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Assembléia Legislativa
A Bancada Oposicionista o'ele,ode as 'Finanças Municipais

___
o

,E�I M�NICIPiO ,UUE: bas da bancada pes,,�:dista: I me,nte, Nes�a ocasi�o � de- várias, considerações (�l' �r-! QUER N,A:UREZA:'. ,

ta dos pela União e pelo
. AO �EJA O" D.A, CAPI- I

em data. de 29 dto maIO, de pu ta do Estivàlet Plr�s, co-I dem f inanceij-a, o n'u�rido �� Comlss�o de Consí.i- Estado;
TAL, O TOTAL DAS, 1952, apresentou i) projeto I mentando o proceu.r.iento parlamentar apresentou a I tu içao e Justiça, o deputa- V - operações de credito.
RENDAS LOC�I�" DE II de lei que ton:ou o llúm;eclo ,'erroneo da Sec�'etaria da segu inte emenda aditiva ao

I
do ?ulcão ViallJL, ,da UDN, Esta é a classiflcacão

QUALQUER NA! URE- 80/52, determinando a epo- Fazenda, que esrava com- projeto : ldes ignado relator 't emenda das finanças municipais que
ZA, "

O ESTADO DAR- I
ca

.

para o pagamento •• )3' putando para ef-=i�) do c:11- "E' DEFESO AO BSTA-
!
acima, exarou parecer COl1- se ajusta ao preceito da

I,HE-Á ANUALMENTE: municípios do excesso . da I culo as rendas; municipais DO COMPUTAR PARA trário à sua aprovação, sob Constituição Federal e que
TRINTA POR CEl'ITO

I arrecadação
estaduai de. im- exter�a,s" bem com?, a�sl:�'- O CALCULO DA J)U'!�- o fundamento de que c�'i�- melhor atende aos interês-

DO EXCESSO ARRECA- postos. .

da e ilóg icamente :t prop ria I RENÇA PREVlf;l'A xo va um encargo por demais ses dos municípios.
PADO". , O projéto correu a tram i- quota-parte da mesma a rr e- ARTIGO 20. DA CO�H- 'oneroso ao Estado, 'I'ratan- A aprovação da emenda
Na defesa dos intevêsses

1
th,i'la regimental 8 E� data cadação, entre as rendas TITUIÇÃO FEDE R A L, do-se de matéria consagra- do deputado Estivale Pi-

dos Municípios e afim de t: �1 de agôsto do mesmo municipais locais. para fins CONTRIBUIÇõES nA (J- da especificame-nte na conq-I res, contra o voto da ban-
que a matéria f icasss regu- ',; t-, veio a plen-ir io para tdo cálculo do 'ex(:ess:) 'de NIÃQ, DO ESTADO B titu ição Federal, a Comís- cada udenista, e que prci-
Iada em lei, o rl�pli�ad,) It l- ,,(:1' apreciado. definitiva-

I
arrecadação estadual. }\ p ')3 DOAÇõES DE· QUAIS- são de Constituição, Leg is- be ao Estado computar :JS

ção e Justiça, rejeitou o rendas externas para efeí
pacerér do relator Bulcão to do cálculo do excesso ·:la
Viana, tendo acompanhado arrecadação estadual, cons

o relator o deputado Celso tituiu grande e importante
Ramos Branco, vice-líder vitória para Os municípios
da UDN,. catar irrenses.:
Acertadamente .audoü 'a Resta' ágo'ra, aos mun ící-

maioria pessed'ista, na co- pios aguardarem a sanção
missão técnica da Assem- do Governador Irlneu Bor
bléia;'�rejeitando o parecer nhausen dêsse dispositivo,
do relator é consequente- que sôbré encerrar medida�o._.<>��(�

_.- - - --._ mente acentando a orienta- legal e constitucional é,
Florianópolis, Sexta-feira, 10 de Julho de 1953 Cr$ 1,00 ção dos constituinte:" de I altamente vantajoso para as

Invença-O De Unl
1946, no sentido de revitali- edilidades de nosso Estado.
zar as finanças munieip:tiFl.! Aguardemos pois, os a-

Do texto do artigo 20 da contecimentos, para ver if i-

A
·

cd 'B -1· Constituição Federal, ür,-' cármos a posição em que irá

N
-

d' -I·
-

Y
'. VI,. or rasl elrO poem-se a classiffcacão uas se colocar o' Chefe do Po-.(

ao·
.

eleja con'-'Clla"çao com aruas o RI·o fl·cará 8P'eo_8S I bo·ra. 8" rendasmunic ipa.is em duas, der Executivo Estadual, se
.

.

_

categorias distintas, rendas legal, e acertadamente ao
'. lHO, 9 (V. A.) - O sr. I rá, amanhã, a segunda pi,s- nal com base em seis ou-

I·' d N I locais e rendas externas. .Iado dos municípios ou, se
Vicente Rao, que seguiu, I ta .

da via-Anchieta, deveu- tros Estados. Afirma-se" a- me a ,8 ova. OrG08 Entre as rendas locais in- preferirá acomodar-se com
J ontem, para Sâo Paulo, re-

I do ser homenageado, em inda, que muitos deputados cluem-se : a atitude, da bancada ude-
tornou, hQjt!, ao Rio. Sabe- i Santos, pelo mundo oficial pessepistas passariam para RIO: 9 (V, �,) - O e�- i chegarão a

_

6 mil ,km�, po,r, I -: contr�b�içã.O de malho- nísta, vetando mais êssa
se que conferenciou demo-j.e político. Dizem os circulos o' novo partido ao lado do

.{enhelro francês Jules VII- hora, E aSSIm, o RIO ficaria rta mun icipal ; importante e util decisão do
radamente, com o sr. Lucas I políticos que o sr. Lucas sr. Lucas Garcez. .

r iad ! Il - impôsto predial c ter- Legislativo catar ínense.
Garcez. Esse contato se te- Garcez pronunciará um dis- -LOUREIRO JR. CONTINU-

lette e o corone· avia 01' da
I
a apenas uma hora e meia _

ritorial urbano'
,ria realizado .em face de um curso decisivo, nessa 'oca- ARÁ NA PASTA DA JUS- fi'AB Fernando Coelho de i .Ie Nova Iorque, III' - impôsto de' licença: No T S III O.

pedido especial do sr; . Ge- sião, podendo sigrrificar o 'rIÇA l.lagalhães, acabam \de re-" IV - impôsto de :nd(dlla •• ,.
t,úlio Vargas, visando ob- rompimento definitivo com S, PAULO, 9" (V. A.) gistl'ar, no serviço compe-! e profissões; /, Dissi�i" . doster do sr. Lucas Garcez a o PSP, de vez' que o sr. Ade- 'O sr. Lucas Garcez; atra- tente do Ministério_do Tra- ,. Partindo do pl"i'ncípio de V - impôsto sôbl'e Li i-vér- V
}'n'dl'caça�o de um nome para mar de Barros n.ão concor- "d nota fI'cI'al cOlnrlnl' "o-es Pl'lbll'cas' .1omerc.·árlos-

yes e o, -

balho, importante invento que até hOJe os, éientistas VIt> 'A �b ,"
.

a 'pl'esidencia do Banco do dou em que o deputado Lino cou não ter aceito o pedido' tem aumentado 'a veloc'ida-
- Imposto so rc atos ele

RIO, 8 (V. A,) _. O Pro-Brasil. Mas o governador de Matos viesse a ser ex- de demissão apresentado llue, se aprovado nA práti- sua econômia e a3SlF. to
paulista manteve-se inflexí- pulso,do partido, como teria pelo sr. Loureir(} Junior, se- <:<1, resultará. numa verda- de através da e!evacão da de sua competênc'ia; curadOr Geral da Justiça
vel. ' exigido o sr. Lucas Garcez. «retário da Justiça. De a- deira revolu�ão nos meios potencia, aqneles técnicos I VfI - taxas municipaiR; do Trabalho, sr, Humberto
GAnCEZ VAI ENTRAR Fala-se� mesmo, que o go- cordo com o comunicado, o aeronáuticos de todo o mun- [,fuc:uraram a formula da' VlII - quaisquer 'Jatl"ls l Grande, remeteu, otltem, à
RIO, 9 (V. A.) - O go- vernàdoTJ. cas'o venha a rom- sr. Loureiro Junior' conti- do, Trata-se da eliminação [JrogTessi'ío dá veloci'dade : endas que possam prl'dr! Secretaria do Tribunal Su-veruador de São Paulo, sr. per efetivamente com o P.S. nuará ainda á frente daque-

..

I do exercício de suas atri- I,
.

,

I.tlcas Garcez, parece não P.: fundaria em São .Paulo la se.cretaria até que o che- �a resistên(:Ía d� �l: ao� avi- :)€la destruição �a "ca_usa", buicões e da utilizflei"Lo de: perlOr do Trabalho, o pro-
aceitar muito a p9lítica de. 'nova agremia.ção política, fe do Executivo resolva mo. oes,.o que" v_ernptIra: a est,es uU �H}lhor, pe�a I emoçao da l':eu� . beIls� se.r'i�tc;;... _ 'C��s9. 'relativo ao dissídio
�lUlli�ç1í.j) '.\h' $eú p3rti�'ô. '(!ue �ria 11m: partido· nacio-' dific�r o secr�i��·iadÔ. cieg.el1vól!�elocida.. t��s qtfu' .fe-Sistên'eia,·dó UI.', 'um" V.k1� JEnt;e as '�ehdas �:{h�!r:ás( c6.t.e'tiX.o dO'f caqÍkl'ciários,

::�i:� :!:i::':.:';:�� O Brásil, Co'mprará Doze Navios M�icãntes ;�,; !'�,�;�:r�!ep:et;7ho:fe:� : :n:�:���t:b:,"o ;>" rõ"" ;: I;�:Io:;::���:d::n�::�:
tica pelo Nordeste, já ten-

dos Estado"" Uni'dos'
progresso des.se setor da,

II - quota parte do Fundo de um ,aumento hOl'lzontnl

do escolhido para visitar �
,:ient'ia aeronautica, I . Rodoviário Nacion;�l; lia base (1e (lO por cento,

"

os Estados da Bahia, Sergi- l.H - 30% do excesso da I Possivelmente, ainda ho--'. WASHINGTON, !) CU, P,) (Departamento de Estado um tribuida à comissão com-
Pe, Pernambuco" Paraíba, "

.

_, I arrecadação�.e s ta d li :t I J'e o presl'dente do T S T
_ Um porta-voz confirmou .)edido, solicitando aprova- � petente - provàvelmente à DeEjse modo, nao onstunte I '

.. .' _ I
' ' . "

Rio Grande do Norte 'e Ma- ,

I'
,

I I "

, I' ,(Art,
20 da Constlvu:ça0 ministro Caldeira Neto pro-ranhão. hoje que a Comissão da Ma- ção, da EI espeCIa que at�� í p�'ópria Comissão da Ma- ,;, �lbanc1ono da hehce pelo Federal) ; I"

< ,

S. PAULO,"9 (V. A:) '- O l'inha mercante e de Pesca �orlz� ,a v�nd�� ao ,BraSIl I rmha l\ferc�nte �
b
de Pe�- !r,.to, nada existe de concre-

.

IV _ participação em ',[0% .

cedera ao sorteIO para a de

sr. Lucas Garcez inaugura- do Congresso recebeu do. lO m�i.Xlmo e naVIOS pa- ca - para dIzer so re o me-
1:0 qpe indique a possibili- I dos novos tributos, decr:f- �,i;lignaç110 de relator e revi-

.' :a, a .frota �ercante. ,c.os-,1 rito da questãó. qas�' for ,

P I
JI> • :ena do BraSIl. ,aprovada pela comlssao, de r;ade de se chegar a resulta-

O I
-

d i SOl', eIl,l seguida a cUJos pro-

P I-n10'5 -O 1 tre'os ° pedido .foi transmitido' verá passar ainila por am- dos praticas no que diz res- ec ura O «per- nunciamftn�tos será �o�v�--

.'. ,'eJq- Departamento de Esta- I bas as cásas do Congre.�Si) peito a iniior velocidade, a-
'

SOU'a DOU .grata) ii cada �essao ex�raordmar:!lio, na semana passada, Dis- (Câmara e Senado) e pela havés da construcão de um. . _
"
(o TrIbunal esta em férÍ!ls

O Diário da Manhã; do dia 8" publicou o voto do sr. :e o porta-voz que o' texto sanção do presidente, an-, ,.., RIO, 9 (V, A,) - ° poe'.' para J'ulgamento do àisú-
d d' C nu'

�

1 I' 'd
-

f ,lVli\.o com maIOr potencIaEsti'Íralete Pires, nO"-iH(}jeto e emen a a ons I -Iça0. e el am a nao ora pre-, tes de tornar-se' lei que au- .

, ta Murilo Mendes, que foi dOo)Na ediçãQ da véspera, o jornal sustentára que o líd�r do '!}arado, mas qu·e a Comissão I torize a v'enda dos navios, -: mesmo qu·e essa potencIa . i
I ,

,

I d
"

't d ° d' D f d' .

'lh- d
declarado persona non gra-; RECONSIDERADO O P .\-P. S. D., nesse voto, falára em ma an ra'gem e preguIça e �xam!l1al'la maIS' ar e o pc Ido do '. epartamen_ ússe e um mI ao e ca- , .

sustenta'I'a que no interior pouca gente trabalhâ, Publi- )edido, Caso for aprovado, to de, Estado co·J.ncide
- com' I A

-'
I t

" , ta pelo governo da Espa-.I RECER• ';::: 08', ."l.tua men e, .la eXlS-

caudo, depois, o· voto, no qual nada disso está, compro- um dos SetlS membros en- os estudos ef'etü,àdôs pela !lha, onde desempenhava as I' Quanto ao parecer do pro-, ".
,. ,'em jatos que voam a "" .

vou a mentiralhada da véspera. ,cão redigirá o texto de lei e Comissão Mista:' RI.'asil-Es- ., funções de ,adido cultural clIl'ador Ota'vl'o Blllc<'o, con-.
, i,200 kms, por hor,a, 0, tipo "

Vomitou num dia e, no outro, enguliu o vômito! submeterá ao exame' �a tados Unidos com_ o obj�tivo -.

x x -vasa, _ de desenvolver a .economia
x Depois des.ta providência brasileii'a, especifllmente no

O Cosmorama (com desculpas pela má palàvrã) deu a lei será numerada e- dis- _setoi' c!os transp�rtes, s'a-

p�ra sair com dois titulos: por fóra um, diferentef para . bendo-se qUê ess� 'eomissãe
não espantar os compradores do jornal e por dentro a Tremor de terra deu particular, reálce à ne-

hm� dkie, no .seu -nome verd,adeiro, Veio, dia 8, com o
TERR

-

1'- 9 (U P) _.
cessidade de 'lomentar os

)', ,

d d' '" _A, I a, "

t t t
'

'f'caso' . �c \.,o«Arssão LegislatlYa encarrega a e exammar,

I
ranspor es cos eIras e er-

in loco" aS cOJ'�ições de distritos para a, emancipação, A. rádio de Teerã, disse, es- roviários do Brasil:'
Frustrada' a frttriga / moscovita do aned�tico Prof.essor, ta noite, ,que a provincia, de i '-

quís 'é-ste desviá-la pará os deput�dos que fazem política ,;organ, no noroeste do hto�!Calcula em
com os seus correligionários. Nova intriga. O que da- l'al do mar Cáspio, foi sacu-I(lui dissemos foi claro: quem estava subestimando e tor-

dida' por um terremoto de guerral>cdeaudo,(b' trabalho �a Comissão, procurando tirar pro- CALCUTA', !f (U, P.)veito polítl:CO era o hder da U, D. N., que esconsa, su- :�'I'ande violencia,

brepticia e ';eticenciosamente fez correspondência, não ,A aludida rádio não deu A multi�ão raivosa Pl;OCU-.
aos correligionários, mas aos adversários, ped!udo-lhes {' numero de "ítimas, mas rou, hoje, atear fogo nos

Tem' Raza-opromover um movimento junto aos deputados no senti- I Ji�se que o govêrno do país boi1d�s e lal)çar bombas
do de força-los a aprovar as emend.as. Essa foi a acusa-

j-:!lvia ordenado que se .en- 'contra os carros de trans- - "Coritinuei, porém, a

ção. E dela temos aS provas. Não adianta fugir do assun-

I f' d I-

b 11 d _ro '

I

,)Sassem para o lugar do si- portes públicos, Foram de-
_

rnerec�r a con lan,ça o ta, �to. Quem queria. política em vez do tra a 10 a ....,omIS-
.' .

são era o sr. Julio Coelho de Sousa. nistro auxílios,'· imediata- Lidos cinco dirigentes es- Um escr.evedeiro do or- marab, Tanto aSSIm, que Ja
, Lages, llara certos abelhudos da imprensa oficiosa" mente, ;lueràistas amotinados por gão cosmoramlco, ontem; fuí designado para exercer

vai-se revoltar contra a Assembléia, p_orque esta obri- EM BOGOTA' incentivarem a s'abotagem veio e� defesa da cadáver na Belgica, Holanda e Lu-
gou o govêrno a re�peitar a lei! Tolos! Lages, ante� d�s BOGOTA', 9 (U, P,) dos bondes. da !llulher morta, E cra-l-xemburgo a mesma missão_
Cr$ 200.000,00 com que a demagogia procurou exp. ora- Esta noite, poucos minutos

• niou isto: em vêz de

mOS-I
desempenhada em Madrid",la, gostaria dt: saber porque o sr. Irineu Bornhausen ITO O., ba doprocurou prejudicá-la, da pior forma po�si"el, quando depois das 10 horas, ,foi lt V nm lIa r traI" o caliáver da mulher '

pediu a mudanca do tracado da BR-36, de forma que ;;entido um forte tremor de • morta podiam ter mostrado i
---

essa estrada fo�se desviada, para não servir à cidade. terra nesta capital, não ha- OTTAWA, 9 (U. P.) só uma mão. Aí o quadro:, 'OF t d
"

x x
�_

vendo, porém, vítimas nem ° primeiro ministro Loui.s seria outro. Com

mamão,,'
, f !l Ox danos,' I St Laurent anunciou esta seria talvez, o cadáver de .. _ i1 U

EXJllique essa persegUlçao, com a qual qúel'Ía pre- -O tremor -durou um se- noite a nomeação de Sydney uma natureza morta! Fez

I
O ESTADO não eirculou,judicar Lages em bilhões de cruzeiros e deixe de fa,lar .

.

-,

da misérinha desses duzentos mi.l cruzeiros, surripiados gtm.'�o e meio, e, segundo os D, Pierce, ministro cana- outra sensaci�nal descober- ontem, em virtude da' osci-
a outro município" pa�a o qual já estavam destinados "dsmógrafos do Instituto dense �m Washington, para ta: .lu, em CIma, emento, laçÍles na rêde ,1 < tka que

I
I .

,

t d b' d b' d' di.
.

e.. elo
, Ceofisico, teve o mesmo ca- o pos o e em aIxa ar no em 3IXO, a, 'prova amen- !'!' ""r,flcou ante-(.n'.('m.

E Cr$ 500.000,00 para comprar umas nesguinhas de I
!"ater tecto'nico, isto é, foi Brasil. A nomeação' entrará te� o que se lê em seguida: I-SO).i!:itamos; pc..rL,.;;() ex-de fundo de quinta], esprimidas por galinheiros dos dois

.

ocasl'on�do por um deslisa- "'1 vig'or a rimei de a I o escrevedeil'o nose'lados, é marmelausen da legítima. Ainda bem que os
- .;.. < P 1'0 - "eu ape- u;;as aos nosso!'>

HlHBluan-I,vendedores _ãJ odos ij.d.g.nisllls '_'
mento interior da terra, go'Sto, I lido.

'

. I te,., � I sinantes e leit{lJ es.
;,c':.r,':t"',,,;:,,,:,:"·"·;':�;":;''i'.. ,� , ;�. �."� "'!""-iI!?"'''"':''''''l'''''............"''''''.,....,.''''''''�'''''''��é''''.f;��

Na sessão dJ dois de ju-,
lho a Assemhléia �eg'iSla�i-1va votou Importante- proje
Ú 'de lei regula ulo o pa-]

e-am�nt: do excc.3<;;o., 1:i "·�-I
I ecadacão aos lYll1l11C,.pI')S

previsto no artigo 20. da IConstituição F�ticral, o

qual esta.belece: '

"QUANDO A :\RH:ECA·I
DAÇÃO ESTAD(UL OE'

IMPOSTOS" SALVO A

DE IMPôSTO DE - EX

PORTAÇ�O, EXCEDER,

'�(��)�.
t, DIRETOR ,.

t Rubens' de- tI Arruda Ramol
-

6lF:ENTE II. Dominlol:' F. ,I' d. Aquino •
----'_'_

..()....o....()....o....o__<o
� ,

,C?m lil, antigo D.iá- j
, rio de S� Catar.na iI

"

Ano XL I
I N. 11.651 I

Ediçlo de Loje - 8 páJt8�
..

6arcez Inllexivel

junto à embaixada brasilei- forme noticiamos em edic
..
àomai,s avançadG" porem o

!'a, prestou as primeiras de- de sa'bado u' ltl'mo fOI'"Bell-XS-1'" -:- de con�tru- , ,

clarações ao chegar ao Rio:
i
em parte, reconsiderado em

- "Preparava-me na em- virtude da providência do
baixada brasileira de lVIa- : sr, SEPT novas informações
drid, onde me achava por sobre a variação per�entualmente'impressionante, só foi -

;ncumbencia do Itamaratí, do custo de vida,' com a inobtido com úm aparelho ex-

quando, de repente, fui clusão dos meses de abril

ção americana - marcou o

lempo de 1.900 kms, Toda-
, ,

via, esse tempo, vérdadeira-

de junho".
Revelou, ainda ,o poeta

Murilo Mendes:

�� /

__..
- Para quem tantos pr.:!

sentes, Dona Udenild�l?
- Para o Volney. En,
quanto êle rasgar as

. leis. li nosso favor,. vai
'I· • _"

perimental, no quàl os téc-

I
'

'motoI'
ueclarudo persona non gra- e maio, do q·ue restJltou um

.

niCOS utilizaram um
ta pelo governo espanhol. E t t t' I d 3988foguete, aumen o o a e , por
fui intimado a deixar o cento,
país, Foi o que fiz em 21

ser assim, ..
- E guando rasgar COll

tra?
- Nós temos

'váias e neca

tos., .

boletins,
de vo-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 .I
--�-------------_._-- -_._._-------_.- ---- - .. _- _._:_ - ..�------

o ESTADO

C a _'l co. a'o (o p ck ce '$. / A·.
Uma tra�ição no GOfflércio e na I In�ustria �e Santa Catarina

M a t r i z - F I o r i a n ó:p o I i S
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇAilA, � JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO' E -'CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZE;NDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONT�\.S RITA

) _.
.

MARIA, FBRICA DE GELO. . \ -

.,

ESTADO)

"

. ORA. WlAMSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTONIO om MUSS!
.WJ_

O1nrl.a-CUniu . "'ral-Pal'�

"rn,. �mJlI.1;o • ..,.eialisa" .a� OO.NOAII. O. ..lU!"

11.101, ... .o�rDO. müodo. d. di••nó.Ueo, • Ua\am.llto.

IOLPOaOOPL4 - liIIST.:aO - tillPINIoiOO.I..UU ...T4"O
,

Llsao, BASAL

&a.toiera,ia ,or OD•••••rta.-.l.t;�_,.laea..
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DR. ')ULlO ·DOIN
_

VIE'IRA'
f1�SJ>Et IALlSTi\ EM IlOEl'o<ÇAS DOS4" OLIIOS,' J

OUYWOS, NAR1Z E GARGANTA 1
Ex-As s isten t e na Policlínica Géral do Rio de Janei· 1

(I, na Caixa de Aposentadoríà e Pensões da Leopoldina
Rallway é no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso no Departamento Nacional de Saúde
Consultas di::�'iamente das 10 às 12 horas.

3Íls. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
Atende no Hospital de' Caridade, de 8 às 10

horas.
Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Maninho .

'Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt. 102 .

DR. I. LOBATO FILHO
no.açu 4••,arel.)l,o ,r..»lr.&Órl.
TUBJ:IlCULO ••

ÃADIOGBAJ'ü. • RADIOSCOPIA 008 PUL.OIR
\

Cirarlri. II. Toras:
r01'1bado P.la r.quldlld. NadoDa1 dI' ••dieio., TI.tolo.l... &

.. TI.ioclnrlrifi'J do Bo.pital N.rl.....M
b-Sa.r.... aoa,U.1 P�l...I.'r1.........S...... ,.lIeUJW.. Ollr..," ••p.ci.UnçiG p.l. 8 N, T. h-Interllo • h-.r.al...... ,.

"�'lot.l r".:.l: Cirll�ia do Pl-Qf. UI'G Pínhaíze Gillmarl•• i IUo).
b-h.t.rl'o 4•. � ..nta Cn. 4•• i�...r1"M':ta 4e &1. 51 1........ Cons:

.

Felipe ScI: iP;id.t,. 38 _. Fon e 3801
�;ü.1I1i. ]I; aclica -- Doeaçu., N'.l""\J&lI Atende em hora marcada

Ex-inlerno por concurso ela Malernidade-Escola
(Serviço ao Prof. Octá\'io Rodrigpes Lima) Causas cíveis, comerciais, criminais e

E.x-iíllerno do Serviço de Cirurgia 'do Hospital trabalhistas
1. A. P. E. 'r. C. do Rio de Janeiro R . N

'

'M ·1 d 1 ...
· . b dI;)Médico do �Iospital de Caridade I

- ua unes 3{_la o, • -- so ra 0- sa a ... -

_

i POEI\'C.\S DE SENHORAS-PARTOS-OPERAÇOES OR CLARNO G GAU ETTl
.

....armaCl·.aSCons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.
. ... "

..
...., 1

DR. ALFRED-'O C-HE--·-·-R-�EM·"·--�----'· Ii Pela manhã atende diària!uente no Hospital·
- 4.[)VOGAHO -

-

de P.lanta-o_ I de Caridnde. Ru'a: Vitor Meireles n. 60 - Fone 2.468 - Florianópolis.
,

.-lI:retor �ar;:.=l:t:l.��af::,::.�••"".

I
l{esid: Rua General Bittencourt n. 101. Te). 2.692.
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CLINICA DE CRIANÇAS vt.ceu entr, FI.,.ORIANOPOLlS • RIO 0:1 JANEHh Conselheiro Mafra .'

.
.

, /; ..A D U L TOS Jbcala. tatennediárial em Iujal fi 1->'Utc)6 ... 'Hi 5 Dommgo -:�"II� Fl}lll!aCla
DOENÇAS INTERNAS, . Esperança -4_ Rua {�cinse-ulIHe 'Illtlm<o ." .., •• /.iAr.. o mOVlllltrll to dto ,.,.lhll&l'elTll - "

CORAÇ ..\O - FIGADO - RINS.....;. INTESTINOS :heir.o Mafra..}
Tratamento moderno da SIFILIS

'" ,ConsúItóHo. - Rua Tiradente�, 9 NAVI0.lVTOTOR CARL HOEPCKE..
11 Sábado (tarde) - Far-

H O R A R I O
.J. I nácia da Fé - Rua Feli-

Consultóriô e Residência: Rua Fernando Machado, 5. .'
.

.

• :
PRÓXIMAS .SAlDAS

Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras _

.' Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas IDA VOLTA pe Schmidt
""'txJl_ •

.

]Jontes moveis e fixas. Telefône _:_ 3,415 -. Flóri�6polis -- de Fpolis. de H�jaí do Rio dé Sa,ntos
12 Domingo' -;:r"Tarmácia

Expediente � Das 14 às 18hs. de segunda á sexta-feira: i
-------_,,-.--�- ..---------- 9/7

.

11/7 16/7 '17/7 da Fé - Rua 'FeÚpe Sch-
. Das $,30 ás' '12 horas aos sábados. I'

ADV>OCACIA E CONTABILIDADE Horái'io de saírl'a: dI' Ppolis., às 24 ·horas l�idt
HORAS ·l\>J..ARCADAS. DRS. dó Rio, às 7 horas 18 Sábado

________--1.__.. .. _

ZANY GONZAGA
NH,TON JOSÉ CHEREM
FL'LVTO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
AllI\IA�DO CARREIRA.O

-," CONTADOR--
, '

, Run Je-:únimo Coelhó, 16 _.-. Florianópolis
-------------....__--------- ----_., ...._--_._ ....._------_._- -----:--:-----------------------
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DR. ET.VAM FRJlGAPAlO
C...altu: Aa 11,10 hora•• l tardQl d•• 11 Ilor•• om tfiiall". - Adv.lado·-

.

lL...ldlllde: Rua, Yidal R.mu., - Tal.toD. 1.411. .\CAGIO G..!RIlsALDI_ 8. 'tHIAGO .

'_ ContAbUiat. -":.'

Res : Rua São J o rge, �lO - Fone 2395 .

I

ADMINISTRAÇÃO
Hedaç.ão � ·Oficinas. à rua Conselheiro Mafra n.

'I'el 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor : RUBENS .A. RAMOS.
Gerente : DOMINGOS F.' DE AQUINO.

Representantes:
Representações A. S. Lara, Ltda,'
Rua Senador Dantas, 40 - 5°- andar.
TeL: 22·;;924 - Rio de Janeiro.

Reprcjor Ltda.
flua Felipe de Oliveira. n. 21
Tt·l.: 32-987::: - São Paulo.

ASSINATURAS .

�--- ._-----�._----_._------

JOSÉ
.

ROSARIO ARAUJO,
CUlI.lea lI6dica - Doe.ps II. �rI••ps

DR.

tÀuaU"órlo: Vitor Ji.oir.l•• , ,18,..- 1· and.1\'
..l'Ál'i.: .p.. 10,111 •• 11,10 • d•• 1,'0 ... ',IC lIlora.·

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

CtrArl;l& Irer•• �. Doença. 4. 8eallor.. - PreetiD•..-t ..

J:letrlclllad. M.�ea
.

C.... l&6r1.: Ru. Vitor X.ir.l.. D. 11' - 1'.1.10" 1 ...;'

DR, MARIO WENDHAUS&�

Na Capital
i\ no .

Semestre .

'. No Int er ior

Cr$
Cr�

1711 ....!-
'90,00

ClbLiea ..Ula 4.'"ai.... at.....
V iÚlri. - :aua 1010 PlD", 11 -, r.l. a. fi.

Ce lta"l D.a • li • Ilor••.

llNl."IlI., au "iel'.' ltJt1.r, ti. 1'.1. ·Ia

·DR. \VALMOR ZOlVIER GARCIA
Diplomado pela' Faculdade Nacional de Medicina da

i
-

.

Univ-ersidade. do Brasil

, João Pinto
Ao retornar dessa viagem será puxado 19 Doriljngo _ Farmácia

para limpezas' (5,dias), organizando-se em seguida novo
Moderna _ Rua João Pinto

progql'lüa de viagens. _ f.

•. j
Pari. maia i.formações dirijam-atll 1

.

25 Sábado (tarde) -

&:M.PRESA NACIONAL D. N4V_GAÇAO HO.PCKI
Farmácia Santo Antônio -'

Ruá João Pinto

A 1Í-o , , ,. Cr$ 200,00
.

Semestre
'-..:

. . . Cr$. ll0,00.
.<\ núncios mediantes contl'áto.·
O
... I -

11'.1s' ongmalS. mesmo nao PU) rcauos, não
serão devolvido".

A direcão não Rê responsabiliza pejo, con- .

ceHos emitidos nos artigos assinados.

ADVOC3ADO'S
UH,. l\V\.1UO- LAUK1NDU

e ./

DR. CLAUOIO BORGES
ADVOGADOS

I' OI'\; oim �eral, Recursos perante o Supremo Ttl';.
. A; "'«lUa! e Tribunal Federal d-e Recuracs.

--------.----------------

J OS� MEDEIRÔS VIF..lR./\
.

- ADVOGADO -

-----_._-._-----------� .

})-}tS. CIRO MARQUES NUNES E
'DIB CU:r.REM

.

ADVOGADOS

- , "NOTA"

'�Ja Deodoro .:_.Caiu Poatal a.•1 - T.lt!fo.. : 1.IU

160
Ilnform_ações

.

. U'els··
{} le itnr 'encont rará ....-nes

til coluna, informações que
necessita, diàriamente e de
imediato:
JORNAIS .Telefene
O Estado :t022
.A Gazeta .,........ 2.656
Diário da Tarde ... 3.5i9

r
Diário da Manhã .r., 2.463
A Verdade 2.01(1
Imprensa Oficial 2.6l{�

I HOSPITAIS
I De Cn rldane:
(Provedor) .

(Portaria) .

Nerêu Ramos -

.

Vlililar .... õ ••••••• :t157

2.31-1
2.036
,i�.831

São Sebast íãe (Casa
de Saúde) . : ..... 3.153

;\'lalernidade
.

Doutor
Carlos Corrêa ... 3.121

CHA]\IADA� UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros 3.313
Serviço Luz (Recla-
mações) .: 2.40-1

Polícia (Sala Comis-
sário) .. ',' . . . . ..

.

2.038
Polícia (Gab. Dele-
-gado) ...;. . . . . .. 2.59:1'

COMPANHIAS DE
TRANSPORTl"
AÉREO .

TAC ' 3.700
2.500

.

3.5ã3·
2.32.5
2.402
2.3.')8
2.500

Lux '" , .

Magestic .

l\IetropoI .

La Porta •....,
.

Cacique .

'Central •.. : .

Estrela "',' .

Ideal .

ESTREITO

2021
2.276
3.147
3.321
3.44ll
2.69i
J.3il
3.659

c:c�· '�:�CA:
HllIlride NO.oõelra·
Medicaçl{t i:uxiliar no tra

tamento da sifilis.

(tardé)
Farmácia Moderna - Rua

Lavando com Sabão

�irg'em
.

Especialidade,
da 'Cià. ,WITZEL IND-VSTRIAL�d8ID'Ule. (marca reglstrad.a)

.

ecoDom'iza,.�e tempo, e dinhei·ro.
��_!íi!!.�,>"",',!J!!!:""!:!"',,!!!'!'C."" !!!'! • .. �·"r · ·-� "':;'"."...,.- -- :__�":""'""-i--------_:_· ..

' ':"�.-.-.� ,�,.��.. �--'-\-,-.- .

".

26 Bomingo � Farmácia

Santo Antônio - Rua João
,Pinto.

O sel:viço noturno será
j efetuado pelas Farmá-cia

Sto. Antônio, Moderna e·

Noturna, situadas 'às <ru'as
João Pinto e Trajano n. 17.

A presente tabela não po
derá ser alterada sem pré
via autorização dêste. De-,

�....�""""'�_�;.::__�""-"'-� "Pll��t���ti�""';;""'l·,,_.,.=�""Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 10 de Julho de 1953

OS PRÊÇOS DE JULHO

Sã9 de despedida

do velho prédio e de-sincera,

Gratidão
da A MOQELAR

aos' seus milhares de freguêses

PREÇOS .

,

que causarão espanto e sensação e.' será a, maior oportunidade do ano para fazer eco nômia.

N. B. - A Modelarde Móveis precisa desocupar espaço, para a sua co-irmã de modas. AS3im está vend�ndo com grandes descontos!
Grupos estofados de Cr$ 4.000,00 por Cr$ ,2.900,00! E assim, todos os demais mobiliários!

.'

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

�\$O
Na Capital Feleral reu- i dor e dos serviços altamen-

NO LAR oE NA SOCIEDADE I niu-se, a 23 de Jun�o últi-, te patrióticos que prestou,

I�
. :--1 mo, o Conselho NaclO�o Ias representantes do Esta-

ANIVERSA'RIOS I
- S1'<1. Dora Cordeiro I � .nasclmento,. �erça-femll Comércio, sob a presidência dos, reunidos naquela Ca-I O MAIS :\IODERNO E EFICIENTE TnATAMEN.

-0- última, na Maternidade "Dr.] do dr. Brasilio Machad.o Ne- pita!. Além dessas homena-' l'O -PARA I:-';FLAl\'IAÇÕES E DORES.
SRA. BATISTA PEREIRA i DR. JOSE' TAVARES DE i Carlos Corrêa", de lindo ga- to, Presidente da Confede- gen s, foi ínaugurado.vna sa- TRATA.'lENTO SEM OPERAÇÃO D1\S
A data de ontem, assina- IRACEMA I roto que recebeu o nome de l'�c:ão Nacional do Comér- la do Diretor Geral do, SE-

lou o aniversário natalle!o 'I'ranscoreu ontem, o ."ii,' SERGIO. cio. NAC, o retrato do ilustre 5 INUS-tTESda exma. sra, d. Nair Co- versário natalício do dr. ,Io- - Com o nascimento de
homenageado, corno de- .

P· d sê 'I'avare s de Iraéema, 'uma menina, que recebeu o E t
'

t I!: INFLAMAÇÕES DA CABEÇA' E GARGANTA.mes ererra, esposa o ,'10;;- U •
, c s a liam presen es repre- monstracão de amizade e" TRATAMENTO COM IJORAS MAnCADAS.

'

�o preza,do conterrâneo e Chefe do Ambulatório' do nome de LUCIA HELENA, �entantes, de todos os Esta- .

ti�
� :::Impa la.

colega-de-imprensa Jorna- Serviço Nacional de Doeu- está de parabéns o lar do dos da Federação Bras ilei- Essas homenagens cons-

lista 'João Batista Pereira, ças mentais, nesta- capital. sr, Eriberto Meurer e de ra e, nessa oportunidade, titu irarn, assim, expressivo'
Diretor da Imprensa Ofi- Muitas fôr arn as home-m- sua exma. esposa. uma homenagem foi pres- documento de gratidão ao

� . �. ."..r

tada ..;tQ.,nj:-...-I�f,ayete .Bel- .([1'. Lafayeta Belfort Garcia
Iort Garcia, que., como já que, ao deixar o cargo de
noticiámos, ,deixou as' ele- Diretor Geral do SENAG
vadas funções junto à Con- Nacional, recebeu dos 'seus

federação, quais sejam as companheiros, em -todos os

de Diretor Geral do Ser-' Estádos do Brasil, a mais
viço Nacional de Aprendi- c.itivante prova de estima
zagem Comercial (SENAC). <) consideração.
A homenagem, que foi de

reconhecimento �0S servi- i�os que prestou aquêle pa-,

�ricio a<vSE�ACo do �rasil, Par'icipa,ção.eve ampla repercussao na-I João Gualberto e Sra.
,:ional, uma vez que o ilus-, participam aos parentes e

tre patrício, integrado nos pessoas de suas relações o
destinos da educação com�r- I

contrato de casamento de
cial do Brasil, soube ser, de

, seu' filho Jucemar com a!
fato, um' dos seus ,grandes� Sta. ALTAIR.
pa lad in os e líderes, I Abelardo Virg-iÍlo Vieira'
Considerado Conselheiro e Sra. participam aos' pa-

Honorário do, SENAC do I
rentes e pessôas de suas re-'--- ,,....._

Brasil, o dr.' Lafayete Bel- lações o contrato de casa
Port Garcia recebeu, dos Re- menfo de sua filha Altair
rresen tantes do Conselbo com o Sr. JUCEMAR.

f'AGRíC,OLA - FLORIANóPOLIS - N. 2635 DE
24-6-53 - Ordem Senhór Ministro deveis dar maior di-

I N G L E S· A
vlilgação possível aprovação Presidente República plano
empréstimo dezoito milhões doIares para aquisição má
quinas 'agrícolas pt Referido empréstimo foi feito me-

[� 1"1�r., III] diante contrato entre _Banco Dese�lvolvlii'teirto Ee"
...!..B ,_,_ �_:!_ - -I

�o et Banco Exportaçao Importaçao Nova York p
,

-

E R I T I V A i �iativa Ministl·o Agricultura pt Devem ser mobilizTO N I C A " A p_ I verdadeiros agricultores C01110 candidatos aquisição
quinas dentro possibilida�es I?t Quota ,êsse monta tre "

tos quarenta et um mil qnatrocef!tos et' oitenta e

I dolares et dois cents pt AGRIMINfSTRO"

Homenagens Ao Dr. Larayete
Belrort Garcia

cial ç10 Estado e, Presidente geris .recebíd 1.3 pelo iI.L-Jt::e",
paiqulatra nu ensejo de sua

data natalic',á.'

O ESTADO, embora (',0JU

da Associacão Catarinej;�e
.

,
'

de Imprensa.
Desfrutando de vasto cir-

culo de amizade na soc ie- atrazo, cumpr menta-o,
Idade catarinense, a ilustre d ia lmen te,

r.Q v.

'LOgo á primeira aplicação, Nlxo
derm começa a eliminar as espi
nhas como si fosse por m

á

g
í

c a ,

Use Nlxoderm á noite e V. verá sua

pele tornar-se lisa" macia e limpa.
Nlxoderm é uma nova descoberta
que combate os p a r a s

í to s

da pele causadores das espinhas,
d

. ." G 'E'
-

� ,trielras, manchas vermelhas, acne,al \'0 � expressrvas. e ca rr- nICIUS onzaga, scrrvao .AI, impíngens e erupções. V. não po-
4a V dé t C derã uoertarse destas afecçõesnhosas homenagens. ara es a omarca, a-o

cutâneas 'a menos que elimine os

ST O
.

t germes que se escondem nos mi-O 1j: AD, prazerosa- quem cumprrmen amos. núsculos poros de sua pele. portan-

mente', se associa às home- -o-� ta, peça Nixoderm ao seu farma-
cêutíco, '\!,oje mesmo. A nossa ga-

nagens, desejando-lhes fe- MENINA SôNIA MA'RA Mixoderlll4l'���t��M
I· id d I Festeja h

. . 'In II .'..c�la. Cütan••• proteçao.ICI a es, '

.
( , oJe, o seu anl- • -

.. -o'::" I versá rio 'natalicio, a inte

D R T I te'CEL. PEDRO LOPES 1 ressante menina Sônia Má- • ate 4) eu 1-
VIEIRA I ra, filhinha do sr. Vinicius

I

DO de'Souza'Transcorreu, ontem o
-

� - Gonzaga e de sua exma. e<,-
I h- d

�,

I Fa eceu, na man a e on-
r: iversâr io natalicio do , "r. pôsa d. Heliana Costa Soi-

Hosnit I C lô
.

" tem no ospi a o ama
CeI. Pedro Lopes Vieirâ ex- za Gonzaga.

' ,

•

-

d h'

, Sant Ana on e se ac ava
Comandante da Polícia Mi- MENINO HELIO DA SIl- ' '" ,

J

M pias, em tratamento, a
ltar de Santa Catarina e, VA HOESCHL ' '

T I tieXUla. sra. d. Ruth o en 1-

dama aniversariante, cujos -a-

dotes de espírito e de cori- SR. VINICIU:.) GONZAGA

cão a fazem estimada por Ocorreu, ontem, o aui-

sera versário natal ír io d� sr. Vi-<quantos a conhecem,

atualmente, Presidente do Está em festa hoje, o la lO

Partido Social Progressbta, I do sr. Des. Arno Per!;.. \.)
neste Estado. I Hocschl, membro do Tribu-

-0- nal de Justiça e de g.ia

, de Souza vi6va do nos- �acional, reunido naquelanc • , " ,

:;'0 �audoso contérrâneo, sr. iata, manifestação eloquen-
A ri Tolentino de Souza. "e de se!l prestigio e do seu

.JUCEMAR e ALTAIU

no�vos
o seu sepultamento se espírito públic�, pOl' todos

�xma. esposa d. Hilda t1a
f

�

t
' l'econhecido, ,durante os a-e et1.iOU, on em mesmo, as

'Silva Hoeschl, com o tra�,,-
117 boras, no Cemitério de nos que esteve à testa' do

curso do aniversário n"ü,,-, -,_

J
' SENAC Nacional.

',ba(,) ase.
licio do menino Hélio. Ta:nbém foi-lhe oferecido
Comemorando o f�liz 11_ I

niversár:o, os '3eus pais ofp.
recel'ão aos amiguinhos de
Hélio lauta mesa de doce!', I

com guaranás. l'-0-

FAZEM ANOS HOJE:
'

....lIIIIiIIíiiIi...liiiíI..iIiiii_i6iíIjlijil

SR. EDVARDO ROSA

Ocorre, hoje, o aniver-
s5rio natalicio do sr. Edü:d'

c1rl"'Úga, socio' do Emporio
P.o�e' destacado '�lemento
do comércio local.'
As homenagens, as d� O

ESTADO.

grande banquete; a 'qu,e

Viagens DIHÉTAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3as,
FPOllS.-S. PAULO-RIO " 40<.
fPOU�. � CURITiBIi,-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS '

('�1171='1I)r, nn CI II

l!ompareceram, a-Iém do, dr.
'Brasília Machado Neto;
Presidente da Confedera-

-0-'-

FIZERAM ANOS ONT�M:
- Sr. Osní Regis
- SI'. Antônio José de

Souza
I

- Sr. Ür;ando Simõe,;
- Sr. Tamarino Silva

.;ão Nacional do Comércio,
que 6 saudou, dizendo das

iluas q,ualidades de ec!uca:
- Sr. Leopo'ldo Coelho,

Oficial de Justiça da Pri·

meira Vara.
- Sra. Maria Simas F!'a-

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA .•.

U·LTRA SONO
TERAPIA'

DC!�b�QU!J!���o�90
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
UESID1l:NCIA _;_ I"ELIPE SCHMIDT N. 113.

....

e

Máquinas 'Igricolas
Ao Sr. Diretor dl;t Secção de Fomento Agrícola de

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

tins ;;
merciário

"MANTENHA-SE
SEMPRE ALERTA"

rOR:
WAL.DEMAR

'\

- -g..:. Djalma M�rq,les goso, esposa do sr. Elpidi0
Telembeyg Frago!'lo Filho
- Me'nina Odete Souz). - Sra. Iolanda Boiteux
- St!t. Z!ca Luz Russo, esposa do sr. Cüp.!,
- Stã. F;lza G. da Silva Egidio Russo ISra. Maria Ana Mar- - Sr. Altino Silva, (',1)-

I
I

I
Está de parabéns 0 iar

Ido dr. 1'sac L�bato Filho e

de sua exma. esposa d. Clr,:" IGama d'Eça Lobato, 12011'.

Sra. Aliete Dutra Si- LAR EM FESTAS:
mões, ei:lpOS2 do sr. ,Edmun

,

do Simões

-Sr. R�;bem Lira
- Sr. Hillorio da Costa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS MAIORES ÉSFORÇOS ESTÁ ENVIDANDO A.FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARfNENSE PARA QUE O CÁMPEONATO
BRASILEIRO JUVENIL DE BASKETBALL ALCANeE O MAIS nunroso ÊXITO. TUA COLABORAÇÃO" ASSISTINDO AOS

,
JOGOS A PARTIR DE 20 DO CO�RENTE NO ESTÁDIO "SANTA

. CATA�INA", E' 'NECESSARIA. COM A F.A.C., POIS, PELO
-SUCESSO DO GIGANTES.CO CERTAME CESTOBOLISTICO.

, i , :
c : c •

I ,III
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'u lira Jenis Clu�e' Sagrou-se Campeão(���J:�J;�ru
�atarinBnse de; Bola ao Cesto Juvenil

Aproxima-se. o dia '20 del20 do corrente, é a repre- /.�;"li<.�"J;'''''�'iJ''
julho, data marcada para a ;,:",ntr.tiv'a do visinho Estado' No' estádio "Santa Catari-I ta a esta Capital da Im_a-I berto (6), Luiz Batista, Ro-. Quadros e marcado�es:
abertura do CAMPRONA-I do Rio G. do Sul. na" teve lugar, sábado e í gem de Nossa Senhora de \ naldo, Jorge (2) e Oscarito!
TO� DE B-ASQUETEBOL,I. Noticias vinculadas na domingo últimos, o Campeo-: Fátima. (8).. _', LlRA - Osman (6), Os
JUVENIL, nesta capital, j:flp�ensa de Pôrto Ale- nato Est�'dual Juvenil de ,I O primeiro jogo, disputa- IPIRANGA - Heino ,(20), carito (13), Paladin i

.
(9),

tendo por local o .magnifico gore confirmam o embarque Basquetebol, promovido pe- do na noite de sáb-ado, co- José (1), Carol, Rubens, I Gilberto (4), Dobs (1); Luiz
ESTA'DIO SANTA CATA- da delegação gaucha no dia la Fe.deracão Atlética .Ca- iocou ·na quadra do Largo Sasse, Lange (19), Heinz 1 Batista e Ronaldo.

•
> t

RINA, a maior e mais bem 17 do corrente. tarinense e que serviu para General. Osório .os quinte- (2), Vitor e Ricardo. nente Carlos Dantas aqui

n:ontada praça de bola ao A numerosa torcida gau- o selecionamento dos "ases"
.

tos do Lira Tenis Clube e Juizes: Osvaldo Meira e CRUZEIRO Ribeiro' radicado há, várjo;� anos,

cesto do Brasil. chá, da grande colonia rio- que defenderão Santa Ca- dó Ipiranga, os quais rea- Nilton Pereira. (15), Valdir (4), Nelson Je
..ml-sido um elemento útil

,

" Os flor íanopolltarlos .não grandensé nesta' capital, Tar ína no Campeonato Bra-' lizaram uma partida magní- (1), João (�) e Adir (4). aos, nossos "esportes, quer

podem disfarçar o seu in-I tevá oportunidade de vibrar sile iro a iniciar-se nesta fica, com lances de sansa- .

_ Lira x Cruzeiro como cestobolista de reais

t I ensacional e atensamente com os magn
í

,

di 20dO' f
"

.

_ Lance LI'vI'e qualidades, conquistandoeresse peos.' "....
-

Capital no
.

la - o cor- 90. tr íun o sorrru a(}8· -

empolgante certame n�cio- fic-s representantes, da ter- rente,.Os jogos, que reuni- metropolitanos pela 'conta-, Domingo, á tarde, foi de- � louros gloriosos, para o clu-

nal que- apontará os campe- ra do Presidente Getúlio ram as equipes do Lira, lo� I gem de 44 a 33. l cidido o certame com a pe- Após teve lugar 0_ Cam- b.e da nossa )3ase Aérea, ou

l'� 0, do Brasil, !epois de pe- Vargas. cu 1; Iprraega, de Blumenau leja entre'Lira e Cruzeiro. peonato de Lance Livre, preparador técnico do glo-,
Lj;1S magníficas -e, que ,àr-' ,e Cruzeiro, de Joinville, não .Qll:ldro:; e marcadores : : Esta -foí uma das melhores I vencendo por equipe o Cru- doso Figueirense' Futebol

rustarão ao Campo do Ma- QE Baianos - chegarão dia -:F"a,n boa afluência de i UEA .� Osman (J6), pelejas já presenciadas des- zeiro, de J'o invi lle.v Em 2.0 Clube, onde tem -sabido :

rejo milhares e milhares de dezoito (t;:l'.) em virtude da visi-! Dobs, Pa lndini (12), - Gil- I de que existe o -estádio 'lu�ar classificou-�e o Lira grangear a estima e a con-

Le.IS.'
, ...._

"Sa�ta Catarin�". ,A.s d�as' Tenls .C�u�e, Individualme�1 fianç� ,dOS �:rige,ntes e jo-
A ,roda_!ia "inaug�ral

.

dó- A benerita Federação A- -(�)-, ,.<>_l)·_·O_()....(}_�_.
equipes, do prrncipio ao te'a vítóría coube ao erices- gadores alvi negros.

certame braslleíro apresen- -tletica Cata.rínense, consi-
FEDERArÃO CATARINENSE DE BÓCHAS E ROLÃO fim lut-aram tenazmente. em tador Cecha, do Cruzeiro

I
'I'aríto. pelo �aravanll co-

ta um "cartaz 'de sansação, (:,Cl"D(la a en tidáde amadora
-

.» CONVOCAÇÃQ,' 'iu sca da vitória que no fi- 'que conseguiu 14 pontos em,
mo pelo, "Furacão" .

o te-

com a apresentação de qua-, ;1)2:1S bem 01ganizada do '-. '.
.

": .

� ial premiou o' que realmen- 20 arremessos. • I,nel}te Carlos 'Dantas. alcan-

_J;ro d�,<,:iujpe_,<!.e� g:an�e >ô�lÍs, 're�e?eV· "��munic�çãO, ), �A" �ettel'l{ão._.Ça���;iÍl"�nê� -Jl�,:f'Ó.ÇR�, �olãO, co�- �� .melhor �e conduziu' na I '

,'. 1 ç�u t�tulos de Campoeão, a�
categoria;'n6 plano na'cional, .te �ão Salvado_r'hrrorm!,iu{ voça 'p9'l' este mterm��1? os ,m41nli.vo} dO�ÇJ11sellio Dell·

'ancha, o Lira! Tenis Clube, I
Parabens aos juvenis do lel1l (oe revelar-se um· de.:>-

. .. ; .. ,' ..

'

�

" berahv.o; Cons'elho TecntcQ, COlU;elho;'c!·e Julgamentos e ..

O pubhco, nessa nOIte, ira do qu:- a: eq�Ul:pe. da Bahl�, Repr�sen:ta'ção d_o'S: Clubes dés'ta· G.ap-ital, para uma rea- pela confagem de 33 .x 30. Lira pelo estupendo triunf,) I cobridor de talentos �o�os.
aplaudir os baianos, gau� qütlpea do norte do, Bras�l niãio "Extraordinária" a realizar-se' di:;l. 16 do corrente,· .No primeiro tempo vencia o! alcançado no certame' esta-! Em �n:b�s os clubes,"'Da�-
chos, fluminenses'e- pa:ra�- -.:htgárá a Florianópolis, -cdm inídio ás 19,30 horas, nos Saloes da Associação A� Cruzeiro por 21 x 19. l'iuaL ' tas deIxara uma lacuna dI-

naenses. via,iando pela Cluzeiro do tléfica Barriga Verde. I fícil de preen_çher, pois to�
A primeira partida da Sul, no dia�18 do corrente, ..

���� da a sua dedicação foi a eles
._��(��,_�(�)",-(;_)411' devotada.noitada apresentarlÍ

. frente Lançamos daqui o nosso

á fren'te baiaDos e gauchos� .

c' p?10 à l1t'lmerosa torcida O CARrEL INTERNACIONAL no VASCO
OS baianos campeões do ':a::wa' par.a que organize a-

,
...

n.orte dó B:asil, estão bem �()i:)Jit!va da recepção aos RIO, 8 (V. A.) � Os dois finalistas -d,o Torneio Iii-

pY'-'/htI'àO"õ\S e proéurarão le-I G':Ícsos rapazes da bóã ter-' tel'l1acional em disputa da Taça Rivad�via. Corrêa lVIey�
�.

.\. •
"

i .'
.

I er já demonstraram sobejamente a pUjança do. football
vaI' de veni(Ida os seus tra- Ia..

. brasileiro em contendas com cluos e selecionados estran-
dicionais ritais dos pampas. A parti�ip·ação da equipe g'firos. <) Vasco da Gama, vencedor do Torneio, conta
Os gauchos têm úm .prepa- b:,ú,na no campeonato bra- I

com 79 jogos, somando 48 vitórias, 18 empates e 13 der-

1'0 de cercaI 'de 'quatro me- sil(il'o de b,asquetebol m.
ar-

I
rot0s, Goa!s a favor 20& e contra 96.

• .'

ses e prete!fldem. ser candi- �a SlceSS6 Impar nos certa-I ,. .'

'�
.

,. ',.' . , I O pnmeno encontro mternaçlOnal em que o Vasco . ���l4IIIIH}��)4II!iIBo("_"_,_,, ..()....()�()�()�(}...
datof\ o tI u.Io maXlmo do m"s dess.a natuleza. d' G

.

d f·' 1928 V·t·' d 1. O.), .

-. a ama saIU vence .01'· OI 'em '. 1 orla e x so-

basqueteh!ol nacional. OIs Paranáe�ses pre�at'am. bre o Vanderers, de lVI�nt'evidéu. Antes dessa vitória,
A se�únda partida a .rea- (1 t�mbar�ue .

I houve a estréia. em jOgO�, internacionais, com um empa-

lizar-":se no dia da abertu- A eqUIpe paranaense de te com o Spor-tmg, de 1i..lsboa, tamb.em em. 1928.
. .

' . de Lourdes B.. Bomas:;is,
.t't'MIl do campeonato,' no dia k\.:;c;Uetebcl- fICOU. celeb,re

__.:.€'I\' t' I 'I
. par(;.icip-am aos par,entés

.

e'
20 do correnfe, porá frente nes a capJta no u timo

t b '1' pessoas de' suas l'e1nc:ê\(:�,
as esquadras representati� '.:f,mpeDiia b raSI elro quan- México. A última vitória foi contra o Colo Colo, em San-I . . ,. .

-. . I filho
','"", s Ào Estado do ·RI·o··e do- do per6t:'u l)ara a carioca t' , 2 O 'lt' t d H'b '

.. do l\:hlllsterlO da AgrIcultura, para PESQUISAR MI- o naSCImento de se J
,,- '" �. ,lago, pOI x e o u Ilno empa e, o o I eIlllan, esc0-

NÉRIOS e FUNCIONAR .
_

.

." ,
.. " ,,' .

[)O!- .a!-'ella,� 'duas cesta.s. I cês, por 3x3. _ . •

I ( ,�OMO E�PR€SA �E MINE· 1 lVIu: lho OCOIlldo na Ma-
I

.

r" , , � RAÇAO.,. .
-

terllldade Dr. Carl!)s. C:)l'-
Ag"l'a, (JS. paranaenses,

.
'

em 1932
. r

,
, Organi,zàmos tôda a documentação exÍgida. -

' I rêa
.

.

.

J"'victamente preparados ·a EntIetanto, so o Vasco saIU do paIS, estre-
E

'.

h
..

'-

. ",'. ...:- ando 'na Espanh; conti�a ',0 Barcelóna, quando foi batido

I d ncam�n �:no� o �roc.essdo" acompanhando- o até o I Fpolis, 7-7"53.
nuncljlm que pre�aram o

,;iO!' 3x2. 'Mas no jogo.retanche' desf.orrou-se, . vencend9
seu esp�c O. ma - rat.a� ,o".de todo o"assunto.. 1

.

.embmque de sua represen- por 2xL O segundo pais visitado pelo Vasco foi Portu-
Intel essa�do, ,�_avor dlrIgll"Se ao. ESCRIToRIO I 1 , !

(aç�o para o dia 1� do cor- g�, conseguindo v·êncer o Benfica, por AxO. .

.

J JURIS-qO�TABIL RIO �l� ;l��I���Ia, 799-grupo, 703

Il$ fS�lfmilO I
'

ve�cido os cariocas n-o· ano i'0C te, .
VIa terrestre. - '-.., -

iluterior, no certame réali: A })l'útl1ça d'a �quipe da . �()S anos de 1933
�n�o disputou. �a.�'tidas ln�ernacio- O b- U d

.-, V d :
_

"

.

, nalS, o ·que fez em _19?0, Jogando no RIO com o Rlver Pla- DI US ' Sa o s a / en a _) _

0"'(10 em. �.e!1,tos.. ',erra c;:,: Pin'heirais no I·t� B J
. .

tE' h' VI'
__.;.... __a

.

. \ . e e oca unlOrs e con ra O. span OIS: o tou a JOgar 1 "Gl\1C" à gazoli;;, 7 tonpladas; ano de f.h·p-aranaenses, :p.ossos l'nmr,eooatG Brasileiro de" fora do. país em-1939 ,com\quac1ro combinado ,com o F.rá- . a)'rlca-
ção 1950, carroceria "União" (paranaense) para 40

hos conhecidos progre- basqu.del_lol juvenil, nesta' ll1fllgO. Esse 'Combinado Vasco-Flam'engo jogou 4. parti-
.

I'
.. -

\ " pessoas sentadas. ,

'. l'am e'xtraor'dI'na·'...·I·am:ente' car,r-ial, causará imensa sa- uas na'Al'gent!l1a, perdendo ·todas. Uma das maiores vi-, FORD V
' -, .

,L 1 -8 a gazoHna com má([uina recentemen-

�:�üa;�,). á. nossa'torcida pe- i tÓI�ia3 internacion::tis �oi sobr� o Arsena'I de'Londres, e� te reformada, abo de fabrkação 1946, carroceria Blu-
" .... l' ,. )

...t·· 11901, por '1xO. Re�llmllldo os Jogos com teams e�trangel- -

,

3.,a ) 1\ .�,I(;aae espoJ. Iva Im-, V � d' • 42
.

t'd
. . ,menallense para, 6 pessoas sentadas.

, : ' ros, o a�co lSplhO'll - par I as no extenor e.37 no paIS. '

1 F,ORD com ma'quI'n''a ITerc'u'les 'DI',esel', aiO de fa-::'at que cal'actenza o· con- ,

'

'.'. "-'

bricação 1946, carroceiria Blumenaense pa�á 3 pessoas
I

fr'onto entre os doi_s estados Portanto, com um saldo favorável de 169 goals em
, sentadas.

'

,clubs estrahg'eil'os se �presenta o cartaz internacional '"', '

do,c.lub que ontem obteve ma'is úm título em torneios in- & Ci!. Ú�f�'A�a Industria e Comé-rcio ARNO GARTNER

in ternadonais.' .

,

VI Campeonato Brasile.i- Mineiros VI campeões - Agencia VOLVO.

de basquetebol' juvenil, Brasileiros -
RUA São Paulo, 501 - -Telegramas RAj�HA

�::�: ;:�a :nt���a:�':� A hdmção de B.,qute- ::'=';;o:':::�'::o:,�:;�:'::a:IJlITelefôIle
110,6 _:.

BLUMENAUy" d.:públieocatarinenseque !)ol anunciou que a.equipeliJeõesbnt�aeirosdebasque- l.IUCda(!('k,ga�ãOégarantial. uga-se 'OU, ..eo e-sei;
, �'correr em massa ao Es- -:la;; alterosas viaj'ará para tehol 'Junnil. de (jU(� c, r;AlVIPEON�TO' O Centro de Irradiação
,ie Santa Catarina. �arlta Cata�'ina no dia 20 No -ano' VMsado .os mi-

BRASILEIRO DE BASQUE-' CASA � TERRENO, EM COQUEIROS ,Mental '�AmoI e Luz" realiza

Gauchos confirmaram' Lo l�oIT('nte, em avião da: l:e1r(';; Y,enceram os cari-o- -
.

A Rua Desemb. Pedro Silva, uma confortavel reSI- sessões Esotéricas, toda) as se·
l_'ma das destacadas equi- REAL. cas e j)l'tderam apep'as pa�

BUL, cuja abert.úra está denciá, frente a Igreja do .hairro d,e Couqueiros, onibus ...
gundas f�iras, às 20,30 à rua

t. '.er,,!.nsentaça-·o �'<' 0S ')a'llü�t:ls na 1'01'1'0-
m�treaua p[;_ra o dIa 20, nes- com parada' a. frente do 'pre.dio, ,M�gnif-icos_ lIStes de Conselhelfo Mafra, 33 - zo

-; no campeo'nato brasil�i- ... _r.. mineira
_ _

,p. , , .

10 x 20 aos fundos do CoqueIros PraIa Clube. , andar.
�J(' basquetebol que terá I'em !r!l'�IH' a I'econquista f

ga-ça(;, !:hgrando-se a.sSlm, ta (:aJJit�d, sera de marcante.

I.
A' tratar eom o senhor Raulino· Horn Ferl'o,,_ nesta ii ENTRADA FRANCA

cio nesta cap'ital no dia do campeonato \brasn�iro, ! vke·ca�n!)fÕeS do BrasJ1" 1,';Ui:t'f<,:;'). '

- cidade.'
_ .',

" ,.

I'
_

o
NOTICIAS DO CAMPEONATO, BRASI-.
LEIRO JUyENIL DE BASQUETEBOL

/

Aproxima-se a sua realização _'_ Os gau-
ches confirmam - A chegada dos bai
anos e'_paranaenses - Os mineiros
tentarão reconquistar o título.

/CARLOS RENAUX 2 X'PALMEIRAS.l,
EM BLUMENAU

'v O"

Foi com grande. tristeza
que os diretores, jogadores
e smpatízantes do F'lguei-
ren sé e do Caravana-do Ar

receberam a notícia' da-
t:'�\ll.'ierência do conhec' do

desport.ista e brioso oficial
da nossa Aeronáutica, ·te

nente Carlos- Dantas, .para
o Estado do Rio.

Nascido na Bahia, o te-

Nós também vamos sen-

_til' imenso a sua ausência,
. .

pois ele sempre nos [o·i so-
.

Disputando_,mais uma 1'0-

\iada do Campeonato da

,

mingo, em Blumenau, os es-
. licito e atencioso. .

quad·l'?es
.

do Palmei,ras, 10-', Felicidade� e prosp�rida
cal e Carlos Renaux, de des na terra flu:minerise,

fjga Blumenauense de Des-. Brusque, vencendo êste pe- são os votos que lhe ende-

)ortos, defrontaram-se do-, lo escore de 2 x 1. recamos.

I
.

..

Paraná'. Os' 'fluminenses,
treinados .J>or Paluca, õ

grande ca·mpeão sul ameri-

cano, possuem' a· mais téc'

nica equipeI do Brasil, se

gundo os entendidos, tendo

últimos' anos e não se

;xam vencer com facili

e, gracas á' su.a fibra
\" ....

.

ar�cteríst,ica.
.

01' tudo isso é que a

DADA DE ABERTURA

,

, Parfícipação
Zenon V. Bonassis e M_a-ria

",,;

, /

'(
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o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira;' 10 de Julho de 1953
------- ------------------------�

"

OposiVão A Varóas!
"

Brita· O Lider DaJI. 'D.•

"Oposição a Vargas! Op u- sr, Afonso Arinos, na qua- política, particularmente no cip ação de' simpatizantes nha política adotada neto (; at-ual govêrno, o pnrta- de enfrentar diante .da

.
sição a Varras! Oposição a lidade de líder -dà minoria, i oue se refere à reforma mi- ou trll'/mo correligionár ios última convenção parÚdá-' mental' mineiro advertiu! me, da procela, da convm-

'Vargas!" ,_ �oram as pala- definiu a posição d!l Uniâo I I,
da UDN em postos mera-I '

um ,I um, dos novos titula.' são (' rIa dessordem que s e

f"
-

t D
- I

'

Ilid
I, ltvras mais e o pon o .cen. emocrática Nacional em, nlsterial. Depois de acen- mente administrativos nli,.,

I'
na, ':sto é, de oposição pu- res uara as, responsabi I "l-' aproxnn.r, nos esprei a f'

traI do discurso em que .0 j face da atual conjuntura I tuar que a eventual par r i- implicava na quebra da li- h1Íca e r-ão-colaooração C.1n des e encargos que teriam I ag"�rrl:t".

I

I Rio, 7 (V. A.) - Fontes Paulo' para que o ajudem

II
j}au:;�r:.s' confjrrnam ter iclo a suplantar as dif icu ldndes
o sr; R:lO a São Paulo em criadas com o novo Min ie-

n.issão política para urin, tério, entre. ·S. Paulo e o

- r-ova tentativa ae dobrar o Govêrno da República.
s r. Lucas Garcez. fazendo. As -mesmas

'

forrtes nao

r om que' Õ governador C!)1}- acreditam, contudo, 110 ex;

oordo em coope-a.r na e3(;,)- to dessas demarches do "r.

iila do presidente do Banco Getúlio Va.rgas, certos de
:[.. ôi':'fll. O sr. Getúl:o que a atitude do governa-

-

Vargas contínua preocupa- dor Garcez não se prende a

do com a f írrne :�l,'r1Jde do uma circunstância, sendo

governanta paulista, tendo, antes fruto de meditada r;e-

! além da missão l:áo, man- cisão destinada a colocar

dado fazer gestõe s . junto em bases 'novas à politica
hOS princ ipa is el·�1r.j.{)Lt(l� dai e a administração de

�
Sã�

bancada federal de São I Paulo.

"!Garcez Tentado
Por Rá,o

"

As 5 - 8hs.

Lew AYRES

Wailhen em:

SEM NOVIDADES NO

Louis

FRONT

N o programa:
Atualidades Atlantida

Nac.

Preços: 7;00 - 3,50

- -' --

�()X
OO'NVITE'I

A Comissão Organizadora, co-nvida o povo
em geral, para assistir as festividades do Sa
grado Coração de Jesús e Maria Gorettí, que
se realizará em Saco dos Limões, nos dias 9,
10, 11 ,e 12 do corrente, constando do seguiu
te programa:

Quinta e sexta-feira, novenas em prepara
ção para a festa.

Sábado - às 19 horas, procissão luminosa,
com a Imagem de Santa Maria Goretti.

Domingo - às 8 horas, missa iestiva,.e ás
15 horas, procissão com a Imagem do Sagrado,
Coração de Jesús.

Todas as noites haverá quermesses e bar
. raquinhas com doces, be.bidas ,-e salgados CoIU

um perfeito, serviço de alto-falantes.
Na noite de domingo haverá grande queima

_de fogos.
A COMISSÃO ORGANIZADORA

As 8,30hs.
A!1�trto RUSCHEL _-I

-,
I

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

, I'I
"'�" ,;�' !,

•

I i;� Ilr'

__ �.__

I - I

__�' I:.1 ., ii .J,:I,

:Ih' :iCa PRADO em:

G CANGACEIRO
No programa:

Cine Jornal.. Nac.

As 8hs.

Alberto RUSCHEL

;\1:1' .sa PRADO em ;

O CANGACEIRO
,

N o programa:

C inelandia Jornal. Nae, (!Y' "

Oradores, pro-
'fessores e locutores
devem .mantêr a voz
clara e sonora com

\

Preços: 7,60 - 3,50
"rnp. até 14 anos.

:;rrf];n!1
-JAs 811s.

Simone SIGNORET
Simone SIMON - Sel'gi,,'
REGIANE em:

_. _ !
CONFLITDS DE AMOU
No programa:

Cirre Jornal. Nac,

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. ató 18 anos. PEDRO ANICÉTO ESPINDOLA

Espsa, filhos, genros, agradecem profundamente
sensibilizados as demonstraçõ�s de pesar recebidas pe
lo falecimento de seu querido PEDRO, ,e convidam 03

demais parentes e amigos para assistirem á missa de 7°
dia que em sufrágio de sua boníssima alma fazem reza!:,
no dia 13, segunda-feira, ás 6 hora's no' alt�r- do 'lJivino
Espirito Santo; no Ásilo das Orfás, pelo que; antecipada-,
mente, âgpitlecem a todos que comparecerem a esse átJ
de fé cristã.

\
,

'As 8hs..
Edeml1nd GWENN em:

O 'DESAFIO DE LASSIE

t�llniD;i� la111M
(O B.EGULAD().R VIEIR.�)

�

A mulher', evitar' .Gr..
ALIVIA AS ,CÓJ.itAS -UTERH'i.-\�
Emprega-se com vantagem ' para
cOl�bater as Flores Brancaa. Cóli
Cas Uterinas, Menstruaes e .p .... o

,

parto, e Dores nos ovirio••
t' poderoso calmânte e Re�la·

,
dor por excelênci••

i1LlIXO SE_DATINA, pela MUi com

!)rovada eficacia é receitada pOI
médicos ilustrei.

FLUXO SEDATINA encontn..... em

to� parte.

/I il::,el'to RUSCHEL..

:M,I: ;sr PRADO en1:
O CANGACEIRO,

Continuação -do seriullo':
GUARDA COSTA ALER:rA
No programa: ;

Cine Jornal. Nac.,

Pl:eço único: 3,50'

(3Lf)�IÂ
Estrel10 '

-I

-----------------�--------- ---_.-,As 8hs.

Milton CARNEIRO

J1ka SOARES.em:
KATUCHA

,No programa:

Cinelandià Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50

_.,_"""",�"",�I,"mp.� �té 14 anos.

re

,
,

I
BANCO de C�f�ITO POPULAR

II
" AGRíCOLA' I I

, v

Rwl, .Q'rw.�, 16
", ,

FLORIANÓPOLIS - 5r6, ('àrõ.rln6,

, -

AS ,VERDURAS COLHIDAS-'� ,EM CASA�

SAO SEMPRE MAIS SABOROSAS!

Para fazer uma boa horta••�

eomece adquirindo boas sementes!

,E boas semen tes, de germina-
ção garantida, .você encon

trará nos Postos de Venda:

({G. A. CARVALHO»
,MERCADO PúBLICO .

e

CASA AZUL (Ed. SãoJorge)

'"

* COUVE-F'L0R

* bom MANTEIGA * RABANETE

* NABO BRANCO * PEPrNO
"

'ljr Com RABANO * ERVILHA
... REPOLHO * AI.FACE
'. NABO AMABELn * CENOURA
... TO�IATE * BETERRABA

,----- ---- - -- -",- '----- -,-----------

Viajante 10 Destino da Criança Abandonada
Pessoa bem reiaciouada -_

nas principais praçás do .

':;ta::ri::m :'�:oas, p:;!�c:� A dite.�dãO �a Maternidade «(Dr.. Earlos Corrêa» pro-
ce seus serviços. I VI enclou O seu internamento no 101 tibl_......____,.____.
Dá l:!ferências Cartas pa-; (Benj·amin floDstant»i ra VIAJANTE - CA(XA ,

U
POSTAL N0 5 - FLORIA-I

, 'NO'POLIS
A reportagem de O ES· lícia Civil, entregue aos n ino é port

TADO, em ed:çào de terça--i cuidado� da Materni�ade 'I' '1'3, sem po
feira última, levou a pÚbli-j "Dr. Carlos Corrêa", onde ('ll�·a. O lauo
..:0 o encontro de ur�a crian-j :e encontra, �té que lhe se- :irmado pelo
.:;1, do sexo masculino.: com, ja da.do destino em estabe- 01'. Guerreiro
rrês anos de idade, deixada lecimento adequado, no ca- c1lle realizou os

ac abandono por seus pais, se. o Instituto Benjamim cessários
:t rua São Jorge, nesta Ca- Constant, no Rio de Janei- rílOlestia.
p ital, na residência do sr, roo

Andar térreo com salão pa- João de 9liveira.I'a escritório e moradia, so- J..\S PROVID�NCIAS
brado com salas, para esc'ri- A fenra criatura, porta- N' ,.

d",
' '. essa emergenc1a, a 1-

tóvio e porão para depósito. I (lora de cegueira completa, -

d 1 t b I
.

, reÇaO aq.ue e es a 'e eC1-
Tratar na Rua C0l1Selhei-1

! oi, d<:!pois de o fato

leva-, t h 't I dmen o OS})l a ar, segun o
1'0 Ma..fra, 27. (Sobrado). do qO conhecimento da Po- .

A

t t.' 8puramos, on em, en rou em Umt ao seu pedido para in-
,

.

I
t ,.

t L
.-

______�,...,.....-----_------_------"--...
- ! ln enOlmen os com'a eg1ao tc;rnação daquele menino

I 'Brasileira de..' Assistência, (Iue os pais abandonaram,
"l.esta Capital, para que- a

I '

iAluga-se
Aluga-Si) uma casa à Rua

Conselheiro Mafra, n. 53.

TARDA A RESPOSTA
Até ôr!tem a Legião-Bra-

�j�eira de Assistência não
havia recebido respost� do
Ip.stitutd .Benjamim Cons-

/

ISAAC LOBATO FILBO e CLEA GAMA D'EÇA
LOBATb participam aos párentes e pessô'as de suas re

lações o nascimento, ôntem, na Maternid'ade "Dr. Carlos
COl'l'êa", de seu primogenito SERGIO.

Flori::ll1ópo'lis, g de Julho de 1953.

,ParticipaçãO ;;exta-feira última, aos cui-'
da doe dos corações carido-il1Íeliz crianç.a seja enca

minhacla ao Instituto Ben

jarpim Constqnt, afim d,e ali
sos.

José Carlos Horta Barbosa e Senhora, participam
aos seuS- amigos, o nascimento do

-

menino Mário Antô�
nio,' ocorrido no dia 6 do corrente, na Maternidade Dr.
Carlos Corrêa.

�('r internada é entrar em No caso, esta se�

tratamento da molestia de ea �olução pira que
t1IJe é pOl'tad�ra. (�l-'attJra não-- venha

r�\,jor vítima do drari

Partici�-ação' CEGÜEIRA DEFINITIV.Á , ir�voluntal'iamente,
Segundo apuramos, o me- ,'endo.

Paulo Mauricio tem o prazer de participar- aos pa
rentes e amigQ_s de seus pais,

.....
Carlos Henr-iqüe 13aasch e

'Ondivaldi MaC,!lCO Baasch, seu nascimento ná Materni
dade Dr. Carlos Cqrrêa,' no dia 30 de Junho p.p.

----- -------- -----....;_--------�

,

a.,a �lJ,.clla' D.oJ",o. 341. I· _"da; .'
......

) ...0.1'
.

CUR1T1l!J"

Participação
I

\ '

OLHOS - OlJV100f.; - 'li AKI1. I r.,�RnA.NT

DRs GUERREIRO DA FONSE'
r:.p.elallat. d. Ü_.UaJ

Rtw�itl> dt- OculoR - Exame de Fuado d. Olho
Clu!llt'lc4çio li. Pretll'ln Arterial

Moden. Apareih&j'em.
TóuuH�1'l;' � VI"éolSde tie Ouro Preto·), s: ,,?;.
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Florianópolis, Sexta-feira, 10 de Julho, de 1953

TEM "E' HOJE I r:··:"':··x":,,:,,;,,:,,:,,:,,:++:++:,,)o:,,:,,:,,:,,x..:. :......x..:..:..:..:..:..;!: 1 Vendedor . P �cisla
NO PASSADO /':i: A Bele.za De \ 'Sua Casa :i:i -') Precisa-se

l": sogro de João Ramalho �i.., C '- p�'
...-

I J� I
� ·1·,1' Precisa-se de vendedor de

I
iar pr-aças' principais, Esta.

e irmão daquele
'

chefe in- �:"+ omeça e 81 ane as ::: I ,;Ôh apresentação, prática, do Exige-se bôas referên-

data no's I'eCOI'da que' d io.:
f."+ ...t conhecedor freguezia sêcos, e ias. Sigillo.

.

�em 1631 em Afogados, :�: NÃO' INSTALE CORTINAS __EM SUA CASA SEM VISI- �:�. molhados, ferragens e teCi-I Cart�s de próprio' punho
_ em 1501 ':.:_ Carta do um ataque dos holandeses ..t. TAB PRIMEIRO A �1., 'C;E'-�P(:! possa ta�bém via- p�ra Caixa do Jornal n. 13!)

datada de comandados pelo' Tenente- ..�.

JOALHERII Dl C GALLUF
*'."+'

intra anunciando aos prín- coronel Steyn Callenfels foi ..�. e' I R I ·i.1
'

, I

católicos o descobri- �'epclido pelo Capitão Fran- .l. .' H ...{ Vde Santa cisco Comesde Melo; :� QUE POSSUE' AS FERRAGENS KIRSCH, "PARA TO-. :!: I' ,iagem·. cem segurança
Cruz" por Pedro Alvares - em 1633, no Araripe, .t. DOS OS' TIPOS DE CORTINAS". SÃÓ FÁCEIS ,DE INS- .:. I

.

e'· rapidezCabral. os holandeses da guarnição : - +.
__:_ em 1632, o Capitão Pe- da_Itamaracá foram repeli- ::: TALAR' PERFEITAS NO FUNCIONAMENTO. COM ;t. so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

dro Baião de AbreU. as sal':.' dos pelos Capiães Riba A-:' 'FERRAGENS "KIRSCH", TUDO É MAIS FÁCIL I .+. 84QI00 SUL' BRASILEI'ROtou e tomou com suas tro- juero, Figueiredo Vascon- ::: JÁ VEM MONTADAS - + C
.

{( -, )�

pa.'s, ,o
forte inglês de

ca-I
'elos e outros: +!+ LEVES E ALTAMENTE RESISTENTES +:* Florianópolis·- Itajaí - Joinville - Curitiba

maú, na ponta: Macapá, no - em 1780, no Rio de + ·ta
Amazonas; , c�,neiro, nasceu Januário

.. DISPENSAM GALERIAS DE MADEIRA . A nua Deodoro esquina da
, . . :I: Rua .- Felipe .Schmidt, 21. ,�*%: .t ' Agencia: Rua Tenente Silveira

- em 1645, com os vo- '-�L1l1ha 'Barbosa, fundador .;T_...
..

+ �
luntários -pernambucano'; lo Instituto Histórico ,e {.. __ ,

' \_!
;eográfieo Brasileiro, viu- t••:..:..:...:..:..:...:..:..:..:..:..:..:� c..:..:..:..:..!..!••:..:..:..:..:..:••:..:..:..:..:..:..:
'lo a falecer em 22 de Feve-

----- �------

OLHOS - OUVIDOS {- NAKIZ • GAHGANT A

DR5 GUERREIRO- DA FONSECA
.

••.-elallilta�. a"l'ltaJ
R.ecetta. de Ocul�1 - Exame de Fuàdo d. Olbo pau

>'�1&118ifle&çlo !.Is Prelllo Art.r1al.
-

Moderll. Ap&relbal'em.
. COllault'rle "",,_:V:l.eo•.d. d. nuro. .Rr.•.14J .. I,,,"'_....."!'l""�_'!"""-'-_��:

9 DE JULHO

. que conseguira reunir para

a guerra contra os holande

zes, chegou ao posto de ca

pitão-mór e regente do ser

tão guerreiro João Fernan

des Vieira;
-'- em 1645, D. João IVt

(

. �r� do tos '8ravo� DeClaração
�os Rflcaberam I Declaro a quen: interes-

\ Tava UUal
. sal' possa que, nao me res-

I CD.I pon,sabiliz� por .toda e qual
I quer divida contraída- ou

O sr, Charles Edgar Mo '

., 'I' que venha a contrair, OLIN-
r�tz, Preslde,nt� da Federa-

DA PEREIRA DE OLIVE'I-
cao do Comércio de Santa RA

.

t d d t t, em VII' li e es a es ar
"atarin a, recebeu, ôntem,

_) seguinte cabograma:

'e iro' de 1846. Foi tambem

riretor da Biblioteca Publi

.a Nacional;

SÃO PAULO
R'O?

�- e.n 1817, no Recife,
'oram enforcados tres dos

"R:o, 7 - fEC0MER-
CIO FloriªnóilOlis -:
WNC - 535898, - De acôr-

move·ndo_co.ntra mim,' pró
cesso de -disqu ite litigioso.
NADIEF AUGUSTO DE

OLIVEIRA

data de hoje recorda-

'em 1509, em Noyon, na

lrdia, França, nasceu o

��re Reformador de Ge

�'1, João Calvino, vindo

ecei· em 27 de Maio de

�;
ra, Pres iden te d_5t Assem- ra escritÓrio e moradia, so-Distribuidor

C; RAMOS S/A
,,'

bléia Legislativa. _ brado com salas para escri-

E::;tão-ainda convidados ci tório e porão para depósito,
povo e, a �mp�ensa falada e Tratar na Rua Conselhei-

1'1'0 "Malní, :27., (Sobrado)..

em 15G2, dirigidos por

lraí, os Guaianás, Gua

ní., TupÍ,? e Carijós ata

,"",._u"",Yila de 'São Patrlo;,
repelidos por Tibiri-,

Comercio 2.__ Transportes
Rua João Pinto. 9 Fpolis

3áV()()1I:!ela "fAC?
CONCURSO�: DO D.A.SP-:-

. PPONTOS COMPLETbs PARA:,

Escriturário . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cl'$ 200,00
- Oficial Administrativo ,.. "',' Cr$'3ôO,00
- Arquivista . . . . . . .. Cr$ 200,00

E mais pontos diversos para os CONCURSOS de:.
.

CONTADOR DO S.P.F. - ALMOXARIFE DO S.P.F.
DATILOSCOPISTA - OFICIAL INSTRUTIVO DO
TRIBUNAL 'DE CONTAS - CARTEIRO DO D.C.T.

Porte aéreo, mais 01'$ 50,00. Porte simples mais
Cdil 15,00. Ped idos por carta ou telegrama ao LN.C.A.
- Praia de Botafogo, 526 - RIO. ,,--, '.

I
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�:�:�1��h;;$ ��!��t�:�Stili:a�:, M·lssa d'e' 7-"-;-O'�I--a rso-c. 'Pesfalozzi de S. Catarina I,

Jas. Relacão de testemu-! -'! De ,acôrdo com o art. 15, dos Estatutos, c�nvoco os'
.

A' I, .

- I"ócios da Sociedade Pestalozzi de Santa Catarina, para
. dem ,e_confrontam os ditos ,/has: Modesto mon�, i Pais, 'irmão, avós, tios, noiva, pr-imos, :gradecem 'I �� Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 16.... terrenos, do modo seguin- Has., casado,' lavrador. Fll'-I prof'undamente sensibiliz�dos às demonstrações de pe-

do mês corrente, às 20 horas, no Clube 12 de Agõsto, ite: a) ...,..:. Com 167m. de -i.n o Virissimo, bras., ca-, sar recebidas pelo fa.lecimen to de seu querido NAZA- I nesta Cauital, com a s egu in te ordem do dia:frente que a faz com a Es- ado, comerc iante e Agost,i-I i-tENO, e conv-idam os demais parentes e, �mlgos para i 1 _ 'Tomada de contas da Dtreto+ia :
trada Biguaçú-Tljucas, ao .ho José de Faria, bras.,!assistirem à missa de 7° dia qu�, em su.fraglO.�e �ua bo-! 2 _ Eleição dos cargos vagos de 10 Secretário e 10

. I níssima alma fazem rezar, no dia 9, quinta-feira, as 7,30 ! 'I'esou reiro :
'Norte; Medindo a Oeste a 'ado comerciante. Todos,

» s d C ..
_

d J s Catedral - "c;,
,.

id d
-

'

":,' '. I horas, rro altar do agra o o.laçao e e us,
'3 _, Apresentação do relato sucinto das atíví a es270m. e aí confrontando 'f'sldentes nesta Cidade. Em

I Metropolitana, pelo que, anteclpada:nen�e, �gl�adecem a, da Sociedade, du ran te, O biênio junho 1951 acom terras de Eugênia Fa- ,dita petição foi exarado, todos que comparecerem a êsse ato oe fe C1'1sta. !
maio Hl53;ria de Aquino; ao Sul Iími- seguinte despacho: R. ho-I ._-_. -.- -

4 --,. Outros assuntos de interesses gerais à Sacie.ta-;.:e com o Rio Biguaçú e ie, A. Designe o Sr. Esc-ri- I
, dade.

,
,

'� ._ .•.",S,,E,. cHon,lf[,D•. "_OXINAS, NO SAN,_.�.UE ._.
r»;
-�-.-..."'''\ Não havendo número legal 'para Instalação, em,'la:a Leste em 370m..' com ter- Ião dia e , hora .para a, in- _'

UW'r,;=\_ ,I ," (;."",_� \.' '
,� ,,' ," ",",- � � ,." ':;

, NA-O PODE �AVER SAU'DE 1;--_=7 ...__�<;� convocação, 'da Assembléia Geral Ordinária ora convo-I'PS de heraêE�os-'à,e"tIén'i'i- [uirição das testemunhas
�

2

"

cada, 'fica marcado o dia 23 do mês corrente para a a.que Schiphorts .e herdeiros irroladas, ciente o Dr. Pro- '

���).,_� convocação, de conformidade com o art. 17, dos Estatu-''''' ; \;_ '/"i"F;.
I

'
de Caetano de Tal; sendo a lotar Público. Biguaçú, ,7/f ; .1\ 'JI tos, quando se deliberará com qua quer numero.. Quando os rins funcionam mal, o

�fi ,.� Florianópolis, 10 d.e'julho de 1953.
área de 53.440 m2. b) 5-6-53. (Ass.) O. Dutra.

sangue se carliega de toxinas. Para -, � Á, ,

V.Com 3.306 _m2, confrontan- )roêeiÚda a jpsÚficação foi restabelecer a saúde, nestes .cases," é �
•

,i"� NIag-da;cpa Torres legas
Preciso normalizar com ABACATEIROL Ir --���,$? ,-

V
do ao Norte e ao Oeste com -sta julgada por sentença - :;;tf{y B I dterras de Manoel Fontes ou :0 teôr seguinte: Vistos, ;rr����:�:�����:sSrf��asAd�a:�a��� �,��� uua�se OU eH e�seherdeidos; ao .sul com a Es- -tc .. Julgo por sentença a teíro a l

í

ados a outros elementos, '

11'ada Geral � a Leste com .resente Justificação, em ABACATEIROL é de alto

AB�C'�T[I'ROL CASA E TERRENO El\i COQUEIROSvalor diurético, desintoxicante
A Rua De scrnb. Pedro Silva, uma confo.rt::tvel r,esi-

terras do requerente. 3 -

jue é requerente Romão
e dissolvente do ácido úrico.

rlenc ia, frente a Igreja do bairro de Cou que lros, on ibusQ.tle o supl'icants não pos- "rancisco de Faria, para
PROMOVE A DIURÉSE E DESINTOXICA O ORGANISMO c:OI11 parada a frente do pr e d io, Magnificos lótes elesue titulas sôbre as aludi- '�le produza os seus jur i-

,
,_

..10 x 20 aos fundos do Coqueiros Praia Clube. '

-

:�:.t��':�;;;:,,�m d:;�:�� �:_::o:e::��,::::::�, :� ! PartiOipaçao I ,ida:,batac. com o senh", Raul;no H"'n Feno, mata

das mesmas de conformída; )1'.' Promotor Público, por i José Carlos Horta Barbosa e Senhora, participam'
de cem os arts. 550 e 552 do iandado. Cite-se o Delega-' aos seus arn igos," o nascimento do menino Mário Antô
Código Civil e de acôrdo 'o do Servíco do Patrimo-I n io, ocorrido no dia 6 do corrente, na Maternidads Dr.
com o disposto nó art. 4'54 ,ia' da Uniã�, por' precatá- i Carlos Corrêa. '

'

e seguintes do ,Código do ia, que deverá ser expedi-!
Part.ící

_

IPro�esso Civil. Assim, re-, .�a ao Jttizo de Direito dai ar lClpaç�Oquer (> suplicante a V. Exa. ! ta. Vara, Comarca da Capi- Paulo Mauricio tem o prazer de participar aos pa- Ique; com ciência do Dr. Pro- ,ai A citação dos interessa- rentes e amigos de seus pais, Carlos Henrique Baasch e
'

motor Público, se digne ou- :los. incertos deverá ser fei- Ondivaldi Macuco Baasch, seu nascimento na Materni- Ivir os depoimentos !las tes- 'a na fórma estabelecida pe- elude Dr; ca�·/lio\.sE��ILJ·rêl:"Ano, E�iaF3RAo,deQJUEUnhZO .P.P. ,

!I, . Pi) rt.,C·. paça-,O
temunh�s abaixo arr�ladas, lO ar:..455, parágrafo 1..0 I 1 �'\J � n.. •as quais comparec.erao :em c'io Codlgo de Processo CI-
JU,izo in?ependentemente de

Idl.
Custas afirral. Biguaçú, V A N-A D I O L t. ISAAC LOBA'ro· FtLHO e CLEA GAMA D'E'Ç.i\intimação,',afim de ser fei- 25-6-53 (Ass.) O,. Dutra. E I LOBATO participam aos parentes e pessôas de suas re-

ta 'a justificação "ab,initio",

I
para chegar ao eonhecimen- \\fOCAS DESÃNIMAOA81 lacões o nascimento, ôn,tem, na Maternidade "Dr. Carlos

e, ,que julgada esta sejam, to dos interessados, passa o
"

'HOMENS ,SEM ENERGIA, Co'rl�êa" de seu primogenito SERGIO.
,a seguir,' citados 'os con�. presente edital com o prazo ...Não é sua culpá! 'F_I_Ol'_ia_n_ó_p_01iS_.,_8_d_e Julho de 1953.
frontantes dos imóv,eis, o de trinta dias, p�lblicado e � a fraqueza Que o deixa cansado, p*Udo.
Dr. 'Promotor Público, o afixado na fórma dalei. Da- '('"om moleza DO �orpo e olhos sem br.ilt..,.

A f!'aqueza atrllsa a vida porque rouba
----.... as fôrca� para o traÍlalho.

VANADIOL

pacifica, sem oposição nem

interrupção e sempre com

ânimo de dono, há mais de

trinta anos. 2 -r-r: Que me-

1 •

,

o ESTADO
3

,--------------------------------_

Edital
JUIZO DE DIREI'l',O DA

COMARCA DE BIGUAÇÚ
ImITAJ� DE' CI'l'AÇAO
COM o PRAZO DE 'fRIN-

TA (31)) DIAS
•

O Doutor OSMUNDO VI·

EIRA DUTRA, Juiz de Di

reito da Comarca de Bigua

çú, Estado de Santa Cata

rina', na Iôrma da lei, etc.

FAZ saber aos que o pre

sente edital virem ou dele

conhecimento tiverem que,

por parte de Romão Fran

cisco de- Faria, por seu ad

vogado Dr.' Acácio Zélnio

, da Silva, lhe foi dirigida a

peÚção do teôr segu in te:

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di

reito da Comarca de Bigua

çú. Romão F�ancisco de Fa

ria, brasileiro, casado" - co

merciário, por seu, advoga

-do infra assinado, ,e inscrí-

t'o na .O.A.R., secção de San

ta Satarina, sob n. 512, quer

promover uma ação de uso

cap lão, para o que expõe e

no fin;l requer a V, Exa.,
o seguinte: 1 - Que é pos

suidor 'de dois terrenos si-,
tuados em Três Ríachos,

'11 ("te Município, sôbre as

quais, por si e seus ·arlteces
seres, vem sendo a posse

mantida de maneira mansa,

\\mpa

):)t .l/?h

tlilotor por dentro! .

��� :::::::::�:{�:�f;�{ .:.:.::::::;::::::::::::

::t}s'fteíll' \

Parjícipaçilo

'. A

PROTECÃO
.

Walmor da Silva Mil is e

senhora' participam aos pn

ren tes e pessoas amigas o

nascimento de sua' filha

Elizabeth, ocorrido' dia 30,
de junho p.p. na Materni

dade Dr. Carlos Corrêa .DA

GARGANTA ..,o.-.().-.().-.()--.()__

ACIT� ,

t
,--:0:-

RÁDIO _. JOHNAIS I
I

-:0:-

AG1!NCIA DE

PUBLICIDADE

e

RiwISTAS

-----------

Qual é
V dO seu pI-ato en e-s.

predileto? 'Um bar snooker bem ins �

S f
- ,

" 'de varl'ar talado á rua Coronel Pednua ,pl'e erenCla po
entre a feijoada, o viradinho, Demoro n. 1.481 em frent(,
o vatapá, o cozido, etc. Com do Posto C. Ramos no Es
frequênci::t, êsses� pratos sabo- treito. )"osos são precedidos ou acom-

Tratar no Salão. Moderncpanhados de bebida. De vez em

quand9-> porém,' V. se excede e com o Sr. Ermínio dos An

o seu estõmagói sobrecarrega- jose
do, logo protesta. Sobrevê�, --__----
então, o.s sintomas comuns daAI Y dfIa�ulência� azia, dore.s e eruc-' uga-�e.. en e-setaçoes. Neste caso, e sempre "

'

bom tomar "Carboleno". O uso Aluga-se 4ma C3sa' fi Ru:
,

de um anti-ácido e digestivo Conselheiro Mafra, n.!): Uma casa recem-cons-

corno "Carboleno", nos exces- Andar térreo com �fI IilO r� truida, com terreno medin
sos de 'bebida ou' de comida, ra escritório e moradia. Sf\ do 55 m. de fundos por 10
muito ajuda o estômago a

b d' I I'a' e 'CI': de frente, sito à rua Ruy,

ra o com sa as pfl .,transformar as gorduras, faci-
,.

Barbosa n. 92. Próximo aolitando a digestão "Carbole. tório e porão para clrr(l�Jtl
T t R C lhel' AbriQ'o de Menores.no" é encontrado à venda em ra ar na ua onse· �

todas ,as fal'mac-ias e..dl'og-al·Í1'h . rI'! Mfl':f'1':9., ?,..7. Ego1lJ'aclQ)I.........__�êl; e ,tratar n.o

Serviço do Patrimônio da do e passado nesta Cidade
União em Florianópolis, por de, Biguaçú, aos vinte e sé

P\l'ecatória, e os interessados te dias dó mês de junho do
incertos por editais em trin- ano (le mil novecentos e

ta dias, publicando uma vez cinquenta e três. Eu, Pedro
no Diário Oficial do Esta- José HoJ'fmann, Escrivão
cl'o e três em um jornal de

Florianópolis, para, queren

do, contestarem a presente,
dentrf> do prazo legal, sob

pena dt\ jutgada proceden
te a ação, ser expedido o

mandarlo autori,zando 'a res

pectiva transcrição. Dá-se o

valor de Cl'$ 2.000,00, valor
das' terras. Nestes têrmos,
D. e A., cpm os documen
tos juntos, p. deferimento.

�iguaçú, 15 de junho de
1953. (Assinado), Acácio

, Zé1niú d·a 'Silva)\'Selád'o com

"' ':�>;(i;� ,���i•. "·",'

"ad-hoc", o datilografei e

subscrevÍ. Biguaçú, 27 de

junho de 1953. (Assin�do)
Osmundo Vieira Dutra,
Juiz de Direito. Confére

com o original ::!fixado no

lagar de costÜme. ,O Escri

vão, Pedro Jrisé Hoffmann.
,

Onibus Usados ,

a Venda
-----------�------.-

'lIIlf'nlll <JS glóbulo! sanguineos e VITALIZA o sangue en·

"''''lllf'rido .€ de "osto delicIoso e pode ler usado em tO,dar

.. idade. ,

1 "GMC" à gazGlina; 7 toneladas, ano de fabrica-,
1950, carroceria "União" (paranaens,e) para 40

Vende.�,se

ião
pessoas sentadas._

1 FORD V-8 à gazolina com máquina/ recentemen
te reformada, ano de fabricação 1946, carroceria Blu
'l1e�aUense para 36 pessoas sentadas.

1 FORD com máq·uina Hel'cules Di,esel, ano de fa

')l'icaçãQ 1946, carroceÍl'ia Blumenaense para 31 pessoas
�entadas.

A tratar na Indústria e Comércio ARNO GARTNER
� Cia. LTDA.

AO'encia VOLVO.
RUA São Paulo, 501 7" Telegramas RAINHA �

"', ':'� .

'i'eleíone 'Ilo'B ;r"- BLUNIENA . irL
< '

.'-'iÇ'

Um bar, sito à Alameda
Adolfo Konder, nr. 3. Ver
e tratar no mesmo local
e®TI'\. ,0 propriet'arío. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

.

TeJça-Feira Subirá à Sanção o Projeto Aprovado Pelo Senado, Ontem
ItIO, 9 (V.A.) - O sena-I quanto untes, determinan- -.....,....-----.._...._..- ... ......,...... -.....-...-...........-...............

'

------- 'oI"JYY',._· ..................�-.....·..--....• • .._.._..�w.........• ....• .....................,........--...........- .....-.._-.........•

do l:ederal aprovou, em "" i d� que a l:e�lIlamentaçãó da I

TIM' -=---,-'1 Tragédia DO Recinto d-o' Palácio Tiradentes' .
,

se�sao de ontem, o projeto I lei se verif ique logo.! • ••
.

1 ,__
'

_ _

de léi que cria o Ministério
I
O NOVO MINISTRO

I

da Saúde, e Assistência se. RIO, 9 (V.A.) - Com a ;NSTANTANEO I Com um firo no coração, suicidou-se o deputadocial. I aprovação, pelo Senado" do
Na próxima terça-feira, projeto criando o novo Mi-

O Comerciante ArnaÍdo I Plinio Gayer, do PSD de Goiaz
'

após aprovada a sua reda-' nistério, os círculos polítí- RIO, 9 (V. A.) -

Trági'l dista goiano Plín io LTayer, Herbert Levy, respondendo I do ecoou no plenário o es-, I Luz, segura pela gola o ve-
ção final. o projeto subirá cos admitem a hipótese de co episódio marcou a sessão com um tiro no coração. a um discurso do sr. Lauro.' talido sêco de um tiro. Mlii-

I reador Gercino Silva, que, I '.

tà sançí.o do sr, Presidente ser nomeado, a.inda neste de ontem na Câmara, com J Discursava, cerca das .... Lopes sobre o plano de re- tos deputados voltaram-se

I R ibl] I A lívido 'e contrafeito, procura a morte do deputado pesse- 115,40 horas, o deputado equipam-e.nto nacional quan-l para os fundos do recinto,( a epu rca.
_ 'I mes, o titular=da nova pas- '

alguém do deixa-disso, Ex- , donde tinha vindo o ruido
REGULAMENTA'ÇAO i Ia. No entanto, ainda não é

N " D IAS V'E LH'O"
-

,

O l'oder 'Executivo, após -onhecído o nome em que
cepcionalmente, ninguém O·

,'I

�oar���,d:O��i�l�·:::!O ��a:�pelas redondezas. Nem mes-
sanconada a lei, terá ses- recairá a escolha do Presí-

. quílamente ouvindo o dis-
t di 1 .no : um Trogilio's boys.

--- I t t d
' ,

sen 'I IaS para a regula- dente Vargas. curso, ns an es epois veio
Azar do Gercino, que após -

I den i tmeu; ação da matéria. Se- Segundo prognóstico, tal- . quase correne o o u em.'; a

receber uns upqcuts. vigo- O Instituto de Educação em dezembro o ano letivo. : mente, os alunos - Geroni.
paranaense 'Artur Sant-as,gundo se-propala, em rodas vez São Paulo dará o pri- I' I.

, rasos, sumiu numa esquina "Dias Velho", desta Capi- Na solenidade de ontem;" mo José Loureiro, Ivanilda bradando para a Mesa, que

polüi�,ns ch"c,'g.adas, ao cate,-' meiI."o ,l\:in. istrn d.a Sa(tde' e I '

I
'

t'
. ,

_ onde entrou em clinch. O tal, realizou, as 9 horas, on- I foram distribuídas Meda- Jacques, Ivone Santos .e An- es ava presidida pelo. sr.
Ic-, ar. Getúlio Vargas esta Assistência SOCIal do Bra- I I Lício Borralho, suplente do

Manoel Donato da Luz, que tem, uma reunfâo de alunos lhas "Henra ao Mérito", ao!, I
se ma Maria Pozzi.

ir;ti'� (' "ado em que o novo. sil. Por enquanto, hipóteses � secretário "Suspende a se-

I Ih tas.á t e pais, encerrando, assim., a alunos que alcançaram as b NORMAL - Ia., 2a. e 3a.
Minist jl'io Reja' instalado, apen::.s,..

' tem ve as con as a ajus ar
-. -, são que morreu 'um deputa-

;om o lider da V.D,N, na primeira. parte do presente notas mais elevadas, sendo Séries, com notas de 79,4 - do l", O sr, Lauro Lopes,------------------_,----

"::âmara Municipal, tambem período escolar. classificados, em primeiros
I
78,5 e 90,9, os alunos, res- que estava ao microfone,

quer tirar a sua casquinha, Iniciadas as f'él'Ías de -Ju- , lugares, os seguintes: pectivamentee Laura Alaíde : repetiu a comunicação do

� diz que é para já, Mas, nhó, as aulas. serão inter-l ' GINÁ�IO - la., 2a., 3a. e Ferreira, Gertrudes Pereira sr. Artur Santos, dizendo:

.sso será outro instantâneo, rompidas até o dia prímei-] 4a. Séries,' com notas 9,6 - da Silva e Eleonar� da Cos-
! "Um deputado. acada de so-

I .
frer grave acidente, rece-

Aguardemos. 1'0 de agosto, para concluir 8,4 - 9,1 e 9,4, respectiva- ta Melín, : bendo um tiro no coração".
-------------------------------------------------------------

Ministério .da Saúde
'-------------------------,-------

Florianópolis, Sexta-feira, 10 de Julho de 1953
PÕSES

-. I�ssembléia Legislativa :::;:��::����:�7:�:�:'·���
Oculos Ray-Ban, cigarro , Sessao do dia : 8-7-53. pares um projeto de lei, de sua terra ,f,S d:! «perár los, sito .rio

(pendurado) na boca e mão Presidência: Volney C. de Com a palavra o dep. Go- Apt",. rongratu.ar-se' com I [,1'01. f ':(hmento da rua Sal-
no bolso: Irinêu � Coêlho COliveira. UlCS de Almeida o ovêrnc do Estado, pelá g4l'l(l Fr.ho, com 3.500 me-
de Souza (ou de sósia), Secretaria: LenoirVargasl Par'. o ue o Govêrno do .usta iacào defuma Residên- L'·; quadrados.
Peito estufado, chapéu a.., .

El ídí B b 1 '" tad 'd t �:a ú Lcpartamento de Es- ,. ,

� ,f errerra e pi 10 ar osa.. ._.," auo va e encon 1'0 a .,'J t nr.ejo, apresenta indi-
be1'saglieri: 'Bayer. Idem, O [H· ...stígio do Poder Le- I uma \'p:ha aspiração do PC?- trnd..s dt_ Rodagem, que v.i-I (:n(ü') ao Govêrno do Est«,
com chapeu panamá: Celso . 'd '

l íd d d D'
.

1 f" .

dgialatívo

I
vo �1, roca 1 a e e. ona ra JelJé' .ciar o serviço e

I
de, '�fJ sentido da 'j;c!llsão

Ramos Branco. Ainda idem, A I' I" I
-

i
,-

, r

Seve nJ,s crtt icas !o,ram 1'".,lp.e, eJl;a seJa a JUsta açao c�'l.':·,1 ""c. que servem, não so 110 P,aHo Rodoviál';O ,II) Es-
sem chapeu: Caruso (Vrlí) I •••

formuladns ao Poder Legis- de umfl Escola Reunida, o "que,e n.lll1lClplO, como tam- . te "P, ([.s' estrada;: 'qLle li-
.Mac Donald, Cabeleira pra- ,

,
'

f' dl'r), r:,1 ",',tE s de .A. I""CI'(}c", nes-' ém ao,s 1,,'l',nl'cl'pl'O�, vI'zl'nhos, "," A ��·tr!'i-UC!I;(_', L'O epe' se re ere ao _r � � u, ,,_ • " l�,l'll _r.lO (Ias nl�,,:' �1 ,'� •

te::,d::l, au voZ au vent, ocu- j
,

't t Ih[\!::l.l:n "llneioTIrd, pelo dep. �� 3e,' 'CO, apresen a uma ',um !ii:S o que e C�ll'acte- ''la ).·'(:�ii'a-Cllritih::lnos e Ca-
los escuros: Nelson Brasil. "

" , ,

::;:t;';":J I\':cdeil'os, ind!c;�ção, para a oual, soh- 'T�2 () fC;pll'ltO público que ';adJl',� localid�Hk/ dt' Fáti-Idem, (não argentée), em
I Pu::, :'egularizar esta si- :ita i) [troio da Casá. �Lm]::l'e lhe norteou os atos, n1[f, (11:(' 1,[,ssa pe� t"I<.!:.taç:'1O

'::uidadosa mis em pZis cas- -

t I
co' •

n II 'f' D t d
'

,

tuaç?,c, apresen a aos seus :";Jquen'u ,e o e o progresso ,) ,;re('e ao .r'..S a o, qm ter-, l!;xperillwntal de tr;go.
,anho, asfaltadamente glos-
,oraua: Chiquito (Bacana)

(

Mascarenhas, Azul mari-

alô, Alô Araranguá e Cric,úma
Na sessão de ontem da Assembléia Legislativa,

o' Projeto-de-lei n. 143/53, que mandava. construir
os prédios para o ,funcionamento aos fóros de Ara
ranguá e Criciuma, foi rejeitado.

Contra' o voto da oposição se manifestaram as

lulllcadas g-overnistas. Havendo empate na votação,
CvU be ao Presidente Volnei C. de Oliveira dar o' vo
to d� dcspmpate, o que fez contrário aos interêsses
d�1quchr;,; C(;mal<cas, ou seja, rejeitando o projeto.

Análises
Trapiche Para Araranguá
Na ,tribuna, da Assem-. e Leobel'to Leal, qLJe lhe co

bléia, ontem, o d'ep. Lecian
I
munic"a haverem aqueles

.)lovi!lski, lê e aplaudé o te-
l
deputados conseguido, a

legramn que recebeu dos I construção de uJn trapiche
deputados Joaquim Ramos I de cimento para Araranguá,

M. SOARES. ! cial, tenha esquecido os

Hoje, nos prenderemos a seus servidores, () que vale
retalhos de análises, sôbre 1

dizer o pessoal da casa, nho, colete, sweater, cache-
acontecimentos variados .e � cuJa situação não resiste a cal, polainas, lu.vas, esguío

}
que têm sido o assunto do 'um confronto com as de- (col11o um poste da Tele-
momento. mais classes assalariadas". fônica) Fernando (Lenço-Os "incnnoclaustas" x x x

O b 'lh'" bl'anco) de Melo, Fortão,rI ante matutino o "No meu gQvêrno não há
"Diário da Manhã", em sua _,ugar para os parasitas dos bem humorado, chapeu cin-

Petro'leo L"' C dedição de 2 de julho cor- Jinheiros públicos.,." l:l, gravatas claras: Luiz à.Jm ,aça or
rente, assestou suas bate-

.

x x x (Nash) de Souza, Peque- _,
. -., _

rias contra os "inconoclaus-
, "�o�strui r, e,m o sobras, .lÍnho, glabro, discreto: Ne-I "e8S&,0 de' ontem da Assem-

tl,ls" que pretendem demolir ItelS a coletIvIdade sob a' A

( d d ) C
A

elh "AI d C " , . reu voz o ano orrea. ,)!éi[l Leg'islativa.o v o varo e arva- 'nals 1'lg'or08a concorrencla i
lho" para construção de um 'bl'"1 Desta vez, com provas h-
moderno }eatro.

pu Ica.

x x x I' FOTO-TEST ,ciutáveis, demonstrou a e-I-
Se o que eles pretendem "Não sel'á esquecid,a a f -:istênr la, no interior de seu I'dizer é iconoclastas, devem nstnlação de usinas hidro-, Quem gov\?rna o Estado'! r 'y:unicipio de petróleo, o

estar-se referindo ao sr. .Jétricas, nos moldes J' á. tra-
1
•

•

, Irin&u? 3, Collin? Ouro Negl'o.Pref�ito Municipal, que em ;ado;; em minha plataforma
.1.,

Iseu discurso proferido em �nterior". 2, Bayer? 4, Genésio? Quando o Govêrno Fede-

1-2-51, assifu se expressou: x x x " 'aI manda pesqüisar a sua

"Quero acentuar que acho Realizações. TELE-FOTO ·;xistencia nos estados do

indispensável para Floria- Veto formal ao aumento I'araná e Rio Grande do I
nópolis a construção de um lo funcionalismo votado
teatro municipal. . . etc, )ela Assembléia Legislati-

Em virtude de uma pa

ae no aparelho de recepçã0
�illl, seria irihlsto exciuir

2açadol' dessas pesquI;;as,

,lois que existe petróleo em

etc". 'la.

o Líder Cristão x x x pão podemos apresentat', ::Sempre preo;upado com o

Em' uma roda estudantil Negociatas vergonhosas como, era de nosso desejo,
progresso do municipio que

alguem falava no govêrno

I
'lue atingiram seu })onto d t t n'com es aqu€ e a opor u l-

repres.enta, o dep, Siqueiracristão do sr. 'Irine,u Bor- náximo, com a do cimento, d d 1 f- .' da e mereci os, a te e- ato
Bello, voltou à tribuna, na Por esta razão, solicita

nhausen, quando um líder .. àrgamente comentada pela'
da J.U.C. "Juventude Vni- mprensa.

do sr. Bulcão Viana, rec,�- ""jam endereçados telegra-
versitária Católica" assim

I
x x x' bendo a gt'G,nuZina., n� T:- D. 4dollina mas ao Serviço Nacional de

Ise expressou: "Nunca o sr. Construção de PnláciQs souro Nacil,lrlal. O Ilust.e , r'etróleo, ,e ao Govêrno do
Bornhausen representou um

.

nababescos, sem utilidade, politíco, fiue é o cavak:i.i·O B�DPP ,Biasi, l�stado, no sentido dO.-€llvio Iesfado, um sistema ou um porlafilhados políticos, sem andante da V,D,N, �sla- Vitima de Uri, LP,;t!stre J�' uma turma de pesquIsa,sentimento cristão. Não é qua quer concorrência.
d 1 ( ,\T,..l I' J.

.

I ua sr ,anue ey r "ue ocol'r'I'do, ante-ontem, na es- �lté Caçador.
crIstãoqu.e�ve.taaumento ,x_xx '"

'

o,.

','" .

I-a um funcIOnalIsmo expio- Contmuaçao da red,e t.er-,
o dIga) faz ..t'se acomlJa- trada de Lajes-CurItibanos, .

'> O plenário aprovou o pe-

rado; quem nega' abono a -no-elétrica iniciada na ges- nhar, no ato de receber a faleceu a exma. sra. d. A- ài�
"

'rios; �u;m pO�,suindo minas �ão:, do g�vêrno no anter!or I
er�a, do ; ...·2Iludor Alcid(:s dolfina Rupp BIasi, irmã do

de caIvao enIlqu�ce com o c tao dtlIament� ,combatIda Ferreira, q w bi. portado', sr. 'Dr, Henrique Rupp Jú-
suor de uma legIão de es- pelos eternos vlgllantes. I'd l' d b '-I
cravos. Não, nunca, êste Conclusão Fil1�1

e uma lU a cor ell e en� !lior, diretor da Faculdade

homem não é cristão".
' S, Excia tem plena razão ',iacta pelo l'''off:ssor Raebr, de,Direit0 de Santa Catari-

Os Convertidos luando afirma que a De- B V M na, e genitora dos acadêmi- 'Para a Capi'tal da Repú-
Segundo notícias _mais magogia � a pior inimiga do' ,''I; cos, Paulo e Aluisio BIasi, a- blica viajou, ontem, via-

recentes, converteram-se, Regime Democrático. '. ' I 'lllele oficial-d&gabinete do aérea, o nosso ilustr'e con-'·
por fôrça das circunstân- " ,

,-r. Governador do Estado. terrâneo sr. Prof. Henrique
eias, ao catolicismo alguns'

-� IMauro Waccar·1 I-

( A noticia do falecimento Stodieck, que vai represen-escribas do "Diário da Ma-
nhã", até lIa pouco compro- Jânio Vai 8anbdr; CONVITE PARA MISSA I d�: veneranda senhora, cons- taI.a Faculdade de .Direito
metidos com os credos ver-

2'0 M'I P
,

A União Catariner.se de I terüou à sociedade catari- no 2° çOl}.gresso Latmo 'A-
melhos. I or Mês! :2studantes, profundamente I r'e113e, tendo compar�cido I mericano de Sociolo'gia.
Desta módesta secção en- SÃ.Q'�PAULO,,!? (V.A.) --f lonsternada com o faleci-I i:'OS funerais, qpe se verifi- Do Rio, após êsse conela-

viamos nossos' parabens a '"

I
'

êste ato de contrição.
) sr. Cantidio Sampaio, pre- r.�ento de seu Conselheil'o, eararn ontem, destacados ve, o Prof. Stodieck seguirá

x x x ;idente da Câmara Munici- a(�adêmic0 Mauro Vaccari, tlementos déta Capital e para Salvador, na Bahia,

S, Exia, suas promessas, )a1, promulgou a lei; fixan- (,0nvida aos 'est�dantes, !'1unicipios de Lajes, Cam- aonde� I:epresentará a Fa-

suas realizações. do em 20,000 cruzeiros os mestres e amigos 'do extin-. ros Novos e Curitibanos. culdade de Direito e o Tri-
Promessas. mbsidios do prefeito, e, em te, para a missa que man- O ESTADO apresenta à bunal Regional do Traba-
"Até, hoje não pude com- 15,000,00, os do sub-pr,efei-I c.al'á celebrar, sábado, dia <:xma. família enlutada ex- lh�, de Porto-Alegre"no 3°

preender como é que um I ,
, de' 'DI'-país que avançou tanto no .0, como verba de

rep.
res

.. e.n-I.] 1, as.
8

.horas, na Catedral nrE'ssões .do seu profundo Congresso Brasileir@

domínio da u§§iflt'nciª �o-. 'ação, . Stetropolitana. pesar. rei
..t"o;;;............""'f'-

""".i"

�açador e só os cegos não

Prof. Henrique
8todieck

De passagem ou de volta 'di) Tribunal de Justi
ça, costumo, às vezes, quando o temp-o não me es

casseia, dar uma espiadela na Assembléia. Mal che
go, o deputado Clodorico Moreira vem trazer-me a

pergunta invariável:
�

- Você por aqui? Qual é o barulho que vamos
ter?

Tudo isso porque, por mera coincidência su-
cl'deu que estivesse ,presente a dois ou três t�mpos
,.quentes lá 'no Legislativo.

A
Ante-ontem, ocasionalmente, andei por lá. E por

sobre bem empregar meu tempo, divertí.nie um bom
pr,daço co�m o meu muito quel'ido amigo Enm'í 'l'ei,.
Xt ira Pinto.

',Ouvi, de começo, um di,:curso incisivo, em te1'
mos' elevados e enérgicos do deputad-o Tenório' Ca
valcnnti, protestnndo contra uma decisão facciosa e

insustentável do presidente, q-ue se não conforma
(:' rn sair der cartaz.

Depois veio a defesa, imediata, do líder do P.
'S. p, O eleito de ,Tangará meteu os peitos, de ,vere
da: "Venho f�zer a defesa do presidente, porque o

presidente merece defesa. A ,desefa que faço do
presidente é uma defesa merecida. E fazendo a de
fesa -do presidente, que mel'ec,e esta defesa,' é que'
ocupo esta tribuna, Venho, por isso, a esta tribuna
p_ara fazer a defesa do presidente - defe� que, co-
110 disse, o presidente merece ... ". '\

E, nesse cí6;ulo de giz, '() Enorí falava ,e o ,Volnei
vermelho e encabulado, sorria amarelo, Um parte
_estálol1 :

- O qu; o P. S. D, atacou não fói a pessoa do
Presidente: foi um ato seu,. contrário ao Regimento.
Este é que precisa de defesa.

O nobre tangaraense reagiu: - "Tenho aqui
um ptr i m o l' o S o trabalho que dá a verda
,ieira inteligência do Regimento." E a discussão a�
'calorou-se; _N.ão seria possivel que o sr. Enorí' já
1 ivesse escrito, no bolso, uma resposta ao protesto
feito mÍ11Utos antes na Assembléia. Desafiado a ler
êsse traôalhq-defesa, s. exa. sacou-a do bolso e co

meçou: -:- "Sejall". minhas primeiras palavr{ls ... " Ü-S:.( ,,"'"
apartes choveram:. - Como é que- V. Exa. já traz".
escrito a resposta de um 'Protesto agora, neste mo

mento formulado? - Como é que V. Exa. adivinhou?
- V. Exa, é pitonizo?" O sr. Enorí, acossado, saiu- _ �

se com esta:-'COJllO é que sabia ... foi uma cigana
que me preve,niu!" E continuou lendo:

_:_:'�testo do Jíder do P. S. D" deputado
Estivalet Pires"," ::'l'ovo

. �parte: - Perdão! Quem
fez o PTotesto foi ..Q._deputado Tenório Cava,lcanti!"
O sr, Enori caiu em si: -'- "E' mesmo! A cigana me
enganou !"

" ,

Mas, firme e heróico, continuou a ler o espiri
to-santo: - Porque o art. 128 do Regulamento é

_ claro". Aparte - "Que reza essa artigo?" Respos
ta: """; "Sei lá o que reza esse artigo!"

E nesse diapsão leu tudo, comovendo, sobrema
neira, o presidente, que não eSperava que êle lêsse
tão mal Q seu discurso!

.
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