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ceram no dia 7 do correu- junto ao Catete, o sr. Ge-

------'-------------------------- ---->_._>'----------------_._--

túlio Vargas atenderá, ama

nhã, o pedido de demissão

Mi-

te.

A senhora mã e das quin-
Lllp1a3 chama-se Lhien Sh ih. do sr. João Cleofas,
. Lie n e, segundo a emisso- nistro da Agricult.ura.
ra cornun ista, cada uma das Segundo, ainda, às mes

meninas pesava aproxima mas' fontes o titular da pas

darnente 2.700 gramas. ta, será o indicado pelo
A emissora não especifi- governador' Lucas Garcez,

i.:OU, no entanto, se o pêso atendendo, assim, o Presi

mencionado é o atual ou o' dente. aos anseios do povo

do nascimento. de São Paulo.o sr. Ademar �e Barros �ueria To�as as Pastas
São Paulo, 24 (V. A.) - sairemos vencedores

em',
talídade das pastas, Não

I Aranha, a despeito de di-: O sr. Adernar de Barros

IO sr. Ademar de Barros quase iodo O' país." como um favor da União
I vergências de pontos de informou que seguirá hoje -----�------...:.._.------------

concedeu, ontem, uma en- Em Belém, ouvido sôbre
I
aõ nosso Estad�, mas pelo I' vista,

tenho a esperança de para o Espírito Santo, a I

trevista coletiva a impren-] a reforma, disse (me, se

I
muito que temos dado, .pe- que êle muico poderá fazer f' d isit 'd d d N t' I

-

•

rm e VISI .ar as CI a es e

O asSR, em que tratou de vários I consultado, teria pleiteado' lo muito em que cooperá- para melhorar as finanças Colatina e Cachoeira do

aspectos de sua recente' via- para. São Paulo não apenas moa. Li em Belém a notícia do país". I Itapem irim.

gem ao norte do país bem a continuidade de nossos da substituição de dois mi-

��:;.o ,,�a q:�:o:�:o ���:s�� ;l��t�";�::�a:L:: :ma!;��a�i� ��s:r::e:al�::::��mEn�::�i� IElizabelh II Visita a -Escoc,a
país � disse o presidente da nossa representação pa- nuar. .

do PSP - é verdadeiramen- ra três, quatro e até a to-

Políticas

sr. Osvaldo na catedral de Saint Gile,

Aquela estarrecedora desculpa que o Secretário da

Educação arranjou para levar a polícia a Taió e entre

gar praças para acompanharem os cabos eleitorais ude

nistas, causou estupefação na opinião pública.
.

Na verdade, a explicação dada para justificar a

violência contra o fotógrafo, tem. genialidade. Ninguem
concebe q ue o Governador do Estado tivesse assinado

aquela monstruosid,ade. Os amigos sinceros de S. Exa.,
quando leram aquilo, não acreditaram. Realmente, o do

cumento é simplesmente incrível, inqualificável, estapa-
furdico, estrambótico

.

Dir-se-ia escrito por um doidivanas e não por um

Secretário d'Estado. Trata-se, com efeito, de um bestia

lóglco, nem mais, nem menos, que ficará na: história.

te eniristecedor. A condiçâo
social e 'econômica daquelas
populações é coisa que cor

ta o coração de quantos as

visitam".

Após

Ouanto no

Na mCSTI1R catedral, a so

be ran a partlc.pará, amanhã

(�.Jl.el'viç� l'.eligioso d,e um

'I'e-Deum, o que para QS es- ,
'

Edinburgo, 24 (U.P.)
A rainha Elizabeth II rece

beu uma tremenda ovação,
,10 chegar, hoje, a esta ci

dade dos seus an tepassa
dos. A névoa" que cobria a

en tre os quais se vê a rai

nha Maria da Escócia,. que
foi decapitada por 'ordem

Não? de sua rival a rainha

zabeth L

Eli-

•• •
precisa-outras considera- cidade se desfez,

çõcs em tôrno do que viu '. . Diz, algures, o Padre Vieira, salvo êrrn meu, que mente, ao começar o desfi

na 'Amazônia, interrogado cerrível palavra é G non.. a qual. lida, do }ll'qt(?.!pjo para le ela e3t<tçã�o .da es:tl'fI.(:h de.
sôbre a reforma ministe- I) fim e do �!m para o pr-incipio, - é �;e�p;re a mesma, I ferro ao palácio de Holywo
r ial, disse: "Nã(} desejava com,oJ se dqU1&e�sed mostra�', PDor dd�as. carrancudas faceIs, od. A rainha 'f êz o trajeto

a pétrea ureza., a negacao. a íreita para a esquerr a,
.

entrar em politica. Estou desta para aqiIe1a, é,no;! De cá para lá, de lá para cá, em carro aberto, escoltado

inteiramente dedicado à 1'0- na bôca de quem a diz, n03 ouvidos de quem a ouve, na por, um destacamento da

estruturação do PSP para Hng'ua de quem a prefere" pelo direito e pelo avêsso, - Gua-rda Real Escocêsa.

as próximas lutas, das quais 0011, ncn e nono Até o momento não se

Na ling-uagem. digamos mímica, o abano de cabeça registrou nenhum incidente

SI·tDa,�a-O dOS MÁ ..

que a�duz, é, também um sacolejar dos miolos, lima
d

' .

u
" U ti rodada

-

sôbre o pescoço, um balanço feio da mais alta I
e caráter naciona ista, a-

d· :.. parte do corpo humano, 1 pesar de haver escocesses

ICuS DaS ,Na verdade, ao dizer non, a garganta quase emude-

., que
se queixem-de ser a

4utarqul·as I
ce, encarr.e�a:ldo � nariz do �e�vjço de. prolação, desde.a rainha designada Elizabeth
nasal do InlCIO ,at.e a nasal ultAIma, pOIS .aIl}ba� contamI-1 II, pois a anterior Elizabeth

RIO, 24 (V. A.) - A As- nam a vogal média com o fenomeno assimilativo da na-. . ,

. �

M 'd' d D' tr!

I
1· ão A b di -_ jamais governou a Esco-

sociaçao e ica o IS ríto sa aça. o ca 0, non nem se iz : resmunga-se, ressona-

Federal discutirá hoje às se, funga-se. O não, à brasileira, quando dito por estran- cia,

21 h . 'd'" geiro, volve à naiiva fealdade do ventre latino, deturpa- A sobrerana e o seu con-
oras, em sua se e uO-

t' 1
.

"" h' t
. . � ,.

se em nO!1, sua e uno agIa. ",I, li um recuo, ou an 'es uma sorte, o duque de Edimbur-
cwT, a sltuaçao dos medIcos devolução às fontes de origem, talvez por atracão dia-
credenciados dos Institutos MUra dêsse triste e' inalfadado vocábulo.

.

e Caixas de Aposentadoria" Camões acaso o melhorou e adoçou no décimo canto

tendo em vista que a cres- dos Lusíadas:
'" "N Q mais, l'fIusa, no mais" que a Lira tenho

Destemperada, e a voz enrouquecida".
Em latim, o non, mau e invejoso, engana quando

vem ac()mpanhado de OU�Ta negativa. mais decente do
qt;e êle. Assihl. "nunquam non paratus" quer djzer "pre
parado �'em'f\l'(,". Nemo Ilon significa toda a gente. Nan
nemo é algL�ém.

A Fior pa�sa�clll da dila do apóstolo Pedro é a da
noturna e triplice nef,a.;ão de Cristo. Depois ne negar e

rene1l:a1' (I lVrrstre Divino" chorou amargamente, arrepen
dido do não e dos renãos, vip.do a ser, afinal, a maior a-

firmação na história do Cristianismo.

ccnte credenciação de mé

dicos está criando uma ca

tegor.ia nova de iunc.ioná,

rios, sem os direitos asse

gurados pelas' leis traba

lhistas, nem garantias de

cargos efetivos. Os interes

sados serão ouvidos na reu

nião de hoje para {lue os

x,
Por mera coincidencia. sem dúvida, o sr, Governa-

, /
.

P I'
.

t tdar do Estado}, sete vezes deIXOU o a acio, recen .emen e,

p�ll'fi' 'visitar os sete municípios onde seriam realizadas
eleições. /

Por. mera coincidência nesses municípios só tratou

de política, inclusive forçando adversários a aderir ao

seu partido.
Por mera coincidêncla o sr, Fernando Melo, então

Londres, 24 (D.P.) - A Secretário" da Segurança, foi inspecionar escolas no mu

rainha Elizabeth e o duque nicípio de Taió, precisamente nas vésperas 'do pleito.
de Edinburgo deixarão Por mera coincidência, s. s. foi rescoltado por um

Londres em novembro pró- í pelotão da POlÍci'3 de choque.
. . '. I

Por mera coincidência puzeram açucal' no tanque
.'CImo para uma VJSlL3 aos

,
_ ., •

" .
do cnapa-branca em que s. s. fOI fazer políflca,

paises na Comunidade das

I
Por mera coincidência a polícia não vai apurar na-

Nações Br itân icas, viagem da, porque não lhe interessa descobrir os autores dessa'

que durará até maio de comédja!

1954. O itinerário seri o i x

i xgei. tomar:lm parte no almo- seguinte: Be1'rnu das, Ja- :
� r ,

. ., , ... : O sr. Jono l\.raes Campos, escrevente do Cartorio de
';0 EerVlço em sua honr:l m31ca, Panama, Ilhas F IJI,

; Meleiro, depôs no processo que, presidido pelo integro
na �éde da Prefeitura. �o I T�l:�a, Nova Zelândia, .�u-: magist�'ado dr. ��dão.Bernardes,' está apurando � fraude
33.1ao do Consell1o, a raJ- t1'alJa, Ilha de Cocos, Cellao, I

no pleJto de TalO. D!sse Ye�'dades duras a respeIto. das

r.ha ocupou um lL;gar pre- Aden, Uganda, 'l'obruk, Mal-
.

atividades _político-partidál:ias do J'uiz Eleitoral daquela
c:isamente por baixo do qua- ta, -Gibraltar e Londres. : Zo�a. Regressando ao ofici�, foi visitado pelo referido

: • , .' JUIZ, que o suspendeu e esta a ameaça-lo de prisã.o. A
clro que apresenta John

.
O traJeto sera cumpndo faver do sr. João l{raes Campos foi impetrada uma' 01'-

Knox pregando 3 seus fiéis
I
por vi,a aérea e maritima. 'dcm de habeas-�orpus preventivo.

cocêses s ign ificará uma se

gunda coroação,

VISITARÁ' A

COMUNIADDE

x

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

NADA RE,SOLVIDO
seus esclarecimentos sir

vam de base para debates Até ontem, sôbre a gr·eve dos ma�itimos,
na próxima reunião da Co- f l' •

t
'

fmissão de Defesa Profissio- O Governador, agora, negando a farsa das eleições orma em um movl.men o que a ela a
para vereadores, e informando os poderes competentes

nal da Associação Médica de que não houve, não, sàfadezas eleitorais, quer,. de ' RIO, 24 (V.A.) - Hoje, I sr. Emílio Bonfante Denta-, do Sindicato dos Operários: tivo foi resolvido até o mo-

Brasileira. fato, afirmar que houve, sim, cODlpressão e presença a- às 10 horas" terá lugar no I ria, ° ministro do Trabalho Navais foi atendida ontem ,I mento em que telegrafa-
fl'ontosa da Policia, intervenção do ex-Secret.ário da Se- Ministério do Trabalho . a concordou no seu adiamen- C!Hll o ato ào ministro do mos.

.'

Fuzl-lamentos gurança púb!i�a. As testemunha,s s.ão tais �ue o Gov�r: reunião entre os marítimos to. A realizaçao de assem- Trabalho homologando as,-----------

nador, por maIS que negue, a pes Juntos, ,so consegUIra ' I 1" d'
.

d' I
. �

d t
.

d
I O RISO DA CIDADEj ..

f; • -t f
.

h' �da em greve e os representan- ' b ela nos Iversos sm Ica- e elcoes e e ermman o a I'rea !rmar, aLes ar, con essar a mesquln ana ocorr" ,

I I
'

em Berlim eih Taió, por e�;:empl0. O deputado Leóberto' Leal e o dr. tes das emprêsas, para es- tos s-ó se fará para aprecia poss-e da 'diretoria eleita no

I!
,----------=l"'-"r-"'Tf:<>:7:111

I Alfl:edo
Cherém são homens de cuja palavra ninguém I tudo da cotraproposta ela- I çãü dos têrmos do acônlo último pleito realizado nes-

BERLIM, 24 (U. P.) -- dUVIda. I borada na tarde de ontem
I
que for ,propôsio ao final se órgão de classe. Foi o

As autoridades russas e a-I Eles, viram .materialmente viram o ex-S�cretário I PÇ;Q Comando Geral. Nesse I da3 conversações que, no seguinte o texto do 'despa-
.. .

I opor-se a fotog'mfla dos c�lapas-brancas; ouvIram"lhe, �. I., . .
'

lemãs da zona sovIeÍlca da

I 't t' t' d' IA
•

de
I documento serao plelteados, estaglO atual, amda são cho no ministro: "Em face

.

os gn os, es IV€l'am nresen .es as cenas e V10 encJa· IAlell)anha iniciaram repre- que o valente ex-titular foi protag{lnista. vários esclarecimentos sô- consideradas preliminares. àos par�cere3, aprovo" sem

sá lias contrij, os chefes dos Que o povo catarinense. as ouça, a essas t�stemül1has, i bl"e pontos obscuro da pro- Acredita-se que na tarde tomar conheciment.o dos re

movimentos subversivos da e julgue com quem está a verdade. O dr. Alfredo - Che- post.a dos patrões, bem co- de hoje será possível uma' cm:sos interpostos contra a

semana passada. roo está aqui" em Florianópolis. Pode ser perguntado. I mo. anexados, alguns pedi- conclusão. Realizada essa eleição no Sindicat.o dos 0-

O diário oficial do Parti-
Eu conversei com �le. Alfir?'do'dsem dúv�da, depois tdo I

dos novos de interêsse se- hipótese, as assembléias de
i

pe'rários N'oJ..'llis".
que me contou, a ll'regu a1'l a e do pleIto. Estou ce'r o, ,.' , I

do Comunista da zona ori- certíssimo da vêrgonhosa, da escandalosa partieipaç�,o cunà��Io, �em carater� de retificação podem ser .pro-; RIO, 24 (V. A.) - Ontem,

ental, "Neues, Doutschand", de elementos destacados da U. D. N., no crime de TaIO,' condlClOnaIS da cessaçao do cessadas amanhã, voltando 'Ú3 13 horas, aguardava o

revelou que outro cidadão contra as urnas.

".

II·movimento. os marítimos ao tr�alho na sr. Jango Goulart, Ministro RADA'Tt - Quando �u ven-
-

aleruão foi fuzilado pelos Ouça-se o dr. Cherém, tome-se-lhe o depOimento. I ADIADA DE ONTE'M próxima sexta-feira. i do Trabalho, que 03 maríti- ceI' por aqui e chegar a

Id
. Qualquer pessoa pode fazer o que eu fiz: oUVi-lo., ,\. .� 't' ATEN_DIDOS OS OPERÁ•. mos aceitassem a contra- professor e J'ornalista aso ados russos, desta vez

Ouvi-lo é ;�escandalizar-se ela palavra negativa do Go- "rel�Iao es ava marca-

em Jel1a, por tomar parte \'ernador.·· i da para ontem, às 20 horas, RIOS NAVAIS ' proposta dos embarcadores. sra. será

nos conflitos. BAR_!!EIROS FI1;.HO I mas, atendendo a pedido do Uma dag reivindicações N i) ::nümio, nrrda de defini- da!

que
- '

economia

se frans
nacional

l'ecompensa- -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ca�lo$ aoepok ce $./A.
Uma tra�içao no Lomércio' e na hulustria �e Santa Catarina

•

Matriz- Florianó'polis
Filiais cm: BLUMENAU, LAGlJNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E cURITm'A.
Especialistas cm: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA. DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GELO .
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W. MUSSI .DR. JULIO DOIN VIEIRA'
ESJ>ECIAI�ISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS, IOUVlfJOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Ass istent e na Polic lin ica Geral do Rio de .l an e i- ,

o, na Caixa de Aposentado r ia e Pensões da Leopoldma
Ra llway é �IO Hospital São João Bat is ta da Lagoa,

'

, C'Il'!<O no Departament o Nacional ��Saúde
-r-«

,.Consuh as ài::.·iameilte das 111 às 12 horas.
3a8. e 5as. feirus de 1:í às 18 horas.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

horas.
Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha MarinHo .

Residência: Travessa Urussanga 2. - ApL 102.

·---·--DR�-i.-LÕBATO--FILBO

ORA. WLADYSLAVA
E

DR. ANTÓNIO om MUSSI
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Bes.: Rua Sio Jt.rue a. :Hl. ln&ri.mnt•• d•• 11 la 18 1I0ra•.

JOSÉ ROSARIO ARAUJO.......d.' ••••ocal.,.., 1".

c....... , Du 11 LI 11 Ilona. CUaica MMlca - Doeacu 4. crl••cu

t'.1e10.'1. ()e...lUrio I 1..... � Tr.. t.am.llto d. BroDQ1aÍt•• Im .d.lto•• cri••C.')
C....aér1o: Vitor ••ir.I••• 18 - 18 .nd.r.

Ilarirl.: Daa 10,ltJ l. 11,10 • d•• 1,10 LI ',10 aor••DR. JOS:2 BAHIA S. BrrrENCOUR1

••• '1' •• 1IaJ.. 11 - .ta'"
l'tI.mOULTU.A - P.DIAT&U - OLOOC.l ••.1lAL

.,.....Nrl e1. - ••••aI. Tia.. •. , l Lal'p li

II ....> - I'leria.611Olla.
••ArI.1 • LI 11 Ilor•• _ Dilrla......
J

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO DENTISTA

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

pontes moveis e fixas.
Expediente: Das 14 às 18hs. de segunda á sexta-feira:

. Das 8,30 ás 12 horas aos sábados.
HORAS MARCADAS..

DR: ARMANDO VALERIO DE ASSIS

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS.

ZANY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO 'LUIZ VIEIRA
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Os originais, mesmo nân publicados,

sedio devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelo,

ceitos emitidos nos art ígos assinados.
-----_ ...._

cnn-

não

ADVOGA,DOS
._--- ------------------

06

27 sábado (tarde) ....." Far
mácia Noturna - Rua Tra·

jano.
28 domingo - Farmácia

Noturna - Rua Trajano.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora

- Inspetor de ·Farmácia.
O serviço noturno será e

fetuado pelas Farmácias
Santo Antônio, Moderna e

Nofurna situadas às ruas

T oão Pin to e Trajano n. 17 .

.

A presente tabela não po
Jerá

.

ser alterada sem pre
via autorização dêste De-

•

pn rtamen to.

Departamento de Saúde
PM lica, em 29 de maio de
'!'l33.

"NOTA"
\

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

Para maia iaformaçOea dirIjam-•• 1

.aMPR:ISA NAClONAL D. NAV.GAÇAO DO.PCU

!ua Deodoro - Caixa Po.t&l •• n - "'.I.f-o•• : 1�.1J.

Lavando com Sabão

\2irgent Especialidade
da Cla. WETIEL .INDU8TBIAL�J8iDville. (marca registrada)

eco,Domiza��e tempo e dinheiro
----------------------------------�----------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�._.,._�><-;.-_'_. , ....,....;...t""_,.� •__

_ ..... - .' ... � .. _---__ .. _-_

,/

AOS QUE PENSAM EM INSTALAR UM LAR CONFORTÁVEL /

AOS QUE NECESSITAM DE FINOS MO B I L I Á R lOS

A MODELAR 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

Quartos. de Dormir, Salas de . Jantar, Grupos Estofados
i _�,

estão sendo vendidos com
- - I

20 A 30 POR CEN·TO DE DESCO\JTO ,
10

,�� �..,+ "� 'IJ " ..:;;..�.......... � +.+ •••• � •••• � •• � ��

t "�Iy l
I� li
ti· COMPRE Ul\1 TERRENO NO ESTREITO. .!.
\. �.

� ....

:!: LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL. .i. ;
,. ·t1 y

=-Sta, Mirta Costa Avi- ..:. PRÓXIMO AO PONTO DE O-·NIBIJS. .:. CLUBE RECREATIVO
� � "DEIXA-DISSO'"

NICOLICH la �i. �:."
A data de hoje assinala '- Sta. Maria do Carmo f."

r �:."I�. ��
com recheio de peras. Ex- o aniversário natalicio da Dutra, funcionária do De- �:." p C·�· $ 397 00

�: Pelo presente, tenho a

perimente a receita, que é exma. sra. d. Ornunda Sil- partamento Regional dos �:.'"
, ....

a'. \L
..'.)__.'.l".i .)' ,,' .

1.11
.

.' '.
,

.

I'
:�: ! grata satisfação de ��l)vi-

muito saborosa. "va Nicolich, digna espôsa Correios e Telégrafos f." . ,_,
'-

,

_

: I dar todos os Srs., Associa-
..... -,�

do nosso prezado, conterrâ-I _ Menina Valeril,
.

filha % dos para comparecerem a

INGREDIENTES PARA A neo. sr. Eduardo Nicolich, do sr, H. W. Stellion, ex- �!;.' po r mes.,
.

sem entrada �:�_ "FESTA JUNINA''; .a rea-

MASSA Secretário da Junta Co-I consul inglês nesta Capí- -r.�� �:� lizar-se no dia 27 dó corren-

mercial do Estado. tal.
..�. . �:." te mês; às 17 horas, na éhá-

� 1% xícaras de farinha de iA ilustre dama aniver- _ Sr. Eduardo Silva , ..�. . �:." cara do Sr. Di'. Celso Ra-

W tI'I'gO' .,. sariante será alvo de cari- _ Sr. 'João Battsta
-Ó,

�f
'I

. •... 'mos F'ilho localizada em

'1
u

� ....� T.1ATlfR'EM �I9DAS CLlPER 't�'
.

1 colher de chá de fer- nhosas - e expréslvas home- _ Sr. Guilherme Gonçal- ..�. RUA TRAJANO, 4. �:." Bom Abrign.:"
monto em pó' nagens, às quais nos asso- ves ..�. �:." Serão servidos aos 'Srs.

1 pitada de sal/' ciamos, com prazer-se res- '. '_ Sr. Jorge Naeif -.::� ....' � ",'
-

-

.

��... Associado·s·��Gí1iô��', ,.rll·�f�·:
.. :� '-

..�.
1;1 xícara de manteiga peitosamente. Sra. Virgína Ribeiro ••� � � � +; • ,. '" • • ..

. '%i do, batatas cosidas.i.talnhas
1% xícaras de agua ge- _

_ Fez anos, ontem, a Rola
' w.w.+••w + �.Ii' :.�:..:H:_!_�: :H:..:..:..: :•.•:..:..:..:••:..: assadas, o s.éélebre "quen-

Iada ! éxma. sra, d. Geraldina Sra. su Konder Reis, tão", etc. e ainda terá uma

Ferreira da Conceição; es- espôsa do sr. Osvaldo Reis. fogueira que será' acessá às

MANEIRA DE FAZER A pôsa do sr. João Alcides
.

_ Dr. Ernani S. de Oli-I'p
. 19 horas pelo Sr. Vereador

MASSA Conceição. veira médico.
.

rogr'a.'ma Gera' I! Miguel Daux.
A festa será em homena-

Penéírs juntos os ingre- gem do Sr. Belony Santos,
dientes secos. Amasse com

p
..

. 'DA VISITA DA IMAGEM I Às 20 horas: PROCIS- conceituado comerciá�te
.

e

fi manteiga, até que tenha art.ícipacao PER,EGRINA DE NOSSA. SAO LUMINOSA., pessôa muito relacionada

adqu irido '.consistência. Jun- . Y SENHORA DE FÁTIMA A i Às' 24 hor�s: MISSA cem nosso meios sociais.
.

• WILSON ABRAHAM E 'SENHORA participam aos I
te a agua aos poucos (use seus parentes 'e pessôas amigas o nascimento do seu fi- FLORIANOPOLIS I FESTIVA E COMUNHAO

apenas a quantidade neces- lho SERGIO. Dia 4. de .Julho . DOS HOMENS.
Às 16 horas, RECEPÇAO Dia 5 de Julho

da Imagem, em Biguaçú. Missa desde as 5 horas,
,

Às 17 horas G-RANDIOSA de hora em hora, com co

RECEPÇÃO DA IMAGEM munhões gerais.
. PEREGRINA; no Adro. da Às 8 horas Missa Cam-

l
Zedar Perfeito- da Silva e Catedral. pal, no Adro da Catedral.

e I .•

HON'O'RIN'T ..,\ A. l\'Y/"RGA-
; Senhora partl�lpam a.os pa- < Hino de Fátima. Coroa- Benção .das criancas e dos E

.

Iíd d
.

t f 1
_ 1"'\. I . �'

-
_ speCla I a e em Jogos es o. a( os, colchões de mola,

RID,�\ II,rentes
e pessoas amIgas o s.·ão da Imagem. Saudac

..
ão a doentes.

..

d"
_

_

. crma, capIm e Ivans ..

_
. nascimen to de sua filha Nossa Senhora pelo E�mo. Às 9 hOl:as a Ijuagem Pe- Reforma-se jogos estofados, assentos de veículos

tem o prazer de COJ11_Ulll-, EL';" I E"""fI
..

1 t
A I" 1L."-"1.· 1.'.1. ,ocorndo "10- Sr. Prefeito Municipal e regrina visitará os Hospi-

e c.
cal' aos' parentes e pessoas i C� o cl S.' d "S- pe.lo EXluo. e

Serviços de reforma em 'geraI _ Rua: Consellieiro
_

.

I .e, na a�a .e au e ao Revmo' Sr tal's o P'co AI'q' l' I
-

j I t
. . L ,- ". ulep scopa 1\'T f

.

PL e suas re açoes, o cpn ra-
S b '

._ " 'la. ra 182, esquma de adre Roma � Florianópolis
to de casamento de seu fi-

,e asttao . Arcebispo Metro.politano. 'e Palácio do Governo. ..

Fpolis., 19�6--53.
lho WALDIR com a senho-

��a.·J�-
_.

:�p.. A, 5 T I L H A 5

·VAJ.DA
UM BALSAMO
PARA' AS � IAS
RESPI RATORIAS

EXPERIMENTE HOJE ANIVERSA'RlOS FAZEM,ANOS HOJE:

NO LAR E NA SOCIEDADE

TORTA 'DE PERAS SRA. EDUAHDO

Eis 'uma torta diferente C O NV I T.E ,

sária para que a massa fi
que ligada) e misture tudo

•.

Florianópolis, em 23

junho de 1953
de

Par'ícipação Parjicipação

Adernar de Morais Lima
Presíden te

mnito bem. Forre lima for

ma de vidro que possa ir

ao forno, com 2/3 dessa

massa ·e ponha dentro.
ACARY MARGARIDA Colchoaria .Allantica

INGREDIENTES PARA O

RECHEIO
6 perus de tamanho· mé-

% xícara de glucose
1 xícara d� a�u0ar
1 colher de sopa de suco

rita Vanâa.

MANEIRA DE FAZER

.

têm o prazer de comuni- Fogão Econômico servi- i rá daàa a benção do S.S. se Aérea.
.

Eduardo, Edgard, Ézio, El'l1ani, Enio, Maria COl1-
4";0 .ra!lid.o � gar,an.ti.d.o em I S�cl'amént,o .. Com.eçará en- Florianópolis, 22 de Jtl-I c�ição e Mime_a, tem ó prazer. d. e co.nvidar par.entes e _p'.es,-�al' aos parentes e pessôas
�,

_ _
_

.

resldencla a Rua MACHA. tao ,o Ro�arlO VIVO que há· nho' fie 1953 -

/ soas de relaçoes de .seus paIS Eduardo Rutkosky e Ma-
de suas relações, o contrato

I [\" F d" H b ld
. I ria do Carmo Rutkosky, para assistirem a missa que

de casamento de sua filha DO DE ASSIS,N. 131. de continualYaté a sua.des- ..ons. ire enco o o _

d
-

.

d' 30
,-

7 h
-

S R d'd
.

.. , ,

.

I
man ara0 rezar, la as oras, na Catedral Metro-

VANDA com o senhor Wal-
.

E T EITO ..

·

. pe 1 a. V Igano Geral 'politana, em regozijo a data de suas Bodas de Prata ..

dir. ----------------------------------------------��----�----�------�------------------------�-----------------

WALDIR e-VANDA' AVEN-rURAS-' ,DO'
apresentam-se noivos.

::Fpolis., 21-6-53

e

RAULINO

I
Conserta-se

'-

diocese a Nossa Senhora.

Às 10,30 horas-,�chegada
da Imagem -à, Paróquia do
Estreito.

Às 14 horas,

COLCHOARIA ATLANTICAEm seguida será celebra
da uma Santa Missa e fei-ta
a Consagração 4a Arqu�de limão

2 colheres de sopa de
FREDERICO RAULINO Despedida

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

·TEREZA

A segLdr a Imagem será en- da Imagem no Adro da Ca
tronizada na Catedral e se- tec1ral �é partida para--�a Ba-

manteiga
2 colheres de sopa de fa

rinha de trigo
1 colherinha de canela e

outra de gengibre.

BODAS DE PRATA

Descasque as peras, tire'
os coroços e parta em fa
tias. Misture com a glUéo
se, o açucar, o suco de li

mão, os temperos, a farinha
e a manteiga. Coloque den-

�"'''_O_04\lllt:o",o,tro da crosta, de torta, ain-,
A C I T � ::

da não assada: Corte' o res- -'0'- ,.t t d .:: AG "'·N·C··I " . DE
.

an e a massa em tu'as, e a ... õ �

arrume por cinta do recheio,
.

� PUBLICIDADE' I
!:l:e:���. ':;segr:�ad;or:� , rtADIO�:�:JORNAIS. j
moderado, cerca de 50 mi- t e c

matos. � REVISTAS'"
FLORA (TRANSWÓRLDl • ::

�i.�()<ilII'fiiio() ()�()._.<)

"

ZE-MUTRETA.à .

-

.'

..)f.')f i-
.

')f(,,,�'\'I;1

---;i�IUIIIIIIIII'
?,!!J_
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� Campeonato
, i ,! j DENTRO DE 30 DIAS TE�EMOS, NESTA CAPITAL, o INICIO DE MAIS UMA GRANDE REALIZAÇÃO DA OPEROSA FEDE-
A. .. RAÇÃO CATARINENSE: O CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL DE BASKETBALL. APOIEMOS A F, A. C, PARA MAIOR

I i I !
-

ÊXITO DO GRANDIOSO CERTAME DE FINS DE JULHO VINDOUROl,

Brasileiro
.

Juvenil· de· . Basketball
.II

••---.·.·.-.-_-_••-.-.-�..-.-•.,...-.�v ._ �w �"*..J J J ,,�.,.,..., �-..-... � ..-_. _ _���_ _ _._.__ _._._••_-;.•••
_ _- _-.-.�-_ -Jt

"O -E s t a d o
- E s P o r t i v o"

...O__()...,O__O C).-.O__C) C) O O O._.O O O.-.c.IIIl:II>2_ () (l ().-.('.-.,'_() () () ()��()_()_() �•••••••••••••••••••••••••••••••

i
I
,

I
I

Florianópolis, Quinta-feira, 25 de Junho- de 1953

-"iBuei�en.$(e x.Soeaiuva'-"": -

t béNa noite de hoje, no es- írcntand: o poderoso "on- Empolga ao público o desfecho do embate i o Bocaiuva se!üe a ne- A equipe boquenses leja �romete .am em ser

tádio da F. C. F., o Bo� I ze" do F)gueirense, líder d t
.

it I.· t f" I' I cessidade de uma' vitória I emocl.onante, VIStO que o au-

. ,

'1"
es a nor e, pe o cer ame pro issiona IS- I . .... I t t d

_ c�lUva encerrara suas ati- Il1VlC,tO, sem nenhum ponto
_

',_,,, " -: ,I sobre a potent� equI.pe .d� O Bocaiuva ensalO� ��-I r,l-ce es e vem ma�,en o a

vidades no 1.0 turno, en- perdido.
__

, ta, - Con�e��Ira o G�l'oto �uebrar I tenente Carlos Dantas e Ira te-ontem, mas o têcníco liderança, sem d�nota.
a invencibilidade do Furacao Ne-

,
á nancha disposto a conse- "Paraná" somente hoje, pé

I gui-Ia, custe o que custar. la manhã, dará a conhecer

I O páreo é dos mais difí- a formação do quadro que

Iceis para o pelotão alvipre- procurará quebrar a inven- Arquibancada - Cr$
preços to que ainda não sentiu o cibilidade do "Furacão". E\,I 15,00; Sócios � Cr$ 10,00;

A peleja está atraindo a

I
considerado dos mais im-

,

amargor de uma derrota. E" bem provável que seja e;;vi- Senhoras e Senhoritas

.itenção do público esporti- portantes e influirá bastan- sabido que o Bocaiuva cons- ado ao gramado o mesmo Cr$ 5,0.0.
lO ilhéu que logo mais as-I te na táboa de classificação titui uma ameaça séria, "onze" que abateu o Guara- Geral - Cr$ 10,00; Mili
s ist irá á luta entre o "Ftl-I LIma vez que, em caso de mas õ esquadrão alvinegro, ní, na última quinta-feira.] tares não graduados e' Estu-

,

- I I
'::�'�_:e�:s�:o" :u: es:�:���: I ��t:�i:'n�Ogl�:�l:i�:::: ::�:! ::il:in�:;i:l��:�re:tá�e�lroc�� ��r:�j�d::�ú�=;��: ee T�:� I :�o:te� c�� �,:l�t�i�:n�o�:�
.solou-se na vice-liderança a reconqu ísta' do título, vis- /asto cartel com

-

uma vi- bra; Oscar, Biscoito, Ro_1 e Senhoritas na geral não

,\Taças ao empate do Atléti- to que fica'rá quatro pontos cória expressiva. meu, Adjlio e Zacki. pagarão ingresso; Crianças
020. à frente do Avaí e Atlético Preliminar menores de dez (lO) anos,

Prevê-se uma assistência que passarão para a vice- A formação do -líder devidamente aéompanhadas
numerosa, pois o prélio é

_ liderança. Fala-se que o meia Néde Como preliminar jogarão dos responsáveis terão en-

fará sua reentrêe" no con- as equipes suplentes. A pe- 'trada franca.

junto do líder. Também

�!I......()�i_\�().........('.......I·�)�('�('.......('#�(\.
/ -

O CAMPÉONATO DE PROFISSIONAIS
EM NÚMEROS

gro"? - !:rováveis quadros -
Preliminar sensacional

Os

Preços

Iramos abaixo o movimento do Campeonato de, Pro
fissionais, após a rea liaação da rodada de domingo:

Jogos realizados
Bocaiuva 1 x Imbituba o: (em Imbituba)
Figueirense 6 x Paula Ramos O (anulado)
Atlético 1 x Guaraní 1 (noturno)
Avaí 3 x Boéaiuva 3

Imbituba 4 x Pauta Ramos 3 (em Imbituba)
_" Figueirense 3 x Guarani 1 (noturno)
:,Aflético 2 x Avaí 1
'<Rocaiuva 2 x Paula Ramos 1 (noturno)
Avaí 2 x Guaraní 1

c., F'Ígtfeirense 2 x Imbitu ba 1 (em Imbituba)
Atlétlêo 4:x Bocaiuva 1 (noturno)

� Guarani 2 x Paula Ramos 2
Imbitubà 2 x Avaí 2 (noturno)
Figueirénse ,3 .x Atlético 1

Bocainva 3,x Guaraní 1 (noturno)
-

Avaí 2 x Paula Ramos 1

AtIi!tico� 1 x I�bituba 1 (em Imbituba)
,

CLASSIFICAÇÃO
10 lugar _:'Figueirense, O p.p.
20 lugar - Bocaiuva, 3 p.p.
-30 ltl,gar'--Atléticc\ e Avaí, 4 p,p.
'-4° lugar ..:.__ Imhituba, 6 p.p.
50 lugár' - Paula Ramos, 7' p.p.
60 lugar - Guarani, 8 p.p.

ARTILHEIROS
Saul (A�aí) .. , ,............... (;

Danyr (Figueirense) . '. . . . . . . . . . . . . . . .. 3
Valério (Paula Ramos) 3
Oscar (Bocaiuva) � , . . . . . . . .. 3 desportiva, po(�emos taxar abandono, o inscrito Luis
Osni (Guaraní) : ,..... 3

t
,.

d m TI'\) ornelO como um os e- ou OlS.
J_;auro (Atlético) 3

- lhores que se realizou nes-Fenilando (Figueirense) ,

3
Bolão (Avaí) .. "..................... 2 ta Capital, na classe dos in- be uma raquete "Vitória",
Wilson (Paula Ramos) ,.. 2 fanto-juvenil, oferta da exma. sra, Hubert
HercíIio (Atlético) :., �., 2 Aparecera-m bons tenistas Beck, que fez a entrega da
Geopar (lmbituba) , ,

"
.. , ,2

e jovens de bôa formação mesma ao vencedor.
Érico (Atlético) .. ; ,2 '.

I 'A d I b
G

.

d (F'
.

)
flslca ,e mora para a pra- o segun o ugar cou e

Umel'Clll o Iguelrense. . . . . . . . . . . ... 1
Landinho (Imbituba) .....•....... :... 1 tica do tênis. 1 caixa de bolas "Mercür" e

Giovani (lmbituba) I! No domingo, após o re- ao terceiro, meia caixa, pre-
Pacheco (Figueirense) , 11 sll'uado final foi procl�ma- mias oferecidos 'pela: Sra.
Amorim (Avaí) , '..... I'! da a classificacão obtida A, S. Gomes.
Raimundo (Eoca iuva) ., "........ II! relas participan"tes' e que A direção do Lira teve 0-
Romeu (Eocaiuva) ."., .. , , .. "..

I IGeraldo (Bocaiuva) ., .... ,." :,.,.

11
foi, a seguinte: , portunidade de aplaudir e

HarleY,(Imbituba) ... " .. "." ,... 1
.

1.0 lugar - _Osman B�a- cump�im�ntar os jovens te·

Orlando (Guaraní) ."", .. , , 11 b:i� - 3� g�mes -:- 8 Vi-I nistas pelo seu �ori'eto de-IDjalnta (lmbItuba) ... , ... ',.,........ 1/ torlaS _ mVlCto. _ sempenho, espeCialmente os
Walmor (Paula Ramos) .

-

.. , , ..... , , .. 11
2

-

I J F'
"

I d d NOTA-
1 I· ',o ugal' - orge a1'1a, pnmelros co oca 0.8 os .

Dedéco (Guaraní) ,.............

I
Não serão distribuid'os convites especiais_·Duarte (Atlético) ' , .-. 1

- 31 games - 6 vitórias que terminaram a competi- fiekunda-feira, ,dia 22 pró-
Li"bôa (Avaí) , , .. , ,.... 1 3.0 lugar - Paulo F,

Li-I
ção, mel'ecexam os cumpri-���� ximo, ás 21 horas no Está-

Ari (Guaraní) ,., ,.-.... 1 nu '- 30 games - 6 vitó- mento;; ,da direção técnica I
'

dia Santa Catarina;
Adílio (Eocaiuva) � , '.. 1 rias do torneio_ INSCREVEU-SE MINAS GERAIS d) - Marcar para o dia
Biscoito (Bocaiuva) .:................. 1 I 4 I J A

-

N f' I d t'
- .

Z k' (..
.

1.0 ugar - orge,. o ma a compe Içar ,22-6-1953 a data de encer-
ac 1 Bocaiuva) ., ....

'

..... , ... :...... J t
' , ,,.,

t 't' d F A CS -b (P' I TI 1. Peixoto - 23 games -,. 5. reuniram-se os disputantes un ou-se a lnscrlçao au orna Ica a . , " ramento das inscrições pa-om Ta au a .amos) .. ,............ _ _

Corvinho (lmbituba) 1 I vitórias e os animadores do tênis, e O pedido das "Alterosas" quanto ao Brasileiro ra a tradicional "Corrida
Negativos

.

I 5,0 lugar - Henrique· foi tirada uma fotografia Juvenil de Basket�Ball' da Fogue_ira";
Adão (Docaiuva) jogo contrá o Avaí ,.,....... 1 Fleming - 21 games - 3 (' para registro do feliz acon- e) - Informar aos Clu-
Barbató (Avaí)' jo,g'o contra o Bocaiuva 11 vitórias tecimento esportivo. RIO, 22 Pl1blica o do formulado pelos minei- bes e Ligas, filiados, queHeleio (Figueirense) jogo contra o Imbituba .. "J
Romeu (Bocaiuva) jOgo "Con'tra o Atlético,.... 1

ornaI dos Sports" ---: "A ['às e que ontem foi recebi� os pedidos destinados á C.

Goleiros vasados
••_c.....o.-.o.-.c,,_;;()_O_O_o_o.....,...... próxima realização' cdo Cam- do pela Confederação. Sen-- R R, de transferência de

LeIo (Guaraní) .: 11 Danda, do Avaí, no jogo com o Imbituba. peonato Brasileiro de Bas- do assim, conforme já :vêm atlétas, partidas interesta-
Tatú (Bocaiuva) 9 Julinho, do Figueirense, no jogo com o Atlético'. quetebol Juvenil, progl;ama-I. demonstrando nos exercí- duais e internacionais, só-
Jaime (Paula Ramos) ., , , 8 Laura, do Atlético, no jogo com o Figueirense. do para o Estado d,e Santa cios de conjunto ministra- terão andamento se vierem
Soncini (Atlético) :................... 7 Zacki, do Bocaiuva, no jogo com o Gua"raní. C t-

, , 't'··· t l d I t'
. L' d' ,

'6
a arma, es a mOVlmen an- os pe o eClllCO a eIra;. e' acompanhados das respecti-Adolfinho (Avaí) ..... ,............... Movimento oe tentos '

Capaverde (Imbituba) ' 6 Atlético _ 9 a favor -e 7 contra. Saldo 2 tento s.
do os dIrigentes da entida- de se esperar que os futu- vas taxas;

Brognolli (Avaí) ',' ..
3 Avaí - 10 a favor e 9 contra. Saldo 1 tento. de máxima do esporte da 1 ros "astros" do basquetebol f) - necomendar, em

Miltinho (lmbituba) 3 Bocaiuva - 10 a favor e 9 contra. Saldo 1 tento. cesta nacional e as suas montanhês reeditem as suas face das exigênéias da C.
Sidnei (Paula Ramos) , .. 2 Figueirense - 8 a favor e 3 contra. 'Saldo 5 tentos.

': principais filiadas. Isso por- i anterIores performances e- R R, no tocante as parti-Alcides (Figueirense) .,............... 2
I G-uaraní

- 6 a favor e 11 contra. Deficit 5 'tentos.

I e a par' das pr'ovl'd,A
. I 'd' b'

-

qu ,< < - enClaS que ensejaram OIS 1'1- das a que trata o ítem su-Galo- (Fíguei�'ense) , 1 Imbituba - 8 a favor e 9 contra. Deficit 1 tento. f d I
Penalidades máximas

-

'Paula Ramos _ 7 a favor e 10 contl'a. Saldo 3 tentos.
re erentes ao esenrolar do : lhantes títulos à Federação pra, que os pedidos deverão

Romeu, do Bocaiuv3 (jogo com o Avaí): convertida Juizes que funcionaram ce4'tame, ad.�t�das pela FAC! Mineira
-

de Basquetebol. I dar entrada na Secretaria
em goal. '

'

,

'

I João Sebastião da Silva, 8 vezes. e CBB, vellfléam-se outras.· da FAC com ama antece-
Danyr -do Figueirense (jogo com o Guaraní): des-

I
lVIaríoel Tourinho, 5 vezes_ medidas tomadas dentro Outras em p,erspectivas dência numa inferior a' dez

perdiç,ada. ! Norberto Serratini, 3 vezes. " das Federações. com o fito .

Orlando, do Guaraní (jogO' com, o Figueirense:) li Campeonato de Aspirantes
(lO) dIas de sua realização.

ele ,estarem bem represen-. Outras SOll'cl'taço-es esta-o Flor'l'a'no'poll'S 17 d Jconvertid·a em goal. � 10 lugar - Bocaiuva, 1 p.p.
.

_
, .. e u-

Val�rio, do Paula Ramos (jogo .!om) o ,BocaiU,Va).,: ,.
20 lugar - Imbitl,lba, 2 p.p.

tadas no campeonato que sendo aguardadas para bre- nho de 1953.
convertida em goal. 30 lugar - Avaí, 3 p.p. terá por locais as cidades ves dias e; nesse particular, (aa.) Paulo Mendonça,

EFúulio, do Avaí (jogo com o Guaraní): desp�rdi-
J

4° -lugar - Guaraní e Figueirense, 4- p.p.
' de Florianópolis e J,oinvil- devt!m ser consideradas as Pres.' do C: T.

elIda.

F"l'-I'
5° lugar - Paula Ramos e Atlético, 10 p,p. le. que serão firmadas pelas (aa.) Nívio Pinto de An-Lauro, do Atlético (jogos com o Bocaiuva e o Próxfma rodada

.
. Além da .inscrição auto- entidades do Distrito Fede-gueirense): convertldas em gaa:l. I Hoje - Bocaiuva x Figueirense

, EXPULSõES
o AvaÍ. I Dom:t��'tico !r;!>!���aR�m��,a���?a ��it;f1bitUbll A' :e:�iC;e s��sa�oCt:�t:enses, ral, São Paulo, ES�:d�ul,dO

:!::...:.

TORNEIO' INFANTO.,JUVENIL DE TENIS Herrera deverá fazer .

seu

FED-ERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE
primeiro' jogo oficial, pelo

! Desenvolvendo a nova 6,0 lugar Antônio C. Mi- Figueirense. Não se sa

! temporada de tênis no Lira', chels - 17 games - 2 vitó- be se Massita e Justino po-

Ii realizou-se no Sábado e do-. rias . derão ' atuar. Se os quadro

\ l11in�o, o ��rneio inf.aJ�to-j�-ll �.. o lugar - Douglas �e�- estiverem em. condições, co

! ven il, com' a participação quita _ 14 games - 2 vitó- locará o Figueirense a sua

de dez [jovens praticantes- rias força máxima, ou seja: Al-

do nobre esporte da raque- 8.0 lugar - ,- Valter Gri- cides, Lauda res e Garcia;
te, sard - 7 games "Julinho, Gumercindo e Che-
Transcurso animado pela 9,0 lugai, Calví Filho rubin i : Justino, Néde, Da-

disputa dos games e num 5 games - 1 vitória. ,:wr, Mass ita e Pacheco.

ambiente de bôa categoria Foi desclass{fica,do, por

Nota Oficial n. 13-53
'

RESOLUçõES DA DIRE- dos Campeonatos Estadu

TORIA, E DO CONSELHO! ais de Basquetebol, Mascu-

TÉCNICO _
lino e F'emínino., para os

a) - Entrar em enten- dias 12 e 13 de setembro

dimentos com as Ligas fi-j
do corrent: ano, caso. � L.

liadas ,paraJ o adiamento A. N. C. nao se prontifique
,

a realizá-los nos dias· já
.)....(_,,_�(�.....()_c,. '...-.<�,... marcados no Calendár-io de

CLUBE DE REGATAS �ALDO LUZ" 1953;

Ao primeiro colocado CQU-

Convite
b) - Convidar o Almi-

rrante
Carlos da Silveira

, Carneiro para Patrôno -do

Campeonato Brasileiro Ju

venil de Basquetebol de

I i953, fi,gura ímpa'r das Fôr

çar Armadas Nacionais e

cuja cooperaçã� ,expon.tânea
e decidida tem sido fatOl'

de inegável progresso para

os esportes amadores de

Ficam convidados todos os srs. Sócios .

e

suas exmas. famílias para assistirem as festi
vidades que, em louvor a São Pedro, 'Padoreiro
dos Homens do Mar, fará este Clube realizar,
corno acontece todos os anos, na séde social, no
próximo dia 28, domingo, com início ás 20 ho
ras, ResErvas de mesas com o sr. Tesoureiro, a

partir de quinta-feira.

ORLANDO CkRION-I

Santa Catarina;
Florianópolis, 22 de junho de 1953.

c) - Convocar uma Reu-

Presid'enté em exercício nião da Comissão de Orga
hização do Campeonato
Brasileiro JUVENIL, para

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aprovado oPlano Nacional,do Carvao·

Rio (Agência Nacioanl _

O presidente "da Republ ica,
sr. Getúlio Vargas, aprovou
o Plano dt) Carvão Nacio

nnl, tendo vetado alguns

dispositivos que julgou con-

trá rios aos interesses na

cionais, conforme justifi-
cou em .mensagem enviada
ao Congresso. O Plano ora

n�rovado pretende baratear

em cerca de 50% a: produ-

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DES..lNIMAOAS? !

IHOMENS SEM ENERGIA.
...Não é sua culpa �

t a traqueza que o deixa eansadc, V'lido
-
,I

.

com 'moleza no corpo e olhos sem brUt.;".

A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrça� para o tranalho.

VANADIOL
ção nacional, através da re-

mml'llla ,,� Ioll6hulm sanguíneos e VITALIZA o sangue en

dução dos custos da mi-
fraqll,,("i,lo F" (II' "o!tto delicioso e pode ser usado ..n. 1,).1,

ncração e da mecanização u Idade.
dos transportes. Por outro

lado, os mineiros terão com

a execução do aludido pla-
----�--

Distribuidor
C. RAM"OS S/A

Comercio _ Transportes
Rua João Pinto, 9 FpolisI-

I

,

t·· Festival lnternacicaal do
, ..

,

"-

-y��. LCinemá no Brásil
'

f'
I

CRIADA A COMISSÃO

ORGANIZADORA

Brasil, o Presidente da Re

pública assinoll o seguinte
decreto :

i missão, o secretário-Geral

: e. o Tesoureiro.

regulamento da Comissão

Organizadora 'do 1° Festi

val Interl'l�cional de Cine

ma do Brasil,

O SR. PRESII)ENTE DA p01' parte do Presidente da queadas, o Chefe do Govêr

REPUBLICA VETOU AL- República. A dragagem da no seguiu .0 mesmo' critério

GUMAS EXPRESSõES, Lagoa já está prevista pa- de não fixar a localização
JUSTIFICANDO EM ME- ra outro;-fins e será aten- antes de estudos teorico

MORIAL TER OBDECIDO dida por outros dotações. econômicos da Comisaão --

AOS IMPERATIVOS DOS Portanto, à sua inclusão Executiva. D� mesma for-

'INTERESSES NACIONAIS nos trabalhos de dragagem ma a localidade de Japari i
ALGUNS DOS VETOS foi abolida, na parte que designada como séde da'

PRESIDENCIAIS E COMO se refere a transportes. projetada carvoeira elimi-I
SF� DIVIDEM 'OS ASPEC· Quanto ao porto carvoeiro nada do texto em face dos

I

TOS PRICIPAIS DA que· o projeto determina estudos relativos ao pôrto ..........__ "':_��4IIii
.
(::}UESTÃO fõsse construido em Xar- de Itacurussá.

-

�-
-=.: ----

-

a;; ar�-:
I· ..,. - OS {in, de se�dandae num

- -
.--

---- _-... Passe se
\. \ da Cl a ,

I -__ \ do oU IC o
d \tarll cOm. . "

.

...._ livre, onge de on e 'lO ,,,j �"""J
zive\ recanto "

." ',;; '.,'

opr�as energias. ( .\ agradãve\ com >\. rni
oo

\sto \he será r���a�te motor. < :l_..,..,"",_

DO�\\OD"tiSOtiJ ' HORSE .J

SE A •

.

_'De 2.5 a 22 H.P.

Art. 1° - Fica instituída Art. 4° - Ficam isentos
a Comissão Organizadora de censura prevista no art .

do 10 Festival In ternac io- 5° do Regulamento aprova

nal de. Cinema do Brasil, do pelo Decreto n .. 20.439,
subordinada ao Ministério de 24 de janeiro de 1946,
das Relações' Exter iores, çs filmes inscritos no I

com as seguintes atribui- Festival Internacional de

ções: Cinema, enquanto sua exi-

a) organizar e submeter bição se limitar às progra

á retif icacão do Ministro de mações
-

oficiais do certa-

Estado o regulamento geral
do certame a ser realizado

em São Paulo, no periodo
de 12 a 27 de fever�iro de

1954;

me.

Art. 50 - Êste decreto
entrará em vigor na data

de sua publicação, revoga

das as disposições em con

b) baixar as normas e trário",

FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE
no, .rnelhores benef'ícios,
com mais ampla assistencia Regulamento da competição Atlética
medico-social. Além disso, a "Troféu JoinvilIe'"
região carbonifera deverá CAP. I _ FINALIDADES

ficar dotada de novos ele- .
.

t d
. ART. 1.0 - A Federação Atlética Catarinense, premo- I

mentos permanen es e 1'1-
verá no ano de 5:3, a disputa do "Troféu Joinville", PROGRAMA DE F,ESTAS PARA O' M1l:S DE JUNHO
nas cidades de Joinville, Blumena� e Florianópolis, I. Dia 23'- Terça-feira _ BOIT;E -- Uma gentileza
de acõrdo com as decisões do Congresso de Atletis-

;

dos distribuidores dos Acordeons "SCALA". Uma rioita
mo; reunido no dia 26 de Abril do ano de 1952. I da' inédita _ Boite da Colina ao som de acordeons e

vão e .índústr ias derivadas, ART. 2.0 - Destina-se esta competição, diminuindo os conjunto de ritmo. Ambiente junino caracterizado uma

encàrgos finailceiros das associações participantes, festa no Arra iaá de São João. Início 21 horas, Não ha-
aumentar o. número de, competições: entre os atletas verá reserva de mesas.

'

. catarinenses, permitindo a criação nas' .cidades do Dia 28 _ Domingo _ Soirée - Início 21 horas.
Estado de uma mental idade atlética capaz de novos

empreendimentos no setor do esporte base.

queza e progresso, com a

instalação de usinas termo-

elétricas nas minas de car-

ALGUNS VETOS

PRINCIPAIS

Os vetos principais dizem
I

respeito á Usina Siderúrgí- j

ca de Laguna, ao transpor
te do carvão sul-riogranden
se e ás usinas termo-elêtrí-

siderúrgica, assunto,
dúvida atinente aos

sem

técni-

cos encarregados dó pro

blema. Outra expressão ve

tada' diz respeito á cons

trução de uma ,usina nós

moldes da Companhia Side

rúrgica Nacional, e foi ve-

do' Car\éão Na,cional previa

zacão dêste tipo de

na' Mina-d.o-L'eão
usipa

também

foi vetada- em face de ·estar

em m�rcha a instalação d·a

Centrál de São Jerônimo a

poucos quilômetros de dis-

tância. Portanto os recur�
sos de sessenta milhões se

rão distribuidos ·d-e acôrdo

' ..

CAP ..
II - INSCRIÇõES

;Lira T. Clube

com os estudos da Comissão I CAP. V - PREMIOS rão por conta da associação participante.
Executiva do Plano do Car- 12.0 _

ART. 14.0 - As medalhas deverão, preferénciàJmente,
ART. Caberá a LANC as providências necessá- ser entregues, .após as próvas e o "Troféu Joirrvill:e"

vão Nacional, sem perfixa-' .

t't' -

d t f'
.

d Ih d"nas para a ms I Ulçao o ro eu e me a as, even- em Florianópolis, depois de encerrada a competição.
ção de local. do comunicar, digo, comunicar com a antecedência ART. 15.0 - Serão observadas as Regras Oficiais de A-

de 15 dias à FAC o cUplprimento dêste artigo. tletismo.
OUTRAS ELIMINAÇõES § 1.0 _ Para a conquista do "Troféu Joinvile" s.erão so- 'ART. 16.0 - As Ligas deverão, enviar, após a'l compe-

NO TEXTO DA LEI
mados os ponü>s das categorias feminina e masculina tições d·e suas jurisdição, o relatório com os resul-

� 2.0 _ A contagem de pontos prevalente será: tados das provas.
A dragagem dà Logoa 1.0 lugar - 10 pontos, 2.0 l�gar - 6 pontos" 3.0 lu- ART. 17.0 - Gabe a FAC custear o 'transporte e estadía

dos Patos' e dos rios Guaiba gar - 4 pontos, 4.0' lugar - 3 pontos, 5.0 lu- do' seu delegado, designado em resolução oficial ,com
gar � 2 PO!1tos e 6.0 lugar - 1 ponto. 15 dias de antecedência, de cada competição parcial.e Jacui até o porto de Xar-

queadas com a verba con

signada de 200 .milhões
tambél)1. sofreu

CAP. III - ORGANIZAÇÃO

CAP. IV - PROVAS

ART. 9.0 _ As provas são as constantes do art. 7.0
ART. 10.0 _ O atléta só poderá ser il).súito numa prova

em cada séde, excluindo-se as ,provas de revesa

mento.
--

ART.,11.0 - Não é obrigatório o desfile inicial.

CAP. VI - DISPOSIÇÕES GERAIS
!

ART. 13.0 - As despesas de transporte' e estadía corre-
-�---

• - 1 .

Rua Matle.'-ol D'Narpa 34 J, J .• antlo. ..�"'..
.) � ...�,

. FOIU S.. UlZ .%la Cl1.I. ,...... $41

CURITIBA rlLECII� .... , PROSt;SRAS
.......,_

PARAH4,..

Vendedor Pracista
Precise-se

•
·e

REVENDEDORES

A FÁBRICA DE COFRES E MóVEIS DE

AÇO AMARAL

I

deseja nomear Revendedores em praças ainda dis-
poníveis neste Estado, dando preferêl).cia a firmas
estabelecidas com. instalação de loja para mostruá

rio, vendedoras efetivos, etc. Propostas contendo de
mais referências devem 8el; dirigidas 'à Caixa Pos
taI 4.370 ou à Rua 7 de Abril, 126 - São Paulo.

Endereço Teleg.: AAMARALCIA.

Florianópolis, 22 de Junho de 1953.

A 'DIRETORIA

instruções especiais n eces-
�------------�.r----

"árias a execução do mes.

mo;

fôr concedida pelo Govêrno _

federal que ficará sob sua 1

'PI-A NOresponsab-ilidade. ,., �
.

i Vende-se um, em perfei-
Art. 2° _

. A Comissão to estado.
ora criada será constituida

de dois representantes do

Ministério .das Relações Ex

teriores; dois representan
te do Ministério da Educa-

Estado das Relações E,xte- E PLACAS 8IFILITICAS.
dores- indicará no ato da

III-XI·r· ·.·da Nouualradesignação, um dos mem- li ti "
bros da Comissão para di. MedicaçAo ::uxiliar no tra

tamento da sifilis.

O Presidente desi,gnará, I Perdeu-sedentre os membros da Co-,
. I

I·'
Uma caneta PARKER,

quem encontrar é favor en

-----------1 tregar no Cine Rítz;

*f�m�I�D

f C) tomar=as providência»
indispensaveis para promo
ver a representação dos paí
ses participantes;

. d) estabelece f, em
�

ORGANISADO
é_
EDITADO
PO�

1XJllÁLie/(Jeg(J4fl{g
gE/XA'g?t-!TTO
FLORIANÓPOllS_SAI·irA CATARINA

Fabricação alemã.

Vêr e tratar com Fran-
1

ART. 3.0 _ As Inscrições dos atlétas e associações de
verão ser feitas até Q dia 31 de, Julho, pela associa

ção interessada, preenchendo, o beletim de inecrfção,
por intermédio da Liga e que pertençam.

'

caso
, ART. 4.0 _ De posse dos boletin-s de inscrição, deverão

Achou o sr. Getúlio Var,.
as Ligas ou Departamento, remete-tos á entidade en-

.

gas ser importuna a pré- carregada da realização das provas, com a máxima
fixação -de um local "para urgência.
a construção de uma usina ART. 5.0 _ Condições de inscrição dos atlétas:

a) - brasileiro nato ou naturalizado;
b) - amador, regularmente fichado na FAC e ins

crito pela associação respectiva;
c) - ter sido. julgado apto pelo Departamento Médi

co da Liga ao da Federação;
§ único - Em 1i'lorianópolis, o Departamento de Atle

tismo cumprirá as disposições dêste Capítulo.

tada, tambem, a expressão ART. 6.0 _ A competição será realizada nas cidades de

que diz' ser a exploração na Joinville, Blumenau e Florianópolis, com a respon-

base única do carvão nacio-
.

sabilidade da Liga da cidade-séde, cabendo-lhe a

distribuiçi_ío, o horário, a escalação do juri, deverão'
nal.., pertencer ao delegado da Federação a função de
ABOLIDA, A LIM,ITAÇÃO árbitro geral. .

Com ês�e voJo,' v.s,

DAS USINAS TERMO- 'ART. 7.0 _ Distribuição' de Provas: ob·i ...â. um� cento '1ue

ELE'TRICAS Agôsto _ dia 16 _ Séde _ Joinvillé _ LANC
Ih., ..enderâ. jU,.o com,
penso.dor

Observa o Presidente Ge- Provas: Damas 100 - Peso e Disco e

-= levor';' D",. .... Stlà "esidên-
ru'll'o Var'gas que o Plano Cavalehiros: 100 _ 80() _ 1.500 - Distância ---:- Altura -,

'ii llli.lll cio. um lindo e útil "r,"ese"te:e disco
Setembro _ di.a.20 _ Séde Blumenau _ LBA um BEL(SSIMO COf"/l_Ede AÇO eRO/;1y�DO.

desde o início que a� indús-
I Provas: Damas 200 � Distância - Dardo. " . -AP ...

acui"�. hC)je c NOVO
.

tria carbonífera fôsse en- Cavalheiros: 200 -:- 400 - 3.000 - 10.000 - 4x400 _ t::.J NCO ,'GRDCOLA
trosada com a' instalacão de I Tríplice e Dardo I'

.

Rua c7�, 16

usinas termo-elétrica�. To-: Outubro - dia 4 - �éde _ Florianópolis - Dep; Atle- , .... FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

'. .. . . tismo da FAC.
davla os dlSPOSltiVOS m- Provas: Damas: 80 c/b - 4x100 - Altura.
troduzidos na lei limitam Cavalheiros: 110 c/b _ 400 c/b - 4x100 - 5.000
as usina�' a capacidades an-

. Vara - Martelo e Peso

ti-econômicas fixadas em ..\.RT. 8.0 - As datas para a realização não poderão se'r

3 mil e 8 mil kws. A locali- antecipad'as nem transfCÍ'idas, cab.endó' a FAC de
terminar nova data para a série não realizada, aten
dendo-se ás obrigações do Calendário para 53.

Precisa-se de vendedor de j21' pr-aças principais Esta: 'ção e Saúde; um represen

.iôa apresentação, prática, do. Exige-se bôas referên- tante do Ministério da Jus

conhecedor freguezia sêcos, c ias. Sigillo. tiça e Negocias Interiores;
molhados, ferragens e teCi-I' Cartas de próprio. punho um representante do Minis

;'eos, que possa também via- para Caixa do Jornal n. 13;) tério da Fazenda; um re-

presentante do Govêrrio do

Estado de São Paulo;' e o

Presidente da Associação
Brasileira de Cronistas Ci-

para

realização do festival;

e) aplicar a verba

nematográficos.

§ 10 � O Ministro

rigir, col')1o Presidente;
seus trabalhos.

cisco Büchele Barreto,
24 de Maio n. 433,

ESTREITO.

rua

Vende-se
Uma bicicleta nõva, mar

ca Standard, pelo preço "pe
chincha" de Cr$ 1.500,00.
Tratar com o Rodolfo, no

BAR ROSA.

de
-

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

os

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

tuadas à rua General
.si
Bit-

teneourt, 90 e a,venida Rio

Branco, 63."
Tratar à rua Artista Bit

tlmcourt, 36.

A 'N

te"çao
Aluga-se quarto para ca·

O Centro de Irradiação sal sem filhos, moços e mo

Mental "Amor e Luz" realiza ças, sem pensão, Onibus na

sessões Esotéricas, todas as se·
.
porta.

gundas feiras, às 20,30 à rua Tratar à rua TiratentesConselheiro Mafra, 33 - 2°
andar. nO 14 - terteo - Salão

ENTRADA FRANCA Ilheio com o sr. Mario B04
uatelli.

"."-1�'.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Quinta-feira, 25 de Junho de 1953 o ESTADO
.,'--,.,------------------�-

o_co 40 .10$to
PROGRAMA SOCIAL PARA O MÊS DE JUNHO

-

"

DIA 27 - SÁBADO - GRANDIOSA FESTA DE SÃO PEDRO. DANCAS REGIONAIS, MÚ-
'SICAS TIPICAS, SANFONAS, QUEIMADA, PINHÃO, BATATA, CHURRASCO, ETC., ORNAMENTAÇ)\.O JADEQUADA EM TO
DOS OS SALÕES RESERVAS DE MESAS fi PARTIR DO DIA 10, AO PR�ÇO DE Cr$ 50,00. TODAS SEGUNDAS-FEIRAS, SES
SÕES DE CINEMA, ÀS 19,30 HORAS, PRÓPRIAS PARA OS FILHOS MENORES DOS SRS. ASSOCIADOS. TODAS QUARTAS-

, FEIRAS, SESSÕES DE CINEMA, ÀS 20 HORAS. IMPRÓPRIAS PARA,MENORES. "

25 DE JUNHO
I;

A data de hoje recorda-I
nos que:

_ em 1631, o Capitão
Luiz Barbalho, por. determi

nação de �atias de Albu

querque, atravessou o Be

ber ibe e desalojou os ho-

ALIANCA 'DA' BAHIA CA- f ++
• ++· +

+..·�·•..........+:+ .: +. ,.,

-

• - ,,� +' ., + +' +' •• +' +' + • • +' '•. +' • +' ...... '

+,. + +' •..,.., ••+
PI1 ALIZAÇAO S. A.: '

.' •••
�:.'"

.

I 5
ti

Perda de títulos
I

�:.� A Be eza De .

ua Cssa :�: I
y , ti

! Começa Pela'i Janelas =i= I
� yl;. NÃO INSTALE CORTINAS EM SUA CASA SEM VISI� +:,+.:. TAU PRiMEIRO A +:.� y
t

/ •••

castelo de Si Jorge da Mina, cruzeiros), de n. de or-dem :}= JOaLHERIA e OTlCA GILLUF !
na costa de Guiné. A praça 26.135 e n. de sorteio .... +:." ..:.
era fo rt.iss ima e poderia ter 04.131, emitidos pela Agên- +:." QUE POSSUE AS FERRAGENS KIRSCH,' "PARA TO- .:.
res is ti do vitoriosamente ao cia emissôra do Rio de Ja- +:." DOS OS TIPOS DE CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE INS- .:.

y t
ataque. Mas assim não su- neiro em agôsto de 1934 e .:. TALAR' PERFEITAS NO FUNCIONAMENTO. COM +:+

. cedeu, Logo que chega, 0- julho de 1939 respectiva- .:. FERRAGENS �'KIRSCH", TUDO É MAIS 'FÁCIL!' :::
cupa KOén um monte cha-I mente, pertencentes ao Sr. ......... ..

....... JÁ VEM MONTADAS ....
mado de Santiago. dispara Siddney Nocetti, . residente .i. :
alguns tiros -e intima ao) nesta éapital, com pag�- LEVES E ALTAMENTE RESISTENTES .:+
;oven1ador que se renda, o I mentos efetuados até o mês. DISPENSAM GALERIAS DE MADEIRA +:.t �J.que se efetuou a 29 de agôs- de junho de 1953, o qual os �. ,

to, voltando depois Koen I declara nulos e vai reque- :..:++:..:...:...:.+:..:...:...:...:..:...:..:�C..:...:..:�:..:••)· .:..:••:..:..:..:+(..:..:...:..:...:..:
para Pernambuco., I rer as respectivas segun-

das-vias. .

/
.
_ em .1822, na )vila de Florianópolis, 16 de junho

Conheira ,Bahia" "deu-se te 1953.

landeses

Olinda;
do Perrexil, em

Extraviaram-se dois títu
_ em 1637, partiu do por-l los da Aliança da Bahia Ca

to de Recife uma frota hO-1 pitalização S. A., sendo um

landesa de 9 eml:iarcações e do valor de Cr$ 6.000,00
1.200 homens, sob o coman- (seis mil cruzeiros), de n.

do do coronel João Koen, .de ordem 15,731 en. de sor

com o fim de se apoderar teio 15.264 e outro do valor

da fortaleza portuguesa ou de Cr$ 12.000,00 (doze rnil

ULTRA SONO
TERAPIAuma sublevação contra o ge

neral portugü�� ,. -Madeíra,
promovida' pelos Coronéis
de ca valai-la José Garcia

Pacheco e Rodrigo, Anto

nio F,alrão Brandão, ade

rindo á Independencia do

Brasil;

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN
PARA INFLAJV[AÇOES E DORES.
TRATAMENl'O SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
_ em '1,835, o

_

General
. _

Manuel Jorge Rodrigues,
mais tarde Barão de' Ta

quar i, desembarcou em Be

lém do Pará;

- em 1850, fói promulga
do o Código do Comércio;

i!: INFLAMAÇOES DA CABEÇA E GARGANyA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

Vende-se D
.

GUE E I t �
Vôe pela

kg��:::l��.m�=::' "':;�:� I R. RR RO i �*EF7I�
do.

/. . , I CONSULTÓRIO _ VISCONDE DE OURO PRETO! -------'---' -�--_-_
Tratar com os propneta-.

_ ALTOS DA CASA BELO. HORIZONTE.
. I

dos do BAR ROSA.' I l{ESIDf:NCIA _ I"ELlPE SCHMIDT N. 113. LI·ia "O ESTADO"
_ em 1874, começou, no

Rio Grande do Sul, a revol

ta dos fanáticos Muckers,
dirigidos por João Jorge
Maurer. _

Entr icheraram-se n9 bosque
de Ferrabaz, mun icipio de

São Leopoldo, e só foram

vencidos no dia 2 de agos

to. Em um dos combates

foi morto o comandante das

forças do Govêrno, Coro

nel Genuino de Sampaio;
que fôra um dos mais dis

tintos comandante's de ba

talhão de guerra, do Para

guai;

AS VERDURAS COLHIDAS 1 EM. CASA�

SÃO SEMPRE MAIS SABOROSAS!
»::

.

I

_ em 1875, ficou ,orga

nizado um 110VO Gabinete,
presidido pelo. Marechal

Luiz Alves de Lima e Sil

va, Duque de Caxias, suce

dendo ao de 7 de Março de

1871 que era presidido pe

lo Visconde do Rio Branco.
Governou' até 5 de jan'eiro
de 1878.

, �

Para fazer' uma/boa horla•••

Comece adquirindo boàs Jementes
E boas semen tes, de germjna
ção garantida, vocp encon·

trará nos Postos· dt' Venda:
- ({C. A. CARVALHO»

,l\IERCADO PÚBLICO e

André Nilo' Tadasco
CASA AZUL (Ed. São Jo,rge)

Fr.qu�tz., em gera I

Vlobo Creolotad
(Silveira)

* çOUVE-n0R ,

* OOUVE MANTEIOA
. * RAB."-"IETE

• NABO BRANCO * PF.PrNO

... Com RABANO * ERVTLHA

* R�POLHO -* ALFACE
* NABO AMARELO * CENOtlRA
III TOMATE * BETERRABA

Participação
Ernesto Meyer Filho' 'e

Senhora participam aos pa-

Cine Jornal. Nac,

Preços: 7,00 _ 3,50
Imp. até 14 anos.

Cinem.as
' •• RJ

As 5 - 8hs.

B�n:ry SULLIVAN _ Lo

reta y;pUG em:

CALUNIA

No programa:

Cine Jornal, Nac.

Preços: 7,00 _. 3,50
Livre.

As 8hs.

Barry SULL!VlAN - Cid
, CHARRISSE' Au drey

TOTTER em:

'TENSí\O

No prcgrama :

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 _ 3,50
Imp. até ]8 anos.

1:mlIilII1
I

'

As 8hs.

Lon MAC CALLISTER

em:

MISSÃO NA COREIA

N 6 programa:

As' 8hs ..
Anne CRANFORD

Jean SIMONS em :"

TRES DESTINOS
,

�r
<,

rx o programa :

Cine Jornal. Nac.

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

f3L�VIÂ
,

Estreito '

As 8hs.

Arturo De GORDOVA _

Esther ,
FERNANDES em:

, ..
,

SUA ULTIMA AVENTURA

No progra.ma:
Cin e .JOI'I�al. Nac.

Preços: ,,7,00 _ 3,50
Imp. até 14 anos.

I Não haverá sessões Cinema

tográficas

a ,Equitativa dos Esfados
Unidos do Brasil

Assembléia Geral Extraordinária - 2a. convocação
- São convidados os senhores mutualistas desta Socie
nade a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária,
às 15 horas do dia 9 (nove) de julho do corrente ano,�a
Séde Social à Avenida Rio Branco, 125, 70 anelar, no Dis
trito FederaÍ, a fim de deliberarem sôbre a seguinte or-

dem do dia:
.

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

b) - ratificação de resolução e atos da, última As-
sembléia ·Geral Ordinária;

.

�
c) _ interêsse gerais.

_

Rio qe Janeiro, 15 de junho de 1953 - (aa.) Romeu
José Fjuri, Presidente _ José Corrêa Pedroso Júnior,
Diretor e Reginaldo Babo Trajano, Diretor".

l

(

Concurso para preen-

chimento de vagas do Qua-
\iro de Funcionários da

Um relogio de pulso m'ar- Assembléia Legislativa
ca "AVIA". In,'lormações: Livraria
Gratifica-se bem a quem

pnÜegar a Rua Arcipreste Liéler, Rua Tenente Silvei-

Paiva 17.
-

ra, Edifício Pathel'non

OLHOS ..,... OUVlD08 - NAKlZ • QAa9m.A
DR. GUERREIRO DA

.

FONSECA
••..-elaJlat. •• B...ltaJ

Receita de Ocu'lo. - Exame d. Vuado d. OIbo para
Clal8iffeàçio da Pr.aalo Arterial. ,'1

'Ilodéraa Aparelharem. . f
Co..ult6rt. - VI.coad. 4. �uro Pr.�_,"",1_._-_..-....,,,;,"".__""

GRATIFICA,·SE

I' ar�l�i:: co�:;�:ta:�nt:
. 'I' (:0 material de interêsse

p:lIticular.

I l"avor entregar na rua

1---------DINHEIRO '

QUem o perdeu perto do

Grupo ESGolar "Lauro
, Müller", dirija-se à direção
do Estabelecimento.

:PERDEU-SE

Vende-se
Uma casa. recem-cons

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

frente, sito à rua Ruy Bar
hosa 92. (Próximo Abrigo

de Menores).
Vêr e tratar no local.

AULAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Assembleia Legislativa
PROJETOS DESDOBRA- 11/53 H - crédito espe

DOS 'DO PROJET.O DE LEI cial de Cr$ 100.000,00 '-

NR. 11/53: para melho"I'amentos da es-

11/53 A - Crédito es- i trada Laguna - Jaguaru

pecial de Cr$ 1.550.000,00 na.

_ óbras do edificio do ,Tea- 11/53 I -, crédito espe-

tro Alvaro de Carvalho. cial de Cr$ 100.000,00-
O dep. Estivalet Pires construção dos prédios es-

apresenta emenda. colares de Ribeirão Peque-
11/53 B - crédito espe- no e Campo de Fora, Lagu-

l

cial de 1.000.000,00 - cons:
trução da estrada Lauro

Müller =: Bom Jardim ..

O dep. Osvaldo Cabral' a

presenta emenda.
11/53 C - crédito espe

cial de Cr$ 700,000,00 para

a ampliação da Escola Nor

mal de Lajes.
� n/53 D - crédito espe

cial de Cr$ 500.000.00

construção da 'estrada

Brusqu e - Vidal Ramos.

O dep. Alves, péde apro

vação in tegral do projêto,
11/53 E - çrédíto espe

cial de Cr$ 500.000,00-
construção da Delegacia de

Polícia de Joinvile.

11/53 F =- crédito espe

cial de Cr$ 250.000,00
construção da Maternidade

de Itajaí. - Apoiou em no

me do P.S.D., o dep. Estiva-

na,'

11/53 J - crédito espe

cial de Cr$ 150.000,00
construção de um Posto de

Saúde em Guarumirim.

11/53 K - crédito espe

cial de Cr$ 250.000,00, des

tinado às obras do edifício

do Tribúnal de Justiça.
11/53 L - crédito espe

cial de Cr$ 100.000,00-1construção do prédio esco:
lar da Barra do Rio - Ja

raguâ do Sul.

11/53 1"1, - crédito espe

cial de Cr$ 170.000,00

construção dos prédios es

colares de Guamirangn e

Guaramirim.
11/53 N - crédito espe

cial de Cr$ 150.000,00

construção de um posto de

I'Saúde em Capinzal. .

11/53 O - crédito espe-
I,

let Pires. cial de Cr$ 80.00,00 - a-

11/53 G - crédito eSP�-1 quisiçã.o ',do pr�dio esc�lar
eial de Cr$ 150.000,00 cons- ' de Panca - Sao Joaquim.

trução d:e um 'Posto de Saú- 11/53 P - crédito espe-

de na cidade de Lauro Mül- cial de Cr$ 150.000,00
ler. Casa do Estudante.

DR. GUERREIRO
CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RES1D1l:NCIA - .l?ELIPE SCHMIDT N. 11.3.

I Equitativa dos. EstadlS
,

Unidos do Brasil
, Assembléia Geral Extraordinária - 2a. convocação
- São 'Convidados os senhores mutualistas desta Socie
dade a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária,
às 15 horas do dia 9, (nove) de julho do corrente ano, na

Séde Social à Avenida Rio Branco, 125, 70 andar, no Dis
trito Federal, a fim de deliberarem sôbre a seguinte or

dem do dia:
a) -, discussão e aprovação dos novos estatutos da

Sociedade;
b) - ratificação de resolução e atos. da última As

'-'--"'_ semblêia Geral Ordinária;
c) - interêsse gerais.

'

Rio de Janeiro, 15 de junho de 1953 - (aa.) Romeu
José Fiori, Pí-esidente - José Conêa Pedroso ,Júnior,
Diretor e Reginaldo Babo Trajano, Direto'r".

ECONOMIA absóluta
Grande CONFORTO

(

AQUECEDOR

ELÉTRICO

I���
IME'RSÃO e CHUVEIRO

�
_.--="'-__

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

O MISTURADOR DÁKO, de regu·

lagem instantooea, permite o

maior escola de graduações de

TE0PERATURA.

,
-- ._-"

,

CONFbRTO absoluto
Grande ECONOMIA

I

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricados nas tipos
harizontol e vertical.

\

;,,;;�r-�:;��\..__,__
• . Construção sólida. s'endo a caixa interna de COBRE e'

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do. tipo tubular. inteiramente blindàda.
• Controle �ut�mático de temperatura POC lJ.RMOSTATO.

que proporciona grande EÇONOM,IA.
/
i

.;e"

FABRICA

f. BA�OS S/t.-Comércio e &gências
R ua João Pinto, 9·.r.·Fpolis--Sta. Catarina

----,-- .....

De ordem Ja Mesa Administrativa da Irmandade do
Senhor Jesús dos Passos e Hospital de Caridade, desta
Capital, previno aos interessados que, até',o, dia 26 deste
-nês, às 12 horas, receberá, esta Irmnadade e Hospital,
la sua. Secretaria, propostas, em cartas fechadas, para,
.o f'o rn ec imerrtn de todos OJ; artigos necessár-ios ao seu :,.

-onsumo.: durante o' semestre. de julho a dezembro do
-orren ts 'ano.

Florianópolis, 10 de junho de 1953.
Luiz S. 13., da Trindade - S�eretário

Agradecimento I Animais «Bianch.ioi)) S. 8.
A família de VirgiÚno I ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

F�rl'eira de Sousa e de João I '.
- . , .. B' h" S A ISao convidados osacionistas de ianc 1111 • • pa-

Olegário de Sousa, vêm de
Ta se reunirem em As'sembléia geral extraordinária dia

.públlco agradecer .os servi- 27 do corrente mes e ano ás 10 horas, no escritorio da
.os que prestaram os Drs.' firma á rua 15 de novembro n? 148, nesta cidade, para

Dib Mussí, Ylmar Corrêa, deliberarem sobre a seguinte
�. Cherem e Homero' Mi-

caram a família.

ULTRA SONO
TERAP IA randa os quais tudo fizeram

O :MAIS MODERNO E EFICJENTE,-_TRATAMEN- '?p.ra que ,.í?e;'�tià.§.�e,,:aqy��
'l'0 PARA INFLAMAÇõES E DORES.

.' "es', dois, ,atlteS'?'-queritlos. ",
TRATAMEN�O SEM OPERAÇÃO DAS, A família agradecer ain-

S INU5 IT'ES .la, a todas as pessôas 'que'

,

"

,

mv.a ram í'lôres e condolên-
E INFLA1\'lAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

:Ias, hem como aquelas que
TRATA,MENTO COM HORAS MARCADAS.

icornpanharam os féretros
rté sua última morada.

Finalmente, a todos que,

le uma fôrma ou outra,
iresta ram suas homena

�'em aos extintos e confor-

""' Acham-se abertas na Escola de Aprendizes Marí-
uheiros dêste Estado, a partir de IOde Junho de 1953 a

I 'E � I T" A I ,/,f' n de Agôsto de 1953, as inscrições de civis candidatos

AULAS.... à_m�trícula EUS Escolas de Aprendizes Mar-inheiros,
_ nascidos entre 2 de Júlho de 193-4 e 31 de Julho de 1937.

Concurso para preen- ! SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO /
- Tôdas as informações que se fizerem necessarias

h· t d d Q I ARMAZENADOR DE FLORIANÓPOLIS ;!Odem ser obtidas n a aludida Escola, no 50 Distrito Na-._: imen o e vagas o ua- ,

I C" A •

•
. - va ,na apitân ia dos Portos, nas su'a s Delegacias e

Ira de Funcionários da I

De acôrdo com o art. 28 alinea a, dos estatutos, fi-. Agências, e nas Prefeituras ,Municipais de todo o Estado.
Assembléia Legislativa' cam convocados todos os sócios quites em gozo dos di-

'

In formações : Livraria reitos para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-sl
í.ider, Rua Tenente Silvei- no dia 25 do corrente, em primeira convocação, às 09,00

horas, e, caso não haja número legal, em segunda con-:a,' Edifício Pathernon vocação, às 10,00 horas, em sua séde social, com a .se-

guínte ordem do dia: j
,

.
Julgamento e aprovaçã"o da proposta orçamentária

para o exercício de 1954.
Demóstenes TzeJi1ds - Presidente

ORDEM DO DIA

_ 19 Aumento do capital soci�l_com aproveitamento
da reservas;

2° Transformação de ações ao portador, em nomi
nativas;

30 Assuritos de interesse geral.

Lajes, 15 de junho de 1953'

Cícero V. Costa Neves
Diretor Presidente
Edmundo C. Arruda
Diretor Industrial

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

..

.

PA_.1 IIt!scOJVen·de-se. ,l/ ,AI. 'f">�'t

_. I.�- "OURAIfTE TODO DIA

,u�;:' ':;'�H:,::rn�:��,::: �"" nos \I,4PCJOS
lo 55 m. de fundos por 10 II .I�, D�"ft�,",'t'rente, sito à rua Ruy 13ar-�'

"

,

'

/.
;;

, � ,:'
ij();a 92. (Próximo Abrigo I '; �' »,. � � � ...I - <�. "

de Menol/s). - � 'II
,

� ,

,

Vê!' l' tratar no local.

Editai de Fornecimento

,

o MELHOR JURO �

ffiMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
E

HOSPITAL DE CARIDADE·.5%
, .

-
- .

DEPOSITOS ,'OPULARES

BANCO' 'AGRíCOLA
.

;
.'

.�

" : l'IUA TRAJANO: 16
'nORIAN6pOLlS,

'

,,'

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

Cerâmica São Caetano
TIJOLOS PRENSl\tJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TARIO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama a Ci,l.
JERÕNT1UO COELHO, 14 - Caixa

239 - Florianópolis-,

DiSTRIBUIDORES
'

Postal,

\

Viagem com .seguraaça
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS :MICRO-ONIBUS DO
- RAPIOO �(SUL-B,RASILKlRO»

Florianópolis - Itajaí - Joinville ,;_ Curitiba
�:'i'f'�1"�,,,, ._--

Ag'e""ncl·a _

•. nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

,

----_-----------------, �-,--_
,

NOTA

Rua Mor.dlo' 0.0_0"). 34JII J.O ""li,,t 1,,<,.0,;
-

�."O\

CURITIU rUECllAM., PROS"BIUS

Colchoaria Illanlica
Especialidade em jogos estofados, colchões de mola,

crina, capim e divans.
Reforma-se jogos estofados, assentos de veículos

etc.
Serviços de, reforma 'em geral - Rua: Conselheiro
Ma,fra 182, esquina 'de Padre Roma ._ Eloríanôpolis

COLCHOARIA ATLANT�CA

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

�..
�'��--I'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Descoberto Um· Tunel -Misterioso .�

PORTO ALEGRE, 24 (V. mostra-a abertura de regu- i Como nada fôsse encon

A.) - A pacata vida dos lar tamanho do túnel, per- I
trado de anormal, a polícia

moradores de Mont Serrat mitindo a passagem de um deu pOI' f inda a diligência.
g. feirante me1'cava seu.

foi repentinamente sacudi-. homem. ' ! As buscas, porém, continua-
o I:> 'UL

�

24 (V A) 'I-
.

tamení d 1 denoi prodiüo. num cantinho dis- Io. h. U,' .' . -, vam I lCI arnenre os mem-, prece Ol1( o, novos epoi-
d

da com uma novidade que I
() capataz das obras, Al- rão, até que fique esclare-

A reexportação fr'aUdUlen-ll· bras da organisação crimi-, mentos Iorrm tomados ón- ereto do Estreito qu(m�, se espalhou sábado último berto Vieira, acompanhado cido o caso.

t I f- b '1' b
.

O desvi feit d t Delezaci d Falsi qual JÚ1J'iter tonante, ca�-I. I - .ii C o ca e rasi erro �m aro, nosa: esvio �ra ei 'o � ,e,m �a e ,egacl� �
. -

_

d f'
I pelo bairro, E' que na rua

I
de outros operarros, pene-

1 A t t f I
f

-

t dIte '1'0 .lie em cima a mal:> o �s-
�. - .. .

I d' N.o teto do túnel viam-secauo para a rgen ma e scgum 'e maneira: o ca e I icaçoes, en o SIC o In rr -

,. I< rei Alemão fOI descoberto' trou no tune , percorren o-

I
.

d M t id
-

d Brasil
I

d T" co na pessôa do proprw sr.. '

. I· . - macas de enxadas e picare-desvia to em on evi eu 0;',1 compra io no . rasi a ga os .os srs. arqu imo ,
,

F
. misterioso túnel construr- l o em ambas direções, pa-ra

E t d Unid
!

C '" 1 300 M F' di t Prefeito Paulo Fontes. oz
-

'
.

.

I .
'

. tas,' provando haver sido opara os < s a os ru os era 1",1 • ,00 a saca, man- l' arque errerra, Ire ar
" a,"

do nao se sabe como nem; voltar em seguida em virtu-
feita por uma verdadeira

I'
dado para a Arge�tina com superintendente da Cia. Le- um çhua. A nnprensa tn- por- quem. I de da falta de ar.

mesmo aberto por mãos hu-

quadrilha, mediante a fal-' documentos forjados e ven- me Comissária Exportaldo- lide! glosou o episódio. �e O túnel surgiu causual-] O fato foi comunicado às manas. Mais adiante foi en-
I ,. .

.

E l id bôba não tinha nada ama0
, .,. I'

. . contrado um outro vestígios íf ica ção de documentos - d idos aos americanos em ra, de Santos; uc I es mente, quando o operarro autor idades po reiais, que
. . -

f' d J\1f <- idé 72 dól C t C t C C' do fisco e muito menos a.
.

'I 1 Ieis o que ja ICOU apura o ronte vi eu, a o ares no os a UI' a arrazza e la.

b I
Jose Pedro, um dos 7 traba- rumaram para o oca, pe-

1'1'
A •

d tori
I

bi I' (C $ 3600 d bé d S t lo sr Prefeito·A a ança '.
Inas (I igencras as au 01'1-, e am 10 ivre. r, . ,00. Lt a., tam em e an os; e i » '..

' lhadores que alí executam; netrando no tunel para 0-
.

'

1\.T" t b
... d :/.0 feirante estava. vu:tada, ',calcado ,o barro deixando àdadas policiais desta capí- nUO con .am>o -que sa em Rodolfo Wagner, socio a -

. 'uma obra pública deu, um go retornarem, apos percor-
I I E

.

t
.

S· I M I C· do da.va quilo CO/H q1.ttlo, 'I 'b' vista de todos o atestado deta .
< m prosseguimen o ao firma mva e o e la. I l

• golpe de picareta no terre-, rerem 30 metros, tam em

Dois mil e 300 cruzeiros inquérito policial a que a Ltda. e agente de 'navega- mas dava quilo co�n
-oito-

no. Este, cedendo,' pôs a
I
por falta de ar.

em saca era quanto ganha- polícia de São Paulo estâ ção da Cia, Hamburguesa centas gramas. F agrante, '.----.

depoentes ::�:;;� ;�:�:�:�;o :;: iA AssociaçãO IrmãO Joaquim
::�oOJ;:;�:'r�::itS:l��Ó�i:�::� �::il;o�d;a;:�n�s v���:a c:�: ioaugurará,' sibadO prólimo, -

a �:��:d�::S s: :eet\::r:�to;�
torida des, 'deixando'de es- Dr. Juiz. I ','. nova ala da Maternidade avançar mais, em virtude

1
.

, •

t" AFERIÇÃO de ameaça de sufocação. Ocrarecer varres pon os im- li!filI -

"O C I 1 A"
portantes da operação cri- -=' r. ar os Vorrli-a uso de máscaras não foi

I A modesta e enfen'ujada possível em virtude da exi-
. A Associação Irmão Joa-, O ato será solene, a êle

guidade da passagem. Pa-Estiveram presentes, aos' balança do feimnte viaJOU,
d d

'

P f't E quirn, que vem mantendo,' comparecendo altas autorí-
ra a -frente, .0 túnel contí-depoimen tos os srs. Melo eti a, para a re e� ura. I

d d testa Capital, a

Materni-I
dudes civis, militares, ecle-

Freire, promotor público, e depois, semp1'e custo ia a nuava estreito e lon,go, fa-
lade "Dr. Carlos Corrêa" siásticas e demais convida-

Hermínio Cancelo, da Su- pelos olhm'es vitoriosos da zendo leve inclinação para
i .

lt t'd d
. � o Asílo que lhe tem o li dos, se realizará ás 15 ho-

del1tr'o da ter'r'a, seguI'ndorintendência da Moeda e do l11ats a a au on a e munt-.

I
.

L ( b 1
' aome, acaba de concluir ras do próximo sáb+tdo, depol's ,em dl'r'eça-o a' dl·r'el·ta._., 'd't C'tpa que se a a ançara, I_,re 1 o.

t d d '11ais um edfício, qual seja

I'
confórme convite com que .A poplllaca-o esta' l·ntr'l·ga.____________

I
num mornen o e gran e

_

- .

I .) da nova ala daqllêle mo- nos distinguiu o sr. ,Edio da com a descobeI'ta.inspiraçao ao v�stoso ance

delar C3tabelecimento que I
Ortiga Fedrigo, Presidente

de publicidade, que, por -

.

,
vcm prestando à população I em exercício da Associação

ce,'to, lhe daria umas gra- "
<)s mais abnegados servicos I "Irmão Joaquim".-

I

de ordem assistencial. I

E Não Havia Escândalo.! TIM ...

A quadrilha ganhava somente 2.300·
cruzeiros em saca de café '

Ante-ontem,. ao cair da noite, em plena rua Felipe
Schmidt, o sr. Manoel de Menezes, diretor do jornal A

VERDADE, fof vítima de grosseira e estúpida agressão,
l)or parte de um grupo, capitaneado por um ctmhado do
sr. Prefeito Municipal. Já uas vésperas, o mesmo jornalis
ta sofrera urna tentativa de agressão, por parte do sr.

'sofrera urna tentativa de agressão, por parte do sr.

Carlos Saldahha Diniz, que' para levar a efeito a sua in

tenção, frustrada .pela intervenção de terceiros, chegou
a invadir o próprio Palácio da Justiça.

Esses ateptados, em

pleno coração da Capi
tal do Estado, são sinal
dos tempos. Sob o omi
noso governo passado, os

jornais da oposição che
gava�. ao desplant.e de
retirar os nomes dos res

ponsáve-is do cabeçalho,
1)ara atacarem os homens
da situação, sôbre os

quais atiravam todos os

insultos e calúnias.
Agora, os que agri

dem, são os mesmos que
usufruir'âm aquela ,liber

dade absoluta e integral.
.i.Has, no duro, ninguem aDisseram o que bem en-

tendiam. Agora, que sai. credita que o homem consi-

bam ouvir. E se, porven;. ga laudo médico favorável.
.

tura, .se julgarem ofen- E' que êsse professor, além
didos ou prejudicados nos seus interêsses, o caminho de fazer escrit&s para vã
não é o da forca bruta" o da selvageria. O caminho é o I
da lei. Usem-n;, em d�fesa. Essas agressões estúpidas rias casas comerc;ais, ,em-

evidenciam, para o poVô; que- os criticados ou não po-I birrou em não pôr luz elé

dem ou não acreditam lio recurso à justiça. I trica na sua casa. Tl'àbalha,
CGmo a nossa formal condenação ao desforço físico" i de noite, com uma lampa

e o nosso protesto contra a violência de que foi vitima I l'in!1 a querosene, bruxole
o diretar da A, VERDADE, apresentamos-lhe a nossa

- ante. Luz elétrica não quer,inteira solidariedade.
.

No càso, ainda, é de lamentar que a Policia fôsse porque, segundo diz, não

a grande ausente. O' jornalista, antes ameaçado, recor- quér dar confianças ao Pre

rera ao próprio dr. Secretário da Segurança.
. De nada feito .

./

adiantou. Aguardemos, no entanto, os fatos, na espe- Um professor. com 'essa

rança de que. seja aberto inquérito a respeito. Mas in- méntalídade merece mesmo
quél'ito honesto, sério, e não apenas inquérito-tapeação,

,:;er aposentado! Mas porpara breve engavetame.nto.
A Policia, até agora tão enérgica contra o diretor miopia, não! Quem deixa a

da A VERDADE,. deve sê-lo tamb('m contra seus nu- lu� boa para trabalhar .com
mer'osos agr,essores de �nte-ontem, dim de não se de-' .. -

d f.1 peSSlma, nao po e so rer

sacreditar 'perante a' opinião pública que, inequivoca- das vistas.
mente, manifestou a sua solidadedade à vítima. Se não

pom:!e evitar a agressão, que não tire a'o' governador o

direto de se jactar da liberdade de imprensa sob seu

desastrado govêrno.

""n .. ianópolis, Quinta-feira, 25, de Junho de 1953

Estúpida Auressãol:

o

-Associação- Irmão Joaquim
.

CONVITE

BALANÇA

'Sul-Americana. '

Nenhum' dos

ruinosa.

Mobilização

M. SOARES

LA PAZ, 24 (U. P.) _

rilas �� si�patia ao seu j�
f .' I desrmltngmdo stock) fm
J PreSidente Paz Estenso-, -

.

d
-

'M d ,):) 'bl'
. . envw a ao erca O-rU �-

co ordenou a moblhzação
f ·d-,....'I co, paTa seT a ert a com a

ro'al das forças armadas
b 1 d

- d
. ..! aLanca-pa ?'ao, por or em

do MOVImento NaclOnahsta'
1

>

eLO Dr. Juiz.
levolucionário.

de u'a mão humana,. cujos
dedos outrora deviam ter

sua passagem.

Cêrca de 30 metros' fo

ram desbravados pelos tra-

Morreu Afogado

Análises
1

o pioneiro, em no:;;so ter- Quarteirão do bairro Gua

ritório, do sistema rodovi-á- nabara comunicou á Delega.
"Aos tolos, aos incapa-I' rio, em sua época apontado, cia Regional de Pol,ícia que

zes, aos imbecís, cabe a me- em conclaves nacionais, co- havia, sido encontra,do.. no

Ihor parte neste mund_o/'
.

mo modelar. rio Bucarein o cadáver de
Podem sentar-se à vontade, O impulsionador das 0- um 'homem. Dirigindo-se à

gesticular, ,como num gran- bl'as de' assistência social, quele local em companhia
de anfiteatro e, como es- santuários transbordantes do dr. Aluisio C.ondeixa, o

pectadores, presenciar o de- de, solidariedade humana, a comissário Aristides verifi-

D' I
.

"

I Aconteceu, então, o im

e Dla rUI previsto. O vito1'ioso sorri

I so elo Prefeito Fontes foi
Corre por aqui, com vi-: clen'otado pelo esgaT da

S03 de �vel'dade, que o sr.! surprez2 e estampou-se-Ihe,
Haul Manoel Justino vai a-: na fision01nia abatida, um

posentar�se, com menos de
I
ri.ctns doloroso de humilha-

I

15 a.nos de serviço e todos ;,'io. Deu-se a melódia. O sem'olar do espetáculo. Não servir aos desajustados, a- cou que o corpo já' havia
JS venciment.os. Dizem mais, quilo da baleinca-padrão da dUlmarn atenção e ning.uem bandonados e enfermos. sido retirado da água, ten-

,)." !

que o motivo será miopia. ?Nfe-itn7a p2sava 900 gra-j dêles se ocupa". O pensa- Um Homem que,. nestes do sido o morto identifica

momentos de personalidades do como Avelino Bruno.

fugidias, �a Câm�ra Fedê-, G,onçalves: natural do Es

ral tem SIdo o ahcerce, a tado do RlO, casado, com 6'8

garantia, o exemplo, o pa-I anos de idade e que residia
drão de Um Poder. I no bairro Guanabara. A

da P�'efeitto'a e, com iS$o, neo que morre no ridículo Bem hajam os que se ele- autoridade supõe que Ave-
. 1 ,

não concordou a balança da público. vam, dignificam, apontam llino tenha sido vítima de

Just-iça: A sentença judici- Estes se definem à pos- caminhos. i um acidente' tendo eaído
,,:l ji foi cónfirmada pelo teridade nas página·s da. "A eternidade das Pá- de cabeça na água, ficando
egTég-io Tribunal. História', fi'cando aquêles trias, é o fruto da grandeza com as pernas presas na

Nesse balancé de balan- circunscritos, ao seu meio e moral de seus filhos". canoa.

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

PÊSO

Jinete do Ivlinitro dQ Traba-l Bu�;eam ditos piegas de

AC IDENTADO lho, e sob a presidência do l co>:;�'��s seus, forjam afir-
.

_ ,.;eu respeetivo chefe, jor-I mabvas, deturpam fatos. In-
> ,

'I· t M'
-

M ,. 11-'
na!ista, Luís Correia, insta- sensatos ,e oportunistas, ja-

a IlraD e 8XIIB ar IDe I: ��:�i�sá�o hO�:'�s�le:;�'�a::gen� :a�;�eP:!::I:��:ir:s��!�ef��
I tina incumbida de consertar do-se extenuados a escoicea-

mo, 24 (V. A.) - No
I
almirante Máximo Marti-I fim de procederem ao exa-, i:,etalhes suplementares ao l'em à retaguarda da verda

cruzamepto das ruas Almi-I nem, com 56 anos, casado,; mes de praxe. Os motoris-I �c:ôl'do comel'cial firmado, de.
rante Coc1írane e Pareto, a i residente na Rua Professor' tas, que sairam ile,sos, pres-I recentemente� entre os dois Voltam-se, agora,' num
ambulância 1-10�" do Hos- i Gabizo 10, que rl!cebeu so-

i
taram declarações na polí- países,. no que se refere ao esforço e linguajar de al-

11!t:�1 do Pronto Socorro, di- i corro� naquele hospit�l",,:As i cia. comércio de madeiras. coice's, à personalidade de

r:.glda, por PedI'o Lemos da' a.utorIdades do 1_7° DIStrIto
I

.

Os representantes da Ar- um soberbo filho de nossa

Silva, c�ocou-se com a ca-I tIveram conhecl�ento do! N VI M h I i gentina sãQ os srs. 'Pedro terra, num esforço vão em_

r:i�neta 8-:9�18, d� Min�§4�at�1_�� so:ici�aram o con�ur- O arec a : Aguirl'e, vice-presidente da ferir-lhe a honorabilidade.
lena da M�rmha, resultan- i ''0 ,1",,-, tecll_COS do Gabme-

I Diretoria Nacional de In- Não há de morrer no co-

do sair fendo nas mãos o te de Exames Periciais, a RIO, 24 (V. A.) -; Por dustrias dei Estado, e En- ração de um povo, quem

I
decreto do presidente da

I
rique Frega, representante nele penetrou ;leio ob.ieti-

I
República, foi promovido' do Comercial ImobiÚaria vismo de seu t.rabalho, com-
a

m.
arechal �e Exército �; y Finanz.iera, e sua vinda a ,11ween "fio das Sll�S �ecessi-

I general Pedro CavalcantI esta capItal decorre de de- dades, concretJzaçao de

A Mesa Administrativa da Associação Irmão Joa- II escritor e jornalista que I_marches promovidas pelo

,:
seus ideais.' .

.

�ui�, tem a h��r� de con,vi?ar as aut?ridades qivís, Mi- tem eola�orado. no . Correio: nosso Institu:o do Pinh�, Nerêu �ar� �s seus e p�-
.

htares e ecleslasbcas, Mecl!cos, aSSOCIados e o povo em I da Manha, antigo lJ1spetor. em colaboraçao com o MI-' ra o BraSIl e amda, o após
geral,para assistirem a inauguração �a nova A�a da' de Ensillo do Exército" e

I
nistério das Relações' Exte-I tolo do ensino público queMATERNIDADE DR. CARLOS CORREA, a reahzar-·se ,I . '. _ . ,. : II· 27 d co t ('b d )' 15 h I' 'Jue se \'em consagrando, ha r10res e o chefe da mlssao

I
ele\'ou o Mal!'lsterlO Catan-( la o rren e sa a o as aTas.

.

j
-

,

Édio Ortiga Fedrigo , longos aIWS, à obra de edu-
I
diplomática do Brasil em nense a modêlo, padrão do i

Pre.sidente em exercício i cação milit:n. l.P.uel�o.') Aires. en::ino brasileiro. _

menta é de Wilde.

I Já aos (j üe se elevam aci-

CONTRA-PÊSO I :n:1 da mediocridade, a tur-

Na centra-mão estavam I ba enrairecida lanca o seu

JS balanças do feirante e a !'ódio impotente, ° s�u escár-

nlJ.S!!!

Acõrdo 00 I.I.P �

1::.10, 24 (V. A.) -:- No ga-

ças, a da Justiça, que é a

única exata, devi(L apela1'
pam a espada afim de for
çar o equilíb1'io das ou

tras ...

E, com e,�ta balanceada

esperctnça, fica neste regis
tro, mais um caso digno do

"Balança, nws não cái ... "

. ..BUM.

à sua época.
Embriagad9s na peque-

nez de seus caprichos, lan

.;<am a esmo insultos e in

verdades aos que pelo ar

dor cívico, trabalho, cultu-I
ra e llon radez se agigan- I

I

tam e se impõem ao' respei-
to público.
Negam e difamam os que

.

nascidos no mesmo solo, ele
vam e d;gnificam o seu tor-
6\0.

L.. ia "O El-lTADO"

JOINVILLE, 24 (E.)
Pelas 7,30 horas da manhã

de ontem o Inspetor de

O jornal palaciano eontinua com as referências
desprimorosas aos homens da oposição. Agora deli
para aludir a doenças e defeitos físicos. Atingiu,
pois, o cIimax da insatez. Que é isso senão um con

vite? Provocação? As vítimas, se reagirem no mes-

mo diapasão, estarão em erro? Mais uma vez ape
lamos para os responsáveis pelo jornal do situacio
nismo. Examinem a matéria que vai para o prelo.
Não� se entreguem à irresponsabilidade de quem na

da tem a perder, por que daqui não é, aqui ninguem
o conhece, cá nínguem lhe sabe o que foi, de onde
veio e para que veio.

Vejam-lhe o que escreveu ontem de um depu
tado: entrou para a Assembléia pela porta estreita
de uma suplência!

Por qual porta entrou o líder da U, D. N. na

quela Casa? Se a da suplência é estreita, que o di
gam os deputados udenistas que, como os Srs. Mas
carenhas e Enedino, mais se batem na defesa do
,govêrno. Que lhe meça a largura o líder Coelho de
Souza.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


