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j N. 11.669 I mo; 31 (V.A.) - o juiz o policial um pêso de papel.

Décio Pio Borges, da 5a. va-I .

.
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0:-'

C. ,00
ra Criminal, absolveu, 0cn· ROLlM FOI O AGRESSOR

.' tem, por negativa de auto-

A UDN : O Prnielo poderá ser potencjal de �-:���::: �::;d:'�:��:::'�:::":� �::::�:�:::!:.::.!=:��
persegUições. e arbitrariedades ' ".' ::�:�i.:���:,��t:�uc:;\�: :::�:oag�:d,:::�:.a�: �� �::l:��:��!;!:�:::�::::

RIO, 31 (V. A.) - Ele-l dispondo sobre a punição i ta-se da ·defesa das instituí-
I
materia req�l�r cuidadoso

neração dos pedfdos de imo Aceitando os 'argumentos ciou. Ocorreu o atrito e Ro-
mentos da UDN, entre· os

I dos. crimes de infidelidade a
. ções democraticas contra as

I exame por parte da UDN,
I I

portação de chumbo de di- da defesa, o jJ.lÍz fundamen-

quais .0' líder Afonso Ari- pátria. Acharam, de modo Ideologias extremistas.
�

que, na época oportuna, lhe .

I
. , versos países, no valor de teu-se nas próprias declara-

.nos, conversaram ontem .sÔ-.1 geral, que .0 projeto tem as..
. apresentará emendas, pr-o-
j dois milhões e novecentos e .ções da, vítima em Juízo

bre a mensagem do govêrno , pectos simpaticos, pois tra- Não: deixaram porem de curando livra-la de toda e .

trinta e três mil cente e oi- (contradizendn o depoimen-
reconhecer na matería uma

I
qualquer inconveniencia.

I � tenta e três dólares, ou se- to prestado na polícia), se- ocasião, fôra chamado para
potencial ameaça de perse- Sondagens serão realizadas

.

I jam aproximadamente cin- gundo as quais o delegado atender a colega agredido
gu ições e arbitraríedades. a respeito -em outras esfe- .

quenta e cinco milhões de não lhe invadira o domící- (pois tem escritório no mes-
.

h
-'II

t d t·d
Por isso, entenderam que a ras políticas. ... I

teD a. pr..· ...oJ.e a o' n.OVO pa r. I o
- cruzeiros, lio. Houvera, entre ambos - mo edífícío, Avenida Rio

. �����������������������-.����-_�-��.����- di�e R�i� - uma �oca Bran�0:183);af��queo
RIO, 31 lY· 'A.>. Confir-, Acrescentou aquele jornal P d

-

R II t· se na Dr'de'm Social e POII-II·c·a palavras, em' só e desar-

:,��':, :;:,,::.:�c::�'�::� , ;;::
o :l�:�::t� !:p;;:::� O erao. e· ç Ir· . rr : .

.

.

, _ .. I �:::n!a qu:� la.,.," ,ôbte �'�::�d. f'õra

�o :h::':';O·::O;::�!O,��t:�::!:: aL:�::ãO :.:u,�;� as Iluals Restrlçoes a Imporlaçao o Aumento de Pr'-êç-o-de
lho. Essa agremiação sei Garcez na articulação do E t

· ,-

dos t·e'COl·COS do Míot·ste'rlf·o Passagens.. de Ooibus
destina especialmente a fa-4 novo partído, cuja presiden- S a a opiOIao .

. /

zer �,' proselitismos nos da de honra em São Paulo' d Fazenda d
Ia Banco' do Bra.sil

.

meios sindicais. A propósito, lhe seria oferecida. O sr., a e o preprlo .

" CONV,TE
o vespertino "Ultimá Ho- Danton Coelho, 'porém, em RIO, 31 (V. A.)':_ O

sr'l
seg u ido-pelo diretor da CE-I'

sável no momento e o go- A Secretaria da Diretoria mento dos universitários ca-

ra", em telegrama de São declarações à imprensa de· Coriolano de Góis, diretor XIM nos.-licenciamentos co- vê rn o ,'PI:ecisa executá-Ia Executiva e do CONSELHO
I
tarínenses, face ao pretendi.

Faulo,-afirm'a que o sr. Dan- sautorizou qualquer notícia da CEXI:M, prestou, no Con·' n:uns fOI, entretanto, abs.or:!
nos �roprlOs gastos

ex. te�- i DE REPRESENT�N T ES
I
do Aal�mento das passa�ens

ton Coelho. vem desenvol- ele que ele estivesse .à freno selho da Superintendencia vido pelo aumento das im- nos ue seus numerosos OI-; da U. C. E., convida por de ônibus, em nossa Capital.

. vendo intensa política no te de qualquer iniciativa da Moeda e do Credito, in- portações de combustíveís ] gàos de ação além de ado-
I
nosso intermédio, os seus I Considerando a relevân

estado bandeirante; tendo para fundar novo partido. formações .sobre a aplica- liquidos. A compreensão tal' providências mais s�.1 membros, para uma reunião I cia e a atualidade do assun

estabelecido'
.

seu Q. G. nó O fato, porém, é que, talvez ção das verbas consignadas das ímportações=comuns foi 1:ia;3 pan� o astabelecimen-j hoje, dia 1° de agôsto, .
às I

to, faz-se 'necessário o com

hotel onde se acha hospe- sob a sua revelia, seu nome àquela carteira pelo orça- resultante dos grandes li- to dei um programa econô-) 15 horas, na séde da U.C.E.
I
parecimento de todos:

dado. está sendo apresenta�o c�-I mento do c�m�io em moe- cenc.iamen tos dos anos de m ico financeiro definido e, Versará a referida reuni-I Linési.o Laus

mo chefe dessa orgamzaçao I das conversiveis, referente 1951·1952. atualizado. : fio, sôbre qual o pronuncia· Secretário da 'D.E.

política, cujo nome' até já 11\0 primeiro semestre do Acreditam, p� 01;1 têc-

-foi escolhido: 'Partido' Ra'j
corrente ano. .n icos

'

especializados, quer

dícal Trabalhista. Snbe-se- qúe o saldo con- do Ministério da Fazenda,
•

quer do Banco
.
do Brasil,

-��������-�����-

que, embora ess,� política
.Lraduza o=an imo do diretor

da CEXIM, será impossivel
ao govêrno pers istir nas res-'
tir ições-à importação de pro'

SO VI O
.

O DI.' Abelardo Luz
Ftoríanópolís.. Sábado, 10 de Agôsto de 1953

lim arremessou o objeto' sô
bre o delegado.
Por outro lado, o advoga-

Baoloo Não Confirma
do Serrano Neves, que, na

BUEN 0S AIRES, 31 (U.

Berta Lutz defendera os .direitos da
mUlher oa Comíssãa lotefn8cion.ai

Istão Em Greve Geral 'Os Banca rios
.

-

Querem mais," face -ao alto ciSto' de vida
_P� c��!��:�C:;i�V,V��' � 'd.h&T�" __ L"'��T_T&TA

�__:T&_'_� �__

há dias; pl_eiteando junto'O R ISO, da C Idade..•
aos .»anqueiros. unia melho-

ria de salários. lAlicia.lmente,
dirjgh�'--am uma carta ao Sin

dJêato 'dos 'Raticos'; �rg'u-

UDl Caso
P.) - Angel Luis Verrírío,
que foi preso no dia 20 de

abril passado e tentou fu-

g ir para
.

o Uruguai.> foi

enviado hoje ao carcere

• _ sob "[>rÍsão preventiva, à es'

pera de uma decisão final

da CÔrte.

RIO, 31 (V. A.) - Desig· Para 'todas_ as' reunlOes dutos essen'ciais, principal-

nflda. para, represe�ta�·. _�
,

c,r�a�j7�-��.lt!A � J:Tl:0�{all1a; : ��?te�,dB:��Ó"��o� � �ndu.s-"
BrasI1, sem onus paTa o Te· ! que e envlado�a-w COllg'r,es>.o· LI Ias baslcas" sob .pena de

, .

I
.

d' b"
A'· mentando com estatisticas

Ve.t;'rino foi acusado de de- 30uro, na· Comissão Jnter- Intemacional Americano,. g-raves IStUl; lOS economl-

sacato à autoridade e a Po.. Americana de mulheres, para discussão e adoção ou �os, que poderão. se refletir sôbl'e o custo de vida, não (
d

.'
I lotO _tendo, entretanto,. logrado '

lícià federal disse que ti- �om sede em Washington, a não das recomendaçõ�s. na 01' em SOCIa e po I Ica -J
. d

' seus objetivos, isto é, a con·

nha antecedentes delituosos. conhecida líder feminina,. o paIs.

P d naturalista Ber'ta Lutz, que Se aprovados são enviados Sustentam que a estima· 3ecução de 50% ge aumento'
rocuran o ·escapar pa�a

. D" d'
.

.

d
:
t 'lh� d e um mínimo de Cr$ 70000

Montevidéu, esconde.u-se a Já representou o' ISt1'1tO aos Iversos governos, assl-' Uva e sessen a mi oes e

I
. ."

,

bordo do barco argentino Federal no parlamento ,.na,"-,nando·se;,se fOI; o caso, tra· :dolares para os licencia· pOIS os banqueIr9s,apresen�

que ·'viaja, durante a noite, cionol, são estas declaia-. tados ou então apresentados m;ntos da CEXIM no se. taram uma cúntra·proposta

entre as duas capitais, e a- çoes sobre s�la missão: projetos qtie são discutidos mést.re é absolutamente .in- \
de um �ume.�to de 10%,

'legou ser refugiad; pÕlíti. e trnasformados emllleis, se suficiente para evitar tais que de ImedI .• to foi recusa·

co na época em que" cente· "A missão das delegadàs for tamõem o caso. Nossa consequências, porq'ue ·ago·
da pela classe.

nas de políticos estavam a c.omissão Inter·Americana :;omissão já teve a sati§fa· ra os estoques já se acham Após a reu�lião, q1ue, se

Isendo presos ,na Argentina. de Mulheres consiste, eel ção de ver alg.uns dos sew esgotados e, as ;ndustriall prolongou até cerca das ..

As autol'idades uruguaias prestar informações por lnformes vitoricsos, contar- necessitam refazê-los mesmo 11,30 horas, inumeros bano i

procuraram imp,edir o re- meio de relatorios à União do-se entre
-

eles o· tratado que seja em, swàntidades cários estiveram na reda. b,
gresso de Virrino à Argen- do que ocorreu apus a úl- de nacionalidade da' mulher mllllmas. Mas não poderão .;ão, comunicando que a as. I/EUfY

I I (jo"1,!OP;
tina e a disputa se conver- Uma reunião, no que se re·, casada, a igualdade de di- deIxar de receber. materias sembléia havia deliberado·

I ' A sra. leu, Dona Udenilda, um boletim sôbre a

teu num incidente interna-
�

fHe à legislação e aos

di_I
reito da mul�r e do marldó pr:mas e outros 'produtos pela greve, e que a data se· p-róxima visita oficial do Governador é do Pre-

.
I .

I

cional que piorou as já '_:,en· reitos' da,s
.

mulheres nos. no casamento; o direito po·
I
indispensáveis ao seu fun· ria marcada pelos dirigen. sidente da Assembléia à Pescaria Brava?

sas relações entre os dois campos políticos, social' e· lítico das mulheres e outros I cionamento regular. tes da classe, tanto da Fe- Li, Don� Pessepina! Imagine que há 300 anos

. I. I d .

tA' I A t'd'd" d'
.

não i.a lá nenhum !ro.vernador do P. S. D.!!!
países; economlco. e menor Impor ancla. aus erl a ,e e lU Ispen- 'deração como do Sindicato .

�

.... _ ._•••_ __ ._ �- _-_••-.-__.- � _-.-.-.-- -.; -...... .. .",.. -".-.-.. __• - �-••__.-_•••_._ _•••••_ - '"J'IJ'OI"Of', ...,. ......,..,._,A,"' -.__-_._-_- ._••_ - -_._._-._••_-_ .:_
i ..

Citando cifra§l" no seu discurso de Joinville, o sr. ,
.

cidência - Cr$ 30.300.159,9()f o govêrno, nessa verba, te·

IIl'ineu Bornhausen.afirma que o faz conforme expôs à ,.,_{_(_O_(_O��(_�l)4
....()! Irá um saldo, pois. que,' com ela, e'mbora a·anuncie como 'Novo l�ban'ceI8r'

Assembléia, mi. Mensagem de 1951.
. '0 P

, ".. f

II
compromisso para 1951, não irá pag·ar um;' comparativo, U

Das quatro. parcelas. citadas, .du'ls, par� comêço, não I' , avaO .

uk confronto. estatísticl', um elemento de cotêjo ... "

I
QUlTO,31 (V. A.) -_Ar-

coincidem com as da fonte refend,a. .
.

'.
" '

.

. I
.

A s�p.osição, feira l�á dois �nos, foi. m9desta: e� turo J3otrero Bustamante,

Ness� document� o total dos compIomlssos a desco- j .

' -

. 119�1 v�nflc.ou.S� uma arr�cad�çao, a maIor, de 75 m - "embaixado).' do .Equador, no
bertQ., que. S. Exa. afIrma haver recebIdo do seu anteces· -'."0_0_0- .....0_0--0... lhoes. A proposItada parClJuoma com que o ex-governa·

6 E J. '11
. Rio de Janeiro, que· assu-

sor,. monta, a Cr$ 82.524.225, o. m omvl e, a soma RUBENS DE ARRUDA RAMOS dor estimara a receita, para dar ao seu substituto meios .

subiu pa).·a Cr$ 86.312.415,40. Pela mensagem - página " folgados pal'lliniciar seu quinquênio;refletiitdo�se nesse 1mirá a Pasta das R�lações
64 - a dívida flutuante era de Cr$ ít7.961.603,50. Nõ dis- . Dis:::;e S. Exa. que "recebera ri�o, e� 1951, c0!1l excesso de arrecadação, afogava de saldo qualquer do. \ Exteriores no fim do corren-

curso de Joinville esses números desceram para Cr$ 41.908.604,20 de dívidas flutuantes, Cr$ .. ': . . . . . . .. tação de despesa calculada com menor exatidão. I te mês, declarou em entre-
Cr$ 41.980,604,20. 30.300.159,90 de compromissos oriundos de dotações in- Os técrlicos da burla" ao elaborarem os discursos· vista que conc,edeu

-

à im-
Que. é que vale'? A Mensag.em? O dIscurso? suficientes do orçámento de 1951 e Cr$ 14.103.651,30 de Igovernam_entais, }\ada mais fizeram do que uma tentati-

Tanto a..quela, como este, não expõem a
� real.id�d.e verbas com�,rometidas nos seus duodécimos em janeiro va d,e despir �s mér,itos do sr. Aderbal R. da Silva para

financeira do Estado, em 1951. Um. e outra sao mlshfl. daquele ano.'
' 'com eles vestIrem o sr. lrineu Bornhausen.

cações grosseiras, que os demagogos raivosos bQ,tam no A anunciada deficiência de verbas, no total de Cr$ O ex'pediellte imoral de qúe usara�, melhor se evi·

papeI' e fúem o Chefe do Executivo ler por aí afora. A 30.300.159,90, na Merisagém de 1951, aparece com outro dtmcia através de um exemplo: se o Estado em 1953 ·O'as.

firwlidade dessas falsidades baratas, é dupla: uma, ne· rótulo: comparativo entre a despesa de 1950 e o orça- tal' com cdifkações, 18 milhões, 'e no orçamento d� i.954gaflva, con�ra o ex-govern'ldor e, outra, positiva, a fa- mento de 1951. : l consignar para'! edificações apenas'lO milhões, de acôrdo
vor do atual. No primeiro caso, a fraude visa a indica�, Aí' está, descoberta, núa e crua, a marote.ira toda. com os estadistas das falações bornhauseanas, houve
na administração pública de 1946.1950, a desordem fI· Aqueles 30 milhões são simples elementos de confronto, uma insuficjência de verba, surgiu um compromisso de

nanceira, a pe,rdição orçamentária, a falência; no se- de compa.ração, de cotejo" de acareação entre os gastos pagamento, nasceu uma dívida de 8 milhões, muito em

gundo, pretendê exibir as virtudes redentoras, o saber de um ano e os de �utro. Aquela importância não repre· bora as\ construções só montassem ao orçado!
vitorioso, ? tino salvador com .os qúais ? �ágico das fi- senta dívida alguma, pois, na exata, é simples paral��o Por. sôbre essa .se�lluipedal lição de finanças, eles,
nanças eVItou fosse o Estado a hasta pubhca.

"I
entre o que fora gasto em ·1950. e o volume das C0rtS1g- os partelrJ)s das gemahdades orais e escritas do sr. BoI'.

,:'
.

.

.

/ náções do orçamento de 195t--.,,_ orçamento esse que a nhausen, no mesmo rol em que €nfileiram 30 milh- 'd
Os fabriqueiros profissionais' dos discursos bornhau- opinião uden.ista chamou de pr�sente de '�ai paTa filho; verbas insuficíe_ntes, enfiam 10 milhões de possive�es �

seanos, todavia, ganham no direito da mentira o que per- ! tão favorável era ao suces,sor do sr. Aderbal R. da Silva. nomias, nessas inesmas dotações! \

seco

dem no poder da ·memória. E por isso, em algumas das A propósito dessa original dívida, comentando � Viram? P_aI:_ece charada: o quelsobra está faltànd -

falas oficiaiS, esquecidos, das pat�al!has anteriore!" só se Mensagem; escrevíamos aquí, em 6 de junho de 1951: e 0- que falta: ,está sobrando! Será possível dar conce·t
referem a 40 milhões de herança passiva, recebida pelo "Essa elevada soma - repitamos � não representa dí- .a isso? _ _.

.

.
1 o

genial financista, ,cu'ji única
-

empresa que pessoalmente, vida ou encargo para o 'atual govêrno, que, no entanto, A chorumeM oral de Joinville em matéria d
.

finan.
dirigiu Jla sua ,vida de grande industrial, foi à. garra. entendeu de apresentá·la entre os compromissos para ças e de palhaçadas tem ainda coi�as memores ;ntes de

!-,ara arran:�ar 86, mlhões de dívidas,. �. sr. BOl'nha�- '1951, não �o�signados nO,o.rçamento. '� chegarmos ao filu desta desérição dos colorid�s enfeites
sen mfestou ate os num�ros Fom que ofICIalmente pres·.1 .' �e, ao fl.nal do exercI�I� corrente, a arrecadaçao �u- com que' o sr. Bornhausen procurou engana.r os inge·
tara contas ao poder legIsla.tIvo._ . '. I per aI o preVIsto orçamentarlO em - suponhamos a com- nus, peçamos ao,pavão que não olhe· para os pés ...

prensa, o seguinte: "Quero
referir-me ao espírito de

cordial amizade demonstra

do pelo presidente do Bra

sil. Getúlio Vargas para
com o Equador, assim como

também ao Ministro das Re-

[ações Exteriores e' aós deM

mais círculos' oficiais e cul·

tui'ais do Brasil.

Disse ainda o diplomata
equotoriano 'que, nos ' dois
anos e meio ,que serviu no

Brasil, poude conhecer e ad-

mirar esse país "em todo o

seu _;;ignifiltado, do ponto.
de vista de sua alta hierar-

quia contin,ental, de sua im-

portância cultural, de suas

tradições jurídicas",
/.
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. I Ideal .. $ • • • • • • • • •• 3.659Úlu.ltat..1 Dali « ,•• )l01'll.. .

&••'&r.i.1 A.. lIIw'JI'e. lulM, U. TeL Ia I -,
"

E�TREITO
--D-n-\..-'V-A-L-M-OR-ZO-.M-E-R-G-A-R-C-IA-- jAdvocacia �8 CÓnfabilidade'!

DIsque ..••.....•.

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da DR. ilSTIIVA.M PBIIGAPÃ!il
i Universidade do Brasil ,,'

.
.

"

.

--. Ad�ado -;.". ., '*

I Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola ACAClO G.AIllDÁLD! 8. 1'HIAGO
'

ba'rmac.·as(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) - ContablU8ta'- I" .

Ex-interno do Serviço de 'Cirurgia do Hosp'itai "d1ficlo "lPASIl" ---l)o a.dar. �._._'__.__ de Plantão.

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
-

Médico do B:ospitaÍ de Caridade
i�flOENÇAS DE SENHORAs - PARTOS'_;_ OPERAÇõES

Cons: Rua João PintO-n. 16, das 16,00 às 18,00 h9ra,s.
Pela manhã atende diàriamepte' no Hospital

-

de Caridade.
Hesid: Rua General Blttencourt n. 101� Tet 2.692.

, .

.

DR..A. SANTAELA
�.rma... p." J'acal4a41l Nile10aal oi. 11o"10t...

,..•••••rlla!l).

••UI.. ,.:;r ,.a",.ru ts Àaddt'llcia ii ".l�yatA. � Dtll�c,r

I ...ral.

b-t.ara", :A•. Ilo.piial l"�l«<�j"ll1..... m",,�"'1Iiii .. JUIÍiI"'Ia_,'1< Il"

.... ". ....� P".ral.

h-h;terJ!o .ta S.ntr. C.ua ·h al"rl64T.!la 'j" tr.1.....

�jll"!,,, S:Ulea ... D.MFlCIU "'e,...o,.,.�

!�dUrl.: '!lJlJ1e1o .t..m4!j� Ne�..

f.csJlliaet,,: J Eu loeai1i�Ii. .1 ll'.

c-aaltul Ou 15 à. 11 IlGru,

r.wo•• ,

DR. JOSF; B1\HIA S. BrrrENCOURT
• a'., I C o

Cl1lÚea 'Q_ral - rllDlATaLâ

a.a I ta .Ii. .{Ale, li - Ítajaf
;U.:alCULTtJ_... - P.DlATllU - ·üLIMIC.i ••&.ll
eMa.U6rI•• a..l.4Il1eh. - g...1el_tl "1&" .. , (La�§" v;

- i·
.

<!lO v.t.) - Jn.rla!l6J1011••
••ibt., I II. 11 lloOra. - Olarta._te .

I !.'

OLllOI - OUVIDO. - I,CA.JtUi II QA.JtGANTÂ

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.•.•.-daU.iII _i. _.DI""

....n. A.,.ral&a.e.. ) ,

.... .,ad.· •• reli.'. - a"frs'-"" - i_nom••:re .te, hte 1, (la

"'....:aftu Ia Cabeca) ,,- a..fu!l4� •• ' Oon-" 1b..�••hN I_ hlab

.........
....... )lira ..... ÚllJoa

c-a.lljrte .- Vl.êoll'. ". Ou. ,.,..,,.. •

............}.
, '

a..!oI!••d. - :r.U" hllllllt4', IIt.L - T4\. li".

"

DR. �-WONlO MONIZ DE ARAG.AO
cmtJaGLl' Ta.lJIUTÓLO.U

Or..i)....

O'...l..rt•• lo&. 1'1.*0, 11,

o.. 1. U 1T tI.HaJb.II�. ..:ao.. a.s BAb....

I........l.va 116,. '''''''' •. 'H.,
'

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

DR. ALFREDO CREREM

. '_.

C.ue ?lad..., de " •••&aI.

......r."', 4. líciQl..1 ColhI úa.

!).,.flllca. ._"0'" .� •••.al•.
'(lII'O".eta Ihz..l.

.,. l'Uaiea" a. I.
.

:ó....l... , ••• 11 .. 1. bru.

rolOl�• .'II, '
'.

.

.... 1 ••• Banto. Bani.. , I. - ..tHl...

DR. SAMUEL FONSECA
.

.

. 'CIRURmÁo'bENTIS:rA' .

ConsultÓrio e Residência: Rua Fernando Machado, '5.
Clínica Ger-al - Cirurgia Bucal Dentaduras' �

pontes moveis e fixas.
.

.

" ",.:
.,

De segunda a sexta-feira das 10 às 12hs. e das 14 às 18l\s. !
•

D�s 8,30 ás 12 horàs aos sábàd'os.
HORAS MARCADAS.

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
lIa»ICO

,'" ......"'.... .. ClIaia Wa.UJ d•••111..........
.llaJ •• Carl .

ql.L"'�CA ••DICA DB CKID.ÓAI B �ULT.O'
. ,

(·..."'.It.rI.' ' NaDe....ela•••. , - 0.•••1"'. t•• 1.1 ü ti'

••• ', I t �. I" r••.

....t••lI.diu Illl. ilaree••l Gllilll.I'.. • - ..... , fll

Ri�::;:
..�:_���l'ge, 3_0 - Fone 23��__ iDa.. JOSÉ ROSARIO ARAUJO I

C::::I�:�:li���o=2::.,�:_;-�;:a::��:a.)
"�..t�i"lê' Da. 10,'" à. 11,10 lã... 1,10 àa 1,10 "oOre. r'ôre em ierãl, Recursos perante o 'Supremo Trll'>

_ ._$.._�_._;iê_Ik�e:i�_J.._"_e_ni_d_a_ll_iO_B_·r_al1eo, lil - roO.1 1.",.
_ '__'�_.I

. ill Federal e Tribunal Feder.. l de Recursos.

·
nR. NEWTO-N-P-'-A-VIL'--A-- !

f
.

i2:SCRITÓRIOS
· "

.

I<Jorlanõpolía - Edifício São Jorll8, -rua TraJ.. r.';c i.;1l,..:�",,#. ..eral - OoeR� II. 8eRJ(or.. - """iK........ t,... "''f;
I i1 r- 1 D a.nda'r _:;: !ulb 1

,
'.

Iletriclà•• )f�e.
I Rio ue- Janeiro - Edifício Borb. Gato. . "ves;.,

. ; A:ntõnio CarloB 207 - Bala 1008.

Clínica Geral - ?�necologiá _:. Hi�iene �r�-natal - i .

O NAVIO SERA' PUX ADO PARA LIMPEZAS· (5
Obstetncla - EletrocardlOgrl,lfla. r

DIAS) ORGANIZANDO- SE' KM SEGUIDA O NOVO
Farmácia <,la.'Fé'� Rua Fe-

PROGRAMA DE VIAGENS '

/- lipe Schmidt.
'Para maia i:aformaçO•• dirijam-•• 1

. 23 _ Domingo'-'- Farmá-
B:&!PR:t8A NACIONAL D. NAVIIGAÇAO HO.PCD

. éia_:'da Fé _ Rú� F�lipe
tua Dlodoro ,-- Caiu Poatal a. n - ".1.10•• : 1.111 . Sohmidt.

\ -29: - Sábado (tarde) _;,

Farmácia M'oderna - Rua
João

\

Pin to-. .'
.

30 - Domingo - Farmá-

I ciá Moderna - Rua: João
.

I'
,

Pinto.' '.

O serviço. noturno ��rá
i cfe\uado pelas Farmácias
'i Modei'na; Santo Antônio e

I
'j

.

T L.R � R ( P L o � a

ADMINISTRAÇÃO' ,

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n, 160'
I' <, O leitor encontrará, nes-'I'el, 3022 - Cx. -Posta, 139. .

Diretor: RUBENS A. RAMOS.
' ta 'colun_ª" informações que

Gerente: J)OMINGOS F. DE AQUINO. necessita, dlãriamente e de

Representantes: .

imediato:

Representações A. S. tara, Ltda. J9R�A�S
'.

Telefone
Rua Senador Dantas, 40 _ 50 andar. O Es_tado :.. 3.022

Tel.: 22-.5924 - Rio de Janeíro, '.' A Gazeta ........•'. 2.6,:i6
Reprejor- Ltda. Diário da Tarde '" 3.579

Rua Felipe de Oliveira,' n. 21 _ 6° andar

I
Diário da Manhã 2.463

Tel.: 32-9873 - São' Paulo. ·A Verdade 2.01(1
.

ASSINATURAS Imprensa Oficia') 2.68�

:I,H.O.SPITAIS .

De Canidauer
(Provedor) . . . . . .. 2.3Í.1
(Portaria) . . . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos

\
. . . . .. S.831

.

Militar . .. .. .. .... 3.157
São Sebastião' (Casa
de Saúde)

Matemidade Doutor'
Carlos Corrêa . .. 3.121

CHAMADAS UR-
GENTES

ES.TADO» /'Inform_açõ-es I'

" U.eIS':

I.
3.153

!

'1. ,.:.,1. �Q. .i1llil'· .... ;.;.l$.ÜS.&�A;f. !Jela � .N T. h .. tnt.rn-o .- _� .a..atnUG'M � t,�;"H":�l" -lc. P�Qt Ueo Pit'\h�H'3 Gllirua-rt... ih.;.

Cuns : Felipe �Schmidt, 38 - Fo;;; 3801 I
Atende em hora marcada

I;,u....:tórl.: av.e Vitor a.ir.l.. n. li - T.I.foll. 1".'. -

CeuQ!tu: .\a 1l,IC ho'rai • à tarde da. 11 \01'.' ... Aio....

MÁRIO DE LARMO CANTICÃO
- MÉDICO -

�

CLINICA DE CRIANÇAS
.ADULTOS

DOENÇAS" INTERNAS

CORAÇÃO - FlGADO ....:... RINS - INTESTINOS
·

Tra�amerto . moderno d!l SIFILlS .

Consultório � Rua Tirad·entes, .9'
HO,eARIO:

.

Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas
Telefône - 3:415 _. Florian6polis _

Ano
Na Capital

Cr$
Cr$

170,,,...
90,00

Corpo de Bombeiros 3.313'
Serviço Luz (Recla-

_

mações) 2.404
Polícia (Sala Comís-
sário) 2.038

Polícia (Gab nele-
gado) 2.59·1'

-COMPANHIAS DE
.TRANSPORTF

. AÉREO
TAC 3.700
Cruzeiro do Sul 2.500
Panair 3.553,
Vàrig ;-... 2.325
Lõíde Aéreo 2.402
Re�1. .•.•............ 2.3.>8
Scandinavas 2.500
HOTÉIS

"'i'.,..

Dr. 'Julio Pôupi"z filho
,M É ]j I�C o ....

I
.

S-emestre . .

No Interior
Ano Cr$
Semestre ...:.,- .t r : Cr$
Anúncios mediantes contráto.

2ÕO,00
110,00

06

MÉS DE AGOSTO

1 - Sábado (tarde)

Consultório: R�la Fernando Machado, 6. Fone � 3.195,
•

('Co'NSULTÓRIO DR. DJALMA M0ELLM-ANN)

Atende çliàriarnente das nove às onz·e horàs .

Os originais, mesmo não publicados,
serão devolvidos,

,

A direção não' se responsabiliza pelos con

ceitos ernitfdos nos artigos assinados. '

•

não

ADVOGADOS
DR. MARIO LAURINDO

' .

_:c �
DR. CLAUDIO BORGES

ADVOGADOS

DR. 'JOSÉ MEDEIROS VIEIRA.
- ADVOGADO -

CaI�i I"..tal 151 - ltajaf - ...ta ea...rI..

INavin-Motor ClCarl Hoepcké»
RAPIna - CONFORTO -- a.GURANCA
HaceJUl entre FLORIANOPOLlS. RIO D. JAN.IRO

. J
.

Bseil•• i.tema.diária. em ltaj.f • S•• to..... do
-

,...t. dlthóo .. p.... ·para o mov1me.� d. pa'I.C.1rO'

NAVIO ..MOTOR CARL HOEPC&E

... I Farmácia Catarinense
Rua Trajano.

2 - D?mingo ....:. Farmá-
.

eia Catarinense '-'- Rua Tra

jap?
8� - Sábado (tarde), -

Farmácia Noturna - Rua

Trajano.
� =--- D?m'nrgo ......:_Farmá.

cia Noturna - Rua Traja-
.... ",:.:.'�\.
no.

15 - Sábadó (tarde)
Farmácia Esperança � Rua

. Conselheiro Mafra,',· ...
,

'.

16 _: Domi.ng� _:. Farniá-
: 'c ia Espúança - Rua Con-

selHeIro, Mafra. �

22_- Domingo (tarde)'-

. Lavando com Sa;.bãO .

\iirge.fYl Espe�ial1dad,e
d·a ela. IITI_BL INDUSTRI_L-J8iDvllle� {marca registrada)

. econo,miza,.se tempo_-'e diD�eiro .'.

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

IDA . VOl.TA
de F'polis. .de Itàjaí :". ,do Rio de Santos

Horário ,de saída:
.

d.e Fpolis., às 24 horas
do Rio, às 7 -h.Qras "

"NOTA"

,_._,-,�-_._--,---�-

s��Ã2 Y�RCrAf, .. ,'.

ESPECIAllOt..;)(
�����::::;;-::::'ç��� Noturna,' situadas às ruás'

Joli,o Pinto e 'rráj'ano. f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LI\R' E NA SOCIEDADE

,. ;""�-y . .,..,.....�---....-

l
I

"

ANIVERSÁRIOS

Sra. Celeste F. Pinte

Transcorreu, ontem, o a-:

níversãrto natalício da
exma. sra, d. Celeste Fran-. I En,30 - 7,30 - _,15h"

I'S'')1;''IA'
,I

o '1}'�.-

'-', Iv' . .. ��

....
, ':' I, c

r: '�,
'- ,)'

Hoje" ,

,�Pas5ado
1° DE AGóSTO I ça pode quebrar.• Desapare-

A data dê hoje recorda-
I �'lm de urna vez_l1ntigas pre-

nos que' i ocupações, substituindo ozoni Pinto, esposa do nosso' -

�. em 1624 um destaca- i amor do bem geral ao de
", -

mento holandês que escolta- qualquer províncla ou cida-

va o comandante do Forte de". Eis parte do "Manifes

de .São FiHpe de Itapag ipe, to aos povos do Brasil", as-

foi atacado nas visinhanças sinado por D. Pedro e redi

Sra. Carlos da Costa Pereira do mesmo, em Monserrate, gído por. Gonçalves Ledo;
sendo. derrotado, pelo Capi- - em i823, o Exército li-

)
·tr.o Manuel Gonçalves ;

. bertador faz sua entrada: em Da Bnnc'ad� Pesseds"a I Par- í.-c·lp�ça-oOcorre, hoje, o aniversá- .

,.......
'

u q • u
_

.

1625 abandonando Caxias, na Província do Ma- .
,

. .

rio natalício da '2xma. sra.
_ em .

, .""

'"
.

tri h' aliados ranhão : , ... B Riggenbach comud. Amanda Harstmann Pe- rrnc erras e seus "
-

.

·1·
• -

d' t
'. ruce -

reira, esposa do sr. Carlos 'os indios, os h�landeses, q�e
- em 1831, nesta. e�tãOj' AUJf 10 para,a exposlçao o 'flgU nica aos parentes e pessoas

C P
. ;)' t d até então estavam na bahía Desterro, nasceu o msrgn e :�__ � .'"� amigas de seus pais, Alber-da osta ereira, o ire 01' a

: l!I"""_'''"'' ,'_

B'bl' t 'p' 'bl' d E t I
da Traição, embarcaram com I Pintor Vitor Meireles de Lr- .

PROJETO DE LEI N. icórdía, não tem outro obje- to e Glorinha Riggenbach, de-Cario ern :1 lO eca u ,CH o sa-. •
.

.

a f i d da
- a esquadra 'do Almirante ma, que faleceu no RlO de

1 I tivo, sinão o de, despertar, o nascimento de sua irmã-] PECADORES DE S. ', o e Igura estacada nos "

.

I' .

.

"I -c, •

. .

I t
.

d E t d
. Bondewyn Hendrikszoon; . Janeiro em 22 de fevereIro· -Concede auxílio '. também, o in terêsse pela zinha SILVANA, ocorrido a FRANCISCOmelOS in te ec ua;s o s aO·

• •

.

_
. _

,

, .

- em 1640, uma fortifica- i de 1903. Desde muito crian- .

cultura do "Cereal Rei", no 19 do corrente. Uma História 'contadae do PaIS. '

,', . _ .
,

.

,

.' cão holandesa no' rio Real,

I
ça fOI tão acentuada a sua Art. 1° - Fica o Poder território catarinense. IA ilustre dama, CUjas ex- -,

'

. '_ .

. '. comandada pelo Major van vocaçao para a pintura que Executivo autorizado a a- Em constituindo; a cu ltu-celsas virtudes a credenciam '
'

, .

,
,

"

, '. -'
d 'I den Branden foi atacada e o Senador Jose da SIlva Ma- brír, por conta do excesso ra tritícula, um dos esteios.� __,,_,__

a estima- e a admiração a '

r-

S
..' da d C"

. ;
I

tomada pelo Mestre de Cam- ira e o General Jerônimo ele arrecadação do corrente II)áSiCOS da economia do Es-oc re a e a"al'lnense, sera .

- '. po Coronel Luiz Barbalho; Francisco Coelho, seus ami- exercício, o crédito especial. tado, julgamos merecedoursalvo, por certo, Jt;> expressi-
. I '- em 1645 no Recife, os gos e conterrâneos, leva-l de Cr$ 200.000,00 (duzentos de incentivo por parte, de: vas e carinhosas hcmena-] '

.

,.,'. .'. I brasileiros -Goncalo Cabral, ram-no. para a Côrte, matri- . mil cruzeiros), destinado a Estado,a exemplo do que SEgens. as,' quais nos aSSOCla- >

.

. de Goiana e Tomás Pais, de culando-o na Academia de auxiliai' a lIa. Exposição fez com a exposição Agro,mos, prazerosa e respeitosa- ,

mente. Tigipió, f'oram executados Belas Artes, por conta dos Estadual de Trigo, a real i- Avícolã Industrial de
_

Ca, '

'��1n'1
como cumplices na insurrei- 'mesmos; zar-se no município de Con- noinhas. � '-. !\(('�.ção contra o domínio holan- - em 1840, o então Major córd ia, êste ano. Nesta data, que é de re .. ;. �dês; Iosé de Souza Martins ata-

. Art. 20 _ Esta lei entra- gosijo para o município dr ��
D P d

" 'd' t S t I I
G 'd'

'

t
-em 1822, . e ro; .ou e es roçou, em a,n a

Il;á
em vigor na data de sua; 'oncor la, en regamos ac

-

Faz anos, nesta data, a
.

Principe-Regente do Reino �.faria e São 'Domingos, os publicação; revogadas as Leg islativo -catarinense' ('rlil�exma. sra. d. Orlandina Gon- .

_

�: .•I' - N' tt'
'.

d I do BTasil, decretou que .ebeldes de Paranaguá e foi disposições em coritrário. prQ.jeto de lei, objeto desta �: i'ça ves oce 1, 'esposa o

sr'j'
A

•

- alquer força armada pro .<prisionado pelo Tenente Palác:o da Assembléia justificação.,Rómulo NocetÜ, comerciá- qu
,

.

.

-

•

. .

.

t d
. cedente de Portugal sena '\ntônio da Costa Araúje, no Legislativa, em Florianópo- Sal� das Sessões� 29 dfno aposen a, o.·

.. . . - S d'lh
O ESTA'DO

.

t d ! consIderada InImIga; se nao lugar 'alobro, o cau 1 o, lis 29 de julho de 195? julho de 1953.
, r·egls an o"

.' _
I '

d t ti obedecesse a mtllnaçao de ['rancisco Lopes Castelo-'I- Estivalet Pires Estivalet Pirescom prazer, a sua a a na a- , .',' ,II regressar' Branco, conhe, c.
ido como

.0,'lícia, deseja-lhe, a par dos. ' .

_

_

. . I � em 1822, "Não se ouça 'Ruivo"; JUSTIFICAÇÃOseus eumpl'lmentof! respelto- ,
, .

.

f I' '.' d I entre
nos outro grIto que se- :- em 1867, o General M1- I' ,

�" �.sos, perenes e lCluR es. . ,

C
--,

ja � União! do Amazonas ,re reassumiu o comando do
I r�ta' data,.G -mruücípiõ .' ,� ."..

_ a. s·
.

-

a'·
.

. -
. ao Prata não retumbe outro ,0:xércitó Aliado;

, _:, de CO,nc.órdiã, .·.éome.mora, .0.FAtEM' ANOS, HOJE:
, , ,écho 'que 'n.áo seja .:.,.. In?e� - em 1890, no Maranhao, .seu d-eClmo nono amversano

'\
. pendência! Formem tôdas faleceu o literato Jacintb' de instàlação ocorrida a 29 -CASA

.

f ;l(a_. Dr. Cid Rocha Amaral, '
, para pouca amI 1 •

as nossas provincias o feixe ',),ntônio de. ,Al�eid�.. _I de ,iulho �� �934. , ., ,.

Aluga-se _U:ll:a, rec:m�copstruidá, à-Vila de N. S. de
miste'rioso que nenhum� fôr- Andre NIlo 'ladasco O mUlllclplO de Concor- Fatima _ EstreIto,

dia, vem de ser escolhido pa-
'

A tratar na de n. 225 dá rua Arnoldo Candido Raulino.
ra a sede ,da Ila. Exposição

prezado conterrâneo, sr, A
-

dolfo Monteiro Pinto, ofi
cial 'de Justiça da la. Vara
da Comarca desta Capital.

'Sra. Rômulo' Noeettí

�iretor da Escola Indus
. trial.

- Sta. Vanda Cunha.
:_. Sr. Ten. Fe�nando Vie-

gas.
- Sr. Ariosto J: de Carva

lho Costa, funcionário do'

rresouro do Estado..
- Sr. Heitor' da Costa

Moellmann.
_ Sra. Maria Eufrásip. da

S'jjJva;,esposa do sr. Raul Ti

to da Silva.
_;_ Sr. Vânio P'aulo Coe

lho.
- Meninos: 01ivia, filha

.
do dr: Silvio P. de Freitas

Noronha, Juiz de Di'reit5 'no

Paraná; Joana Da)va, filha

do SI:' Sub-.tene'lle Antônio

Nun·es Pires. �

JOLlE
,

Fugiu da casa de seus.do-

nos, ! rua Saldanha Mari-

: nho, n. 121, (em frente ao

Colégio da� I�ãs), uma ca:"
chorrinha tipo "luyfi", pê}o
cinza, com Clàl!OS e escuros,
que atende pelo nome acima
- "JuH".
Gratifka�se a qlJem ·a ,en

contrar.

COMUNIC�ÇÃO
A eiSl BLACI, DE PORTO' ALEORE

eontador�

Estadual de Trigo, a real i-

Executivo, s<;>licltou autod-
, > •

.lação à esta Assembléia Le-'

I gisiativa, para á �bertura

I
dê um créqito especial de

> Cr$ 50.000,00, a fim de au-
---....c_" "

;dliar.'a Associãção \ Agro._..

t , -Agrícola Norte Catarinens�;CONTADOR, dispondo' de, algumas horas diarias,
aceita escdtas. Tratar das 17 ás 18 'horas, á rua Itajaí,

32 _ nesta cap;tal.

Consulado A.lelDão
Deverá chegar no prOXlmo dia '3 de agôs

to a, esta Capital o Sr .. Dr. Hageman'iI, Consul
da Alemanha em l>ôrto Alegre.

'Os interessados em consultas, informações
etc., serão atendidos no dia 4 de agÔsto; das 9 ás
11 ho,ras da manhã, no LUX HOTEL.

dE' Canoinhas, na realização
da Exposição' Agro-Avícola

;

I fhdustrial Municipal.
Justificando a mensagem

S, Excelêncla, 'diz; 'tratar-se
de empreendimento destina
do a despertar o ,Íl,J.tel-êsse,

; não só daquele Muniéípio,
.senão, mesmo de t�_dolo Es-

ta,do. (
A Expo!'lição Estlidual de'

Trigo a realizar-s'e, em Con-

I

I

---------,_

O�GANISADO
E_
EDITADO
PO�

FLoRIANÓPOUS_SI,NTA CATARINA

_'

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

/
/ As 8hs.

As 8,30hs. fi" ./

Joel Me CREA - Ivone

com todo' o fogo 'e a furia

-de uma cidade Turbulenta

Um Filme que nos mostra
a São Francisco' do Cri-

ruinosos, lutando. para voli
tal' á sua' época ,de Esplen
dor ...

No programa:

Noticias da' Semana. Nac.

Praços : 7,60 _ 3,50
Censura até 14 anos.

As 4 - 8hs.

SensJlcional Programa:
1) Bill ELIOTTE em -

SEDE DA VINGANÇA
.-.2fO CONDE DErMONTE

c, � CRiSTO
-

Continuação do Seriado:

..;\VENTURA DE JESSE

JAMES
No programa:,

Cinelandia Jornal.
r

Pr,eços: 6,20 - 3,5ó
Imp. até 10 anos.
I .

,RITZ

As 2 horàs

dar I . Slensa.c
ional Ma tiu.ée

pO
, �ario LANZA em:

-

• O' GRANDE CARUSO

pomar 'No progr�ma:
Cine Jornal. Nac.

1) Serra de podar .

'2) Canivetes para ·enxêrtos , :.

3) __ Tesol,lra 'dê podar ; .

4) Ftáfia '.' .'.' . ._. .

. 5)
.

Cê_ra para enxêrtos .- .

6) Adubo ,�'Hortodier"
'

.

7) I;arfo para afof�l' li terr,á .

-8) Fungici,da G-O-(;,S _,_"" '." :".-"
9) Inseticida sulfato de nicotina .. 'l .•••••••

.

." . . " .. '." .

� �

10) Hormol1l(l Se! adlx .

.... 11) Colher' para. tràfísplantio .. '," .

�2) Vidro de 'Vitamtina "Vitafloe' '. 25,00:
'13)' Pulverizado�' "Sears" ;, , 10,00

351,10
Bonificacão especi'allO<{o -35,10.:.

...

316,00
As despesas de 'frete c'orrerão por conta do compr�-

·d1;>r. D.irija-se a I _,

DIEREERGER - Agro-Comercial Lttla.
- �'R. Libero Badaró; 499 - Te'l: 36-5471 � Cx. 451'

Av. Anhangabaú, 392/394 _: São Pauló
'

DO
...

" "ZE-MUTRETA:.�
.,

......
..

Preços;, 7,6q - 3,50
Livre.

As 8hs .

. "Sensacional

No prf>grama:

Cine JoTnaI. Nac.

Preço!,!:- 6,20 _ 3,50
Imp. até 14 anos.

·As,8I1s.
Pierre WILLM, - Miêhe-

le ALFA em:, L

O CONDE DE MONTE
. CiUSTO'

No programa:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até' 14 ..anos.

I

I.',

r,'
I .cA�A MISCE,LANIA distrl�
. buidora dos Rádios R. C. A.
I Victor. VáJvulall e Discos.

..

Rua Conselheiro Mafrl•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Campeonato Brasileiro de Basketball Juvenil
-------------- ---�'--'-,----------

Encerramento do
- Grandioso- Certame

�.N-!:�-��Jjfft- .-_W\�,.�,- ;:

CHEGARÁ HOJE AO SEU FINAL O ATRAENTE CAMPEONATO BRASILEIRO'DE BASKETBALL JUVENIL, PATROCINADO
PELA SEMPRE QUERIDA FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE. ÁS 20 HORAS, COMO PRELIMINAR, OS CATARI

NENSES TENTARÃO DERROTAR 03 CARIOCAS E ÁS 21 HORAS SERÁ INICIADO O COTEJO MAIS EMPOLGANTE DO CER

TAME, SENDO PROTAGONISTAS OS RAPAZES DE SÃO PAULO E MINAS GERAIS. NÃO DEIXEM DE COMPARECER AO ES
TÁDIO "SANTA CATARINA" PARA APRECIAR A MELHOR E MAIS' SENSACIONAt RODADA DO CERTAME.

'O 'E s -t a do E s P o r t i v- o"
()'_'()�()'_'()"'()""()"'()"'(l""()""'()"'()""{J.-.()�)""(."'(""04ll.()""(""O'_'o.-.(�""'(J.-.(��••••••••,•••••••••••••••••••••••••••••• _

•

irme 0- Clube
-

,

Atlético -Catarineose
I

Promovido pelo Cruzeiro do Sul, realiza-se, amanhã,
'no campo da Penitenciária" um bem organizado festival

esportivo, constante do programa abaixo:
8,�0 horas :_ Abertura com queima de fõgo"S e in s- Na tarde de hoje, no cam- ao lado do Postal 'I'elegrâ-

talação da mêsa; po da rua Bocaiuva, f'inali- I fico. O Ir is para não' ceder Lauro, autor do único golo
8,40 hor-as _: Batismo da nova Bandeira do "CRU- zará o 1.0 turno do Campeo- , seu honroso posto ao Colegi-

ZEIRO DO SUL" ESPORTIVO CLUBE, pela madrinha nato da Segunda Divisão aI muito terá de- lutar reco- não influiram na contagem.
da mesma, menina MARIA DA GRAÇA DE SOUZA LI- (Amadores). Serão adver- nhecendo-se no Ipiranga um

do IMAS, quando fará uso da palavra o Dr. Hélioéallado ,., .

do Trí
de Caldeira, DD. Sub-Diretor Penal da Penitenciária do

sarros os conjuntos o ris adversário temível,

foi I Estado;
-

. .' "
e Ipirariga. O primeiro está

_

t _

9,00 horas - 1.0 jogo - Olaria F. C. x São Vicen- 'classifi�ado na liderança, Início do jogo: ás 15,30
a
t F C T "I

-

A'"• e . .
- aça rmaos. nvn ; enquanto que- os alvi-ver- horas. ram a contento. Destacá-

m lançaram-se à luta em bela de preços: 9,45 horas 2 o jogo - Glória F C x Mangueira F C d tercei t.

I . " .',.
. . .. es ocupam o ercerro pos o Prêço .único

Isca da desforra. Mas fo- Cadeiras - Cr$ 30,00 - Taça Funcionários da U.B.L.";'
debaldes os esforços

I
Arquibanc�da Cr$ 15,00

-

�0,3� hor�,s - 3.0 _jOgO, -:- �.D. Trindade x São Pedro I"{)__<>-�)""'()""__��.

pupilos de Paraná. O Menores, militares e es-
F.C. - Taça Manoel �altll1S ;

.

' ,

_
.

" d t d 1 t d t - C $ 10 I 11,15 horas - 4.0 jogo - Juventude F.C. x Un ião

1
NAO QUER COLABORAR COM O POVO A frente.

emons ran o c

aso,
u an es r ,00.

I F.C., - Taça "Dr. Fortes Bustamante"; ,No vencido, Tatú, Bonga,
e combatividade cons- Senhoras e senhoritas

I 12,00 horas - 5.0 jogo - E.C. São João x A.D. AI- ' EMPRESA FLORIANÓPOLIS Gato, Geraldo e Biscoito fo-
iu o marcador aos 30 c-s 5,00 !,' vim Barbosa - Taça "V.ereador asma.r Cunha": I, '1,ram os que se sa varam.
lnutos da \ fase inicial, I Coopere com a F. A. C., 13,00 horas - 6.0 Jogo - F'lumin.ensn F.C. x Cluz Não quer colaborar a Em- satisfeito um pedido seu na

e Souza F.C. - Taça "Dr. Dib Cherem"}: . I, .,. I .
-,

. :_antendo-o até o final. I assistindo aos jogos:
13 45 horas 7' C t' t I F' C N

. 'presa F'lorianópol is S. A., oportunidade da reàlização'
, '-.0 Jogo - on men a " x acIO-

naI F.C. - Taça "Delamàr Vieira"; que faz a linha de Trindade aqui de um Campeonato de
·...0...0-

14,30 horas - 8.0 jogo - A.D. Lopes Vieira x Corín, com os amantes do despor- Basquetebol. Ora, a Emprê- -

ATLÉTICO _ Soncin i,
ti�ns F.C. - Táça "Gel. Lopes Vieira": to, que morando aIí nobaír- sa Florianópolis S. A. está Minela e Juca ; Aníbal, Fre-15,15 horas - 9.0 jogo - Morro do Geraldo F. C. 1'0 de Trindade, querem a- saturando o povo da 'I'rín-
x Telefônica V.C. - Taça "Cia, Telefônica";

derico e Cazuza ; Duarte,
16 00 h P tid

. companhar de perto o de- dade e 'as autoridades de Albuquerque, E'rieo" Miri-
, oras - ar I a de Honra - Esperança ,F.C.

x Independente - Taça "Vereador Miguel Daux", sen rolar das . partidas do transito não tomam conhe- nho e Lauro.
Simpatia - Taça "Prefeito Paulo Fontes" Campeonato Brasileiro JU-l cimento do fato. Já por vá- BOCAlUVA _ Tatú, Ro-

�Amjzade, -;- Copa "Empresa Florianópolis S.A." venil de B-asquetebol, que rias vezes o povo trindaden, meu e Bonga; Adão, Ge-
Surpresa - Taças -, "Somarc" - "Caca Nair" _ .

I
. A •

C
" ora, para glo.'na e .honra I' se te.m pedido um on.lbus ex- raldo e Gato', Lebetinha,,

aca Perrone" - "Hamilton Alves".
'

,

O f ti I' ,

b ilh nossa, se' real iza nesta Ca- I tra a hora do termino dos Bisceito, Acíoli, Adílio e Z_a-
,

es iva sera a ri antado pela Banda de Música' .

'Carlos Gômes"'� por serviço de Auto-falante.
. pltal. jogos no Estádio Santa, Ca- cki.

de todo levar a efeito esta. ,Na preliminar enke os
,

-
. I

pretensao ou o povo que pa� quadros de aspirantes, a vi-
ga está pedindo dema_is? tória coube ào Atléticl}, que

'

Não cremos que o povo.
assim con�eguiu-quebrar a

�steja, passandõ dos limi- i l�nga invencibilidade, do

tes, mas o povo é o povo. ..
seu opositor. 4 a 3 acusou"

onda. de frfo que vem Lauro, o autor IBatido novamente o Bocaiuva - 1 x 0, o es- ça, ,Nas poucas vezes que o três cores pela- contagem

I COre; goal de Lauro - Quehrada a in- l;ocaiuva conseguiu arrema-I,mínima. ' i
forçando os esportistas a Lauro foi o autor do úní- . ,

'h" d dos asni
tar, encontrou em Soncini. , I

t d 1·
. I venci ilida e os aspirantes I

'a sénie de sacrifícios, co pon o a -pe eja, consig, " uma barreira indestJ:jtível., Arbitragem

1-QUando, muitas vezes, .a nando, como dissemos aci-) hoquenses. I Está defendendo muito o no-
'

a das' praças esp.ortivas. ma, aos 30 minutos do perí-, � _

'

�
I � at� gu�rí:Jião atleticano.l r

O sr. ten�nte Manoel Tou- "

te-ontem tivemos que su- odl} suplementar, em magní- trav�s um r�açao que nao; trab.alh� de m_arca�a� . �ue i A,SSI�, o Jogo ch�gou ao seu ,rIJ�ho f�ncI�nou: co� .agra-I
fica cabeçada, aproveitando surtiu o efeito por eles de-, lhe impos o quadro dlrígído termíno com a Justa e me-j do na direção ,do preho. Os Ibelo passe da direita. sejado, visto o estupendo: pelo capitão Paulo Mendon- � ,'ecida vitória do clube das! POlJCOS "cochilos" que teve,m o forte vento sul, ra

porque -o público pre

te ao estádio da rua Bo

iuva foi pequeno demais
Ae reação boquense

FESTIVAL DO CRUZEIRO DO SUL
.

ESPORTE CLUBE
IPIRANGA X IRIS, HOJE, FINALIZANDO

O TQRNO DO CERTAME DA
ra um prélio de enverga- No segundo período, Infe
ra. Atlético e Bocaiuva riorizado no marcador, ten
-am os degladiantes do -tou -o Bocaíuva o empate', 11-

SEGUNDA DIVISÃOturno de ante-ontem. OI'
.

.

imeiro, situado na lide- �()...()...()... ()...()._

rça ao lado do Figueiren- I, ,

enquanto que o auri-ce- '1 Ingressos para
te dividia com o Avaí, 6 .-

sto de vice-líder. No tur-
.

OS lOgos
o resultado foi. favorá- Para os

-

prélios
1 ao tricolor pela conta- Campeonato Brasileiro

radou aos rapazes do 'clu- Basqueteb�l' Juven-il

da Marinha que ante-on- organizada a seguinte

Cr$ 2,00.

��(�(�_'_(MI
, ,

CAMPEONATO BRASILEIRO DE

BASQUETEBOL: JUVENIL

HOJE

A's 20 horas - Distrito Federal x Santa Ca.tarina
,A!s ·21 horas - Minas Gerais x São Paulo.

tarina sómente €nquantoEntretanto, não quer a
durar o certame aqlli realiEmprêsa supra colaborar
zado. Será impos s i v e I

com o povo e com a 'F.A.C.,
PAULISTAS 52 X CARIOCAS 27

SITUAÇÃO DOS CAMPEONATOS DA
cairam idéia do grande poderio t.ê-; CIDADE \ neste pedido, mas espera e

lmentos após o início do cnico dos seus rapazes. No quer que o povo colabore e

ontro do Campeonato primeiro tempo -;marc�dof I ,Profissionais 4.0 lugar - AtléticQ, 10 aceite o aumento escorchan-
sileiro de Basquetebol assinalou 20 x 9 pró São ... 5.0 lugar - P. Ramos; 16 te que a mesma quer ou es-

enil, quarta-feira ", últi- Paulo. I" 1.0 lugar - Atlético, e tá pleiteiando para a sua li-

, forçaram a suspensão Figueirense, 4 p.p. A!ltadores nha. E' a tal história do ve-

peleja aos 7 minutos e Quadros e marcadores:
' 2.0 lugar - Avaí, 6 nha a nós.E' já tempo do

segundos, tral1..sferindo- Sáo Paulo: Rossi- 6, Val- 3.0 lugar --:- Imbituba, 7 1.0 lugar -;- Iris, 3 p.p. povo se envolver e tomar co-

para a manhã do dia se- ,m;r 26, Cuiy 4', Renzo, Had- 4.0 lugar- Bocaiuva, 8 2.0 lugar - Colegial, 4 nhecimento dessu's ações de

'nte, com os portões aber- dad 7, Celso 6, Sidnei e 5.0 lugar - Guaraní, 12 '3.0 lugar - ,Postal Tele- monopõlio dos ônibus que
tendo comparecido Milton 3. 6.0 lugar - P. Ramos, 13 gt'áfico e Ipiranga, 5 vem até' influir e impedir o

. i-.. (

divertimento popular. Não

Os melhores

No Atlético todos atua-

ram-se Soncini, no, trio fi

nal, Anibal, na linha média

e Albuquerque na linha de
-' ,

Os quadros

Preliminar

Deixamos aqui o nosso pe-
o marcador. '

Renda

4.0 lugar - �rez.e de será nunca demais lembrar tido. As emprêsas do co'nti- '.
-

,

2
' r

,

'

�(�,...(�

I
Maio, 7 '.

'

que do atendimento de um nente tem colaboraod� plena- I
5.0 lúgar - Flamengo e pedidq popular está a razão mente com 'o povo de lá, só-

,

transportes. E' por isso que
e Bangú, 11 do progresso. Então o _povo mente aqui a Emprêsa Trin- noss,a Capital não progride.

6.0 lugar - América, 12 é bem para pagar um au7_. dade, toda poderosa, não Há má vontade de tódos os

7.0 lugar - Raditim" 14 mento que é pu'ra explora- quer. E' no que vem da,ndo a lados.
8.0 lugar - :União, 16 ção e n-ão é bom par'a ver falta de concurrencia nos,

dido mais uma vez e ai mes

mo te.mpo �om vista ás au

toridades a quem o fato' es-I
tá afeto. Pedimos a interfe- I'
rência da F.A.C. neste sen-,

aDistrito Federal: Fernan-

Aspirantes
1.0 lugar - Imbituba,

p.p.' (invicto)

• nde público.

ps paulistas, demonstran

I que dificilmente perde
� o bicampeonato nacio
I
I, realizaram um autênti-

I "baile", ,vencendo como

11 cntendâªln, pelo esco

de 52 x 27, o que dá uma

do, Maurício 2, Cleoma;r 10

Cito 4, Zé Luiz 2, R0!1aldo,
Arnaldo 5, Edson 2, Chut 2
e Armando. - 2.0 lugar - Bocaiuva

. Juizes: Lefever (carioca) Figu�irense, 5

e Gelsomini (paulista,. am-I 3',0 lugar - Avaí e Gua-

bos corretos. .ralll, 8
'

I
"-,

.

'.
'

,sev.s•••sa X

As bilheterias, a,puraram

quantia de Cr$ 2.685,00.

H. C.

/

CONTINUARÁ, NA TARDE DE AMANHÃ, O CAM]?EONA'rO CITADINO DE FUTEBOL. PROFISSIONAL, DEFRONTANDO-SE,
AS ESQUADRA& DO FIGUEIRENSE E GUARANI, LIDER E PENÚLTIMO-COLOCADO, RESPECTIVAMENTE.�

•__
M

_

..

,

_'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diario da Hefropole .

! .PARTIDO 80CIAL
Homem de 18 Quilates .•• I

,
DEMOCR�TICO", !

Alvarus de Oliveira sam logo no mal. Se estão
I

Diretório-Municipal de Flor,iabópolisJ:Iá defeitos que se inco!:'-, fora de casa até tantas, fit-
poram de tal maneira, que' vem estar cuidando de mu

passam a fazer parte' int�-! lher .. , No entanto, na mai

grante do todo, O homem a-I orla dos casos, o homem é

rezar de ser feito à imag.�"lll ingênuo e perde noites pelô
ele Deus possui defeitos que prazer grande para êles de

se const ituem parte de sua um "bate-p-apo" ou de hera

vida. Nâo estamos nos rsfe- de arte quando tem tendên

rindo ao homem espécie, cia para esta faceta da vida.

mas ao homem, macho da . Quantas vêzes a gente se

raça h'Jmanao,
" I aborrece tanto nos negôclos

Há ângulo digno de 1'(>-' e no correr da vida cor

g istro ua questão 'de virh;-l riqueira d� todos os dias,
rtes e defeitos de certas p es- que tem vontade de fugir.
soas, no tocante ao casa- do bulício e Ir para uma

mento, TI'1 discussão natural praia, um, jardim e ficui

OHe, vez em vez, se nos vem quieto, só sem ninguém que

pela necessidade ou não ('0 nos moleste. Isto é espécie
divórcio. de cura aborrecimento, es-,
Há certas mulheres, ou pécie da valvula de ascapa-]

melhor dito, certas espê.sas mento para o fígado da al-]
que, não querem conforma- ma... Mas qu11.1 espôsa se

.

'

se com certos defeitos ou.de- conformaria ou acreditaria i, •. ",,.":, .��' -�""'"��:�':j",.'1I[: ,,�
terminadas falhas dos seus ql;e o "cara-metade" =:Dentro De�3 Anos
consócios. Muitos desagui- para qualquer recanto, SOZl- •

.- ...._--G.�
sados partem desta falta de nho, olhar a rua ou mesmo : ���'-7u�:�
compreensão. A mulher ma- o' SoOlh?om'em Produzlrâ O 'Bra-sil Trigo Suficiente
neira de uma, espôsa ;';011- é como o ouro •• DOM:NGO - Dia 9 - Excursão a um ponto pitoresco

!l !Para O Abas tecimento .... d,o...
'

de nossa Ilha.

., .<i �CODSDmOr.NacioDal-;�- lEi "". _,�Ii6lfi""�C.

���(-\
Graças à política prote- '1'

Banco do B�"asil 'o adianta-
cion íeta do atual Govêrno da mento de 20 milhões de cru- '

de ficar na rua até tarda I erros .e sem pecados pode . , . _

. QUARTA-FEIRA. - Dia 12 _ Cintilante Baile de Gala,
. .' _ .

te República a lavoura trití- zen"os para construçao de
em roda de amigos nas con- ser puro, mas nao exis ee.

.

.. _, . . _

"

. ! cola assinalou um avanço. silos e armazens, de forma
versas habituais de poiltí- se existe nao se pode. usar, I' , . < •

. 1- -
.

f.
"

.

d 18 '1
axtràordinário no ano de a nao so rer quaisquer

ca de negócios ou futebol, como o ouro e qui a" , ,;:,_: �

, I'

I
Hl52, quando a safra do pre- , transtornos a �çao dos que,

ha certas esposas que' pgn- tes. o o .

" .' .
,

.

' cioso cereal atíng íu 600 mil nos. campos sulmos, se en-
,

,

' toneladas; O presidente 'Ge- tregam ao plantio do trigo.
.

.'

I túlio Vargas atendendo aos Todo êsse .esfôrço realizador

Sem'- 8.ntes' ·DI·er�'er�''e' r I !�:!:�a:'�a::�;u,::�:�;ig:: ::'P:::�;:�d:'t�i��'�:: SABADO

promoveu uma serre de pro- res está, agora, oferecendo

, vidências a fim de incenti- os melhores resultados. Am-

'I var-Ihes o trabalho, Pri'mei- parados, assim, pelo Esta

Germnam tOO·/. 1'0, enviou ao Congresso Na- do, os plantadores de trigo
Plante produtos garantidos. ..As cional mensagem, acompaj- redobraram suas atividades

I

sementes DIERBERGER são rigo-rosa- nhada 'de projeto de lei; pro- �,já no ano 'findo, a safra Imente selecionadas através de exper i- pondo o -auxílio de 30 mi- .chegou a 600 mil toneladas;
ências que atestam alta germinação

.

e .

Ihões de cruzeiros para am- À vista - dêsse amparo os' A Diretona desta Sociedade tem a grata satisfação
grandes colheitas. Estamos às suas 01'- ' Id' 'h

.

h I" d' d.

'paro. aos triticúltores'. Em ':écnicos prevê.em que den-' e conVidar as gentis sen orm as, Iga as ao qua 1'0 so-
dens para orientá-lo no, que fôr prec�so.

t d t' t

' ! cial dêste Clube, para fazerem o seu DEBUT, na noite
I. Consulte-nos. �eguida, compreendendo que 1'0 e res anos, es aremos

d 12 d A
�

t
" .

d d' 1 d
. . ".. I e e

. gos o proxlmo VIl1 ouro, quan o sera eva o a tão sendo apresentadas
l referida lavoura não Plil- produ2il'ndo, tl'lgo suflclente efeito o grandioso e tradicional BAILE DE GA'LA cO-' I'II!

• I '.
<

,.' ,agrado geral.
deria esperar até fôsse a- para o consum� naclOnal. memoi-atlvo ao seu 810 aniversál'lo de fundação.
o.rovado o proJ'eto nas duas (De Atividades Governa- I

.
Em face do ,exposto, 'comunieamos as interessadas,

I BODAS DE OURO
Casas do Congresso, o Che- mentais" de abril, do' cor-' qu,e a inscrição acha-se aberta a partir desta data, todos

, os dias úteis, das 8 às 11 horas, na Secretaria, até 10 de
fe do Govêrn9 autoJ:1iizou ao rente ano). !" Agôsto. .

Na certeza da aceitação dêste convite, desde já, an

tecipámos os nossos sinceros agradecimentos.
Luís Nunes

Pelos Muni-=ipiosLIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM DO RIO DO SUL
BENZOMEL HOMENM<:;EM DE

Na séde do Partido Social Democráti�o, à Rua As-
I

cipreste Paiva na 5, sobrad�L está funcionando, das 9 às
11, e das 14 eàs 17 horas, o Posto de Ali,stamento Eleito
ral para inscrição de novos eleitores, tranferência e su

bstituição de títulos.
A substituição dos títulos antigos é obrigatória sem

pre que QOS mesmos esteja esgotada a página destinada
a rubrica do presidente da mesa receptora.

Os interessados deverão juntar ao' requerimento
duas fotografias de 3 por 4.

Mais esclarecimentos serão fornecidos na séã.e do

Partido, ou pelo telefone n? 2.570.

,DESPEDIDA

osfundonários daquêle es

tabelicimento bancário, nu

ma prova inequívoca da har-

Por motivo da recente monia e camaradagem que

existem entre êles.

Avenida Rio Branco. Infor- na Churrascaria Sertaneja,
. mações no Edifício São J01'-1 sábado último; às 12 horas.
I
g.e 1. Sala 4. Rua Trajano. E!-\tiveram. reunidos todoo

I

Clube ,Doze· de- Agoslo
....-

didas, díscursaram os se"

PROGRAMA PARA AS FESTAS COMEMORATIVAS nhores Italino Perufo e Ro-
DO 810 ANIVERSÁRIO. berto Busse para agradecer

QUARTA-FEIRA _ Dia 5 - Grande Bingo Social, com I a homenagem que lhes era

valiosíssimos prêmios, em exposição nas prestada naquêle momento.
vitrines da casa Hoepcke. Sessão especial Aos dedicados funcionári
dê cinema, com um grande lançamento em

tecnicolor. Preço do cartão: Cr$ 100,00.

E PLACAS SIFILITICAS. transferência dos senhores

Bt-IX-Ir. de Nooue-.ra Ita líno Perufo e Roberto
n '. .

I Busse, funcionários do Ban-
Medleaçlo ::uxUlar no tra- I .' .

't t d l'fl'la- ) co do Brasfl, para as cída-
amen o a·8 ...,. / I

, Ides -de Joacaba e Londrina;

V d
'

I respecti;a�ente, foi-lhes 0-

en e-se ferecido pelos colegas da A-

aperetivo2 lotes de ter-reno sito à gência local' um

servar o companheiro é rc- de 18 quilates, é puro, mas

levar-lhe as falhas normais impossível para fazer-se al-

do homem, fazendo dos seus go com êle. E preciso a mal

defeitos virtudes. gama, a liga, para que seja
Quando um espôso gosta útil. O homem perfeito, sem

Sementes de ilôres e hortaliças a

provadas pelos departamentos oficiais.
Calálogo grátis ,

DIERBERGER _ Agro-Comercial Ltda.
Uma organização garantida por 60

anos de experiência
Rua Libero Badaró, 499 _;_ Tel.

36-5L171 :- C. Postal, 458
SAO PAULO

CIRCO IRMÃOS

NOTA ESPECIAL _ Os cartões para o bingo, as listas QUEIROLO'
de inscrição para a excursão, bem como

' '

para o jantar de conrratern lsação, poderão Com seu pavilhão insta-
ser procuradas na Secretaria do Clube, a

,

. partir do dia 25 no horáriu das 8 ás 11 ho
ras, encerrando em 5 de Agôsto.

A

PROTECÃO
.

DA

GARGANTA

TE}JÇA-FEIRA - Dia 11 _ Grande jantar a� conf ra
tern isação, ás 20 horas, com entrega de di
plomas aos associados. remidos.

encerrando, as festas comemorativas.

_ Dia 8 _ Grande "Soirée" Rubro Negra do
Clube Náutico "Francisco Martinelli". Co-

o reação da Rainha dos Esportes. Reserva de
mesas na Secretaria do Clube, naquele ho-
.rário.

CONVITE

DEBUTANTES ._

Ponto de Automóveis
\?ende-se Secretário Geral.

Serrarias, 100 mil pinheiros, madeiras de lei, lotes
urbanos, casas, grandes áreas· de terras próprias' para
19ricultura, além de maravilhósos lotes urbanos em

'}oiânia e Sãõ Pa'tI·lo, assim como ótimas terras no Estado
minad� pela Prefeitura, de 1'l'.n1'1as individuais previ,;(,i',� ,de lVIato Gí-osso, uróprias para cultpra do café.
acôrdo com a lei que a Polí- na Constituição Federal. Illformacões: _ Edigício São Jorge -=-,10 - Sala 4.

AG. I1 .�� " �F I G'�:�(R';':iJtr;'
tinge"; 'os: êabeIO;': ins�âlÍ.�rieC:�eri't '.'
• ,e� preto �Ou: cast�nhó .

t

.•
:t. G I; A '

- .•' I G .� R fJ
meio século., de existência

�o dia 21 d� corrente mês, ,:;e ]H�E oferecia, desar"n:-:.�

_ os automóveis de aluguel es-' rar.1 pacatos cidadãos n,Jr;'

ta�iona(am no.· ponto deter-
i
:ht!',mte desrespeito às g::t-

cia de Choque crimin<Jsa- '. g�.;almente desarranjado.;; ,

y

mente tentou revogar. devem estar os 'irmãos da

Os udenisÚls locais, bem ordem INDú que; naquele ..

como o arbitrário Fernando

I
dia, diri:giram Pl-ovocaçÕt�'

'"

Ferreira de Melo, �tualmen- às pessoas que assisthw,

te deslustrando a Secretaria I pesarosas, aquela lamentí:

de Educação e Saúde, a e,'lta vel demonstração de fôrç�.
hora devem sentir-se desmo- Mas a "ju<;�i<:a tarda ma:;

ralizados e confusos, con- niío fa,lha". E a j��tiça fo:'
vencidcs dé que acima de fpita -pelo mais alto Trib'l'

sua's doentias paixões poli- 'lal de Santa Catarina, CUI.

ticas prevalece a fôrça do
. c:edendo, �or l!nan imidadí,

direito. ' mandado de seguranç':J. a

De nllda val�ram as -me- 15m de que estacionem ,):

tralhadol'as assestadas na automóveis de' aluguel no

Praç:) João C�sta, a pedido '-"0l\to designado pela:0 PI (-

d.; lajeanos indignos de sua feitura Municipal de Lajes

.tel":él, servindo. apenas pa- l('stabelecendo-se, assim, �

1':1, "nais"{, tarde, -marcá-hs �,donomia municipal, a or·'
_

"ol't('mente com o ferrete ua d{'m jurídica e o império dê!
,

.

.el.

Que o doõ,,!'echo do rumo-

1'(180 caso dós motoristas' sir
va também de lição ao ilus

tre g:overnado,r Bornhau"e;l
para que use mas não abusf)

do 'Coronel Trogilio. o o

ignom,ni'a, oomo castigo PI)!'

.pretenderem enxovalha�' �
martir:zar a população 01'-

_ c.d� da Princesa da �erl'�.
E�lYergonhados) cabl�bfEi-,

xos e meditabu"ndos',també'm
deveI::. estar os bajuladores

que apla�l�liram aquela tri,,-
........ "

te una e, aproveitando-Ee. (Do Jornal da Serra, de

,"-'\'��l demente do ensejo q1lc J.ajes) o

I

---- �,--'._-'---- -------------

AGORA ,

a.qul em FLORIANOPOLIS
" ,. ,,, ,,',

este; (l tecla thá2,ca
para bons

- DATilOGRAFIA - ADMISSÃO - Preparação COlEGIO NAVAL

CONCURSOS DO DASP '_ POR'tUGllÊS _ MATEMATICA
I

CONTABILIDADE _ ServIços especiOls de

COPIAS A MAQUINA E MIMEOGRAFO

Escóla REMINGTON D� FLORIANÓPOLIS

Conquiste seu diploma de datl!?grafo

Rua Alvaro de Calvalho, .20-(sobrado)

Falou, na ocasião, o sr,

Abdon Navarro Lins, geren-
te do Banco do Brasil em'

Rio do Sul, o qual enalteceu
qualidades,as boas quer

como funcionários, quer

como amigos, dos homena

eados que teriam de deixar

o nosso convívio naquela
data, fazendo-lhes, depois,
a entrega de uma lembran-

ça, ocasião em que se ouviu

prolongada salva de palmas.
Apresentando suas despe-

os do Banco do Brasil _qu�
ora se retiram do Rio do

Sul", onde permaneceram

por alguns anos, deixando

aqui vasto círculo de am1i

despedi-zades, _as nossas

das, com votos de

des con tín uas.

felicida-

lado na Travessa Nova -Era,
nesta cidade, o Circo '11'-

'mãos Qll,eirolo vem . ofere-

cendo tôdas as noites ao pú-
blíco riosulense grandiosos
espetáculos.
Entre os artistas do Cir-

co Irmãos Queil'olo, merece

destaque o popular cômico

Chie-Chie, com· suas piadas
espirituosas e. burlescas,
deixando o público em C01rs

tantes g.l:!_rgalhadas.
Várias peças teatrais es-

com

Festejaram suas Bodas

de Ouro, no dia 18 do cor-

rente, o sr. Demenico Lar-
, ..

gura e sra. Maria Largura,
pessoas muito benquistas_
noS meios sociai's do Rio do

Sul.

Em - i'egozijo fiO . feliz e-

vento, à residência do vene

rando casal compareceu,

naquela data, crescido mÍ
mero da amigos e r_essoas

. de suas relações.

!
A todos os presentes foi

oferecida lauta mesa de do
ces e finos bebidas.

I Também compartilharal11I

da alegria de seus ditosos
I . .

I' pais os seguintes filhos:
i dr. Adriano Largura e ex-

ma. esposa, residente' em
, São Paulo; dr. Aristides
Largura e exma. esposa, re
sidente na Capital da Repu

I blica; sra� Janina Vanselow
I e

....
esposo, residente na Capi

tal da República: sra Anita
Largura Cubas e :esposQ;
3ra. _Edina Largura Llnha
res 'e esposo: S1'. Hermelino
Largura e exma. esposa, ês'_
tes últimos residentes, n,esta
cidade.

. Ao distinto casal, os .nos

sós cumprimentos, co� vo-
.

tos de longa e feliz existên
cia.

(Dó Corespondente)

S'AL�"DI J·A"NTAR
Vende-se iir.í,sima, sa�a

de jant:ll' t,,',ia' entalh!\Qa
em madeira· ;!(' �e;.
Vêr e tra�al' r.a Rein!ich

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De' 20 a 30 do- corrente serão os

lO� Dias Mais Sensacionais-
I

do Oomércío de_ Florianópolis

Nesses ulfimos DEZ Dlás de· �rmanencia
da A MODELAR ....

v ' no se'D velho predio, serão concedidos

I

que abalarão publica
/,

a
. .-

opmco

- - �------'-----

CLIENTES

/ Na 4.a rodada do Campeo- ram em 'muitas ocasiões des

nato Brasileiro de Basque-
I

perdiçados pelos nossos.

tebol Juvenil tivemos os se-
I Contudo a rapaziada po-

.

I
gu intes resultados: ,de se gabar de seu sangue

S. PAULO 41 X RIO G. DO e de que não foram inf'erio-

SlIL 28 ! res ao's Mineiros; be� co-

Neste jogo vimos um Rio mo merecem todos os elq-
,

Grande do Sul aguerrido e' gios pela disciplina, pelo

per-igoso, não dando tréguas I cavalheirismo e pelo ardor

, aos Paulistas; que se vi-
f 'com que se lançaramâ luta.

ram em muitas ocasioes, Jogaram e encestaram:

ern palpos de aranha; mas Santa Catarina: Paladí-
- fazendo prevalecer sua têe- I

ne 5, Conceição, 4, Heino 12,-- -'-_
nica superior, venceram de Osman 15, Gilberto, Oscari-
mane ira categorica. I to 2, Donald ,3 e Bananeira

..---

Quadros e cest!nhas: 12.. I

., _

Paulistas: Hàddard 9,. Minas : .Moisês 5, Gastão,
Wlamir 20, Celso 6, Renzo! Maurício 25 (cestinha da

,4, Rossi e Sidney 2. ! n�ite), Mota, Rubens .6, De-I
.Gauchos : .:-N0r�élio 10, I CI� �,Gro�so 1, LUIz i e ,

,Ney, Derenjí 8, Glayton 6, Hélcio. -

' 1'1'0
-e Antônio 4. 1.0 tempo: Minas 27x20 I'Primeiro tempo: Paulís- Juizes: Righeto (ESPE-

I

tas 24 x 12.
-

TACULAR) e Urubatan, i
•

Arbitros : Lef'ever e Riva. bons e corretos. ,'f: INFLAMAÇõES DA CABEÇA E, GARGANTA.
Bons. CARIOCAS,79 X BAlA- ,

TRAT�]}fENTO GOM HORAS MARCADAS.

PAULISTAS, NIINEIROS E CARIOCAS, OS
VENCEDORES· DA 4.a RODADA'

Apesar de batidos pelos montanheses, os bar':
,riga-verdes fizeram bela figura

l\UNAS GERAIS :46 X

SANTA tATARINA 43
NOS '34

1.0 tempo: 'Cariocas 43x12
",

Novamente voltamos a I Sem muitas dificuldades

perder: mas destl�' vez, e I
venceram os cariocas p-or

q\leremos que isto fique bem r urna larga margem de far- .:

patente, mereciamos : ven- i tos, jogo
monotono pela dis-'

cér. pois em n-enhum mo- _fa:idade de forças.
mento fomos infer íores aos' Quadros e, cestinhas : .

nossos leais adversários; I Cariocas: Mauríclo 21,
. I

Z' L' T,' Chouve isto sim, muito azar e UIZ,' .....u iz 10, leomar

, de nossos garotos nos arrê� [23, Ronaldo 8, Edson Arnal

,me�sos à cesta.
,

' do 2, Chut 1, Cito 9 e Ar

O time em um rapido mando 5..

'olha-r, ancÍou, bem,' em um ,Baianos: Ruy, Vavá, 10,

plano ídentíco ao dó seu
I Faleiro, Santana 11, Gui

antagonista, e se não vence-Ilherme 5, Vasconcelos 2,
mos f'ol devido aos "maldi-

I Lira 6 e .Joca.
.

. tos" lances-livres, que, fo-I ' H. H. .

Cerâmica São -Cae1ano
TIJOLOS,PRENSf\\)OS, TELHAS, LADRI

. LHOS,'RODAPF:S E MATERIAL REFRA-
".,

TAÍUO
PRONTA gNTREGA

OS"YGama l-Cia.
JERONTMO-COELHO, 14 _',eaixa Póstal,

239 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

------_._-��-'_,_,

i

!
j
-,

I
o MAIS MODERNO E EFICIENTE 'TRA'fAMEN-1
PARA INFLAMAÇõES E DORES. \'
TRATAME�TO SEM OPERAÇÃO DAS i

.

. I
SINUSITES j

I
l

DR. GUERREIROI
CO�SULTÓRIO --,VISCONDE DE OURO 'PRETO I '.

ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE._:·, @��-
nE!;ID1;:NC�A

- },,�LJPE SCHMIDT N. 113.
I

'(!!jJP �", IO Centro de Irradiaçãc
Mental "Amor e Luz" realiia I --'-----------'--_;;.--'-----_:__---

, sessões Esotéricas, todas as se- I
"gundas feiras, às 20,30 à rua
Conselheiro

. Mafra, 33 ' .... 20 .

ándar.
'

ENTRADA FRANCA

Curso Pré-Universitário
VESTIBULARES PARA FARMÁCIA E ODONTOLOGIA

Direção e ortentação dos professores
'

DR. J. ,J. I>E SOITZA, D�.,DURVAL HENRIQUES DA
-

(,
SILVA E ACAD.fl.:MIGO HARRY GROCHAU

.

CONTADORES E NORM�LlST'AS" completem suas

carreiras, estudando Farmácia e Odontologia.

I .

Não percam um ano de estudos. Aproveitem-a opor
tunidade, assegurando à sua aprovação.' _

-------,.. --..._,.--�-'--------------------..._ AULAS DIÁRIAS
LOCAL: Academia de Comércio
INFORMA<ÇõES: díáríamente das 8 às 9 horas; na

Academia de Comércio., -

REPRESEN�ADAS 1I Rádio Guarujá de Flodan.i,',
, polis IRádio Difusora de Urussan-

ga

Rádio Farroirpilha de Pôrto

Alegre
Rádio Sulina de Capinzal
l\ác1io Difusora de 'I'ijucas
Rádio Difusora de Laguna
Rádio Cacanjurê de Caçador·
RácJo'Difusora de Itajaí' I

1 -

'

' )'

I ,PU b.licidade I Escrítôrios Ronalan Ltda.

"O Vale do Itajaí"
_

"
.

Lóide Aéreo Nacional

Caixa Postal, 45 -=- Florianópolis - Santa Catarina
/. -

.

a c I T f Casa Londres

"

'

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

Agência

Pereira, Oliveira &_ Cia.

i In d. Gerais Cássio Medeiros

I s. A. -,

I Electrolâ.ndia'Modas Cliper

I,
-

.

't MISSA DE -7+' DIA

"O fsfado"
"Alvorada"

"O Invicto"

A Electrôn íca

Est. José Daux S. A.

João Alcântara' da Cun'hã e família, convidam os

parentes e pessôas de suas relações, para a missa de 7°

dia, que mandam celebrar pela alma de seu irmão, cunha�
do e tio JOS'E' GOMES DÃ CUNHA, no dia 5 do corren
te, às 8 horas, no altar do Sagrado Coração de Jesus, na
Catedral Metropolitana, agradecendo deseja á' todos que
comparecerem.

:':de '" Waldir Losso & Cia.

Eléctro Técnica Ind. Com.

OLHOS - OUVlDOll � ft.AIUZ • 8.&a8.AftA
'

DR. GUERREIRO DÀ FONSECA
...................

'

Receita de Oeuloe - E:ume�d. )'uall,,' de Olho para,
Cla..lfle_çlo da Pr•••lo'Arterial,

Modera_ Apar.lha...m.
c.u1llt6.rle - VI••olide d.·Ouro Pr•..." I.

ULTRA SONO
,

TERAP'IA

(;osinheira
Precisa-se de uma

nheira no Clube 12;

Rua João Pinto 6.

cosi-
Viaoens Dl H'ÉT AS
fLORIANÓPOt.lS - RIO ÁS 33'
fI'OLlS.-S. PAULO ,RIO ,.

4,.,
FPOLlS.:_ CURITI8fi-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

J

Assine "O ESTADO" ,

- '-

PREGUIÇA E FRAQUEZA
,

V A (\I·A D I O L,
_.

�

.Via;gem CÕ� segura,nça_
,

e
_ rapidez" ,',"

so NOS CONFORTAVEIS 1t:tICRO-ONIIlUS DO

lAPIDO, ,l<SHL-B.RASILEIBO»
MOÇAS DES.ANIMA. iJAS'

,

,HOMIDJS SEM ENERGU.

Florian=�_�Itajal - Joínvllle .: Curitiba, VOft8Spondent-e .

Age"n'Ct·a-· Kua Deodoro esquina da I', corr�spon,dente comercial,
.

.
.- Rua Tenente Silveira

'

com.grande prátic�" díspon-
,.. do de tempo no período da

V 'd'
, ..
--.--

manhã,' ofer�ce seus servi:

e'n 'e' 'se' ços. Dirigir-se à Caixa 1'05-

,

"

,

> - , tal.381 - Florianópolis'
I

," .�ão é lua culpa:

��I!::�
l g 'a fraqueza que o deíxá causado, p.lido.
com meleza' no corpo e olhos 'sem 'àriltJ,\
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

,. as t'ôrça� para o. traaalho;-
, VANADIOL

.

aumenta os glóbulos sanguineea e VITALIZA 'o .anglJe eu

fraqueci«to, &,de gosto delicioso e pode .er ulado em to.1al
. ,-

.. ldÁdea
-

I·"
,."...

...

Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên- _o.-.o.-.(,...o.....n... i,

ela cita em Capoeiras. ,.. '". I �' A C I TE' R'
,

Dois l�tes €m B,arrei_:os c�ta á Rua de .Moura 20x35; \1, '

-

_
.._ ,I, epresentailte-Via,"anteUma casa na VIla Sao Joao em CapoeIras. , �

.0.
,

'

.

Vêr e tratar cam o proprietário Braulio Silva ,em,� A G:fi: N C I A DE c Tem vaga para o }nterior r
Interéssados queir� di-

CAPOEIRAS. '� PUBLICIDADE , l
de Santa Catar�a e Paraná rigir-se p�a a Caix� Pos-_

___
I , -:0:- c importante firma de Pôrto; tal 1:010 - Pôrto Alegre,

:--."..,..."., ...*'''''.��-= 'c RADIO -- JORNAIS , AleÚe (R. G. S.) com o ra-

'

dando referências.

;"1" ,'I II :'•• I , e * I mo de fe.rragens, miudezas, ,o- "'-

FONfs..I.UZ'f2IJ CúuP.,,�.HI I c' REVISTAS ., I louças, VIdros e se.cj)s � mo- Dá-s-e--preferência -a quem

. tEU""..". PRosnlWt
''''__

p�, ! �)""'()""';l""()""""()""� l,hados por 'atacado.' tiver condução própria. �
C:IIRITllIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO DE DmEITO DA

�COMARCA DE BIGUAÇU'
,

•• t

EOITA L.. I efe,· I
vc::;:';::l em um jornal de Flo-

.I

Re''',.e:(/P1g--'P(4'M',,', '(.'f,D'I!./,-,'�I,'�,'AS,'()!.J�'
r ianúpol is, -ern trinta dias, /(UI"os interessados incertos' pa-
ra contestarem, - querendo, I

� I,J
Jentro de 10 dias, a se con- i ii'�,I

-

.: r_=�, ?�
,

éa!,_do último dia do prazo
I

...�_ x..._

,do. edjtal, .pedin do-sa que,' ,�-_::�-_, ,-;:;_::_;�_: 'eseja declarado por senten-
I:J�Mít�""a o domin ío do Suplicante ::?:-�- -:

-

li
sobre o aludido imóvel,"

- -��Ií!íi!1!.lIiiil iiiliil!!iIiiII_...I!!!!�
prosseguindo.se, como de
direito, até final sentença.
Dá-se-a presente o valor de
Cr$ 1.500,00,�ql\e é o valor
do imóvel. N.T.P. deferi
mento. Biguaçú, 10 de fe
vereiro de 1953. (Assinado)
Acácio Zéín ío da Silva. Se
lado com estampilhas es

taduais no valor de Cr$ 3,50, I'
inutilizadas. Relação de tes-

I'Juiz de Díreitoda Comarca temunhas : João' Emiterio .

de Biguaçú. Santino Régis, Reg is, Tomé da Rocha e

brasileiro, lavrador, casado - Francisco da Rocha, todos
com D. Maria Correia Ré- residentes .no legar Soroca
gis, residente no legar So- ba, neste Municipio. Em a

rocaba, neste Município, dita petição foi exarado o

por seu advogado e procura- seguinte despacho: R. ho
dor infra assinado, vem ex- je. A. designe o Sr. Escri- .

'

por para afinal requerer o vão dia e hora para inqu i- I-

seguinte a V. Exa.: 1 _; rição das testemunhas .arr-o
Qu,e é possuidor .de um ter- ladas, ciente o Dl:: Promo
reno situado em Sorocaba,
o qual mede de frente
164,2m e de fundos 1.650 m,

sendo confrontante a frente
.ão foi esta julgada . por

e ao Sul, com terras de An-

gelo Gasperi ; ao Norte com sentença do, teêr seguinte:
terras de Antonio José de - Citem-se por mandado,
Souza e fundos com subes- os' conf rontantes e o Dr.
seres de Manoel d'AVlZ. 2 Promotor Público. Cite-se o

Que o-suplicante por si e Delegado do Serviço do Pa-.

EDITAL DE ClTAÇÃO
COM O PRAZO DE 'fRIN-

,

TA (30) DIAS'

Florianópolis, Sábado, t° de Agôsto de 1953

O Doutor Osmundo Vieira

Dutra, Juiz de <Direíto da.
Comarca de Biguaçú, Esta

d� de Santa Catarina, na

fóma da lei, etc.•
FAZ saber aos que o pre

s�nt.e edital virem ou dele

conhecimento tiverem que

por parte de SANTINO RÊ

GIS; por seu advogado Dr.

Acacio Zélnio da Silva,' lhe
foi dirigida a petição do

teor seguinte: Exmo. Sr. Dr.

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.-
�, -

'

trimônio da União, por pre-

�Q�- ---

_ �-�
..�ll E O TTA L.. ',Deixe de 'umar

....�;::.�-=-�
.

l. de sernan�
00

uro
-� -

d
,: Abandono repentino do

� \ '1"\ se seus nns
.la cidaoe, n JUIZO DE DIREITO DA terreno, e com os ocumen-, ;

. . _

::;...,. ,

y8S
do bú\\clO 0j vo\t.ar6 COI'" COMARCA OE BIGUAÇU" tos juntos, P. deferimento. fumar. Sem contrallldlCaça.o..:-::::; \i'lre, \onge. de onoe

-

?�:-�"'. Biguaçú, 1 de julho de 1953. 'para doentes e velhos. Li-
. e\ recant.o '." .•. .'

t
. I

opraz.�v ener�i8S. .' e ograd.we\ cOI" EDITAL DE CITAÇÃO Estava selado com es ampi- ; bertem-se do espantalho do

oova\ \he será iad 1T\otor. _ COM O PRAZO DE TRIN- lhas estaduais rio valor de !
câncer e de outras terríveis

.o'Oú)(lS,.t\�IO -'e

u"",,,possa,,,nte5'OM
TA (30) DIAS I Cr$ 3,50, inutilizadas. I

f'erm id d
'

da ... .

" Z'l' d
en errrn a es .provoca as

(Ass.) AC�ClO e 'n io ,'a, "
_

,

O O Doutor Osmundo Viei· : Silva. ;Relação de teste.mu- i p�lo f'êío e re�ugnante há-

J ra Dutra" Juiz de !Direito Inhas: Pantaleão Hennque I
bito. Peçi.t hoje mesmo a

,

S r
a .. u, 0, RSE", l da Comarca de :Biguaçú, I Cardoso, Antônio Inácio Go- , fórmula atômica ·e pague ao

r; "
" I Estado de Santa Catarina,: mes Olegâr io Feliciano Gon- receber no correio.�m-
1)e 2.S à. 22-H.P. na forma da lei'; etc. çalves e Fernsino João Pe-

Farrnv, A. Cruz
reira, comparecerão in de-

'Faz saber os presente e:. "pendente de' intimação. Em II' Cx. 489 - B. Horizonte

dital virem ou dele conhe- 'a dita petição foi exarado I
cimento tiverem que, por" o seguinte despacho: - R..------------

parte de GRACILIANO: hoje A. Designe o Sr. Es-!
FRANCISCO �EIXEIR�, I crivão o dia e hora para a:
por seu advogado, Dr. Acá- I justificação., fazendo-se as

""",!lo. ,_ I cio Zélnio da Silva, lhe foi
I necessárias notificações. Bi-

--R-',-E-"-'1-S-TAS e LIVROS alemães encontram-se na dirigida a petição, do teôr ,guaçú, 3-7-53. (Ass.) _O.
. segui�t�: Exmo. Sr. Dr, Júiz i Dutra. Procedida.a justi-

Livraria Cotorínense d� Dlr�lto dá .C.omarca de Ificaçfto foi esta julgada por
_ B.lg"uaçu ..Gl�aclhano, �r�n.,-I sentença

do teôr ,seguinte:P 1" de Novembro asqu ina R. Cons. Mafra. T b 1

Ir�,�a ü
"

-

,

CISCO �lxelr.a, rasi eu�, _ Vist?s, etc.. Julg_o ��r

O
'

T A L. l��_radol,__reslden,�e e doml-, sentença a presente justif'i-

E I clha?o.. em Areias, neste
I cação, em que é requerente i

, '-, MUlllClP!O, por seu procura- ! Grae ilfano Francisco 'I'ei- \'

dor e advogado infra assí- 'xeir�, afim de produza os CaJJUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BlGUAÇU
'

nado..: inscrito na O.�.B.,: seus ju ridicós e legais -efei-. i!t,��I••1i
�DITAL DE CITAÇÃO cox O PRAZ� DE TRINTA mAs

secçao de Santa Catarma,! tos. Facam-se as citações' r-sob nO. 512, quer Pl'omover' dos confrontantes 'do imó- ..
) Doutor OSMUNDO -yIEIRA DUTRA, Juiz de Direito uma ação de �usacap�ão, pa- vel e do Dr. Pi'omotor Pú- ��tL. � ....

"

:á Comai:ca de Biguaçu, do Esta'do de Santa Catarin_a, ra o que expo� e afmaJ �'e'_ 'I' blico, por mandado. Os in- ��.. '-
, na fórma da lei, etc... qu,er a V. Excla., o segum- teresse dos inc,ertos deve-

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele te: 1 - O Suplicante. pos- I rão ser citados na .....fórma
onhecimentô, tiverem que, por parte de MIGUEL SI- m�, no lugªr denommado: estabelecida pelo ado 455,
'RIANO DE SIl\1AS, por" seu assistente judiciário, Dr. Areias" distrito �e. <?uapo- I parágrafo 10., d,o Código de
icácio Zélni-o da Silva, lhe. foi dirigida a petição do teôr' ranga, neste MUlllClPlO;- um Processo' Civil. Custas afi
eguinte: - Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca t�.!'reno cuja posse atlq:tiiriu '-nal. Biguaçú,1 7 de julho
e Biguaçu. Miguel Sipriano de Simas,. brasileiro, casa:' ha anos, parte de ,Manoel i de 1953. (Assinado) O. Du
,o, pescàdor, residente e domIciliado' no distrito de Gua- Farias e Qutra parte de An- : tra. E para chegar ao co
oranga, por seu "asso judic:��rio' infra assinad�, qu�r gélica Hort�nc�a., 2 � A: nhecimento dos' interessa-)TOmO'Ver u,ma,' ação de usocaplão para o que expoe e aÍl� posse das referIdas., terras, I d . --t d'.. O' l'

-

-

1
d' os, passa o plesen e e 1-.·tal requer a V. Exa., o segumte: 1 -

. sup lcante· pos- vem sen o mantIda de m� t 1
-

, d t ,. t. .', ... . . . 'a com o PI azo e r 111 a
ue no lagar PraIa do Bento FranCISco, <;llstnto de, Gua'" nelra mansa, paClÍ1C,a, ,sem, ,("30� d' - b'l' d f''. .

t
. - .'': ) laS';' pu lca o e a 1-

oranga, um terreno, cUJa posse, por SI e seus an ecesso- oposlçao nem mterrupçao, d f ... dI' D d.

'f" 1 t 'h
. 'd xa o na orma' a el. a o

h� f
.

'es, vem mantendo de maneIra mansa e paCl lca, sem m- pe o requeren e, a málS e'
d "t C'd d d man a, o erece seus servI-

. • ..

d 'd h
.

t' t 3' Q
I e passa o ne", a I a e 'e

errupção nem Oposlç,ao e com o anImo e ono; a-maIS I 1'm a anos. - ue sem-
S·

"
-

d' 't d' ços. Dirigir-se à Caixa Poso,d· 'd'f' h
A • 19uacu, aos eZOl o lasJe 30 anos, sendo que sobre ltO -terreno, e 1 lCOU sua, pre ouve o ammo de do-

d
,>

d
.

Ih d d tal -381 _ Flol'l'ano'poliil',' ., ',i '. .'

I
o mes e.lu o o ano e

'asa 'de moradIa e usa as terras e- s,empre as usou c"m no, pOIS, foram feItas ben-'l t' -

,

-, . �. . mI novecen os e clllquen-Hantacões. 2 - Sao as med:das e as confrontaçoes _
do

I
feltol'las por todos os pos- t t

A

E O I dR'erren�:' frente qu,e faz a leste em 20 m., confronta com a seiros, sendo que' o supli- II a� e dresF' �l, Er a? �o O-I�()""'()�()�()�()
__

''strada Biguarçu-Guaporanga; Norte confrontando com' cante, mora sobre as ditas I f�aod t�l anfa. SCl'lbvao, � ::�. A G I' T)<�
::-

'

lZ a logra ar e su screvl. '

f�rras de João Baldanca em 1.540 m.; fundos a Oeste com terras e as usa e sempre as B' ,

18 d
.

Ih d"
-:0:-•

>

19uacu, e .lU 0- e -!�O�., ql\e os faz com as

ver�entes,
e .Sul,: confro�tando usou para a la_;oura e p�s- 1953.

' >

i A G e N c I A DE ::
'om 1.540m., com terras de'Joao Baldança. 3 - Nao ten- tag.em. 4 -. Sao as 'segulll- Assinado Osmundo Viei-' PUB"LICIDADE llJ
lo o supte., títulos sobre as áludiâ-as terras, 'Cuja posse. tes as medidas e confronta� :-: t.

ra Dutl'a. - Juiz' de Direito. • '0' ,�

tdquiriu por�on;pra de .Antônio Ra�alho, há mais de 2� : ções do imóvel: - mede de Confére com o original � -=_'..
-

, imos, nem tambem os tIvera o seu antecessor, qu.e fora i frente, 764,5 e de f d ! RADIO JORNAIS
'.'

un o" afi_xado ruJ logar de' costu�)Qsseiro ha mais teinpo ainda, pretende o requerente, ; ·3.015 m; confrontando· a' te::,,dqu, irir o domínio do referido imóvel com a" pl;esente, i, frente, que faz -a leste, 'com meO"E ,. �

O I dR' REVISTAS
,

C'd' C"l
.

J
� SCIlvao, rano 0- �

�com fundamento nos arts. 550 e 552 do o 19O lVl, .de i o no ordao, fundos a Üés" -

d F
. I ti �

tcôrdo com o disposto no art.' 454 do Código do Processo: te com terras de João Ga-I
mao e ana., ".�)_(}�o....(}.....()�O

:ivil. Assim, requer a V. Exa. se digne ouvir QS�d,epoi- i briel 'Macary; Norte com
" .

-

1entos das testemÍtnhas abaixo arrola·das, com ciencia i terras de AntôniO Inácio e I
'" .. ll GUA .., ... ,"''''''......10 Dr. Promotor Públifco, sendo as, digo, sendo que as 1 ao Sul com JOãO, Gabriel r'\\)t.'r<n'lesmas comparecerão em Juizo independente de inUm'a- j Maca�'Y; 'novamente. 5 - v.. .. ,.:ão, em dia e hori por V. Exa. Gesignados, para que pr:o- i Não havendo ,titulos sobre :�.'

essada a justificaçãi "ab initiu" e julgada Dor V· Exa., I as aludidas terras, quer o

C $10000 ':1::
"

...:eja em seguida feita a justificação pessoal dos ·confron- ! suplicante, adquirir o do- r., , :": : : clob"i"à um� ContA que
3.ntes, do Dr. Promtor Público" o' Serviço do P�trimônio! minio das mesmas, de acôr-

.

�';;J�'�'j,���.�!:::,lhe ..end2,,�jU"Ocom.
:a Uhião:em Fio�'ianópolis, por precatória, e os intei:es-l do com o disposto nos arts,

.

'I. pens�do..
e

ados incertos por editais com 30 dia� publicados' u�a I 550.....e 552 do' Código Civil e lev&l'"';' pàY'clo SU4 I'esidin-
ez no Diário Oficial ao Estado e três em um jornal de I sol) as normas 'estabeleci- '

" l,.h ci6umlir,doeútilpres�,.,te:
l'l�l'ianópons, para, querendo, contestare� � ?l'eaentel! das'pelo. �r�. 454 o segUin,

_ um BELISSIMO {!OFREde ,4(:0 (JI?OMADO.�
(;ao clenttro iclo prazo legal, sob pena de, Justlflcada a t,{\S do CO_ÊlgO do Processo AprocuY'! hoje o NOVO
osse, 'ser a ação julgada procedente E;! expedido manda- Civil. Assim, requer a, V.... NCO . GRICOLA;o que' a�::�or:ze : í'espe��iva transcrição� Valor Cr$ ..... I Ex.á., se digne 'ouvir os de- I 'R,.,."o. c7'tQ.�, 16

'

.000,00. l"estcs �erm03, D. e A., com os aocumentos Jun- tpolmentos das testemunhas FLORIANÓPOLIS _ SANTA ÇATAI'iINA '.r.

os, p. deferimento. Bigua�u, 12 de 'junho de 1953. (,�ss.) abaixo arroladas, as qu.ais
,cácio Zélnio da Silva. Relação de testemunhas: 1'- 'comparecerão 'em Juizo em-
ligueI Geraldo. 2 - Tito Marçal. 3 ;__ José Fermino, to- dia e hora por V. E�a. de
'os res:àentes neste'.M_unicípio. Em a dita petição fçi da- signaqos, independentémen
'o o seguinte despacho: R. ,hoje. A. Designe o Sr. Escri- te de intimação, p�a, com

'ão di'a' e hora p'ara a inquil'ição -d�s testemunhas arro- ciencia 'do Dr�' Prómótor da
adas, fazendó�se as necessárias intimações. Biguãçu, Comarca,' si�r feita a justifi-
5�6-53. 5Ass.). O. Dutra. f'rocedida á ,..justificação foi cação: "abinitio", e, sel1do
sta julg-aaa: :por ,sentença do teôr segtlinJé: Vistos, etc.. esta ju.lgada por V. Ex�.,
'ulgo pr�cede;rt.e a. presenté".justificação em que é reque- seja a seguir mandado' fa:
'ente MIguel �ipnano de Slmas, p!}ra que produza os zer a citação pessoal dos
eusjuridicos e legais ef.eitos. Façam-se as citações re- confrontanfes' do imÓvel,
'1ler.idás na inidal; a dos cQufrol',lÍg_ntes e do Dr. Promo-' bem como o Dr. Promotor
01' PStblico, pQr mandado; a do D.e'legado do Serviço do' Público e por editais em

::'atrimonio da União, por precatória, que deverá s,er ex- trita diàs os interessados
iedida ao Juizo de 'Direito da la. Vara da Comarca da Ca-' incertos, publicando-se uma
Jital; a' dos interessados inc�rtos, por edital, com o pra- vez no Diário Ofkial do
:0 de trinta dias� consoantes o, disposto no art. 455, pa-' Estado e três vezes em um

'agrafo 1,0.. do Código de Processo CiviL. Biguaçu, ..... jornaf de Florianópólis, pa
�3-6-53. (Ass.) O. Dutra. E para chegar ao c'onhecimen- ra contestárem, querendo
�-o dos interessados, pa,ssa ç presente �dital com o prazo entro do prazo legal" sob
le tl'inta' (30)' di.as, publicado e áfixado na forma da lei. pena de justificada a poss.e
)ado e passado nesta Cidade de Biguáçu, aos vinte e seis e ação achada -procedente,
:lias do mês /de junho do ano, de miÍ novecentos e cin- .ser expedido o mandado ql'le
ÚH�nta e três. En, Orlando Romão de Fada, Escrivão, a ªutorizo at traris.criç'ão, de, da
fiz datilografar e subscreví. Biguaçu, 26 de junho de acôrdo com" os artigos aci
!_953. (Ass.') Osmundo Vieira Dutrã, Juiz de Di1·eito. Co:q.- ,ma mencionados. Da,ndo a
...fére com o_original ,a�ixado no logar de costume. O Es-j presente o valçr de Cr$ ..

,�rivão, Ql'lando Romão de Faria. 32.000,00 que é o valor 'do

cor Público. Biguaçú, ....
l3-2-53: (Assinado) O. Du
era .. Procedida a justifica-

\

Distribuidor
C; RAMOS S/A

Comercio - Transportes ,

Rua João Pinto, 9 FpoHs

seus �p.tecessüres, vem man:
tendo a posse mansa, paci-

fica, sem interrupção ,nem
oposição, ha mais de trinta

anos, e com o ânimo de do
no pois o vem usando para
o plantio. 3 - Que como

'não possue titulos de domi
nio sobre' o c.itado terreno,
deseja legalizar a situação,
para o que, com fundamen
to no art. 550' e no art. 552 cesso Civil. Biguaçu, ..... '

do Código Civil, iniciam a 25-6-53. (Ass.) O. Dutra. E

presente ação -de. usocapião" para chegar ao conheci
de acôrdo -com e�taheleci- mento dos interessados,
do no aYt. 454 do _Código de·

passa "0 'presel}te ,edital com
Processo Civil e artigos' se-

.

guintes do ine�mõ Código� o prazo de trinta (30) dias,
4 _:;_ Nestas condições; re-' .publicado· e� afixadõ"'iia ':rór-

......quer·a V. Exà:, se digne �u- 'ma. da lei. D.ado e passado
vir o depoimento dás tes- nesta Cidade de B(guaçu,
temunhas adiante arroladas . t' e't' 'dia's do mês.. _ I aos Vll1 e e s e
as quals comparec.erao em

.

�

.

.

.

Juizo independentemente de de Jl\.nho, do ano de mIl no-

intimacão sendo dado cien-' vecentos e cinquenta e três.

cia ao_'Dl:. Pl"omot.or PÚblio,
Eu, Orlando Romão

,de
t:Íl

co, afIm de que, Julgada a ria, Escrivão, a fiz datilo
justificação 'P?r V,. Exa., grafar e subscreví. Bigua-
procedente, se.l-am CItados ,I .

.

1953pessoalmente os c-onfrontan- j çu,
27 de Junho �e. .

tes acima mencionados, bem I (Ass.)
Osmundo VIeIra Du

como o Dr. Promotor'Pú'bli- tra, Ju.j� de Direito. Confé
co, .por precató.ria o.Serviçü re com o original afixado
/'do Patrimonio. da União 'em·

.() 10g�r ·ci� c'ostume. O Es-
Florianóp,o.lis e P01' edit�is .11,. l

O I
.

d R' �

d'hl'" d
.:- '

"Do, cnvao, r an o omao e
pu lca os tyna vez no la-,

rio Oficial do Estadõ e três' Faria.

catória, que deverá ser ex:

pedida 'ao Juiza de Dir.eit�
da laVa ra, Qomarca da

Capital. A citação dos in-

tel'essados incertos dever�
s�r feita na fórma estabele'

dela pelo artigo 455, para

grafo 10., do Código de Pro-

�-.1_11� � ,',,�

CJlrtespondente
, Correspondente comerc!fl,�,
com grande prática, dispon
do de tempo no pefíoôl) da

•
•

Com ês� v�lol" V.S.

Cerâmica· . São Caetano
._-------_.-: ..__ .....

Curso Pre-Uoiversitario
VESTlBULARES PARA FARMÁCIA· E ODONTOLOGI4

Direçãq e orie,ntação dos professores /

DR. J. J. DE SOUZA, DR. DURVA� lJENR1QU;ES DA.
SILVA E ACADt:MICO HARRY -GROCHAU
CÓNTADORES E NORMALISTAS" complete;m suas

carreiras, estudando Farniá�ia e Odontologia;
_ Não. percam um ,ano de estudos. Aproveitem a opor

tunidade, .assegurando a sua apt:()vação.·
,

AULAS DIÁRIAS
LOCAJ�: Academia de Comércio

•

INFORMAÇÕES: diáriamente das -8 às 9 hora!ô!, na

Academia dê Comércio.

TIJOLOS PRENS1\lJÜS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAP'ÉS E MATERIAL·;" REFRA-"

TARIO
PRONTA ENTREGA·

OsnyGa'ma
.

Cia�
JEn,ÕNIMO COELHO; 14- � Caixa' Postal,

'239 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

Vende-seOLHOS - OUVlD08 - NAIUZ • oAJtGANTA
'DR. GiJERREIRO DA FONSECA

.,.elalllta ti. �...It�
Reteita de Oculol - E:ume de Fuado d. Olho plU!

Cl.llfficaçlo da Pr'lllo AmrlaJ.
"" )(oderaa Aparelh••em.

,

C...llilt6r1...... Vlnoada d. Ouro �. I.

Vende-se bôa casa de sêcos e molhados com residên
cita em Capoe·iras.
Dois lotes' em Barreiros cita á Rua de Moura 20x35.
Uma_casa na Vila São João em Capoeiras.
Vêr e tratar com o propri�tário Braulio Silva em

-CAPOEIRAS.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o espírito de crítica no do, assim, em : .

jornalismo nacional, tem pe- Cr$ 462.768.191,30 o total

cado pelo silêncio, perante geral das inversões.

as obras fartas de dinarnis- Em nosso Estado o Senai,
mo e convincentes pelo tra- estabelecu um plano, pre

balho realizado.
'

vendo a edificação inicial de

O nosso Jornalismo indi- 4 escolas, atendendo as zo

gena persiste no princípio nas do Norte, vale do Ita
de só trazer ao público o la- jaí, e sul, onde mais se con

do negafivo de nossas insti- centrou nosso parque índus

tuições, esquecendo d que há trial.
de objetivo, real, conforta-

-<

Já, em plerio funcíona
dor. mento, acham-se os segu in

Às páginas dos grandes tes prédios: De Joinville
diários só penetram escân- com uma área construida de

dalos administrativos, cri- 2.000m2., com capacidade
mes passionais, a miséria da' para 300 alunos. De Siderô
vida hodierna. polis, em nossa bacia carbo-

O aniversario do ·«Barrlga-Verde),_ Dificilmente se vê alguma nífera, com 1.600m2. de

O t mensagem, uma palavra, ao construção e capaz d� abri-
RIras DO as. I'meno's, de consôlo, de estí- gar 200 alunos. 'De Blume-

Sessão de 1-8-53.
-

sio Medeiros e Aquiles Bal- mulo aos que cumprem com nau, em fase de acabamento
Presidente Francisco Ne- sin i favorâvelmente ao

re-Io dever. final, para 500 aprendizes,
ves, Secretário - Elpídio quel�ido. . . .

_

Vamos hoje, tentar. fugir I com várias oficinas, �nc�u ..Barbosa e Olívio Nóbrega, Não existindo mais orado- a regra. I sive de tecelagem e f iaçao,
Aprovada, sem retifica- res na hora do expediente I Deixaremos, contudo, que podendo atender todo o Va

ções, 'a ata da sessão ante- passou-se à 'Ordem do Dia. os números, a espelharem le' industrializado do Itajaí.
ríor Ofício do Tribunal de A mesa justificou a impos- dados objetivos, falem por, Cumpre' anotarmos quef

Justiça do Estado, encami- sibilidade de figurar na Or- nós. nesta escola, inverterâ voACQ8SS.;'nado O Chefe de nhando matéria relaciona- dem do Dia o Projeto de Lei xxx Senai de Santa Catarina em�o --- Do Sr. deputado Osvaldo

I
-

d 1104P' da com a Casa. - 228/52. Nascido a 10 anos tem o maqu ínâría, equipamentos eflsC8 izaoao a u Cabral recebemos: .

No' expediente usou da Na discussão do Projeto Senaí por objetivo construir o edifício, a importância deS. PAULO, 31 rv, A.) - samento. Posteriorm
..ent."v., I" Presa.do"Sr. Redator do

67/53 D II Corres I
.

d C $ 10000000 d b �
\

-

.

palavra o Dep. Fernando ,o ep. mar.
,

uma rede de esco as lJl us- r ; . ,00, o 1'0 ,uaFoi assassinado hoje de desquitara-se da primeira
. ESTADO . <,

Osvaldo do Oliveira pleite- ocupou a tribuna para soli- triais, que atenda a forma- arrécadação anual em todo
- manhã, a golpes d�punhal, esposa, casando-se, nova- Muito grato ficarei se o.

diê d C
.-

ando voto congratulatório citar a au iencia a orms- ção de novos operários, per- o Estado.
o chefe da Fiscalização doa mente, com outro nome, pra- quiser, pelas suas colunas,

pelo transcurso de mais um são de Finanças, por trate r feitámente identificados Funciona, ainda, em nos-d Ab 't' t tl'calldo desta forma o cri- tornar público que não
d

. �

I I b
Comissão e as eClmen o

�nivúsário do jornal "Bar- de esapropnaçao, por com- com os complexos problemas sa capita uma esco a em
c Preços desta capital, ca-, me de' bigamia. Conhecedor aceitéi a nomeação para re-

pra, de áreas de terras, em da .indúst,ria e as responsa- mais modesta em'�uas pro-dE d no riga-Verde" que se edita na
p ·.tão SeI_'viü Rodrigues Cal- do fato, o capitão Servio :lresentante o sta o

São Jcsé. bilidades 'sociais. porções, mas, capacitada a20 Congresso Brasl'lel'ro de �idade de Canóinhas.
Id O

., cabo denll'nciara-o razão porque
O D C Ih d So za PS' t I t d 110 d' m

as. assaSSlllO e o .

Encaminhando a votação, ep. oe o e u ossue, o enal, a ua _ a en er apren Izes eda Força pública sr. José quís vingar-Sé daquele oH- Folclore.
usaram da palavra os Depu- pediu a suspensão para que ment�, uma rede de 109 pré- 8 variados cursos.Silva Tavares, o qual tinha, cial. O fato provocou p�'o-

Grato. Osvaldo Cabral t:ldos Paulo Marques, Cás- _a ,Comissão' de Finançaíll cjios escolares, atendendo a Não r<Jsse a exiguidade dehá tempos, uma questão funda consterna�ão no seio
desse parecer. 2D Estados da União. espaço, poderíamos nos re-pessoal com a vítima. O ia- da' oficialidade da Força

TIM Volta ao Plenário, tendo Seus cursos de aprendiza- portar a vários outros pris-. to ocurreu cerca das 10 ho- Pública, à qual pertence a
,

• • • ,,,ido aprovado o 'ParecE?r da gem- elevou-se a 550, sendo mas da atuação do Senai,ras de hoje, no prédio onde vítima. O extinto. era um --

Comissão. que o número de alunos ne- considerada pelos maiores
, seternita'tem! Ficaval-l h e

.

les matriculados, era no fim técnic,os educacionais norte-
I bem \) título. Sentia isso,

I do ano anterior de 22.000, americanos, como institui-
Mudou de .pouco. Sem- � Embora os demais levas-

B
".

V d dos quais 5.000 receberam ção modelar na edúcação
pre assim. E' prêsafácil de sem o episódjo, na conta de, « IIrrtgu- fr e» certificados de con'clusão de profissional de todo o Mun-

I
uma inqu�etação alarman- brincadeira. Como os moto-

O nosso colega .Barriga- curso. do.

U L·t Ú'" te. Nomadismo funcional. ristas fazem, ·corri inscri- Verde, de Canoinltas, com-I No ano em curso 22 no- Levantamos daquí noss�(t ora I er ria» Caso típico de internamen- ções humorísticas, nos pa- pleta hoje mais um aniver- ';"as unidades
, escol�res a-I touvor de apoio, ao seu ilus-ferido, não teve tempo, 'se- No próximo dia'3 de agôs-

'to num Instituto Pestalozzi. ra-choques de seu; càmi- sário. Fundado alO de agôs- cham-se em fase de cons- tre Diretor Regional, Dr.to "HORA LITERÁRIA", Para mentalidades desvia- nhões: Barbado, só cama-I to de 1937, entra nesta data trução, das qu�is uma em I F,lausino �endes, quasi queprograma criado e mantido
das, anormais. Veio vindo rão! Adeus, morena! Sosse:,

na casa dos dezesete anos. Blumenau em nossif Estado .. so conhecIdo pelos seus fun
por Lourival Almeida e Os-

pelo mundo. De Pelotas, di- ga leão! No para-choque de E seu.-diretor e redator che- Em móveis, máquinas e I cionários e amigos,' dada avaldo Melo, completará o
zem. Pa�ou na Laguna. De- sua vaidade, o furão escre- fe, o valoroso e brilhante I equipamentos o total inver- aversão que sente as palmas3eu 10° aniversário de ati-
ram-Ihe um . microfône e ve.u a palavra: Prof,esso�. E jornalista Albino �. Budant, tido pelo Senai atinge .... 1 turibulares da publicidadevidades atravéz do

microfo-, êle abriu o verbo. Descas- saIU rodando por aI, ate a.- auxiliado, na gerência, pelo Cr$ 118.933.850,20, enquan- paga,
"ne da Rádio Guarujá, desta

.:!ou o sr. lrineu Bornhau- travessar a ponte. Por an-
sr. Evilásio Vieira" na reda- to que no total das constl'U- Vive, contudo para o seuDez mil jovens Capital. I �en. Primeiro, em fatias danças do demo, entrou ção, pelo sr. F. Timóteo Bo- ções até dezembro do ano trabalho, em um silêncio·

S- P I Nêsse programa, que vem

I�ossas depeis em lascas na A-ssembléia. Como pin- zarski e; na secretaria, pelo findo, era de ..........•. construtor.em ao au o ao ar tôdas as segu�das- l�iúdas. Falri�as de pre- gente. Depois, assessor. Su- sr. Gilberto d'Aquino Fonse- ..-<,....()-..<)-..<)....()�....()���).-.o!
O Deparfamepto de Ex- feiras, às 20,30 horas, são

sunto. Do que sobrou, fêz bira um pedaço! Era a con-
ca. ÍIoje bi-semanário, oFv'. 0'G,.,Q'.a n_,ao.

cUl�são do G.P:F. está orga- levadas aos ouvintes de S.
almôndegas, distribuindo- 'sagração de um p7'ofessor? Nosso-JornaI é a mais des-

nizando uma Caravana que Catarina e do Brasil pági-
as pelas redondezas. Ana- Não!' Seu stock de lisonja tacada fôlha da cadeia dos

seguirá para São Paulo a 4 nas litel;árras dos nossos
zou com o Governador. En- era grãnde ai.nda. Queria jornais oposiciol'istas, não

de Setembrb vindouro. Dez maiores, interpretadas pela
trementes, num velho so- mais. E para tanto, traiu a,": só nó .Norte, senão ainda no

mil jover.3 visitarão a Ba- voz do poeta, Lourival Al-
lar, lá pelas cercanias da migos. Intrigou. Acabou vi- Oeste. Combativo e deste-

silica de Nossa Senhora' A- me ida.
antiga uzin� da luz, era o Irando 'a casaca. Passou-se, meroso, honesto e enérgico,pareéida para implo.rar a furão recebido, altas, horas de cqrpo e alma (alma, mas sempre construtivo na

a paz no mundo. A repre- de uma noitf;! frígida. À" ein?) para o guichê do ln- crítica e na defesa dos inte-
séntação catarinense via-

J O C t61-' I porta, fqi acolhido por al-! co. Como assesor, na As- rêsses e anseios da ordem
jará por terra, percorrendo e e a .Ica ,: gumas' pessôas, todas traja� I semi'>léia, seu' trabalho era coletiva, -o :Barriga-Verde1.052 quilôI!letros. Já

-

é Recebemos maIs um nu-. das de escuro. Como a noi-
I insultar deputados, estabe- vem honrando a imprensagrande o número de pessôas: mero de "Juventude Operá- ie lá 'fóra. Seus passos se lecér· a sizania entre cole-

r catarinense,
como jornal di-Ique aderiram à caravana, ria Católi:a", �rgão que de� !

perdiam �a vastidão' da SR- gas, ridicularizar· o le- nâmico, progressista e mo- t
notando-se, em especial, jú- fende os mteresses da cl,as- la

.

onde ao fundo estava 'gislativo e otras casitas I derno Daí sem dúvida o II,

I" ,
."

'vens, de ambos os sexos, na se" insere matéria de

rele-j um homem sentado. Pala- mas ... Agora, por empres-,' invejávetconceito em que (J'
maioria Funcionári(\s�Pú- vância, en,tre as quais inte-

vras. convencionais foram timo e arrendamento, foi. tem a opinião lilre dos cata-'
blicos, 'Comerciários, Ban- ressante artlgo "Não existe

murmuradas. Curvaturas � cedidõ ao' executivo. Para rinenses.
cários e Estudantes: salário mínimo de menor" andar na ponta-das-pés. Tu- fiscalizar o Secretário do O Estado, que Itmito se

do muito ao jeito de reu- Interior, e Justiça. Sim. honra em' contar com o pres-Inião secreta. O homem sen- Pqrque e para que necessi- tigioso órgão canoinhense

Itado continuou como esta� ta, na sua pasta, tranquila CO!_110 um d.>s mais decididos
va. Corpo cansado, mas, e bonançosa, � sr. dr. Olin- e pugnazes colegas na cam-

,;:.;'·Bleita�' 8nte ..Ontem" � .DOV8, Direto-. tOa�hdoosrePS.eVnel'vtrl'SaSnl'mtesO's. Spureasvcuo'z-
to Cfrmp�s'oda,p�esença do panha opo�cionista contra �,

4
�

O b M 131'0 eçsor. ue smecura ou o .govêrno das promessas,
.

ria. Presidente: 010010 I ,OS.SI ec')ou, no sàlãp, soturna e o robusto prócer pesse- saúda-o fraternal�ente naEm sua séde, à rua João Pinto, realizou a Assocl�- cave> (como convinha ao pista vai ter alguem, às data de hoje, com abraçosção Catarinense' de Medicina, às 21 .heras de ante-o?tem, I momento), elevando-se gra- ilhargas, vigiando-o. Não há
I

calorosos a todos os que ne-eleições para escôlha dos membros da sua nova dlreto-
I d .

d' sal'da. O fura-o Medel'l'os dos .

f
. . � Cl C' t'f' atIvamente sem lstor- le empregam os seus es 01'-rla e Comlssoes rle Defesa --da asse e len I Ica. ,

Aplll'�q:�s/ as· _cédulas, em número de 4Q, o resultado I sõe�: De ago:a ad semper, Santos ainda chegará ao gB:- ços, a sua fibra de soldados
foi o seguinte : seras p7·ofess07·. Algumas binete do Govêrnador. Que

.

da democracia e a sua inte-
Presidente - Dr. Antônio Dib Mussi palavras' cabalístícas ainda se aprecate o Nerêu Cor- ligência de homens cultos, a' Vice-Presidente - Dr. Antônio Haffner

foram pronunciadas, o
�n- rêa. Estamos vendo que vai serviço de causas nobres e10. Se'cl'ctário - Dr, Miguel SalesCavalcanti.

/_
20 Secretário - Dr. Alvaro de, Carvalho quanto os c�rcunstantes t�o-I �obrar gente ...

•

E�quànto justas.
10 Tesoureiro - Dr. Isaac Lobato Filho I cavam apertos de mao. ISSO os cofres pubhcos ge_
2Q_ Tesoureiro - Dr..Orlando Schroeder Quando o furão viu-se na mem com os p�gamentos --'-,-- ---_:_lComissão de Defêsa da Classe I rua, respirou aliviado; ·pa-I ao redator-chefe do' Diário

-
,

,

S Th' Z I L' N M' CASA MISCELANIA distrl••' Drs. Ernani . lago, u mar ms eves, 1-
reeia-lhe um sonho. Era da Manhã! E que, ,chova'guél Boabaid 'e Newton d'Avila

•
,. buidora dos Rádios R. C. A. :.

Comissão Científica professor, dissera-lhe o

I
arroz. . . Victor. VáJvulaR e Discos. IDrs. Art.ur Pereira e Oliveira e João Costa Neto. rüestre. Ad perpetuo, ad
" ,

,_
BUM. Rua CODsel}Mlro M.frL

,

-.r_,�'l.nr6::',jJ."r'!F�--::;�"';;-(''''T�: .��. _',,''; ;, .... � ;::O;-';"-if·��ioi.!J!i'� IB.�!!����-�"::'.:h-��::� '��-'t": .�� = ..... ,�:..� !S;';4 ;.r ..� "_ .�=.. :: .:::__:_ .z.sz: .__:.�?��- --::a_1I!!!II5i1l1!,�--:-_.-_·'-'_�t·__--::cr.
" l-' E t bé

A

d d tempo pedir ao Le-j Não! A teimosia de' S.. O Governador de Santa SIm, teimoso nos assuntos '1 nheiro. . . , am em, as per a e
'. . .

.

..

f' d d T aumen g'íslativo é melhoria dos Excía. deve manifestar - seCatarina homem r iquissf- em que aparecem os
.
uncro- I' ren as o .esouro, -

I . ,

'

. • '.' ., A .

d'
.

t d I s dos em outros assuntos ISto e,mo, capitão _ de Indústrta, nários como as maiores VI- i tando, em_,consequencia a venclm�n .os a c � se
_. .

'

smanifesta outra qualidade Umas. Esses honestos servi- alta dos artigos de eonsu- funcionários. Desejar socor- f em naoAPermIt.Ir qu� os ,ato.I. A

I o etapa como se a- I do Governo sejam tao so po-até então ignorada - é teí- dures do Estado, cujos ven- mo.
. I

re- a, pr. '. . I, .' _

, .. .

'--

moso! Os seus íntimos, bem
I

�imel\tos estão muito aquém S. Excia., sabe disso! Co-
.
nuncía, é fracassar, abrmdo I hhc.os ... A], SIm, a sua teí-

,

.. '

it
- i h ao desespero da mosla merece aplausos!poucos. conheciam-lhe êsse das sUIlS necessidades, assis- I nhece essa SI uaçao porque. cam II o

I
'

, ,
. . .

"t d
. .' ão os que me- Mas contra o aumento depredicado. Alguns" que não tem, dia a dia, mmguarem os examma a. escn a e suas malo-r Ia que s

.

• .

'

..I . . " S·
I di heir vencem do era- vencimentos do funcionalís-são das suas íntimas rodas, poucos cruzeiros que perce- mdustnas... . ��cla.. �o-I n�s tn elo, I""não ignoram qu� êle, o s� � bem dos

co,
ires públicos, -nhece que o- fu�clOnahsmo- I.

rIO - os Ba.r�abes. mo, e c_r_l_me_. _nhor do Govêrno, é do finca com o aumento do custo de merece e precisa melhor
n bl· L

-

I t·pé, quando não quer. Ques-
'

vida. O descontrôle no custo vencimento. ,Mas, teima em j H � sem e Ia e g IS a Ivatão de fôro íntimo, de for-I dos �êneros, de '�rimeira n�- deixar ficar como está, para _� � _

macão, dirão os seus corre- ccssidade ai esta. O. vestuá- vêr como fica ...

ligi�nários. S. excia: é tei�! 1':0, na mesma alar�ante si- A situação não pode per-

I tuação de evolução, em di- manecer nêsse estado-de-moso, �as. . .
_

------ ----- coisas, O Govêrno não póde
esquecer aqueles que o aju
dam, na administração. Não
� possível que o servidor pú
'1"ico continúe .amarrado ...

O que o Govêrno deve, sem

'-,

Florianópolis, Sábado, }'o de Agõsto de 1953

funciona o orgão fiscaliza- dos oficiais inús estimados

dor dos preços. O assassi- da corporaçãó e deixa espo

no, .após perpetrar'o crime, 3a e dois fil'hos.

tentou fugir, sendo perse-

,FURÃO

gllido e, �m seguida, preso.

O capitão Servio' Rodri

gues Caldas, mortalmente

quer, de esboçar un: gesto
de defesa, vindo a falecer
no próprio local do crime.

Segundo declaraçõell do cri

minoso, a vítima fôra, há

tempos, seu padrinho de ca-

NÃ ACM:

Análises
N. SOARES c-s 313.831.3,h,10, resultan- -,

Ao jornal da T�radentes e do govêrno sugerimos
a transcricão da .seguinte local qüe A Notícia, "le
J'oinville i�seri� no dia28 último, sob �, título Extra, ,

programa:

"Para- assisti,rem as cerimonias qUE' aqui se rea

lizaram �ábado último foram convidad(;s vários jor
nais cariocas. Seus representantes vieram. Viajaralll
num· avião especilal da FAB, em companhia de três
deputados federais, que vieram també!l1 com o mes'

mo objetivo. Do grupo de, jornalistas �azia parte UIr.

rapazote, de 14 anos' de idade, pres'mdvelmente, a

presentadQ aqui como representante do "Diârio dI)
Congresso". Os moços e o menino da imprensa, l.)gi'
após a chegada, foram levados a �a.lt;cipar do ai
moco íntimo oferecido ao Governadot' c demais .'1U

torldades na Harmonia Lira. Como acabav,am de
chegar de viagem estavam naturalmente com sêde.
E como o dia· estava frio preferiram, r,aturalmente.
bebidas quentes, ou mais propriamente bebidas que
produzem calor. Mas' as doses foram excessivas para
o ;uvenio( representante do "Diário do Congresso", de
certo marinheiro de primeira viagem, que estranhoU
o tegim�n e, sentindo-se mal, no pEóprio local do ai·
moço, em certo momento, não s'e aguentou e, como
dizia o inefável Conselheiro Acácio, "restituiu" aH
mesmo, à vista da ilushe companhia, tudo o que ti·
nha ingerido. Depois disso os jornalistas cariocas
tetitaram-se para o hotel e não reapareceram à no�'
te, para. o banquete. Não foi por constrangimento.
não, mas simplesmente porque queriam dormir. Não

assistiram� desse modo, a nenhuma das cerimonias
. para as quais tinham sido convidados. SÓ( deram a�
'-caras na hora dos comes e bebes, fazendo també?
um "passeiozinho" a São Fr�ncisco do Sul, ()nde fo·
ram experimentar a bebida local.

1>. S. - POJo mera circunstância a imprensa io'
I •

cal não participou do almoç(). Não tinha sido con'l!'
dada ... ".

xxx

Se esse exemplo 'de pifão não chegar,
tI'f,�, aqui na Capital ... que nada deixa

. em intensidade e extensidade ...

temos OU'

a desejar

GUILHERME TAL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


