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RIO), 25 (v. A.) - o Catete está desenvolvendo es

forços drnmátícos para quebrar a resistência do gover
nador de São Paulo a seu envolvimento na reforma mi
nisterial. O sr. Amaral Peixoto foi incumbido de dobrar
o 81'. Lucas Garcez, tendo procurado manter contáto com

o chefe do Executivo paulista desde domingo pela ma

nhã, quando telefonou, sem êxito para os Campos Elíseos,
Ontem à tarde, finalmente, conseguiu completar a

ligação, pedindo ao sr. Garcez um encontro pessoal, que
se verificou na estrada Rio-Sã-o Paulo .
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Florianópolis, Sexta-feira, 26 de Junho de 1953

-ESTRANGULOU
sete mulheres em dez anos

Do que se infere pelo que o Diário da Manhã acoG.
lhe e publica e do modo como ilustres próceres da U. D.

do Sul, 25 (V. A.) _ Esta N. encaram os mesmos fatos e os mesmos homens, che
cidade está víverido momen- gn-se à certeza de que esse jornal age por conta-prôprfa,
tos de inquetação motiva- d ivorcíado até do pensamento oficial.
dos pela façanha de dois I Local recente, buscando atingir um nobre deputado
jovens pertencentes a alta pessedísta, afirmava que o seu ingresso na Assembléia

.

d I I I
se dera pela porta estreita de uma suplência. '

socie ac e oca. Os rapa- A ítí I . d tí I' f'
•

CrI ica onge e a 'I.gll· o a vo, pOIS que o re err-
zes, recentemente forma- do repr-esentante não é suplente em exercício, deflagra-

�os em pilotagem de avi-
I
va em meio ,da..bal:cada udeni��aJ na qual estão, a come

oes, furtaram um aparelho! çar pelo proprro líder do part ido, diversos suplentes.
avariado do aero-clube 10-1 Assim, a alusão depreciativa não só. não feria adversá-

I I t
� ton rio algum, como ainda alcancava vários correligiuná-

ca, evan aram ;00 oman-! rios do sr. Governador.
.'

do rumo desconhecido. I '

'I'rata s d' I Outra, desprlmorosa alusão a um defeito físico do
c

- e os Jovens vo .. _ _.

R h
.

.rleputado Bahia Bittencourt nao teve, como nao podia
,

oc a e Rubem Boeller, que deixar de ter, mais do que a formal reprovação dos ho
deixaram um bilhete di- I mcns de bem da U. D. N. Aquele defeito é uma condecn
zen do : I ração de honra para o médico humanitár-io e bravo, que
"Talvez regressemos a-! jogou a 'sua vida para salvar vidas alheias. -Entrentando

manhã ou depois. Perd _

um surto epidêmico de cruel moléstia, que até um filhi-

d
-

er � nho lhe roubou ao lar, o dr. Bahia' Bittencourt, afetado
em a esarrumaçao que fI-I pelo contágio, pode hoje orgulhar-se de não haver fal
zemos no hangar para reti-Ilado ao juramento solene que proferiu .ao receber o

Ao que tudo indica, os juristas palacianos entendem rar o PP-HSE". ! gráu. A retidão no dever deixou-o marcado. Mas- essas

que as leis sancionadas pelo Presidente da Assembléia, O aparelho estava reco- marcas merecem o respeito de t040s. Antes mesmo que,
em virtude da falta de sanção do Governador, não são lhido há" algum tempo m

I dos próprios quadros udenistas, partissem protestos e

leis e, por isso, não devem ser cumpridas. virtude de defeito na
e. I reprovações à insensibilidade moral de quem obrigou o

A teoria é facil: no fim do exercício, o Executivo
'lh bI-, papel a aceitar a referência torpe, já não ignoravàmos

pede a aplicação dos saldos para projetos seus, e as leis qUI a. que essa repulsa viria, porque conhecemos a nossa gen-
.ancionadas pejo Presidente da Assembléia ficam' es-' re e sabemos que as próprias paixões políticas, para ela,
quecidas. Ninguem fltln mais nelas e até os vetos rejei- Exonerado I

tem limites. '

.adcs passam a ser vetos aprovados. Tudo tão simples! '

.,
' Nã� nos surI>ree�l�eramJ ,ta.,bém, .as p�lavras que,

Mas, dentro das normas honestas e do honesto res. RIO, 25 (V. A.) _ O pre-I
com a

..

sua respons�bll-Ida�le de líder do ?ov�r_n? �a As-
admitiu ontem perante a

4 D d I I
peito à independência e it. harmonia dos poderes, o Go- . 1": I

sembléia, o sr. Joao J03e Cabral prufer iu, dinigdndo-as
Certe de Justiça, ter ,�stran-, aSQna ra· �me- vernador Jl()dcr�à ]Jedtr � apl.idl,ção- d't- $'a'ltto!'l do.....exer- �sl\lente �da Re�)u.e,hca assi- ai) (l:c.putado WHm<tr Dias, 1JH'çi:;qme.nte nl} dla em que

guIado pelo menos sêt€ mu- 'relna'oa a B7 . cício: sem nela incluir aquelas leis da) Assembléia" que
riou ontem Ll d�:J'eto conce-: êss€ distinto e curto conterrâneo vira no t,e.smo jornal

.

d h' , l:I, previam despesas a' correr por conta, desses mesmos derido ,exoneracã�J ao sr. Ari ! referências da, mesma natureza das do dr. Bahia . Bit-
lheres em dez anos € or- .

,

"
.

"

B"
saldos? -'

.

P'j:ederico 'forres, presiden- tencourt.
...... .ripilante carreira de crimes no 10

.

S
.

E I I
-

d d
,

em o cumprímento dessas leis, esses saldos seriam p do Banco Nacional de I sses, os que rcpe Iram tais a usoes, ireta ou 11\ 1-

sexuais. RIO, 25 (V. A.) _ A Es- saldos?, Saldos seriam, sem dúvida, as impor,tâncias res- E �,I retamente, são os que, na yerdade, interpretam o pensa.Desenvolvim,ento conoml
Urna das vítimas era es- quadra americana, compos- tantes depois de satisfeitos os créditos destinados li

-

I mento da U. D. N. Adversários nossos, sem dúvida, mas

po,�a (le llm n10torista, por . essas leis sancionadas, pelo Presidente do Legislativo. O co. apenas isso: adversários .
• H ta de vinte e nove navlOS
, contrário, seria a burla do regime, com leis que não têmcUJa mode seu esposo pa- de guerra e que se encon-

, o poder d� lei.
'

,

gOLl com a vida, na forca . b'l
. --

tra em aguas rasl eiras em ,Bem ãndaram, assim, os deputados da oposição, re-
em 1950. visita de cortezia e de atni- ti1;ando dos saldos do Executivo o necessário para o

Christie veterano da pri- zade, deverá chegar á Gua- ctiritprimento dessas leis da Assembléia.
.meira guerra Imundial, na nabara ás 8 horas do dia 27' Com isso deram uma lição ao Executivo" que não

qual foi ferido por uma do con:ente, de�endo per-
quís cumprir o seu dever, acatando as decisões sobera
nas do povo, através dos seus representantes. O Gover-gr.anada fez ontem um de- manecer n,,este porto até o d dna 01', uma vez recusa os seus vetos, tem a obrigação.alhado relato de seus cri- dia 5 de julho próximo. de acatar a lei consequente. Ou, então, recor_rer ao Ju

mes que comoveu aos mais Por ordem do ministro da diciário, se se julgar invadido nas suas atribuicões. Agir
endurecidos veteranos qe Marinha foi organizado pe-

contra a lei, peI'a inércia, é que não, porque fe;e a Cons

guerra que se encontravam lo 10 Distrito Naval, um
tituição, impedindo o livre exercício de um dos poderes.

I
Para a interyenção feaera] não basta o não cumpri-prescntes ao seu julgamen- amPlo pro.�rama de recep- t d t d

.

_

men 'o e uma sen .ença o JudICiário? O caso com o
to. çao aos Vh'>ltantes. Legislativo, é o mesmo!'

' -

!Roubaram
, '.

Illm Avião
SANTA MARIA, Rio

ADVERSARIOSA GREVE

d a hoje tôdas as soluções po que amigos. de Laranjei-

Notas Políticas

A Marinha em ração
RlO, 25 (V. A.) _ Até aprovado era objeto de re- i fundamento legal para pro-, zando-se o tráfego dentro

1.:10 horas de hoje, os ma- dação final e submetido à I mover a sua destituição pu- ( das 72 horas.

ritimos, os proprietários de � assinatura de tôdas as re-: ra e simples. I OS EMPREGADOS EM

empresas de navegação e os I presentações presentes. I VOLTA AO TRABALHO ESTALEIROS

l'eíjresentantes do Ministé-! PONTO NEVRÁLGICO Caso o texto do acôrdo O acôrdo para cessação"
rio do Trabalho já haviam O ponto considerado de' seja completado ainda hoje, da greve nos estaleiros, que
conseguido firmar acôrdo mais difícil solução é o do será êle submetido à ratifi-I é 'tratado em separado,
sôbre 23 das 25 reivindica- ítem 24: afastamento do cação das assembléias dos I também estava dependendo

ções apresentadas pelos Laranjeira da presidência diversos sindicatos, o que
I
apenas da concordância de

grevistas, sendo geral a ex- da Federação Nacional dos feito, determinará a sus- dois armadores, que ainda

pecta tiva de que na manhã Marítimos. Ao mesmo tem- pensão da greve. Assim sen- ! relutavam em concordar
I

do, é possível que amanhã com as 'reivindicações de
mesmo os marítimos voltem

I
que damos notícia em outro

, I

aos seus postos, regulari- local.

Nada além, de "conversas"•• 1

tenham .sido encontradas. ra procuravam convencê-lo

Os debates se iniciaram às de apresentar sua renúncia,

16 horas, seguindo in inter- os juristas do Ministério se

ruptamente noite afora, sem entregavam a uma revisão

dificuldades de monta nos geral n às leis de organiza
entendimentos. Cada, ítem ção sindical, em "busca de

LONDRES, 25 (U. P.) _ Seus crimes tiveram íní-

John R.' Christie, o assassi- cio' em 1943 terminando em

no louco de Notting' Hill, março último ao ser preso.

x ,--,---

me do governador 'Arnaldo

.'
Lages festejo.lI com entlisi�smo a decisão do egrégio i 88r& Trauslorma- Garcez, para ir a SergipeTnbunal de JustIça, que a reintegrou na sua autono- I O

.

A t d N
�

d Ih· realizar diretamente uma�la. ,c.rra, e ere� Ramos rejubilou-se com o impé- O °m mo 8r.
'

RIO, 25 (V. A.) -

Reu-I debate, manifestando-se a no da _Lei. E, como fOI para cumprir a Lei que os

depU-I
"

. _

•• investigação dos fatos".
niu-sc ontem, pela manh�, maioria pela pluralidade. lados oposicionistas tiveram que reduzir de setecentos

LINZ, Aust1'la, 2:> (U. P.)
a bancada do PSD, examl-I Entretanto, preferiu-se para quillh�ntos mil cruzeiros o crédito d'estinado à am-

-.um jovem austriaco, de

nando vários assuntos em l deferir o assunto à consi- �li�ção da Escola �orm�t Lages estar? conformada.

La-I
vi,nte anos, chamado Franz,

andamento no Congresso. deração do diretório nacio-
",es, por certo, esttmara que o sr. Irmeu Bornhausen acaba de internar-se em um

E d' I
mq.nte lá a

.. su.a fábric.a de ,papel. Ma.s Lages não Í!mora ,'hospl't�1 dOesta cl'dade, ara1 m OIS de es, o govêrno' na!. O govêrno é favor"vel f b
� p.. que essa a rica sera levaoa para la, se o fôr, pelo in- I

• �".foi derrotado, no referente à unidade. clustrial e n�o pelo Governador. '_. I sofr�r uma mtervençao Cl-

ii pluralidade sindical e no Sôbr� o projeto de lei de E sabera, também que o motivo da escolha do local rurgICa, que o transforma-

.

projeto de seguros por aei- acidentes de trabalho, ma- nã? decorre �o. a.môr do sr. Irineu Bornhausen pel� rá em mulher. O fato é tan-

dentes de trabalho. nifestou-se ,o PSD pela sua p�?s�ero mUlllclplO serrano, mas das condições favorá'- to mais estranho quanto, há ROMA, 25 (V.P.) /_ O
\'e1S a nova indústria.

.

O RIS·ODA CIDADE
aprovação com a máxima seis anos Franz se chamava marechal Mascarenhas ue

...

Lages, sabe, mais, que a futura fábrica não será em
urgência, para que seja êle Lages, se o Governador conseguir dividir o município

Françoi:.;e e sofrera duas Morais, chefe do Estado-
sr. Gustavo Capanema para transformado em lei ainda :m quatro partes. A paixão do sr. Bornhausen por Lages operações (ablação dos Maior Geral do Exército
orientar a atitude do parti- êse ano. O govêrno tem pon-

e bem outra daquela que o seu jornal descreve, hipócri- seios e, dos ovários), "que brasileiro, vindo de Floren-
do com referência às 39 to de vista pelo monopólio

tamente. A sua afeição é mais que tropical: é ciumenta, fizeram dela um homem. ça, chegou a esta capitalpassional! '

'

e:nendas oriundas do Sena- estatal e o PSD, contrário. Ao nascer, o bebê fóra em companhia do embaixa-Em ,virtude de um sinlples ponto de automóveis,'
'

do. ----

ocupou militarmente a cidade_ ileclarado do sexo femini- dor brasileiro jUl)tO ao Qui-
AS OUTRAS DEUBERA- Novo Embaixador Quando por lá aparece, em função do cargo" imuni-

no embora apresentasse rinal, sr. Carlos Alves de

. çõES WASHINGTON, 26 (U.
za-se de uma cortina de ferro de policiais fardados /

e à igualmente alguns atributos Souza.

Sôbre a aposição de re- P.). _ A Comissão de Rela-
paisanlP, nUm acintoso agravo à cultura" lageana! Os ,essencialmente masculinos. Itr'ai,os nos tl'tlllos l't
seus vetos às, leis que beneficiam Lages são vários ! Depo'l's das, opet'aco�es que, O h I "t� e ela'" c.ões Exteriores do Senado P . . -' -_ _

mare.:: fi VIS I ou o sr.'or lllspu-açao sua, sem dúvida, o traçado da BR-36 _ Irais, a bancada decidiu a- aprovou sem obJeções, a no- Chapecó-Lages-Florianópolis _ recebeu . uma emenda
na idade de 14 anos, fize- Randolfo Paccial'di, minis-

I

poiar o projeto respectivo, meação de James S. Kem- p.ara não a.tingir Lages nem a Capital! Essa emenda, dó
ram de Françoise um Franz, tro da Defesa, e o generall �'::';:;'�__"'::':;::':::';=F:'_..,..J

mas para vigorar a� exigên- per para o cargo de embai-
IIder udemsta da bancada catarinense na Câmara sr.

o jovem não deixou de sen- Effisio -1\1:arras, chefe do Icia somente a partir de xador dos EE. UU., no Bra- W�nderley Junior, foi, felizmente derrotllda por' uma tir-se fisicamente do sexo Estado-maior general. Nes-
1956, isto e, depois das pró- '1

1lU -emenda (nO 75-C o) do deputado Edson Pa$sos re- feminino. Alguns caracte_ sa ocaSlao, o sr. Pacciardi iSI . lat�r da Comissão de Transportes! '\
ximas eleições presidenci A -

L - res físicos femininos afir- entreg'OI
.

h f d E I
_

-

nomeaç�o tem . agora �ges n�o é terra de botocudos que se deixe engam-
1 ao. c e e oS-Iais qlle d belar mfantllm t b b

.

d h maram-se igüàlmente e -se- tado-l\Kal'Ol' Ger'al bI"aSl'lel'roo.

,ser aprova a pelo ple-' en e por a oselras a ajulação oficial. ,�

A unidade e a pluralidade nário do Senado para to1'-1 No acerto de contas, com o sr. Irineu Bornhausen,
rá a seu pedido expresso as insignias da Grã-Cruz da

sindical' _ outro tema em: nar-�e (lefinitiva. Lages sabe quanto recebeu. ,que Franz sofrerá uma no-, "Ordem (10 Mérito" da Re-i Mas, muito melhor, sabe' quanto lhe tem a dar! va operação. pública Italiana.

o· P. S. D. Toma· Rumos
x

o PSD e os ataques ao
---------------- -------

. Governador de Sergipe
RIO, 25 (V. A.) _ tEm I

das contra o governador de I A direção nacional do P.

resposta a um telegrama do Sergipe já fotam cabal- S.D. asseg�rou ainda todo

D.iretór!o do P.S.D. de �ei-- II mente desfeitas pelo depU-li o seu apôio aos correligio
g'lpe, sobre ataques feItos tado Leite Neto na tribuna nários sergipanos nessa e

a,o governador do Estado, a da Câmara dos Deputados) mergência.
Direção Nacional dêsse par- onde teve oportunidade de

RomperA com
a ONU

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

x

tido. esclareceu "que as in- dirigir' ao ilustre leader da

justas acusações formula- U.D.N. um convite, em, no-

presidente Rhee ameaçou

'abandonar os seus aliados

r'et;rundo as tropas sul-co

teanas do comando das Na-
Condecorado

.

o
Marechal
Mascarenhas

:ões Unidas.

--- --- ----,----

Sôbre a licença prévia,
deliberou-se dar poderes ao

_ Fotografia censuradà
e ll.iIlreendida pelo ex,-

Secretlirio da Seguran-
ç�l! Nela vemos o nosso

colega do TIM... BUl\'I
.extraínlo um molar re-

I
,

belde... a seu modo.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Matriz - Florianópolis
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

.
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MARIA, FBRICA DE GÊLO.
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�D,R. JULIO DOIN VIEIRA I
ESPECIALIS';l'A, EM DOENÇAS DOS OLHOS,. IOUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janet- I

10. na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
'

Raliway e no Hospital São João Batista. da Lagoa.
Curso no Departamento Nacional de Saúde

Consultas ài::;-ianiente das 10 às 12 horas.
3as. e 5as. feiras de 15 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. - Apt. 102.

3.700
Cruzeiro do Sul 2.500
Panair 3.553'
Varig -;-. 2.32;';
Lóide Aéreo 2.402·
Real ••.......... " '2.·3.)8
'Scandinavas ..... �. '2.500
HO'.fÉlS
Lux ..•........... 2.021
Magestic 2.276
Metropol • . . . . . . .. 3.147
La Porta , .. 3.321
Cacique . ' ; . " 3.449
Central • . . . . . . . . .. 2.691
Estrela . . . . • . . . . .. :UJil
Ideal � . . . . .. 3.659
ESTREITO

, DR. \VALMOR ZOMER GARCIA DRS. CIRO MARQUES NUNES E I�que
.

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da ' DIB CHF.REl\'l 1 armaClaS
i Un(versidade do ·Brasil ADVOGADOS I de Plant-i EX,-in!.erno por concurso da Maternidade-Escola

.

.

.

ao
i (Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) Causas cíveis, comerciais, criminais e 4 quinta-feira - Farmá-

I Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital trabalhistas cia da Fé - Rua Felipe

I J. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro Rua Nunes Machad�, 17_ sobrado _ sala 2. Schmidt.
.

1

.

Médico do Hospital de Caridade I 6 sábado (tarde) _ Far-

I' nOEcNçAS RDE SJE�HpC?RtAS -16PAdRT106S0-0àOP18ERoOAhÇOES
I

DR. CLARNO G. GALLETTI mácia Moderna ___; Rua Joãoons: ua oao ln o n. , as -, s , oras.
ADVO AD .

Pela manhã atende diàriamente no Hospital "

- G ° - Pm to.

d C 'd d
Rua: Vitor Meireles II •. 60 - Fone 2.468 - Florianópolis I 7 d

.

e arl ae.)
.

0I11111g0 - Farmácia

R.'::�;;�;.�::�u��;;�;;�2.692.
.

Navio-Motor «Carl Hoepcke» I :�d,,�a
- nua João Pino

- MÉDICO - .O;l�IIIJl:Z - ",):-"YURTO �.EGURA.N(:A I 13 sabado (tarde) - Far-

CLINICA DE ,CRIANÇAS VIaK_ entre FLORIANOPOIJB-. RIO n. JAN.IRO m�cia �anto Antônio - Rua

A D U L T O S
Jr·ao Pmto.

lheaia. t.termedi'ri•• em ltajaf • Sa.tol. lud. .-

DOENÇAS .INTERNAS 14 clomingl) - Farmácia
.este

-

áltl.UH, .').lIIa••"�r� � rnovtm-.todI'CORAÇÃO :.._ -FIGADO - RINS - INTESTINOS .... D V ... e pas.aKe rOI Santo Antônio _:_ Rua João
Tratament.o moderno da SIFiLIS PInto.

-
.

Consultório - Rua Tiradentes, 9 NAVIO-MOTOR CARL' HOEPCKE 20 sábado (tarde} � Far-
HORÁRIO:

UK.A. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

OR. ANTONIO om MUSSI
.w_

Cirar,la-CUnica hl'al-PlIIriliN

"""'1,. 4IOIIlpl.ti) •••p.eiaU•••e da. DO.Me.UI D. aJIIl'ffl"

, ..3 ... .o"rll·ol m'todo. d. diacnti.tlco•• trat"a ...aSlto.

tOl..J'OaOOPU - JlISTJlltO - 8ALPIN(tOO:a.A.:rU - ".'l"�"O,

L181(0 B!.S.ÀL

••rbh.! Da•• i. 11 lIona -- DI'. 'li"'Ul

Du 11 .. li! i!;OT!1; - DrA. IliIlul

a.ati.Julio I.. '''kt"s T".,o�'a:J. k
",",.,._ -,�---_ .. _.- -----.,_._-_._ _.�----_.

DR. I. LOBATO FILHO
Doeaça. 4. allar.o.•. r••Jllr.térl.
TUO.ItCVLO ••

l;J1.fJIuGRA.J'IA • RADI03COPI.á. DOS PUUlO..

elra.lrI. d. T.ras
'""ru�.1<· lIal. P'actlld.d. Nacional dI! iI.dic1na, Tt.tol..ta.. •

·n.iocll'Q..r,iio do SOlpital Nerl......
ru.. , ;i" espad.lisllçlo ptJI. S N. T. Ih-Interno. Ih-•••l...... a.

Cl.rll.l"&i. do·Prof. Or:o Pi.nhoil'o Guimarlo. (lU.) .

r:C!l.:!ltorto: Iln" :::'"lipI Se_miei' II. 111_

Rea.: Rua 810 J (i'i"lla a. SOo Oi1.ri.mlnu, d.. li à. 18 lIora._

OR. . JOSÉ . ROS�UUO ARAUJO
CU.lu MMI.,. - Doe.çaa li. erla..�

ADl\lINISTRAGAO .

lü·daçiio e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n.

'I'el 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor: rWBENS A. RAMOS.
Gercnte : DO.'fllNGOS F. DE AQUIN�.

Representantes:
Representações A. H. Lara, Lida.
Rua Senador Dant.as,- 40 - 5° andar,
T€I.: 22-;';924 - Hio de Janeíro.

Reprejor Lida.
Rua Felipe de _0iiveira. n. 21
'I'el.: :�2 .. !)S7:1 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano c-s
Cr$

] 70 ... ,

90,00

DR. A. SANTAEL4.
. 'o..lIIa.o p.la raesldail. Nado ..a' d� 1h41111<" dk U .......nl

.......relU).
.41&1_ 1'47 "."l:U h "ul.illlcl. •

1'.....1.

. Tt·.tam.!l� d. BronqUlit...m .clulto•• emDeal)
C.usl,.rlo: Vitor Iili:r.1.. , 18 - 1· .ndar.

Ib"trle: Da. ,lO,!1I .Às 11.:0 • da. 1,10 l. 1,10 1101'••

'ltoaitl"Jioé(a: A...oid. ltio Br.ceo, lil - rODe 1.841.-
__. -�-----------------------------------

Clru&1:�':l ��'!!.��8e�:�.��_I.lori..
j' Eletrieldad. MéIillca . t

(:.u,l1t6:.-io: ,Ro. Vitllr Jlleirel•• n. 18 - T.I.toll. '1.1".
Callullllta.: A& 11,10 ho-ra•• à tarde da. U lIor•••m tia."

it ..,d4••eI.: Ru. Vid.1 \ R.moa, - Tal.fone l.UI

DR.� A'lARIO WENDHAUS�

Sem est re .

No Interior

I
i·
,

A no , , . . . . . . Cr$ 200,00
��t'll1e!-'t l't' ,.. .....••.••.. Cr$ 11 O,0i)
Anúncios mediantes contráto.
Os originais. mesmo não publicados.

.

serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelo,

ceitos emitidos nos artigos assinados.
con-

1lI-lfikrll" .� 1lit>ll<riul P".hi!ii6t:t1.. " .... ill$lIIII1.. J.�h,,!IIU". ela

...,ltal J'-'ar.1.

Aa:-lnw.rno ela S.ua C,u 4� lI1.. l1N".I,.. ,.

CUelo .'diea - Doen(6. Ns"o....

ç,.,�'dUrl.' .IUltlelo Àru4U. Na.. . .....

.....hlll.d.: ·a., Bocal..... , 114.
�.Uu t Dar; \1 lo li: lIor...

ÇUcl.ea .."-la d. a••la... ed••p.e

Vel.lnU6rle - Eua l� Pinto, 11 -- T.L a. ,••

..::.....U.t..i .DAIô , ••••or••.

.........1a! )tu .IIM"I"•• ltni,..:r, 'I. Tal. 'U

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

não

AD\lOGP,DOS

1 .. ,

I.Ht. MARIO LAURINDU
e

Dlt. CLAUDIO BOUGES
ADVOGADOS

....1I...1t6r1o' 1.....

.

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS.

ZANY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

. ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRAO
-CONTADOR-

t' ,:)rl; em' leral. Recursos peran te o Supremo fr li

Federl&l � Tribunal Federal de Recursca .

ESCRITóRIOS
.I<'!onanópo!ill - Edifício 8.0 Jorre, rUA TUJU

� .,- l° sndar - 8&IA 1
RI(; de Janeiro - Edifício Borba Gato. AvellJ"

. "'('!.lll, C.rio� 2H7 :_, sala 1008.

----�-.-_'-.----------------

DR JOSe BAHIA s. BITrENCOUR-f
._.DICO

Cilalea Ger.l - PIÍDIATlUol
'Ih.' li. tl. 11.,., 11 - 'taJat

'-'OJÍaICULT"i.,A; ,

�,plD-IATlUA - CLINICA �iI&..u

..:.....íwti. ;�.b.�. - Itu ••1d4 .-ta.. a. , 'Lart:'" ';i

01401 ;....·OUVJDOI - N.....m • QÜQ.A.NTA

.oR. GUERREIRO DA FONSECA
")IOdaU.ta •• •.........

....r.. A,.r.lka,••.
u..,.4. •• r.d. - :a.tr ' - l'.no••u. .ta. &ale 1.. 1.115

....,afta••• Caboca) - :a.fu Gtl')l" 1Iún..........1...

.........
....1.. )ar. •.... O•• loa.

c-a.�rI. -- Viaeoal••• o.,. rr... •. • -

..........].
1toII...cI. - r.u,. lã.IS." 11l.. - "'.t. 1M',

1.;.1...... 0...

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
Cl&uaGU TUUJUTOLOSlA

Or.......
o..••I..rtel loIe .Pia", II.

ha li .. l' J11r!.•••DM .

!Advocacia 8 Confabilidade
I DR. ET.VA.II lI'BIIGAPdi
I - Ad�ado-

.H'ACIO GARIlsALDI S_ '{'HIAGO
- ContabUlat. -

l!:dlt1c10 "lPASE" - 60 ••dar.

DR .. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA

160
.

/InformaçõeslUteis .

,
O leitor encontrará, nes

ta coluna, informações que
necessita, diàriamente e de
ímedlato ;

.

JORNAIS Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde '" 3.579
Diário da Manhã... 2.463

I A Verdade......... �.Ol(í
Imprensa Oficial ... 2.6S�

I HOSPITAIS
-

I"" 'De Caeídane r

(Provedor) . . . . . .. 2.31-1
2.036

- ADVOGADO-
CAIU 1>..""1 III - ltaJai - s••a. ea.......

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

"NOTA"

Logo que termine a greve dos marítimos
marcaremos a saída de Florianópolis e será

organizado o horário do 30 trimestre.

.... , -.e&1.,.. UI.

(Portaria) .

Nerêu Ramos .

_'\filitar .

'são Sebastião (Casa
de Saúde)

-

......

.Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ...

CHAMADAS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla-
mações) .

Polícia (Sala Comis-
sário) .

Polícia (Gab. Dele-
gado) .

Co.MPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC .

,tJúcia Catarinense ___;_ Rua
'l:rajano.

21 Qominga - Fd�'mácia
,'_'atal"nense � Rua 'rr�ja_
LO:

.

27 sábado (tarde) '_ Far

mácia Noturna - Rua Tra

jano .

2� domingo - Farmácia

Para maia 1aformaç�ea dirijam-a. 1

:BMPRISA NACIONAL n. NAHGAÇAO HO.PCU
_ Inspetor de Farmácia .

eua Deodoro - Ca.iu POltal a. U - "elefo.. : 1.111_

Noturna - Rua Trajano.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora

Rua 'Jerônimo
-Coelho; 16 - Florianópolis

----------------�--------------�------------------�---------- .----�------------------------------------------...--

DR. ALFREDO CnERFJW
c.,.. N.eI.ui •• ....Il&al.

b-Ilrflor q H••,ital Coibia e..,' a.

Doe.,.. .."0''' • 1Il••k1a.

lm,o"nol. "nal.
a•• TIra...... a.•.

Oe•••lta. ••• 11 .. l' Il......

1'00••. ".

a.'.1 :a.. Sa_kl. Sar.I..,., " - .'"1'"

DR. SAMUEL FONSECA

Lavando com Sabão

\?irge.n1 Especialidade
da Cla. WITZEL INDUSTRIIL-J8inville. (marca registrada)

economiza-se tempo e dinheiro
----------------------------------_. ----,---- ...

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

CIRURGIÃO DENTISTA
Consultório «;! 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
••DlCO

... ••"Yi c. ClúUea bIt••UI .. .&MI cI __

»Ital •• Carl .

OLlN'lCA ••DICA.D. c�o..u _ ADULTO.
- .AJe:r". -'

c.u.lWrI.l a.. H.n•• "eU", " - 0.•••1... I•• 11 .. 11

• oi•• li .. lf Iluu.

lIMl•••cI.l a••••r••l GaUll.,.•• I - 1'.... "•.

s�aÃ��!R�tAt
Esp ECIAUOtJ)E ,

�':;':'.'.-:s:.-:...�

r

o serviço noturno será e.

fetuado pelas Farmácias

Santo Antônio, Moderna e

Noturna situadas às ruas
,

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

derá ser alterada sem pre
,ia autorização dêste De.
:)a l'tamen to.

Departamento de Saúde
Púl" lica, em 29 de maio d,e

3.831
3.157

3.153

3.121

!t313

2.40-1

2.038

2.59·1

06

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EHTADO Florianópolis), Sexta-feira, 26 de Junho de 1953
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26 DE JUNHO

no Brasil. No ano de 1790,
uma comissão encarregada
de esbtbelecer um SIS

tema racional e univer-
3al de pesos e m�didas, reu
nida, resolveu que a unida

de das medidas de compri-
mellto, da ql)al se deriva-

!(_

3
,._._--._,------

•...·.�· ·..·..·..·+.· ·••·+.·..·..·..· ·..·..• · ·..·.4·..·...·. ·"'..·t'*·�,.·H·...•..•....•..·+,. '.... .' ,., ,. '. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .",.
V

�

•

� y: A B I De' 5 C .�.

.:+ e e_za ua
.

asa .*.
y :.
..

..

·t C PI J I :

.:+ emeea e 81 ane' as x

..+ � :
.- y

::: NÃO INS'l'ALE CORTINAS EM SUA CASA SEM VISI- ·i·
.!. TAR PRIMEIRO A .::
. .�.

y �

:Í: JOALHERIA e OnCA GILLUF :i:
y �
.:4 QUE POSSUE AS FERRAGENS KIRSCH, "PARA TO- .t•
•:,. rios OS- TIPOS DE CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE INS- .t.

:1: TALAR' PERFEITAS NO FUNCIONAMENTO; COM :1:
+:. FERRAGENS "KIRSCH", TUDO É MAIS FÁCIL!, .t•
+:.. JÁ VEM MONTADAS .t•
+:+ LEVES E ALTAMENTE RESISTENTES ,.t•
� �
t DISPENSAM GALERIAS" DE MADEIRA .t.
y �
t • • .. +. .. .. .- • • .. • • .. • .. .. .. • .. ,..,. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

l�.H +ti >-. '..- 4 .

Cinemas

� , ••+•••••� �,."""" , + _ .

• �� � ,� .. ��, • + • • • • • + � •• + •• � •• � • • • • • •

� ..�
� l
� l
.:. COMPRE UM TERRENO NO ESTREITO. +!.
). �.
. �

.:.
, LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL. .t.

... �

• .+.
�. �

'. .. .+. 1
.++ :. A data de hoje reco rc a-

.t. PRÓXIMO AO PONTO DE ÔNIBUS. ·t+ nos que:

•t. +.+ - em 1818, Ben to Ma-
+: .�
.++ :. noel Ribeiro partiu do a-

.'t.

p ('1 $ 39� 00
+t+ campamento do General

�: aglie ) •.
.

.

I � :f �:::,�:n::,H:'�::;;�t�:

; por mês,. sem entrada �f ��::���::"�: �:'!i:ai� d:

...? �.'"
- em 1825, no Rio de Já-

•'l. .:+ neiro, naceu Francisco Ota-

•t. �t+ viano de Almeida Rosa, ce-

.t. TRATAR EM MODAS CLIPER - RUA TRAJANO, 4. +.+ lebre poéta, falecendo na

+: ....

+i. .t. mesma cidade em 28 de

.:+ :. Maio de 1889;
••

••• • .. •+:' • t - em 1862, foi adotado

..... � :t.:..:..:..: :••: :..: :•.:.:..: :.•:+ ..:••'! : :.'.:••:..:..:..:..: :..:..:..:.. o sistema métrico decimal

��.
NO LAR E NA SOCIEDADE

I
DR. JOSE' FELIPE

BOABAID
I OcolTe, nesta data, o ani

·1 \'crsúrio natalicio do dr. Jo-

riam toqas as ou tras, seria

uma fração do meridiano

terresÍl'e. Afim de alcançar

As 8hs.
As 8hs.

Robert LUNDlCAN

CDMPROMISSO DE

HONRA

R;ty MILAND em:

O ENVIADO DE SATANAZ

GUARDA COSTA ALERTA

Espetacular Estréia do

do n'1elhor filmé, do ano.

Robert TAYLOR - Eli-
I "é Felipe Boabaid, Consul- este resultado, os ,geome

zabet TAYLOR
.01' Jurídico do Estado e tl'as Méehain e Delambre

foram então encarregados FONTAINE

x

x x

ANIVERSA'RIOS Membro do Instituto' His-

I torico e Geográfico de San

PROF. DR. LAERCIO CAL- I ta Catarina e da Academia

DEIRA 'DE ANDRADA I d'e Letras\ dêste Estado, o

I
ilustre aniversariante é um

\ dos nomes festejados no ce-

verde.

lhe o seu cordial abraço e

.)s melhores votos de felici

dade pessoaL
--0-'--

SR. DIRCEU GOMES

A data de hoje registra o

aniversário natalicio do ) nosso presado conterrâ-

nosso distinto conterrâneo 1eo e distinto correligioná
Prof. Dr. Laercio Caldeira rio sr. Dirceu Gomes, ex

de Andrada, alto funcioná- !'llncionúrio da Prefeitura

rio dos Correios' e Telegra- Nlunicipal desta Capital.
,

io", em Niteroi, recente- Cidadão dos mais probos
mente aposentado após bri- e cavalheiro dos mais es

lhante carreira naqu,ela re- timados na sociedade local,

partição do Ministério da o aniversariante de ante

Viação e Obras Públicas. : ontem conta, em Santa Ca-
I

Colaborador de O ESTA-

DO, aqui tem

tarina, com vasto circulo

se de amigos.
O ESTADO, embora tár-

sempre
feito ler, com artigos dou-

h'inários e páginas literá- diamente, leva-lhe o seu a-

01' todos apreciadas. braço de felicitações.

pessoa grandemente rela

::onada e estill}ada na soo

ciedade local.

Aos muitos cumprimen
�os, os de O ESTADO.

--0--

STA. SOmA ·BEATRIZ

BRISIGHELLI

Festeja hoje, o seu anic
versár:o natalicio, a genti
lissima senhorinha Sônia

de medir o arco do meri-

diana -de Paris, compreendi
do ,ent!'e a tOl:.re Dllnkerque
e a cidadela Barbacena. As

;;im esta medida, combina

ela com a do arco medico

no Perú, em í735, por Bour
g'ueur e L:l. COHebmine, per
miliu 'c:1lcular o c0l11lwi-1
mento do quarto do meridia-

filha' r,o tert'estre que foiBeatriz Br:; :ghelli,
da exma, viuva",: d.

Lisbôa Brisighelli

cal-

Maria _ul,nelo eIp 5.130;7'10 toeeas.

e fino Tomara)TI a décÍl:p�,milinesi-

ol'n:úi1ento da sociedade 10-

<ial.
Ü ESTADO cumprimenta

:\, cordialmente.

--0--
, f'AZEM ANOS HOJE:

r . ""../:�v:::;:'iO Non""

�::�_:.<,/; I ni
- Sta. Virginia Do.mino-

o

Vestidõ de aÍça com bolero. Corpo abo- I
- Sta. Zuleima Mansani

d f d d
.

h
- Sr. Oswaldo Leon Sal-

toa o �a rente e saia ro a a com pregum as
leso

miudas na cintura. Serve tanto para de ma-

nhã'como para de tarde. (APLA).

Logo á primeira aplicação, Nixo
d.rm começa a eliminar as espi
nhas como si fosse pO,r mágica. homens, comandados pelo
Use Nixoderm á noite e V, v<;:rá sua

pele tornar-se lisa, macia e limpa. Major José Lopez foi ata
Nixod.rm é uma nova descoberta
que combate 'os parasitos 'cada e perseguida por duas
da pele ca,usadores das espinhas,

'nário internacional barriga- frieiras, manchas vermelhas, acne, Brigadas da Guarda Nacio
impingens', e erupções, V. não po
derá libertar, se destas af e c ç õ e s

cutâneas a menos que elimine os

Na data de hoje em que germes que se escondem nos mi-
,

núsculos poros de sua pele. Portan-
muitas serão as homenagens" ta, 'peça Nixoderm ao seu farma-

- I cêutico, '�oje mesmo, A nossa ga-

que os seus amigos ,e_ admi-I MixoderlbE'���t�l!.fo�
['adores lhe prestarao, O

I
'III II II.c�.e� Cuta•••• proteçao.

ESTADO, com prazer, leva-

Associação Irmão Joaquim
-

CONVITE
A Mesa Administrativa da Associação Irmão Joa

quim, tem a honra de convidar as autoridades Civís, Mi
litares e eclesiásticas, Médicos, associados e o povo em

geral para assisth-em a inauguração 'da nova Ala da

Pela passagem do seu MATERNIDADE DR. CARLOS CORRÊA, a realizar-se

aniversano, transcorrido I dia 27 do corrente (sábado.) às 1.5 horas.
.. I

ÉdlO OrtIga Fedrigo
,wte-ontem, fOI mUlto cum- PI'esI'de t

' .

n e em exerClCIO

prlmen tàdo e homenageado

Elimin'e ,ai

E�PINH1'S
A calsa (íiinbatida no 1.o Di.'

um metro em platina, com No programa:

a maior preci:üio, para ser- Cine "JornaI. Nac.

vir de padrão (depositado Preços: 6,20 - 3,50 Pelos Nossos
:10S arquivos do mstado em I Imp. até 18 anos. -

! I1lube' "li22 ele Junho de 1.79!)). No lU lt

Brasil, por Lei de 26 de ',' CLUBE RECREATIVO 6

��1:�05�;8�8:: ;/:�. �eet:�� :.1 ti ii .J:' !D�aI��NEsI��ên:i�s�e�:�
bro' de--1.872, foi tornado o-ramacào do mês de junho

As 8hs. I
co -

obrigatorio o seu, uso em
R .

0 Clube Recreativo "6 de

d
... ay MILLAND em. I

to o o terntol'lo naCIOnal' J'l'1e�ro" fará realizar 'em
,

'

I O ENVIADO DE SAT \NAZ'
"

- em 1865, no Rio Gl�an-
1

i "",ua séc1e social, no próximo
de do Sul, travou-se o com-!

B LANC STE I dia 27, sábado, a h"adicio-
.

'urt A R em:
bate de BOtUl, :ntre uma

O SENHOR 880 I nal festa .iunina denomina-

coluna paraguaia de 500 ! Li] "NOITADA CAIPIRA".
I

I Consta da programação

I variados números de cantos

P 7 n 5 I
e dan,ças destacando-se a

reços: ,00 - ,'), o

I quadl'llha 'e a dança da ba
Imp. até 14 anos.

nal Brasil9ira, camandadas
_ _./ I tHta. '"

pelos Coronel Antônio Fer-I I
;::�e����l�e;o�:�le�::q��� ! 1íi].r!.�iPJ.Pliijiilill.:iIIIlil,_:.,.gli:-!II;"'''IIII!ta. '

ma parte deste compl'im'en
to para o METRO o que dá

0, tz 513.074 ou 3 pés, 11
'"

linhas, 296 milesimos de

tinha. Foi então construido

Joan

George'
SANDRES em:

I V AN H O E
No programa:

Cine Jornal. Nac.

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

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preço único: 10,00

Imp. até 14 anos.

-

C3Lf)�IÂ
-

EstreHo'

As 8,15hs.
Dn lTy SULLIVAN - An

Jrey TOTTER em:

As- 8hs.
� .. '-/'.

DAREY SULLIVAN

Cyd CHARRIS.8 em:

CALUNIA

TENSÃO
No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7',00 -:- 3,50 '

Imp. até 14 anos.

No programa:

Cine Jornal. Nac.'

em:

Parfícipaçào
ACARY MARGARIDA

e

HONORINA A. MARGA.

RIDA

têm o prazer de comuni

car aos parentes e pessôas
de suas relaçõe�, 'o contra

to de casamento' de seu fi

lho WALDIR com a senho

rita Vanda.

FREDERICO RAuLINO

TEREZA

e

RAULINO

'têm o prazer de comuni

car aos parentes e pessôas
de suas relações, o contrato

de casamento de sua filha

VANDA com o senhor Wal

dir.
o

WALDIR e VANDA

apresentam-se noivos.

Fpolis., 21-6-53

INGLESA
[fI;fi,�r;, III]
T Ô N I C A • A P E R' I T I Y A

�AS CONVAlESCEN�AS
•

Par.ic7pilÇão
Ernesto Meyer Filho e

Senhora participam aos pà
rentes .e pessôas amigas o

nascimento de sua filha
HELENITA, ooorrido a 19

do corrente na Maternidade

"Dr. Carlos Corrêa".

A!lsint� "0 ESTADO"

BODAS DE PRATA

As 8hs. I Eduardo, Edgard, Ézio, Ernani, Enio, Maria Co�-
Barry SULLIVAN _ An-" c:ição e Mirn�, tem o prazer. de convidar parentes e pes

,soas d2 relaçoes de seus paIS Eduardo Rutkosky e Ma

'II ria do �armo Rut!wsky, _

par� assistirem a missa que
manda:rao rezar, elIa 30 as 7 horas, na Catedral Metro

I po�tan.::_.em regozijo a data de suas Bodas de Prata.

Participação
WILSON ABRAHAM E SENHORA participam aos

i seus parentes e pessôf\s amigás o nascimento do seu fi-
i lho SERGIO. '

drey TOTTER em:

CALUNIA

No programa:

Cine Jornal. Nac,

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

AVENTURAS'
,

/'
DO ZE-MUTRETA ...

r'
--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ubiratan, Clube Doze e Lira,' os Campe,es
�.

·JÁ SÃO CONHECIDOS OS CAMfEÕES DE BASQUETEBOL DA CIDADE. APüS BR ;LHAN'l'ES. NOITADAS NO KS T A D I o i � I •.
"SANTA CATARINA" VERIFICARAM-SE OS SEGUINTES RESULTADOS: CAMP2ÃO DE TITULARES: UBIRATAN; CAM- • t : �
P.EAO DE ASPIRANTES: CLUBE DOZE DE AGOSTO E CAMPEÃO DE: JUVENI�: LUtA TENIS CLUBE- AOS NOVOS CAM- i i I t-

PEÕES 'DA CIDADE OS CUMPRIMENTOS DE "O ESTADO ESPORTIVO"! '

..'

, I
'IIi ...

I j
j f

o ESTADO

I A 20 DE nn.no o INICIO DO CAMPEO-'
, NATO JUVENIL BRASILEIRO DE

REFERE�N-Asse'gurada a participação de cariocas r cata- ,
"

HONROSAS
, BASQUETE II CIAS - Do Presidente da

rinenses, mineiros, paranaenses e gauchos
. _..

'. Confederaeão Brasileira de
RIO, 2,1 - Publica 9 I peocs naCIOnaIS -e flu-

.

.
.

. _ .

.' .' . .

t li ,EsgrIma ao sr, Capitão RUIRIO, 24 - Publica o tinga total superior a seis

,"JOrnal dos: Sports" - Pa- minenses, o que to a lzara,
.Esteve reunida na sala as equipes que acorrerão

--. ?'
,

.' ,. .' Stockler de Souza o segum-
- '''Jornal dos Sports"·- Con- disputantes.

.

ra o \' I Campeonato Brasi-] o maximo de equipes no cer-l soe do Est-a'dio San- "',.0 nosso Estado, num gesto I' I t t I
c e ses" ,;; • .

. , .

E
-

d'" .

'1
.

I d e e egrama:
. . - .

ti d tinua a entidade maxima stão sendo espera, as o 'elro Juven il de Basquete- I tame juven i e igua an o ota Catarina a COll1!SSaO 01'-. que recebeu a simpa Ia e,
I'" I" "Confeçleração agradece

.

. I do esporte da cesta a rece- rnars rapidamente possível, bol, sob patroein ío da Fe- numero de concorrentes do
. . _gan izadcra do Campeonato todos os presentes e que, .'. _ C '. -

d F d
-

_

C.
.

. Ilustre amigo cooperaçao- bel' mscrrçoes para o arn- .as mscriçoes a e eracao deracão atarin enses e queIlras ilcl r o de basquetebol, certamente, calara profun- .;- I
. .

. campeonato brasileiro ex-.. '

írit d I'peonato Bras ileiro de Bas- Pau lista de Basquetebol e "o
..

n ta �:té o momento com confronto anter ior, patro-] 'Juvcnil. "damente no esplrI o os es- '.' �

�"
'.

".' " . . tensivo também- garbosa e
.' .

S C t
. I quetebol Juvenil que, como Federação Pluminense, j a �Jnco equrpes concorrentes: cmado pelos santistas. O\)'Y1O é do conhecimento oortístas de anta a arma i •

-, -.' * ; .... cavalheiresca representação
" '

'.
d

- I se sabe será realizado no que essas duas entidades ':a1';oc4s, mín clros, gaUChOS,!
certame esta previsto parapúblico eS,'l::t grande compe- que, aSSIm, po erao con-...'

. _ .',. . .. ' . catarinense. Abrs. Simões".. .

d
. - d' Estado de Santa Catarina, sao concorrentes certas aos rrrrana euees e os proprros ser in iciada a 20 de Julhoticão do esporte nacional cretizar a sua ecisao e I

. '.'
,

, . , O TIETÊ CONVIDA OS'

,

�
. , . .,..' ."

t
: Até o momento, foram ano- interessantes e proveitosos J,'omotores' do certame. I proxrmo, tudo, porem, de-deverá ter InICIO no dia 20 efetuar um campeona o I
"I

' BARRIGAS VERDES _, o..
'

. i.
I' S C t .' I tados os pedidos formula- certames dos futuros as-' ��;1.,) u guardadas as inscri-

. pendendo do numero de _

. �de iulho, nesta Capital, ten-' br ilhante em, anta a a ri-
A I'

.

.

i
. . _

I
Clube de Regatas 'I'ietê que"'.

dos pela Federacão t êti- tros" do esporte da. cesta ;õeo; d e pau l;;:tas - cam-I .uscrrcoes, .'.do em vista a decisão da na. '. "d -

II B '1
.

tem a disposição de seusI ca Cata rinense, Fe eraçao 'C o rasu.
. .

.

Confederação Brasileira de i A seguir, por indicação do' ma das maisI Vlineira de Basquetebol,' .)_, _O_O_O_<)_O_o_oc:-o_o_ aSSOCla '" u',Basquetebol, 'marcando S. do comandante do 14 B. C.
M t "it A

.,

'I
. completas Salas de ArmasFederação e ropo I ana . S51m

_

e que os
.

Dane er-, 'rHIAGO CONTIN'U_A ABSOLUTO'
,

Catarina para- séde dos jo- e com aprovação unanime '-
_ do Brasil, cursos gratuitos.í e Basquetebol e, mais r.e- ran tes sao os atuais cam-j

,

ges. de todos os presentes, foi
para ambos os sexos e pa-centernente, os da Federa- peões nacionais. e nessa si-

• ., . •Compareceram á reunião I escrrlhido presidente da Co-
�

P d B
.

tuacão estão na obr igacão Voltou a triunfar na Corrida da Fogueira de ra meninos, tudo sob a di-
as comandantes do 14,.' �.' C'I missão O. l.:ga,nizadora o Co- ';a� <aranaense e asque- ..

-, A

t tá 1 f di t bl rceão de renomados técni-, .ebol e, Federação Gaúcha de defender o título con- ante-ou en1 o no ave un IS a umenauense .

dn Escola de Aprendizes ron el Vieira da Rosa.
de Basquetebol, Corno se quistado em Santos; o' mes-

Marlnheiros, o CeI. Vieira O Coronel Vieira da Ro-
vcrifica, está guran tida a mo se verifica com os flu-

da Rosa, o Major Spalding sa foi vivamente aplaudido '---

I" . . 'Jarticipacão elos catar in en- mineuses .que. embora' não
de· Souza da PolICIa MIlI- e cumprimentado pOl� todos,' ,... . .

. .

.'--
" 5es rrUnell'OS canocas, pa·, tenham amda se torn'ado

tal' o �d:ljor Costa Lino, o traduzmdo, aSSIm, a certe-" i _ , ., .

, .

Il'aJlaenSes
e g'uúchos, ou se-', <.:ampeoes brasIleIros, sem-

Capilüo Paulo Mendonça e I za da magmfICa escolha
.

I 'f' h', •. I.' , " la, um total de CI11CO con-I' pre se c aSSl Icaram onro-
COllland:lTl te Fe]Jx de Aze- feItas pela assembleIa.

, . ,
, I·. -.:orrentes em um certame, samente nos certames Ja

vedo co G.O Distrito Naval. O Coronel ROSInha,

e1l"-1
.

I l' d
'

.

'
. ,

'

. , . ,. llaClOna que comumente u- rea Iza os.

:"�él:l de l'e;)'l'esen:au_tes , dei port�sta- d('ft,grap,des .

men�
•

.
.

,

::-entldadcs e �ssoc,Jaçoes QCs-' tos e. um homem tle glandes

1-.<>--:<)4QilO' .,)�,'__i_O_�_.

portivas. predIcados e a sua escolha
_

�

Aberta a sessão 'Pêlo eh-; para o alto posto.reflete a CLUBE DE REGATAS "ALDO LUZ",
Osmar Cunha, Presidente certeza ,de q·ue a FAC terá

da FAC, que fez uma expo-, um campeonato ,de primei
sição completa sôbre o cam-I ra ordem. .

peonato Brasil-eil'o, cHzenclo Queremos, daqui, cumpri
de suas finalidades, fala- mental' o ilustre militar por

,
ram a segnir os 81'S. Coman- escolha e, tambem, ao mes

dante do 14. B. C. e Escola mo tempo, em nome da im

de Aprendizes Marinheiros prensa esportiva sa.udar os

e Major Spalding de Sou- membros da comissão orga

za, da Polícia Militar, pron- nizadora pela decisão de

tificando-se a hospedagem trabalharem pelos' esportes

Estarão presentes ao sen- lo seu trabalho efetivo n(j�
�I) ()�()""()_(l_sacional certame as repre- setores cüI'tural .e esporti-

�,entações de t.odo o Brasil vo de n03S-O Estado. \ nellses umá garantia de que
e, nada mais justo que essa

.
.Escolhendo o Almirante

lo' Campeonato Bra'sileiro de
homenagem, justa por todos Carlos da Silveira' Camei- Basquetebol Juvenil será
().::; motivos, ao Almirante 1'0 para Pab'ôno dos jogos I uma empreitada vitoriosa

Carneirq..
I
do, Campêonato Brasileiro I em todos os sentidos, pois

O A!mlrante Carlos d,a ;1 S(;;'efr1 realizado em Julho I as iniciativas que contam
Sil\'e;ra Carneiro tem sido, vindouro em Santa catari-II com o' apôiQ do Almirante

,"'l_.ealmen-te uma figura im- na a FAC teve um gesto dig- Carneino são fadadas ao._�I"""_'-'_-'�)�l4Rr-{;_o�

C,AMPEONATO BRASILEIRO
,

-DE BASQUETEBOL
JUVENIL

Êxito total na primeira reunião da
., Comissão Organizadora

em suas unidades militares catarinenses.

XADREZ

"

,Está despertando grande entusiasmo nos meios en

xadrísticos desta capital a realização, no próximo mês

'de julho, do 2.ó Torneio Florianopolitano de Xadrez,
que promete ser renhido, .dada a experiência e classe
dos concorrentes. Pela primeira vez em FloTianópolis
será realizado um torneio dentro de tôdas as exigên
cias das regras internacionais, pois até relógios apro

priados para' torneios de xadl"ez já :foram adquiridos pe
la Diretoria do ,Clube 12 de Agosto, em cujos salões se

desenrolará tão palpitante pugna. Salientamos, aqul,
com grande prazer, o apóio dado pelo Sr. José Elias dig
no Presidente do querido Clube da rua João Pinto, ao

Centro de Xadrez Ciube 12 de Agosto, não negando ab
solutamente nada do que é preciso pam que o Xadrez
em nossa terra c.ada vez se desenvolva mais e melhore
sempre a sua classe. Tal procedimento do Sr. José Elias
só pode elevá-lo no conceito dos sócios 'daquela socieda
de, pois prestigiar a arte de Capablanca é lutar pela ele
vacão illtelectual e mesmo moral de nossa juventude, ho
j,e 'sob a Ínflllência nefasta de um máu cinema e imbe
'cilizada pelas incríveis revistas de quadrinhos. Podemos
adeantar que êste torneio poderá ser acompanhado. por
todos os admiradores da arte de Caissa e ,nos dias de
sessões' os salõ,es do Clube 1:2 serão franqueados ao pú
blico. Já 8e acham inscritos ,para o torneio em referên
cia os Srs. Jo;;é P. Garcia, E'lio Ballstaedt, Dr. Walmir
Dias, João Uibeiro, Ernani Ribeiro, Dr. Jaimor Colaço e

Dr. Adão Bernardes, acbar:.do·se a lista de inscrições em

poder do Sr. José P. Garcia, que atenderá aos interessa
dos. As inscrições sel'ãO' el�cerra�as a 1.0 de Julho !'l.
vindouro, quando, então, sel'á mal:cada uma reunião dos
enxadristas inscritos, afim de ser organizad� o regula
mento dO' torneio e fixada a dat� do seu início.

CINCO ESTADOS INSCRITOS ESGRIMA

Ra-

cos, entuziasmado com, a

Convite

Com o magnífico tempo 4.0 lugar - Raul Leite, atuação jf idalga e altamen-
de 18't!l"3;'5, o .extraordiná- I Duque de Caxias. te esportiva que os .catari
rio atléla 'i\T.aldemal· Thia-' 5.0 luga� - Eduardo Sil- l1enses desenvolveram no

io de Souza, _pertencente ao veira, O'limpico. último campeonato bra�i-
Grêmio Esportivo Olimpi- � lei�'o de esgrima, cabam de

1 6.0 lugar - José H. Fer-
'd' I

..

co, de Blumenau, vo tou a
, ,conVl â- os pata uma VISI-

reira, Atlético. ;tr,iunfal', ante-ontem_ na

I ta a São Paulo e um torneio
7.0 lugar Pedro da. .

,Corrida da Fogoueira, sen'-

I
amIstoso no seu, clube.

, .', 1 d f d Silva, Olimpico..� CA1\,rPEONATO ESTADU�;saclünai.prova e u'n o que lU •

'l. i/edera.ç{lo� Atl�tj.�á ,Cata-.
'

-- �.6 'lugar - Marcílio}o-I A� - �0�1 a rDda�: de
� d�

l'inen;::e; ,?6;;tlIza todos os a- drlgues, Duque de ·€axI�s. I mIngo ultImo o Llla Ten1S
',os no;' di;;t de São João. 9.0 lügar - Alcides I{ri:e, ; Clube consagrou-se 'vice-
CO'in a l'çalização da Cor- ck, OJimpico. ,campeão das armas no Es-

,'ide, (Ll Fogueira, marcou a tado tendo batido o Cluhe
Ficam convidados todos os srs. SóSios e

suas exmas. famílias para assistirem as festi
vidades que, CID louvor a São Pedro, Padoreiro
dos Homens do Mar, fará este Clube realizar,
corno acontece tôdos os'anos, na séde social, no

--'. próximo dia. 28,' domingo, com início ás 20 ho
ras. Rese·rvas de mesas com o sr. Tesoureiro, a

partir de quip,ta-feira.

Fcderaçã'o,' mais um tento 10 lugar - Paulo de Oli- Doze de Agô!3to' de 9 a 7.
veira, Duque de Cax-ias ..
•

11 lugar - Ja'Có SQares,
At.1ético.

de mestre. 'Milhares de pes- Hoje, na sala d'armas da

PoIíci� Militar defrontar-se-.Ôi1S acomp'anharam o seu

lCStl1 rolar, aplaudindo' en- ão 'Barriga Verde já cam-
12 lugar - Ari Zerlein,�usiasticamente os conco,r- peão das armas por ter as

vitórias em florete e' espa-
- _;

.

da e Lira Tênis Clube já

Duoue de Caxias.
. ... .. . ."-en te.

o sêg-undo lugar coube a 13 lugar Clarindo
l'[:l)gildo Esteves,' do Grê- Vargas, Duque de Caxias.
:lio E�I;ortivo Duqqe· de 14 lugar � Nelson Sil-

Florianópolis, 22 de junho de 1953.
ORLANDO CARIONI vice-campeão das armas

Presidente em exercício por ter as vitórias de' flo:'

rete' e sabre.

Disputarão hóje, ás 19,30
qual será o campeão de sa

bre no ano de 1953.

EQUIPES

NOTA:
Não serão distl'ib�lidos convites especiais,

:�ax!as, vindo em 3.0 Rau- veira, Atlético.
I.ino Manoel' da Silva,. do 15 lugar " Guido Piske,
'limpic:o. Os três foram, Duque de Caxias.
.ontemplados com artÍsti

;us medalhas, oferecidas 1G lugar Abelardo
o . ALMIRANTE CARLOS DA -SILVEIRA
'CARNEIRO PATRONO DO CERTAME
NACIONAL DE BOLA AO CESTO

JUVENIL

,;ela F. A. C: l'!l0S, _A.tlétic0. Barriga Verde - Rui,
POl'cequipe triunfou o 17 lugaI' - Avelin'o � Ma- Nelito, Hugo, Ronald.

o \)limpico que assim man- .::hado, l�tlét;co. Lira T( C. - Arantes,
.e'.'e em seu poder a taça 18 lugar - Pedro 'Simão, �tithes, Ledeni e Edgard.
Conselho Regional de Des- Duque de Caxias. _) 'DOMINGO - A's 9 ho-
P�I'tos. O Duque de Caxiasl! 19 lugar '- Angelo· Van' ras terá início o campeona
: lcariçou o 2.0 lugar. I Ball, Olimpico. to estadual individual de

i 21 lugar - Guido Pam- esgrima com a proVa de

Classificáção
, I pIona, Atlético. _

florete.

1.0 lllgfil' - waldemar;I·����(���'"

::;;���;::u�o�;:�:;:�;::
I

LI-ra T. "Iu.be3.0 lugar - Raulino Ma- U
lOel da. Silva, Olimpico.

PROGRAMA DE FESTAS PARA O l\feS DE JUNHO
Dia 23, - Terça-feira - BOITE -. Uma gentileza

'ios' distribuidores dos Acordeons "SCALA". Uma noita
da inédita - Büite da Colina ao som de acordeons e
�OlljllliLo de ritmo. AmI1ienta junino caracterizado uma
festa no Arraiaá de São João. Início 21 horas. Não ha
verá reserva de mesas.

Dia 28 - Domingo - SoiJ'ée - Início 21 horas.

Escoou simpáticameIlte I sentação --.das mais e:,�pressi
nos meios desportivos de! \'[1", do País, o Almirante
3ànta Catm:ina, a feliz ati- i Carr.ei,·o; Eem porisso dei
tude �o� diri.g�ntes

da Fe-

II XOl!, ce COl.ltiJ� u a r 11 prestar
Cleraçao Catarmense, ·esco- sua COOJ:.U,l<:ao a todos os

lhendo o ilustre

Almirante'l ramos da atividade febrici
Carlos da .Silveira Camei- tanta e de progresso que
1'0, comandante do Distrito I caracteriza Santa Catarina.

• I ,"
....

Naval, para Patrôno do I "(

Carilp'eonato Brasileiro de

'1' Representa mldto bem o

Basquetebol Juvenil:--mar- Almirante Carneiro aquela
cadn par� julho próximo

I figura.
de Juvenal

. "IVIENS
nesta capItal. .

sana In corpore Sano" pe-

)ar como :ncentivador dos no dos louvores, de todos os mais completo sucésso pela
VASCO E SJ\.O PAULO, OS VENCE])ORES esportes (om Santa Catarina esportistas catarinenses. atenção com que S. Excia
Ante-ôntem, tiv:eram íní- (São ,Pauló), o São Paulo a prestando uma colaboração A sinceridade. dessa hO-, dedica a todas. as, ii1iciati-cio as partidas finais do duras penas conseguiu le- contÍ!1ua' e efetiva a todas "'lenagam da Federação A- vas de enve)'gadura.

sensacional Torneio Octo- var a melhor sôbre o Flumj� as gm;ldes iniciativa-s. tlética Catarinense fi um ho-I Rendemos, daqui, a nossa

gonal de Futebol. nenses, pela contagem míni- .Fundador, tambem, do mem como,o Almirante ê�r-! homenagem ao ALMIRAN-
No Maracanã (Rio), o I ma. CL'no de Expansão Cultu- neiro merece o nosso a-' TE CARLOS DA SILVEI-

Vasco abateu o Corintians Domingo nos mesmos 10- 1'al de Santa Catarina, cujo plauso.
.

RA CARNEIRO, \ilustr� pa
pela expressiva contagem' cais, serão efctuad·as novas exito surpreendeu _a todos I Esse ato da FAC será, ! "ôn9 dos jogos esportivos
dJ.:;'1 ::-. ::. c to racael�bú I pdejas entre os mesmos. os catarinenses, pela. apre- i cel'tamente, 1ara os os" mocilia,lie.. bràsileira.

Viag�m com· seguriloça
e rapidez

80 NOS, CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO

BI?IDO �(SDL-B·RASILEIRO»
F!orianópólis - Itajaf - Joinville - Curitiba

r ':

Agência: liua Deodoró esquina da :
Rua Tenente Silveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Magnésia 'Bisurada'

AVISO N° 14

CobErturas cambiais para fretes

fi
----- --- --, __ . --- -------_ .._----- ----.,.--_._--'----;-

natelli.

•

C-iS.i1'

E C I TA L.. .

7<'::· •... <�"( Aurade&imento,
EDITAL' DE CITAÇÃO, moa" do, hüe�·m�do, e! /-..

.
..." ·

A f'amil ia de Vi,gilino ICOM O PRAZO DE SES- estemunhas e vistona, se , l''',' "

",., "F .

d S' d J
_

,'. ..
, d' '.' • errell'a e ousa e e oaoSEN'fA DIAS, DE INTE- .ecessarto. T'ijucas, 28 e, .

'S " .

.

_RESSADOS AUSENTES E .bril de 1953. (a) Clau- ;,'" 'L �-';Jit Olegário de Sousa, vem de
DESCONHECIDOS. .Iio

.

Caramur.ú _

de Campos. .,'I'�J·r.'flfj público agradecer os servi-
'Em dita pe�lçao fOI exa� J1 "",�� :. , ços que prestaram os Drs.

Ga��O�\;�: d:l��:�it:yr�: �d�R� h��!�l��,e c��SP�ehdoe: �,�.� . .' ��t);zrA Dib Mussí, Yl��ar con��, IComarca de Tijucas, do Es- I'ijucas, 7-5-53. (a) Clovis _;,
�A

,'12 ,04 A. Cherem � t' °dmefr� ,1-
tado de Santa Catarina, na Ayres Ga�a ---:-��uiz. ?e �i- {; """U .' randa os quais u o izeram

forma da lei, etc. ·eito." Feita a justificação U'" para que se salvasse aque-
FAZ SABER a todos Zoi proferida a seguinte

A irritação intolerável e. os, ardores los dois antes queridos,
quantos in teressar possa o .entença ':" - Vistos, etc .. '. produzidos pelos distúrbios do bexiga, A família agradece, ain
presente edital d.e citação, Julgo .pOI'. ,�ent:l1'ça ,a pre- .

devem ser combatidos, logo de inicio, da, a toelas as pessôas quecom o prazo de sessenta sente just if icaçâo feita nes Sendo a beXiga a porto de saldodos.., _
I

dias, virem ou dêle conhe- tes autos de ação de usuca- substôncias tóxicos e impurezas que os env.aram flôres eeondolen-,cimento tiverem! que por pião requerida por, Lídio rins separam, do sangue, scíro- se dores e ias, hem como aquelas que
Ih . cruciantes quando esse delicado orgão h f' jParte de Lídio Coelho e Coelho e sua mu er pala . 'fi d d 'd 6 t t acompan aram os .eret ros.

• esta ln ama o, eVI o o con oe o com
s /rnulher, lhe fõi dirigida a que surta' seus devidos e

tais substôncias. O exagerado desejo al.ê sua última morada.petição do teor seguinte: - jurídicos ef��tos. Sem C:IS- de aliviar o Gexiga, os ardores e as Finalmente, a tcdos que,"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- tas P.R.I.. 'I'ijucas, 2 de ju- irritações das vias urinários devem ser

Cloví b d d h de uma forma ou outra
-

reito da Comarca. - Lídio nho de 1953. (a) Ov.JS com atidos, tomon o, ain o oje, os

Coelho e sua mulher Ma- Ayres Gama - Juiz de. Pilulas �e Witt paro os Ri�s.à. a Bexiga. prestaram suas homena
tilde Gomes, brasileiros, êle Direito." Tranzitada em jul- Sua oçao calmante ,e cntisético, Ioz-se

gem aos extintos e confor ..

'.
'ent f' senllr logo na beXiga, nos nns e em

_, .lavrador e ela de profissão gado a refenda sen ença OI
todas as vias urinários, tn rum a família.

domést ica, residentes ,e do- . exarado o seguinte despa-
As Pilulas De Witl s

ô

o [c b r i-miciliados no lugar Ol ívei- cho : - 'Faça-se as cita-
cadas especialmente 'paio os ,

.._ ._,,___

ra, desta Comarca, querem, cões requeridas na inicial. doenças dos Rins :·-.dc BexjQ�'
por seu assistente infra as- T'ijucas, 18-6-53. (a) Clo
sríado, mover a presente vis Ayres Gama. E para
aeüo de usucapião em que que chegue ao conhecimen
p;ovocarão: - lOQue os to de todos mandou expedir
suplicantes são posseiros, o presente edital que será'
hi mais de quarenta anos, afixado 11a, sede dêste Jui-

.

por sí e seus antecessores, zo, no lugar de costum�,
pacificamente, Sem inter-. e publicado na forma da. lei.
rupção ou oposição de ou-I Dado e ��ssado nesta cida

trem de um terreno situa-: de de 'I'ijucas, aos deseno
do 1�0 lugar Oliveira, des-: ve dias do.mês de junho do
ta Comarca, com quarenta ano de mil novecentos e

e oito metros e quatro de-' cincoenta e h·�s. Eu_;, �'1)
I PIANOcimetros de frentes e' qua- Gercy dos AnJOS, Escrivão,

trocentros e quarenta ditos o datilografei, conferi e

PE'RDEU SEde fundos - ou sejam vin- subscrevi. (a) Clovis Ayres I
_

te e um mil duzentos e no- Gama - Juiz de Direito.. Vende-se um, em perf'ei-
venta e seis metros qua- Está conforme o or-iginal to estado.
drados ; fazendo frente no afixado na sede dêste Jui- Fabricacão alemã.
Rio Velho e fundos no Trá-' zo, no lugar de costume,

Vêr e tratar com Fran-
vessão Geral; extremando sobre o qual me reporto e I '

'I.cisco Büc.hele Barreto,
_ a Leste em terras de Bel- dou fé.
miro Adriano e a Oeste em Data supra. I 2<1 de MaIO n. -433,
ditas de Felizardo Cota. 2° O Escrivão: Gercy dos I 'ESTREITO.
Que o dito' imóvel perten- Anjos
eia, anteriormente, ha mais ------

de sessenta anos, a Vicen
te Saragossa; este, por sua

vês, o vendeu a Antonio
Bernardo e ha trinta e .cin
co 'anos os Supl icantes o

compraram verbalrnen te de
Antônio Bernardo sob com

promisso deste .passar aos

suplicantes um documento
de compra e venda, mas em

vista do ínfimo valor do re

ferido imóvel, naquela épo- I
ca, e para evitar despesas I
de transferência de domí� i�!E:,�:u,���E':;::: ��� ·BANCO 0-O' BR1S'IL S/-Ibalo da posse. 3° Que, aSSim, N N Ncomo os súplicantes, por sí

I
.

e seus antecessores -

pós:
'

FISCALIZA'ÇAO BANCÁRIA
suem como seu o referido'
terreno, ha mais de trinta
anos ( art. 552, do Cód. Ci
vil pela maneira indicada,
querem legitimar a sua pos-
se nos termos do art. 550, O BANCO DO BRASIL S.A. - FISCALIZAÇÃOdo Código Civil. Para o di- BANCÁRIA ,torna público a todos os importadores, ex
to fim requerem a designa- portadores e emprêsas interessadas nos serviços de
ção da hora, dia

_ e lugar transportes internacionais, que a concessão de cobertu
para a justificação exigida ras cambiais para fretes de importação passará a reger-pelq_art. 451, do Código de

se pelas seguintes norm:ts:
.Processo Civil, na qual de- 10) __ Nas importações licenciadas em base CIFverão ser inquiridas as tes-

ou .CxF, as despesas de fretes deverão ser pagas antetemunhas Ernesto Simão dormente !lO exterior, pelo exportador estrangeiro, senAlves, Dorval Matias e Vi- dó s,eu v:1lo1' incluido 11a fatura da mercadoria correscente João dos Santos, la- pondente. A cobertnr;a cambial para o valor CIF ou CxF
vradores, casados, residen- �erá fornecida a favor do exportador DU cedente da cotes aqueles em Oliveira, 10- branca, na moeda estipulada para pagamento da merca-cal do imóvel, e este resi-I doria' importada. '

dentei. atualn:ent.e, em �i- I 20) - As cartas de crédito instituida sôbre o extebancelra, distrito de Sao
'I rior amparando licenças de importação conc,edidas emJoão Batista, as quais com- : bas� CIF ou CxF, deverão conter a cláusula expres�a'parecerãó em. Ju�zo inde� �I de que o valor do frete deverá ser previamente- -pago pepel1dent� de cJtaçao. �eque- 110 exportador e incluido na fatura, não ,podendo, porrem mais que, depOiS de,' conseguinte, ser pago a agentes ou ar!lladores no Bra-feita a justificação, seja sil.

'
,

fei!a. a citação pessoal dOs' 30) _ Nos eventuais casos de licenciamento ematuais confrontantes Bel- base FOB - pôrto estrangeiro, os fretes de. importamiro Adriano e Felizardo! ção pagávei:;j em c r,uz,e'iros, no Brasil, não poderão ser

:o�a, residente 110 local dO,' liquidados antecipadamente e sim mediante apresentaimovel, bem como do repre- cão dos documentos de embarque da mercadoria, nossentante do Ministério Pú-! quais será anotado o valor correspondente ao frete pa-blico e por editais de ses-I go no destino. '

senta d��s dos interessados
I 40) -- Ficam canceladas as Instruções. ns. 44, 46

para ac�mpanha:em a pre- 147, 49 e 50, respectivamente de 13-2-50, 21-5-51 esente açao, depOIS do prazo 23-1-52, da Fiscalização Bancária.
d�s editais, n?s. termos do I A Fiscalizaçã.�YBancária torna público, outrossÍl�,aI t. 455, do COdlgO de Pro- que, nas exportaçoes em base CIF ou CxF, o fr,ete so-·cesso Civil, por meio da mente poderá ser pago no Brasil, em cruzeiros, se o seuqual deverá ser rec�n�eei-I contraválor em moeda estrarigeira estiver incluido nado e declarado o,dommlo do 'fatura de exportacão.suplicante sobre o aludido

•

imóvel, ficando citados ain- Rio de Janeiro, 28 d,eymaio de 1953.da para no prazo legal a- •

presentarem contestação e I a) Fernando Drummond Cadavalpara seguire-m a causa. 'até Diretor da Carteira de Câmbio do' Banéo dó Brasil S.A.final sentença. Dá-se á pre- a) Aristides Monteiro de Carvalho e Silvasente o valor de Cr$' . . . . Chefe da Fiscàlização Bancária2.500,00, para os efeitos le-
gais. Protesta-se, provar o (Publicado no .Diário Oficial de 30-5-53alegado com os de o·me.ntos..,J;, página nO.9B51)1,.�-�-"'"

Pihilas
*

•

Atenção
DEWITT Aluga-se quarto para ca-

, sal sem filhos, moços
-

e mo-

para os Rins e a Bexiga ças, sem pensão, Onibus na
Em vidros de 40 e 100 pilulas
O grande é mail NO!IÔl11i'o porta. ,

_.....__iiioor..::.-.p',_' ......_' " ...._
Tratar à rua Tiratentes

nO 14 - terreo - Salão
Ilheio com o sr. 'Mario Bo-

.

Um relogio de pulso mar
ca "AVIA';.
Gratifica-se bem a quem

entregar a Rua Arcipreste
rua Paiva 17.

Uma p r e f e r ê n c i. a nacional

UM PRODUTO SOUZA CRUZ

Programa

DNlida.

Geral OaNCO DO BRftSILS/A

Ju-

Vigário Geral

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

Sessão

DA VISITA DA IMAGF?M I, Às 20 i,h.oras: PROCIS-.
PERE:CRINA DE NOSSA, 3AO LUMINOSA.
SENHORA 'DE FÁTIMA A I As 24 horas: MISSA,

FLORIANOPOLIS I FES'I'IVA E COMUNHÃO Chamamos à atenção do comércio e indústria dêst.ilDia 4 de J'úlho ,DOS HOMENS. Estado para o AVISO n. 315, de 13-6-53, desta Cartel-
As 16 horas, RECEPÇÃO Dia 5 de Julho ra, que regula a apres:nta�ão de licenças prévias de i�1-,

Iilf'o d d 5 h portação e cotas de câmbio no segundo semestre ueda Imagem, .em Biguaçú. �

í

issa es e as oras, '
.

:.,
D'" Ofi I1 i 1953. O aviso referido fOI publicado no lano iciaÀs 17 horas GRANDIOSA de nora em hora, com co-

do Estado de Santa Catarina, em sua edição de 22 do
RECEPÇÃO DA IMAGEM munhões gerais. I corrente e' seguintes. .

PEREGRINA, no Adro da Às 8 horas Missa Cam-!
, ICatedral. paI" �o Adro �a. Catedral.

IHino de Fá, tima. Coroa- Bençao das crianças e dos
Pelo�BANCO DO BRASiL SIA::10 da Imagem. Saudação a doentes.
Carteira de Exportação e Importação�ossa Senhora pelo Exmo. Às 9 horas a Imagem Pe- EDGARD' DA CUNH ACIDADE _ Gerente

ir. Prefeito Municipal e regrina visitará os Hospi- JOÃO BATISTA RODRIGUES - Contador.

��i��:::�::::;���::���:: :a::l:��:::h�;::�:::'e':::� I Ce rãm ica São CaeIado
da uma Sant�issa e feita da Imagem à Paróquia do
a Consagração da· Arqui- Estreito.
diocese a Nossa Senho.ra. Às 14 horas, Despedida
Á seguir a Imagem será en- ,da Imagem no Adro da Ca
tronizada na Catedral e se- tedral e· partida para a Ba- I

rã dada a benção do S.S. se Aérea.
Saaamento. Começará en- Florianópolis, 22 de
tão o Rosário vivo que há nho de 1953

de continuar até a sua des- Mons. Frederico Hobold

(O HEGULADOR VIEIRA)
A mulher,evitari dores

'.1.1 \ j.... AS CúI,lCAS UTERJ.N.-\�
�mpreg8-Se com vantagem para
rOlnbater as Flores Brancas, Cóll.
C83 t;terinas, Menstruaell e apl). o

parto, e Dores nos ov'rio••
t poderoso calmante e Reg"l.

dor por, excelência.
"LuXO SEDATINA, pela 6Us:. com·

"rovada eficacia é receitada
'

paI,
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontl"!-a. em

toda varte.

'Vendedor Pracista
Precisa-se

CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

AVISO SIN°

Florianópolis, 23 de junho de 1953'

•

'í'LJOLOS PRF.N�f\t)OS, TELHAS, LADRI
LHOS, RonAPÍ�S E MATERIAL REFRA

TARIO
PRONTA ENTREGA

OSl1'yGama & Cia.
JERÕNIMO COELHO, 14 -, Caixa_ Postal,

239 - Florianópolis
DlSTlUBUIDOKES

.

,

Precisa-se de vendedor ce .121' pnças principais Esta.
i,ôa apresentaCfão,

. prá:ica, I ({� Ex�g�-se bôas refe�ên.
c�!:lheccdor freguezla sec,)�; I

Clas. S!glllo.
molhados, ferragens,e' te�i- i Carta�., de própri� punho
1-" 'h.", 'O�"'i'!'1i 't"n·l·)'lern" \11'1' I ,'ny'� C"lva 'lo JOI'n"l n 13')L'�) '--1 .� '.�.-,u .,. � �- l-' .. � ... n .::"l·",- L. . a.. "

Colchoaria Allanlica
Especialidade em jog'os estofados, colchões de mola,

Cri!1a, capim e divans.
Reforma-se jogos estofados, assentos de veículos

Servicos de reforma em geral � Rua: Conselheiro
Mafra "132, esquina de Padre Ronia _:. Flol'ianópoJiE

COLCHOARIA A 'l'LANTICA
de OSMAR CAMARCO.

Serviços perfeito e garantido, vêr para cl'êr.

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

NOTA
Acham-se abertas na Es.cola de Aprendizes Mari

liheil'os dêste Ko;tauo, a partir de 1° de Junho de 1953 a
J1 de Agôsto de 1953, as inscrições de civís candidatos
it matrícula !las Escolas de Aprendizes Marinheiros,
nascidos entre 2 de Julho de 1934 e 31 de Julho de 1937.

Tôdas as inform�1.ções que se fizerem
I)odem ser obti-das lH' aludida Escola, no

'a:p,itânia des, Po'l'tos,' nas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florüinôpulís, Sexta-feira, 26 de Junho de 1953 o ESTADO
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AOS QUE PENSAM 'EM INSTALAR [Tl\I LAl1 CONFORTÁVEL

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

T

A MODELAR DE MÓVEIS, TRAJANO, 33

OFERECE UMA ADMIRÁVEL E BEM' RARA OPOR'rUNIDADE!
.,'

\

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 acabados

Quartos de Durmir, Salas de Janta�, 61 upu EstDfados
estão sendo vendidos com

·DESCONTO ,
•

,

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

E· ......
·

1- T A 1..1 SÃO PAULO
.....,

,

,

.

I RIO?
JUIZO DE DIREITO DA 552 do Código Civil), pela', ,,_.»��
COMARCA DE TIJtJCAS. marieira indicada, isto �, � �

mansa e pacificam�n!e, sem I r-('
interrupção, oposiçao ou ,C....._�

ART. 1.0 � A Federação Atlética Catarinense, promo-embargo de outrem, que- 'I
J' '11"verá no ano .de 53, a disputa do "Troféu ornvi e ,rem legitimar a. sua· posse .

nos termos do art. 550, do nas cidades de Joinville, Blumenau e Florianópolis,
Código Civil. Para o dito' de acôrdo com as decisões do Congresso de Atletis-

-

I m�, reunido no dia 26 de Abril do ano de 1952.O D t CI VI'S AYI'es fim requerem a designação l'
L,',

ou 01', o
.

:

ART. 2.0 _ Destina-se esta competição, diminuindo os ..,Gama, Juiz de, Direitó da do dia, lugar e hora para a ;
� I

'"

t
..

d E justificação exigida p-elo ....�-"'.. encargos finauceiros das assoc.l�çõ.es partlclpan, es,Comarca de 'I'ijúcas, o s- •
-

//� .

d t
-

t tI t.art. 451, do Código de Pro- � �.�..... aumentar o numero e compe içoes en re os a e astado de Santa Catarina, �... .

. _

id d dcesso Civil, na qual deverão �. ..
" catarin en ses, permitindo a cr iaçao nas CI a es ona forma da lei, etc.

t t
� I Estado de uma mentalidade atlética capaz de novosFAZ .SABER a todos I ser inquiridas as .es ernu-

,

uhas Pedro Daniel Dias, I empreendimentos no setor do esporte base.quantos interessar possa o .

presente edital de citação, Mário Marcelino Caetano e

com o prazo -de sessenta João Marcelino Caetano, os

I ". C.AP ..
11 -

INS,CR:IÇÕES. , . _.

diasv vi d I conheci primeiros residentes no lu-
_ . _

las, virem ou e e -

t I ART. 3.0 _ As mscr icoes dos atletas e as!\ocI�çoes de-t ti ar' Q'ar Barro Branco _e o .e r-
.

.'

men o rverem, que por p -

�

I verão s er f'eitns até o dia 31 de .Iulho, Ii'elá associa-. DINHEIROt d J
_

da Silva e Luiz ceiro residente nesta Cida-
. .. . _

e e oao..

d tual t t d lavr'a. cão interessada, preenchendo o boletím-da.inscrtção,Ramiro da Silva e s /mu- e a ua men e o os' -

_

.' .

d
'

a.'s comparece
,

__ �()_ por intermédio da Liga e que pertençam. .lher lhe fOI' dirigida a ores os qu I ' -

..0---0---0_0- -
. . . _

d
_

,
,

-

'

J'
.

d enden f li ART, 4.0 -- De posse dos boletins de mscrJ\:.ao, evera.opetição do teor seguinte:
-tr'aod e�

t'
UIZO_ ll1ReePleI'em i. �, A C I T B ! 'I'

.

a', Ligas ou Departam.ento, remete-los á �ntid'ade en-'Exmo. Sr. Dr. Juiz. de Di- e e 111 imacao.

qL,. "
,. _ .

,.. -'

d ··d f'eít
.

s ! '-.:0:- c:.1l'.l'egada na realização das provas, com a máximareito da Comarca, Joao Ra- mais, epois e ei a a ju -

� I ,�.3;.

-I Sil L
.

R
..

tíf'icação a citacão pessoal t-
A r. � N C I A DE � u rgen cra.

,

miro l a I va e UIZ ami- I c,
•

_' ,

PlTBI.JClll.'\ I)E " ! ART. 5.0 _ Condicões de inscrição dos atlétas: ..J 'Si l
.

conhecido tam I dos atuais confrontantes -
- I!l '

'

_.. .: .'
ro aa I va,

. .

-

,. ",: : :: �

ln)
__ brasileiro nato ou naturallzado;bem! pOI' Ll!IZ COI'I'ela da' Mano Marcel ino Caetano, i

Ô
-:0:- c

A'

FAC e 'I'ns-
'. .'

i b) - amador rcgu larmen te fichado na ;';:<'1 .'. Ih ' ! Marcelino Caetano e Miguel" "ADIO TOf)N \I� .'. _ .

",I ,va, .

e s.uas. mu er es, OS! ,; �

n - -. \1 f �

i cr. to pela assocraçao respectiva;prrmeiros reaidentes no ll!-' Lopes devendo ser em os ,

� . . .' .

1 I D M 'do
'. • • '. i

, :, r ., IJ" e) - te!' SIdo julgado apto pe o epartamento e 1-gar Areias deste primeiro herdeiros de. Ramiro COI- I
I>E,\'I.,:-rr,,\S l �

I I' d F d
_.': .."

,
.

,. \ .. ' � co ua l!g'a ao a "e eraçao;�IStrJtO e .os segundos re-
'reia da Silva citados por e- • único _ Em Florianópolis, o Departamento de Atle-sidenta no lugar. �arro ditaI por se acharem eru

I
"()_IH)-<Ii''1D-(Hlõat>()_<l�' tismo cumprirá as disposições dêste Capítulo.Branco, do muni,clplO de

lugar incerto e não sabido,II'
.

Porto Belo, e todos- lavra-
devendo ainda ser citado o'

... , --.----.---.....-----.�-----

CAP. III _ ORGANIZAÇÃOdores, naturais dêste Esta-
, resentante do Ministério Campos. "Em dita petiçãod

.

t t
.

f
I ep

.

-:- -=-:---- .. _
?, seu a,ssls en e in ra-as- Público e por editais de ses- >foi exarado o seguinte des- ART. (i,o, - A competição será re�lizada nas cidades de' CAP; V � PREMIOSslllado, vem �X'por e r�que- senta dias dos interessados' paého: - "R. hoje. A., co- Joinvil1e, Blumenau e Florianópolis, éom a respon-rer a v.: Excla

..
o segulllte: incertos e desconhecidos mo pede. Tijucas, 7,-5-53. �abilidac1e 'da Liga da c:dade-séde, cabendo-lhe 'a- I .�s suplicantes �ã_o para acompanharêrri" a �:e-I (a.:) Clovis. A.yres Ga�a' - distribuição, o hO,rário, a escalação

_

do .iuri" d_everãopossenos, mans.a e pacI!I- ;;ente ação de u·sucaplaO,! .JUIZ. de DireIto." Feita a pertencer ao delegado da Federaçao a funçao decamente, sem �n,.terrupçao, depois do prazo dos editais, I justificação foi exarado o árbitro geral.de um terreno SitO no !u,g�r nos termos do art.' 45.5, do I seguinte despacho: _:_ "Fa- ART. 7.0 __ Distribuição de Provas: .Barro Branco, do lnUI1lClpl'O Código ôe Processos Civil, I ça-se as citações requeridas, Agôsto _ dia 16 -'- Sede _ Joinville _ LANCde Porto Belo, desta Co-
por me:o ela qual deverá ser Ina inicia�. Ti.iucas, 19_-��53.1 .

Provas: Damas 100 :- Pe�e Pis.co .marca, com quatrocentos e
reconhecido e declarado o (a.) ClOVIS Ayres Gama . E ! Cavalehirüs.: 100 _ 800 _ 1.>.>00 _ DIstanCIa _ Alturaquarenta metros de frentes
-iomínio c�os suulicantes so- para que chegue ao conne- e discoe mil e trezentos e vinte " --

d S Ibre o referido imóvel, fi- dmento de todos man ou Seterob:'o - dia �O -- éde B umenau _ LBA'ditos de fundos, ou sejam ,'ando todos citados ainda ,;xpedir o presente edital Provas: Damas 200 _ Distância _ DMdoquinhentos e oitenta mil e
para no prazo legal apre- que será afixado na sede Cav'alheir03: 200 _ 400 _ 3.000 _ 10.000 _ 4x400 _oitocentos metros quadra- 3entarem contestação e 'pa- dêste Juizo, no lugar do

1 Tríplice e Dardo ,dos; fazendo frentes em ter-
l'a seguirem a causa até fi- costume, e publicado na Outubro __ di,a ,1 _ Séde _ Florian9polis _ Dep. Atlel'as de herdeiros de Ramiro
'1al sentença, sob as penas forma CYá lei. Dado e passa.

"

,tismo da FAC.Correia da Silva e fundos
da lei. Dá-se á presente o cro nesta cidade. de Tijucas, , Provas: Damas': 80 c/b _ 4xl00 _ Altura.em ditas de Mario Marceli-
'lalor de Cr$ 2.500,00 para aos vinte dias do mês de: Cavalheiros: 110 ,c/b _ 400 c/b � 4xl00 _ 5.000no Caetano; extremando ao
)5 efeitos legais.'Protesta- iunho do ano de mil nove- ,>' Vara _ Martelo e PesoNorte em terras de Marce-

I I'lino Caetano Rita e ao Sul
'e provar o alegado com de- ',:entos

.

e cincoenta e t:ês. ART. 8.6 � As datas para a �'ea Ização não p-oderão ser
lOimentos pessoais dos in- Eu, (a.) Gerey dos AnJOS, anteclpadas nem transferidas, cabendo a FAC de-'"em, d.itas de Miguel Lopes. ;eressados e de testesmu-· Escrivão; o datilografei, I túminar nova data para a série não realizada, aten-IiI D.lta posse de terras os
nhas; com ,documentos e conferí e subscrev.' (a.); dendo se ás' obri.gações do Calendário para 53.suplicantes. compraram-na I'lfstorias, se necessário. O Clovis Ayres Gama � Juiz I '

'.de, JoaqUim Rebelo .da ,ignatário desta tem sua de Direito. Está conforme i
" ,CAP. IV _ PROVASCunha e sua mulher Domlll- 'Gsidên�ia nesta Cidade, á o original afixado na sede I '

'. .'

gas Francisca da Cunha, os
Praça Getúlio Vargas, on- dêste Juizo, no lugar do, ART. 9,0 ��As,p1;oyis são as constantes do art. 7.0quais vinham mantendo di-
le recebe citação. Nestes costume, sobr� o qual me re- II' ART. 10:0 - �b� áUéta sÓpod.erá ser inscrito numa provata posse de terras como sHa, ':ermos P. deferimento. Ti- porto e dou fe. Data supra. em cada. sede; ,exclullldo-se as provas de revesa-há mais de trinta anos, ora
iucas, 28 de abril de 1953). O 'Escrivão: Gercy dos An.

.

menta.pertencentes ato.s suplican- (a.) Claüdio Ca-raInurú de jos.
.

l ART. 11.0 _ Nao é obrigatório o desfile inicial.t�s por compra verbah' pela :;�, !""-cquantia de Cr$20(),00 naque- ....,............ -:--.;-.
""':::"'--:-

-_�: é:soC::e:;�s asv�:�:���:: !.Ct"��'t. '�e" �.''. (��.Ú� ,J.tIO�·· I&S�,�*t('":��en::r�::l::�'d:mt'a�:: � .. _�(( ...,.'W'� W\I \ ".-.[ •• !.ferência de pósse, o que não
_ �

foi feito por terem os ven-

PROGRAMA SOCIAL PARA O MES DE JUNHOdedores falecido inespera-
damente e por se terem des-
cuidado a respeito não só ".

[)IA 27 - SABADO _. GRANDIOSA FESTA DE SÃO PEDRO. DANÇAS REGIONAIS, Mú.os vendedores como tam-
,

os suplicantes. III E como SICAS TIPICAS, SANFONAS, QUEIMADA, PINHÃO, BÁTATA; CHl!RRASCO, ETÇ., ORNAMENTAÇÃO ADEQUADA EM TO-os suplicantes, por si e seus 'DOS OS SALÕES RESERVAS DE MESAS A PAR'1JR DO DIA 10, AO PREÇO DE Cr$ 50,00. TODAS SEGUNDAS..FEIRAS, SES-antecessores, possuem como SÕES DE CINEMA, ÀS 19,30 HORAS, PRÓPRIAS PARA OS FILHOS MENORES DOS SRS. ASSOCIADOS. TODAS QUARTAS-seu o referido terrenb, há J •

tl:Ínta anos (art. l".,,_._i.EIRAS, SESSl)ES.JJE.CINEMA" ÀS 20 HORAS. IMPRÓ.P�IAS PARA .MEN0RHS.

ç.U�: I -- FINÀLIDADES

ULTRA SONO
TERAPIA

Edital de citação, com o

prazo de sessenta'dias, de
interessados ausentes e des
conhecidos.

FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE

Regulamento da competição Atlética
.,

"Troféu Joinville".

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN·
TO PARA INFLAMAÇÕES E DORES.

TUATAMEN'fO SEM OPERAÇÃO DAS

S·INU·SITES
INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM nOHAS MARCADAS.

DR. GUERREI'RO.

CONSULTóRIO .-'- VISCONDE DE OURO PRE,TO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
.

'RESID1':NCIA - ;.'ELIPE SCHMIDT N. 113.

.

Uma casa recem-cons
. Quem o perdeu perto do

truida, com terreno mediuGrupo Escolar "Lauro
do 55 m. de fundos por 10Müller", dirija-se à direção

Vende-se

do Estabelecimento. frente, sito à. rua Ruy Bar

bosa 92. (Próximo Abrigo

Vende'-' 5-a I de Menores).

�
Vêr e tratar no local.

Caminhão 'Dodge 7.500

kg .. Completamente
.

equipa. E PLACAS SIFILITICAS.

do... .; 'II Elixir.de NogueiraTratar com os proprtetá. Medicaçlo ::uxiliar no tra-
rios do BAR ROSA. tamento da sffilis.

ART. 12.0 - Caberá a LANC as providências necessá
rias para a instituição do troféu e meda'lhas, d,even
do com'unicar, digo, comunicar com a alltecedência
de 15 dias à FAC o cumprimento dêste artigo.

�. 1.0 - Para a conquista do "Troféu Joinvile" serãp 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.

CAP. VI - DISPOSIÇõES GERAIS

ART. 13.0 - As despesas de transporte e estadía corre
rão por .conta da associação participante.

ART. 14.0 - As medalhas deverão, preferencialmente,
ser entregu'es, após as próvas e o "Troféu Joinville"
em 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
tados das provas.

ART .. 17.0 - Cabe a FAC custear o transporte e estadía
do 'seu delegado, designado em resolução oficial com
15 dias de antecedência, de cada competição parcial.

F�lorianópolis, 22 de Junho de 1953.

A 'DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Homennqem a Hercílío Ll1Z
DO Centro Catarínense do Rio de Janeiro

/

Falaram na cerimônia o almíraate Piuto. da Luz,
deli. Jorge Lacerda, dr. Abelardo Luz

., 'Laercio
/

Cunha e Silva .

AS VERDURAS COLHIDAS ,�� EM CASA�

SÃO SEMPRE
.

MAIS SABOROSAS!

Par� fazer uma hoa horta .••

Comece adquir-indo boas sementes '

E boas sementes, de germina-
ção garantida,. você encon-

trará nos Postos de Venda:

({C. A. CARVALHO»
.ilUERCADO PÚBLICO e

CASA AZUL (Ed. São Jorge)

o Centro Catar inense.cda aqueles que encarnam o, es- suas obras, assim como os

Capital da Repúbl ica, inau- pírito da autoridade. E, na- artistas, que se transfigu
gurou no dia 29 de' maio quele momento, na ultima' ram enquanto crepita a

último, a galeria de retra- década de 1800, Santa Ca-
i
centelha criadora, que lhes

tos dos ex-governadores de tarina e a própria Repúbli-! vai abrazando o espírito.
Santa Catarina, nela in- ca reclamavam a energia de,' Meus senhores.

corporando o do ilustre es- um TIercílio Luz, tão du- A inauguração do retra

tadista Hercillo Luz. À ce- ramente batido ficara o I to de Hercil io Luz, no Cen

rimonia comparecera� f igu- Estado, com as rudes re- ',: tro Cat;rinense, na data de

ras representativas da co- fregas que desbordaram do seu aniversário natalicio,
lonia catarinense, dos meios sul, e tão traumatizado com l não é para faze-lo lembra

políticos e sociais do Río de
/
0S episódios sangrentos da do. Prescinde ele de lem

Janeiro, bem como repre- Fortaleza de Santa Cruz. brancas como esta, pois que
I

sentante da familia do sau- 'Era IIercílio Luz, o ad- sua presença é permanente

dOi9 barriga-verde. Abrindo
l
ministr-ador. Lastreava-lhe 110 tempo.' Ia sessão, o Almirante Ar- <1 ação um alto sentido de Pela grandeza de seus

naldo Pinto da Luz Presí- objetividade. Aplicava-se a empreendimento� foi, Her-Idente em exercício do Cen- fundo, vamos dizer, num cílio Luz, como devem ser

tro,4epois de salientar, em d ia.lago administrativo, com os verdadeiros estadistas,
.rúpida oração, os altos ob- os problemas prementes da um contemporaneo do fu

j,_.:t:vos da cerimônia, convi- terra. Não se perdia nos

dou a sra, Carmen da .Luz devaneios das' hipoteses so

Colaço, filha do homena- nhadoras. O engenheiro
geado, para descerrar o norteou o político e, em

retrato de Here íl io Luz. Fa- dois brilhantes periodos de

lou a seguir, o Sr. Laercio govêrno, enfrentou galhar- Agradecendo a homena

Cunha e Silva, Diretor do damente a questão- dos gem, em nome da família

Departamento Social e ,Cul-I transportes e da coloniza, de Hercílio Luz, o Dr. Abe-
.

tu ra l, que fez o perfil "do I cão, <do saneamento e da lardo Luz) em rápido e brí-

turo". ... fOUVE-FL0R
... com MANTIDO"' * RASAN'En

... NABO BRANCO * P1':PI'NO

AGRADECIMENTO DO .. COUVE RABANO * F.KVTLRA

... REPOLHO * ALFACE

DR.ABELARDO LUZ ... NABO AMABEUl ... CF.NOURA

... TOMATE * BP:TERRABA

eminente catarinense. . pecuár-ia.
Pertencia ele à raça

DISCURSO DO DEPU- I obstinados,
desses que

TADO JORGGE LACERDA I vinculou pela paixão

Em seguida foi dada a

palavra ao deputado Jorge
Lacerda, "orador do Centro,
que profer-iu a oração que

segue:
,

negócios públicos, em San-·

ta' Catarina, incorporando-
lhes os retratos, na galeria,
ora inaugurada, dos nossos

ex-governadores. Essas per
sonalidades, evocamô-Ias, a

qui, para que valham de li-
.

ção permanente à conc ien
e ia das gerações.
Não é uma consagração,

pois que vultos como Her

cílio Luz já se consagraram
pela obra que nos legaram.
Não é uma romaria que em

preendemos ao passado.Ipa
ra recompor, nesta home

n�m, uma fiaionomia por

ventura olvidada, no tem

po. Ao contrário, bem viva
é a sua presença em nosso

espírito. E a Hercílio Luz

poderíamos aplicar as co

nhecidas palavras de Ruy:'
"Bemaventurados os que a

si mesmo se estatuaram em

atos memoráveis, e, s·em

deixarem os retratos a pos

teridade esquecidiça ou des

cienhosa, vivem a sua vida

postuma desinteressada
mente pelos beneficios que
lhe herdaram". I

De sua personalidade fa

lam bem mais alto do que

as efêmeras palavras os im

pereciveis monumentos de

sua administração.
Para Hercílio Luz, a pe

lítica era uma obra de von

tade. A ação, precedia-lhe
as pa!avras, tal o vigor
com que assinalava os seus

empreendimentos.
A República nele encon

trou, em Santa Catarina, o

seu consolidador etiergico ,e

ésdat'ecido.
·0 destino, após as crises,

não raro, alegre para a di

l<eção dos aconteciment'os,

lhante improviso, man if'es

dos teu o reconhecimento dos

se seus, por aquela expressiva
às manifestação.

r g
.

d "'P d t
' ALIANÇA DA BAHIA CA- P .... - -

",on resse elllll ro u ores PIT'ALIZAÇÃO S. A. . erncipaçao
de "Aguardente Perda de titulo, I Zedar Perfeito da Silva e

Senhora participam aos pa-

CURITIBA, 24 (Do Correspondente) - Realizou-se Extraviaram-se dois títu-1 rentes e pessôas amigas o

nesta capital, com a presença de grande número de pró- I dAI' d B h' C I nascimento de sua filha -

j tor d d I C
os a lança a a la a-

u ores o aguar ente, o ongresso da Produtores de
. . � ELIZABETH ocorrido ho-

\guardente do Paraná e Santa Catarina.. -Derrtre outros pitalização S. A., sendo um

I . ',_
.

'. - .'.

I d I d c $ O re na Casa de Saude "Sao
IS�ur:tos debatidos e.m sessoes plenar ias.: f'igu rou o da, o va 01' e r 6. 00,00.'

._"

_ :naçao da Cooperativa de Produtores; que efetivamen- (seis mil cruzeiros), de n'l Sebastião .

e se colimou com a eleição da primeira Diretoria. � de ordem 15.731 e n. de sor- Fpol is., 19-:6-53.
Após a primeira reunião da novel entidade os pro- I tei 15264 t d I

I
.

lutores de aguardentes estiveram em Palácio 'onde fo- I ero . e ou 1'0 o va 01'

,.'am dar ciência ao governador Munhoz da Rocha dos re-I de Cr$ 12.000,00 (doze mil

.ultados do conclave. Usou da palavra, interpretando o! cruzeiros), de n. de ordem.-- __,,_,.__

rensamento dos produtores de aguardente, sr. Elias Na- '26.135 e n. de sorteio ....

.le, diretor. da Delega�i� do IAA no. Paraná. Em rápidas 04.131, emitidos pela Agên
ralavras, disse do espir ito que dominou o congresso, to
lo ele de compreensão sentindo-se a preocupação, _

dos
.guarden teiros em aumentar a produção de açúcar e� al
-ool. nos dois Estados sulinos.

O governador do Estado afiançou, por último, aos mente, pertencentes ao Sr.
irodutores, o apóio do govêrno à econômica aguarden- Siddney Nocetti, residente
:eira.

cia emissô ra do Rio de Ja

neiro em agôsto de 1934 f

julho de 1939 respectiva.

nesta Capital, com paga-

"Prolongamento da ter-

1'.<1 catarinense, esta casa

que" na capital do país,

aga�alha a família barriga- .�
verde, vai honrar as em i- ':.

-

nentes fi.guras·,que· tiveram " ". - =
sôbre si as responsabilida- =
des da direção suprema dos =:...

===:

Companhia de índustriali
zação de Produtos

Animais «Bianchini» S. I.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

São convidados os.acion ístas de Bianchini S.A. pa
ra se reunirem em Assembléia geral extraordinária dia
27 do corrente mcs e ano ás 10 horas, no escritorio da
firma á rua 15 de novembro nO 148, nesta cidade, para
deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

10 Aumento do capital social com aproveitamento
da reservas;

2°' Transformação de ações ao porta�or, em nomi

nativas;
3° Assuntos de interesse ge·ral.
Lajes, 15 de junho de 1953

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

- �-...
..=-. ��-

�. --=-� d ma04 aO ar ,��
_ {in! e te

d um
- - --

_ ... Passe seus
\ . ...l da cida e, n ,- ,

.::-- \ e do bu IvO
d voltará com .�

,

\iI/re, ong dh on 1'._ . ...,I>l _" ....',

- I anto '" , .. - '...... , "

raz.l'l/eI ree ,
. ,
..

' \
.
"':: '.'

CP ergias. dáve\ cO'" ,
�-' ,-,,"

novas en , {áci\ e agra b'''_' j'

O�ODMMsOM.J HOIIE _,

SE A •

1)e 2,5 li 22 H.P.

Distribuidor
C. RAMOS S/A

\

Comercio - Transport�8
Rua João Pinto, 9 Fpolis

Florianópolis, 16 de junho
de 1953. FLORll,NórOUS_SI\tITA CATAR1N/\

-----�------....-----------------------------

�AI.I .a!SCO��:_ III!II"0URAIY1E TODO DIA

1"'- .,. nos \lM1FJOS

�._DJ'f" �-�",��t-

��I ., .�.�
.

."..i ...lh·.'. !
OLHOS - OUVID08 - NAKIZ. GARGA.NTt\

DR. GUERREIRO DA FONSECA
",.elall8t. •• H..pltal

,

'''Receita de Oculoll - Exame de Fuado d. Olho ..'.ari

Cla••ificaçlo da Prellllo Arterial.
)foder.. Apafelh••em.
c...a1t'rl. - Vi.eud. d. Ouro PHt9, •.

mentos efetuados até o mês
de junho de )953, o qual os

O�GAHISADO
E_

EDITADO
DO�

[)(j/)ALiel(jf�14lXg
gElXA g"N'[TTO

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

CLUBE RECREATIVO

"DE,IXA-DISSO" ". I
Conserta ..se

CONVITE'

Pelo t t h r Fogão Econômico servi-
presen e, en o a i

t t· f
-

d
.'

I
co rapido e garantido em

gra a sa IS açao e conVl-
"

dar todos os Srs. Associa-! residência à Rua MACHA-

dos para compa'recerem a I
DO DE ASSIS N. 131.

"FESTA JUNINA", a rea-
'ESTREITO.

lizar-se no dia 27 do corren-
.

te mês, às 17 horas, na chá

cara do Sr. Dr. Celso Ra

mos Filho, . localizada em

Bom. Abrigo.
Serão servidos aos Srs.

Associados pinhões, mela

do, batatas cozidas, tainhas·
assadas, o célebre "quen-I
tão", etc. e ainda terá uma I
fogueira que será �cessa' às I
19 horas pelo Sr. Vereador

Miguel Daux.
A f.esta será em homena

gem do Sr. Belony Santos,
conceituado comerciante e·

pessôa muito relacionada

em nosso, meios soelalS..

Florianópolis, em 23

junho de 1953

Ademar de Morais Lima
Presidente

Fraquezas em geral
Vinho Creosotado

(Silveira)

de.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ITIM
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AINDA H·A OTARIOS•••

diversas maneiras, em vá- I ções e colocar-se ao seu

rias f'acêtas, os menos es-I dispôr, para encaminha-la

pertos fôssem enganados pe . aqui, uma vez que a con

Los mais inteligentes. In- terrânea não conhecia as

dividuos, na maioria das ruas da Capital.
vêzes, que pre-estudam o UMA PROPOSTA

golpe e, em menos de ho- APETITOSA ...
ra, vão certeiros na vítima A contet'rânea, sentindo

que, sem mais aquela, cái que despertára o interêsse

certinho no conto ... No en- de Araujo, propos-Ihe, en

tanto, com a divulgação tão, um alto negócio: guar
dêsses fatos, criminosos não dar o bilhete premiado, eu

há dúvida, mas que, em volto em um lenço, e, como

certas ocasiões, pela ma- garantia, receber dele a

neira com que têm sido le- quantia Cr$ 3.283,00. Arau

vados a. efeito, deixam en- jo, sem ma is pensar, não

trever aventuras perig_osas, 'teve dúvidas: abr iu a car

os vigaristas não encontra-

Alfaiate

Para o "Conto Do Bilhete"•..
Onjem, no Mer�a,do, um jijuquense foi . Da

44coDversa" ',de uma, dama••.HARIA ALiCE

No udenismo catarinen
se, OS?', Baye1' Filho é o

tesoura de ouro, Cortndor

emé1'ito das despé!as (não
eleitorais) e não menos

emérito cortado?' de preten-
sões políticas, Os que ficam Ainda há, nesta terrn.. troca de um ajuste, algum

ruins dentro da roupa, su- quem se aventure a cair no dinheiro a mais, Há, eviden

põem-no um alfaiate do conto do bilhete. Apesar de temente, no caso, o egois

primeiro ano! Nada ma.is velho truque, de já arcáica mo a açular a vontade dos

inverídico, Ele realmente maneira de enganar os me- que querem mais dinheiro,

tem tarimba e seu diploma nos, avisados, ainda há num mínimo de esfôrço ...

'já foi reconhecido aquem e quem se deixe levar pela Aqu i, essa modalidade

além Tijucas, como o dita- conversa, recebendo, em .d'e, roubo; teve época. De

dor de modas políticas em

Santa Cauirina. Vai cor

tando pano dos possíveis
horas de risos e br incadei- candidatos á futura gover
ras para menores. . .

nança, para o que dispõe
A artista conterrânea, as- de uma resour«, que vale

sim, procura prestar a sua
um verdadeiro tesouro. E'

colaboração decisiva e bem mecânica!

ram mais campo' para agir,
em Florianópolis.

Plortanõpolís•. Sexta-Ieíra, 26 de Junho de 1953

anima o programa 80ra
Inlantil. da 60aruja

Alice, cujas ativi- Festnn dc um valor no palco.

l1,a Rádio Guarujá, Agora, Maria Alice, que

Mm-la

dades

se vem mantendo em ritmo também é locutora daquela
«recente, está atuando de simpática estação, a mais

.

há dias, na Hora Infantil, popular emissora catarinen-

Assembleia Legislativaprograma que

aos domingos, às

raso

vai ao ar, se, tomou a si a responsa-

14 ho- b il idade de animar aquelas

A 'Usina do Rio Uruguai,. Estra
da P. União-Caçador - Outras notai

I
Presidência: Volney C. brasileiro satisfação As-

de Oliveira sembléia Legislativa Esta-

I Secretaria: Lenoir V. do Santa Catarina apresen-
velações para o rádio, cuja I I-Ferreira e Elpidio Barbo- I tação emenda orçamento
continuação resultará na Va� f�ca", desfalcado o• • • sa República destaque vinte .e
sua formação e de um dos terno municipal udenieta, A USINA DO ESTREITO cinco milhões cruzeiros pa- M.as, apesar do noticiá-
elementos promissores do

pa"a ga"'d�o das peças res-
. rio, ainda há quem cáia no

• <Ao • DO RIO URUGUAI ra início construção usina
broadcasting. Inegável que tantes, pois, como se not�- U

.

.

conto do bilhete premia-•• estreito Rio ruguarvg e-
tenha qualidades para al- da, o sr. Bulciio Viana Confusão da imprensa go. menda esta autoria deputa- do ...
cançar êsse objetivo: ínte- quando entrar nos cobres vernista dos Leoberto Leal vg Joa- ONTEM, NO P'ONTO D'E

ligente, talentosa, esf'orça-. ( '""" 'lh- d PARADA DO ONIBUS DE
quast Um mt ao e cru-

, qu ím Ramos e Agripa Fa-

zeiros} vai sair da política.
)

A imprensa governista, rias pt Povo barriga-verde TIJUCAS mulher estava de posse do

(N bl bl') S I O ponto de estaciona- dinheiro que Araujo lhe eno esse o tge. em o tem tentado lancar confu- transmite seu apêlo Plenâ-
,,__ _ _ __

e'
dos a sua simpatia de mu- palitó (Bulcão) restam a são em torno da atitude rio Câmara Federal e assi-I mento do ônibus de 'I'iju- i tregára como. garantia do

A Hora -In-fantil, que lher, irradiando sorrisos e 1 (P 1 F ) I Ií h
.

e bllh t
.

d
..

ca ça au o ontes e o dos deputados pessedistas ] nala sua mais ardente es- cas, que a I cega sempr
,

I e e premia o, que irra

urna espécie de hrineadei- .

d
.

t Iarnman o os seus OUVln es colete (Gerctsu: Silva). A nesta Assembleia. E muito perança sentido integral a-I
às 8,30 horas, entre os

Pi\S-'1
recebe-lo, numa agencia 10-

com a sua voz cheia de sen- 1
'

d'
.

.
. di d teri 1clt dca ça esta aperta tsstma na principalmente, aos que re- pôio emenda alta relevân- Sagell'O� que prece I�m a- erIAca, o a , pres an o um

sibilidade. . . Preiedura (pouca perna presentam o Oeste catari- cia economia terra catari- quela cidade e da JOla, ,en- favor aquela bela desconhe-
O programa Hora Inf'an- b') 1

- t E f
A i I .

d d
.

tam em e o co ete nao nense, a zona mais benefi- nense pt .Atenciosas sauda- con rava-se o sr. nane o
I
CI a, apareceu, aos OIS,

confraternização, foi crea til está .(
f ddi. ..

c -

,aSSIm, a a o a �em mangas. Ambos estão ciada com a instalacãu.., da Icões Araujo, de côr branca, ca- um indivíduo. E, com a mu-

ção de Mozart Regis,' o po- constituir d t
. .

1"
I
Ih' 1uma as a ra- vmedroiiuulos com a possi- poderosa usina hidroelétr i- Presidente Assembléia sado, residente a 1, a rua

leI',
apos entregar o en-

pular Pituca, ora no Rio de çõe
.

1 d C
.

bs mais popu ares a a- 'ji.lidade de serem substitui- ea no estreito do Rio Ul'U- Legislativa Estado Santa Henrique Boíteux, 3. Aqui, ço com o' ilhete a Araujo,
Jan e:l'�, �)l1de se_ vem man i- pital

"

d d di h
.

_

. l-os por um macacão (Se- guai. Êste plano, está sendo Catarina. como sempre, VIera. para. j a e posse o ln erro, pa-

:'F=e--s-I:-a-s-·--d�e;"_--S--.--P-e--d-'-A---- 'sastdio Neves). :��o�'�:�ernc:����c�:ente S.S., de junho de 1953. ::a���PI::g:C�os�om����m: i ::I��:C�:�e d:::�:el�:eee:. ��-
I-U Casaca Nêste sentido, a impl'en- Lenoir Vargas Fel'l'eh'a quando saltava daquele NO I,ENÇO O FINAL DA

A 2-8, D!Jl Faculdade e, a
sa governista, tentando ilu- Estivalet Pires veículo, a sua curiosidade NOVELA.,.

p . Na indumentária masctt-
.
(iiI' a oposição pública, lan- Oscar R. Danova foi despertada por uma· Enfancio Araujo, ao ob-

29' I t CI b
'�'na a c((s�ca.é o ront� �l-I ça contra os representantes Siqueirá BeBo senhora,. que; trajando bem, ?crvar que ar:nbos pr0.cura-

- no a e U e I o d� elegancta. E, o hmt1e
I do

oeste catarinense, a pe- Antônio Gomes Almeida. $orrindo sempre ao falar, �'am desaparecer quanto an-

Nos dias 28.,e 29 do cor- i;,to/é, a -29, fará r,ealizar !wxtmo ,do ap�omb e o sa-
i cha de boicotadores daque- convenceu-o de que estava tes, desconfiou do negócio.

rente, várias sociedades re- em sua séde, à rua Frei ca-I
e1' vestt-la extge um mun-I !e importante plano. ESTRADA PORTO UNIi\O_ em suas mãos ganhar mais .Seria muita gaita por tão

alizarão, nesta Capital, as l1eca, 139, à Pedra Grande, �o de perfeições. Exige Por esta razão, .

na tribu- _ CAÇÁDOR dinheiro 'C'om um bilhete, de poucO ... E, então, resolveu

tradici0nais festas de São essa festa em honra de Sãe avoir faire, savoir dire... na, o deputado Vargas Fer- .loteria, já premiado... verificá r .o que o lenço con-

Pedro. Pedro. ,inha, eleganéia, distinção feira, do PSD, justificou As obras de construção
DE CONVERSA EM tinha, se de fato estava o

Além de queimada, mela- ! sobriedade, Aí está o sr. um requerimento, subscrito da estrada Porto União _

CONVERSA bilhete premiado ...
foão José de Souza Cabrail. pelos srs. Estivalt Pires Caçador, um dia foi inicia- A bela mulher, que logo Abrindo-o só encontrou

Siqueira BeBo,. Gomes de da. Barreiras e mais bar. se achegou do rico indus- papeis picados... Fôra no

Almeida e Oscar Rodrigues ['eiras foram vencidas. Um trial, de pronto foi dizendo conto. Não passára toda a

Da Nova, todos repI'esentan- gigante de granito, f.endeu- que era portadora de um história de um lôgro; pas·

Com essa invenção dos te;; do Oeste Catarin('nse, �e ante a vontade do ho- bilhete da Loteria Federal, sado à luz do dia em Flo-
ro levará a' efeito êsse

C
· -

d
' ,,' ,

l' h

omun·lcaçao wquetes, ou socos mesmo, solicitando o envio de uma mem que deseja construir.l e numero 4.416, Ja pre- nanopo IS, por uma sen ora

grandioso festeJ'o popular, l'
-

f' d
.

d 20'1' t' t b 1
.

tS tgas estao ora e uso. mensagem telegráfica à Cã. Inda fazia crer, que após
mIa o com. mI cruzeIros. que, a raen e e

,

e a, conse-

do qual participarão estu- " d U D N M t d h d d T'
.'

1 d' l' d�ssa a . . . com o P. mara Federal, manifestan- vencidos os mais dificeis as en. o c ega o e- 1- gUlra evar o 111 lelro e

dantes, professôres e exmas. O C d M G � D lO' d h' t tOOsr. ap.. e ar e uer- S, "por exemp O. Go- do o aplauso da Ass'embléia obstáculos, os restantes 60 Jucas, na a con eCIa n.es a um IJuquense ...

familias. R G 'Ih P
.

d d C· A f
..

NA POLICIA!'a .uy UI on erelra e oerna 01' quer, mas o Celso Legislativa de Santa Cata- km, de terreno facil, fossem apItaI. palestra 01 ln-

Haverá, como sempre, a- Melo, em gentil ofic,io, co- nem te ligo! rina, pela apresentação da terminados. M�� ... o im-I �ere.ssando a Enfanc�o A: O otário, em seguida,
lém da fogueira, outras a- municou-nos haver assumi- emendá ao Orçamento da possivel aconteceu, e a es- laUJO, que, ao lhe declaraI correu para a Delegacia ·e

trações que alegrar�o aos

I
do, a 20 do corrente, o ele- Tanga Republica, pelos senho1'2s trada não foi terminada. a desconhecida que também contou ar sua ,pistória, que

q'ue comparecerem àquela vado cargo de Capitão dos deputados Leoberto Leal, Por esta razão, o dep. re,�idia naquela cidade, tra- caíra no conto do bilJtete,

Fa1:::::�I�t:�lllb' Flo- �::�:;::�:;?dê;::a;::: ;::,::::O;;ai:�::; �:?:��,�o::��:7::d:d::�; E:�,::a't;.�::_I:";::S,m.p;.:;n�:IFtou10gOvde ePedil'GeXPlttica-Saem
o

Pnercebea·
r.'.

"0riunópolis, no dia seguinte, Gratos 1 t 'f' d l'te .e rt wava, que e... et a- e cinco milhões de cruzei- .1'0 da Vwçao, solICItando •• •

A
A d C

.

A ·
oa, que fazia e acontecia e ros, para o início da cons- ta mesmo, medidas no sen-

cor ". om aO' rgentloa sucedia (o Irineu... ) O dr. tl'UC'a-o d f t
' .

d ',I d l-u
. ,.

_

�.

a u ,ura usma o :!�o. a conc usao da obra Eu pod.eria dizer isto. ao pé do �o�' de viv.a
PORTO ALEGRE, 25 (V. xula instituição d,os chama. Bayer ftcou so_.om,an1and�·1 EstreIto do RIO Uruguay. O IllICIada, o que a Casa apro- voz, mordlsc�ndo um peIto_de perdJ.gao e bebel'l-

A.) - 39 milhões de dóla· dos embaixadores de fora".l De quando em quando ta

I
orador após justificar 10n.1 vou. ,�ando uns gohtos de House of Lords:

res o prejuizo do Brasil na Ao condenar a designação I inspimr-se lá na sua amorá- ga e brilhantemente sua CONGRATULAÇÕES Não colhe a nossa implicânci,a com os tabagis-
t.ransação sobre o trigO com do embaixador Luzardo, vel.Joáia. E foi talhando a' . _ . tas da U. D. N.' O que acontec,e e que a gente tem

a Argentina - é o que a. disse o sr. Flo�es Soares·
'. '

. propOSlçao, salIentou que a
que encher as colunas. A's vezes sái fumaca! As

•. mortalha: de concreto ape-
'

d E t··t 1 R' F
.

. " .'.
n\lnciou da tribuna da As. que "não se sabe na reali-

,usma o s leIO c o' 10 .oI aprovado, pela Casa, IdeIas refugam da pena. E ISSO de fumando espero,
sembléia o deputado ude. dade a- que mais afetuosa-' :laS, un� choques elétricos, Uruguay 'é emprendimento um voto de c.ongratulações não dá artigo: dá tango! Do lado de lá ocorre o

nista Flores Soares, que mente pareça ligado o em-
sucessórios. De tesourão de ma'ior vulto no Oeste e ao Presidente da Repúbli- mesmo! De quando em vêz, a minha metragem al-

começou o seu discurso di. baixador, se ao Itamaratí cm punho foi podando, foi que constitui l'edenção ca, por haver concedido a
truística entra ha dança. Os debiques em tôrno da

zendo que ia "colocar o de. ,lU se_à Casa Rosada". 1Jodando... Co.,.tou a Agri- cor do nosso chefe nao sofreram solução de contu-
< econômica daquela rica re- Ordem do Mérito ao dr. .

d
'

d'do na ferida do acôrdo" fir- culwm, ne·ste Estado essen-
l1Ulda e ate o Ia em que êle, ali na Praça, largou

mado recentemente com a. Dr.. Raiibael gião do Oeste. Mário Pinotti. aquele espetacular HEi·lo! E' êle mesmo, o Amarelo!

quele i>aís.
cialmente eleitoral. O Col- Na' apreciação do assun- Esqueceram·se meus adversários que tenho o

O parlamentar udenista D. do� Santos i lin, inexpl�cavel�ente, não to salientou o dep. Vargas AGRADECIMENTO DE· nariz tôrto e sou também um pouco corcunda!" E

fez um longo estudo sôbre � 9 reagiu ao .saque no seu Ferreira a improcedência ITAJAI'
com isso pôs fogo no: entusiasmo popular. Esse fo-

a diplomacia brasileira pa. Designado. pelo sr. Mi- guarda-roupa. Virou espo- d ) -

f 't
. .

go, que nada tem de simbólico, continua. Ao calor
1'a terminar critical"do a

.

,

E' d
as: acusaçoes eI as, 01'1- del�, com dois anos e meio de oposição, levamos o

" nistro da Agricultura para
lWO. sta e tanga, falando entadas pelo govêrno do Es- O'� Bahia Bittencourt A

designação do sr. Batista uep. governo a um desgaste que a oligarquia sómente
Luzardo para o posto de prestar serviços no Serviço

I
d.o duque, lá de Joinville... tado, vi�-Ildo atribuir re�- comunica o recebimento de veio a sofrer depois de uns dezóito! Foi, sem dúvi-

embaixador em Buenos Ai. de Defe�a Vegetal, nêste ponsabilidade aos repre- um telegrama, a êle dirigi- da, observand.o i�.>o, através do resultado das ruas

res. Em suas considerações, Estado, chegou, ontem, a Roupa suja sentantes do PSD, pelo O.es- do, do prefe'ito de Itajaí,
e da coesão monolítica da. bancada na Assembléia,

disse que se a diplomacia Florianópolis, via aérea o te Catal'inense, na na-o a- d d' t I que O' ilustre Governador do Estado fez mais uma

t't
.'

t d
e agra eClmen o pe a R- I'llv'estI'da l'umo ao P. S. D., cocoroqueando·.cons 1 UI a ar e 'e repre· h

. A

d Vai entrm' no baile o sr.
.

P
. ,

sc�tar' o Estado perante ou.
engen eIro agronomo r. provação em tempo oportu- provação do rOJeto que - Me impreste e fogo, moço!

tro Estado e exige aptidões Raphael David dos Santos. Pedro Sales dos Santos, au- no das medidas oficiais. concéde empréstimo áque- Se a gente não pitasse, êle não aprovocava! E

culturais e téçnicas que só. Ontem mesmo, esse fun- tor de várias o.�1'as da co- Presidente Câmara Dep�l':; la- cidade de Cr$ que, pelo menos para o gasto, a gente sempre tem

��nt� o tirocínio e a expe. I
cionário do Ministério da 'leção Marmelausen .. tados: 13.ÓOO.000,00, para o térmi- .

uns eleitorinhos, é certo. Se não tem aparecido' tan-
l'lenCla encontram na pro A

.

lt BUM to, é pru mode as sonegaçãó! Pra se ponhá eles den-
. .

I gncu ura estêve. em vi- .. . . Palácio Tiradentes - Rio no das obras dos Serviços d
.

fissão,n ão se admite,. a n?o . :lita a O ESTADO ao que

I
tro as urna tem-se que afrontá a políCIa, os fiscá,

ser em casos excepCIOnaiS,
I.'

- D. F. de Água e Esgotos. Termi- os Secretário ... E depois disso ainda garram e so-

que "se prolongue no tem.! lhe sômos gratos, pela gen- Rogamos transmitir no- na apresentando o "muito betraem! Como é que havéra de aparecê?
po e no eSl1flço .esta esdrll.: tileza, L.. ia "O ESTADO" bres representantes povo obrIg-ado" de Itajaí. GUILHERME TAL

orientada aos programas
da Guarujá. E' uma das re- teira, tirou as notas, perf'a

zlfnd0 aquela quantia, entre
gãndo-as à amável e bela

desconhecida ...

Terno

UM TERCEIRO' NO
"BOLO" ...
No momento do negocio

feito, já quando a atraente

da, perseverante, Maria
Alice·alía a êsses predica-

ras de auditório, reunindo

a lJetizada' flori�õpolitana,
em momentos de verdadeira

DIA 28

Liga

do, aipim, batatas, etc., ha
'lerá dansas, tipicamente
l'egionais, ar:iJlladas por

magnifica orquestra.

Na Faculdade de Direito,
110 próximo dia 28, domin

go, às 20 horas, o Centro
Acadêmico XI de Feverei-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


