDERICO RAULINO

encontrar nele a felicidade. Renato Gutierrez, advoga- e

A ilusão morta continua se do e diretor do Montepio TEREZA RAULINO

lamentando. dos Funcionários Públicos têm o prazer de comun í-

É preciso ser forte para Civis do Estado. cal' aos parentes e pessôas
poder amai', ter em si ele- Muitas fô ram as home- .de suas relações, o contrato
"rli.::ntos que possam faser nagens que lhe tr ibutaram de casamento de sua filha

face aos desenganos, por- os seus amigos e admirado- VANDA com o senhor "Val
que é n ecessár!o conquistar res, às quais embora tar- dir .

..

n -f'el icida de, a porção de diamentc, nos associamos, WALD1R e VANDA

felicidade a que toda .mu-I com prazer. apresentam-se' noivos.
lhe!' tem direito. * -x· +:- Fpolis., 21-6-53

t \MiS!�iV��sá�i�ime�o i �����::���:
rentes e- pessôas amigas o . do 55 m. de fundos por :!-O

Maria Bêltramí, Riciere Beltrami e família, � Alexan-
<6 ga. l1a_sG-im,�.e_nto, ,u. e_ 'S\1,a filla.a> -.·,_·l'�·e' f ren te sito a' rua Ruy Bar'
'" ,,-,"" � �, . ," Vilali e -�é,..rriiHa,: H;éIib' .s:ilv.a"".convidam�seus paren-

1,
.,_,.; . ,", _

�

RIGATONI RE·,GHEIADOcf··' O -E'S'T-A'D·O . cllm"pr'j·n1e·n'·_· ·ELIZABETH -v COI'I'·d
-

h
.

- i:) " ,o I o 0- tes e amigos, para assistirem a missa de 10 aniversário Isosa 92. (Próximo Abrigo
ta-a. cord ia lruente e- respei- . je, na Casa ele Saúde "São de seu falecimento, que por alma de- sua querida mãe, I de Menores).

"

Os pratos italianos são tosarnente. Sebastião", sogra, avó e bisavó, ! Vêr e tratar no local.
muito apreciados em" nossa

f'
,r.. ,'(- -1:- Fpolis., 19-6-53.

terra e você mesma pode FAZEM ANOS HOJE:
prepará-los, bastando pará r+ Sr. João Batista Es

isso que tenha uma boa re- píndola, 'Comiflsário de Po-

- Sr. Osni Batista
,)ara que se salvasse aque-

--:- Sr. Joi'io Cásio de

Iles
dois agtes queridos.

Amorim. A família agradece, ain-
I xícara de môlho de to- Sr João Machado '

• <
_

I da, .a todas Aas pessôàs �ueBalster 'envIaram flor,es e condolen-
- Sr. João Batista Na- cias, bem como aquelas que

tividade acompanharam os- ·féretros
- Sr. João CorreIa de até sua última morada.

INGREDIENTES PARA O Amorim Finalmente, a t<?dos que,
- Menino José Roberto dé uma fórma ou outra,

da Silva, filho do sr. Fran- prestaram sUaS homena-
l_ xícara de Molho de to- cisco Roberto da SiÍva. - .

gem aos extmtos e confor-
- Sr. Gtiilherme 'Urban, taram a família.

industrial em Joinvile.

SO' UMA VEZ ... ·

toni recheiados, ponha mais

molho sobre eles, e assim

.il tcrn adamen te, até que to

do o môlho e todo o rlgato-
11i estejam na caçarola. Es�
,):,dhe pOI' cima o queijo ra

lado. Asse em forno quente,
cerca de 50 minutos.

I

FLORA (TRANS WORL]))

Só temos vinte anos urna

vez na vida, Tudo nessa

vida, só o temos uma vez.

O primeiro amor ,é tão: di

ferente do segundo!
É preciso, portanto, ser

de. Ocorre, hoje, o an ivcrsá-

A Biblin diz: ___: Ganha- STA.

rás o teu pão. A vida diz:
- Ganharás a tua f'e licida-

LLERYNOÉ B, D.

DA SILVA

A prudência, a bondade e rio natallclo da gen'til iss i

a honra, são as únicas C�i-! ma senhorin hn Alerynoé Ea-
I

•

sas que podem. vencer o tísta Dama ceno da Silva,

amor, conquistando) um lu-
I
filha do dr. Alfredo Dama-

gnr digno na sociedade. I cena da Silva.i advogado.
Não sç deve pensar nun-I Às m{li(;,s . homenagens,

ca num segundo amor.. as daD ESTADO.

Quando tiveres conquistado -x- .}:, -:f

um amor deves amarrar-te

fi êle e não deixá-lo .partir'
riem se afastar, pois êsse .é
o primeiro amor ...

"

A data de hoje assinala

o aniversário natalício da

exma. sra, d. Alcina Formi

ga, viúva do saudoso pa

tricia sr, Líndolfo Forrui-

VIUVA ALCINA

FORMIGA

Silvia
x

(APLA)
x x

EXPERIMENTE HOJE

ceita. Exper imente pois
que damos hoje.

alicia.
- Sr. Artur Sullivan,

INGREDIENTES

250 ii<amas de Rigatoni
(macarão em canudo, ôco)
100 gramas de queijo par

me2;ão r'alado.

queijo parmezão, ralado

3 colheres de sopa de mio

lo de pão picado

Foi levado à pia bat.ismal,

mates

sal, pimenta e salsa

cada, a gosto.
pi-

/ MôLHO

mate

� ;:�:;: :: !:i�: {
sal a gosto. BATIZADO

MANEIRA DE FAZER

domingo último, �na Capela
Prepare o rechéio, mis- da Trindade, o inteí'essante

tllrando todos os ingredicn- menino 'Ped-ro Paulo, filho
tes indicados para o mes- do nossb companhei'ro de

mo, e. encha' os rig-atoni. trabalho Pedro' Paulo Ma
Numa caçarola a parte, co- chado, djreto�' de O ESTA·
loque um pouco de môlho, DO ESPORTIVO, sendo pa

prepar�d6� c,om os ingredi-I drinhos seus avós maternos
entes mdICados par este. : Sebast�ão A. de Mello e �h
Arrume no fundo da caça-

�

ria Salomé Pereira- de Mel
rola, "uma camada de riga- lo.

Gui-

Pé] rncípeçêo
ACARY MARGARIDA

e

HONORINA A. MARGA

mDA

têm o prazer de comun í-

Parficipação
/.--

Ernesto Meyer Filho e

Seu hora participam aos pa

ren t.es e pessôas amigas o

nascimento de sua filha

HELENI'I'A, ocorrido a 19

do corrente na Maternidade

'Dr. Carlos Corrêa".

Participação
Zedar Perfeito da Silva e

Senhorn participam aos pa-

l'anda os quais tudo fizeram

I Comunicação
I Do Departamento• Social
i 'dos Funcionários do Ipase,
desta Capital, recebemos e

agradecemos: ,

"Tenho a satisfação de

cornun icar que' em reunião

efetuada no dia 12 do cor-

,� rente, foi eleita a nova 'Di-

I
retoria dest� en'tidade, as

sim constituida:
,

Presidentes de Honra: A-
,

'

các io S'. Thiago e Mário

Marques Garcia

Presidente - Dr. Este

van Fregapani
,

Secretário - Eda Guima-

rã2S

'I'esoureiro - Cel ina Gal-

lotti Kehrig
.Triretor -Social - Dilza

,-,tia Dutra

Conselho Fiscal - Luiz

Ma rt in s Sil-va, Flávio Pés- .

si e'_I\d,tlberto 'I'abalipa.
Ad!11inistradol�- da Caixa

Beneficente - Luiz Nunes.

Valho-me do erisêjo para

a'presen ta r a V. S. os pro

testos de elevada estima e

_! .aui di�tinta- consideraçâo.
I Eda Guímarães »

.

í
f
\

fraquezas em gerei
Vlnbo Creosotado

(Silveira)

Atencão
ooJ/I '

Aluga-se quarto para ca-

:;a) sem f ilhos, moços e mo

ças, sem pensão, Onibus na

norta,

Tratar à rua 'I'iratentes
n? 14 - térreo - Sa lào

flheio com o sr. Mario Bo

natelli.

>', OL�

NARCIZA BELTRAMI

ULTRA SONO,
,TERAPIA"

I
t
(

AAsine "O ESTADO"
mandam celebrar dia 2'1 (quarta-feira) às 7 horas
Igreja de Santo Antônio.

' '

Anticipadamente agradecem.

na

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E

_

HóspiTAL DE CARIDADE

Edital de For�eciment(l
De ordem Ja Mesa Admínistrativa da Irmandade do

Senhor; Jesús dos Passos e Hospital de Caridade, desta

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

mês, às 12 horas, recebetá esta lrmnadade e Hospital,
ila su-a Secr_etaria, propostas, em cartas fechadas, para
o fOl'neciménto de todos os artigos necessários ao se11
eonsumo, durante o semestre de,' juIho a dezembro do
'orrente ano. ,

Flol"ÍanópoHs, 10 de junho de 1953.
Luiz S. TI. da Trindade - Secretário

---------------__:.--'"-------

1 O MAIS 'MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN-
TO PARA INFLAIHAÇõES E DORES.

I TRATAS.TNÜSEiTÃES
I E INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

. TRATAI\1EN'l'O COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERR-EIRO
CONSULTóRIO - VISCOND-E-- Dl'l. OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO �HORIZONTE.
ltESlDi'l:NCIA - :;:<'ELJf>E SCHMIDT N. 113.·

Viagem com segurança
e r.apidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

R4�IDO «SDL-B,RASILEIRO»
Florianópolis - Itaja! - Joinville - Curitiba

�r'�lf ._---

Age""nCl·a.· nua DeodoJ'ó esquina -da
Rua Tenente Silveira

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópqfs, Quarta-feira, 24 de Junho- de 1953
_

_

O ESTADO
��_ .._,.�" __�*"""*"''«P. W' :�. _._..............,..............".......=="""""""',.....,_""_",..,,,,,,_:=::,-,.,.,._,...._""_.",,""",,_""_...,.",�,.."",""'""",_""'__"..-.,,.""".__ .'"'2'..!:'���::-'�,��......�-;_'!.��_ ........�.�_ ..•�- .�.�.._·�,�""'-c'- ..._--_··."""-

- ....�� . .."........,.,-...--- ....._--_,_.---. � ,..,..,........."T ....._ .,. .....--,�-.-.-_.----,..__._-�.�_........ -.,�.,., _,._ ........ '_,'" "

Assista, Hoje, à Corrida da Fogueira
PROMOVIDA PELA FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE, REALIZA-SE HOJE, COM INICIO ÁS 20 HORAS, PELAS AR- f I i �
TERIAS PRINCIPAIS DA CIDADE, A GRANDIOSA CORRIDA RÚSTICA DE SÃOJOÃO, Á QUAL PARTICIPARÃO OS MEL : i : ,
HORES "ASES" DO PEDESTRIANISMO DO ESrrADO. REINA· DES_USADO INTE-RÊRRE NOS NOSSOS MEIOS ESPORTIV J'l i j

os PELA SUA REALIZACAO .
, ,�

j
i , f•
• ti
• I

•

I
• •
• •
.- �

•
• l

....

'-E s t a.,d- O
__()'_'{.)�()_()_()_(J_(J_()_(J_(J_()'_'(J""'()_()""'(._'()""()",,,(�()_(J_O'_'()�O'_'(),'_'()�(�()",(),-,()" ••••••••••••••••••••••••••0 »111 .

Muita ordem, e dlsclplina em Imbituba
;�:�;ç(:(:�;;�:() :�:i;;;�·! Nem vencidolt�:;;�:�l�=��:�:o embate ���t::dee��': p::.mPlar

Os quadros atuaram

Regulamento da competição Atlética I I b' b
.

tl h f t
,. sim constituidos:

" ' .."
m ítu a aSSlS iu, na ,n o que ez sua es reta na

. 'Troféu Joinville tarde de domingo, a uma 1 equipe local.
CAP. I _ FINALIDADES das melhores partidas do I Imperou a maior ordem ATLÉTICO _ Soncini, va, com atuação segura e I

."
22 Juca e Minela; Aníbal, F're- imparcial. "

deverão oferecer, amanhã, á
certame profissionalista da

I
durante a peleja e 'os \ART. 1.0 - A Federação .Atlética Catarinense, premo-

, derico e Cazuza : Duarte, Nos aspirantes verificou-, noite, um dos melhores en-

verá no ano de 53, a disputa do "Troféu Joinville", Capital. ,. craques souberam condu- II t 1 t prof is-II T
"

M" h itó d I bit b con 1'03 (O cer ame
nas cidades de Joínville, Blumenau e Florianópolis, Foram protagonistas A- -z.ir-se n.' a maior harmonia e

- erci 10, Enco, 11'111 o e

I
se a VI orla o m lua

I"
.

, .

L ' " , t t d
. sional ista da Cidade.·

de acô rdo com as decisões do Congresso de Atletis- tlético e Imbituba e o re- camaradagem. Imbit u b a amo. 1;)01' C111cO en os a OIS.
.,

I Il\1BITUBA M'l
.

h I d S'
. O auri-celeste, que do-mo, reunido no dia 2G de Abril do ano de 1952. sultado final acusou um por assim dizer, deu um a-

1 1 t111 o, Ren a: uperior a cmc«
.

ART. 2.0 _ Destina-se esta competição, diminuindo os
de Matias e Marcos: Gerson mil cruzeiros m.ngo isolou-se no segundo

- tento para cada bando, testado' eloquente de que! m,,,;", • c., , ,
• I

encargos financeiros das associações participantes, '" . ) ....posto com o empate do A-
, autoria de E'rico, para o deseja ir para a frente e, '

,

.,. .aumentar o numero de competições entre os atlétas !,1IBI><�:}.-...:}C_.(}__ J...()_)_(_\_•• tlético na Cidade de Imbitu-
catarin enses, permitindo a criação nas cidades do tricolor estreiten se e Corv i- para o alto, graças ao com-

. .

ba, constitu i uma ameaçaEstado de uma mentalidade atlética capaz de novos UNIÃO X BOTAFOGO I
I

.

d'i t t d t b para o a vi-negro que vemempreen imen os 110 se 01' o espor e ase. .)'_'(�.�>��)'_'()4I8.(_()_O_().
Perante uma grande as- vio, Hamilton e Waldyr; 0-8- liderando o Campeonato,

CAP. II _ INSCRIÇÕES UM GRANDE DOMINGO PARA OS sistência foi efetuado no; valdo, Tatá e Jacob, Orlan-
sem ponto perdido.

'BRASILEIROS NO ESTRANGEIRO
I gramado da Colônia Sant' i do, Vento Sul, Jaime, Wal-

A peleja de amanhã, no

Ana, a partida de Futebol; mor e Lauro. !
estádio da Praia de Fóra,

entre as equipes do União está despertando grande
desta Capital e Botafogo! A normalidade: aos 15 interêsse e o mais vivo en-
local que teve a sua f inali- minutos do 1.0 tempo, foi tusiasmo em nossos meios
zação com um justo empate expulso do gramado o joga- futebolísticos, devendo a

de 3 x\ 3. I dor Vento Sul por desres- renda ultrapassar a casa
O União alinhou com a

I
peito ao juiz da partida, sr .. dos mil cruzeiros.

seguinte' constituição: Sil- Osni ,.Ferrari.
. I Aguardem a luta entre o

"Furacão Negro" e o "Ga

roto", amanhã, á luz dos re

f'letores.

de Geopar e Tião;

as-

Harley, Giovani, Olavo e I

Landinho. figueirense
N a arbitragem funcionou

B ,-
o sr. João Sebastião-da Sil- e OC61uva

Fig-ueirense e Bocaiuca

ART. 3.0 _ As inscrições dos atlétas e associações de
verão ser feitas até .o dia 31 de Julho, pela associa
cão interessada, preenchendo o boletim de inscrição,
por intermédio da Liga e que pertençam.

ART. 4.0 - De posse dos boletins de inscrição, deverão
as Ligas ou Departamento, remete-los á entidade en

carregada da realização das provas, com a máxima

Domingo foi um dia e bém do Rio, empatou com o

tanto pa:'a. os quatro
-.

clu-I Atlante, no México, _?or 2 a

bes brasileiros que se en- i 2; o Juventus, de São Pau

centram no estrangeiro. � lo, derrotou o Lausante por

O América, do Rio .ernpa- i 2 a O e a Portuguesa, tam

tou com o Lazio, de Roma, I
bém de São Paulo, abateu o

por 1 aI; o Bangú, tam- Alianza, de Lima, por 4 a O

urgência.
ART. 5.0 _ Condições de inscrição dos atlétas :

a) _ brasileiro nato ou naturalizado;
b) __:_ amador, regularmente fichado na FAC e íns-

.,__�('_'o >_")'__'o_
crito pela associação respectiva;

c) _ ter sido julgado apto pelo Departamento Médi- I em' cada séde, exchfindo-se ,as prova� de revesa-
,

co da Liga ao da Federação; ! men to.
§ úni:o _ E� �l?rianó?olis,. � Dep}'rtainel}!o de

'Atle-,I
ART, 11.0 - Não é obrigatório o desfile inicial.

tjsmo cumprrra as disposições deste Capitulo. '

CAP. V _ PREMIOS

VASCO, SÃO PAULO, FLUIVUNENSE E
.

. CORINTIANS, OS CLASSIFICADOS
T

,�. I
1'1-,'

'

e rnunsu-am o cmm go .. as
I
Ioram os segun-dos coloca-

prel im i.i n re ; do Torneio. dos. I
Octogonal lle Futebol. I Hoje, quarta-feira, Joga- �

! rão Vasco e Corintians, no

O Vasco fo: proclamado Maracanã e São Paulo x
'

campeão da chave Rio e o Fluminense, no ,pacaembú.1São Paulo .d.a chave Sào, A segunda p,artida entre

Paulo, classlficnndo-ss Flu-I os mesmos terá lugar do-I
rn in en se e Coríntians 'que! mingo nos mesmos locais.

CAP. III - ORGANIZAÇÃO
ART. 12,0 - Caberá a LAi--IC as providências necessá

rias para a instituição do troféu e medalhas, deven
do comunicar. digo, comunicar com a antecedência
de 15 dias à FAC o cumprimento dêste artigo.

§ Lo - Para a conquista do "Troféu Joinvile" serão so

mados os pontos das categorias feminina e masculina
� 2,0 - A contagem de pontos prevalente será:

1.0 lugar - 10 pontos; 2.0 lugar - 6 pontos, 3.0 lu

gar - 4 pontos, 4.0 lugar - 3 pontos, 5.0 lu

gar - 2 pontos e 6.0 lugar' � 1 ponto.

ART. 'G.o - A competição será' realizada nas cidades de
Joinville, Blumenau . e Florianópolis, com a respon
sabilidade da Liga da cidade-séde, cabendo-lhe a

dístríbuíção, o horário, a escalação do juri, deverão
pertencer ao delegado da Federação a função de
árbitro geral.

ART. 7.0 _ Distribuição de Provas:
. Agôsto - dia 16 - Séde - Joinville, - LANC

..

Provas: Damas 100 _. Peso e Disco
Cavalehtros : 100 - 800 _ 1.500 - Distância - Altura

e disco
Setembro _ dia 20 - Séde Blumen a u - LBA
Provas: Damas 200 - Distância - Dardo

Cavalheiros: 200 - 400 _ 3.000 - 10,000 - 4x400

Tríplice e Dardo
Outubro - dia 4 - Séde _ Florianópolis - Dep. Atle

tismo da FAC.
Provas: Damas : 80' c/b - 4x100 - Altura,

Cavalheiros: 110 c/b - L100 c/b - 4xl00 - 5:000
Vara - Martelo e Peso

ART. '8.0 .L As datas para a realização não poderão ser

antecipadas nem transferidns, cabendo a FAC de
terminar nova data para a série niIo realizada, aten
dendo-se ás obrigações do Calendário para 53.

,
.

CAP. VI - DISPOSIÇÕES GERAIS INSCRITOS OS CARIOCAS

A F. M. B., sob condição, enviou o seu pedido
,

á C.B.B. -,- Providencias serão tomadas
para o envio da seleção carioca ao Bra

sileiro Juvenil de Santa Catarina

ART. 13.0 - As despesas jd e transporte e estadia corre

rão por conta da associação participante..
ART. 14.0 - As medalhas deverão, preferencialmente,

ser entregues, após as próvas e o "Troféu Joinville"
�m Florianópolis, depois de encerrada a competição,

ART. 15.0 - Serão observadas as Regras Oficiais de- A
tletismo.

ART, 16.0 - As Ligas deverão, enviar, após as compe
tições de suas jurisdição, o relatório com os resul-

,

tàtlos das prov,as.
'

.

ART. 17.0 :__ Cabe a FAC custear o transporte e estadia
do seu delegado,' designado em resolução oficial com
15 dias de antecedência, de cada competi'ç[to parcial.

RIO, 23 - Publica o. "J01'- : tific.:tr êsse seu pedido em

nal dos Sports" - Os cario- ! ocasião oportuna e quando
cas deverão estar' presen-I' fôr resolvido se haverá ou

tes ao próximo Campeonato I não os meios necessários à
Btasileil'o de Basquetebol' garantia do treinamento e

Juvenil, que terfL a sua 'rea- 'transporte de sua delega
lizaçào no Estad0 de Santa ção. lVIesmo assim, dadas
-Catarina. Assim é que, após as medidas qu·e serão adota
a conclusão do ce/tame re- 'das pelo Presidente Anibal

.

gional deste ano, foi indica- Pellon, é quas� certa 1! pi'e-
do para responder pelo SCllça dos juvenis cariocas

-\
preparo dos nossos futuros no Campeonato Brasileiro

"astros'� o ,técnico campeão de Basquetebol Juvenil.
da cidade, 'ou seja, o b:ico-

101' Orlando Gleck. Em vista

dessa providência a de ou

tra que foi tornada oficial

I
r

ART. 9.0 - As provas são as constantes do art. 7.0 !
ART. 10.0 - O atléta só poderá ser inscrito numa prova

CAP. IV _ PROVAS
"

Florianópolis, 22 ae Janho de 1953.

A 'DIRETORIA

-.<>.-.c>-8D

Será mesmo em ,Santa Catarina
O Brasileiro de 'Basket Juvenil " '._- -,,- .. _ ..

�i{f����-"-"'-
�

.

11:·.·.
lIao AfG,.(�.1 D.odato. 341. l.- ...dor 1-�/..,-i.

;, ....0'
fONI.S", '-In "11 c:.àaP...-t.,.... -t

SURITIIIA rlUCRA"A, PROSEBR.... _. '-.,.4...�, PAIIA&\"

,

Especialidade em jogos e,stofados, colchões de mola,
crina, capim e divans.

Reforma-se jogos estofados, assentos de veículos
etc.

Serviços de reforma em geral _ Rua: Conselheiro
Mafra 182, esqu-ina 1e Padre Roma _,. Florianópoli.

COLCHOARIA ATLAN1'ICA

de OSMAR CAMARGO.
Serviços perfeito e garantido, vêr para crêr.

RIO, 23 Publica o I também está disposta a a,iu- na 'manhã de ontem, espe

'1 dar no que puder a sua Ji- ra-se a ida da representa
fiada com o objetivo de ser. ção. metropolitana ao inte

I efetuado um certame ,iuve- \ ressante campeonato que te
nil cercado do maior bri-

I
rá poi' sede as cidades de

lhantisruo pos.sível. Florianópolis e Joinville.

".Jornal dos Sports",. _ As

dificuldades encontra das

pela Federação 'Atlética Ca

tarinense para a ·realização,
em Florianópolis e Joinvil-

Nada em definitivo, ainda, sôbre o auxílio
oficial- Dispostas, porém, a C. B. B. e a

F. A. C· a ,cumprirem seus

compromissos Colchoaria!e do Campe.onato Brasilei-
-

1'0 -fle Basquetebol Juvenil O auxílio bl"e a realização ou cance-

não foram contornadas em lamento do campeonato. O Iface da àmeaça de impossi- A entidade controladora l'esultado é que a FAC não Em vista dos entendi- A entidade controladóra
bilidade de contar com o do esporte da cesra. nacio- deverá ter o apôio financei-I mentos mantidos por Osmar do basquetebol carioca vem

auxílio financeiro oficial. nal, sabedora d()s proble-' postara solicitado e, inde-l' Cunha e Alfredo c.olombo é de pedir inscrição, junto ,à
Mesmo assim o presiden- mas-que vinham preocupan- pendente dessa negativa, que se pode afirmar que o C.B.B., para o' cel'tame a s"er

te Osmar Cunha está dis- do a mentora eatarinense,' está disposta a arcar com' Campeonato. Brasileiro de promovido pelo Federação
posto. a patrocinar o inte- enviou a Florianópolis o I tôd::t a responsabilidade e i-Basquetebol, Juve.nil será Atlética Catarinense.
re�sante certame e para seu SUpe-rintendente Alfl'e- cumprir o seu compromisso; mesmo em Flodanópolis e No entanto, tendo em vis

ta��ó dev�r� contar com o
I do Colo�1bÔ a fi� .d� desf�- _hll1to à Confederação., �or I J�i�vil!e .. ,

no ,mês de julho I' ta d.ificuldades. fi�,anc�iras,apOlO de'cldldo. da C.E.E. I zer quaisquer dUVidas so� sua, Vê;?;; a entidade maXlma
,

�·nHlOuro.., reserva-se o dll'elto de ra-
,

. .

I
,

Será mesmo. em Julho Inscrição, pediu a F.M.B.

DINHEIRO
Quém o perdeu perto do

Grupo Escolar "Lauro

Müller", dirija-se à direção
do Estabelecimento.
---------

(;onserta ..se
Fogão Econômico. servi

ço. rapido e garantido em

residência à Rua MACHA
DO DE ASSIS N. 131.

ESTREITO.

Allanlica

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

Sessão de 22 de Maio de lei nO ] l/53, de origem go-

1953. vernamental e que visa au

Presidencin : Volney Cola- .crlsar o Govêrno do Esta.

çn de Oliveira
.. Secretaria r Leuc.r. Varo exercício de 1J)52, na imo

gas Ferreira -'Elpidio Dur. port ância de c-s. (Alvarus de Oliveira)

I
mundial. Nunca foi tão '0-

bosa 5.700.000,00, em diversas portuna uma viagem, co-

obras públjcas. A cidade viveu formosos

I'
mo mensagem de fé ao povo

HORA DO EXPEDIENTE .. Justificando o requeri. d��S� A c��ade ��azalhando do �undo.inteir<i que pare-

mento, o deputado Esticalet
e; .. seu seio a Imagem da, ce divorciar-se das coisas

O expediente constou de Pires referiu-se á disposi-
Virgerrr-ds Fátima, demons- do espírito, que só trata

, várias mensagens. do Ch�f.e I
ção regimental �ue expres-

trou que a fé fôrça e gera do corpo e dos assuntos ter-

do Poder Executivo, SOhCI' samente determina que ha- •

d
m llagres. Foi espetáculo renos.

prec.sa . e um
tando abertura de créditos I: vendo proposição' em regi.

lindo com as ruas embandei- Na sua despedida da e i-

especiais e aprovação de

I
me de urgência; esta tem

rad.ts, com' altares ás saca- dade N.S. de Fátima teve

c�nvênios firmados pelo ,Go. pre.ferência sôbre �s. de. das, com lanternas colori- outra apoteose, teve outra

v�rno do Estado. �o expe'l �13IS,. devendo .a ma.terIa, de da:)_. e com procissão -de ve- consagração, como a, sua'

diente constou ainda, um. imedito, ser discutida, pre-
las acesas, dando aspecto chegada, com, aquela merno-

abulxo assinado dos mora-
I

,jUdiCando.se
a ordem do

diverso á cidade que, con- rial noite do Estádio Ma-

dores do distrito de Papan- dia existente. ... .. .... porque êle retira a fumaça,
trib se ajoelhava á rua, á racanã, como em cada dia e

duva, município de' Cano. .. Muito embora as judicio. pa';'.Rgem da imagem em em cada n,oite à sua passa-

I os vapores gordurosos que encardem as paredes,
inhas, solicitando a retira- sas ponderações do Iider

coche de luz azulada, com gem pelos diversos bairros,

da imediata do Sub-Delega. i pessedista a Presidência,
o cheiro enjoativo das frituras, que invadem tôda a casa... as b?mbinhas brancas, suas pelas diversas ruas da me-

I

rlo de Policia, Sargento deixou de levar á conside- porque mantém o omblente de sua cozinha sempre fresco e
companheiras de. peregrina- trópole.

, João Lidio Ferreira, bem ,I ração do plenário o reque-
cão. A metrópole tomou as- Que consiga levar aos

agradável, facilitando-lhe os trabalhos domésticos.
'

como de mais duas praças
I
rimento que solicitava a in. pecto de província em dia povos amigos e irmãos o

- "

d t J
-

d I di d
de festa reliziosa e não só f' t

que compoem o es aca- c .usao na 01" em (O Ia e ELÉ'i.'ROTÉCNICA IND. E COM.,SIA.\
� mesmo con 01' o, o mesmo

mento policial daquela vili!, i tão importante matéria. I RUA: TENENTE SILVEIRA N. 24.
o seu lado externo -voltou ref'ôrço de fé e de esperan-.

:�::;::::�:::::�:1:�1�� ORDEM DO DIA Vende-se Cerâmica São Caetano i ;:':�:�;:���;�:,�::::�:;
calidade. No expediente foi .. Na ordem do dia foram Caminhão Dodge 7.500 I

Brasil, também a sua .alma fé no mundo descrente da

votado o requerimento do aprovados por unânímidade ,kg. Completamente equipa- I 3e transformou. O carioca atualidade!

deputado Bulcão Viana, que os projetos de lei nO 20/53, do. I TIJOLOS PRENSl-ltJOS, TELHAS; LADRI qu e chega a esquecer a sua

s�licito� licença por 6p de procedência g.ovemamen- _

.

Tratar com os proj}l'ietá.j LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA crença, a olvidar as pala-

A AGONIA DAdias, afim de. tratar de in te- t�� � q�e, autor.za o :oder nos d_o BAR ROSA_. I
TARIO vras simples das rezas sim-

t I E I E,
.' t t PRONTA ENTREGA p�es, pela agitação da sua

ASM�resses par ICU ar. ncon-Le- cecu l� o a con rair um GRATIFICA.SE--- •
..;.

,

"

trando-se na Casa o depu. emnrestimo de Cr$. . 1\
�
I'

vida d iár!a, pela luta de
-

",uem encontrar um

tado Padre Horacio Rabel'113.000.COO,oo, para a con- !

O 'G Bt C·
co dos os dias em prol da .!1liviada em Pou"'o" Minutos

arquivo colegial, conten- I Sny ama Ia
.. -

lo foi de i edí t' clusâo dos servicos d ab
subsistência, voltou a

re-, Em poucos minutos a nova receio
, ,m a o. c.onvo." .

c

,

'"

,

,. e. as- (:.0 material de interêsse 'I' ','; .', d
' . . ta Mendaco - começa a clr-

cado para substjtuir O! tccimento d agua dacIdade, '

• 001 dal-se e que, e católico, cular no sangue, aliviando os aces-

particular. I: ..,,�" .' 1" ter cr b
503 e os ataques da asma. ou br n-

d t d B l-V' I It
. , .

tIl' o'
'. ,0.lOU a er CI en ca, a sa er quite. Em pouco t"'mIJO e possivel

epura O u cao iana. (r. ajm ; proje O (e er n F I
-

,'avor entregar na rua JERO-NIM,O COELHO, 14 __ Caixa Postal.
' ,

dormir bem respi. an-to livre e ra-

22/53, que autoriza o- Go- _
,'2Za1', SUlU as ruas com o cílmente. Mendaco alivia-o, mes-

,

,mo que o mal sr-já antigo, porque

_ CONGRATULAÇõES, PE.. verno do Estado a garantir 239 - Florianópolis entusiasmo da sua alma pu- dissolve e remove o mucus «ue

obstrúe as vias respiratórias minaa-

LA PASSAGEM DO 220 smprest lmo á Prefeitura DISTRIBUIDORES :ificada. As ruas de baru- do a sua, energia, arruinando -ua

saúde, fazendo-o sentir-se prernatu-
'hentas e movimentadas em ramente velho. Mendaro tem t,elo

, tanto êxito que se oferece COIU a

que todos têm pressa e to- garantia de dar ao paciente respira
ção livre e fácil rapidament e e co.,-,·

dos corre'm, passaram à cal- pIe to alívio do sofrimento da �s,aa
em poucos dias. Peça Mendac:o, rqie

maria dos veículos parados mesmo, em qualquer farmaei ... , A
1l0ss� garantia é a sua -prüter'ãe,.
_'-- (

�

Municipal de Laguna, para
a compra da rêde de ener·

gia elétrica da Cia. Carbo-

O deputado Siqueira Bel· nifera Ar3rangua e" em

lo do PSD, justificou da primeira discussão foi apro

tribuna o requerimento de vada o projeto de lei nO

sua autoria, solicitando a lú2/52, de autoria do de.

consignação em ata de um putado Frailcisco Neves,
voto de congratulações, pe. que cria um Posto de Pue·

la passagem do 220 aniver· ricultura na cidade de Tu·

sário de fundação do Jornal barão_ .. . '" ..

"O Comércio", que 'se edi. .. Terminada -

a matéria

ta na cida,de _ de Porto constante da ordem do'. dia

ANIVERSARIO DO JOR

NAL 'O COMERCIO".

União. Apoiando a proposi
ção do dejmtado Siqueira
Bello, 'pela UDN, falou o

deputadO AcHes Balsina,
Sendo a se:g'uir aprovado 1)01'

uuanimidade o re'Cfuerimen.
to.

ESTRADA SANTA. CICIo
LIA - TAIó

.. 0 deputado Walter Tenó·

rio Cavalcanti, vice· lideI' do
PSD, apresentou e justifi.
cou longa indicação ao Che·
fe do Poder Executivo Es

tadual" encarecendo provi. Idências imediatas para a

conclusão da Santa Cicilia
Taió. O deputado Fra�cis
co de Mascaranhas da UDN, I

em apart�, apoiou integral.
mente as considerações do

deputado Tenório Cavalcan.

ti, salientando a necessida.
de de providências de par·
te do Chefe do Executivo

Estadual. A indicação do

deput.ado Tenório Cavalcan.

te, foi encaminhada, pela
Mesa ás comissões técnicas

para darem, parecer ares·

peito.

PROJETO DE LEI 11/53.
QUE PREVÊ A APLICA.

çÃO DO SALDO DO

EXERCICIO' ANTERIOR,
EM DIVERSAS OBRAS

PUBLICAS.
_

.. Pelo cleputado Estivalet

.
Pires,. LideI' do PSD, foi

requerido a inclusão na 01'·

dem do dià, para ser (Ús.
cutido e votado o projeto de

do .a empregar o saldo do

Vendedor Pracista I

Precisa-se
Precisa-se de vendedor c.e )2Y pr'lças principais Esta·

;Jôa apresentação, prática, do, Exige-se bôas referê�l

c0nheq"edor freguezia sêco..:') c :as. Sigillo.

_molhados, ferragens e teci-I Cartas de próprio punh ..

('c,s, W'0 possa também via-I pé:ra Caixa do Jornal ü.,13;'\

e não havendo oradores pa
ra a hora de

...explicações
pessoais, o Presidente de.'pois de anunciar a pauta e

Ifi ordem do dia para a ses

são de amanhã, que cons·

tará da discussão e vota-

ção do projeto de lei nO �' .=

11/5�" declarou encerrada a .01111,�t"II!�IB�t:;I;;li�'''!I''''�''HW·,III''1t·r'''tl'lll,III1!II''''I,lIWiljsessao. '� 79,002-<

\ I

V--IV-E-R-!-MORItER! I
DttO� nc!e do 'H gue. O sangue é a vida!

Tonifique-se com SANGUE-
i

NOL que contém excelentes
elementos tônicos, tais como:
Fósforo, Cálcio, Van.aOato e

-

Arseniato de Sódio, etc. Para fazer uma boa horta •••

Comece adquirindo boas sementes

E boas semen tes, de germina.
ção garantida, voc� encon

trará nos Postos de Venda:

«C. A. CARVALHO»
'l\IERCADO PÚBLICO e

CASA AZUL (Ed. SâoJorge)

,Diôr,io da Me'ropole,
/

!Adeus da Cidade
de Fátima

,

a N. S.

ça que soube trazer ao

Brasil! 'Que tenha fôrça
para reacender o facho da'

e paJ·ados com prazer sem

aquela afobação, sem aque-

PERDEU-SEle buzinar irritante e ener

vante.

N., S. de Fátima já se des- Um relogio de pulso mar-

. .., ca "AVIA"
pedIU da CIdade, .la deman-

G' t'f'
.

la ,I lca-se bem a quem
dou em busca de outras ter- 'entregar a Rua Arcipreste
['as na sua peregrinação I Paiva 17.

I

rê ,,�

AS VERDURAS' COLHIDAS"" EM CASA�

SÃO SEM\PRE MAIS SABOROSAS!
"':"._.

Lira·· T� Clube
PROGRAMA DE FESTAS PARA O Mts DE JUNHO

Dia 23 _ Terça-feira - BOITE -. Uma gentileza
dos distribuidores dos Acordeons "SCALA,". Uma noita·
da iúédita _ Boite da Colina ao som de I acordeons e

conjunto de ritmo. Ambiente jimino caracterizado uma

festa no �Af'raiaá de São João. Inicio 21 horas. Não ha
verá reserva de ínesas.

Dia 28 - Domingo - Soirée - Início 21 horas.

111 P0'uvE-n.0R
111 COUVI!: MANTIn'GA
111 NABO BRANCO

,\ii COUVI!: RABANO
111 REPOLHO
111 NABO AMABE'I.O
III TOMATE

",

* RABA..."i'ETE

* P.EPlNO

* E,R,vn.HA
* AI_FACE

* C_!'1N.0,URA
':ti BETERRABA

18AHCO
de CRf�ITO POPULAR

I
'

'� AGRíCOLA. ,I I

Rv.<J: �rw..yv.w, 16 '

", I

fLOnlANOPOLIS - 51'0.. Cóló.rmó, .'

-----

•

'"

.\

/,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ploríánópolls, Ouárta-Ieíra, 24 de Junho de 1953

AOS QUE PENSAM EM INSTALAR -UM LAR CONFORTÁVEL

- ......_�- .... ,

_./

AOS QUE NECESSITAM DE FINOS 1\1 O B I L I Á R lOS

A 'M.oDELAR DE MÓVEIS, TRAJANO, 33

OFERECE UMA ADMIRÁVEL E BEM RARA OPORTUNIDADE!

Diante da necessidade imperiosa de adaptar
o espaço para a instalação da A MODELAR
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
I_:_i .. � 1·

''-.

Quartos ,de Uormir, Salas de Janlar, Grupos Estofados
�

'��_�t:�:
estão sendo vendidos com

20 A 30 POR CENTO DE [)ESCONTO ,
•

-----------------_
...../---------------------_._._-_ .. - ----_._----_._--_'-----_.

CRUZ Y[RM[lH'
.

I' 1
' i

André Nilo Tadasco
I
nosos ue um pars, o

,exem-IEm 24 de, Junho de 1859, , plo de' seus homens do pas

travou-se a Batalha de Sol- ) sa do, é um olhal' retrospec

fel'ino, entre
_

Austrtacos el +ivo qu: ench� de or�ul�o e

Francezes, na. qual o suiço! nos faz considerar ainda

protestante Jean Henry Du-I que é preciso, nos instantes

nant se, sentiu inspirado a j que correm, sejam os seus

criar uma associação de so- responsáveis imbuidos de

Icorro aos feridos de guer- um caracter condigno com

rn, nascendo assim a Cruz
Vermelha.
Nascera o benemérito

fundador da "Cruz Verme

lha", em Genebra, na Suíça,
em 1828. Durante a guerra

da Itália, na Batalha de

Solferiho, ao contemplar de

perto os feridos abandona

dos em 'pleno combate, sem

que houvesse alguém prepa-

rado para auxiliá-lo,
preeudeu, na sua convicção
religiosa, que um simples
socorro, desde que imedia

to, poderia poupar -a vida
de muitos deles,

O seu grande e hoje con

si.fleí'ãilo suntuoso livro

"Um SOUVENIR DE SOL

FERINO", foi inspirado pe

las violentas impressões que

então recebera. Publicado

em 1862 continha as idéias

f'undamenta.ls da o rgan iza-]
ção que mais tarde se con

verteria na CRUZ VERME

LHA INTERNACIONAL,
incluída entre uma das pou
cas instituições de que o

Mun do póde se orgulhar.
Em 1901, foi distribuido

o primeiro prêmio NOBEL

DE PAZ, cabendo a JEAN

HENRY DUNANT, flue foi

considerado um dos "Gran

des do Mundo"
A sua obra .f'ormidável,

essa inequalavel CRUZ

VERMELHA, está espalha
da por 72 nações, o que bem

'atesta a grandiosidade de

sua concepção humanitá

ria, generos� e profunda
mente cristã.

A terrív·el devastação'
causada pelas .g�·erras
ria, por certo, muito mais

trágica, se não tivesse exis

tido um, JEAN' HENRY
DUNANT, nos sobrando,
nos diàs de hoje, razões so

bejas para render homena

gens à sua imper.ecível me

mória, procurando aprender
a sublime lição emanada
d·e tão delicado coração,
uma vez que não lhe pode:

exemplo tão

Pátria

com-

a f'ormação da nacionalida

de, afim de que se torne um

Honremos a memoria- de

seu idealizador, o Suíço
fEAN HENRY DUNANT

�
Leia "O ESTADO"

se-

As 8hs.

Dane CLARK em :

FORTE DA VINGANÇA
N o programa:

Cine Jornal. Nac.
,

Preços: 6,20 - 3';50:
linp. até 18 anos.

o ISL\ lJO

:lil'II�1
As �,30hs,

-

I
Barry SULLIVAN - Cyd l

CHARRISSE - Audrey
TOTTER em:

TENSÃO
No programa:

Cin� .Jornal. Nac.

Preços: 7,00 -- 3,50
Imp, até 18 .. 'anos;·

No programa:

\

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp, até 14 anos.

I H
·

P dI oJe no ,assa o

I 2"1 DE JUNHO
I

- em 1859, travou-sé' a I
Batalha de Solferino, entre

. A data tI!' hoje recorda-nos
I Austr.iacos e Francezes, du-

gue: 1- rante a qual o protestante
" f .• b

Jean Henry Dunan t se sen-
- em 150o, OI aesco er-I1

.

h S� tiu inspirado a criar, como
ta a I ha que se c amou. .

. _

- .

h e id ! cr.ou, uma nsscciacuo de
I Joao e hoje con eCI a com, ".

I d b "d I s oco rros aos f'e r idos de
o nome de seu esc o 1'1 01' •

, guerra, n ue é hoje a Cruz-

I
F'ern an do de Noro�ha;, I 'I errnclha I

! - em 1645, JOílO F er- I . �,�
J

f"
-� em 1.0::10, em Campo! nandes Vieira mandou fi

I-I � .

I .,

h 1
(JSÓ1';Q, defendendo um ide-

I xar editais c amanc o as i .

l:esejo, um anceio, o SC"i f'
'p b

a i, morro o Almirante SaI-o

I armas os ernam ucanos,
turo promissor. .

@...:;:. I d.m hu da Gama.
" .. (!!j.JJ!' I na 'luta contra os holan de-

E, pOIS, a Pátria, lima I .

O C d I di
. ses,

re cordação ql'l€ educa, um entro. e rra ração Ipresente que �ima, um fu-
I Me�tal "AIl!0.r e Luz" realiza

I
- em ]645, Amador de

tu ro que empolga, tanto sessodes Efs?ten�as'2tQod3aOs �s se- Araújo e Domingos F'ernan-
". ,gun as eiras, as , a rua
mais que podemos depositar Conselheiro Mafra 33 _ 20 des destroçaram um con-

esperanças numa institui- i

andar.
'

tingen te de holandeses che-

cão de caracter cristão, co-I' ENTRADA FRANCA fiados por Wenzel Sm it, das
mo a CRUZ VERMELHA. forças do Coronel Hendrl-

uma

glo-

•

Ai1dJ'é Nilo Tadasco

Concurso para preen-
c himento de vagas do 'Qua-

- em 1792, a bordo da; <iro de Funcionários da

Fragata "Golfinho" embar- � Assembléia Legislativa
caram no Rio de Janeiro, I Inêormações : Livra'ria
com destino a' Lisboa, al- Líder, Rua Tenente Silveí-"

gun s dos condenados conju- :::t, Edifício Pathernon

ck van Haus;

OineTIlas

As 5 - 8hs.

Barry SULLIVAN - Cyd
CHARRISSE Audrey
TOTTER em:'

TENSÃO'
No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 18 anos.

As 8hs.
Van JOHSON - Doro

thy MCGUIRE - Ruth aO
MAN em:

O ,CONVITE
No p;ogl'ama:
Cine JornaL Nac.
Preços: 6,20 ___: 3,50
.Imp. até 14 anos.

C3Lf)VIÁ
,

Es'reU.O�··

As 8hs.

Anne CRAWFORD - Je-

an SIMMONS em:

TRES DESTINOS
No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 3,50 - 2,0
Irrip, até 14 anos,

rados da Inconf idência Mi

neira, entre os quais Do- -

a) - discussão e aprovação dos novos estatutos da
Sociedade;

o) -_ ratificação de resolução e atos da última As
sembléia Geral Ordinária;

c) - in terêsss gerais.
Rio de Janeiro, 15 de junho de 1953 - (aa.) Romeu

José Fiori, Presidente - José Corrêa Pedroso Júnior, I

Diretor e Reginaldo Babo Trajano, Diretor".

'1'1:!llP3 Vicia! Barbosa, José

a Equl·t-all·v8- dos Estados'
...0....0.-.0.-.0...0__

de Rezende Costa (pai e Ó A C I T}!] !

sn �r::,:,)�;�:�,:i�:.�:'�!:�:'Ot::I. Unidos do Brasil 1.. 1 A:U��:��:D�E :Os pad.res ficaram presos . i -:0:-

As 8hs. em Lisboa e os demais na" Assembléia Geral Extraordinária - 2a. convocação" RADIO _. JORNAIS �Lon Mc CALISTER
- São convidados os senhores mutualistas desta Socie- c �em: I Ilha de Santiage do Cabo
da de a se reun irem em Assembléia Geral Extraordinária, : , e

iMISSÃO NA CO�EIA Verde; às 15 horas do d ia D (nove) de julho do corrente ano, na ! c REVISTAS ,
Sé.ele Social à A\·e.nida Rio �ra-nco, 12�, 70 andar,;1O Dis� l:o.-.().-.()...()....()....�- em JS]!}, de rrotado Lr'ILo F'ederal, a f im de delIberarem sobre a seguinte 01'- ,

por José de Abreu, em dem do dia :

Itacorubi. a 6, foi o Gene

rn \ An drés Art.igas aprisio
. nado no P�ISSO de Santo Iz i
I
dro., no Uruguai, pelo Sar

;rento Joaquim. Antônio de

Santiago, do Regimento de

Infan tar ia de Santa Catari
na. Art igas, nascido em

Missões, de origem guara-!
n í, éra filho adotivo do Ge-,Ineral José Artigas e fale':

p
_ ..

.'

.-

ceu quando prisioneiro na_; art.íCl·paçaOFortaleza de Santa Cruz, no '

R· d J 1
"

.- I
'

WILSON ABRAHAM) E SENHORA participam aos.10 e a.1eI10, '
-

A' •

'd f'�-
- seus parentes e pessoas antigas o nasclmeuto o seu 1-

- em 1820, em Itacorobí lho SER�IO. - ,.:

I r.',as�el1 Joaql1i.m Manoel de I
'

,vIacedo, faleCIdo em .....

11-4-1882 ;

NOTA- em 1834, em Itagllaí,
Rio, nasceu� Domingos de

Andrade Figuei"ra, falecen

I do no Rio de Jan,eiro em 15

de agôsto de 1910;
Acham-se abertas na Escola de Aprendizes Mal'Í

,heiros dêste Estado, a partir' de 1.0 de Junho de 1953 a

;1 de Agôsto de 1953, as inscrições de civis candidatos
- em li�55, n'a Bahia, on- I matrícula- nas Escolas de Aprendizes Marinheiros,

de nascerá a, ?1 de Dezem-
. :asridos entre 2 de Julho de 1934 e 31 de Julho de 1937.

'l'ôdas as informações que se fizerem necessarJasbro de 1832, faleceu o con-
,adem ser -obtidas ni' aludida Escola, no 50 Distrito Na-
!al, na Capitânia dos Portos, nas suas Delegacias e

.'h:-ênc-ias, e nas Prefeituras Ml1nicipai:s d todo .o�EstaQ.Q.

sagrado poéta �..uiz
·.Junqueiro· Freire;

Distribuidor
C. HAMOS S/A

Comercio - 'I'ransportes"

Rua João Pinto, 9 Fpolis

Ve ...de-se
Vende-se duas casas, si

tuadas à rua General Bit

tencourt, 90 e avenida Rio

Brallco, 63.

Tratar à rua Artista Bit

teneourt, 36.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

xplodiu no arl
. PORTO ALEGRE, 22 (V.

I

A.) - Um avião mono-mo

tor, da Escola de Treina.

manto da VARIG caiu em

chamas, e explodiu violen

tarnen te, nas proximidades
do Aeroporto Salgado Fi

lho, morrendo carbonizados

os seus dois tripulantes:
instrutor Nelson Horback e

aluno Eduardo Langue.
Uma testemunha ocular

do desastre, sr, Waldemar

ral de Taquara.

Plor lanõpolis, Quarta·feira, 24 de Junho de 1953 7

Clube D03(0 4. AIO$to
PROGRAMA SOCIAL PARA o MÊS DE JUNHO

.

DIA 27 SAnADO - GRANDIOSA FESTA DE SÃO PEDRO. DANÇAS REGIONAIS, MÚ-
SICAS TIPICAS, SANFONAS, QUEIMADA, PINHÃO, BATATA, CHURRASCO, src., ORNAMENTAÇÃO ADEQUADA EM TO

DOS OS SALÕES RESERVAS DE MESAS A PARTIR DO DIA 10, AO PREÇO DE Cr$ 50,00. TODAS SEGUNDAS-FEIRAS, SES
SÕES DE CINEMA, ÀS 19,30 HORAS, PRÓPRIAS PARA OS FILHOSMENORES DOS SRS. ASSOCIADOS. TODAS QUARTAS
FEIRAS; SESSÕES DE CINEMA, ÀS 20 HORAS. IMPRÓPRIAS PARA MENORES.

E 0'1 T A L. 70 Casos de
�

Parallzia Infantil, no· Rio j����!e:�o�
R I 0, 22 (V. A. -' o Secretário de Saúde que o seu Estado no Parlamen-I truida, com terreno medín-

.

1 di
. C f iment I. Ih

. ,

t' Imas carr e exp o Ir com in- on orrne xequenmen o
..

possuimos o me 01' arma-. o amencano. do 55 m. de fundos por 10
crivel violência, .ao bater' De acôrdo com o art. 28 alínea a, dos estatutos, fi- to sr. Hugo Ramos Filho, rnento médico, não só para I Todavia, anotou, que 88% I frente, sito à rua Ruy Bar.

contra o solo. ° avião era carn convocados todos os sócios quites em gozo dos di· .ornpareceu ontem, ao pl e- fazer barreira ;Í fase aguda
I
dos casos são verificados lsosa 92. (Próximo Abrigo

do tpo BT·13 "Basic 'I'rei- reitos para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se rár.o da Câmara Municipal, da pol iomiel'ite, como para, em crianças, até a idade de. de Menores).
n cr" e tinha o prefixo .pp- no dia 25 do corrente, em primeira convocação, às 09,00 AI Dias sec.retá IOCCI']'e 1 a ueles cI'IJe fo ,- 311'0" I

" �.
) sr. varo ,

-'
, I) n r • q v

•

; u c s,
J I Vêr e tratar no local.

'rAM. horas, e, caso não haja. número legal, em segunda con-

.. vocação', às 10,00 horas, em sua séde social, com a se-
r io de Saúde e Assistência, rarn vitimados por ela e, i i

° local em que se verif l- guinte ordem do dia: levando esclarecimentos a- ma! atendidos, foram Ieva-. NÃO ATINGE SO' I
cou o sinistro chama-se Fa-I. Julgamento e aprovação da proposta' orçamentária cêrca do problema da para- dos ao Hospital Jesus para I' CRIANÇAS Izenda Frederico Mentz, 4° para o exercício de 1954. l is ia infantil. melhorarem as suas condi- P IA ....0P:,;;tr1to desta capital, dis-I· Demóstenes Tzelikis - Presidente ° titular da secretaria :;õe:; defeituosas, através

I
Continuando 0 sr. Alvaro

I
.,..

·tante apenas 1.500 metros de Saúde fez uma longa ex- intervenções 'ortopedicas e Dias declarou que a pol io- Vende-se um, em perfeí-
do Aeroporto Salgado F'í- oos içâo sobre a molestia, c iru rg icas.: I mielite

não atinge, apenas, 1 to estado.

lho, antiga granja de arroz. mMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS -xib.ndo também um filme, osevelt, que foi atingido pe-
I
as crianças, podendo atacar I Fabricação alemã .

.

Os bombeiros, em virtude
HOSPITAL D: CARIDADE

-nostrando varias facêtas la poliomielite, em uma de os adolescentes, assim co-I Vê!' e tratar com Fran-

da dificuldade de acesso ao do problema, cujas diferen- suas formas mais graves, mo também os adultos. E

'I
cisco Büchele Barreto, rua

local, só puderam iniciar o

Edl.tal de forná"l·m8uto
�e" fases, á proporção que quando já na _idade adulta, pura ilustrar citou o caso 24 de Maio n. 433, .

combate ás chamas 20 mí-T ti" projetadas, eram descritas isto lé, quando representava do presidente Franklin Ro- ESTREITO.

nutos após o sinistro. ° a- pelo prof. Pinheiro Campos,
Ih

.,

1
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do

} S tá � ,'-r'

pare o ja estava comp eta- ' que acornpan nou o· ecre a-

:::.�"..++
++ ++ _

<;
T'<'•••.•••_ A..Á .......,

:+.Senhor Jcsús dos Passos e Hospital de Caridade,desta..
- -

mente destruido. rio de Saúde.
�. ..+Capital, previno aos interessados que, até o dia 26deste"

..
O instrutor Nelson Hor- mês, às 12 horas, receberá esta Irmnadade e Hospital,' :. A B 1- D 5 C �:+

<back era casado, de 27 afias, .ia sua Secretaria, propostas, em cartas fechadas, para INEVITAVEL - 70 CA-
. :�: e eza e· ua asa .:.+

e natural de São Leopoldo, o fornecimento de todos os artigos necessários ao seu SOS ONTEM .:.
C· P I J I

+.+
-on sumo, dn raní.e o semestre de julho a dezembro do + .�.

e o aluno Eduardo Langue, ••• Omeça e 8f1! ane as �
ror ren te ano. +' , ...

solteiro, de 21 aI.lOS, e natu- Iniciando sua exposição ••• .

.

F'lor ianópol is, .l O de junho de 1953. - :. �

r
' " n d T' '1 S tá o sr. Alvaro Dias observou •• ..+

,UlZ o. Jj. a rmua; e - ecre ano : NÃO INSTALE CORTINAS EM SUA CASA SEM VIS!- ..�.
que o surto atual de para- �:. J

TAR
:�

lisia é inevitável; sendo uma I.t PR1MEIRO A :��
molestia de incidencia acen- ! �.. .��

t":�ot:: v:::o;ómente. on.i:!: JOAlHERIA e OnCA GBLLUF I
tem, foram registrados 70

••• ,t1
casos, e 81 ainda não ccn- .:. �.�
firmados; isto, quando' no .:. QUE POSSUE AS FERRAGENS KIRSCH, "PARA TO- �ii
ano passado, ao todo, foram .:. DOS .OS TIPOS DE CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE INS- ':'
venif icados 180 caso s. .t. TALAR' l�ERF-EITAS .. NO FUNCIONAMENTO. COM �:�-

·i· FERRAGENS áKIJisCH", TUDO É MAIS FÁCIL! ���
.:. .rÁ VEM MONTADAS ���
Y J�
••• LEVES E ALTAMENTE RESISTENTES �:�

Adiante, então, declarou .:+ \ DISPENSAM GALERIAS DE MADEIRA �:�
� �
� � ++. t...� � •
� +_ ��.� �_.,. � � T.�.T.�.�.�.�.�.�.�.�.� .

Vieirn da Rocha,. relatou

que viu o aparelho em cha- SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COlY,[tRCIO
ARMAZENADOR, DE FLORIANóPOLIS

COMPRE UM TERRENO NO ESTREITO.

LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL.

PRÕXI1VIO AO PONTO pE ÔNIBUS.
EXCELENTE ARMA

MENTO ME'DICO

Pague Ur $ 397 .,00
por .mês, sem entrada Ve"de-se:Vulfoso C�Dfrabando

.

Vende�se duas casas si- apleendldo em Porto AI�gre
,
uadas à rua General Bit

I

encourt, 90 .e -avenida RioTRATAR EM MODAS CLIPER �. RUA TRAJANO, 4.
/

A Equitativa .. dos Esfados
Unidos do Brasil

.

I Indulto na Bolívia
I

BOGOTA', 22 (U. P.) -

) chefe das fôrças ai'madas, �l'egar no Cine Ritz.

PORTO ALEGRE, 22 (V. fumes, Cigarros, e�c., tudo

A.) - A Alfândega desta no valor de 800 mil cruzei·
:ranco, 63.

Tratar à rua Artista Bit- capital apl'eendeu vultoso. ros.

ORGANISADO
E_

EDITADO
POQ

• 1J(jllÁLiel(j�g(J4J1[g
gElXAg7l.[TTO

cncourt, 36.

Perdeu-se
Uma. caneta PARKER,

Assembléia Geral Extraordinária - 2a. convocacão
- São convidados os senhores mutualistas deslá So�ie.
dade a se reunirem em Assembléia Geral Exh�aordinária,
às 15 horas do dia 9 (nove) de julho do corrente uno, na N O T A"Séde Social à Avenida Rio Branco, 125, 70 andar, no Dis-

.
. cionários que de,puserem as .'

tl'lto Federal, a fim de deliberarem sôbl'e a seguinte ar· A

dem do dia: . armas, de acordo com a '

a) - discussão 'e aprovação dos novos estatutoS" da \ )l'omessa feita pelo presi- b ,
-

. Acham-se a ertas na Escola de Aprendizes Mari- I

b) ���!�1f��:�ão de Jresolução e atos da última As-_' ;:��:a�a�le����ic�o�::e�ti� ��e��o���:!� �:t���3,\�a���I�r��õ:: �: ��;í�oC��d��:�O� .1
se!11blé�a Geral' .Ordinária; .' , n illa.·

I

,� à matrícula nas Escolas de Aprendizes Marinheiros,
c) - ll1teres'se geraIS. / I

.

.

R' d J '. 15 d
.

h
. Ao mesmo tempo se anUll- naSCIdos entre 2 de Julho de 1934 � :SI de Julho de 1937.

, l� ; anel.Io, . e Jun o de 1953 - (aa.) Romeu
n'

"
" Tôdas as informações que se fizerem necessárias

J�se FlOrI, PreSIdente - José Corrêa Pedroso Júnior, I
vlOU ,que a pollcla naclOnal,IJOdem ser obtidas nl' aluàida Escola, no 50 Distrito Na.

DIretor e Reginaldo Babo Trajano, Diretor','.
/ passará: ser um quarto 1'a-

I vaI, n� Capitânia dos Portos. nas suas Delegacias e
mo das forças armadas, que i -\gênclas, e nas Prefeituras Municipais de todo o Estado,
a Igreja Católica esta apoio,

C 'l·et,.· de P ando o novo regime ·e que
O W' reços o presidente concederá "i.lm

A Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Ca- indulto parcial aos presos
tarina aceita prop.ostas para· o fornecimento de gêneros

, delinquentes comuns.
de alim�ntação durante o terceiro trimestre de 1953,
conforme discriminação abaixo:

1) - Gêneros de alimentação;
2) - Verdudas e melhorias;
3) - Pão"farinha e rôsca;
4) - Carne e derivados.

mm o novo govêrno. 5 INUSITESOS gêneros e viveres serão de primeira' qualidade' e
,

'. '""
_

computados, para pl:lgamento, pelo pêso .líquido. -

As ,propostas deverão ser entregues, pessoalmente, V d
- E J,N,FLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

na séde da Escola, ao Sr. Primeiro-Tenente.IM Haroldo en e-se, 'IRATAMENTO ,COM HORAS MARCADAS.
Castello Branco de Oliveira, até ás 14 horas do dia vinte Uma bicicleta nóva, mar.!D R- GUE RRE IROe nove (29) do corrente. ca Standard, pelo pre o

"
e.

Escola de AA. MM. de Santa Catarina, em 22 de Ju- I' I "d C 1 0';0 PI.nho de 1953.
. , c unc la e r$ .5 ,00.

,

•

CONSULTÓRIO _ nSCONDE DJ� OURO PRETO
Frederico Giallnini - Capitão de Corveta, Coman-I

Tratar com o Rodolfo, no, - ALTOS DA CASA RELO HORIZONTE. ...

dante. BAR ROSA. ltESIDli:NCIA - ;.'ELIPE SCH1\HDT N. 113.

uem enco.ntrar é favor en-

FLOR1ANÓPOLlS_Sf,NTA CATARINA

')r1g[\deiroogeneral Alfredo

[Ju�rte, ordenou a todos

"eus comandados que dei

xem em liberdade os revolu-

ULTRA SONO
TERAPIA.A Grã·Bretanha, oBra.-'

,iI e a RepúQlica Domini- O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN.
TO PARA INFLAMAÇÕES E DORES.

TRA'I'AMEN'1'O SEM OPERAÇÃO DAS

�a!1a se uniram· aos outros

nove países que reconhece·

contrabando, procedente do

Uruguai, e constituido de Ao ser descoberto, no ae·

200 quilos de prata, duz·en- ropôrto, o contrabandista
tos relógios de fabricação fugiu em disparada, sendo

alemã, onze máquinas de detido mais tarde pelas au·

costuras de fabricação ja-I toridades.ponêsa, grande qu�ntid�de ° contrabando de prata
de roupas de nylon para se- ! é o maior já apreendido no

nhol'as, bebidas finas, per-I Estado.

...

L
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-
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-
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-
-
-
-
-
-
-

OLHOS - OPYIDOS - NAKIZ .O.AJlGAN" ...

DR" GUERREIRO' DA FONSECA
••pecJaH.ta ti. B"Jtftal

-�1··�· ,

�eeejta de Oculoll - Exame de Fuado d. Olho para
Clu!llfleaçl0 1s PTes�lo Arterial.

Moderlla Aparelhal'em.
Couultéri. - Vi.coade d. Our.o P�t9••.

'

,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AVENTURA ROCAMBOLESCA • •,UMA
----------------------------------------------------------.-----------------�-----------------------------------------------

Prêso, na ,cadeia' de Tubarão, conseguiu ludibríar a guardd, tranc�·
fiando,. à noite, um· dos soldados na eBxovia. Após, vestiu-lhe o

, fardamento, a,rmou-se, e fugiu para des tino ignorado
Em uma das edições de O fato 'foi comentado e 110ti- I

tacamento de Tubarão esta-I saindo fardado de soldado prisão, os drs, Juiz de Di

hereí de Monte Castele maio último, publicamos I ciado, havendo sido o esper- ! varn no cumprimento do seu da Policia Militar. .. Após, reito, Promotor e quantos
um - l�olTespondência de Tuba- to acadêmico preso em por-,' mister, Romeu Farias, lu-,I sem ser observado nessa o "atrapalharam" a vida,

rão, sôbre a prisão, ali, de to Alegre e recambia.do p�- dibriando a vlg ilancia, de-l sua nova indumentária, tO-li que ia de vento em pô-
1110 23 (V. A.) - v-o-: vál'ios atos de bravum, em

um individuo que, di- ra Tubarão, onde fOI meti- sapareceu... I mou das armas que poude, pa ...

cessado por dois crimes, ou pleno campo de batalha.
zendo-se doutorando de me- do na cadeia, para fins de Dado o alarma, a maio- municiando-se com a me-

."c1'Ct'/11, Iiomiculic qualifica- Daí o interesse que rei- di 'h 'I' díreit té J' stiça
'.

d I'
, , ,

'11 deixa rdo assim a c'o rema, cegou, a auxi lar Irei o, a e que a u I o na os po reiais saiu a 101', 1 c 1 , c , 1-

(lO e tentativa de morte, na em t01'no de seu J'ulga- de ci
.-'

h it I da-I
í

t id id I
.

d d d T b ã• e c n-u rg iao, no ospi a a- inocen asse ou con enas- sua procura, na CI ac e, jJ1- a e e u ar o ...

será julgado na proxima menta, no' proximo dia B5,
.ju ela cidade, Adeantava .Q se... vestigando nos cafés, na

quintcL-feira, em Itajubá, na Associação Comercial, correspon den te, que, apesar estação, em todos os luga-
relo Tribunal do Juri, o já que o fôm itajubaense, Ie muito bem radicado na UMA AVENTURA, res onde podesse encon-

L r 1- Joaquim L·'ís Fi- 'fo�, /'a' te'mpos, devorado .

d A' OITE 1 M R F'so c (LC-u .0.... . . sociedade daquela cida e, o N tra- o. 'as, omeu arras

lho, o 1JTimeiro expedicio- por um pavoroso incendio. "doutorslnho'tnão passava .ião se ausentára para lon-
n:írio que, dumnte a últi- NUM PONTO ELEGANTE de refinado vigarista, fato O "doutorsinho" ali fa. ge. Ficára a alguns me-

ma gue-n'a, ga1gotL o Monte O crime causou grande .lenúnciado por viajante de zia-se 'atender pelo nome de rrcs da cadeia e ...

Castelo. emoção á população itaju� urna firma de Pôr to Ale- Romeu Farias. Rapaz de
D'L folha de serviços do bense, pois teve como tea-

Fe... bôas maneiras, identifican- \S 21 HORAS A AVENTU-
«cusulo constam, ainda, tro um ponto elegante da do-se como de alta linha- RA ROCAMBOLESCA ...

cidade, ou seja o "Ba1' Clu- T' IM s'em, inteligente e esperto,
---,---------

be", onde caiu morto o co- • • • segundo esclarecia aquela Às 21 ho rns, retomou à
x x merciante Ma1'io Sales, fi- correspoudencia a que aci- 'adeia. Sem grande esfôrço,
x cando gravemente ferido o Engenharia .na nos reportamos, conse- isan do de golpes de aluno
�ào solte balões! Esta a pa' deste Sales Adnem '

l,. �uiu, ainda assim, já en- la escola de j íu-j itsu (luta-
r�comenda<;ão que fazem as Consta dos autos que o N t t

' I
•

- es es raças, com enge- volvido nas malhas da Po- ivre ), CODSi:gUIU dominar
autoridades, para, sossego ex-pracinha, com receio de lho e arte, em poucas li- licia, cativar a simpatia e s o lda do de guarda, tran-
(la populacão, nas noites d'd pelos dois aI'

-

d ,>.
- ser aqre la. -

.iuas, nao passamos e Uma i\ çonsideração de quantos .af ian do o no xa d rês. Em purar, Romeu Farias jurá- cimento, digna, não há dú-
juninas. bastados comerciantes" con- zoluma. 0!l1 êle conviveram, inclu- (egu:J", tirou-lhe a roupa, ra matar, quando saísse da vida, da crônica policial."
Evidentemente, o f e r e- tra estes disparou sua ar- .

'do
'

�-:__---
...------------------:llve me ICOS.

, ,
cem perigo.i.e dos maiores, ma, desaparecendo da: ci- Et t

-

'ASSEMBLEIA LEGISLATIVA'
s ru U1'açao Mas, Romeu Fari.as ,.não I

'

,
os balões, porquanto pôdem dade, para mais tarde, ex- I
causar incêndios, não só pontaneamente apresentar- A dI' ,passava de um vlgal'l�ta, I Sessão do.dia: 23-6-53

I Comissão,
usou da palavra substitutivo ao projeto

s promessas o sr.

rt-,' de um esperto aproveita- , , I
em residências como, tam- se, acr,>mpanhadp ue um B / l' .

-

_ (Presidencia: Volney C. o dep. Estivalet Pires, que 111/53 no sentido de os sal-
• ,.... teU orn Lausen, na rea t- dor dessa aituacão, para I I I

b':m, em depósitos de com- criminalista ccriocc, 'd f b
'

•

de Oliveira I achava desnecessária esta dos do exercício de 1952,
,:1 e, omm o em asamen- poder ganhar f'ác ilrneute o _

. . I , , I '

busí iveis e nas próprias ma- Durante a instrução cri- d l' . -

S E
Secretana: LenOlr Var- 'consulta ao plenano, uma serem empregados nas reso-

,o a sua e etçao. . xa. dinheiro, não o interessan- : I

t
.

l
.

t d d gas Ferreira e Elpidio Bar- vez que o regimento inter- ',' luções, desta Assembléia, re-',a3. '

mma, e em mr u e a :ngasopou o povo com os te quI!, fôsse produto da
A providência vem, por-

I

,pressa-o contra o acusado, '

b l
!Josa. no dá poder àquela comis- vogando-se as disposições

:eus projetos mtra o antes. ,ua astúcia, dos seus gol-
t t °t d d UNIVERSIDADES são para tanto. em contrário.,an 0" eVI ar gran es ma- p01' parte e um escrwao Aos funcionários prome- ,)es.
I

- t' t f d
.

f l d Na tribuna, o deputado A decisão do presidente For possuirem emendas,('s, qr-e sao as ca as ro es o cnme, a ou-se no esa- ett estruturação e reestru- 'Eng'aiolado", em face da
d I·

A

d" d
.

l Wilmar Dias, continúa a da Comissão de Finanças, os pl:ojetos 11/53 A - B -

causa as pe os mcen lOS. foramento o JU gamento. ,Ul'ação .Ficou, todavia, na ,�onfirmação da denúncia, o I
N 't d h' n 'me T d'

-

h t ,;na explanação sobre as foi criticada pelo lideI' go- C � D - E, não foram vo-a nOI e' e oJe, o u - o ama, nao ouve empo )edra inaugural. E enquan- "doutorsinho" só teve um
-

ro de balo�es em outros a sa to dessa . )}Eervações que êle fez, nas vernista, dep. Souza Ca- tados. Todos os outros, a-
, ,

-

para o proces men ,0 os preços vão ao teto, os traba1ho. Esse, que não -

t 'd d
.

d 'd" lO" Universidades americanas. bral. provados unânimente.nos, em SI o' emas la (l. P1'OVl encta, pe o que o ;obres Barnabés esperam ieixava sosinho, seria o. '

Nas g'randes cidades fô .

l t' a ,11'-
Várias universidades da Justificando a atitude da ORDEM DO DIA - 23-6-53

,
-

lU gamen o sera mesmo pelo caso concreto! .. .... '�la fuga, O plano para a

rnm proibidos, como medida 25, impreterivelmente. -\níérica do Norte, foram Corpissãol de que é presi- DISCUSSÃO E VOTA·
'Jerdade, ..

lneventiva. Aqui, a me,sma DEFESA E ACUSAÇ'AD
I S d

,')ol'dadas pelo orador, co- d�nte, usou da palavra o çÃO DO PROJETO DE LEI
on agens A aventura, no entanto,

Providência, que cabe ao O l'ulgamento será ,presi- U
o 11 de lVI,iam!, com :::ua his- dep; Ylmar Corrêa. NR. 11/53 e dos dêle des-

tão o preocupava, ma a

povo, porquanto é de cará- d�do pelo jU,i� Pio Pontes, I Com_ o resultado das €lei- '!lais, depois de tantas, in-
,ór-:a e ,::;:;sem"olvimento!, Em votação, por 19 votos dobrados: Autoriza a abertu

t ger I d d f Jrganizaçào e m,étodo de contra 18 foi aprovada a ra do crédito especial deer a . even o uncwnar, na acu- I ções municipais e dos últi- �lusive de passar por cirur-
S lt b 1-

,

t t -

R
• ensino. É ê"te o resultado decisão da Comissão de Fi- Cr$ 5.700.000,00 para aten-o ar a oes e a en ar saçao, o promotor ene e o mos vetos, o govêrno com- gião, não faria mal. Pelo

contra a segurança da cida- 'criminalista Medeiros - Li- pteendett ,que anda fora do
de e, portanto, deve ser evi- ma, de Minas Gerais. A de- alinhamento, sem 'gabarito
tudo que êÍes subam, mui- fesa está confiada aos ad- na opinião pública. O jeito
(o embora constitúa fato vogados Horácio Moura e :le salva1'-se é arranjar um
que venha concorrer para o Senano Neves" este desta revestimento. Daí porque
brilhantismo dos festejos capital. iniciott.sondagens nos meios

Florianópolis, Quarta-feira, 24 de Junho de 1953

No' "Banco dos .Réus
---_._

nas noites de São João,

Mas, é melhor sacrificar

se êsse espetáculo para

tranquilidad,e pública.

sidente da "Coap", no sen

tido da rejeição do pedido

contrário, seria o seu único

recurso, o de conseguir o

próprio habeas-corpus, sem

ele sua missão naquele país,
'I'ocul'ando adaptá-lo à fu

ura Universidade de San-

ta Ca tal'Ína.

Sobre o mesmo assunto

;;e manifestou o dep.' João

José de Souza Cabral, cum

primentando o seu colega
Durante os dias e as noi-

Wilmar Dias.
tes em que o "doutorsinho"

O AUMENTO ,DAS PAS-

ser necessária a assinatura

.lo Juiz, ..

A' FUGA, DEPOIS DE

)ESARMAR A POLICIA .. ,adversários para uma cinta

éle c:mento que dê nível à

útttaç:io

�--------------------

;{ .,..>'
•

�"aA88in6 "O ESTADO"

SAGENS PARA BIGUAÇU'
viveu isolado, entre

I

: de de uma pnsao,

cadeia do interior,

as gra

numa

Romeu
Tangenté

Nasci-O dep., Otacilio

mento levou ao conhecimen- ,

to da Casa, Q apêlo formu

lado pOl� mais de uma cen

tena de moradores do mu-
,

nicípio de Eiguaçu, ao pl'e-

Liberada a Imporja"ção
de anti-biojicos

Foi por da que (L U,D,N:

:Je salvou do último pleito!
Se não fossem as, cunhas

,Ia polícia, as braceideiras
la fiscalização, e a areia

dos jeeps oficiais, em su

na, o tri-articulado da co

'Lcção, o govêl'no teria per,
lido o prumo. O tesou1"O

fez obra sólida, 'com bons
revestimentos ...

Farias planejava a manei·

ra de fugir. Mas queria fu

gir à la Sherlocl< Holmes, . ,

À maneira de "gangsti:ú''',
Para êle, o que interessava

era manifestar que engana

ria a própria Policia ...

PAI 't t
da Empresa exploradora da

ara e e -o 111 eres�n e se- . .

• ' • A lmha FIOnanÓP);iS
- Bi-

rIa ser protagol1Jsta, na ce- i ' ,,

I d
.

d'
. guaçu, eI9- prol o aumento

na rea, •
e um ,eplSO JO VI-' \

, do preco nas passagens.
VIdo pelos AI Capones.,. P d

'.
e e, seJa aceito a a,pêloNãO, desejava que.Q tives-

daqueles moradores.
sem solto, sem deixar a fa-

RIU, 23 (V. A.) - Comu- : sido tomadas enérgicas pro

nica-nos o dire,to.r da c�-l vi���cias, inclu.siv�.a de

XI:M: "A proposlto de dls- mlssao do funcJOnano
,

fal

cursos pronunciados na Câ-I toso e apreensão do produ
l11ara dos Deputados pelos to. A Carteira não conside

srs. Campos VergaI, Perei- ra, como é óbvio, uísque
ra da Silva e Aziz Maron o como mercadoria especial e,

di'Í'etor da CEXIM, sr. Co- nessas condições, não tem

riolano de- Góis enviou es- I concedido qualqu,er licença I

c�!1l'ecimentos aos referidos para sua importação.
Reforma

PEDIDOS DE'canha registrada .. ,

I
. INFORMAÇÃOA construção de uma no-, E, assim Ilensandol aI-

N t'b. I ' , a n una, o dep. Osval-Nenhuma licença de gela-, va era, de um mano novo, giu .. ,

C
I

I
' "

d
. I

'd l'.' d E d ' I do abral, formula ao Che-
,

Iilformou o scr. Coriolano (eIraS e aspira ores de po, na Vt a po tttCa o sta o, Ante-ontem, as 15 horas" , ' .

"

:l 1 'f' "s I· h'" d d I fe do executivo catan-
;'O� (al a a ll'ma ears m'rou tstona o arco a quando a cidade se entre- i '

.

" I nense, pedidos de in-
Roebuck , declarou, tam- velha! gava à sua vida normal, � ,

, , , I formacoes referentes a

mara, a CEXIM, no período bem, o dIretor da CEXIM, A decantada reforma não quando os soldados do des-
'

_

.

de sua administração,) con- Finalmente', respond,endo '�eve cumieira. Fizera.m só prestaçao de contas daque-

cedeu licença para antibió- às crítlcas etn tôrno do cri- pintura simples, ,Caiação
le pod�r.

ticos e matérias primas pa- tério de licenciamento, de fachada! Castigo para os Tc:legrômds ORDEM DO DIA:

ra as indústrias,farmacêu- quanto aos produtos essen-I' que usavam a lingua como retidos Como maféria da Ordem

ticas no valo!' de cêrca de' ciais informou o fr. Coriola- ,
tesoura! O povo já di,?:, ho- do Dia, constou a mensa-

22 milhões de dólare_:;: �ou: no �e �óis, que,. nos mesés I je: � "Esse govêrno ficou
I Telegram�s rétidos do dia ge:n gover�a:nental, que, a

sejam mais de 410 mllhoes de JaneIro e maJO do' cor", na estaca ze1"O. Taco, mes- 15 ao dm 22 de Junho. j ona um creçhto de C�$ ....
de cruzeiros, cifra que re-

I
1'en te ano, 92 por cento das i mo, €l'a o Ne1'êu!" "I Jací, Leite - Jurací Che-

I
5.700.000,00, para atender a

pl'e'senta a metade da verba, licenças concedidas em tô- rubim - Amélia Viana - despesas diversas, que a

destinada ao abastecimento! das as moedas foram para Acabamento
'

I Pedro Ribeiro Barbosa -

I Comissão de Finanças, hou-
elo país, durante um ano. merc:,dorias ess'enc i a is, Iapehi - Sirnal - Tadeu

I
ve por bem, desdobrá-las

Com i'eferência às parti- sendo qrre se aplica Com isto, já' no respaldo, '
- DagmUÍ' - Juario SÍl'ão I

em diversos projetos de lei,
das de uisque que estão en-

I
na área do dólar, mais ri- pomos a úiÜma pá nesta! Barbosa - Júlio Romão -I especificando os auxilios.

trando no país, afirmou que, gor, pois apenas pouco mais abóboda, que não chega a I Paulo Regis - Madeira -I Essa decisão foi colocada
são as mesmas resultado de: de 1 por cento do

licenCia-I
roda-pé. O piso, todavia, ,Leonildo Valério - Maria I pelo presidente da casa à

fabl'icação de licença, já de-l mento cobriu mercadorias continuará I Tavares - Agência Aérea

I
�onsideração do plenário. Ividarnente apurada, tendo t de menor essencialidade" ...B UM - I.í!J'O -- IV.:ini Santos. Defendendo a decisão da

parlamentares sôbre as cri

ticas feit�s àquela Carteira,

de Góis que, ao contrário

do que fôra afirmado na Câ-

JÁ ESTEVE NESTA
CAPITAL

INVESTIGAÇõES
Romeu Farias já esteve

nesta Capital, aqui conse

guirtdo alguns golpes, fei-
A Policia encetou, então, to o que desapareceu.

com mais severidade, inves

'tigações. On tern,« uma noti

c ia chegou àquela cidade -

o "doutorsin ho" fôra visto

PROCURADO PELA POLI
CIA DE PORTO ALEGRE

em Cravata.l, em um auto- O autor dessa rocambo.
moveI. Mas, fôrn rebate lesca aventura é um dos in

falso. Lá chegando , nada dividuos procurados pela
pô de verificar a pahulha.' Policia de Pôrto Alegre, lá

conhecido como vigarista,
tendo 'sido fichado váriasJUROU MATAR

AUTORIDADES vêzes.

Essa a aventura que, on

tem, nos chegou ao conhe-Segundo conseguimos a-

nanças. der despesas, especificadas
Com a palavra o dep. Os- no corpo do aludido proje

valdo Cabral, apresenta um to.

\

Para não ficar devendo uma- anedota lageana,
vai ela. Eram dois peões de fazenda, mplatos safos
e de linguagem quase tão especificamente regional
quanto a de Bulha d'Arroio, do Tito Carvalho.'

Certa noite, num baile, um companheiro aft'e
quentou d,emas4adamente o caneco da queimada. E o

gato miou como se fôra leão, na fase depressima.
,Depois, na fase eufórica, fez serenatas ,e deu gar
galhadas à l::í Jeremias. Em seguida, de acôrdo com

os preceitos do Chernowitz, ajouiou em coma! Aí,
,

um dos peões, saiu para fora, para campiá um pé
de herva, muito especial para um chá reforçado, de
que o enfermo necessitava de vereda. Enquanto, isso,
o outro fazia de Irmã Paula, junto ao gambá, já es

ticado nos pelegos, inconsciente, a saluçar de longe
em longe, com os olhos bovinos revirados. Lá pelas
tantas, o enfel'meiro, vendo que o doente ia para os

quintos, em cana, gritoLÍ para o outro:
- Bastião! Esse chá chega hoje ou é pra des

pois, pro velório! Vancê mode que não
achou a herva.

E lá do escuro veio a resposta:
- Achá eu achei! Mais o pésinho é tão sin

gelo que nem dá prá curá êsse porre!
x x

x

A ,estrada do Rio do Rasto é, de fato, um empre
endimento notável. Cálculos otimistas dão-lhe o cus
to em cêrca de duas dezenas de milhões de cruzei
ros. O jornal udenista já está com o seu lanca-de�a,"
gogia em funcionamento, anunciando qu,e � sr. Iri
nei:! Bornhausen vai fazer a ligação entre o planal
to de Bom Jardim e o litoral. Para isso foi pedido
üm crédito de Cr$ 1.000.000,00! E isso já na meta
de do govêrno! Daí a preguntinha:

Esse, crédito não será muito singelo para
o tamanho da-estrada?
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