
'gr. Presidente, o Congresso Outros oradores mais di- nr.s moldes da Cia. Side-

conhece bem, em todas as lata.Iamente, considerarão o l'l."giea Nacional, em_ La-

suas minúcias, o Projeto de veto ,'m todas as suas c ir- ';<Jna, à base exclusiva de

Lei referente ao Plano Na- cunstáncias.
_
Meu objetivo, carvão nacional. . ... , ..

cional do Carvão. É sem dú- nesta tribuna, prende-se I!O C I'f� 500.000.000,00".

vida, uma das mais louvá- exame do veto fi. emenda of'e- O veto presidencial bus ..

veis iniciativas do Govêrno I Cl:<. a no Senado Federal .iou, Jl,E.üe texto, três exprea-
\

da República seu ofereci- !,( lo S�. Senador Alencastrc sões para opor-lhes o seu

mento ao exame do Parla- Guimarães e aprovada pela ��t"):

Florianópolis, Sábado, 1� de Julho de 1953

I

nio Borges, que vinha

cupando esta função.
0-

o Plano Nacional· do Carvão
,

Senador Ivo d'Aq�ino se opõe aos vetos presidenciais
o SR. PRESIDENTE - não me posso furtar ao

exa-,
Cârnar a dos Deputados, con- r nos O 'resclvido é que po-,Tem a palavra o, nobre Se-: �e_e '� crí�ica do veto 'par- i>ui:31,Jl1cia�do �

o segÚi1!te! d��'� alcançar arti�os, p';,le-,
nador Ivo' d'Aquino, segun-' cial v'erecldo. pelo} Chefe do 11'c...tr : I ra mesmo, em circunst ,:11·

do orador inscrito. I Executivo, Federal '� vários: ,-'Para estabelecírnento
'

c,as especial issimas, atingir I
O SR. IVO D'AQUINO -

I artigos daquela proposição). I L' lima usina aiderúrg ice. incisos ele determinada dis-

mento Nacional que, com o

mais alto descortino e a

melhor atenção, trouxe co

laboração valiosa, a fim de

"1° nos moldes da Cia.

;"Jr]erúrgica Nacional;
2° em Laguna;
[\0 a palavra "exclusr

va"

posição
Nem, ftssim, esta cpin iào

� pacif i, a. Eu próprio, ncs

ta Casa, já largamente dis

cuti o r.ssunto com outros

.(:r)l·ésentnn�es da 'Nação', e

posso citar um dos mais

as F

o texto assim redigido: ,.iberal ]'l a interpretação ; :=..-

"Para, estabelecimer.t.o coitava o veto, não só sôbr e
de uma usina siderúrg i-n c1rtjgoS corno .sôbre todo., e

à base ue carvão naclo- quai'Sql;e/Jncis�s �om auto
nal, Grli; 500:000.000.00". aômia dr sentido. Quer di.

larmente, deve ser r�ssalta- der comunista brasileiro Sr. Presiden te, ainda há .

(:1': urna vez supressos, não

do o beneficio que este pro- Luís Carlos Prestes man- pouco, nesta tríbuna, o Sr. alterassem a substânciá :11

jeto lhe traz e, como rejire- tém agora seus quartéis Deputado Jurge Lacerda, texto a que pertencessem,'
sentante de Santa Catarina generais' em Cochabamba, representante com') 'nl de

no Senado Federal, não pos- Bolívia. Santa Catarina, crtt icou do

so regatear aplaueos ao Sr. Ross, que acaba de re- ponto de vista const ltucio

Presidente da República, g ressar da América Latina, ual e regimental, .'\ forma

que teve a elevada visão de disse que Prestes dirige da por que foi oferecido o ve

procurar resolver o proble-I Bolívia um exército de t,('. Realmente, exart.ínando

ma do carvão nacional. I g,uel'l'ilheiros' integrado por se o veto; ver-se-á que, cim

Sr. Presidente; não obs-! 15.000 comunistas mil itan- a .subtração das expressões
tante essa circunstância, tes, que "tentarão apode- referidas, o Poder �xecllti-

, rar-se do govêrno brasileiro vo não apenas usou da sua

Ua-a Uavera' I tão logo �oscou l�e de 01'- at�ibuição c�nstitueionai
,n ,! dem para ISSO". privativa, mas também le-
,

Ia t-l I
- I tam- g islou, Houve vevdad«i 'a- RIO, 17 (V .' A.) - Não usarei o govêrno para ser-

'

te�ente, ,�s leis q.ue asseguram a liber.daíle �o._voto':, �-,lDuS I O Ç.08S DaS li bé� j:�':a!�st:Qm�i;::tas la- mente transformação, não _vir ambições políticas, nem minhas, que as não tenho, 'pol�ndo o�, candIdatos que a verdadeIra OplnIao pubh;;.

pastas militaras 'I' tino-ame.ricanos estão pro- ;,;ó na fisionomia -do t,;'xto
nem de �n�rosd' qfue a�t.alimentem; não admitirei lqual-

ca Impuser.

" quer especle e' avon Is.mo nem o uso por qua quer -P I R·
_..

d V t' d VRIO, 17 (V. A.) -,- Segun. I curando destruir a econo- votado pelo CongreasCI cerno' m$io da coisa pública em benefício do interêsse particu- e a e]8lçaO, o
.

8 o e argas
do apuramos, �m fonte ofi-! mia \de seus respectivos paí- na sua substância. lar - declarou em entrevista o "O Estado de São Pau-

I
'

, .' •

cial, no próprio Catete, o! ses' com o propósito de con- Sr. Presidente, não é a lo" o sr. Lucas Garc.ez, a'o convocar novamente as fôr-, Na sessã!} de ôntem . da' denclalque, veda a localIza-
I ças políticas de São Paulo paJ'a uma concentração de es- , CaAm'ar'a' Federal _ o' sr. I ção em Laguna de uma Usi-

presidente Getúlio' Vargas! vertê-los em "cargas e não pl'imeira vez que, no (;,'I!- _

, forços 110 sentido da- satisfação das "tremendas respon-
I

S I -R
' "f t

i na Siderúrgica.não pretende substituir os I vantagens" no caso de uma gresso Nacion�l! se tem C0n- ;;abilidades dfl. hOl'a presente". Acrescentou o Governador au o amos mam es ou-se
I

ministros que ;�m ocupan-I,g�lerra entr� o� Estados U- siderado a questã� de o �'cto que não t�m .candidato à futu:a su<:es�ão d� São �aulo I

pela rejeição do veto presi-
I Nado as pastas mIlItares.' I melos e a RusSlliI.' alcançar textos nao, autono- ou da RepublIca, e que mantera, "energlca e Il1translgen-

'

/ I
�•••-••.-.._."_;" w _._- - ••••••_- _-•••••-.-.-.-••••_••

- •••-_-_ _-_-:_-.-_-. r�..&-., .T.J._',._-:z7&- -_- T_'T_% �-_ _ -..-..-:..-:.,. ..........,.... ,_- -......-r..-..�Wa"'fJ�,.......,._.� �_. �.............,
Sim. Até que um dia reconhec-eram que L,ages é um

N
'

p. I Jl>t.
n!ldor, dar�a a. Lages u� preJUlzo permanente, lUcalcu-

t O I Icas I I d h E que O Sr lrineu Bornhau-
exempl� de tra�al�o ,e de dignidad�. '" . O as'

' ave em lU eIro. ra ISSOo. nente-coronel I<tino Sarden-
Dal" sem dUVida, po,rque repelIu, na prImeIra VISIta , \ sen queria.

_

berg, .,repres,entante das
do sr. Irineu Bornha,usen o' insulto de se prevenir êle da

,;" d T .

t C
. � O'bra's Pu'blI'cas PII-

Eis aí o amigo de' Lages!
.,

t
�

l" I dI'· sao e ranspor .,es, omumcaçúes e
.

, x x Fôrças Armadas na Cofap,maIS drIgorodsa pro eç.ado PAo IClal, cO��d�e e a precI�a�se blicou o Plano Nacional de 'Viação e' Conselho Nacional foi nomeado pelo p'res!'dentepara efen er sua ,VI a. que e eplso 10 marcou o JUIZO I
d T t

x
,

�

I
e ranspor e. " Os J'uristas e J'urisperitos oficiais e, oficiosos ainda Rque o sr. Governador faz de Lages. Mas, como se nao

N
.

t t b
-

st' PI Rod()viário com
da epública para as fun-

bastasse a polícia de choque para guardar S. Exa., para t d
essa Imp�r

an e o rat eda� ,Ojust���daas rejeitadas
não' puderam responder se as leis vetadas, cujos vetos

ções de substituto do presi-
lá foram mandados seráficos agentes secretas. ,Tão será-

o as asdemen as apresen a , , hajam sido rejeitâdos, ou não' sancionadas pelo Executi-
e aprova as d t d 1 d I P 'd t 'd dente' da mesma Comissão,

ficos.que as jóias de um roubo ocorrido na bcasião, na A
:
t d BR 36 t d arti d

VO" mas ecre a as e promu ga as pe o reSI en e o

residência de um saudoso fazendeiro, deram ingente tr�-
O t

o .prf'OJe °t .

a -

A-
es tr.a a qlue Pa nL 0g

do tegislativo - e contra as quais não se manifestaram re- na ,vaga aberta com a exo-

b I
.' -

'

d l'd d d
es e, na ron eIra com a rgen ma, a canç va a es e

cursos ao Judiciário - são ou não são leis higidas, de neraçã'o do sr. LUI's' AntoA_,a ho,a um JornalIsta para serem evo VI as ao ono, e- �.'
B R t' t' FI

.

'1' d .

..' IprossegUla por om- e Iro a e orIanopo IS -,o epu- cumprimento obrigatório? .

pOIS _de apreendIdas ..

: .' . tado Wanderley Junior, líder da-bancada udenista na Não há, nem pode haver, outra resposta: são. Em o
.

Lages, terra de dlgn.ldade, por ,certo. terIa ,que repu- Câmara, por determinaca-o. do s'r. lr,ineu Bornhausen, a-,
d I Ih d d I send!), o Governador, ao que'rer aplicar os saldos dolar. a, pre.sença desses I ustres. e esco I.os g.u,ar a-cos-

presentou a seguinte e�enda, que se lê à pá,g'ina 200 da' _.

t a Ó Ch f d E t t· h d exercício, anterior, deveria, antes, satIsfazer as despesas,as o unlc ,e e o xecu IVO que, a e oJe emons- I aludida publicação:trou medo de visitar a culta capital do Planaltl}. que essas leis criaram. Saldos, evidentemente, seriam as
Emenda nO 75 b

� li dasEis aí o amigo de L,ages! so ras n_a� ap ca .

Mod, i:liique-se a diretriz do traçado d'a BR-36 A d I dI' . .•
,,_" �,

ii�!i�1t;1_
escu pa e que essas eIS eram mconstItuclOnais

,
' ., X � i.,� i,

.

L ... ·biM..i .� para São Francisco do Sul, Curitibanos - . é asnática.,Quem as declarou inconstitucionais? O po-',x I Vila de São Miguel.do Oeste. '

'

der competente - o Judiciário � nem foi solicitlido a.
, O d��. Bahia Bi�tenco�rt apresentou, há tempos, na I. Essa emend�, .felizmente para La�e,s .e Florianó�o- examiná-las. O Executivo? Desde, quando êle tem fun-As�eI_Ublela, um proJe!o 'crland� um grupo escolar �m I

hs - e sem preJUlzo �a�a outros mumClplOS, que estao" çóes judicantes, no assunto? '

ItaJal. Decretada a ,leI, o sr. Irmeu Bornhausen sanclO- no mesmo plano, benefICIados por outros traçadas de ou- O que o O'ovêrno não quer
' . _

I' /;
nou-a I

..
- ", e cumpnr as eiS, e res-

'I'
.

"

,

'

.

tras rodovias - fOI fragorosamente derrotada pela Sub-
t peitar os poderes. O que O' govêrno quer é engolfar-se

AntÔnIO Fe IClano, vem em-

Quase a mesma epoca, o dep. RImas Ramos ofereceu emenda nO .75-C, que restabeleceu o traçado FIO'rianópo· I na demagogia E pensa que Lages e' t d b t d preendendo todos os meios
ao Legislati .. t 'd t'

.

d b'
I

I •

", erra e o ocu osvo proJe () I en ICO, crll�n o tam em um gru- lis-Lages (obra citada, pgs. 202). que lhe acredita nas patranhas
'

no sentido do barateamento
po escolar em Copacabana, bairro de Lages. 'I Causa pois riso, e riso solto, essa demagogia sem Como bem comentou o Jor�lal da' Serr .

','

I da
càrne verde. Ainda naO. sr., Born�ausen vetou-o" por inconstitucional! preço e sem nível com que o órgão palaciano procura dio dos Cr$ 700,00000 que o'sr lrine B a'hesse �PdISO-EIS aI o amigo d L , "� 'bJ' A

d C
' , . u orn ausen, es- têl'ça-feira, esteve em con-,e ages. ,embair a, opmla� ,pu �ca, em torno. e a:pe.nas 1'$..... tinou a Lages �epois de Cr$ 200.000,00 J'á estarem des-

200 000 II ad I t B t· d ferência com propri.etáriosx x . ,,00. qU,,�'
Ja ap c �s por el an enor, o sr.

or-!
ma os a outro município, vem apen,as"provar que o

,n,
os-

x nhausen fll�gIa querer aphcar em Lages. 80 Go_vernador "além de não sa-ber leI', não sabe contar de J.rigQ).:i{icQs, tnüando
A Câmar� dos Deputados, em 1952,ilelasua Comi - O deSVIO da estiada BR-36, tent.ado pelo sr. Gover- também". ,1 SSl1l1 to,

-�..._1"

converter em realidade um

dos mais importantes pro- P.) - O jornalista Stanley

blemas brasileiros, quer sob Ross, especializado em as

o ponto de vista econômico, suntos la�inq-american9s,
quer sob o da própria segu- declarou, num discurs-o que

rança nacional. pronunciou hoje no Over-

Ao meu Estado, particu- seas Pl'eSS Club, que o Ii-

NOVA I0RQUE, 17 (U.

211i in en L,;., que já passarun. No c 1,�0, a supressão das
;:·ela Câmara dos Deputados, -e xpressõc, e da palavra ?

o Senhcr Prado Kelly, (.ue (:Üf: .ms r efe ri, abrangidas
sustent ivn poder o veto par- pelo veto, deforma 'comple-:
-ial apenas incidir sõbre lamente o artigo €i tran sfor

',l'tigos completos," ma em or iro texto o votado

GOVERNILDO - Que diabo é isso. Fogo na roupa?
Mas o Diário diz que tudo vai indo tão bem!!! ,

� ães, oferecida no Senado e
,

aprovada l)ela Câmara .)C'

;)eputados,
(Continúa na 6a. pág.)

Desafio a Jango
RIO, 16 (V. A.) - o sr. O repto inspira-se na de-

Nilton Freitas de Sousa, I cisão do sr. Jango Goulart

antigo membro da Comissão
I
suspendendo o funciona.

dn-Impôsto Sindical, enviou I mento da Comissão ,.para

uma carta ao Ministro do: uma devassa na aplicação
Trabalho, sr. Jango Goulart.I,do Fundo Sindical, com o

desafiandoeo a mandar pu-I que fi�oll anulada-a resolu

blicar, mensalmente a rela- I ção (n. 1789) de C.I.S., tor

ção dãs ·pe�soas físicas e I nando obrigatório a divulga
jurídicas que recebem

di-II ção
mensal de suas ativlda

nheiro do Fundo Sindical. des e da relação dos que

,
recebem por aquela verba.

Carlos Prestes
na BoUvia?

Em virtude do veto, ficou
,

. Sr.' Presidente. fui m.ns

nele Congresso.
,.Esta, Sr. Presidente, a

»reliminar que levanto

quanto ao veto opos-to à e

menda de autoria do rl.istre

Senador Alenca str'o Guima-

,
I

«Não usarei O· uovêrno para ambições políticas»

RIO, 17/V. A.) - O te-

jExemplo "

I pala o. Prefeito
o

Paulo Fontes
SANTOS, 17 (V. A.)

O prefeito desta cidade, dr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ECO:NOMIA absoluta
'-

.

Grande CONFORTO
CONFORTO absoluto

- {

Grande ECONOMIA

AQUECEDOR ELI:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1,000 litros

:i,

AQUECEDOR

ELÉTR.I,CO

<IM��
IME-ASÃO �.' CHUVEIRLJ

;.

f-=--"�
íL

Capacidade 30 LITROS

•
.

Construido intei rarnente de
cobre,

• Construção sólida, -sendo a caixa inte.rna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular. inteiramente bllndada.
• Controle automático de temperatura PQ(-' H,RMOSTATO.

que proporciona grande eCONOMJA.

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe
ratura ' desejada,

Fobrlccdos
_

nos tipos'
horizontcl e vertlcoí.

o MISTURADOR DÃKO, de reçu

logem instontoneo,
.

permite o

maior escola, de graduações de

TEMPERATURA.

1}t:Ao
..... .�;-.__...;

GARANTE O QUE FABRICA
-'_-'

-. �.' D4.MOS 8/A.-Comércio e &gências
Rua João Pinto, _'_aFpolis--Sta. Catarina

Cerâmica São Caetano Aluga�se' i�riunvir�to .

-

.

•

• Aluga-�e uma casa à Rua: na RussíaTIJOLOS PRENS1\tJOS, TELHAS, LADRI Conselheiro. Mafra, n. 53. .

LIIOS,- RODAPÉS E MATERIAL REFRA· An dar térreo. com salão pa- LO�D�ES, 16 (�. A.) .

Luz, Caridade e Amõr, aten-

TARJO
-

Certos c irculos d iplomati- dé á consultas. Novo ende-
rn escr ltór io e moradia, so-

cos peftencentes aos países rcço : Avenida N. S. de Co-P·RONTA ENTREGA brado com salas "para escr i- .
.

satélites deixam Circular, pacabana, 540, Apto. 702.

O
.

-

G
.

Bt C
iii brio c porfio para depósito -., '.. . intencionalmente ou não, a - RIO DE JANEIRO.

SnY am�. Ia Tratar na Rua 90ns�lhei- propósito da aítuàção n a+ Consultas :Cr$ .30;00."',
.

",,'. ,U'
"

ii! "1"0 Mafra, 27. (Sobrado).
União Soviética, os seguin-

'P tal -()-()�O<l_O_O-em'1i.

os a_o �
� tes rumores, que

'

reprodu-
i· A C I 'r:E �. . ,

�!,-, . A G � N:�� A DE t ��os :���:��;l�:t':S r�!{�:;,:�' V'C""de-seCI__O...... (I.....(r_(I_()_O.4l&iliiHI-e.act-(I__()4I!B>:(1... c
t d . V. ..

PUBLICIDADE f

,compos
o os generais 0-·

k b
.

-

"-
-

-

..... Um bar .snoo er �m 10$·
- ..

_
rochiloy, -'Bulganmo e Ju- :.

C
.

I P d;� -:0:-
. ,:' talado á rua orone e ro

,. RADIO __ JORNAIS i -koy, POSSUD'la atualmente-o
'81 f tc , poder real.

" .

Demoro n. 1.4 em ren e

A e �

I do Posto' C. Ramos no' Es-
! REVISTAS & Por ocasião. da próxima .

� .,. -

d S
.

t S treíto,
..

-,
reun iao o ovie upremo,

Tratar no Sàlã_� �oderno-()4_HI-8'!l&-O......O�()....� no dia 28 do corrente, o sr.!
com o Sr. Ermínio dos An-

I Molotoy .seria of.ic�almente
reconhecido. como Vice- jos.

--------.....------.�

Primeiro-Ministro encarre-

V
-

d
.

gado das relações com o 'es- .

en e.-se
trancei , , " .

rangejro e com os pa ises

I b" AI d" I' dos" Um ar, sito a ame a
a Ia os .

.

Q
.

.

. Adolfo Konder, nr. 3. Ver
uanto ao passado Ime-,

.

1
'

.'. . _ e tratar no mesmo ocal
dia to, eis a explicação do

I '..
,

'

, . com o propríetarío.ostracismo de Béria : Ma-

lenkov suspeitou do seu co-

lega, não somente por n e-

g ligência mas igualmente
por provocação na

Alema-Inha Oriental.. sendo o pres

suposto objetivo de Béria I

desacreditar a política de I
.

harmonia de Malenkov. Nês-j
"a ·oportunidade êste con- i
sultou o marechal Varochí- I

ESTA'
.

DOENTE? '"7' DE

SANIMADO?
_/ A Dra. L. Galhardo ex

médica do Centro Espirita

JRRÔl'iiMO CpELHO, 14 _. Caixa
:: .: :..r-.;---- "�23g' - Florianópolis .-

, ." , DISTR.IBUIDOR.ES

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

ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFIClENTE TRATAMEN.
TO PARA INFLAMAÇõES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

I
I

I'
I
I

DR. GUERREIRO!
CONSULTÓRIO' r: VISC-DNDE DE OURO PRETO!

_ ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. .

!
RESiD�NCIA - :PELIPE SCHMIDT N. 113. I ...--

I .' i ,,',; ..,·oi '<í!I f i;;
,

...SINUSITES
E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

'TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS. $tSnURlilO
lov,' que, pela sua parte,
conferenciou com o mare

chais Bulganine e Jukov. O

....

.

� .. .. • .. .. .. .. .. .,,-,,"-.�� �·lo apóio dos marechais permi-
C..:..:�;..:..:�:..; � ".�+." ,.+.++ •• .++ ++ w· ·�· "t tiu .

a -Malenkov'_ mandar,
�", .,

\
. .:.-i prender Béria. Mas parece�t"· "A'B I'

.

D Sua 'Ca/sa �t que o Primeiro-Ministro te-,�t� .' . e e--za-, e -

.

.

.

••• ve 'de pagar êsse serviço por�t" .+.«� ,

CP' I J' I' �t.. um preço elevado e que um
'

�;�.' ..
om�ça e 8tJ

.

ane as :,+. tdun�ir�to. dos marechais I' � '.�., .:. constItUl' resentemente o. O'C d I d';---..... '

S t d ,_ I ' .'
entro e rra la�ao��. NK'O iNSTALE CORTINAS EM SUA CASA SEM VI 1- �:"+ p�, �:.re�fo' .�as. o. �ropno ,Me�tal "A�o.r e L.uz" reahza.

�:I TAU PRiMEIRO A �:"+l exelclto'e",taIla diVIdido en ..

sessoes Esotencas, todas as se·

�t�
,

" J',Da'LH·E.RIA· ·e· 'O'I,lel GnLLUF
�l tre a tendência Malenkov e gundas feiras, às 20,30 à .rua�t� ":'+ a tendência-. Molotov. I

Conselheiro· Mafia, 33 - 2°
_.� � � andar.. . .

�i· ·i··. ENTRADA FRANCA
t:'+ Q1JE POSSpE' AS FERRAGENS KIRSCH, "PARA TO- .,:+
:!: DOS OS TIPÓS DE CORTINAS". SÃO FÁCEIS DE I�S- :!:.
�i. TALAR' PERFEITAS NO FUNCIONAMENTO. -

COM .i.�:'+ FERRAGENS "KIRSCH", 'TUDO _É MAIS _FÁCIL!. +i�:.. JÁ VEM MONTADAS +:+.,."+ ••
+<+.. LEVES E ALTAMENTE. RESISTENTES ".t.
i. - DISPENSAM. GALERIAS DE MADEIRA .t.
�:.. "

'

Rua -----: F.elipe Schmidt, 21. �

, .' +.' �"+. ,.... .

..... , . .�

�'t:��::+!:�:H:�:":":H:�:'H:":":H:��:��:� .:":.�:H:H:":••:":":"!":H:.�� I

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM
'

LEle,A
Vende-se 'uma - máquina

fotográfica Leica. Lente 1.2 .

com telâmetr�. acopládo.
Velocidade de l/1.ÓOO.

.' Perfeito estado de funcio ..

namento. Tratar á Avenida

I Hercílio Luz, 172,

B'ENZOMEL

o
.

b nlr�de Em roê c"
RIO, 16 (V. A.) - A Co- gência ao pessoal dos servi

missão de Finanças apro-I ços executados em regime
vou, ontem,. parecer do 'de-, de "acôrdo't.jlniciou, em se

putado Leite, Neto, favorá-, guida, aquêle órgão técní
vel ao projeto oriundo de

i co, a votação dos anexos do

"Mensagem, abrindo o crédí- i Orçamento Geral da Repú-
to especial de dez.enove mi- blica, ficando concluido o

lhões de cruzeiros, para pa- -que se refere ao Tribunal
gamento do abono de emer- de Contas, El do qual foi re-

lator o sr. Paulo Ramos.

-

Participação
ANTôNIO DE nONA -

I
.

SEVERO SIMõES

ALMERIN;A�ITTEN. .HTLIETA PA;7�N SIMõES
COu'RT DE BONA

\ ,

participam o contrato de participam o CC1� trato de

casamento de seu Irlho casamento de :: la fi,lha SÓ

HENRIQUE, rom a sen ho- NIAMARIA, com o senhor
r ita Sonia Maria Pavan Si- Henrique de Hora.
mões.

Imbituba -8' de julho de

1953.

. Ploríanépol is, ;3 de [ulh»
de 1953.

SÓ.m,\. MARL\ e HENRIQUE.

confirmam
..

ECITAL .

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO
COMÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS·

'-_
, .....

CO�UN'ICAÇÁO
Comunicamos, para os devidos fins, que foram' os

seguintes os resultados das eleições realizadas 'no dia 12
,

de junho p.p. para. Diretoria, Conselho Fiscal e respectí
vos suplentes dêste Sindlcato :

DIRETORIA

Vitório Cechetto - Presidente
. Amâncio Pereira Fllho - Secrptâr-io
Miguel Romão de Faria - Tesouréiro

PARA SUPLENTES DA DIRETORIA

Osvaldo Lehmkuhl _:_ Gerson Demaria - .'Saúl Sil
veira Penha

.

PARA O-CONSELHO FISCAL

. João Silva - Huberto Moritz - Bento Aurino de
Sousa.

PARA SUPLENTES DO CONSELHO· FISCAL

. Francisco Miguel da .Silva - Aécio Cabral Neves.

- .Agissé Vidal de Sousa.'
.

A Diretoria acima foi empossada no dia 12 de ju�
lho, às 10 horas, na séde à rua ·Tenente Silveira n. 15, 20
�ndar.

�

Florianópolis', 13 de julho'de 1953.
A Junta Governativa provisória

Gustavo Zimmer
Francisco Xavier Medeiros Vieira
Jorge Leonel de Paula.

Distribuidor
.

C,.RAMQS S;�

Comercio 7" Tr_!JDsportes
Rua João Pinto,,9 Fpolja 'Y",.�_""""_'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Floriànópolis, Sábado, 18 de Julho_ de 1953 s

"

OS P,RÊÇOS DE JULHO
, I

f'-.
' If�'"

i

! : ..

são de despedida ••..'__�. _�.o,;�. ......_�

do velho prédio e de sincera
,

t�.:· f·

Gra t ld
ã

o
'\, ,;'

.

';
i .. ,._,1 __ __ _

daA MODELAR
..

aos seus milhares de freguêses

PrR EÇOS
/

que causarão espanto e sensação e. será a maior oportunidade do ano para fazer econômia.

.
/

,

N. B. - A Modelar de Móveis precisa desocupar espaço, para a sua co-irmã de modas. As:;im está vendendo com grandes descontos!
- Grupos estofados de Cr$ 4.000,00 por Cr$ 2.900,00! E assim, todos os demais mobiliá rios!

,
\

/

\(i�e
NO LAR E NA SOCIEDADE RIO, 16 (V. A.) -- Falan- tá a merecer os poderes pú- fissão desqualificasse os que em vários ramos, ofere

do perante o Conselho

Na-I bl ícos o' problema do ensino as frequentavam, estando ce seus serviços.
cional de Educação, o mi- técnico industrial. suas portas abertas apenas Dá referências Cartas pa-

, nistro Antônio Balbino pro-!
-- Em relação a ês�e se- dOS desprotegidos da fcrtu- I

ra VIAJANTE _ CAIXA
-

ANIVP íkRIOS' � no, esposa do sr. Dorival I enriquecido com: o na�ci- pugnou a 'ligação mais íntí- tor -- prosseguiu o minis- na, aos que, não podendo: POSTAL NO 5 _ FLORIA-./ Pel -�

-I���à'e-_
���,'�� :----. �1ent� de seu �rn:rlO���Jt�O� ma entre os vários planos I tro da Educação -- a

me-l seguir
os ctrrsos liberais, ali' NO'POLIS

Jorn. Nerêu Cirrêa -- Sr. Rui José da Silva lo,Çorndo na Mat"nuu ..."",
-

�educa1:jc:l:lis e a realidade Ihor atitude não será a' de iam se preparar para a me- . _

.,

S E I' t S "Dr Carlos Corrê ia" em , �� --.' .
.-B:corre, hoje, o an iversa- -- ta. vange IS a- oU-· 'de nossa vida econômIca. guardarmos uma mentahda-I "ancólica etapa fmal-dé-sb8.s,........------:....",,---

rio natalicio do nosso cole- .za, filha do sr. Francisco data de 15 do corrente.
de rigorosamente 'estatal I "idas. O atual sentido do

O b t rot a p_>t O titular da Edu-cação en- Iga-de-imprensa Jornalista de Paula e Souza 1'0 us o ga 0,0, n
dentro dos diversos órgãos' ensino técnico parece-me.ié-

d batismal, receberá o lIG'J'" �areceu, a propósito, a ,rele- , ,Nerêu Corrêa, Secretário -
- Viuva -Avel ina Pe er- . ,.,. mlnisteria is que se devem I I1H1ÍtO mais elevado, adqui-

d ORLANDO vância que, neste .passo, �s-particular do sr. Governa- neiras e.
encarregar ãe-sse ensino, 'e, r indo importância príma-

dor do Estado. - Srta. Marlene Ribas, _"

sim a de criarmos um am-I cial em) nosso
-

d-ese,nvolvi ..I __(�(l..-<)._..<t....()....tt._..<)....()�()�)�C)l
....... Nesta' data, os seus ami- fi.lha do sr. Nicolau Ribas bíante de. arej-amento, ou mento industriaL, '

�

gos e admiradores prestar- -, Sr. Antônio José c«. A Equl·t'all"va dos EsI'ados melhor, um sistema de vasos -'-
'

lhe-ão homenagens ás quais bral
,

'

.

CO��llli�antes �elos quais as

I Alterações' DO /

noss���c�;;:, ���fI�;zer. filha ��t:�.. ��:ar �:�:::::: Uoidos do Brasil :!����:�esda P;'�:�s�::c�= ::� 86 do Bra�iI
-

Transcorre, nesta data, o., do alto comerc io vIocal
_ vernamental. I

.

�IO, .16 _(V. A.) :_ O sr.�"aniversário natalicio da ex- - Menino Aulmar Arlln- __ ASSEMBLÉIA GERAL' EXTRAORDINÁRIA Depois de encarecer que LUIz Morais Barros, com-

ma. sra. d. Oiára da Costa' do Trilha, filho do sr. Al- fERCEIRA CONVOCAÇÃO - São convidados os senhores
"êste país reclama terrível-I panheiro do sr. Marcos de

I I· d T ilh mutualistas desta Sociedade a- se reunirem em Assem-
di

.Ort'iga, esposa do nosso pre- varo Ar m o rr a mente técnicos", adiantou o Souza Dantas na iretoriaI '�léia Geral Extraordinária ás 15 horas, do dia 29 (vintesado conterranêo, Sr. Osni I - Menino Savas, filho do , S
.

I
'

A ministro Balbino: do Banco Sul Americano
.3 nove) de julho do corrente ano, na Sede ociai, a

. ve-
Ortíga, do alto comércio 10-1 sr. Apostolo Paschqal, Ve-

n ida Rio Branco, 125' -.:zo andar, no Distrito Federal, - Podemos fazer um tra- vai ser nomeado diretor da
cal. - I reador do PSD e do alto J, fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia: balho de associação, de in- Carteira de Exportação e

A ilustre dama, será, por comércio local. terpenetração, de conjuga- Importação do B�mco do
certo, alvo de expressivas e - Sr. Euclides Cascais a) - discussão e aprovação dos novos estatutos da

ção de esforços, abrindo-se Brasil. O sr, Coriolano de
Sociedade;carinhosas homenagens do - Sr. João Mariano da .. as portas dêsse setor do Góis será nomeado diretor

Ministério à livre consulta, da Carteira de Redescon tos

à livre prá�_i,ç.a, à sugestão' enquanto o sr. Egídio da Câ

dos setOl;es' industriais. .Com ma.ra Souza, que se encon

isso mataremos, de uma vêz

I
tra nos Estados Unidos, se

por tôdas, aquele velho sis- rá em breve designado pa

terna de escola de artífices
I

ra j lugar de conselheiro
!

que eram vistas pela socie-. comercial -ou ministro eco-

dade com um sentido des-I nômivo, numa das nossas
. I baí dprimoroso, como se a pro-. em e ixa as.

seu vasto círculo de amiza

des.

O ESTADO, cumprímen-

Silva
- Sr; Osnildo Amorim.

- -

NASCIMENTOtando-a, cordial e respeito-
samente, se associa ás ho-

menagens que lhe serão trí . O lar do 'I'enente-dentis,
butadas. ta ERNANI LAYlVIE FAL-
SR GUSTAVÓ ZIMMER. CÃO, servindo presentemen
A data de Boje assinala o te no Hospital da Guarni-

aniversário natalicio do ção Militar desta Capital, e

nosso presado conterrâneo, de sua exma. espôsa dna.
sr. Gustavo Zimmir, alto Alaide Gomes Fali ão, foi
funcionário da firma Cat'-

\ los -Hoepcke S.�., Comércio

"cio e In�!JÍ,g"tria e pessôa
-

g�nte relacionada "'o

comercio e sociedade 10--

cais. I

O ESTADO, com prazer,

'abraça-o.

,;

FAZEM ANOS, HOJE: \

- Sta. Maria (lo Carmo I
Faria I'Sra. Maria Flores Li-

Viagem com segurança
,

e rapidez '

sO NOS CONFORTAVEIS lttICRO-ONlBUS DO

IIPIDO ,(SOL-BRASILEIRO)
Florianópolis - ltajaf - Joinville - Curitiba

"Agência",:' i�: �:���� Srl�!ii�: da I

o Minislro Balbino 'Convoca
os técnicos do ensino

Viajante
Pessoa bem retaclonada

nas principais praças do
, \

Estado com long'a pratica

ORGAHISADO
é ....

·EDITADO
POR

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATAR1NA

Vende-se
Uma casa, recem-cons

truida, com terreno medín

do 55 m. de fundos por 10
b) -- ratificação de resolução e atos da última As

semblêia Geral Ordinária;

GILSI e IETE
noivos

Ftorianôpolis, Í3 de julho de 1953

c) - interesses gerais.
, Rio de Janeiro, 9 de julho de 1953.

de' frente, sito à rua Ruy
Barbosa n. 92. Próximo ao

(as.) Romeu José Fiori - Presidente
Abrigo de Menores.

Vêr e tratar no 'local.

José Correa Pedroso Júnior - Diretor

Regfrialdo Babo Trajano - Diretor'. \

Clube 12 de Agosto Parfícípacao
_ PROGRAMA PARA o' :(\IES DE JULHO - Antônio Phllippi e Se- Viúva José Donatilio da

nhora participam aos pa-I Luz p�rticipa aos paren:es
tentes e pessôas de suas e pessoas de suas relaçoes
relações o contrato de casa-lo contrato de casamento de

mento de sua filha IETE, seu filho GILSI com a Se

com o Senhor Gilsi Luz. I nhorita Iete Philippi.

DOMINGO - DIA19 - "Matinée Dançante" para

filhos dos sócios. Das 16 ás 18 horas, ás 19 horas sessão,

cinematográfica.
DIA 25 - SABADO - Grande e Exepcional Soirée

a cargo da Sociedade de Medicina de Florianópoli�.
Todas as 2a. e 4a. feiras sessões cinematograficas.

As 2a. feiras para menores e as 4a. feiras exclusivamen-

te para adultos.,
'

- Aguardem a 1.& de Agôsto a grande festa rubro-

legra do Clube,Martinelli.
.

AVEN:TURAS DO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópnlis, 'Sábado, 1� de Julho de 1953 o ·ESTADO

_�$OA$aoion._" ...polsaal(o'
i ,'_- .1 poucos DIAS NOS SEPARAM DO GRANDIOSO CERTAME NACIONAL DE �ASQUETEBOL .JUVENIL, A INICIAR-SE NO

I _III,�

DIA 23 SOB O PATROCINIO DA FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE E COM o CQNCURSO DOS "FIVES'" CARIOCA,
-:

"

PAULISTA, GAUCHO, MINEIRO, BAIANO, PARANAENSE E-CATARINE�SE. COLABORE COM A F. A. C. ASSISTINDO AOS I
,- EMPOLGANTES E SENSACIONAIS ESPETÁCULOS NOTURNOS DE 23 A 29 DO CORRENTE NO COLOSSO DA PRAÇA GE� -

o.; NERAL OSÓRIO, O ESTÁDIO "SANTA CATARINA"!,
'.

• ,\, '';
_ /'. ,_ ' , i,

,.,. --....,._.._.. .,._ .- -- -- ..-••.-.-_ _ ...........:...- J"..__.-.-.,.�_-••_- ._.-. _�_
•.-

- •••••-_-._.- - _._ _ .:-.-••-..:;.-.. --�--•••- -.-----ja.-.;.J-;........,.........•_"-::----'-.' .:- --: ----:-- !--
"

•._ -.-- .-•• - - •••

V"O"
...()._.()�()._.(J�(J._.()�()_)....()--()--ó--()--(),-..()--(....(J.-(J4IIIto()�()... ()...()....(l4II»()...(J--.()�)...()....(,..••••••••,•••••••••••••••••••.•••••••••••

/0,
•
I

o·r 1-

. 23 de Julho
é

a data

'maT-/ " 23' de julho será um novo marco na hi�tória 1
Campeão de Juvenis .

./C

,

ting catarinense, Léa Ben:
d b t

" -

I d) E t eg d medalha venutti, Tania' Martinez.',ca a para a a er ura no dos 'esportes- Catarinenses _ A maior '

'

-. n r a e

Campeonato Brasileiro de I , ao maior atleta catarinense Na:rciso Lima e outros, as-"
c '

I festa esportiva do ano será também '

Basquetebol Juvenil, que I
' do ano e. 4,0 decatleta dó tros da Rádio Guarujâ,

, terá por séde a capital do I uma grande parada ,de elegância - Brasil .......:."'Silvio Nei Soncini Às 20,30 horas -,,- 'Parti-

Estado de Santa Catarina, e') - �ntrega .da, Taça� da .inaugural . do Campeona-
Mais um grande feito dá.

E é uma grande verd�d:"1 nesta capital, .reve�ti.rá .

de Disciplina' à A,A.E. Verde. to Brasileiro Cariocas x
, Os campeonatos braslleí- beleza o nosso, Estádio San- .

')0 h Shgloriosa Federação Atlética \, ' As _ Oras - ow ar- Paranaenses.
h . I ros: de 'basquetebol' possuem I ta Catarina, construido com

"

d d b dCatar+nense ,e de seus abne- . , .' .

'

_ tistico os 'ases o 1'0 cas-

, -: "
- uma nssístêncía - seleciona- o trabalho e a abnegação da

I __gado>; di retores.
, ,

E tá
.

-

,

, . , dissima e acorrem ao s a- gente catarínn .se e
_

Ca riocas, paulistas, nu-
dio milhares de aficionados CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBOL

neiros, baian,os,' paranaen- dispostos a aplaudir ,a� jo- Programa da rodada ínau>
.

ses; gaúchos e catarinenses,
gadas dif�eis e sensacio-

_
O AVAl'FEZ TOMBAR UM DOS LIDERES

irão disputar .entre si as "
'.o

I dnais das maiores equipes do A Federação Atlética Ca- Derrotado o Bocaiuva na rodada inicia
.

'ohonras de campeões do �ra- 'I I'
'

Brasil. ' tnr inense elaborou o seguiu- returno _ Mínimo o escore.' con,struídosi! em um certame que te- '

_
j

,

rá repercussão em' todo o
Voltaremos a assistír n? I

te �rogr�m� par,a'a inaug'u-, 'po� Bráulío, mediante uma 'pen� má- _

Estádio Santa Catarina, a- raçao do sensacional Carn- '

terr-itório .nacional. ximà _'- Ainda invictos os aspiran-qu cla parada de elegância peonato Brnsi leiro de bus-Ii ,

O' dia 23 de julho marca-

I
'

'. r2,nte.s ,bo.,�, 'U,e..,l1se�que caracteria o mundo fe-. quetebol Jl1v:nil, com data I, ,_,- _

r:t alto cume da renovação min ino florianopolitano e marcada para o dia ,23 de, .. _,
"" J;:..

de valores nos esportes ca- "

,

, .. ,

- - FOI rein icia.do ante-ontem Ilha" traduzisse a sua su-
. .

, .. l.ytrê"gTangeOl1 para a mulher júlho corrcute :

tanne,n, ses, (reie se ressentia o Campeonato Citadino de -perioridade no marcador: '�;;0- catarinense a fama de mu-
.-dõ-IH'eparo das novas gera-

do Proffssionais, com a reali- Um único . tento foi mar-
'her mais bem vestida Dia 23 de Julho ',_,

oões ... zação da :h.ri';meira rodada cado, sendo seu autor o "pi-" .

Brasil. H

A mocidade do Brasil es-
19 D' '1

-do segundo turno, que cons-i' vot" BráuHo, cobrando umaO' frio que chegou à nos- Às horas esf i e _� 'I" tA' I
lid d

"
. �r

.tarâ reunida, pelos" seus
d d I

-

'd E
,'tou ao pre 10 en re vai e pena I a e maxima, aos 18

.;;a Capital permitirá às be- as e egacoes os stados , ,

"

" "

maiores expoentes, no Está-
d 'R' G'

>

d' d S I'P
Bocaiuva. minutos da fase <derradel-1,11S mulheres de nossa 'terra o lO ran e

.

o u a- I -, '- '

dio Santa Catarina. "
,

Um bom público companhou ra,
o uso de suas esplendidas rauá," São Paulo, Minas Ge':

Os catarinenses vão ter o desfecho da ,porfia, dano.
_

'. ' toiletes ide inverno, seus rais, Distrito Federal, Bahia
uma rara oportunidade de .

t d I
do às bilheterias a apreciá- Apreciação individual

, 'õ'- .,' I VIS osos casacos e pe e e t' Santa Catarina,
I de C $ 8790aplaudir os melhores Joga-I' h'

,

lt' L I d C
ve soma e r , ,,00 .

.;;eus c apeos mu !Cores que oca e oncentração:dores do Brasil, da sua es-
f' . I b h

• O Bocaiuva, que com o A- NA' d 'sall'enLarg'o do Fagundes'. o vai evemos -

Izeram ce e res as c ape- tlêf[co' se' tornou líder .gra-,pecialidade. leiras de, nossa capital. I Itinerário do...desfile: Ruá tar' a explêndida atuação' de
Terão ,os barriga verdes, F I' S h 'd 15

ças ,à derrota do Figueir�n- BI'a' llll'O. O vet,enmo, aléptEis porque a Federação' ..e Ipe c mi t - Pra
tambem o privilégio de as- , I se fi'ente ao Paula Ramos, 'de maI'cador emérito foiAtlética Catai-inense já es-' de Novembro - Rua Tira.,
Sis'tir os coteJ'o's que decidi- I não fo, i o mei:mo Bocaiuva

um gl'gante-,no apoAI'o'

, tá recebendo pedidos de ,re�' dentes e Estádio Santa Ca-
rão de quem deve ostentar ' do primeiro turno,

'

Faltou h
.

d anguar.;;ervas de cadeiras de pista tarina. compall elros a v -

o título de campeão do Bra-
para toda a temporada,' a Às 19;30 horas: 1 Forma-

quasi tudo no pelotão orien-
da; Seus dois companheiros EUCLIDES TEIXEIRA

si! � tado por'Paraná, Apenas b -da ll'nha me'dl'a Nenem e DOMINGO'S F. DE AQUINO
.

fniciar-se no dia 23 do cor- tura Olimpica
A torcida floriailOpolita- , seu' trio final constituido J'al'r secund.aram-no, reali- ' JOSÉ FARIASrente, 2) Juramento do Atléta '

, pôr Tatú, Roínea ,e Bonga,' zando paI'tl'da da,s m''a.l's l..··i__ Aos três primeiros Clubes classificados na, .venda deA maior festa esportiva 3) Hino Nacional cantado I lJ'l .

, desempenhou papel salien" Ih' A' t
'

' Bonus
do ano em Santa Ca.tarina por todos os presentes antes, presen a-se as-

Taça ANTôNIO CASSEMIRO- GONÇALVES,
4) S

te ,embora a um deles seja -sl'm o alvi-celeste ',com a A CI b
.

I
. .

d.:lerá por tudo isso, certa�
. audação à Juventude . o u e que aSSIna ar 'maIor numero e tentos

Oportunidades comô não

I' mente, a parada da elegân- do BÍ'asiI _ Discurso do atribuida,a, culpa da, 'derrq- melhor inlérmediária da Ci-
se repetem pois que um" ,.

.

. ta. ,Os medlOs, como marca- d d Ad, lf' h t' 01' fizeram, marcad5ssimos co- do .l\vaí, do local onde esta-,

., I cia femmina na capital bar- Exmo, sr, AlmIrante Carlos "

'

_

_ a e. o m o eve op ,- -..

campeonato braSileiro dessa" , d S'l' C·
dores e apoladores, nao de- tunidade de realizar defé- mo estavam.

-

figa verde e que encantara a I velra arnelro-Imodalidade, déntro do rodi- . ( f Pt' 'd C
ram conta do recado e na

'as de' vulto Foi o ponto al-
, "

as centena:s de/VISItantes do a rono o' ampeonato

I
. ,>; .. '

'\ JZIO, somen,te podera ser ef.e:- Rio Grande' do Su-l, do Pa- Brasileiro lI�ha de frente pouca

cOisa,' to do trio finaL Danda fir-
tuado novamente, em Santa

raná, de São Pau'lo, da Ca- 5) _ Declaràção de aber-
vImos.

,

.

me, o mesmo sucedendo com'
Catarina dentro de 20 anos. ,', O' Aval em Ilarte corres-

seu companheiro de .. iaga I Os quadro;; atuaram as-pital Federal, de Min'as e da tum dos Jogos...... I '. ,
.Será, pois, um privilégio'

E'
'

"
. ,pondeu. Sua defesa esteve .Barbato, que, vem progre- sim orgaUlzados. A preliminar foi disputa:.elegante e famosa Bahia. ,,6) -_ ntrega de premIOS ma' 'l'd é' AVAl A'dolfinho Bar d" t' dda geração atual o de as- M'lh' d h't d

' IS SO I a ql1. nunca e lS- dindo de jogo para jog.o.
-

,- ISSlma, ermman o com,
"

•

- 1
I ares, e. sen on as a aos�mpepes do ano, a sa-

1 t� se deve ao magnífico tra- bato e Dandá; Nenem, um J'usto, ,empate de dOI'sslstIr este Campeonato Bra-
Ih

'

d d fI' bel'.' , Na ofe.nsiva gostamos mais "

'

. ,me 01' SOCle a e onano-
,

sH�iro, com as. maior,es e-I' politana estarão presentes à a) _ Ubiratan S. C.
bal_ho de marcação e distri- de Bolão pela excelencia dos

I B.ráuli�
e Jair; .Manara, A- I tent�s. No pri�eiro tempo

qUlpes do BrasIl.
d' d f'

- buição desempen_hado pelo passes e perfeito entendi- ri, Bola0, Amonm e Saul. I venCIa o BocalUva por 2x1,'

gl�an e Jorna a e en eItarao Campeão' da divisão princi- .

Justo, porisso, que se I: com a sua beleza e a rique- pai
trio de médios. 0 at�que mento, Saul, sem ser o mes- B�OAIUVA - Tatú, Ro-: sendo -o ponto- do empate,

diga que o dia 23 de julho -"
. continua decepcionando. -, mq, corJ:espondeu, Manara e qIeu é Bonga; A'tlão, Ge- na metade do segundo tem-'

, 'I za de seu trajar o maIOr Es- b) - Clube Doze de A-

I Idata da abertura do cam-, 'do d B t' b I d A -", Falta-l,he vis�o do ,gO�I, 0- Ari, a, ala direita, com altos raldo e Gato; Oscar, Bis- po, obtido mediante uma pe-.

,

", 1
ta 10 e asque e o a - gosto -

,campe,ao da dlVl- '_ ,peonato naCIOnal da bas-, ,. d S I I -

d
.

t
' port.ulllsmo, penetIaçao. A-I e baixos, Amorim, bem co- coito, Ferrugem, Adílio e' nalidade máxima que Heli-,

,
menca ou. sao e asplran es

quetebol sera um novo mar
-

'mOrIm soube colocar-se no locado na cancha, não. foi, Zacki. nho executou muito bem." -

A noite, de 23 de julho; I c) - Lira Tenis Clube _ ,

co glorioso na história dos'
'

"

'gramado, porém com a bola todavia, o' chutador que se Com o empate, o Bocaiúva
esportes de Santa Catarina, --_ - _

. .
,nos pés dela não soube fi-,

esperava. \ '-
O Juiz· manteve-se invict<;i, perden-

e, a' êl�, renhüm, catarinen- zer, uso, em um sem núme- No Bocaiuva, a zaga Bon- do, pOl�ém, a liderança, pois
se q,l!e desêje bem á sua ter- CAMPEONATO AMADORISTA 1'0 ?e vezes, Verdade sela ga _ Romeu correspondei.l Foi refferée do embate o deixou jsolado o Imbituba.
ra, poderá âeixar de estar Empolgantes os encontros da últim'a rodada dita, neste· certame de 531 plenamente, Tatú excelente, sr. João Sebastião da Silva. '

presente. do turno, a efetuar-se hoje e amanhã não vimo� um jogador tão i 'revelou muita segurança e Teve erros, dos quais o

Entre 23 de julho e 1.0 Parte da rodada fina.} do jogarão Colegial e União, bem serVido pelos compa-, arrojo. Na linha média to- maior verificüu-se na

pri_l'de_ agosto Florianópolis vi- l.o h1l"no do Campeonato da partida �m que o grêmio qo riheiros como Amorim. I dos em pla�o regular, Bis- meira fase, quando deixou As bilheterias apurara,m
verá, intensamente com os

. '�egLlnda Divisão (Amado- C'olegio Catarinense,
.

vice- I coito voltou a consÚtúir-se de apitar uma penalidade a soma de Cr$ 8.790,00.
maiores espetáculos esporti- ies) será efetuada na tarde :íder, cé apontado como'fran- Vitória do Avaí

t num grande lutador, sendo ni�xim-a, co.n:ra' o Bocait;va, I Os jügos c.onst�ntes ,da
vos de todos os tempos a rle hoje, 110 estádio da Praia 1 co favorito.

"

j o' melhor da vanguarda, A- pOIS fOI. vlslve.l a falta de, primeira rodada do certame
qile já foi dado a assistir de Fóra. ," I Amanh� será encerrado {) O Avaí foi, mais quadro 'dílio não 'bisou suas atua- Romeu, derrubanáo 'deptro: carioca, transferidos pára
ao público catarinensês. Gomo preliminar jogarão, turno cOm os seguintes en- em campo; Pl;ocurou mais ções a'nteriores. O rriédio da área pel'igosa -o meia' anteontem, acusaram os SQ;.

Trez,e de Maio e Postal ,Te-I conü'os: ,Iris x Ipiranga ,e () reduto adversário ta equi-' Ferrugem; improvisado (nO Ari; �'uando este se prepa-" guintes ,resultados: Canto
'Grande parada de elegância legráfico, o primeiro líder, Flamengo x América. pe dirigida por Nizeta, A comando do ataque teve al- rava para arrematar, Quan- do Rio 1 x Bangú 1 e FIumi-

I iuntamente com o Iris e o! Preço único - Cr$ 2,00. falta de chance de Amorim tos e baixos. Os dois to ao la�ce que resultou no
.

nense 2 X B{)nsucesso O. �Já se disse que os campe- ,;;(gundo 3,0 corocado. ,Após! impediu que o "Leão da penalti e consequ�nt�" goal ,

"t
',.o

'

T-

�::::;o�::�i��:���:��:en�:I��l
'

.�lV[ANHÃ, TENDO-POR PALCO O ESTÁDIO DAPRAIA DE FÓRA,-DÉFRONTAR-SE�ÃO ArLETICO�E GU�RANI:D;_N�DOCÕN
TINUAÇÃO AO CERTAME PROFISSIONALISTA. O "BUGRE" SVRGE COMO UMA\ AMEAÇA ÁS PRETENçÕES:nO TRICO

O LADO DO RIGUEIRENSEi�,���j�;<";;;i;:;i;;;';' "
,

'I

Campeonato
,

'

B-rasileiro
,

'

-Juvenil
de· Basketebel

na tel-á ocasião, assim, de

em primeira'mão, saudar os

maiores atletas do J?,rasil.

aos

FESTIVAL

CLUBE

DO' ESPOIRTE
(

.

CAiÇARA
",

.

p,ROGRAMA DO FESTIVAL PROMOVIDQ PELO ES.

PORTE CLUBE" CAlÇARA, A REÂLIZAR-SE DIA 19
'I
-, ---

_ ','

.DE JULHO, NO ESTÁDIO DO IPIRANGA, EM,

SACO DOS LlMôES
1° .Jogo - 09,20 às 09,50 horas:
G_RAJAú F. C, X CANTISTA F. C.
Taça OSWALDO �ARTINS
2° Jogo - 10,00 às 10,30 horas: •
CONTINENTE F. C, 'X UNIVERSAL F. C.
Taça ALEXANDRE SILVEIRA

3° Jogo '- 10,40 às 11,10 horas
JUVENTUDE F, C. X FIGUEIRENSE F. C.
Taça SÉRGIO VIEIRA FILUO

-

4° Jogo - 11,20 às. 1,1,50 horas
"

INDEPENDENTE F. C. X NACIONAL' F. C.
.

. ,

Taça WALDEMAR VIEIRA -,

�S\ "

50 Jogo - 13,00 às. 13J30 w.l'..'1S i" \
"

C�lv[P[NA::;,.J·'. C� � �ERROVIÁRfO F. C.
raça FRANCISCO OCAMPO MORÉ

6° Jogo - 13,40 às 14,10 horas
CARAMURú .F. C, X E, C. FERNANDO RAULIN'O

, Taça NILO MARQU�S MEDEI�OS

7° Jogo - 14,20 às 14,50 horas
.

JOC F, C, X IPIRANGA F. C, (Ribeirão)
Taça ALDO BOERING

8° Jogo =: 15,00 às 15,30 horas
FLUMINENSE F; C.-X VILA OPERÁRIA F. C.
Taça Vereador RAFAEL DIGIÁCOMO

. P A R T I DA. DE H O N R A

Às 16,00 horas
"

MlRlM E: G. X IMPRÉNSA OFICIAL F. C.
Taça Sub-Delegado Distrital ADELINO AMARO VIEIRA

TAÇAS "SIl.\'IPATIAS"

As equipes
Preliminar·

vamos não pudemos obser
var bem o lance.

Renda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 18 de Julho de 1953

de trinta dias virem, ou de- outrosim depois de feitas a

ses foram repelidos em Sa- le conhecimento tiverem e justificação, a citação pes

linas, Recjfe, pelo General a quem interessar poss�, I
soai dos atuais confrontan

Matiqs'-de Albuquerque; que por parte de Antonio tes intimando-se ainda não

� em 1.825, o Comandân- José Souza, por s,�u advo-' o s'ó para a justificaçã� 'co

te Llerena; oriental ao ser- gado o dr. Theodocio Mi-' mo todos os demais atos o
•

• I ...... I
'.'

viço do Braail, repeliu nos

I! guel Atherino, lhe foi diri-' Representante do - Ministé-

arredores de Montevidéu, g ida a petição do teôr se-' rio Público Estadual e o

um assalto dir lgido por Ma-! guinte: Petição � Antonio
I
Dominio da União, ria pre

nu�l Oribe,. :ic_�n�o. prisio-! José Souza, brasil�iro, ca-: sente �ção de uso-Ca�ião,
l1el,ro o CaPI�a� mirmgo Ma-I sado, lavr�dor residente no

i
por melO. da qual devera 'ser I

nuél Lavalleja ; - legar Perdidas, - deste mu-.: reconhecido e declarado 0-

�
em 1�832, em ��orianó- j n�cipio, Comarca d� .São JO-: domi.nio do ;uPte., s�bre o

polis, então Dest�IIo, nas-l se, vem com o devido res-I aludido terreno, f icando,
ceu na rua que hoje tem seu peito a V. Excia., por seu ainda citados para, no pra-

,

-norne _e na casa qye fez- es- � advogado/que esta subscre- i so legal, apresentarem con

quina com �rua Saldanha v�brasileiro casado, co_!l11 tcstação se o quizerem e

Mar-inho, o insigne. pintor I
escrito rio á Rua Felipe

I
para seguirem a causa atê

Vitor Meireles de LIma, fa-
I
Schmidt n? 52, em Florianó- .f inal sentença, sob as penas

lecido no- Ri� de

'.
Janeiro a

'

)oli�, onde recebe citaçõ:s, I
da lei. Protesta-se pr�var o

22de F'everetro de 1.903; j expor ,e requerer, o segum- alegado com depoimento
- em 1.841, foi sagrado e' te: - Quê" ha mais de 60 pessoal dos-interessados, de

coroado Imperador o Sr. D. anos, o sr. Virgilino Barbo- testemunhas, vistorias, etc.
I

Pedro II; i
za entrou na posse 'de um Dá-se a presente para os

- em 1.847, em Pedras terreno de ausentes, sito no efeitos de Taxa Judiciária,
Brancas, Rio Grande do S n,

I
referido legar Peridas, des- � o .valôr de cruzeiros oito

faleceu o General Benf,o· ta Comarca, com 100 bra-' mil cruzeiros. Termos em

Gonçalves da Silva, nascido
I

ças de frente que faz ao Lque, P. Deferimento. São

em Triunfo a 23 de Seterr;-' Rio Perdidas, por seiscentas José, 18 de junho de 1953.

bro de 1.788; e vinte e cinco braças, de (as.) 'I'heodicio Miguel A-
- em 1.848, nasceu An- fundos que faz em terras therino. Despacho: Expe

tôn�reira .da Silva e devolutas; extremando de ça-se mando para citação
' O-líveirà, _

destacado vulto I
um lado, com Alfredo Feli- dos confrontantes do imó

na história catarinense �
I
pe de Souza e Custodia Ro- vel;. 20 - publique-se edi

qu-e governou este Estado; I' sa de Souza e, por outro, tal com o prazo de 30 dias,
- em 1.866.' tendo sido com José Hamres, tendo te- para citação dos interessa

ferido no combate de 'Po- I
ferido terrenos a área de dos incertos, três vezes :...no

treiro-sauce o General Vi-!320.500 metros quadrados. jornal "O Estado" de' Plo

torino Monteiro assumiu o Que, ha 50 anos passados,' rianópolis, e uma vei -'no
- /'

comando das forças brasi- tendo falecido' o sr, Virgíli- Diário Oficial do Estado;
leiras o bravo catarinense no Barboza a mesma pos- cite-se o dr.' Promotor PÚ

General Quilherme Xavier seficou com sua mulher a blico; 40 - expeça-se pre-]
de Souza : • sra, Marcolina Barboza, Ia- catoria -ao Juizo de Direito

•
�em 1.875, no Rio de Ja- lecida- já ha 40 anos : Que, da laVara da Comarca de �

neiro, faleceu o General Ma- como falecimento de d. Mar- F'lorianópolls, para citação
-

Sementes de flôres e hortaliças a

nuel -, Marques de Souza, colina Barboza, seu filho do Dominio da União. In- provadas pelos departamentos oficiais.

b
' . Calálogo grátisConde de Porto Alegre, nas- Manoel Virigilino Bar oza, time-se. São José, 22 de _c

- DIERBERGER - Agro-Ccmercial Ltda.
,cido no Rio Grande em 13 sogro do suplente; entrou junho de 1953. (as) José Uma organização garantidà por 60
de Junho de 1.804; na, pos,se da referida area Pedro Mendes de Almeida. anos de experiência

- em 1.911, no Rio de Ja- de terras, o qual, ha mais E para que chégue ao co-
I'

Rua Libero Badaró, 499 ---' Tel.

neiro come-ç_ou a cií'cular ') OH menos de 15 anos antes nhecimento de tO'dos man-} 36-5471 - C_: Postal, 458

Jornal vespertino "A Núi- de blecer, passou a mesma dou expedir o presente edi- SAO PAULO

o ESTADO
--------

\

E OI'TA'L
EDITAL PARA CITAÇÃ
DE INTERESSADOS IN

CERTOS.

quer se digne V. Excia. de

signar dia, horase local pa-

Ira a justificação exigida pe

lo art. 455 do Código do
O Doutor José, Mend s

'

Processo Civil, na- qual de-
A data de hO'J' e recorda- de Almeid J' d D'· it

I
,

u a, 'UIZ e Irei o verão ser inquiridas as tes-
da Comarca de São, José, temunhas Roberto Otto e

_

Estado de Santa Catarina, João Francisco Machado,
- 1.612, João, Rabelo de na forma da lei, etc. residentes em Perdidas e

Lima foi nO!J1eado Capitão- Faz saber a todos quan- que comparecerão indepen-
mór da Paraíba; tos este edital com o prazo dente de citação. Requer,.

_,,_ em 1.630, os holande-

18 de Julho

nos que: ,

té"; posse ao supte. que, como

I
tal, que será afi�ado no 10-

os demais, vem a uzand'o, gar de costume, e publicad�
como sua, éultivando e fa- uma vez no Diário Oficial

zendo benfeitorias; que es.., do Estado, e por 3 vezes no

- em 1.914, no Rio de Ja

neiro, faleceu Silvio Rome-

1'0;

em 1.945, sob ·delira.- sas poss,es foram continuas Jornal "O Estado". Dado e

tes a-plausos da populaçr.o, e passificas; que, assim passadO nesta cidade de São

desembarcaram no Rio de sendo, está o supte., 'com, José, aos vinte e três dias

Janeiro, de regrp.sso di'JS digo supte.; com, sucessão, do mês de junho de mil no

campos de lutas na Itálli., na posse mansá e pacifica vecentos e cinquenta e três.

5.300 bravos cOillp0nentes da area de terras acima, ha Eu, Arnoldo Souza, Escri

da volorosa Força Exper1i- mais de trinta anos, -e quer, vão a datil6grafei e subs

cionária Brasileira: agora, legitima-la nos. ter- crevo. São José, 23 de jünho
mos dos arts. 550 ,e 552, do de 1953. �as) José Pedro

.

Codigo Civil. Para fim, re- Mendes de Almeida - Juiz
,

'

I de Direito. Era o que se

...O....H>4IID -.<)_o���. contjnha em o dito edital

I
.

V d-' I que bem e fielmente extraí

ft uga·se ou. eR e•se ! ;O�':':��;in':t;�o ;::f;é;;
CASA E TERRENO EM COQUEIROS de junho de 1953. Eu, Ar

.

A Rua Desemb. Pedro Silva, uma confortavel resi� noldo Souza, Escr'ivâo a fiz
dencia frente a Igreja do bairro de Couqueiros, onibus �atilografar e subscrevO'.
com p�rada a frente do pre.dio, M�gnificos lótes de São José, 23 de junho de
10 x 20 aos fundos' do Coqueiros Praia Clúbe.

1953.
A

o

ttatar com o senhO'r Raulino Horn Ferro, nesta

cidade.

André Nilo Tad;lsco

Onibús Usados

AS VERDURAS COLHIDAS EM
-

CASA"

5

r

,

_ /
..SAO SEMPRE '""AIS SAB�ROSAS!

'�

Comece adquirindo boas sementes !

E boas sementes, de germina:
ção garantida, você cneon-'

trará nos Postos de Venda: '

«G. A. CARVALHO»
r1\IERCADO PúBLICO e

CASA AZUL (Ed. São]orge)

* _$:OUVE-n,eR
* COUVE MANTElO,\ .

• NABO BRANCO

'III COUVE IlABANO
III REPOLHO

• NABO AMA_ELO
* TOMATE

* RARA.IIIETlC

'" PEPrNO

* ERVILHA
* ALFACE

* CF.NOlJRA

* BF.TERRABA

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

O
I

'

�
_

Se�ana catequética dirigida pelo Revm. Pe. Alvaro Ne-

I e r- e rne r l·�::;l�:t.;ii��� �;�:���, daO' r!;l��::-�e�!i�;oad�8�:q����;
,'!:I .do corrente mês.

-

.

Germnôm tOO·/•
'

/

PROGRAMA

domingo - Às 8,30 horas Missa das crianças,
explicada pelo Revmo. Pe. Álvaro Negromonte.
Às 15 horas, Sessão Inaugural, a realizar-se no

Salão Paroquial.

13 a 18 - Às 7- horas, na Catedral, Santa Missa
explicada pelo, Revmo, Pe. Álvaro Negromonte.
Às 7,30 horas, pregação' para moças.
À 9 horas, no Colégio "Coração de Jesus", ses

são de estudos seguidos de debates.
Às 170 horas, na Catedral, haverá pregação.

Tenho a honra de convidar as sras. Professoras e

catequistas e 'as"moças da Capital, para assistirem às
Gonferências do Revmo. Pe. Negromonte" grande orador
sacro e pedagogo.

Florianópolis, julho de 195'2.·
Monsenhor Frederico Hobold, VigárioGeral

Sementas
Plante produtos garantidos. As

sementes DIERBERGER são rigorosa
-

mente selecionadas através de exper i
\ ências que .atestam alta germinação e

'grandes colheitas. Estamos às' suas 01'-

.. dens -para orientá-lo no que fôr preciso,
Consulte-nos;

---...,_----------- Dia 13 - Finalidade do Catecismo.
-Dia 14 - PI'eparação da lição (por uma Catequista).
Dia 15 - Material catequético (por uma -Catequista).

I -Ih-
-

-,

A
' Dia 16 - Como fazer _a formação.'

mi ao em Disque 8SCOC(iS Dia 17 - Frequência ao Catecismo (por uma Catequista).
RIO, 16 (V. A.) - Cai- ses europeus. E, segundo se Dia 18 - Preparação para a la. Comunhão (por uma

xasd e legítim� uisque eSc'o-1
presume, foi contrabandea-:' .

,- Catequista).

.;ês, tapetes belgas',� cente- do por tripulantes no navio
--o--

nas de paco.tes de cigarros sueco "Cnosa", anteontem

americanos e outro tanto de
I chegàdo ao Rio. Feita -a a

relógios Schaltz (alemães), I preensão; foram todos 'os
foram, na tarde de onte�,' volumes encaminhados à se

apreendidos no cais da Pon-
i de da Guardamoria, para

ta do Caj�l, po�· uma turma
I
serem relacionados.

de investig:adores da Guar-I OS 127 VOLUMES

damoria.
'

I
Entre os volumes arrola-

o vultoso contrabando foi dos" somente em u�sque se

�::�i�!Oc::e:.:isS ed:e�s'��� ::��::�:�:�d::: �ai:saSta��� I' Assegure Seu Futuro
nos fugiram ao· apareci- tes, reloglos e cigarros, pêr- ,

ment
.

d d
-. faziam um total de 127 vo- E t d d .o mespera o a equipe _ s li an o em p(mtos O'rganIzados para os CONCURSOS

chefiada pelo guarda-mOI' lumes. Após ser relaciona-' DO. .

do o material será encami- - D. A. S. P.
nhado ao Depósito de Apre- - BANCO DO BRASIL

ensões, p8:ra ir a leilão, pos-
- D. C,. T., L A. P: L, e outras -

autarqúias pelo
I. N. C. A. - Praia de Botafogo, 526 - RIO

Dr� José Ped'ro Me'ndes O contrabando apreendi- teriormente. Atendemos por Reembolso Postai.
de AImeida -'- Juiz de Di- do,c onforme indica o mate- A APREENSÃO

reito.
'

rial, era procedente de paí- A tu-r�a de investigado-

Dia 12,

.,

Dias

Conjrabando

--0.,---

TEMAS PARA AS SESSõES DE ESTUDOS

Emiliano Sidrin.

PROVENIENTE� DA

EUROPA

à' Venda
--- Antonio Augusto Caser e Sra. participam aos

rentes e \pessôas de suas relações o ilascimento de
filha LEILA MARIA ocorrido dia 10 de Julho pp.
Maternidade "Dr. 'Carlos Corrêa".

1 "GMC" à gazolina, 7 toneladas, ano de fabrica-

ção 1950, carroceria "União" (paranaense) para 40

pessoas sentada-s.
1 FORD V-8 à· gazolina com mtitquina recentemen�

te reformada, afiO de fabricação 1946, carroceria Blu
. menaUense 1>ara 36 péssoas sentadas.

LFORD com máquina Hercules Diesel, anQ de fá

bricação 1946, carroceiria Blumenaense para 31 pessoas

sentadas.
-

.

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

'

Agencia VOLVO.
RUA SãO' Pa-ulo, 501 - Telegramas RAINHA
'l'elefône ) 106 - BLUMENAU.

'

res da -Guardamoria, na tar

de de ontem; cêrca das r 16

hOj;as, como sempre, fazia a

sua habitual "ronda". Ao

s,e aproximarem da ponta
do cais do Caju, divisaram
no "pier", grande quantida
de de volumes, que, uma lan-

��.aa.<>4RIo<�_�""�.
cha-havia deixado. Encami-
nharam-se para o lóêal e OLHOS _:_ OUVIDOS - NAHiZ • GA.BGANT�
cqnstataram ser um contra- DR. GUERREIRO DA FONSECA
bando. Imediatamente fize- ....-e1all8ta •• B..�aJ

, ram a apreensão e trouxe-I
Receita de 'Oculoa - Exame d� Fuado d. OIbo par.

Iram t d t' I
- Cla••ffJeaçlo da Pr.laio Arterial.

o o ma erIa para a Modera. Aparelh••em. _

.

I
Guarclamoria., Cén....Jt.rt• .,.... Vfuoa.d. d. �OUI'O P_l'!So. I."""'"-......._�

Participação-
pa-
sua

na
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Plorlanôpolis, Sábado, 18 de Julho de 1953
---------------------- ---------- ----------------------'------�------------------------------------

Senador Ivo d'Aquino se opõe· aos vetos presidenciais
Passn, agora, a cons+crar Iberê de Matos: Ambos atra- Sr. Presidente, já termina- lugar de Volta Redonda, e-

o veto no seu mérito, prín- vés de trabalhos largamen- rei:

I
vitando-se desta forma, o

c�palmentel:1�ant�, à supres- c�nh:ecidos, de ,exposlç�es, O transporte do, .minériJ tran�porte ,f:rr�viário do

sa�, das pa ,av�as em Lagu- p.ubhcas conhecimento m-I do E�tado. do Espírito San-, carvao rnetâlúrg ico, sempre
na .

'_ I timo do assunto, elabora- to ate a cidade da Laguna, I agravado com o� congestio-
A intenção da Emenda rarn estudos dos mais no- estando aí estabelecida ó. .. namento do Pôsto do Rio de

Alencastro Guimarães foj táveis. Outro parecer que Usina Siderirgica, demons- Janeiro. '

-

conceder- a verba de qui- cumpre ressaltar é o da au- �a, de prõnto a desnecissi- As despesas de um per- C 1·n e :m.a 8 ��ep�o:�é 7�640 anos3.,50nhentos milhões de cruzei- torta do nobre deputado, dade de conduzlr o minério CUl'SO maior maritimo

::'�a:�:a�eS::t:s�::���I��: �:�o�e::e��:�:�� �:moE��� e;:a�p:erendcai:sn�oe,tfrIP,ae:tle�q,pl�:m't:as ��a_lose t!a:r�erm�:�ol�Se�gdaa:s'ãtOoCsO�elaa:gd:e:meeon:rt,ia�I
_

"

I�'�I"" '----m-'-i,'uma us iua <siderúr-glcn, Pro- nomia da Câmara dos 'Depu- -
-- -- ....

I
.

..-
• Ir.

.

I
curava-se desta forma, en- ta dos, Ainda há poucos me- despesas' de carga e des- das cargas e descargas, Imp. a;é 10 anos.

t�osar as atividades siderúr-
I
ses, o Sr. Generàl Iberê de carga. principalmente em se tra- .1 p� • .,?II ,

_.
As 8hs.

grcas desta usina com a que Matos reuniu em livro as Acontece o mesmo com o tando de material pesado. _:-:!!! I ,-� ,.1'1 iI.J�1 MeFI'l�eslcloe BCHALIAINCHeEmT..TIse está construindo em Vi_! suas observacões. e estudos carvão nacional. Onde es- Êste argumento não pode, As 2 _ 4,30 __ 7,30 __ 9,15hs. � -.:rt. - -�-
tõria.tno Estado .do Espírito I

a esse respeit�; e a sua con- tabelecer uma usina side- portanto, deixar de ser con- Louis HAYWARD _ Pa- As 8h�.
.

I ALCAZAR

Santo. clusão foi a mesma que a rúrgica senão à margem de

I
siderado quanto à instala-II tricia MEDINA em: Louis HAYWARD __ Pa- �; p:,.�gr�ma:A preocupàção do legisla- do Deputado Maurício Jop- um porto que esteja em con- ção da usina siderúrgica no BANDIDO ROMANTICO tricia MEDINA 'em: I 'N

ua I ac es Atlantida

dor foi precipuamente o a pert: a usina siderú rg ica dições não só de receber o município d L • ac.
,< • a aguna. 'No programa, BAN:qmO ROMANTICO

. Preços'. 6,20 __ 3,r.:oproveitamentó raeionul do prevista no Projeto não a- carvão, mas também de ab-'I Não se trata pois
.

de I O E t T I N
v

, I
" spor e na e a. o programa: I té 14rrm ór!o oriundo do EshHlo penas devia ser estabeleci- sorver o minério, sem ou- questão sentimental, mas de Com o jogo Vasc� x Corin- Vasco x Corintians pelo

mp. a e anos.

, do E�ph'ltO Santo e do car- da em Santa Catarina, mas' t,ro transporte? I realidade, que sobressai, I tíans. Octogonal de1953._"
vão mata lúrg ico extraído no em Laguna. Se examinarmos, em San- por ai, através de todos os I P' . 76 35 g. ')�111-1E d 1 S O

" '

.. I reços : ,o --

, o Preços: 7,60 -- 3,50 '.1,-
st a G • t: anta Catarin a. Sr. Wanderley Júnior ta Catarina, os locais para estudos técnicos elaborados

, Imp. até 14 anos. , � •

F'oder ,·r:-ia, assim, m» l,;al'_ - O General Iberê de Ma- o estabelecimento de usinas a respeito do assunto. I' ,
._- -, . __ .-

'10 I t ro-n dessas matérias tos é um técnico no assun- siderúrgicas: chegar_emos I A, in�talação da usina si- j !' As 8;30hs.
.jr.m. J e básicas, chef:'ar'à ,to. fatalmente, a conclusao de derúrg ica naquela cidade J;!1 B i! !1, .tr.. Louis HAYWARD -- Pa-

melhor solução econôl?ie t e O SR. IVO D'AQUINO -- que o melhor- ponto é a ci-I fio Estado de Santa Catai-i- As 4 -- 8hs. i:I -� • tricia MEDINA em:
-

técnica para o assunto. I D�z V: Excia. muito bem.
I

dade de Laguna. Dispomos, I na, tem portanto, uma ex- AGORA ESTAMOS NA As 8hs.'

I
BANIHDQ ROMANTICO

A idéia Sr. Presidente, Não so o General Iberê de no sul do Estado, de três: plicação lógica e irrecusá- MARINHA Gary GRAN� -- Jane No programa-:
não nasceu no ar; não hou-] Matos é um grande técnico' portos: Imbituba; Laguna e! vel. (Muito bem! Muito San -CLEMENS em: DIZEM QUE E PECADO " O Esporte na Tela. Nac.

ve, a esse respeito preocupa-' no assunto, como também II Araranguá. bem I Palmas). I FIBRA DE JOCKEY No programa: I Preços: 7,óo -- 3,50
ção regional: não houve, o é o engenheiro e deputado. O pôrto de Araranguá Atu'alidades Atlantida Nac.

.
Imp. até 14 anos.

também o intuito de se a- Maurício Joppert.
' l não póde dar acesso a na- Charles STARRET em: '-:=--:-.-----------------------

cenderem chamas' de opi- Sr. Presidente, o que se vios vcapazes de transportar! I ARMA�lLH� SINIS��A Frcncísco Tar�rito,
niões, as quais, passado o põe em relevo nêsse estu- minérios ou· carvão. Por ou- Continuação do seriado:

I
.

J

.

d
' t I d AVENTURAS DE JESSES _,

(MISSA 7° DIA)
entusiasmo, se apagariam o, e exatamente o proble- 1'0 2, o uma usina siderúr-

I
Irma e f ilhos agradecem aos parentes e amigos pe-

sem resultado. A criação ma do transporte do carvão gica exige grande abasteci, JAMES lo conforto recebido por ocasião do seu falecimento e'
dessas usina-s decorreram I e dos minérios. A angustio- mento de água, não só para No programa: .

convidam a todos para assistirem à missa que, mandam

de estudos acurados, inves- <a citação do carvão nacio- o próprio consumo, como Atualidades Atlandida I
celebrar segunda-feira, dia 20, às 8. horas na Igreja de

t igações tranquilas, cá cu- nal resulta menos .do seu para o da população, que se Nac. I <=':oqueiros. ,

�7 ,:::�e;��o�'::i/;:i::� ::'::"det,:��;;':.:. ::. q:: �:�b:e:::: :::�:::iade:,;;,
PARA OS CANDIDATO:';�'�:;:G: ::0

.

· i SOE. dls Atiradores de Fpolis.
sunto largamente debatido, mercados consumidores.. corresP,onde Imb.ittiba. �es- C?ntabilidade e Conc�r�os eu: todo o Bra�i� I ASSEMB:CÊIA GERAL OnDINÁHlA

-,

não apenas .no Congresso' Assim, portanto se tra- ta, assim Laguna, que reu- Sejam aprovados adquirindo todas as matérias de- ,

-

Nacional, mas em mesas tando de indústria pesada, ne os
-

requisitos indispensá-I vidamente preparadas e resumidas por Professôres do De ordem do snr. presidente ficam pela presente,
redondas, em várias regiões cujas matérías primas

.

es- veis para êsses fins, sem "PEDRO II" -- Colégio Modêlo dç Brasil de acôrdo com convocados os snrs. sócios para a Assembléia Geral 01'- -

d" t do o Programa Oficial
-

. dínária, a realizar-se. no dia 26 de J'nl !1()' de 1953, às 15
o pais, em recintos fecha- tão em correspondência com encarecer" o ransporte hTôda Matéria em 20 Vols , Cr$ 500,00

' ioras, em nossa sede social.
dos e em público, a fim de a finalidade dessa índús- minério com a descarga ma- ' ,

� • .

I Contabilidade em 10 Vols. Cr$ 300,00 Ordem do Dia
que quantos se interessa- tria, não há técnico que iítima, carg�, e. nova _

des-

f Con�ursos para o Banco do Brasil .. '. Cr$ 300,00
'

vam pe�o p�oblema pudes-, deixe de atender desde 10- carga ferrovlana, caso' se Pe?ldos pelo Reembolso. Postal, a� I.C.L. -

I Relatório de atual diretoria.

sem discutI-lo e colaborar I go" ao problema do 'trans- pretenda instalar a usina I Cal,xa Postal, 3364 -- RIO, ou pessoal,mente, na Ave- Eleição da Diretoria e Conselho.

na sua consecuçã�. A prova r porte.
'

siderúrgica distante do pôr-: nida Presidente Vargas, 2007 -- A -- Sobre-loja. I I Florianópolis, 16.de Julho de 1953.
,

I

PRESIDENTE __ t dL' Ensinamos .tambem por correspondência, Ginasial e Carlos Ga..islmferth Nt'tto
f. Q.ue, tanto no Senado Fe- O SR. o e aguna I'

.

Comercial, baseado no De�reto-Lei 424�. Secretário'
deral, como na Câmara dos! (Fazendo soar os tímpanos) Aliás, é opinião já emiti- '_<_<_O_O_O_O_O_O_,j_O__ &o...."".()..-.<j_.041111.()....()..-.c>:--<�)�)�.

peputados, notáveis parece.,: -- Comunico ao nobre ora- da' por vários �écnicos q�le Ven.'de-s'eres foram dados sobre o I
dor que disdõe de apenas a usina da Companhia Side

assunto, entre os quais cum-
I dois minutos -para concluir rúrgica' Nacional, deveria

pre-me citar o da Comissão I suas considerações.
.

ter sido instalada à/margem
de Viação e Obrajl Públicas I O ,SR. IVO D'AQUINO -, i da bahia d:e. Guanabara, em

do Senado, em que foi rela-I
�. I

tor o Senador FI'ancisco
-------------------------

::�:::�:::i:::�::":::E:,�: t· Missa. de . Segundo
dor de matéria, sobretudo Aníversá'rio

o Plano Nacional do Carvão

Um prédio no' centro da

cidade, sito á Rua Deodoro
n, 20 -- com 13,25 de fren

te e ,16,40 d-e fundos.
Trtar na Rua Esteves

hmior n. 8ô.

AciDente Falaida região onde se pretende DONA MARIA EMíLIA GAMA SALLES
e'stabelecer a usina siderúr- Os filhos, genro, nOI:a, neto êie''Dona Maria Emíiia RIO, 16 (V. A.) -- Tragi:
gica de L�guna; mas apoi� I Gama Salles, convidam os demais parentes e pessôas de co acidente verificou-se na

ou-se em opiniões das mais' suas relações para a missa de 2° aniversário de seú fale- manhã de ontem, no edífi-

ab"ll' d t
.

I cimento que man'dam celebrar segunda-ff!ira próxima, (;J'o'em cons/tr'llça-o da Rlla'< ,. sa as, en re as quaIs, '7 h I' d S A
� .

.' . I dia 20, as oras, na greJa e anto ntonlO. Icito as do deputado Maurl-: Agradecem a todôs que comparecerem a êsse áto de Cesário Alvim" em Botafo-

cio Joppert e do Genera-l piedade cristã. go, onde se instalará o Hos- j
---- pital do Radialista. A obra

'

� , ,
� já se encontra bastante adi-Iif � � • _. � .. � • • • • • • • " • • • .. • .. • � � 1I1tad d I d

"

.....
.

, �.' a, esenvo ven 6-se Ja

..�. ...�.I os trabalhos no sétimo an-

.5 ..�.I dar, Alí trabalhavam diver-

._i... COMPRE UM TERRENO NO ESTREITO, ..:. j ;;os pedreiros e carpinteiros
�. ...3 e, no andar térreo, o eletre-,
1 ��.

I LOCAI-! ÓTIMO;E APRASIVEL. ..�. dsta Antônio Dias ao Ro-

..�. sál'io, cca"Sado, de 35 anos,
\.

..�. l'esiden teu a Rua' "K", 10-

�t· PRÓXIMO AO PONTO DE ÓNIBUS. ..�. -te 12, quadra 2, da Funda-

�t. ..�. ..;ão da Casa Popular em

�t. .�. Deodoro.

j Pn�ue CIO $ '397,00 ! E�::t::\;f���t�:i�
;:� p.or mel\'s,' se'I, enlr'adat.� :::alfa�i!:ela:O:::. eo�:��
....'" _ �...

na sala de operação. As au-

�t. .:. toridades do 3° Distrito PO-'

�t. .t. licial resgistráram a, ocor-

... TRATAR EM MODAS CLIPER' _;_ RUA TRAJANO, 4. .%. rência� e, apõs as formali-

t .:. dades de praxe,. fiz·eram re-

l!: . "'. ,.,.' ,,' "

++!•• mover o cadáver para o ne-
J

•

•
�. .•

•

crotértº do' InstitlltO. M,édi-� .

..
-

� �,,,,,, .' ••••• � co Logal
.., .�." "."."••� 4i f>" � "."•••+ � e '

.

u t;STADO
-- -,�"-------

ro.��

TBANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.

"
....

.,,:''':''
.;.

.� .• ,
..

'\ .--_. �,� , ou .
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o ESTADO·
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.

Ca�l,oe a:oepck-o $.-1 •• -

Uma' tra�içao nó �omércio' D' nt In�ustria
-

�D' Santa Catarina
M ,a't r i' z·�- F I.olr i�a n Ó p o I i S

FiÍiais em�BLUMENAU, LAGUNA, LA1ES� JOAÇABA, JOINVILE,
.

SÃO' FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINASj,PRODUTOS AUTOSCHELL, :FÁBRlCA DE PONTAS'�RITA

, - (

<

'__ MARIA, FBRICA DEGELQ., _

Florianópolis, Sábado, 18 de Julho de 1953

i

..,.-- ....,. ....... u�"WIiII ............,.· r.&-:..-...-....,....TJ...-_'-� ..�_".�_..._.,._,�.",.."...,.,.

ORA. WLADYSLAVA' W. HUSSI D'R. ,JULIO D01N' VIEIRA'
E EtiPECtALISTA EM DOENÇAS DOS· OLHOS,.

DR. ANTONIO nm MUSS3
.

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA J.MI.. Ex-Assistente na Policlínica Geral 'doRio de Janei-

.0, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldína '

Ra llway e no Hospital São João Batista da �aioa.
Curso no Departamento NacionaI.de Saúde

Consultas díárfamente das in às 12 horas.
3as. e 5as. feir,as de 15 às 18 horas.'
Atende no -Hcspital de Caridade, de 8 às 10

"_;horas.
.

"tii.t........�

-

,Consultório: "Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho. _./ i
Residência� T��s_:;_a_�r��sa_��a_2_. �p_t_"·_10_2_._ 1,

DR. I. LOBATO FILHO i
'

O-.1;a. to a,,&r.". ,r...lra�rl. I'
TUB.�CULÓI. I

f.A.OlOGRAJ'U • RADIOSCOPIA DOI.'! PULA0.. I.
'

ClruAria d. T.ras ó'

'o".... orii" ·1I.1a· r.culd.da Nacional II,", .odie1na, í'lai.i••l... "

fl.locirnr,iio do Bo.pUal Norta "mo. '

.'

.
01nrrla:'CH:alca "r.I-'&""·

..ut.. eomjÚou. o ••p.cialilla" .u. DOBeAI D. '••Jm
.

-�4•. tIO� 'IIl044I;DOI m'toeloa d" diaCDóltleol • tiatamnt.o.

K;L.Ji'()IOGl'U - KIST••O - '811PJNCiOG1UJ'U - .IiJ.TA.O-
--

LISIO BASAL
•

....to..rapl. ,or OD4&. ..rta.-al.troe...�lac" "41'!>1 Qltra

!".J.e�, • .Iaf�, J��l)'o. -

=:
C.1UI.I�rl., aDa Traj.Do, a. 1. 1· ••••r

......
_.rir!,•. ! Dàa • b 11 '.II;ora. :: Dr.•.••11

Da., 11:" li . .II:or.. ...:.. Dl;'a. •••111.-

.�--------._.--�--------------------

DR. A� SANTAELA�.?....
, r.rm••o·p.ia I'acalel.i. N�clOJlal'" ••4Iet.,. •• O.l....n�

_.. .. ar.áu). .,.... .

I....l� "1' ....._, •• A••t.M••1a • I"...�..... ..'�'-nt.. I
.

''''rál.
-

i .

,

11:-1••,.. d. &"ptal r.l,.tMrl.._
....1...1. I.e.un... Ca·ue ••••p.ci.liaaçio p.la S N, T. h-iDterno • 11%-...1.11..... ·ao

_.IM! -r...rai,·
_ '"

I Cirurwl. do Prof. U,o P1ü.iro Guima�. (lU.)·

1b:-I.terDo d. I!I.Dta 0... d. lI1..rle6r.1a do &1... ,....". Consc Felipe Schmidt, 38 _ Fone 3801
-Ó.

CHálca.•'41ca - D�Dça. M." · Atende em hora marcada,
ee-.lt.rl., .d1f1cle .lm'lia M --= .18 • Res: Rna São Jorge, 30 -- Fon é 2-3!J5

. DR. ' ARMANDO VALERIO DE ASSIS·
. .

,
'; .

.aDICO
.

.

Clíóica Getal _ Ginecologia _ Higiene Pré-natal _

.....r�.. ':0' cu.:i� ':;••UI -"ia � ..;..
- 'Obstetrícia '- Eletrocardiografiâ. Ao retornar dessa viagem será

.

puxado
'. •...1 ••éut....· . ' .;._ . ,

para limpezas (5 dias), órganizando-se em seguida novo
àLDtlCA ••ilI(JÁ D:a cJll.liç-iI • .tDDLTO' Consultório: Rua Fernando .Machado, 6: Fone: 3.195, programa de viagens.

",,' .� ,\ , : "

. ..:., ::Ü.t".,_
.

.

Para mAIa 1Jlforma.çOea ·dirijalll-a. li

c.u.llúI.�·"''' t'..:..; 00 11 .. 11,' (CONSULTÓRIO DR-. DJALMA MOELLMANN), AMPRaBA NACIQNAL DIl NAV-1!GAÇAO HOSPC.Kf 'Farmácia santo Antônio _
• •••·11 .. 1f bna.

. ".'

':i. DeodaTO __ Caiu Po.tal :•.•,.- __
.

Y41t!ff.l!l.� l,"l�.
'Rua João Pinto

__

....
__

...
_

..�._�_Jt....�_I!_....ÍI_roell__.l_.....G...;a1llI:_··_._ra_._'_·'�-__.�d....
·

.........I_'_U_,.;,.._� A_t_e_n_d_e-:d_).,..à_riament.: _�a�._�19v.:_.�=-��ze _��·ra�_. .......
26' Domingo _ Farmácia

�:ll1to Antôrt,io"":_ ;Rua, Joii,o
Pinto.

O'. ser:viço .notul'llo . �erá
�fetuado pelas � Farmácia
Sto. Antônio, Moderna e

NotuJ:na, situadas. às ruas

João Pinto e Trajano n. 17.

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

partamimto.

1MI•••d.s .••r .ocai.... 1".
c.u..... s D.à. 11 .. l' lI.eraa. .

".lete••• ...11••1Ia1 1.1••

DR. JQSÉ BAHIA S.' .8rri'E�COURT
. . ••• ICO _.

, : ' -,

CiIaleá Cjr.r _.' rJlDuTau
, .

, a••', li 4. 1bJ.. II � lUJaI
.

'

.. -rC.aICULTUltA - paDIATAU - CLJl(lC� ••LU
: ·��*,rle.• a..l....e1. - a••••1.... Tia.. �. , (Lar.. li

� .�.) - I"lorla.6poU.. .*
.

. ....td.• ' • la 11·1I.or••
'

- Dfl1'1&.....

OLaOI - O�O' - !f",.m.a' QÜGA!f'U

DR. GUERREIRO DA FONSECA
a.�an.ta t

.

........ A'.r.lk.....
�

LbI,.d. d. r.Dd. - ••fr."" -- ., .na••'h ..... &alo 1.. {,a

-....dtU da C.b... } - ••ti.r... 'ti Oe"," Ib:'tr••k" d. hl.lilb

............
.

...01.. ).1'...... c••_

c.u.:"rl.- ::- Vlaco.i. •• O.r. !'refio a.:_1 _.

.... .......te).' .'
.......d. - r.H... hlI.al.....iu. - TeI. I.L

C.aJ.... c... ..

DR. ANTONIO MONIZ DE. ARAGAO
cmUJtGLl TUmu.TOLO.16

,Or.......
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Clínica Ger'al -__:. Ch-urgia Bucal Dentaduil'as _...-<
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I' Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola
i (Serviço do Prof. OctávIo Rodrigues Lima)

.1 Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital .

I
.

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
I Médico do 'Hospital de Caridade
j DOENÇAS DE SENHO.RAS - PARTOS _ OPERAÇOES
I Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas •

Pela manhã atende diàriamente no Hospital
de Caridade.

Resid: Rua G�neral Bittencourt n. 101. Té1. 2.692.
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NAVJO-MOTOR ,CARL HOEPCKE
PRÓXIMAS SAIDAS

IDA VOLTA
de Santos
17/7

de Fpolis. de Itajaí
9/7 lI/.7

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

do Rio
16/7 -

às 24 horas

. "NOTA"

" Lavando com Sabão

,!\iirgem Espe,cialidade
.�

dá Cia. IBTIEL ,INDUSTRI1L�J,.8IDvine. (marca registrada)
,

.

ecoD·omi.za-se tempo e dlnheiro .'
.

___
o

, ---.,...--

/Informações
. .Utets .

O. leitor encontrará, nes

ta coluna, informaçêes que
necessita, diàríamente e de
imediato:

.' "-

JORNAIS. Te.lef.one /

O Estado 3j)22
A Gazeia .........•. 2.656
Diário da -Tarde .. ;-, 3.5'79

I DiáriO.
da Man.hã' .. ,,'

. 2)t63
A Verdade 2.01{•

, Imprensa Oficiál 2.688
I HOSPITAIS

.

I, De Cartdaue r
.

(Provedor) ; . . .. 2.31-1
(Portaria) '.' .. 2.036

.

Nerêu Ramos :':.831
Militar , .. :Ü57
São Sebastião (Casa

de Saúde)
.

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3.121

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros 3.3l3
Servíço Luz (Recla-
mações) 2.404

Polícia (Sala Comis-
sário) . . . . . . . . .. 2.038

Polícia (Gab, Dele-
gado) . . . . .. .. .. 2.59·1

COMPANHIAS DE
TRANSPOR'rF
AÉREO-

TAC ... "... ..... :l.700
2.500

3.15.3

Cruzeiro do Sul' .

Panair : .

Varig .

Lóide Aéreo .

Real·· '�

Scillldinavas .

aOTros

3.553
2.325
2.402
2.3'>8
2.500

Lúx 2.021
2.276
3.147
3.321
3.449
2.6!H·
J.3íl
3.659

06
.

rarmacias'
de Plantão

J U.L H O

. 4 Sábado (tarde) _ Far

mácja Esperança' - Rua
Conselheiro Mafra

5 Domingo -'- Farmácia
Esperança__ Rua Conse
lheiro Marra

11 Sábado (tarde) _ Far
nácia da Fé _ Rua Feli

·!e Schmidt
12 DomingQ:_ -:- Farmácia

la Fé _ Rua Felipe Sch�
':1idt

.

18 Sábado (tarde)
Farmácia Moderna _ Rua
i.oão Pinto
19 Domingo, _ Farmácia

,\1oderna --Rua João Pinto
25 Sábado (tarde)' ::_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Nova Comissão becutiva do PTB INa Issembleia Legislativa �::fr::::::la�
Na votação, as divergênci8s internas\- InteQ50 trabalho,',., I DON, em,' �DSC8 de Dmá-; Pl'����:�';�;��sl�I';:�I���a

RIO, 17/(V.A;) � Reu- tár io, sr, Aloisio de Andra- .:do apetite de car�os e fun- vitória muda de pedsamento mas perde __ gCI�a,grtl�nadaBrRasel�llnel�l�ao, J.��ntei�e:�níu-se, ontem o Conselho de Moura; 2° secretário, sr. ções dos "trabalhistas" bra- '. •
.' ,

Nacional do PTB., para elei- Edson Pitombo Cavalcanti;' sileiros. Há que preparar Emenda reJeitada. por contrária. aosloteresse8 as respectivas Comissões a-

ção da nova Comissão Exe- tesoureiro geral, sr; Carlos ummeio de aparecer na cór-'

dos agrle,ultoras
. preciado várias teses.i apro-

cutiva cujo presidente, sr.! Gomes de Oliveira; '10 te- rida das eleições futuras, . II vando três 'do, d.eleg_ado.ar-
João 'Goulart, renunciara

i
soureiro, sr, José Romeu pois desta vez o chefe 'não Projeto de Lei n. �2-53 _. de do Projeto, uma vez que, gentino, sr. Roberto Pettí-

para assumir o Ministério I' Fiori; 2° tesoureiro, sr, concorrerá arrastando os Autoriza ·a· receber, por de- o assunto nela. contido pren-
nato, As delegações estive-

.
"

d tá
-:

ram em visita ao Centro Cí-do Trabalho. Moacir Pereira Lima. man a arios, ação; um terreno situado em .de-se ao ato de caçar, ati-
- vico de Paraná, e 11,0 Palá-A chapa vitoriosá foi a Não foi sem sacrificio Lauro Müller, município de nente à Legislação Federal,'

.
.

G PT h 'h TIM . .cio de São Francisco, ondeseguinte: presidente, sr, e- que o B. c egou a capa .

• • •
Orleães, para nele ser cons- . ao passo que o Projeto tem

túlio Vargas; 1° vice-presi- eleita. Ao contrário do que truido um Pôsto de Saúde como finalidade a isenção foram recebidas pelo gover-
.

nador Munhoz da Rocha. Odente, sr. Alberto Pasqualí-] acontece nos demais parti-) e Puericultura. de taxas e emolumentos pa-
.

I lei d
� PANE chefe do Executivo foi sau-ni; 2° vice-presidente, sr, dos, onde os pleitos o ge- Discussão e Votação do ra o registro. Assim, por s�r

Abilon de Souza Naves; 3°
I
nero são precedidos de arn- Enguiçou o lindo chapa- Projeto de Lei n. 64-53 matéria estranha e por ser

dado pelo sr: Jõsé REmo, pro-
b d F d M ' curador geral de Mina Q Ge--vlce-presidente, sr, Paulo pios entendimentos, a fim 'ranca o sr. ernan o e- Autoriza a aquisição de uma, contrária aos interesses dos ,_,

Baeta Neves, 4°· více-preai- I de qúe não se dê ao público lo.Deu os pregos, como di- área de terra, por doação, agricultores pede a rejeição I,rais.dente, sr, José Soares Ma-
I
uma impressão de dívergên- zem na gíria automobilísti- sita na cidade de Tubarão, da emenda. N------------ciel Filho; secretário geral,

I
tia interna, não pôde o P. ca.vE é uma pena, porque destinada-à construção de Ainda na fase de díscus-.i OVen8

sr. Frota Moreira; 1° seere- T. B. contornar o desenf'rea- deixou o ilustre cajuista, um grupo escolar. são o Dep. Estivalet Pires, I Devendo ter início, mais
�ramando no duro, a pé. Sessão de 17-7-53. la. Discussão do Projeto autor do substitutivo ocu- uma vez, a poderosa Nove-
'\

� 't" s Presidente: Volnei Colla- , d N s Se hora d Sa. vesso amara ona, s. s. e -

de Lei n. 248-51 -,- Dispõe 'pou-se do assunto demons- na e o sa no
. .-

tá suando por todos os pó- ço de Oliveira. .

sôbre aposentadoria dos trando ao Plenário que sua .g.rado COIraçã�, convida-se
d· .

d' Secretários : Olívio 'Nó- t d dros, a íespeito a mver- dentistas. emenda substitutiva logrou a o os os . eV')"'J'; a com.'

nia braba que anda por aí. brega e Antônio Almeida.
Discussão e Votação das a aprovação unânime da Co- parecer na 'Capela do Asilo

Seu cartaz de campeão de Expediente - Mensagens

.altos em obstáculos (Flo- do Governador encaminhan

-ianópolis, 1952) não lhe do Projetos Lei, comunican-

do a sanção de leis e res

pondendo pedidos de ínfor

mações da Assembléia.

O Dep. Pe. Horácio Rebel

'.0 inscrito 'na hora do -expe-

Indicações 459-52 e 102�53. missão de Constituição e de órfãs, no próximo sâba-

A matéria constante foi Justiça, por duas vezes, ten- do, dia 18, às 19 horas.

aprovada pela unanimidade do votado a favor os depu- Nos demais dias, a Nove

-da Casa. tados da UDN. e o lider do na se realizará no mesmo

Vitoriosa a iniciativa do liovêrno., .. Apelou para os horário.

deputado Fernando Osvaldo dtputados que mantivessem

de Oliveira, em favor dos 'v votd já exarado na Comis- ••••••••••••••i•••.•••
agricultores -ao Técnica.

diente fala sôbre os peq�e- A pedido do Dep. Vicente Submetido a votação, foi Concede isenção de sê.
nos produtol'e� de madelr� I' Schneider foi incluído na ':: substitutivo, pelo voto dé_ _

,los, taxas e. émolumen·
serrada, madeiras de lei

Ordem do Dia o Projeto de
I
c esempats do Dep. Francis, tos.

destinadas ao
: consumo 10-

Lei n. 59-51 que isenta os cc Neves, aprovado, Art. 1° - Ficam isento;
.,.j.;".�cal. agricultores do pagamento Votaram favorável 'ao os agricultores do pagamen-

tratamentos vários, massa- Ordem do Dia
de taxa e qualquer outro, Projeto os Deputados Cás- to de sêlos, taxas e .quais-

Votação, da Redação Fi- , .

M dei O Id C utro molumentos- emolumento para o registro SIO e erros, sva o a- 'l'11 r ,(1 se,
nal ao Projeto de Lei n. 44-

da arma de. caça .e' da res- bral e -Otactlío Nascimento rdrti\'os ao registro e a Ii-.

53 - Altera dispositivo da
pectiva munição. e os deputados presentes do cença para porte de 'arma de

'_ei n. 335, de 15 'de novem-
O Projeto em apreço de PSD.. 'caça, bem como para com-

tre já experimentou de tu- \1:0 de 1919.
autoria do Dep. Fernando Muito embora tenham os pra da respectiva munição.

do, E sua decepção está ren Votação da Redação Fi-
Osvaldo de Oliveira que Deputados 'da UDN. ref'or- Art. 20 - O Poder Exe

te ao' desespêro. Seus cal- 131::'0 Projeto de Lei n. 74-
mereceu a' emenda da subs- mado o ponto de vista' exa- cutivo baixará, dentro .de

câneos, envoltos em gros- J2 - Autouiza a construção cítutiva do Dep. Estivalet rado na Comissão de Justi-
I
sessenta dl-aS o regulamento

sos camadas de esparadra- de um Pôsto de Saúde,' na Pires melhor condensando a ça, a emenda d.) Dep. Vi- lH1.ra a exe'.!ução da presente
po, estão em carne viva, cidade de Turvo.

matéria, recebeu também, cente Schneider não foi a- �ei.
sangrando, exigindo repou- Votação dá Redação Fi-

b'
.

d provada' por contrariar os Art. 30 _ Esta leI" entra:'iU stItutIvo o Dep. Vi,c,en-O G
A

'u Se 'nal ao <Pl·o.J·eto· de Lei n. 192- .

t d
.

I
I ..so. overno reum o -

..

te Schneider ,perfeitamente m eresses os agncu tO.res. em vigor na data de sua pu-
cretariado para estudar o 52 - Autoriza a localização idêntico ao que merecera a O projéto aprovado é do

I'
blicação, revogadas as dis.

caso, Sessão secreta, sem de um grupo escoIa'r, no mu- -
. teor ..eguinte:· n

••osiço-es em contra'rl'o.aprovaç,ao por unanimIdade
nota oficial à imprensa. Pa- nicípio de Rio do Sul.

d C
.

/

a omIssão de Constituição
rece que nada resolveram 'piscussão e Votação- do

. -

e Justiça, de autoria do Dep.Embrogli� dos diabos! A's- Projeto de Lei n. 21-53
Estivalet Pires. Pretendia o

últimas horas da noite
.

de Autoriza'o Estado a afian-
Dep. Vicente Schneider, tão

ôntem, corria pela cidade, çar o empréstimo de .

Cr$ 2.100.000,00 que a Pre-

Florianópolis, Sábado, 18 de Julho de 1953

gens, ginástica rítmica, sal

tos de borracha, fôrmas do
Dr. Scholl e até um curso

de ballet, O ilustre pedes-

confére, todavia, enverga
dura para um modesto

cross-countrv. Falta-lhe fo-AMAN'HÃ:
�Dla-d8 ,Ião .Vicente de' Paula»,
padroeiro "dB:Ordem da Divina

.

, Providência
Assinala-o dia de amanhã - 19 de Julho, grata efe

méride às Irmã� da Ord'em da Divina ·1;>rm,idilncia,.
porquanto regista o Dia de São Vicente de Paula" �a
droeiro dessa Irmandade, que vem prestando a vartos

países da América e da Europa, serviços de real valia.

Quem diz Irmã de Caridade, como são comumente

conhecidas, diz abnegação, despre1_!:dimento, sacrifício.
No Brasil essas mulheres, que renunciam ao' mundo,
para vive; o seu mundo de solidàriedade humana, e de
isolamento, dividem-sé e subdividem-se em diferentes
mistéres -.educadoras, enfermeiras e religiosas apenas.
São as enviadas de Deus, que na te1'ra aliam à sua mis
são de Suas ,servas, na igreja, também as de p1·of.essoras,
nos colégios e as de enfe1'meiras, nos hospitais. Onde
quer que assentem os alicerces de suas casas, surtem

logo as atividades salutares" em prol da educação ou na
saúde.

Em Santa Catarina, o trabalho dessas beneméritas

evangelizadoras se estende do norte a sul -'no Vale do

Itajaí, 'no Vale do Rio do Peixe, no Vale do Uruguai,
nas cidades do sul:, nos rincões diJ Oeste,lmde quer que
elas estejam, há a difusão da cultura, há o messianismo
nas almas enfêrmas, há o amôr congregando as criatu
ras. Nos hospitais, nos templos, nas escolas, as' Irmãs da
01'dem da Divina Rrovidência criam o labôr constante,
incessante. Elas se transformam em creaturas· que, cum

prindo u'a missão sublime, formam caractéres, dis{Í'i
buem conforto espiritual, amenisando dores, pregam a

santidade, procurando rumos certos para aquêles que,
em seu templo, tem-na§ enviadas de Deus.

,

, No dia de amanhã, que assinala a passagem da data
dedicada a São Vicente de Paula, as Irmãs de Caridade,
onde quer que estejam:, são alvo de carinhosas homena
gens de respeito e consideração de quantos as admiram.

x

lego, o que vem, de certo

modo, embaraçar-lhe" a vóz,
embargar-lhe os passos e

quase cortar-lhe a respira
çãõ, prostrando-o irreme

diávelmente,
_

Apreensivos,
seus amigos sugeriram-lhe

Jantar de _Confraternização

somente, atra1ir para si a

miciativa do Dep. Fernan
feitura de Videira, contrair

C
.'

E
�.

F
do Osvaldo de Oliveira que

com ·a alxa conomlCa e·

I1 1 d S t 'C t' pretende defender os peque-
( era e an a a arma.

. .

D·
-

V t
-

d I
nos agncultores, quase sem-

Iscussao e o açao o
. .

IP
.

t d' L' 27 53
pre, dIficultados economica-

rOJe o e eI n. .. -:
.. _

A·
-

.. -

d'
men te para a legalIzaçao de

lltorlza a aqulslçao e I '

.

. sua arma de defesa da pro-
uma. área de terra, por doa-: .' d d

'

_ . , . pIle -a e.
kan. Não cremos no êxito çao, no munlClplO de Blume- .

,d_esta tentativa. O que s.s. nau, destinada à construção - Na fase de discussão o

quer, é um carro novinho da Delegacia de Polícia. Úep. Fernando de Oliveira
em folha. Dodge, Chrysler,

I
Discussão e Votação do ocupou a tribuna para dis

Buick. D'aí o chôró. E vai Projeto de Lei n. 59-53 - cutir a em�i1da aditiva d<>

pegar, porque seu argum�n- I
Autoriza a aquisição de uma! ?ep. Schneidér, por julgar

to secreto é forte (para o área de terra, por doação, I Inconveniente e c-or.trário
Sovêrno), mas, para opa-I rlO distrito de Bocaina do! aos interesses dos agricul- "

vo, nem
_

é b�m falar. O I Sul, destinada à construção! tores. Eri'tende ainda o Dep.
ChevriJlet da secretaria! de um grupo escolar. I Fernando de Oliveira que a:

gastou-se nas eleições de

[
Discussão e Votação do emenda exorbita a finalida

Ituporanga e Taió, onde al-

cançou fabulosa qUilom:�-l A' Vo.nl·ade, Senho'resl'Gomemoranqo o DIA 'DO 'morada no Br�sil, finali- tragem em-busca da vitó-
.

COMERCIANTE, os homens zando' por concitar a todos' L 'I
-

d'na. . . ouvave razao, IZ
de negocios d,esta Capital, a que continuem a traba- o Govêrno! Criminosa ra

Ruy, descre.vendo os governos que ignoram
-

as leis do coração e adoram as leis do a'p�titerealizaram, ante-ontem, às Ihar como elementos de pri- -

t b h I Ezao, es re uc a o povo. . (apetites gástricos, da cobiça e da intemperança,20 horas,fno Clube Doze 'de meira grandeza na forme,n- com êste, fica, á tors e á apetites hepáticos, do odio,. da vingança e da in-
Agosto, um jantar de con- tação da riqueza do Estado traves, o veja), condenava a política da servilidade, da
fraternização, ao qual com- �, terminando, o sr �alloelI' •••B U M. vora�idade e da imoralidade. O -que se deseja
pareceram os srs. Cap. Si- Donato da Luz, PresIdente o.

- dizia - são peças de metal inerte, para a

mões de Almeida, represen- do Sindicato Varegista que D Theolloda 8.' grande máquina, para o famoso compressor, pa-
, . ,.'. • ra o extintor mecanico, mercê dos qUãis se auto-tante do sr. Governador do se reportou a hIstOl'lR"" do

Lemo'! ,matiza, apaga e extingu.e a consciência pública,Estado, dr. Paulo Fontes, comércio, no intercâmbio a opinião nacional.
Prefeito Municipal, dr. Ra- com as demais nações do: _

.

.

E', no momento, êsse rôlo compressor, em

uI Caldas, Delegadó do Mi- mundo civilizado. I Em Minas Gerais, onde forma de ch'antage, 'que ameaçam fazer passar

nisterio do Trabalho, dr. Com essa f�li� inici.ativa, . residia, na cidade de Ouro sôbre o sr.. Pedrinho Bittencourt. Há mais de
, 2 anos ele deixou o cargo público que exerceuCâmara Neto, delegado do de congregar os comerci-
I
Preto, faleceu, em dias des-

com modelar probídade. Durante esse tempoIAPC, sr. Manoel Donato antes em um jantar de con-, ta semana,
-

li exma. sra. d. quiseram amaciá-lo. Em vão! Agora, a vingan-
da Luz, -Presidente' do Sin- fraternização, I foi a ·data Theolinda de Barros Lemos, ça, gratüita, sem provocação" dirigida� apenas,
dicato do Comercio rVare- festivamente comemorada' genitora dos srs. Deputado contra- aquele que tem votos. Esse, o seu crime.

,

Venha, pois a ordem para se abr, irem as com-gista, e comerciantes, jo�- nesta Capital, estreitando, Antônio de Barros Lemos,
portas. O. govêrno quer, associado a esconsosnalistas e convidados. ainda mais os laços de cor-

'

da bancada da 'UDN na As·
profiteurs, fazer vítima de um inocente? Muito

Nessa oportunidade usa, di.alidade e fraternidade e_I sembléia Legislativa dêste bem! O seu jornal encampou a empreitada? Me-
ram da palavra, os srs. An:' xistentes entre os homens" Estado e dr. Sabino de Bar- lhor ainda! Cessem, pois; as leis do coração.'
'tônio Paschoal Apostolo, do que trabalham no comércio' ros 'Lemos, .residente em A- Venham para �s colunas, em represália, os do

1 I I, lado de lá. Não os inocentes, mas os culpados;, alto comercio oca, que dis- ' de'Florianópolis. '1 rarangul\.I ,Venham os desfalques das coletorias e os assal-serteu &ôbre a si.snif;�úçii.o I O ESTAD? fez-se repl'e-, O. �STADO apres�nta à . tos das delegacias.
da data, a ser, pela pl'lmeI" I sentar, conVIdado, por um famlha enlutada a expres- Venham 11S negociatas e as marmelausens .

..__

1LV.e,z, festivamente. come-, dos seus redatores. I são do seu profundo pezar. A' vQntade, senlwres!

nas rodas udenistas, que,

por lembrança do depu�do
Mascarenhas, o sr. Ferreira
de Melo ia experimentar
umas botas que o deputado
Schneider usa, quando vãi
à caça, São forradas de pe
lica COIÍl debruns de astra-

x x

Nesta Capital, no Colégio Coração de Jesus, no Hos
pital de Caridade, na Casa de Saúde São Sebastião, no
Hospital '�Nerêu Ramos", no Hospital ColÔnia Sant'Ana
I:! na Colônia Santa Terêsa, em São José e São Pedro de
Alcântara, .

a data será assinalada. com santas missas, e
festejos internos, de homenagens às caridosas filhas de
Maria.,

--

O ESTADO, nesta oportunidade, leva à Ordem da
Divina Providência, na pessol}. da' Madre Provincial,
Irmã Egídia, congratulaç§J!s respeitosas, pelo transcursó
de tão grata efeméride..

y-'l'
------

/

./

Dois dos nossos semanarros estão fazen'do 'en
quet�s elaitorais. Os resultados, posto 'que colhidos
no mesmo colégio eleitoral, tem variantes, mas tam-
bém tem constant,es. '

Não ocorre, com ess�s pleitos através dos jor
nais, as diferenças alucinantes que ocorreram, por
exemplo, com as urnas de Pedras, em Turvo entre
duas eleições. Na primeira, o P.S:D. levou cê'rca de
500 votos c"m tra men<>s de 50; na segunda, a pro
porção foi quase inversa. E por lá não houve sequer
uma só adesão de elementos d� oposição atuaI- a<>
govêrno.

Ninguem assoalhou isso. Mas que desassoalha.
rem, está nos auto!) ...

Disso tudo, uma conclusão: os resultados das
eleições feitas pelo Tempo e pela Tribuna,. apesar de
não fiscalizados, são menos turvos do que os de
Turvo.

. .

I

I
I
I

E' verdade que os jornais não se compromete
.ram a respeitar o Código Eleitoral: não lacraram
urnas na flresença dos interessados, não conserva

ram essas urnas à vista dos fiscais e destruiram' as
cédulas depois das apurações ..• '

' '

Mas, ainda assim, são mais honestos ... '

Os jornais não exigem aos eleitores' títulos elei
torais.

Mas, eleitores que residem no Norte do Para
ná, votaram em Ituporanga!

Os jornais receb�m votos por via aérea. Mas
.
'isso - contou-me o Caruso - é processo velho e'
até elege os que não alcapçaram quorum!

Num setor, os jornais levam vantagem: defunto
nãO. vota!

Devemos, aqui, explica,r por que O ESTADO não
promove um desses pleitõs jornalísticos. O motivo é
simples: nossa redação não está num andai' térreo.
Tem mais de 5 metros de altura� Se serrarem o sair
lho ...
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