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Legislativa
CONSIDERi\ND\O que

I
quisar maiores subsídios,

.
pios,

para a .solução de tão im- ouvindo também os municí-I ,Estivalet Pires
toria l do Estado, para ser portante problema político- i pios na qualidade de partes: Walter 'I'enór lo Cavalcanti

entregue á Assembléia Le- administrativo, .deve esta diretamente interessadas i.Feruando Osvaldo Oliveira

gislativa, no corrente mês; Assembléia Legislativa pes- no assunto:.
.

' .

I Prntogenes Vieira

CONSIDERANDO fi�al.- 'I. Varg.às F.erreíra_O_('_()_O_()..mlL"?(·O
", ! mente Que o paragrafo UUl-

. Bahia Bítencourt, i
. I�Om lis antigo Oiá - t co do art. 6°, da Lei Orgâ- i Waldemar �rubla� rio de S. Catarina i

nica dos Municípios, assim i O�car Rodrigues da Nova

i
�

d ispõe: I Siqueira Belo
, Ano X l � "Para esclarecer ii con-

!
Ribas Ramos

i' � ven iência da criação
I
Francisco Souza Neves

- fü' 11 64ft � de município ou da al-
'

Lecíam Slowinski

•� ........'" t '
teracão dos J' fi exísten- Ivo Silveira.

, '

I

tes requiaítará a As- Wilmar Dias

se�1bléia das autorida-I De posse dos elementos
I .

'10' d s· g. e
rles e das, rep'artições, colhidos, bem como dos que

. e er.p . públicas estad�Jais .e,' lhe chegarão com 'a apro-
-------''-,------_--- municipais, as informa-

I

vação do que Cintem delibe-
!i .

I

M· I t
.,

d T b Ih O PSDpI''' ções que julgar neces-' rou a unanimidade da As-

Vitoriosos OS marltimos DO .10 S erlo O. �íI a o! roteste comre ,á,.;,,".. .1 semblêia e ainda dos que es-

RIO, 26 (V. A.) "-. À. ze- pagos a part ir do dia 1.0
I dI�ersas CO":,Issoes entram II No-la d UDN tão a cargo de uma comis-

1'0 hora os marítimos -. de julho. N9 Lloyd e na Cos- i hoje em funcionamento, Acom a.l· a
.

REQUEREMOS de .)Con-I são de deputados, o Leg ís-
. enoerrado o. seu teira já se encontram ,fun- . prazo certo para resolve-los A Direção Nacional do P'I' tas de Gols, Antonio F'ran- í'orm.dade com ó disposto. I ti terá

.

ram por ,. " . ,.

(
, .

I' t te i -

I'
a IVO era um processo

movimento grevista,. com a í
CIOnarIOS de escl'lt�rIO que 1,- me udslve "" oCd'an elo

a re- S. D. recebeu do Diretório, co Filho". no art. 101, § 5°, item V,! completo p�l'a julgar da
plena vítõría de suas rei-' também aderiram a greve) I

forma o regime e a rmen- Estadual de Sergipe o se-I RESPOSTA DO DIRETO- do Rezimento Interno que

I
'

, _

•
_

b d
.

I "'., ,,, '. crtacao de novas comunas..

di
.

ões completando elaborando as fôlhas

res-I
tacão a 01' o, com a me u-

.vm icaco , _'
d did f I guinte telegrama: I RIO NACIONAL ouvido o Plenário, seja of i-

A
.

, -

1 'I ti
.

t d,' t que foram pectivas. . sao os pe 1 os ormu a- ,

comissao eg is alva, 111-.en en imeno,
.

d 14' d' t "Diretório Estadual

Par-l
Tomando conhecimento ciado aos senhores Pref'ei-

t d I d" t dretomados às 21,35 de on- Quanto aos demaIS casos, os por . sm Ica os.
egra a pe os epu a os

d T
. '-- titio Social Democratico, Se- dêsse despacho ,telegráfico tos Municipais e' as Câma-

Wil . D'" d PSDtem no Ministério o ra-

HI-no a'. 'N. Senhore 'I 1 .. 1 mar Ias, o , . "e
balho. Essa última

..
etapa cão de Sergipe, toman. do cO-I' o Diretório Nacional do P. ras Municipais, na pesqui- Cl 1

'

M" d U D
-

" : oe OrICO I or en'a, a . ,

dos trabalhadores constou nhecimento nota oficial, S, D, esclareceu que as .a-, sa dos seguintes esclareci-
N 1 D' t d Depard d F"

,

I- T"'· I ,e pe o Ire OI' o ,-

quase exclusivamente a a-

a.. a lm.a União Democratica Nac1O-1 cus.ações formuladas con-, mentos: .

I
tamento Regional de Geo-p reciaçâe de onze emendas,

nal creferente situação po- tra o governador de Sergipe, ' I - Se da relação publi-, 'f' C ,t gr fia drapresentadas pelas assem- -:-(1°)- .. I I. gra la·e .ar o la ia, .

hléias dos sindicatos de litica Estado vem . protes-
I já foram desfeitas pelo; cada pelo Di retór io Regio- Vitor Peluso, percor-reu o

empregados, tôdas no sen- Sôbre os braços d'azinheira . tal' energicamerrte contra; deputado Leite Neto na "'. nal do Conselho NaCional, sul e o litoral do Estado,
tido de dar redação mais Tu mostraste ó Mãe Clemente a mesma eis que desvirtuam

I
huna da Câmara dos Depu- de Geografia, de Plor ianó-]

devendo, em breve, coriti-clara aos textos dos diver- / ;Que nos amas ternamente realidade fatos, fazendo tados, onde teve oportuni-II· polis, surgirão, pela criação II nuar seus trabalhos na zo-'t do acôrdO' És a nossa Medianeira;/ , ,

1" " ,sos 1 ens •

c rcr exist ir Sergipe CIma, dade de dirigir ao ilustre de um novo mumcrpro, sa-

[, OesteÀs 23,35 horas, o Minis-

'I' na serrana e no .

.

ESTRIB,I.LHO'. ins,egurança pOlít,ic,a atri-,. lideI' da U.D.N. um convi- cr.ifício,S à s,ituação econ
..�-tro do Trabalho assumIu a .

"

.

presidência da teunião, as- b�llndo responsabllldade ,gO- te, em �ome do govern�dor I n:lco-Íl,n�n:e,:ra do ml1l1ICI-, Sera enforcado!sistindo aos últimos deba- Ave, Ave, Mãe Celestial vemo todos os fatos dehtu-' Arnaldo Garcez, para Ir a' plO ongmarlO;
tes, já em fase de conclu- Ave, Ave, Mãe Celestial osos ultim,os �nos pt E,'spe-I Sergipe ,realiz,ar diretamen-I, Il,-, Se ,há conveniência.

t

I
-

- O estrangulador de Nottin%são do litígio, pratIcamen e

l':lmo,� Dll'eçao Nac, lOnal-, te uma l,nve�tIgaçao, dos f�-l adn1_:nlstratJ:va
na de,s�ne,-resolvido na noite de ontem, _(2°)_

_, Hill, John Christie, que 1:1a-
1

. d' Qlle desces'te la' do's Ce'.us Partido tome conheCImento I tos, A,Dll'eçao NaclOnal,té- xaçao de parte do terntor1O
t t Ih f

'

1quando se ap amaram'as 1-
ou se e mu eres, OI (e-

ficuldades remanescentes. A .falar aos pastorinhos r I no�so protesto e solicita- legl'afou ao DiretÓrio de

I
dês.se município; .

_ cla�'ado culpado do assassi-
VOLTA IMEDIATA AO / :Inocentes, p.o}Jrezinhos, mos ainda, "erh U:ota gficial, SerO'ipe manifestando o a� ln. - Outros esclarécí- ,,(

I
.

-

". ," , ' : o,
,

.

' 1110 de sua esposa e cone e-SERVIC..,O, Mãe de Fátima, Mãe .dê Deus:j
'. ,õ.eJam' desfeitas ll,lJ.u,rlas su- [,reco em que tem os corre- I mentos q,ue pe,rhlltam a As- '-, .

f
.

",�'. ,,_. '" " ..... '- �. "...

'1'
" " "nau{) a morrer na orca,Ao iíder dos grevistas, f. "" t .

'Q'" :. f!lHme�{.& ,gTa-.�s c1fn ,r:;t ,au- " '.i;;:ioTI á 8w>8hocaE ce �lhe,;; .es- ,8,emb,] elil L/3,KlslatJva rle,�ld)l' �. _

'coma�ndante Emílio Bonfan- -=-(3°)":" I, . ,
rr.................--.......---,.r...__- -

te Dentaria, coube prortun- Pe,nitênciri ·e oração "
,toridades ser�ipanas" :l�ll ,',egnrou to-d�' o, apo,io lJ.a a- s�br� a conveniência, �a: Lo'ovo.,' à Marlnba_

Se fl'z-esse lhes pedl'as II vez que· amblel,1te pIl.ltlCO tuál emergencla. cl'Iaçao de novos mlllllCI-

I _ ,.',
ciar a primeira oraça,o �on- -

.

OS, C t AI td 'd f 't
'

. r. on la-,,,,, mlIan e

!::��lli:t::!� ;:��o ê��\:'i�i�1
/ :��ai�O;!�:�t�ll�e dt::����:j �! �Sttl�ªnOq:ili�a�::' e�'::e�I�ane�: I A Cassação

#,

de
.

Mandatos' Comandante do 5° Distri-

dAI s marl'tl'nloS ( '", I " � l'd' I , to Naval, recebeu do Chefeo um ape o ao < -

governo ex,pressoes so I arI-,

C 'b
"

L
-

I .-
1

no sentido de que imedita-! -(4°)_ " ,

'

,I a e ao eglQ1 ,a IVO '
' do Estado Maior da Arma-edade ll1clUSIVe de autorI-

,
. Q.!

.

,

Imente regressem ao 'traba- Do Rosário", Virgem Pura, J

dades eclesiásticas e clas-,I RIO,26 (V, A,) � Embo-, bunal Regional Eleitoral, dá. o seguinte rádio:
lho, mantendo uma atitude Mãe de FátIma, Mãe querida .,

C' "A t' ,

�e" TlI'odlltoI'as pt a) .Edel-I ra a- r'eneQ'ação de partido .fosse enviado ofício à a-I .' o,
ermll1ar a greve (lOSde disciplina e r·espeHo. '/ :Tu serás por toda vida � � ... ., � ..

NORMALIZADO O TRÁ- , Nossa paz, nossa ventura:j ,io Vieira de Mel{) Manoel, éonstitua procedimento in_I mara dos Vereadores, no: marltImos, deflagada por

F•EGO NA GUANABARA C" _

b ,. 1 M /1' d M' t' h I compativel .com o decôro' sentido de �erem empossa- i, motivos que não me cabe

V·tó
· A

b 1-·
-

f t·
a' I a ac 1a o, ar lU o

.' I, " ,I ria 80 r,e a para IZla 10 ao I ., Dias Guimaraes, �arcos p�,rl�me�tar, o Poder �Ud,i.- i d�s �s �uplentes JO,.Sé Ma-I apre,clar �:s �u.Jos pre.lUl-'

CLEVELAND, OhlO, EE.1 que "vacina é, provàvelmen- Ferreira de Jesus, Arioval- cJarió nao tem competencJa, rJazzl Filho, e' �ld�lIUO TO-I z�s a naçao f�r�� �ultosos,UU" 26 - (U. P.) - A me- te, o meio mais eficiente e do Barreto, Joáquim Mar- par.a decretar a perda Ou a I nelotto, nas cadeIras de, uao posso deixaI" como

dicina está a ponto de ob-i prático" de prevenção do' titls Fontes, Manoel Fran- extincãi do mandado, nem vereador obtidas pelo par-I Chefe "40 Estado MaIOr da

tér uma v'itória' definitiva I terrível mai. cisco Teles, Horacio Dan- mesm� quando cassa o re-- tido e vagas pela defecção: Armada, de congratular-me
em sua tenaz luta contra.a: gistro do parti00 á que per- dos seus ex-representan- , com todos .os meus coman-

PO���:i;��t:. que declarou � I VI·'dela. 'no Catete �:;:'�a:i::e:b�i,�:H:"�: :��i:'�� �;ea:�;ieo T'·otta e i :;i��;n;�:O,:�oq;,:dt::Ob�e
dr, Henry W. Kumm, dire-! . dera!. '.

ram cumprir seus deveres,
torad,J'unto de investiga-I ruo, 26 (V, A.) -

O',
foi, também, emhaixador do Banco do 8'raslJ dando dessa forma uma de-rioca.

I ' '

t Foi essa a conclusão aSATISFAÇÃO DAS REI- cões experimentais da FUR- , presidente Getúlio Vargas seu paIs Jun o ao nosso go-, '

"O Banco do Brasil S,A, mostração sadía e exube-
,>

I'" , 1 t' I
.

que Cheo'ou o Procurador, ,VINDICAÇÕES daeão Nacional'da Paralis_,l'ecebeu, ontem a tarde, no, verl1O, pa es IOU ongamE;!n-
,

'"

" ,
comUlllca que segunda-feIra rante de abnegação, compe-

Segundo, os têrmos do a- -UI· InfantiL ACl'escentou' Palácio do Catete, em visi-I te com o Chefe da Naçã? Fer�ando l�axlmllIano, da I próxima, ,dia 29,?e junho, tência profissiona1; discipli-côrdo, cuja redaçiío aind,â
".:' .

"tA
I
ta de cor'tezia o sr, Gonzales tendo ocasião de se referir JustIça Eleitoral, no pare-, por ser ·dla san tIflcado, fun- :la, devotamento ao bem pú-estava sendo elaborada pa- que os c.entIstas Ja em I '

", A., 'f ,'d b' t' I' ,"
" ,t d _1 '. I V; '-ela ex-presidente da Re-I ao desenvolvlmel1Ío econo- ceI pIO eIl o so re a pe 1-, clOnara so na paI e a ma

i)lico e alto. patriotismo, .

ra "assinatura JlO momento um conf1eclmento quase .0., "

. , .
_ • P 't;d Il bl'c I nha das 930 às 11 00 'ho-

,
. 'bl' d Ch'l . se mico do Brasil e das estrel- çao ('O ar. o :l.epu I �- , ',,' Prasa ce e porem que encerramos os tra- 'oqpleto (\:1 enfermidade e' pu Ica o 1 e que Ola . I,. _ " ras' e na proxlma ,quarta� ',os us qu ,C .1
I 'd

I '1
-

d 'd . no oecçao do Dlstnto Fe-' , d
.'

1\balhos desta edição,. os pa-
que brevemente saberão co- ; encontra no Brasil tratan o tas re,aço:s e amlza e

,

e
I

'

',� .,,', feira, dia IOde .J�l�o, por to o o sempre possa a la-
gamentos de reivindicações d t.' 1 ,; ! de assuntos p.articulares. I intercamblO que unem", o I deral, que requel er a, ha

ser feriado Bancano, não rinha, escudada em sua he-écon·oAnll·c.".S· d.e r'esponsabili- mo .es I UI- a ,

I d' P 'd t d T',

'd d' K O sr -Gonzales Videla que I).osso país ao Cni1e, las, ao resl en e o 1"1- dará expediente, l'óica tradição e no' mode-d�e�lli�d"� Hr Dlsseamao r, �m
. 'L��.� � ,

�����_=���=---___,-------.:_-------------�-- ,

: go o Legislativo voltou a reunir-se, o líder Estivalet Pi- lar exemplo de nossos an-
Os deputados p'essedistas que integram a bancada

N t P' I�t·
!
res pediu urgência para a discussão do Convênio, que t<:paszados, velar e dar o-catarinense, na Câmara Federal, drs. Agripa de Castro O, as" 0'1' Icas �foi aprovado por unanimidade. O goll?e de morte na.de- melhor de seus esforçosFaria, Joaquim Ramos e Leobedo Leal' acabam de su- I ma!!ogia dirigida pelo próprio Palácio, veio positiva.r I.

t 1954 I
�

para o bem de nosso queri-bscrever uma emenda ao projeto de orçamen o para ,
;

c'atarinens� pt Atenciosas saudações
. i que não é a oposição, mas () govêrno mesmo que não va-

mandando destacar Cr$ 25.000.000,00 _._ vinte, � cinco
i Prt'sidente Assemblé�a Legislativa. 'Estado cila em pôr os mais altos interessés barrigas-verd�s em

do e sempre presente Bl'a-
milhões de cruzeiros - para o início da: construção da i Santa Catarina.

'

plana inferior aos apetites do facciosismo político. si!.
�Usina do Estreito, no r,io Uruguái. Temos por certo que, S. S., de junho de 1953. 'Agora, 'com o apelo de ante-ontem, novamente, il (a) Attila Monteiro Aché

o tr�ba)ho e o. pr�stígio dos. ilus�r�s r:presentantes lo-
f Lenoir Vargas Ferreira, Estivalet Pires, posi�ão se coloca ond� sempre es�eve: vigi�a?te, .

pelos Almirante de Esquadra,grarao fazer VitorIosa essa especlflcaçao de verba, na, Oscar R. Danova, Siqueira B�llo e Antônio Go- anseIOs da terra catarmense. A atItude oposlclontsta pa- C H E F E DO ESTADOlei de meios para o próximo exercício. I mes Almeida. rece haver chocado profundàmente certa imprensa' diri-N t'd d d
A' ...

t' t d 'u .

ddi'
, }fAIOR DA ARMADA."o se? � o e ar apoIo a essa mlCla Iva, �a UZI - Esse telegrama, com a assmatura. e to os ?s. rep.r�- gida, que, na crônica parlameata:_. teve o cu�dado de ex-;....do, sem dUVida, o pensamento d� todos os catarmenses, 'sentantes pessedistas do Oeste Catarmense, .fOI JUStIfl-1 cluir do noticiário qualquer alusao ao. o_cm:rIdo. "

/ .

O RISO DA CIDADE.:.os deputados LenOlf V'argas, EstIvalet Pires, Oscar Da- 'éado, da tribuna, em magnífico e oportuno discurso, pe-, De fato, o coinportamento da oposlçao faz .mal a po
nova, Siqueira Belo e. Ântônio Gomes de Almeida, apre- lo ilustre deputado Lenoir Vargas. '

, liticagem sem freios que domina o Estado. Para os inte-
sentaram, ante-ontem, à consideração da Assembléia, o Não' faz muito,. quando da aprovação do convênio Iresses catal'inenses ela pode ser conhecida; para os inte-
trnvio do seguinte· despacho tele'grafico: sôbre a Usina do Estreito, o govêrno do Estado procu- resses udenistas e·la dever ser escon�ida e desvirtu�da.

Presidente Câmara Deputados: 'rou fazer demagogia contra a bancada do P.S.D., espa-: X x
Palácio Tiradentes - Rio - D. F. Ilhando ?esp�chos telegráfi.c�s,. r�digidos em palácio,:, . .

x
. . .Rogamos transmitir nobres representantes I nos quais afIrmava que a lluclaÍlva ,estava sendo torpe- Uma SImples nota, de re.glstro banal e corriqueIro,

povo' brasileiro satisfação Assembléia Legisla- I deada pela oposição. ',define, às vêzes, um homem de imprensa. Noticiando o
tiva Estado Santa Catarina apresentação emen- ,Na verdade, o que houve., sabidamente, foi caso di- ingresso na Penitenciária de três delinquentes, o Diário
da oreamento República .destaque vinte e cinco fer,ente. O govêrno, querendo número para votar vários. da Manhã assim concluiu a local, na quarta feira últi-milhõ;s cruzeiros 'para início construção usina

I projetozinhos recheados de i�tteressículos políticos da:ma: A todos eles os votos de longa' perrrtanência. A mor-
estreito Rio Uruguái vg emenda esta áutoria lU. D. N., lançou, entre eles, como chamariz, o do convê-

I
bidez ressalta aí. Não. Não. E não. A todos eles, a mais'

deputados Leoberto Leal vg Joa·quim Ramos ef i nio. Queria, a situação, em maioria ocasional, mas sem i breve recuperação, e a liberdade com as seguranças de
Agripa Farias pt Povo barriga-verde transmi-

I número para votalÇ, na Assembléia,. forçar a aprovação
I

conduta digna e honesta - dizemos nós.
te seu apêlo Plenário Câmara Federal e assina-

i d� outros proj:t�nhos. co?trários aos int:r�sses esta�u-I Guiau, e?, lapidar sín�ese, .�r�çou a finalidade
, �asla sua mais ardente esperança sê'ntido integral al�. O do ConvenlO.er� a I.sca! A aprovaçao deste, l':.m Ja-1pellas detenh.vas, nas pe�l�enclarlas: . Obter.o ?,�xlmoapôio emenda alta relevância economia ferra ! neIrO, de nada prejUdiCarIa o Estado. E, de fato; tao 10- ,de defesa somaI, com o mlllllUO de sofrImento mdIvIdual

Importante
Na sessão de ôntem, a t030S caso da criação de no- Dlretórlo Regional do Con

Assembléia Legislativa do: vos municípios.' fselho Regional de Geogra
Estado, por unanimidade de I Exmo. Sr, Presidente da' fia, de Florianópolis, pela
votos, aprovou a seguinte I Assembléia Legislativa. -",

i Resolução n: 41, ?e 13' de
proposição sôbre o momen-I CONSIDERANDO que o novembro de 1952, determi-

Decisão da Assembléia
nou o início dos estudos de

revisão do Quadro Terr i-

�----.----------�------------�-------------------------
��o(�)��)......

,. DIRETOR íI Rubens d. -

i Arruda Ramos ,
, GEr.ENTE II Dominlos F. "I: d� Aquino •
.......�_.�I���

&11.;10' de i.oje - t\ pÁgs. Foríanópolls, Sábado, 27 de Junho de 1953 ,
c.; 1,00

'" .
'.__._----'----_._-------------

CasoFIM DA' GREV'E

LONDR�S, 26 (U, P.) -

A seguir, os presidentes
dos sindicatos de trabalha
dores responsáveis pelo trá

fego Rio-Niterói também
declararam que tôdas as

providências seriam toma
das para que, desd.e as pri
meiras horas de hoje, fôsse
normalizado o movimento
das barcas e lanchas da

Cantare ira e da Frota Ca'-

Você -� Pessedininho,
conjugue o presente do

verbo torpe�ear.
- Eu auxilio, tu ajudas,
ele ,coopera!Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o J<;STADO'Forianópolis, Sábado, 27 de. Junho de 1953

c" t 10$-· .-0-0 '-0 ".-.0. $.-/A.:
Uma tra�içao no �omércio e na \In�ustria �e Santa Catarina
Mat-riz - Florianópolis

_

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVIL�, SÃO FRANCISCO. DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

.

MARIA, FBRICA DE GÊLO.

(

---'-�

',J>lt A. SANTAElA .,1,'orm••o p.�a ·rllê.!.a;t�· Nacional d. tI.clta.6 'e O.19ff�i!1
,

.........r.ali).. I.
, ...1.. �I ';'.&cr.. ". .l••i.M•• la •. rai.,.,llIk. ... rn.:U181 :

'...,al{', !

I.ÁDWGRAJ'IA.' ]li ,RA;moscopu. DOS PULa0••

r"rm,,,do IIela ".cuIdade, N.cional d'! I.didna, Ti.l.lect... e

Tiai9ciruriio do Ro.pital Nu" ..."

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) . ',' " .

, COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

'TAC '

.

FlorIanópolill - Edifício São Jorare, rua TraJu
Cruzeiro do Sul .

l2 - lo.....n.dar --; sala 1
Panair .........••.

R' d J' 'Ed'f" B' 'Varig '

..

I
lo

.

e anelro -. I leIO orba Gato; A ... !« L"d
'

6'
" .

' Ql � Aéreo .....•..
..,ot niü l,�rlo8 207 - �la 1008: , Real ..• ; ;.

! Ad_vocac:ia e:Confabilidade �c;;;:savas .

I' .. � ,_. .. ,

I· "

Df( .Sr-VAM-,I'UGAPANI
, ,

. �dYl'1Cado -
; H At:IO GARDsALDI 8. THIAGO

"
;

....;. C:;ÓIltabU.ta -
li;ál!lCIQ "lYA8E" - 60 &lldar.

I

ib-ia"�·..... 8.".p1LaI i'!!l�lIlàtrl.. e .a.l�lIlle J.41<dan.. t... Cu.o .e ..p.ei.1isaçio pela S N/T. h4nte1'llo • b-•••laa.aM .. '

,,-,i..r"".r.L .
Cirul'i!iA dó"Prof. ueo PinhoIro GlIlm.rh. (lU.).

'ft,.. -,S··�., ::c�···.,; (A.,.

.

I!!, 'Ir «o ,êM�ITRl!po)
� riItIi' • "l 'Y iiiijJI .

Ht'dal;iiG e Of'icinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160

in;'
, .;0 � D���"�"..T,&T§..T.." ..""",,= ..%T..V,,�_']ÀT� ..��__��"�-§,.."&T&T&__ �_.��__�_" �,�_ ! / !�::.:��::2 1%����i��a�����S:\QUINO.

pRA. \WLADYSLAVA W. MUSSI DR. JULIQ ,DOIN VIEIRA I Representantes:

_.
E ESPEC:lALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS",' Representa ções A. S. Lara, Ltda.

" ....TmONIO Dm 'MUSSI
. Itua Senador Dantas, 40 - 50 andar.

DR.
-

tu, I. OUVIDOS,' NAHlZ E GARGANTA I Tel.: 22-[)924 _ Rio de Janeiro."

i1Ut4leaa K"{,-A:;;sisten.te 118 Policlínica Geral do Rio de Janei- I Reprejor Ltda.
", C1r.r.ia-CHl1fea hral�!'lInee , '9. na Caixa de Aposentador ia e Pensões da Leopoldina I' Rua Felipe de Oliveira. n. 21

"rort.. eompJow ...p.ci.liIr:.do d.1I DOllNtJÃ� n. 'BM!;"
.

Rallway e' no Hospital São João. Batista, da ,La�oa. I'.
.

Tel.: 32-!1S7:1 - São Paulo.
u. .! .. """'01 .0"rI10. m6todcI lIe dl.rlió.thloe a tTllIt.amaUo. Curso no Departamento Nacional de S'a'ude I

.

•

�Ól,PO,s'éO_!"�_ - HlSTlltO _ . .: �ÃLPIN(JOGJUJ'u -, O'UlIO Consultas diáríamente das 10 às 12 horas. I AS��N��Yt!tS'\ ,� I,.13](0 BÃSli 3as•. e 5as. feiras. de 15 às 18 horas.
_ r·

&44Io-..riajll,a 'for (lll.ia,1 4IIrta.-1I�.no_&il'."�ú, ... 1 .... Ulen Atende' no Hospital de· Caridade, de 8 às 10
Ano ' .... , . .. . . .. .. . . 'Cr$

� l.� .'lllfr"., 'fOl'lIWIlloo horas.:
'. Semcstre .. ,

'

, , ,.' Cr$
" No Interior

C4!1iaaltllrllÍt ',ll!l'. Trajano, 'I 1, 1" .".r :- "inau. t... oe" Ccnsultórío i Rua Vitor Meireles, esquina com

.ta. •
', " ;: Saldanha Marinho:

,

••rtr1I;'!�"D•• '.·la U",;'r•• ,
- Dr....., Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt e- 102.

,.

;

0.11.. 'lI·b 11 lIora. --- Dra. II;;••i .. _.- ----'--_._- --.-----,--....,,------,-,

.

l"l.i.� .,,;)..i". Tr.IIlJo....kt. ,. .DR. I.. LOBATO FILHO
Ooe.l:a. 4. ap.re"'. ,r..plr.Url�

T U B • K C (J'L O I •

OR. MARIO LAURINDO
COIlCiultório: ll:tll "",li.,e Scam,lea •. u. , e

P.4!8.: Rua São Jõrare •. ISO. DiÀrlam.l1te. d•• 11 1. 18 Iaor... [)R� CLAUDIO BORGES

I ADVOGADOS

I "aI..
1"Ófu em �eral, Recursos perante o Supremo Tflb

�
. Federa) e T'rihuna] Federal de Recurso•.

ESCRITÓRIOS.

Lux .. '," ',' 2.021
Magestic . . . . . .. 2�2'j6
l\Ietropol . . . . . . . .. 3.141
La Port.8 . . . . . . . .. 3.:f21
Cacique 3.449

! Central' 2.691
Estrela : " J.3if
Ideal . . . . . .. . . . . .. 3.65!J
ESTREITO

DR. 'VALMOR ZOMER GARCIA DItS. CIRO MARQUES NUNES E
I Fqurem····· .•.....Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da DIB CHEREM '_

a .' ac�as
JJniversidade do Brasil

. ADVOGADOS
I de' Planta-oEx-interno por concurso da Maternidade-Escola '"

.

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) Causas cíveis, comerciais, criminais e
.

4 quinta�feira - Farmá-

Ex�interno do Serviçol de Cirurgia do.Hospitàl' ,

trabalhistas i Cla da Fé - Rua Felipe
I..A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro. Rua N.unes Machado, 17 __ sobrado _ sala 2 : SCh_1nidt._
Médico do Hospital de Caridade I 6 sábado (tarde) _:_ Far-

,DOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS...-.,. OPERAÇOES I R C ...ARNO G ICons: Rua J'oão Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.
) 1 ,;

.

.

. GA[..LErr� mtÍcia Moderna- - Rua João
- HlVOG.4DO :... Pint

.." Pela manhã atende diàriamente no Hospital Rua: Vitor Meireles 11. 60 _ Fone 2.4ilS _ Florianópolis.
I

O,

de Caridade. ! 7 domingo - Farmácia

, Re-s�-:Á-R�-;O-Ge-��-ra-�:-i��t:-�-u�-tA'--n�-I;-�ç-�-1�_2.6_92_. iNavio-Motor «Carl Hoepcke» I :�d,,�a
- Rua João Pino

_ MÉDICO _ J!APlDJ:Z -- CONI"URTO _ S.GURAN(."A I :3. sabado (tarde.) - Far-
. macIa Sant A t" R

CLINICA DE CRIANf"AS ., laaceruo entre FLORIANOPOLIS .. RIO D. JAN.IRO _

• o n onlO - ua

'.0:" Jr'ao Pinto.
A D U L T.o S , Escalai iatermediáriaJ em Itajal 6 Saatol.... dl

.

DOENÇAS 'INTERNAS·
CORXÇÃO - FIGADO _:_ RINS -.- INTESTINOS

Tratamento. moderno da SIFILJS
ConsultóTio - RiJa Tiradentes, 9'

HORÁRIO: '

Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas,

T_elefône � 3.415 - Florhmópolis ......

Clblea IUiea - O().9nça. N.".....
0-..1"11.: .'iflclo Am6l1a N." - Ia" •

i....., et.: .t., Bucal.."., lU.

c n.. 1 Da& 11 li 11 }lon ..

.....alt6rloi 1..... &aallll..lel 1 .....

DI JOS� BAmA S. BITI'ENCOUR'f
II.DICO

&.. '11 110 lIIal., 1" - 'I..,..
-

l"O.JUC'QLTUll4 - P!lDLA'r� - OLINICÃ.••LU

�.la'rl. e "."et. -- &uà ,••lda Tia.. a. , (1.r._ li

e. 1hN) - I"leriaIl6poH••
11 .....''''., II àa 11 loot.. - Ollf1�lIIo••

�------------------"-------------------�

OLaOI. - OUVIDO' - NUD • QOQ4NT,&
.

DR.' GUERREIRO DA FONSECA·
.pedaU... t. I.,.taí

....1'.. "".l'eUl••••.
"'.,ada •• 1'•••• - a.rr.aor - Y""••'1O .... &aI. 1. lI.

IIIeIl'att•••• C.b".) - ll•.u..... o.�.. bilnalloa ii. hla�
t ........
....lu )&1'.... t. 0•.-

c.u.M6rl. - Vlaeo.l. .e 0.10 r:r... a. I - �.u.. •• Ca..

...........).
.......da - J'.H,. lIaIlel... 111.. - Te).. 111..

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
ClauaGU TUUJUTOLO�U

Or...... -,<

O'...INdtol loh Pi.... II.

... l' .. 1'r tQrta••II�,
.... 1 ....1..... 111. ..•••• n"

., .. �--�......__.",-

DR. ALFREDO cnEREM
Cara. N.d...l ii.....cu .<l.tale

b-llrowI Ik :ao.pitaI CoOIlDi. 1•••·4••

O...e.'
'

••"0". • •••ala.

ÜIl,o'''cla Iles"l.

I.a Tirai....... I.

CO•••lta. ••• 11 àa 1. lIoru.

"ONlh I. ,ti,
'

-

I .....

- •

..... aa. llanto. llar.l..... 14 - ••ml"
I

DR. SAMUEL F-ONSECA

... I.nl... t. CUalea 1aI••UI ...........e1.......,.. ....
•1&&1 •• Carl....

'

OLDCOA I.DICA D. oalU';O.u • ADULTO.
- Alar". - ,

C-.la6rl.1 l.. N..... I.cUc.. , - o..a"'''' Ia. l' .. II
I ... li u l' Itens.

�•••dal a....redt.I·G.UIlena., • - ,..... "..

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUaica lIé4lea - Doeaçaa eI. erla.çaa

',TJ'''�lnel1to d. BronQwte••m ailalto. e crl.nca.)
,ee...ltério: Vi.tor ••irale•• 18 - 1- .ndar,

,

I!lorárl.: na. 10.10 à. 11.10 • d•• 1.10 à. 1,10 Ilura.

Iloalelb.el.: Ã'Y.nid. aio Brallco, lil - "on. 1.141.

DR.' NEWTON D'AVILA
'\(:lur&1a ceraJ _' Doe.ç•• '.e SeaJaoraa - Proetel..l.

I!letrldàd. Hé4lea

C.ualUrla: Ru. Vitor Ieir.l.. n. 11 - T.I.fo.a 1"".
,�' 'l;"

eo..alta.: Aa 11.10 ho-r•• e à, tarde da. li aor•••m'Cia.k,
&.......cl.: Rlla Vidal Ramoa. - 'T.I.foáa" 1.'.1.

'.
.

I
t.
I
I
!

DR. MARIO WENDHAUSEN
Clt"ea ..é4lea •• ...1... • crla.c..

c-a1l1í6rl. - all& Joio PI 11 - T.I. I. 'II,

c.u.U."1 .DilllI "Ib • lI.or .

a.at"ada, lh.....1'•• Jtai�l'. II. T.I. Ia

170, ... j
90,00

A no .. '.' , . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semest.r e ,.' ; Cr$ 110,00
AnúnLiosdlH'dlantes contráto.
Os originais. mesmo não publicados,

serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelo,

ceitos emitidos nos' artigos assinados.
con-

não

,ADVOGADOS
,_---- ---------------

UR. JOSE MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO -

1" ...... , 1611 - lta!a' - !bata C....rllf.

NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE

Horário de saida: de Fpolis., às 24 horas
do Rio, às· 7 horas

."NOTA" •

/Informações,

U'eis
O leitor encontrará. nes

ta coluna" .Informaçêes que
necessita, diàriamente e de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde .. � .3.579
'Diário da Manhã . .. 2.4(iJ

I �\.
Verdade ,... z,O l{J

Imprensa Oficial ... 2.6.t1�

I
II_OSPIl'AIS

'

De Car'idaue ;

(Provedor)' 2.3U
(Portaria) i •• 2:036
Nerêu Ramos 7. 3.831
l'VliJitar . . . . . . . . . .. 3�lã7

3.153

3.121

3.3l3
-

2.404

2.038

. 2.59,1

3.700
2.500
3.553
:2.32,';
2.402
2.3.>8
2�500

06

14 domingo Farmácia
Santo Arítôni(}- - Rua João
-elD to.
20 sábado (tarJe) - Far,;

.. tI:';cia Catarinense - Rua
l'rájano ..
21-riomingo - Farmácia

I.'atar'nense - Rua Traja�
.1,0 •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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N9- ,LAR E NA
_

SOCIEDADE
BIUlE'I'E DA SEMANA

PARTIR ...

Que sensação extranha é

o partir! Quando o viajan
te se afasta lentamente, pa
rece que um fio se rompe

no coração, Fica é verdade

um ponto de contato, o pon

to moral, mas já meio rôto,
, ,

c uma espécie de vertígem
da solidão nos assalta.

Como aumetam então os

nossos afetos! os pequenos

e os grandes aborrecimen

to= que abr-iam verdadeiras

f<'l'ida>! em nosso coração
se transformam em descul
pas e perdões. Uma bonda-

de imensa invade

espírito.
o nosso

derado, durante 15

minu-I
- Sta. Sonia Lehmkuhl

tos. Depois de,' prontos, - Sr. Irê Uliséia

guarde-os numa lata, para i - Sr. Edú Rosa,
que 'não amoleção. I - Sr. Abilio Ladislau

(PLA) I Mafra, inspetor da Direto

FLORA (TRANSWORLD)' ria de Caça e Pesca.

ANIVESARIOS:
FAZEM ANOS, HOJE:
_-- Sr. Eduardo Pedro

Carneiro da Cunha Luz
- Sta. Norma Maria Ger

bel'

Menina Dalia Rosa

Festeja, hoje seu an iver

sÚio natalicio, a inteligen
te menina Dalila Rosa, fi
lha do Sr. Enedino "Rosa

27 DE JUNHO

Quando nos vamos, quan- - em 1633, os
- holande-

do nos arracamos de nossa ses de Itamaracá foram re

vida quotidiana, que tris- pel ídos, junto do Araripe,

t
.

tl pelos Capitães Antônio, de
.eza e que vazro sen Imos

pe

certa

LIRA T. CLUBE
O Departamento Social do Lira Tenis

Clube comunica, por nosso intermédio que a

soirée, que estava programada para domingo
próximo, foi antecipada para um cok-tail,
que terá lugar 110 mesmo dia, com início às 10

horas da manhã.

Figueredo Vascocelos e Fer

nando Riba Aguero;

- em 1637, foi repelido

Quando nos arrancamos,

n sslm, para uma viagem,
como a vida nos parece tris

Domingo, portanto, dia 28, cock-tail note e vazia! Descobrimos

até um certo carinho pelo querido clube da Colina.

,•••4
As 2, 4,30 - 7,30 - 9,15h8.

George RAFF, - Ela
RAINES em:

CAPTURADO
No programa:
"Cine Jornal. Nac.

Preços: 7;00 - 3,50

Imp. até 14 anos.

As 4 - 8hs.

COMPROMISSO DE

HONRA

Monte HALE em:

SEDE DE VINGANÇA
GUARDA COSTA ALERTA

N o programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços.: 6,20 - 3,50
I111p. até 10 anos.

'IAT� C(lJB�
�onvife

A Diretoria 'tfo Iate Clu

be tem o prazer de convidar

e ferido, quando atacava a

I
:i�:I!:r�:�eJ::�aen:�sIl����� Convocação
thardt; Geral
�em 1835, em Paris, fale- Iceu o General brasileiro Jo- SOCIEDADE DE AGRONO

aquim de Oliveira Alvares;
í
MIA QUIMICA E VETERI-

I NARIA DE SANTA CATA:
RINA- em 1835, foram eleva

rias á categoria de cidade
as vilas do Rio Grande e

São Francisco de Paula, ,es

ta com o nome de Pelotas;

<lOS seus dignos associados

trai e nos embala; é um A data de hoje recorda- e Exmas, Famílias para a

ru ido que se acomoda tan- nos que: festa de São Pedro, que se- As 8hs.

to à alegria qu-anto à tris- ' l'á realizada, no dia 29, ás Jeff CHANDLER--

teza : rí ou chora. - em 1499, segundo o 20,30 horas. Evelyn KEYES - Stephen
As partidas são sempre Visconde de Pôrto Seguro, Lembra, tambem, que o Mc MELLY em:

tristes, e ainda nos pergun- o navegador espanhól Alon- ingresso, somente, será per- O ..()EMOLIDOR

tamos : Não serão ainda so de Hojeda avistou uma mitido aos Srs. Associados No programa:

mais tristes os regressos Z. t�na alagada, nas bocas do quites e pessoas portadoras Cine Jornal. Nac,

acaso se vamos mesmo vol-: - Açú ou do Apodi, no Rio de convites. Preços: 7,60 - 3,Go
Até lt 1 S b por' 'Grande do Norte; -

"',
I t '14'

� "--

e a vo a. fi emos mp. a .e , anos..

lo mar, produz uma

nostalgia. Partir num trem

já não é a mesma cousa. O

ru idos dos ferros nos dis-

tar ?

na alma!

Silvia (APLA)

F;.XPIREMENTE- HOJE

BISCOITINHOS
ESPECIAIS

A receita de hoje é ,de
deliciosos biscoitinhos, pa

ra acompanhar o café.

INGREDIENTES

% xícara de manteiga
1 xícara de açucar,
1 ovo

1 pitada de sal

As 8hs.

George RAFF
RAINES em:

CAPTURADO

Ela

No programa:
Cine Jornal. Nac. I

I

l!rrID!J1
Preços i. 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

8,30hs.
George RAFF

RAINES em:

CAPTURADO

E!:,

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp, até 14 anos.

- .

f3Lf)�I�
Estreito

As 8hs.

Robert TAYLOR - Joan

FONTAINE - 'Elizabet
Em aditamento à nota an- TAYLOR em:

terior publicada nos jornais IVONHOE - O VINGA

da Capital e do interior do DOR DO REI

Estado, à respeito da con-

ranja
ljz xícara de maizena

3 xícara de farinha

trigo

- em 1889, no Recife, vocação dos Profissionais
1/3 xícara de súco de la- faleceu o cn sa ista T bi I A

.

Q"" o Ias (e .gronomia, uimica e

Barreto de Menezes, nasci- Veterinaria para uma reu

do em Campos (Sergipe) a n ião visando a reargoniza
de 7 de junho de 1839; ção da sociedade dessas

4 colheres de fermento
em pó

1 colher de chá de casca

de laranja

MANEIRA DE FAZER:
.

- em 1947, em �ão Pau-'

'o, foi inaugurado pelo res

pectivo Governador, um

suntuoso edif icio, destina

do à séde do Banco do Es-

se-

classes, comunicamos:
Local Departamento Es

tadual de Estatistica Hora:

15 horas

'Data: 27 de junho de

1953 (hoje)
tado de São Paulo. Passou Florianópolis,
a ser o mais alto da Amê- nho de 1953

26 de ju-

Bata bem a manteiga rica do Sul, tendo as

com o açucar, até ficar cre- guintes
mosa. Adicione um ovo, e Altura

torne a bater muito bem. Andares

Junte os ingredientes secos,

peneirados juntos, alterna-

e abra a massa com um rô

lo de madeira, até ficar fi

na. Corte os biscoitos, do

feitio que desejar.' Enfeite-

características :

161 metros

............ 34

Potencia

265 HP,

Número médio diário

força,total de

passageiros dos' elevadores
I os com uns confeitos 'colo- '6.000

ridos. Asse em fôrno mo- André Nilo 'I'adasco

A DIRETORIA

em Technicolor
No programa:

Cine Jornal. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRONQUIOS COM

B'E.NZOMEL

953

./
,

<,/; �'
," :'

\�..

I 013
""

Representante: Comércio

:;..nl?��;"'-'
& Transportes C. Ramos

'��

!Programa GeraI1r-:"7:!7'7"1I DA VISITA DA IMAGEM I Às 20 horas: PROCIS-�, A G:F.: N C I A DE I�PEREGRINA DE' NOSSA SÃO LUMINOSA. PUBLICIDADE ��

SE'::'JHORA DE FÁTIMA A i Às 24 horas: MISSA �,� R.ÁDIO-_:.O:JORNAIS t:"" "FLORIA]?J"OPOLIS I FEST;VA E COMUNHÃ O rt. -

Dia 4 de Julho
' DOS HOMENS. ,e e I

Às 16 horas, RECEPÇÃO Dia 5 de Julho' REVISTAS �

i i
"(I_O__O�O�()"'()

da Imagem, em Biguaçú.
Às 17 horas GRANDIOSA

-
",.

RECEPÇAO DA IMAGEM

Missa desde as 5 horas,
de hora em hora, com co

munhões gerais.
Às 8 horas Missa Cam

pal, no Adro da Catedral,

Benção das crianças e dos Idoentes.

Às 9 heras a Imagem pc-l
regr ina visitará os HOSPi-I'tais, o Paço Arqu iep iscopal
;) �alácio do Governo. ' I
As 10,30 horas, chegada Ida Imagem à Paróquia do

Estreito.

Às 14 #1Oras, Despedida
da Imagem no Adro da Ca

tedral e partida para aBa-I

PEHEGRINA, no Adro

CJ tedral.

da

Hino de Fátima. Coroa-

cão da Imagem, Saudação a

Nossa Senhora pelo Exmo.

Sr. Prefeito Municipal e

pelo Exmo. e Revmo. Sr.

Arcebispo Metropolitano.
Em seguida será celebra

da uma Santa Missa e feita

a Consagração da Arqui
diocese a Nossa Senhora.

A seguir à)magem será en

tronizada n a Catedral e se

rú dada a benção do S.S, se Aérea,
Sacramento. Começará en- Florianópolis, 22 de

tão o Rosário vivo que há nho de 1953

de continuar até a sua des- Mons. Frederico Hobold

,T u-

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza

,

sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
'andar. !

II ENTRADA FRANCA �

pedida. Vigário Geral

I
BANCO de GRf[}ITO POPULAR

I'
I

,

z AGRíCOLA' I I

���,16
""

FLORlANOPOLIS - 516.,e�rô.rlno.

Lp.ia "O ESTADO"

E PLACAS SIFILlTICAS.

Elixir de Nogueira
Medicação ::uxiliar no tra

tamento da- sífilis.

BODAS DE PRATA
Eduardo, Edgard, Ézio, Ernani, Enio, Maria Con

ceição e Mima, tem o prazer de convidar parentes e pes
sôas de relações de seus pais Eduardo Rutkosky e Ma
ria do Carmo Rutkosky, para assistirem a missa que

I
mandarão rezar, dia 30 às 7 horas, na Catedral Metro
politana, em regozijo a data de suas Bodas 'de Prata.

DO ZE-MUTRETA...AVENTU'RAS

dos

Elevadores 16

janelas 1119

damente com o suco de la- Telefones " 410
/

ranja. Por f in, junte a cas- Relógios eletricos .... 85

ea da laranja e misture tu- Capacidade do Reservatório

do muito bem, até a massa ,de água 500.000 litros

ficar bem ligada. Deixe des- Potencia total de luz 300

cansar por alguns minutos, KWA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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X PAULA RAMOS I
I \

AMANHÃ, DO 1.0 TURNO DO CERTAME PRO

ENQUANTO

ETICO
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ATLÉ'l'ICO, PAULA RAMOS"IlVlBl'fUBA E GUARANI DESPEDIR-SE-ÃO,
FISSIONALISTA. OS DOIS PRIMEIROS ESTARÃO FRENTE A FRENTE NO ESTÁDIO DA RUA BOCAIUVA�
QUE O GUARANI IRÁ A iMBITUBA CONHECER O PODERIO DO ONZE LOCAL -.

Empate
Grande público acorreu 'n do dormir no fundo

ao estádio da F. C. F. na redes, sob Os olhares

pantados de todos. Um

apag� das luzes
gan te na cancha. 'us extre- sem tentos a partida entre atitude que fere os bons

I mas Oscar e Zacki não con- as equ ipes suplentes, con- mandamentos do esport ivis-
das Conservou o Figueirense a invencibilidade,
e�- quando merecia a derrota - Nos últimostén-

segundos o goal olímpico, assinalado por
Oscar - Danyr marcou para o "Fu
racão" - Biscoito" um gigante -
O x O na preliminar - Julinho

. " ,,, tprovoca um sururu. ao er- Raimundo, Adílio e Zacki
minar a contenda. !I FIGUE.liRENSE - Alci-

des, Laudares e Garcia; Ju-
-

polgan tes. No Figueirense - Alci- Iu lin ho

apres.entou
um

tra-I
nista, Morací correu' muito linho, Verzola e Cherubini;

Danyr oportunista des brilhou intensamente, balho aceitável. No ataque pejo gramado, mas nada I Fernando, Morací, Danyr,
Os primeiros minutos fo- constituindo-se, na maior Fernando foi o un ico que I produziu de aceitável. Ver-

I
Néde e Pacheco.

ram renhidos e eqú.ilibra- bar-reira do alvi-negro. Ope- convenceu. Néde não .ag ra- zola e Che rub in
í

fracos.
'dos. O� dois bandos prima- rou defesas de vulto o exce- dou. Sentiu a falta de am-: No Bocaiuva -:- Tatú, com
vam .pelo I1s,forço e seguran- tente guardião, Garcia e biente o ex-atacante do altos e baixos. Bonga pouco

ca nas jógadas.-. 'Laudal'es firmes, embora o Monte Alegre, 'na sua reen-! cuidadoso e infeliz. Romeu, Com' altos e baixos orien-

Aos. 11 minutos, o zaguei- primeiro se mostrasse res- trée no alvinegro. Pacheco Gato, Adão, Geraldo e Rai- i tou o jogo o sr, João Sebas-
1'0 Bonga falha lamentavel- mungão com os companhei- machucado nadá poude fa- mundo bons. Biscoito reve-

í
tião da Silva.

mente, embaraçhndo-sa uma ros. No trio médio apenas zer; Danyr apenas oportu- leu-se. o melhor homem em I
. I

jogada faci!, rio que enseja campo, secundado por Adí-!ao oportun iata Dánvrio" ca- �)"""'�)��)4IIIH_'-<_� lio que constftuiu-se um g i- Terminou sem vencedor e

minho para as redes.
1 x O no primeiro período

noite de ante-ontem, quan-

sensacional
.

a o

em-

Os melhores

do e Gato; Oscar, Biscoito,

do teve sequência o .Cam- to como poucos mas que em

! venceram.

Em continuação ao Cam- Hoje, á tarde - União x
que o Figueire.nse animado 'Alb tpeonato da Segunda 'Divi- Bangú e Postal Telegráfico O Caravana F. C. voltará gusto, Zuca, Euni,

-

er o,
com o tento de seu hercuJeo .

são (Amadores), serão le- x Iris. a atuar na localidade de Arnaldo e Volneide.
comandan te venceria a pele- h'

".

vadas a efeito, hoje e ama-I Amanhã, pela manhã - Itacorobi, desta feita en- Recorda-se .que a meses
ja. Essa a sensação dos pri- I I'nhâ, as pelejas abaixo,' Colegial x América e Radí- frentando o conjunto 10-' atrás no mesmo oca" o

constantes da oitava roda- um x Flamengo. ; cal do Paula Ramos F. C. I Caravana �bteve expressí-Mas aos poucos o Bocaiuva , .

dda: Local: estádio da F.C.F; A deleg.ação'. do s.impátic.o I
vas

. �itOl:las, ,,?l.l,.g., ran ,o. -sefoi se agigantando no gra- -

d T Tclube do Jov,em Thiago sn.
I
campeao o orIlelO ll�n-

�a seguirá assim constitui-! guIar. .

.

da luta, criando situações
perigosas para a cid�j.eda
de Alcides. Terminou' o pri-
meiro período fav.orável ao RIO, 26 (V. A.) - A C,

alvinegro pela 'contagem B. D. continua tomando me

mínima. didas a respeito da disputa

No segundo "}Jalftime"
mostrou-se mais homogeneo
o quadro dos marujos, que

chegou a dominar oitenta

por cento das ações, graças
ao magnífico trabalho de

ligação entre os médios e erimeira quinzena de ja- Assim é que, poderá ser

neil'o do ano vindouro. programada a disputa da

Is� o l'ürque a primeira "Copa Roca" ou "Osvaldo

parhla eliminatória do I Cruz", não"estando fora de

Campeonato Mundial entre cogitações a "Copa Rio

peouato da Divisão de Pro
f iss ion.a is.

A peleja, se bem que não

tenha tido um transcurso
técn ico sat.sfatório, agra

dou em cheio pois poucos
não foram os lances

Assinalado o goal de a-

bertura, o público sentiu

melros min utos,

mado, para se afirmar defi-
nitivamente até o término

Ao apagar das luzes

os dianteiros, ond'e o novato

Biscoito e o incansável A

dílio foram figuras de pri-
rneira grandesa.

da:

Chefe _ Thiago Silva Agradec�mos o convite do, o Guaraní conquistou, apesar da ausência de E'ri-

Jogadores - José, Nívio" que nos fizeram para acom- depois. de muitos anos, o tí- co. Batalha árdua, e que po-
.

'I I h d I
- tulo de campeão citadino

I
deria ter melhor resultadoAço, Wanderley, Mario ,pan ar a e egaçao carava-

Mário 11, Nésio, Celio, Au- I neira.
de Joinville, derrotando o' para o Barriga se as subs-

quinteto do Glória pela con-I tituições fossem feitas com

�.-.\).....�),_·o�)'-"'�. tagem de 53 a 31. Com esta melhor critério. Vencendo
vitória estão de parabens I pela contagem de 51 a 34,

.".

os bugrinos que desde'mui-I com a produção estupenda
to tempo não se sagravam: de Hélio Lange, está o quin
campeões citadinos de bas- teto de Rubens ,Lange, seu

quete. dinâmico presidente em

Quadros: eondições de laurear-se no-

GUARANI - Perini (4), certame máximo da FAC. O

Os quadros
BOCAIUVA - Tatú, 'Ro-

parte premiou o maior vo

lume de jogo dos comanda
dos de Raimundo. Final:
1 x 1.

meu e Bonga : Adão, Geral-

Ar,pit.ragem

Preliminar

CAMPEONATO DA SEGUNDA PIVISÃO
OS jogos para hoje e amanhã

CARAVANA X PAULA RAMOS

Ficam convidados todos os s,rs. Sócios e

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

ras. Reservas de mesas com o sr. Tesoureiro, a

partir de quinta·feira.
Florianópolis, 22 de junho -de 1953,

ORJ�ANDO CARIONI
Presidente em exercício

NOTA:
Não se�ão distribuidos convites especiais.

COPA ROCA OU RIO BRANCO, COMO
- PREPARATIVO DOS BRASILEIROS

das eliminatórias da Taça

go, está em cogitações para

ser disputacla 11.0 dia 28 de

fevereiro de 1954.

Falando ontem à rep'orta-
CLUBE DE REGATAS "ALDO LUZ""Jules Rimet". A:-s'sim é que, gem, o sr. Castelo Branco

segundo fomos informados, adiantou qtle se a represen

irá agora se dirigir às Fe-I tação nacional se classifi

derações MetropoIitana e cal' nas. eliminatórias fará o

Pauli"\ta de Futebol, fazen- I ;:leu preparo para os jogos
do um apêlo no sentido de! finais na Suíça, enfrentan

qne terminem o camp�ona- i do somente s.eleções de paí
to do corrente. ano ate a ses sul-amencanos.

Convite

O Figueirense recuou o Chile e Brasil, em Santia- Branco".

mais que poude. O quadro
Nos juvenis sagrou-se grou-se tri-campeão, invic

campeão o. quinteto do to, estando. atualmente os

Cruzeiro do Sul, vencendo representantes da capital

Campeonato' Bras,I·le.,·ro lu.,v'en-I.I de Ba.skelb'oll no domingo passado o qúin- em 'treinamento pela sele-

teto da Ginástica pela con-, ção sob a direção de Ru-

tagem de 38 a' 33, partida
I ben Lange.

, .

,

f I
ansiosamente esperada,

• 'J!' P 'epara a beneme'rl'ta S
- .

t" I d' Estado. Foi uma ormu a . .

d d C
. C t E I d IO escore não Justlilcava I -se

ens.açao nos meIOS espor ..vos pe o gran 10S0 pOIS SI erota o o ruzel- ampeona o s;a ua
-

A I" C t' . I
encon trada pela FAC, aliás,de modo algum o desfecho :i'ederaçao t etlca a arr- I' •

1 t d
- ,

l'IDO me"'s 1"0 llaveria necessidade dae sansaClOna cer ame o prox inteÍig.entemente, para o a-da luta. Um empate ta�- len�e para recepcionar as

C
.

1 realização de um supercam- Em vitrude da desistên-
bém não espelharia a supe- ,'epresentações de todo o nesta apIta prove'\tamento integral dos

peonato. Pal�ât,>ens aos de-. cLa de ,Blutnenau .em patro-
rioridade do Bocaiuva no Brasil que acorr.erão a San- pazes, sem qualquer prejui- Os atletàs de Joinvill.e e �elhores atletas catarinen-

fensores do clube do Te. cinar a realização do Cam-
seu jogo de despedida do ta Cat:il'Íl1a, em Julho, pa- zo para a sua forma física mumenau, entretanto, não ses.

Neves, seu abnegado pre-
I
peonato e da demora da

pr:meiro turno., A vitória ra a disputa do Campeona- e técnica. .

foram esquecidos. Dentro Não quer"emos dizer que sldente. resposta de Joinvile, pre-
dos auriazuis, seria, isto to Brasileiro de Basquete- Os atletas selecionados, do plano traçado; a FAC Santa Catarina vá vencer Nos infantis, há necessi- tende a FAC, realizar o

sim, o reflexo fiel do prélio. boI Juvenil. diariamente, se exercitam fará realizar no dia 5 de as grandes equipes do dade de um super entre as campeonato de titulares em

IvIas o empate veio, arran- O selecionado catarinen- individualmente, procuraill- julho o campeonato. estadu- País, mas, no entanto, està- equipes do Cruzeiro e

'

do I sete�bro, fazendo entre-
c:mdo o primeiro ponto do se foi entregue aos' cuida- do, assim; melhorar os ar- aI e logn a seguir os l'equi- rá em condições de enfren- i Palmeiras, cujos quintetos

I
tanto o certame juvenil em

"Furacão Negro.'\ O tento I
dos ) treinador Rubens remessos á c·esta. sitados ficarão concentra- tá-las de igual para igual, i terminaram empatados, em I julho, nesta capital. O cam

de Oscar foi recebido com Lange, e está em preparo Por: outro lado o treina- dos nesta capital. A requi- o queJ certamente, concor-, virtude da derrota �ofr:Ja: peonato de infantis ficou
o estl"Ondo '·:·à·�: uma vitória. I desde o dia H� do corrente., dor procura incutir em, sição, é preciso esclarecer l':rá para.que, o cer.tame na-! pelo quinteto da �eterana I ta:nbém transferido para o

Tudo sucedeu nos últimos Rubens Lange vem orga- seus atletas o conhecimento não poderá sei' feita antes clOnaI seja sensacIOnal. frente ao Cruzeiro pela mes de setembro. '

tl"Ínta segundos da p'01·fia. nizando os seus treinamen- de chaves de basquetebol 'dessa data, por serem ,to- ,E. mais uma vez concita- contagem de 16 a 13.

E'Sc�nteio contra o Figuei- tos de maneira notável, sem para melhor aproveitar o dos os rapazes estudantes mos',a tõdos' os desporti'stas'
rense. Zaclti cedeu a Oscar prejuizo dos atletas locais jogo em. conjunto. de �ursos, secundários e"as

I
<.:atal!inenses a cooperarem Em F:lorianópolis.

a honra de cobrá-lo. O ex- que 'estão, agora, fazendo A equipe básica será da provas não terminarão an- para o sucesso do certame '. A Comissão -organizadora
trema mediu bem a distân- as suas prova.:; parciais. capital, que tem levantado tes daquele dia. Entl'etan- � naciorral comparecendo ao Não conseguiu' o qua-: do certame' f'icou constitui-
cia e chutou não muito al- Organizou Lange, fichas os campeonatos do Estado, to, pelo programa traçado

I
Estádio_ Santa Catarina edro' aureo-ceruelo manter' da dos representantes do

to. A pelota descreveu uma .de presença e fichas médi-! nos anos anterióres, com o treinar:pento continua em Incentivando os atletas mo-I sua invencibilidade no re- '5.0 Distrito Naval, do 14
pequena volta no espaço e cas para aproveitar o me-I' grande diferença para as s�as equipes, que deverão

I

ç�s de todo � País; a'
..par- .I_turno frente ao quadro do: B. C,.' Polícia Militar e Es-

.

entrou no arco de Alcides, lhor possível os nossos ra-
o equipes do interior. disputar o campeonato do I tIl' de 20 de Julho. . Caravana do Ar. Jogando (Continúa na 6& pág.), .

comandado por Danyr esta-
va irreconhecível. Foram os

seus dianteiros presas fa

ceis para a retaguarda bo-

quense.

servan do o. Bocaiuva a in- mo, agrediu estupidamente
vencibilidade e a liderança, o dianteiro Raimundo que

juntamente com o Imbituba. teve de ser socorrido e me-
dicado. Originou-se daí um

"SURURú" verdadeiro "sururú", com

Encerrada a peleja, quan- os torcedores boquenses
do os jogadores procuravam 'exaltados ante a atitude do
O· caminho dos vestiários, I irrequieto e indisciplinado
verificou-se uma cena que médio alvinegro. Foi neces
a todos chocou profunda-] saria a intervenção da Po_
mente. Não a presenciamos, ' lícia de Choque, afim de se

mas ao que nos informaram renal' os animos exaltados

pessoas dignas e todo crédi� da torcida do clube da Ma

to, o médio Julínho, numa I -r inha,
s .

NO SETOR DO BASKETBALL

Em .Jo invflle os rapazes da "Colina" con

I tra os jogadores do Carava.
A Juta pelo campeonato' na, desfalcados os primei

citadino alcançou repercus-ll'os de Barbato e os segun

são extraordlnária, por te-' dos de China, não mostra
rem os tres quadros dispu-Iram a mesma pericia, ape
tantes chegado após dois! SUl' de lutarem sempre com

I
.

tu rn os empatados. A pri-] ardor, tendo o 1.0 '

tempo
meira partida. de, superc.am-I termin�d� pel�. contagem de

peonato reuniu as equipes 16 a li) favorável ao vence-

do Palmeiras e do Guara-I,dor. .

'

ní. Os bugr inos em noite Na partida final entre o

inspii-ad« levara�l de venci-! Ubiratan, 'campeão citadi

cida SE}U forte adversário,

I'
lIO dêste ano e o Barriga

abatendo-o pela. contagem Verde, soube o campeão
de 38 a 31. Sábado passa-, mostrar-se digno do título

Harnack (7), Bolha

Faisca (11), Manolo

Goeck e Feio.

GLO'RIA - Dengo

(2), quadro campeão alinhou pa

(9), Ira a sua última partida os

�eguintes jogadores: H.

(5),. Lànge, Aldo Nunes, K. Boa-

mannn (4), Runze e Wolter. sa-

Kleba (5), Walter (3), Leo baid, Odilon, N.

(9), Richter (3), Scheide- Ticho' Fernandes,.
Pereira,

Nos juvenís, o L·ira

Caml)eonato -Brasileiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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[)IA 27 - SABADO -.GRANDIOSA FESTA DE SÃO PEDRO. DANÇAS REGIONAIS, MÚ-1
SICAS TIPICAS, SANFONAS, QUEIMADA, PINHÃO, BATATA, CHURRASCO, ETC., ORNAMENTAÇÃO ADEQUADA EM TO�
DOS OS SALÕES RESERVAS DE MESAS A PARTIR DO DIA 10, AO PREÇO DE c-s 50,00. TODAS SEGUNDAS-FEIRAS, �ES
SÕES DE CINEMA, ÀS 19,30 HORAS, PRÓPRIAS PARA OS FILHOS MENORES DOS SRS. ASSOCIADOS. TODAS QUARTAS
FEIRAS, SESSÕES DE CINEMA, ÀS 20 HORAS. IMPRÓPRIAS PARA MENORES. -

l)o_(e 4e AIO$t.O
PROGRAMA SOCIAL PARA O )\iÊS DE JUNHO •

Falor lempo na marcha das

das com a marcha e a rea- Acham-se abertas na Escola de Aprendizes Mari

ção das moléstísas dos do- uhe i ros, dêste Estado, a partir de 1° de Junho de 1953 a

. �. .n de Agôsto 'de 1953, as inscrições de civis candidatos
entes. Uma intervenção CI- à matrícula nas Escolas de' Aprendizes Marinheiros,
rúrgica ou um preomotôrox .nasc idos entre 2 de Julho de Úl34 e 31 de Julho de 1937.
por exemplo, só são realiza- Tôdas as informações que. se fizerem necessarras

dos pelo médico, se as con- podem ser obtidas ns aludida Escola, no 5° Distrito Na

dições de pressão de humi- val, na 'Capitânia dos Portos, nas suas Delegacias e

Agências, e nas Prefeituras Municipais de 'todo o Estado.
dade foram favoráveis e

as estatísticas têm atesta:

do as vantagens de tal pro-
•

eedimento. '

nos das origens da meteo-

rologia clínica, que hoje já .._ ..._.. � H(# ,
.���T���� . ��. . . � +,. • • • • • � ••• � • • •••

não é mais um assunto a- ••• .....
endêmico, pois já ultrapas- .t. 'I '.::.
sou os limites do diagnós- .l. ..:.
tico e da teratêutica, esten- .:. COMPRE UM TÉRRENO NO ESTREITO. ..:. castigado, em cujas mãos

dendo-se aos campos da hí- .%. _: estoura sempre a bomba.
.. .... '

f'l
. .. � A gréve efetou direta-g iene, da pro I a�la e da �.. ,LOCAL ÓTIMO E APRASIVEL. .....

epidemiolog ia. ti:.. ..�. mente o povo, o povo que

'E' possivel dizer que ti:. ..:. tem simpatia pelos maríti-

b
-

d t ti.. : mos, o povo que certamentea o servaçao o empo co- : PRÓXIMO AO PONTO DE ÔNIBUS. � ..

meça nos albores da civil i- ti:. ,

..:. pagará a diferença e os pre-

zação. Perde-se, certamen, t:. • .i,. juizos... .

te, �.� origem da história,::: p C $ 397 00 x DINH-EI-RO-'ocasioes em que se come- •

a0-8(- :.
=��:. :�:�;:::� ;:t,::��: :i: azue t. .a ; =1: G��; °E�::�:: �:��:,�o
:::.::b:ç!�:'�:O,:,�:�:, ::.:i: po, 'r. 'me"s,. _ sem entrada :1: :oül�esl�'�b:li;·!�::�t!. direção
homem.. Dessas. ,r�lações, .:. .,' .:.'-
surg iram, em tempos remo- i· ..:. V dtos os astrólogos que pro- t;. .:., e" e-se
curavam estabelecer as .re- .:. TRATAR E� MODAS CLIPER - RUA TRAJANO, 4. .... Caminhão' Dodge 7.500
lações de causa e efeito en- t:. .1•. kg. Completamente equipa-
tre a posiçã.o e o movimen,. ::: ,". +:. do.
to dos. astros na vida hu- .t. ,_. +t. Tratar com os pl'opl'ietá.
mana. .. .t. �•...__•••................:...� � rios do BAR ROSA ..... 1'41 ., •• ., ., ., ., � íIIi "' .......�,... _-.; . "'T........... �.,,. .. � .. ..,"'''',....

o HOSPITAL NAVAL
l\1ARCI'LIO DIAS REALI
ZA UMA OBRA PEONEI
RA NA AMERICA DO SUL

PESQUISAS E ' ESTUDOS
PARA DETERMINAR A

INFLUÊNCIA DAS CON·

DIÇÕES ATMOSFE'RICAS
SôBRE O ORGANISMO

HUMANO

boratórlo de Meteorologia
Clínica tem chegado are-Isultados e conclusões que

> foram apresentados no Con

gresso de Medicina Militar

realizado em Paris. Diària

mente fornece ao hospital
um b-oletim, em que são re

gistradas as condições rde
temperatu ra, pressão, umi

dade, vento e intensidade
solar. Meusalentev .o Labo

ra tório que funciona sob a

direção do Dr. Paulo Espín
doIa apresenta um meteoro

grama com as curvas gráfi
cas das mudanças das con

dições do tempo alí obser

vadas, 'para serem compa ra-

A METEOROLOGIA CLI'
NICA E A·HISTO'RIA

O Dr. Amaral da Cunha,
q ue serve no setor meteo

rologico do hospital falou-

----�----------------------��--
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NOTA

Vendedor Pracista
Precisa-se

Precisa-se de vendedor c.e

I]n
praças principais Esta,

hôa apresentação, prática. do Exige-se bôas referên
conhecedor fréguezia sêcoz, I elas. Sig illo,

,

molhados, ferragens e teci-I Cartas de próprio punho
(!(.s, que possa também via- para Caixa do Jornal n. 130

1
ESTA' DOENTE? - DE-

. SANIMADO?
, A Dra. L. Galhardo ex- ,

'a
A

nu olos I médica �o Centro �spirita �/"
, Luz, Caridade e Amor, aten-
de á consultas. Novo ende

barcas lamenta uma coisa, reço : Avenida N. S. de Co-

a falta da ponte ou túnel] pacabana, 540, Apto. 702

há quanto tempo prometi- - RIO DE JANEIRO. , _

dos. Não haveria êsse pro-
I Consultas - Cr$ 30,00.

o problema dos navios re- "Metrô" do Rio será um Fogão Econômico servi
tidos com mercadoria pre- prolongamento do "subway" I co rapido e garantido em
sa no cais, sujeita a per- carioca.

.

idê .'
'R MACHAl'eSI enCla a ua .

der-se, a detetiornr-se, pe- Nestas horas, nossos ho-
DO DE ASSIS N. 131.

la delonga elo embarque 'e mens públicos deveriam
ESTREITO.

desembarque. Sim, fãz' pen- procurar empurrar o pro-

sar! jeto. Niterói 'precisa do seu

'1 dos túnel, tanto quanto o Rio
Enfrentamos a f i a

atraves-. necessita do seu "Metrô".

Ambos deveriam ser execu-

da vez eleva mais, não pohumor. E o povo mesmo não
demos concordar com o

�erdeu o seu sen�o de hu-
meio de manifestar o seu. ---------------------

mor, apesar de t�nto so- I
frer: E apontou outra fila, protesto contra a falta de

além da de passageiros, a atenções dos responsáveis
pelos problemas que lhe

de lanchas para atracar ...

Olario' da Mefropole

a greve visfa ·por dois
(Alvaru;;' de Oliveira)

A "parede" dos maríti

mos faz pensar. O contra

tempo, as agruras do povo blerna se tivéssemos o. tú

de Niterói e das ilhas que nel - insistimos no túnel

dependem das lanchas e porque cremos ser a melhor

das barcas da Cantare ira, solução, pois ligados ao

passageiros para

sal' a baía em busca da Ca

pital Fluminense. Longa
fila que se enroscava e le-

Êste primeiro aspecto do

tados a um só tempo, con

.jugados.
vava o rabo até outro pon-

problema. O segundo é que,to da Praça Quinze. Deve-

se destacar a bela figura' embora reconheçamos razo

que ·te.m feito a 'Marinha ável o ponto de vista dos

de Guerr-a, portando-se com
morítimos que merecem ser

galhardia e boa vontade, melhor pagos, pois opa-Idrão de vida do Brasil cu
servindo o público com bom

são vitais. Discordamos de
Nas conversas de fila o

qualquer medida que prepessoal que, depende das
judique o povo. Êste povo

que irá arcar com os au

mentos que virão, êste po

vo que paga e não bufa.

Êste povo que sempre é o

-I
CLUBE RECREATIVO

"DEIXA-DISSO"

CONVITE
Pelo presente, tenho a

grata satisfação de convi

dar todos os Sr;. Associa

dos para comparecerem a

"FESTA JUNINA", a réa

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

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

ORGAM ISADO
'

E_

EDITADO
POR

l)(J!lALie/(Jr.-,g(J4J({ge-[/X»e W(.TT(J

sal sem filhos, moços e mo

ças, sem pensão, Onibus na

porta.
Tratar ,à ,rua Tiratentes

n? 14 - terreo - Salão

Ilheio com o sr, Mario Bo

natelli. _J

Atenção
Aluga-se quarto para ca-

(onserre- se

ULTRA .SONO
TERAPIA

- o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN
TO PARA INFL'i\:M:AÇõES E DORES.- ,

TRATAMEN'l'O SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
E INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATA.l'VIEN'fO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
CONSULTÓRIO - VISCONDE DJ<� OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. ,;,

UESIDENCIA - i"ELIPE SCHMIDT N. 113� .'l

Viagem com segufiloça·
e rapidez _

80 NOS CONFORTAVEIS M:ICRO-ONIBUS DO

BWIDO �(SnL-B.RISILEIRO�)
llnrianópolis :.,_' Itajaf - Joinville - Curitiba

a. '\._ '\...J.

Age"nc.·a _-
n.ua DeodoJ'o esquina da
Rua Tenente Silveira'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AOS QU_E PENSAM EM INSTALAR rlH LAR CONFORrrÁVEL

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

A MODELAR DE MÓVEIS, TRAJANO, 33,
/'

OFERECE UMA ADMIRÁVEL E BEM RARA OPORTUNIDADE!
. .

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

seu prédio n. 7, da mesma rua.'

Os belos, os caprichosamente ',aca bados

estão sendo vendidos com

20 A 30
-

POR CENTO DE DESCONTO ,
•

ART. 3.0 - As inscrições dos atlétas e associações de- Navais e Polícia Militar.
verão -ser feitas até o dia 31 de Julho, pela associa

ção interessada, preenchendo o boletim de inscrição,
por intermédio da Liga e que pertençam. da Comissão Organizadora

ART. 4.0 - De posse dos boletins' de inscrição, deverão o CeI. Paulo Werber da Ro

as Ligas ou Departamento, remete-los á entidade en- sa, um dos desportistas de
carregada da realização das provas, com a máxima maior serviços ao esporte a

urgência. mador em nossa terra e queART. 5.0 - Condições de inscrição dos atlétas:
a) - brasileiro nato ou naturalizado; na presidência da F.C.F. e

b) - amador, regularmente flchado na FAC e íns- da Comissão Organizadora
crito pela associação respectiva; do Campeonato Brasileiro

c) - ter sido julgado apto pelo Departamento Médi-I de 50 soube dar uma de-
co da Liga ao da Federação;

,

- .

, . . , . , monstracão dos predicados
§ UnICO - Em F'loríanôpol is, o Departamento de Atle- I ..

.

.

tismo cumprirá as disposições. dêste Capítulo. _

exigidos para o cumprrmen-

ART. 6.0 - A competição será realizada nas cidades de
Joinville, Blumenau e Florianópolis, com a respon
sabilidade da Liga da cidade-séde, cabendo-lhe a

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

ART. 7.0 - Distribuição de Provas:

Agôsto --:- dia 16 - Séde - Joinville - LANC
Provas: Damas 100 - Peso e Disco

Cavalehiros : 100 - 800 - 1.500 - Distância - Altura dura, prometendo tudo fa-

e disco zer para que as Fôrças Ar-
Setembro - diá 20 - Sêde Blumenau - LBA madas possam cooperar pa-
Provas: Damas 200 - Distância - Dardo

ra o brilhantismo do Carn-
Cavalheiros: 200 - 400 - 3.000 - 10.000 _.:_ 4x400 �

t B' '1'· Juvenil.
Tríplice e Dardo peona o 1 asi eu o

Outubro - dia 4 - Séde - Florianópolis - Dep. Atle- ,

tismo da FAC. I Em Blumenau '

Provas:' Damas: 80 c/b - 4x100 - Altura.!
.

Cavalheiros : 110 c./b - 400 c/b 7- 4x100 - 5.000 'O Ipiranga sagrou-se de-
_ Vara - Martelo e Peso - I. "'. A'

'

ART. 8.0 - As datas para a realização não poderão ser' pOIS da desistência do Du-

antecipadas nem transferidas, cabendo a FAC de- que de Caxias, de disputar
terminar nova data para a série não realizada, aten- a partida entre os titulares,
dendo-se ás obrigações do Calendário para 53. campeão de Blumenau, fal-

FEDERAÇÃO ATLÉTICA. CATARINENSE
Regulamento da competição Atlética

.

"Troféu Joinville"

CAP. I - FINALIDADES

ART. 1.0 - A Federação Atlética Catarinense, promo
verá no ano de 53, a disputa do "Troféu Joinville",
nas cidades de Jàinville, Blumenau e Florianópolis,
de acôrdo com as decisões do Congresso de Atletis

mo, reunido no dia: 26 de Abril do ano de 1952.

ART. 2.0 - Destina-se esta competição, diminuindo os

encargos financeiros das associações participantes,
aumentar o número de competições entre os atlétas

catarinenses, permitindo a criação nas cidades do

Estado de uma mentalidade atlética capaz de novos

empreendimentos no setor do esporte base,
.

CAP. 11-- INSCRIÇõES

CAP. III - ORGANIZAÇÃO

CAP. IV - PROVAS

I No Selor do _, ,I Basketball
I cola de Aprendizes de Ma-l
1'inheir�s. Por proposta do

I

presidente da FAC, foi a

clamado como Patrono do

Campeonato a figura ím

par de milita r e desportis
ta, o Almirante Carneiro;'
como uma homenagem eh

"mater" ás Fôrças Arma

das na pessoa do seu ma is

graduado e distinto repre

sentan te. As equipes fica

rão alojadas nos quarteis
da Escola de Aprendizes"
14 RC., Cia. de Fuzileiros

AS VERDURAS
.

COLHIDAS _,� EM CASA�-
t

SÃO
.

SEMPRE MAIS SABOROSAS!

Para fazer uma boa horta•••

Comece adquirindo boas sementes!

E boas sementes, de germina
ção garantida, você encon
trará nos Postos de Venda: .

«C. A. CARVALHO»
MERCADO PúBLICO e

CASA AZUL (Ed. São Jorge)

Foi aclamado presidente

... P°UVE-FUtR
... COUVE MANTEIGA ... RABA....ETE

... NABO BRANCO ... pr.rrNO

.. COUVE RABANO ... ERVILHA
... REPOLHO ... AI.FACE
... NABO AMABELO ... CENOURA
... TOMATE ... BI':TERRABA

to de tão espinhosas mis

sões, A comissão esteve de-Ipois da reunião de segunda
feira passada na séde do 5.0 I
Distrito Naval, afim de co-I
munícar ao Exmo. Sr. Al-

o

mirante Carneiro a decisão

da Comissão, tendo S. Ex-

cia se mostrado sensibili-

zado por tão nobre investi-

.

campeonato estadual a rea- já elaborou a: tabela, que é
.

lizar-se nos, dias 4 e 5 de a seguinte:
julho em.eF'lor.ianópol is. I Dia 4 de julho - ás 21

o Sangue é a Vida
.

ELIXIR tU
INOFENSlVO Av ORGANISMO.
AGRADAVEL COMO UM LICOR

REUMATISMO I SIFILlS I

Tome o popular depurativo composto de
Herruofenil e plantas medicinais de alto
valor depurativo. ,Aprovado pelo' �.N. s.
Y. como medícação auxiliar no tratamen·

to d aSifilis e Reumatismo da me.ma

origem.

horas - Ipiranga x Lira
I

Dia 5 de julho -- ás 15
horas - Cruzeiro do Sul x I
Vencedor do 1.0 jogo I

Campeonato Estadual

Juvenil

tando ainda, disputar com o Não tendo Ituja í solici-

ART. 9.0 - As provas são as constantes do art. 7.0
ART. 10.0 :_ O atlêta só poderá ser inscrito numa prova No setor juvenil, sagrou-se

em cada séde, exclu índo-se as provas de revesa-. também o Ipiranga, deven
mento. do representar a LAB no

ART. 11.0 - Não é obrigatório o desfile inicial.
CAP. V - PREMIOS

.n do .inscr ição para 'o Carn- Juizes para o Brasileiro

neonato, e .n ão tendo a
A FAC pretende apontar'LANC se pronunciado sôbre

o certame dos titulares o
como juizes paran certame

Conselho Técnico da �AC i
nacional a iriic iar-se dia 20

I de julho. os senhores Os-
____�

! valdo Meira e E'rico Srtae-'
ts Junior, também em face

ALEGRE E FECUNDA

ART. 12.0 -- Caberá a LANC as providências necessá
rias para a instituição do troféu e medalhas, deven
do comunicar, digo, comunicar com a antecedência
de 15 dias à FAC o cumprimento dêste artigo.

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

mados os pontos das categorias feminina e masculina
§ 2.0 - À 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

Bandeirante de Brusque, o

título de campeão da LAR

VELHICE I
ART. 14.0 - As medalhas deverão, preferencialmente,

fel' entregues, 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 estadia
do seu delegado, designado em resolu�ão .of'iclal com
15 dias de antecedência, de cada competição parcial.

do

com nervos fortes e saúde
in- perfeita?de 'suas boas atuações,

dica l' o represen tan te

Lira, sr. Espindola.
GOTAS i

M _ NO, LI,"AS I

"As gotas da Juventude" IDão vida nova aos fracos .

e nervosos, de ambos os se-Ixos, cedos enve1hecidos pe
lo excesso de trabalho físi- !
co e men tal. INã� tem contra-indicação.
Nas boas casas. Pelo re-

....�6ii..IIM�Iii.-:..��- J�70�01SO. C, Postal 3.685, \ '�������•
;o:;;;;;;,==r=�:"-:!::',...._"""""

Florianópolis, 22 de Junho de 1953.

Viagens DIRÉTAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3a'
FPOllS.-$. PAULO-RIO " 4",
fPOllS.- CURITIBti-RIO AOS SABS.

: SERViÇOS AÉREOS
rDI17c.or, r"\1"'\ ("I II

. .

A DIRETORIA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o I T·A Lar SÃORroA�LO ED I TA L: 'BANCO 00 BRftSlt SIA
JUIZO DE DIREITO DA depois do prazo dos editais,

I . �/. EDITAL DE CITAÇÃO, cento João dos Santos, Ia-
.

COMARCA DE TI.JUCAS. ,lOS termos do art. IG5, do Iii* J COM O PRAZO DE SES- vradores, casados, residen- CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
.

Código de Proêessos Civil, SENTA DIAS, DE INTE- tes aqueles em Oliveira, 10-

Edital de cítacão, com o por meio da qual deverá ser C�!> RESSADOS AUSENTES E cal do imóvel, e este resi- AVISO S/N0

prazo de sessenta dias, de reconhecido e declarado o 1)ESCONHECIDOS. dente, atualmente, em Ri- ....

int.eressados ausentes e des- domínio dos suplicantes so- bance ira, distrito de São I Chamamos a atenção do comércio e indústria dêste

conhecidos. bre o referido imóvel, fi- O Doutor Clovis Ayres João Batista, as quais corn-: Estado para o AVISO n. 315, de 13-6-53, desta Cartei-

can do todos citados ainda Gama, Juiz de Díreíto . da parecerão em Juizo inde-Ira, que regula a apresentação de licenças prévias de im-

O Doutor Clovis Ayres para 110 prazo legal apre- Comarca de Tijucas, do Es- pendente de citação. Reque- : portação e cotas de câmbio no segundo semestre de'
Gama, Juiz de Direito da sentarem contestação e pa- tado de Santa Catarina, na rem mais que, depois de! 1953. O aviso referido foi publicado no Diário Oficial

Comarca de T'ijucas, do Es- ra seguirem a causa até fi- forma da lei, etc. feita a justificação, seja do Estado de Santa Catarina, em sua edição de 22 do
,

tado de Santa Catarina, nal sentença, sob as penas FAZ SABER 1\ todos feita a citação pessoal dos corrente e eguintes.
na forma da lei, etc, da lei. Dá-se á presente' o quantos interessar possa o atuais confrontantes Bel-

FAZ SABER a todos valor de Cr$ 2.500,00 para presente edital de citação, miro Adriano e Felizardo

quantos interessar possa o os efeitos legais .: Protesta- com o prazo de sessenta Cota, residente 110 local do

presente edital de citação, se provar o alegado com de- dias, virem ou dêle conhe- imóvel, bem como do repre-

com o prazo de sessenta poirnentos pessoais dos in- cimento tiverem, que
.

por sentante do 'Ministério PÚ-

dias, 'virem ou dele conheci- teressados e de 'testesmu- parte de Lídia Coelho e blico e por editais de ses-

menta tiverem, que por par- nhas, com documentos e a/mulher, lhe foi dirigida a senta dias dos interessados

te de João da Silva e Luiz vistorias, se necessário. O' petição do teor seguinte: - para acompanharem a pre-

Ramiro da Silva e s/mu- signatário desta tem sua "Exmo. Sr. Dr, Juiz de Di� sente ação, depois do prazo

lher, lhe foi dirigida a residência nesta Cidade, á reito da Comarca. - Lídia dos editais, nos termos do

petição do teor seguinte :/-"'- Praça Getúlio Vargas,
.

011- ,\A8Ine "O ESTADO" Coelho e sua mulher Ma- art. 455, do Código de Pro-

'Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- de recebe citação. Nestes tilde Gomes, brasileiros, êle cesso Civil, por meio da

reito da Comarca, João Ra- termos P. deferimento. Ti- 'lavrador e ela de profissão qual deverá ser reconheci-

miro da Silva e Luiz Rami- jucas, 28 de abril de 1953). ALIANÇA D� BAHIA CA- doméstica, residentes e do- do e declarado o dominio do

1'0 da Silva, conhecido tarn- (a.) Claudio Cararnurú de miciliados no lugar Olivei- suplicante sobre o aludido
bem por Luiz Correia da Campos. "Em dita petição PITALIZAÇÃO S, A.

ra, desta Comarca, querem, imóvel, ficando citados ain-

ílva, e suas mulheres, os foi e��rado" o seg�linte des-I' por seu assistente infra as- da para no prazo legal a-

��_'imeiros residentes no lu- pacho. - R. hoje, A., co- Perda de títulos sinado, mover a presente presentarem contestação e

ar Areias, deste primeiro mo pede. 'I'ijucas, 7-5�53. ação de usucapião em que para seguirem a causa até

Distr-ito e os segundos re- (a.) Clovis Ayres Gama Extraviaram-se. dois títu- provocarão: - lOQue os final sentença. Dá-se á pre-

sidente no lugar Barro Juiz de Direito." Feita a
. suplicantes' são posseiros, sente o valor de

.

Cr$ .... 1los da Aliança da Bahiá Ca-
Branco, do municipio de justificação foi exarado o há mais de quarenta anos, .2.500,00, para os efeitos le-

Porto Belo, e todos lavra- seguinte despacho: - "Fa- pitalização S. A., sendo um por sí e seus antecessores, gais, Protesta-se provar o I.dores, naturais dêste Esta- ça-s.e �� cita��es requeridas i do valor de Cr$ 6.000,00 pacificamente, sem inter-' alegado com os depoimentos
do, seu assistente infra-as- na Inicial. 'I'ijucas, 19-6-53. I (seis mil cruzeiros), de n. rupção ou oposição de ou-

I
pessoais dos interessados e I

sinado, vêm expor e reque- (a.) Clovis Ayres Gama". E I de ordem 15.73{ e n. de sor- trem, de um terreno situa-! testemunhas e vistoria, se·1
rer a V. Excia. o seguinte: para que chegue ao conhe-

tei 15264' t d I
do no lugar Oliveira" des- ! necessário. Tijucas, 28. de

_
'

._ .:;-. ��:._ I Os suplicantes são cimento de todos mandou el,o . e ou 1'0 o va or
ta Comarca, com quarenta' abril de 1953. . (a) Clau- -=:::" _

- �
_

00 o' ---=.
posseiros, mansa e pacifi- expedir o presente edital I de Cr$ 12.000,00 (doze mil e oito metros e quatro de- I dia Caramurú de Campos. ..,.� '{in, de s�and nutn

-_ ...--

camente, sem interrupção, q�le será. afixado na séde

,.
cruzeiros), de 11. de ordem cimetros de frentes e qua-] "Em dita petição foi exa- =--- Passe sdus bu\icio da clda eâ co'" ! t

de um terreno sito no lugar deste JUIZO, no lugar do 26.135 e n. de sorteio ....
trocantros e qua renta di�os "rado o seguinte despacho: --- \ivre, �onge �to de onde '1o\tar ;;'� �._.::_:

Barro Branco, do município costume, e. publicado na I
04.131, emitidos pela Agên- de fundos :- ou sejam vm-I---:-. "R. hoje. A., com ped�. opraZl'le\ rec�

s. \ cQI1I .�':.�;'� "

de Porto Belo, 'desta Co- forma da lei, Dado e passa-. .,

d R' d J
te e um ml.1 duzentos e no- 'I'ijucas, 7-5-53. (a).. Clovl.s novaS energia

rá {a'd\ e egrad.we "
-

era emissora o. :\.10 e. a- \h se ( to"
marca, com quatrocentos e

I
do nesta cidade de Tijucas, venta e sers metros qua-, Ayres Gama - JUIZ de DI- Isto e ossente tnO,

.

Mquarenta metros de frentes aos vinte dias do mês de neiro em agôsto de 1934 e drados; fazendo frente

110,'
reito." Feita a justificação .o oulti\iO de utn P

MSae mil e trezentos - e vinte junho do ano de mil nove- julho de 1939 respectiva- Rio Velho e fundos no 'I'ra- foi proferida a seguinte

OH'ditos de fundos, ou sejam I centos e cincoenta e três. mente, pertencentes ag Sr. vessão Geral; extremando I sentença:" - Vistos, etc .. ', Jquinhentos e oitenta mil e' Eu, (a.) Gercy dos Anjos, Siddney Nocettí, residente a Leste em terras de Bel-' Julgo por sentença (1 pre-

oitocentos metros quadra- ! Escr-ivão, o datilografei, miro Adriano e a Oeste em 'I sente justificação feita nes

A • H O R SE ...

nesta Capital, com paga- Srdos; fazendo frentes em ter- conferí e subscrevo (a.)
.

. ditas de Felizardo Cota. 2° tes autos de ação de usuca- li

ras de herdeiros de Ramiro : Clovis Ayres Gama - .Juíz mentos efetuados até o .mês Que o dito imóvel perten-I pião requerida por Lídia .r=: �e 2,S à 22 H.P.
Correia da Silva ·e fundos � de Direito. Está conforme de junho de 1953, o qual os cia, anteriormente, ha �ais 1 Coelho e sua. mulhe�' para

(

em ditas' de Mario Marceli-: o original afixado na sede declara nulos e vai reque- de sessenta anos, a Vlcen-, que surta seus devidos e

no Caetano; extremando ao ,dêste Juizo, no lugar do

I
rer as respectivas segun-

te Saragossa; este, por sua, jurídicos efeitos, Sem cus-

Norte em terras de Marca-'] costume, sobre o qual me re- d
.

- vês, o vendeu a Antonio' tas P.R.!... Tijucas, 2 de ju-
I· C t R't SI' d'

,aS-VIas.
B d h'

.

h d 19"3 () Cl
.

.

mo ae ano I a e ao u porto e ou fe, Data supra. .,.
ernar o e a trmta e cm- n o e o,. a OVIS

,em �itas de Miguel Lopes, I? Escrivão: Gercy dos A�-I Florlal'::oPOlrs, 16 de junho co anos os Suplicantes o Ayres Gama - Juiz de

��li Dita posse de terras os' JOS. . '. de 190u. ,compraram verbalmente de Direito." Tranzitada em jul-
'plicalües compràram-na I - _.. _-.. '. Antônia B.en.lar;do....soh ,com- gado a rderida-sentença foi

��mh�O:��/:lmu�:�,e�omi��
88'

.

N:-C-·O 00
.

8.R8SIL S'II
��:����S:te�esd� �:�:����; ���l;ado '�a�:���nteasdeCsi�:�

gas Francisca da Cunha, os'
.

Je compra e venda, mas em ções requeridas na inici!!l.
quais vinham mantendo di- lista do ínfimo valor do re- Tijucas, 18-6-53. (a) Clo-

ta posse de terras cómo sua,
.

. ferido imóvel, naquela épo- .vis Ayres Gama. E para
há mais de trinta anos, ora I FISCALIZi\.'ÇÃO. BANCARI'A .

�a', e para evitar despesas que chegue' ao conhecimen-

pertencentes alas suplican- Je transferência de domí- to de todos mandou expedir
tes por compra verbal, pela AVISO 'N<J 14 1io, os suplicantes e o ven- o presente edital que será

quantia de Cl'$200,00 naque- .ledor, se conforIruj,ram com afixado na sede dêste Jui-

la época, sob as condLç.õ€'& I transferência apenas ver- zo, no lugar de costume,
.Coberturas cambiais para fretes

de os mesmos vendedores � ')al da posse. �o. Que, assim, e publicado na forma da lei.

lhes terpassado um do- O BANCO DO' BRASIL- S.A. '- FISCALIZAÇÃ.O :omo os suplicantes, por sí Dado e passado nesta cida-

cumento qualque� de trans- BANCÁRIA torna público a todos os importadores, ex-
� seus antecessores pos- de de Tijucas, aos deseno-

fere'ncl'a de posse o que na-o mem como seu·o l'efeI'l·do. ve dias do me's de J'unho do
, portadores e emprêsas .

interessadas nos serviços' de
foi feito por terem os ven- ':erreno, ha mais de trinta ano de mil nove,cento,s e

transportes internacionais, que a concessão de cobertu-
dedores falecido imispera- l"á� cambiais par!! fretes de importação passará a reger-

1l10S ( art. 552, do Cód. Ci- cincoenta e três. Eu, (a)
damente e por se terem des-

se
_

pelas seguintes normas:
. :il pela maneira indicada, Gercy dos Anjos, Escrivão,.

cuidado a respeito nãÓ 'só CIF luerem legitimai' a sua pos- o datilografei, conferi e

rd lO.) ..,- Nas importações licenciadas em base'
Os vendedores como tam-

ou CxF, as despesas de fretcs deverão ser pagas ante-
2e nos termos do art. 550, subscreví. (a) Clovis Ayres

os Sllpll"cantes III E como do Códi"'o Civil. Para o dl'� Gama - Jlliz de Direito.
. riOl'mente no exterior, pelo exportador estrangeiro, sen-

IS

os suplicantes, por si 'e seus do. seu valor inclbido na fatura dà mercadoria corres-
�o fim requerem a designa- Está conforme o original

antecessores, possuem como pondente. A cobertura cambial para o valor CIF ou CxF _;ão da ,hOt���' di_a e l:u�dar afixado na sede dêste Jui

seu o referido terreno, há será fornecida a favor do exportador ou cedente. da co-
l:ll'a a JUS I Icaçao, e.'ngl a 'zo, no lugar de costume,

mais de trinta 'anos (art. branca, na moeda estipulada púa pagamento dã merca- 'p?elo 'art, 4C�1"I'do Co.dlglo dde I
sobre

f
,o qUal.

me reporto" e

552, do Código Civil), pela doria' importada.
.

ro:e�so .IVI '. �a qua e- dou e.

maneira indicada, is.to é, 20)' A t d 'd't' t't'd 'b' t
'verao-ser mqulrIdas as tes- Data supra.

. .
'

- s cal' as e cre I o ll1S I UI a so re o 'e:te e-
t

_.

h
.

E _

. � I . _

�ansa e �aclflcam�nte, sem rior, amparando licenças de importação concedidás em
emun as rnest� Slma.o � EscrIvao: Gercy dos

mterrupçao, oposIção ou base
_

CIF ou CxF, deverão conter a cláusula expressa
Alves, Dorval MatIas. e VI- AnJOS

:mbargo, �e ?utrem, que-'I de que o valor do frete deverá ser previamente pago .pe
lem legitImaI a sua posse lo .exportador e incluido na fatura, não podendo, por

n�s .term�s. do art. 550, .do ,conseguinte, ser pago a agentes ou armadores no Bra-

�C.odl�o CI�11. Para, o dl!o! sil.
fIm Iequelem a deslgnaçao I 30) - Nos eventuais casos de licenciamento em I�lo �i�, lu�ar e �o�'a .para a

•

base FOE - pôrto estrangeiro, os fretes de' importa- CURITIBA rw:r.'W'.,PROSE8R'"

.lustlflcaçao �x�glda pelo I ção pagáveis em cruzeiros, no Brasil, não poderão ser -------------.[.------------

alto 451: ?O Codlgo de Pr�� i liquidados antecipadamente e sim mediante apresenta-I
cess� ClV.ll: na qual deverao,. ção dos documentos de embarque da mercadoria, nos C h·

.

d '1 d·· t
·

I·ser mqulndas as. teste�uT.· 'quais será. anotado o valor correspondente ao frete pa-' ompan Ia e n us ria 1-
nhas Pedro Damel DIas, go'no destmo.

".

Mário Marcelino Caetano e
i 4°)' - Ficam canceladas as Instrucões ns. 44, 46 zaçNa·O de P rodu tos'J��o �arceli�o C�etano, os 1'17, 49 e 50, respectivamente de i3-2�50, 21-5-51 e

pnmelros reSidentes no lu-, 23-1-52, da- Fiscalização Bancária. •••• •

'

ga.r Barr? Branco e o �er- A Fiscalização Bancária torna .público, outrossim, AOIOlalS «Bla'nChlOI S·Icelro reSIdente nesta Clda- que, nas exportações em base' CIF ou CxF, o fr,ete só-
» • A

de, atualmente, todos lavra- mente poderá ser pago no Brasil; em cruzeiros, se o seu
•

•

dores, os quais comparece-· contravalor em moeda estrangeira estiv,er inclúido na ASSEMBLÉIA' GERAL EXTRAORDINARIA
l'ão em Juizo independen. fatura de exportaçã6. São çonvidados oslacionistas de Bianchini S.A.
te de intimação. Requerem

pa-
ra se re"mirem em Assembléia geral extraordinária dia

mais,· depois de fel'ta a J'us- RI'o de 'JaI1el'I'0 28 de mal d 1953, o e , . 27 do corrente mes e ano ás 10 horas no escritorio da
tificação, a citação pessoal

.
,

firma á .rua 15 de novembro nO 148, nesta cidade, para
dos atuais confrontantes. a) Fernando Drummond', Cadaval deljberarem sobre a seguinteMário 'Marcelino Caetano, 'Diretor da Carteira de Câmbio do Banco do Brasil S.A.
Marcelinu Caetano e Miguel a) Aristides Monteiro de Carvalho e Silva
Lopes, devendo serem os I

• Chefe da Fiscalização Bancária
herdeiro!: de Ramiro cor-I lO. Aumento do capital social com api'oveitamento
reia da Silva citados por e- , (Publicado no Diário Oficial de 30':-5-53 - Sessão da reservas;
ditaI por se acharem em I I,. página nO 9851).

c , • 20 Transformação de ações ao portador, em nomi-
lugar .,incerto e n'lio sabido, nativas;
devendo ainda ser cita'do ().

·'i...tH"" ._ OUVIlJ()l'I - NARIZ. UAKGANTA

DR GUE'R
3° Assuntos de interesse geral.

representante do Ministério • REIRO DA FON'SECA Lajes, 15 de junho de 1953
Público e por editais de seS- -. ••••dalblta �. S"JIIltaJ
senta dias dos interessados li�cf'IUr. d� Oculoll -_Exame d. Fuado d. Olh(> pat.
incertos

c

e desconhecidos ·( ....�lfi" .. .,;10 1. PTe1ll51o. Art4r1ÃI.
.

;t1'" para acom'Panha�em a 'pr�- M"derlll A"&ft!lhaum.
� sente ação de usucapião; Ce...ala',.. - Vtacofld. 4. Ouro Pret9. I.

ORDEM DO DIA

I'"

Cicero V. Costa Neves
Diretor PI'esiden te
Edmundo C. Arruda
Diretor Industrial

Florianópolis, 23 de junho de 1953

Pelo BANCO DO BRASIL S/A
Carteira de Exportação e Importação

EDGARD DA CUNH ACIDADE - Gerente
JOÃO BATISTA RODRIGUES - Contador.

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolis

Cerâmica São Caetano
TIJOLOS PRENSl\ .108, TELHAS,. LAPRI.
LHOS, RODAPÉS E MATERLl\L REFRA

.

TARIO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama& Cia.
JERONIMO COELHO, 14 - Caixa

239 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

Postal,

i.
:.
'::.
-
-
-
-
-

==
-
-
-
-

-� ,,---_.�-----

Colchoaria 811anlica
ESpecialidade em jogos estofados, colchões de mola,

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

�tc. >

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

'

COLCHOARIA ATLANTICA
de OSMAR CAMARGO.

Serviços perfeito e garantido, vêr para crêr.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



quar-tos de lU classe, quar
to para a P a rt e i r a

Nas eleições gerais de 1950, os resultados foram os

Chefe, Sala de Recepção, .

tseguiu es :

Sala de Curativos,' Berça- SENADOR

Verifica-se que a UDN, competindo somente com o
A atual diretoria, re-eleí-

seu eleitorado, não conseguiu, sobrepujar a legenda pes-
ta, será empossada no dia sed ista. Pelos resultados da legenda uden ista à Assem-
4 de julho próximo, sendo bléia Legislativa, chega-se à conclusão de que o seu elei
ass.im constituida: Presi- torado em Píratuba, éra em 1950, de aproximadamente

Essa' eu vi. Um Governa- dente de Honra, Prof. Cle- 700 votos.

DIPLOMAS FALsas

Diplomou o diretor da escola o' próprio filho
e «labrícee» vários «doutores)�.,. '

AO rovo
Inauguração da ,DOV8 ala

da Ma terDida�e

Hoje, às 15 Horas

de Florianópolis, S. José, ·Blgua·
. cú, Palhoça � Lajes

As Emprêsas de transpor-I mecânicos e, outros servido- i 1) - A uto-Viação Vidal,
te coletivo abaixo nomeá- I res, encaminhado às Emprê- I ALDO VIDAL

.

das: : sas através do Sindicato re- '2) - Transportes Coletivos
1 Auto Viação Vidal: ! presentaí.ivo da classe; Biguaçú Ltda':;--ELSON CA-
2 Transportes Coletivos: VI MISÃO AVILA
Biguaçú Limitada; Nestas circunstâncias, a- 3) - Continental Autovíâ-

3 - Co�tinenta-}'Autoviária tendendo ainda ao fato, no- ria Ltda., EVADIO BROE-
Limitada; tório e incontestável, de que RING

'1 - Auto-Viação Anitápo- o lamentável estado de a- 4) -:- Auto-Viação Anitápo-
Jis; bandôuo em que se encon- lis, ALBERTO G. NIEN-

5 - Auto-Viação Bom A- .ram as estradas que lig.am I{OETTER
br igo S. A. e esta Capital aos municípios 5) - Auto-Viação Bom A-

6 - Auto-Víação Brasil, viz inhos contribui para a- brigo '8, A., WALTER DE

que operam o transporte de �Tavar tremendamente o OLIVEIHA CRUZ

passagetros entre esta Ca- rustn de funcionamento doe 6) - Auto-Viação Brasil,
Atlital e os Municípios de Pa- .e ículos- que efetuam tis ZELINDRO ZAPPELLINI.
lhoça, São José e Biguaçú, .crvíços de transporte de
se vêem na obrigação de vir iassage iros, as Emprêsas
a público expôr e comuni- icima enumeradas, muito VI.JANTUcal' o seguinte: .ontra a sua vontade, se li n

I lêem na contigência de, a

Que, há vários meses, lO de julho próximo vindou
forcadas pela alta verifica- I'D, cessar as atividade dos
da 'nos preços de gasolina, seus veículos, com o conse

óleo diesel, peças e equipa- 1uente encerramento das
mentõs, carrosserias e suas atividades comerciais, pecó, onde são prestigiosos

" chassis de veículos, que lhe .:a80 a COAP não a.tenda próce res pessedistas, os srs.

impedem de continuar ofe- 'l03 seus justos reclamos. F'ridol ino Khumer, Carlos
r,c6ndo ao 'povo um servi- VII

Spalding de Souza José Bu-
ço de transporte à altura As Emprêsas manifestam
.

I
. . sato e João Merxfeld, adas necessidades co etrvas, io povo o seu respe-Ito dele

pelos preços atualmente em olicítando que, por todos quem cumprimentamos, de

vigor, dirigiram à COAP :.3 meios de comunicação ao sejan do-lhes feliz estada em

(COMISSÃO DE ABASTE- seu alcance, se dirija à Florianópolis.
CIMENTO e PREÇOS) um SOA.P pedindo-lhe solução
pedido de revisão e reajus- imediata do problema para'
tamento de preços, afim de -vitar a paralízação . dos
continuarem a servir condi- serviços de transporte.

.

gnamente o público que ne- VIII
cessita de transporte; Aos seus funcionários as

II Empresas comunicam que"
Que, até a presente data, decidido o encerramento da

F

os pedidos não lograram de- sua vida comercial, compa
ferimento, muito embora à recerão à Justiça do 'I'ra
COAP já tivesse estudado o balho para cumprir as exi
problema e até deferido pe- g-ências da legislação traba, sa.

didos idênticos, feitos por lhista. UNIVERSIDADES

outras Emprêsas;
III

Ináugura-se, hoje, às 151 al.a da Maternidade' "I?r.
lO1':1S, à Avenida Hercilio

'

Carlos Corrêa", que rece
I

.UZ, nesta Capital, a nova i beu o nome de ALA de N.
----.- ! S, DA FA'TIMA",

TIM ... A pedra fundamental,
com a presença de autorida

de", foi lançada a 6 de fe

vereiro do último ano. A
Cinemas

Ir a eles ... é o fim de nova construção, que
. vem

.:juem, -P07' aqui, nfio tem aumentar fi capacidade pa
aonde Ü·. A questão é esco- l'a atender a m�nr número
lher o p1'ogmma, neste di- de parturientes, conta com

I.Ítvio de homens e de fitas. 4 apartamentos de luxo, 11

Tensão

o título. açrtuun». Eiz, o.

,�onvite ao meu amigo ude

·nista. E êle, aceitando-o,
levou-me, apreensivo, ner

voso. .. ao egrégio T1'ibu
nal Eleitorol:

Tio,
..

Lavabo p!lra' Crianças,'
Laboratório, Sala-de

Mé.di-Icos, instalações sanitárias

e outros compartimentos
Inecessários.

Administra a Maternida

de "Dr. Carlos Corrêa" a

Associacão Irmão Joaquim,
sen do Diretor da Materni

dade o abn egn do médico es

'wc?!a1!,;t:1 Dr. Zulmar Lins

Encontram-se nesta Ca

pital, procedentes de São

Carlos, município de Cha-

Tres destinos

Quis vê-lo. No caminho

pa1·Q. o Rit.z, encontrei com

os tlr». João Collín, Paulo
Fontes e Lti:is de Sousa.

Três destinos. Não deles;
deputados. Mas dos suplen-

.superior de ensino, que es

tá sen.do objeto de sindi-

Assembléia
Legislativa

Pres idêncra : Volney C.

de Oliveira

tes deles ...

Que, no entanto, a. solu
cão do problema, da alça
da e competência da COAP,
pode ser facilmente encon

trada, uma vez que o Con
selho Rodoviário do Esta
do. elaborou, com base em

dados colhidos no Estado
inteiro, uma tabela de pre

ços por típo de veículos, ti
po de pavimentação de es

tradas e pelo tamanho do

percurso das diferentes li
nhas de transp,orte, tabela
�ssa já em podér da própria
COAP;

Seçretaria: Len o ir V.

Ferreira e Elpidio Barbo-

o enviado de Satanás

dor, apenas com a escola
da vida, comendo e pen

sando pela mão e pela ca

beça do seu inteligente 'e

diabólico Secretária, Mis-

mentino Fausto Barcelos de

Brito; Presidente, sr, Osni

Ortiga; Vice- Édio 'Ortiga
Fedrigo; Procurador-Geral

Rodolfo Manoel Vieira; 1°IX
ter Biar. Quase coincidên- Secretário - Flávio Ferra-Ao Govêrno do Estado Continuando o seu rela-

fazem as Emprêsas 11m apê cia. .. ri, 2° dito - Dr. Zulrnarc -

tório sôhre as observaçõeslo no sentido de interferir
junto à COAP apressando a

feitas nas' Universidades a- Ag�ra estamos na M(lrinha
solução do problema, com mericanas, ocupou à tríbu-

-

.'

lt'ndo Sub-tesoureiro, .Josébase nos estudos e tabela na, o dep. Wilma r Dias. S. No dia 11. E um

I b d I C Ih vramento Abreu.e a ora os pe o onse o Excia, na explanação feita, discureo da estudante, Alzi-
Rodoviário do Estado.

X
deixou claro, a necessidade Im Schoits: Um abraço no

À COAP lançam as Em- do maior número de áreas Almirante. E um baile de

prêsas um derradeiro apêlo de terra possivel, para a gCLla, no V Distrito.
no sentido de reurrir-se ex- .!':xação� da Universidade. É
traordinariamente e encon- êste, o pensamento do pre-ltrar a solução que lhes per- claro Reitor da Un iversida-.

mita o funcionamento em

I
N- t' V' l'de de Miami, o que, muito (tO gos et. toO a no

bases econômicas justas e. a fprestação ao povo dos servi- contribúi, para uma me- Araranguá. Mas quem ez

IV ços de que. êle tanto neces- lho1' vida universitária.
• as mágicas não foi o Mi-

Que, com a tabela fome- sita.' ckey Ronney! Os 'ltdenistas
cida pelo Conselho Rodo- Para demonstrar ao povo NOVOS MUNICI'PIOS aplaudiram. Os pessedistas,
viário; feita à vista de ele- e aos orgãos dirigentes a os trabCLlhistas e a Justiça
mentos técnicos incontestá- sinceridade do seu apêlo, h

'

O d E t· I p' Eleitoral ac aram as magi- cilnc;as !)ela Defraudaçõe,s,veis, a COAP está suficien- ·as Emprêsas manifesta� a ep. < s lva et Ires,

h b'l't d
.

I
.

t
-

dI' t 'b SOII'Cl'toU fos- C1IS bestas.' diplomoll o PI'O'PI'j'O fl'lhot(;ntente a I I a a a JU gar sua m ençao e co ocar a na 1'1 una, . - .•

os pedidos, sem necessida-' disposição da COAP, nos sem expedidos telegramos 'além de haver fabricado
de d\O recorrer a outros da-

I
termos da lei, os seus veí- às Prefeituras Municipais

Protetor de diligências muitos outros
. "doutores",

dos; I cuIos, pessoal e serviços,.
e r.s Comarcas respectivas, iludindo a todos, inclusive

V para que, operando-os à ba- Filme realíssimo. O di-
.

lt d Ih d
. a si mesmo.

Que, além dos fatores de se dos preços atuais, possa consu an 0- es a POSSI- retol' ele A VERDADE é .../

elevação do custo de opera- a COAP certificar-se do I hilidade e viabilidade da ag1·ed·t-do
.

'O C- e vtra reu. e-
EXIST,ANCIA IRREGULAR-ção dos 'veículos, enumera- custo de operação das suas criação de novos munici- ......

.

I
- cêu, porque pegou na golados no item primeiro, o 'pro- linhas.

. pios Muito justa esta pro-
blenla. acaba de agravar-se Florianópolis, 26 de ]'unho

.
. ,- <. _

elo casaco de alguem que o

t
- A denúncia que teve ba-

com o pedido de aumento
I
de 1953. pOS a, uma vez que vaI as provocá1'a, terá, sôbre êle,. ,

de salários dos motoristas e PELAS EMPRESAS: fontes, indagar dos fatos. todos os códigos. Todos, se. n_a Imprensa da. epoca
_

Q
, I fOI levada no. conheCImento

sem excepcao. uem e o .

, I•

•• A'
da DelegaCIa de Roubos e

protetor das dtltgencws, F 1 'f' -

I M"
,

>
r
'" 'l'?

a,Sl !Caçoes pe o II1lste- )Cel. T.ogttO. 1'1'0 I Ed
- 'C'D' . I(a . ucaçaô Iretorla

I

Geral de Ensino), solicitan-
do providência no sentido Ide ser localizada a "Escola I

de Comércio e Ciênc;;as E.co- i
nômicas", cuja existência I
'era irregular, de vez que
não se achava reconhecida

Lins Neves; 1° 'I'esoureiro
. \

- Nestor Luis Teixeira,
do Li-

Fveslie, o Mágico

Rio, 2G (V.A) Um di-

retor de suposta entidade

CIRCULAR DIRIGIDA A
TÔdas asEmprêsas :'i;��:�O��:� :::d:xe_

SINDICATO DOS CONDU-li con�ider�ção é efetiva auto- tas vezes tem vergonha de
::utivo; o Tolentino com aTORES DE VEICU.LOS ,matIcamente, passa.a ga- chegar em casa, vendo as

HODOVIÁRIOS I nhar Cr$ 2.000,00 (dois mil faltas q_!le tem e não é pos- do Jttdiciá1"io.

Florianópolis I cruzeiros) mensa.is. sível remediá-las.
Na primeira vista os se- Um motorista de ônibus,

Ofício n. 11 nhores teram emprenssão .tem grande responsabilida-
Exmo. Sr. Proprietário da

que é muito; o nosso pedi- de quando dirigindo muitas
Emprêl'ja. do mais justificando aos. vezes, tem 60,70 vida em

-Com a mais alta estima e senhores, compreenderem suas mãos e é natural que
consideração temos a honra que de acôrdo com a ghm- esses profissionais sejam
de comunicar a essa distin- de alta dos generos de

.

ta melhor recompensados pe
ta diretoria que êste Sindi- necessidade, vestuário, ca... los empre.gadores não ne
cato reunido em Assembléia sa, será apenas um

.

alivio gando-Ihes que os senhores
Geral Extraordinária dia para esta pobre classe que não precisem de uma rnelho-

'

12 do-correnfêmês em sua está lutando com tremenda ra nos preços das passa
Séde Social, a PIaça 15 de dificuldade; os senhores gens, achamos que seja jus
Novembro, 29 andar, sala também são pai de família, to mas achamos. que nós po
n. 3, com número legal, re- e sabem muito be'm quanto demos continuar assim.
solve de acôrdo com os as- custa um quilo de fll;rinha, Apelamos para os bon
sociados presentes entrar um quilo de carne fresca, dosos corações dos senhores
f:m entendtm�mto com o Sr. de charque, e quanto gasta empr·egadores, para que
Proprietário' de Transpor- de pão por dia.. dentro de 15 dias podere-
tes Coletivo desta Capital, mos ter .uma respósta satis-
a melhora de vencimentos O aluguel de casa, ves- fatória ..
de seus mQtoristas nos se- tuário, calçado, principal- Desde já ficamos agrade
guintes termos:' o motol'Ís- mente para o motorista' de cidos pela atenção que �osta em experiência no prazo ônibus, que precisa andar for dispensada.
de três mêses ganhará a mais ou menos trajado, e Florianópolis, 19 de ju-
importância de Cr$ 1.500,.00 com esse ordenado atual nho de 1953.
(mil e quinhentos cruzei- não é possível tais. (Ass.) Sebastião Figue-

passado este praz�! a Trabalha, sim, mais mui-
•
redo do Amaral. Presidente.

���-- .�------

Ho IH eH!. em perigo
para habilitar profissionais

jor� na forma da legislação fe
nais. E penso no minist?·o dera!.
.10:1,0 Cleofas ...

Leio o enredo nos

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

I,pla "O ESTADO'·
... B UM.

Máquinas Igricolas
Ao Sr. J.Jiretor da Secção de Fomento Agrícola de

Santa Catarina, foi endereçado o seguinte telegrama do
Sr. Ministro da Agricultura.

"AGRíCOLA --FLORIANóPOLISr N. 2635 DE
24-6-53 - Ordem Senhor Ministro deveis dar maior di
vulgação possível aprovação Presidente República plano
empréstimo dezoito milhões dolares para aquisição má
quinas agrícolas pt Referido empréstimo foi feito me

diante contrato entre Banco Desenvolvimento Econômi
mo et Banco Exportação Importação Nova York por ini
.ciativa Ministro Agricultura pt Devem ser mobilizados
verdadeiros agricultores como candidatos aquisição má
quinas dentro possibilidades pt Quota êsse monta trezen
tqs quarenta et um mil quatrocentos et oitenta et treis
dobres et dois cents pt. AGRIMINISTRO".

-

Forianópolis, Sábado, 27 de Junho de 1953

ONTEM E HOJE
DADOS COMPARATIVOS DAS ELElÇÕES DE 50 e 53.

As eleições municipais vieram- demonstrar que, o

eleitorado pessedista continúa firme e coêso, cerrando

fileiras em tôrno da figura dêsse homem notável que é

o Sr. Nerêu Ramos.
Com o objetivo de esclarecer a opinião pública, ini

ciamos hoje, uma série de 7 boletins comparativos das

eleicões renl izadas em Piratuba, Ituporanga, Taió, Ca

pin;:otl, Turvo, Tangará e Gual;amirim, em 1950 ii 1953.

Vamos falar, inicialmente, sobre os resultados de

Piratuba.

-1950 -

Carlos G. de Oliveira (Coligação) ..

Nerêu .Ramos , (PSD) � .
-

CAMARA, FEDERAL (Legendas)
- U.D.N .

P.S.D .

P.T.B. . .

GOVERNADOR
Irineu (Coligação) 1137
Udo (PSD) ,

- 968
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA (Legendas)

P.S.D. .. .. .. .. .. .... .. .. 1010
U·.D.N. . ,......... '689
P.T.B. 153
P.R.P. 121
P.S.P. 108

1.133 votos
924

1133
930
197

-1953 -

O pleito municipal, realizado nêste mês, apresentou
a seguinte situação:
UDN e partidos coligados 1354 votos C 4 vereadores)
PSD 915 votos (3 vereadores)

Como se púde facilmente observar, o eleitorado pes
sedista não sofreu diminuição:
O sr. Nerêu Ramos obteve 924 votos
O sr. Udo Deecke obteve , .. . . . . . . 968
Os deputados estaduais (legendas) 1010
Os. deputados federais (legendas) 930
lOS vereadores (legendas) 915

, ....

_'/-':--,iJ··
- ,- ,

/

.. �
Na revista Cruz de Malta, de maio último, o sr.

sr. Marcel Marie Desmarais conta o seguinte:
"O ANTIGO PREFEITO de Nova York; Si'. La

Guardia, presidia às vêzes o tribunal de justiça su

mária. Certa manhã de inverno, apresentaram-lhe
um velho, acusado de ter roubado um pão. O réu
declarou que tinha furtado aquêle pão porque êle e

os seus sofriam fôme.
- Sou obrigado a condená-lo, diss'e o prefeito.

A Lei não prevê excepções. Segundo o código, todo
o roubo 'merece castigo. Imponho-lhe, então, uma

multa de de'z dolares ou três meses de prisão.
Habituado às injustiças da vida o velho s'e dis

punha já a tomar o caminho da cela, quando La
Guardia disse:.

- SENTSNÇA .SUSPENSA!
Imediatamente o prefeito tirou da <;arteira mna

nota de dez dolares, colocou-a no seu legendário
chapéu de abas largas, e declarou:

- Agóra condeno cada um dos presentes a uma
multa' de meio dolar, por viverem numa cidade em

que um homem precisa roubar um pão para comer!
O vasto chapéu pôs-se a circular através d'a

sala.
Minutos depois, o velh9 ia-se embóra, radiante,

com quarenta e sete dolares da coleta".
x 'x

x

P€dimos aos leitores que não
Prefeito lêr es�a história.

deixem o nosso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


