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RIO, 5 (V.A.) - O go- seu mandato um cunho niti- ('Ã)M LOUVORES, I
São Paulo e o estimulou a:

I
"delegado político do go- relegavà o sr. Adernar de I proceder a novo zoneamen-

vernndor Lucas: Garcez as- damente político. I
.

prosseguir na sua orien.ta", vernador". Barros a um segundo plano' to eleitoral, nos termos pe-

sumio, a chefia políticá dó. Quanto à coligação inter-I O sr, Garcez foi saudado, ! ção. O sr: Castilho Cabral, ! Essa zona. 'era até ontem,
!

na política estadual, o pre-! didos pela bancada federal

Estado, declarando 'que partidária do sr. Garcez, ma- entre outros, pelo deputado! aliás, por intermédio do seu
I
oficialmente da influencia sidente do PSP era obriga- i por intermédio do sr. Ca r

prosseguirá na sua política nifestou o desejo de este�-II �astil,ho, Cabral, do PSP,' i�'�ão, assumiu a chep� .po-
1 do' deputado Lin'o 'de _Matos. ,d� .a e�acuar. outl�as posi-l valho. Sobrinho, nomeando

de união dos paulistas e in- dê-la ao 'município da capi- �lue exaltou sua conduta em Iítica de tres mumcipios, I REDISTRIBUIÇAO I
I coes, pOIS o diretorio pesse-] para ISSO uma comissão, sob

tel'virá na sua própria su- tal. I lace da derrota eleitoral em � nos quais passou a ser o Enquanto o governador pista de São Paulo decidiu! a presidencia do sr. Barone

cessão para garantir a con- -.;;�...;.o_o_o_<,. _Ó__()_O_o_o....<c i Mercadante e integrada de

tinuidade da -adminlstracão. ;:' ! DIRETOR I *.:=: " . tres representantes federais

�, tOmais antigoDiá- � e tres estaduais.
No discurso que pronun- , , Rubens de ,:: ,. d 5 C t· , Os federais são os srs.·

I� t'IO e • aarlnajc iou em Anga tuba, .�or OC�l- ! t An�da Ramos
:: "

Castilho Cabral, Carvalho
sião de uma ��lllfest!lçao: � GERENTE �

c,
Ano XX,XIX e_c

Sobrinho e Campos VergaI.
dos chefes pol iticos do an- f'. ,

,
- .._,...�--.�......

tigo 40 distrito de São Pau� � Domlngo� F. i ..r 11 681'1l

:':vo�o�O:"::�d;:op::'�!;'!: IL����_J
.__._____ _ ..

o

�)�()=()_::__:....oJ 'J'rigemios
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São Paulo, 5 (V.A.) - No
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feminino..

mun icipio de Taubaté, a se-
--_._--. -_._-.----_ .

. .

.

Notas Políticas Na Argenfina
.

nhc ra Iracema 'Gomes, resí
:lent� numa modesta casa, éIA Sifuação

Prisões e mais Prisões
de poucos recursos, deu a

luz a tr'es crianças, duas do
sexo masculino e outra do

Em seu discurso de posse vêmo do Estado assim como

na -presidencia da União De- no panorama nacional, a

mocrática Nacional, o Ilus- ; U.D.N. está para o' govêr
'tre deputado Artur Santos no da República.

I BUENOS AIRES, 5 (U.P.) 110 foram quatro elementos mas, conhecidas no mundo:' tro daria para derrubar tô-
afirmou:

'

A diferença que existe é " . A parturiente fOI' e c

"A linha política traçada a de, aqui, os udenistas não -.A policia peronista de- .das famílias Culen, Centu-] social portenho. ' A bomba li da a fachada do edifício do. .

•

.'

TI a-

.

O I t
.

EI' ld F' .

R I 1
..,.

I
.rninhada a Matern idads do

pela Convenção será a D9s- respeitarem, pela sua ím. teve mais de 8 e emen os rron, iza e·e irrnat a- co ceada no carro do mims- Hotel Alvear Pa ace.

I',

d t d PSD .,

d'
" Hospital Santa Isabel por

sa diretriz. prensa, a con u a o .. . do Partido Conserva 01' por -_._,

Fe�:�a��l:�!�inu::��::êr::
. A

'�*
t,

• ;aol:iv:s::s::��:l.:d:ing;:��: Rom� I (a'''' Garc'ez com o PSP l'
i :�d��s;:s::·ef�i:;, :��'�-:n:;

oposição, sem partícípar de Ha tres ou quatro dias,a. .

A
I

.

, Prefeitura .

. I· f de Assun tos Exter ior r-
. i

.

· seus quadros. Oposição leal, Imprensa pa aciana ez ras-. . . I Os recem-nascidos vão

�.a;l:a'd:::mo��b:::::�i�:� :�::,IOr��O:e:ne:��:�aàd��:� ,'!:�tmos,
Jeronimo Remon-I _

'

. -, ,.' � .

•• i p�ssando bem, tendo rece-

prejuízo da [iberdade de cr-i- da casa, de ataques estupi- Foram tambem presas
Sao Paulo, 5 (V.A.) - Es- (d? �artldo 'I'rabalhísta Bra- )]lJtico elo .sr: Getúlio Vargas

I
bldo os nO,mes de Antônio

tíca, as medidas legislativas dos e mentirosos ao sr. Ne- .'

3 d pera-se para .esta semana o I sileiro em S. Paula, o que�,cm .vreSbglar o sr. Lucas I' Jorge, Jose Benedito é Ma-
.mals de

.

O pessoas acu�a as �
.de interesse público. ..

.

.. rêu Ramos.
d d di " ti

.

d
rompimento do governador I demonstraría o· interesse po- Nogueira Garcez. I ria Célia.

'

.. Foi esse o vosso pronun- O elogio à 'estrada teve o
e se . e icarem a a lVI a-

Lucas' Garcez com o Parti -------------------------------- .___,

ciamento soberano" seu mérito: trouxe-a ;esta re-
J
des anti-argentinas", o que

d S I P ist V'

-

:

C o f �
"

VA resolução do�� conven- d�ção mo�oristas e informa� i fez ascender a mais de 150 ['i°os. ;J:.:s .0Cl��-�.I_i·�::1.::� tr:�' ,

a"pan I ma ' '8
...

I n'
.

8"
'-

ar�ascíonais'udenístas brasileiros çoes _precIsas quanto ao

ver-Ia número de detidos n�s ul- .

a que··se refere ,0 dr. 'Artur dadeíro estado de�sa. estra- timas semanas por aquele
ultimas dias sao tidos

cO-.Aij' '.:
Santos, assim conclui: da: Esse estado e

sImPleS-j'
. . mo sinntomas absolutamen- H

t 1 ti
,

I O
motivo ou por criticarem o

"Por todos' 'êsaes motivos men e as rmave . p.ercur- te seguros de que esse rom- .

_
..... .

��:�;��ç�a�ton�n!�:t�e� �:,e::�:r�o����!��r::n�:��� I g'O�:��l:dO informação ofi- pi�en,to e,stá i�inente. O Agitou a sessao :' um�� reouerimento, sôbre
I

'

pnmell'O e o dIscurso pro-' . ,II. , ...
seguinte linha política: dua.s horas e me,ia., e;xige, cial �a Polícia, os autores D- d T b Ihh d t h llLU1ciado. pel�· goyernadm- O 1.( 18 O ra a o ....1) - OpQsrçãO' ao Gover- OJ�, e .qu_a.ro,:B: CIn�O 0·.V4'0,àt�nta,ctG (!ontJ:I!-,Remori.:- " ,.'

.

. �. '.
.

II

no .Feder-at.,i •.,,, "'.
. � ,raso Na"sema!la;:p�sadaç' 'l..rl;'-kt.�"" ' .' ,.. • do, H:;;ta�oJ,et;I· AI1.;ga.���a:._ b

)t'}{o, '5' ('V,A.)·�·AICã'ql.ã-- R&sponde .() 'lider ao' • Tepu't:�ya,infeHzes estàs pa-
.
2) -;::- Nã,o. p,árticipação tre. Florianól?ol� e pa�.l� �(i1"::<�()�ê�(>4I ,se,gurido; ê 0' discursn do j:l�- 2a 'e! s Depuhd'os l�e�<l VO'2; 'F!.··�::,cíGlénfe;'

.

ra�rr1ts 'do .·pl:esid.en'te.'
.

'

nesse, govêi-n�.· '. �. L.opes .�. R"'1l'let'âde da'ro�õ- !:Dm' :gs-I�a' .tAram" r)tít�ü.iõ 'Sãle1! .Filho, ITUel' da . -- > , .. . Mm;

3) _ Permanente coop�- VIa,.- vIam-se nada menos 'D u U Colig'ação
-

Interpartidária,
dos seus mais destacados 1'e- Ao discul'sO do sr. Bilae t.erminou assegui'ando qwe

ração, sem 'preJ'uizoda liber- de.6 caminhõe.s quebr'ados, à á CA'ma'ra ,pres�ntantes ·à frente do::: PiNto, que foi à tribuna logo- está convicto da)intenção do
- no jantar com os prefeito:: -

dade de crítica, em .todas as bena do camInho. Em M-as- quais se colocou o próprio .depois. o. que o sr. Gustavo sr. Getulio Vargas em veio
d·d I

.

l' d' siambú, há meses, a agua
do triângulo ABC; o tercei-

me I as egls atIvas e In- lideI' da maioria - respon-I Capanema deu seu aparte, a

teresse público". está invadindo o leito da RIO, 5 (V.A.) -' Os mé- 1'0, finah:nell.te, é a atitude
deu ontem a increpação do I mais autorizada resposta da

Nada mais natural nem estrada. E os buracos, do co· dicas das reparti'cões fede·· assumida pelo deputado'

IJ.. f' l··t I
I . •

";;1'. Getúlio Vargas, lançadn. Câmara ào presidente damais dem,!crático do que o meço ao 1m, ImI am ave 0- tais autárquicas e paraes· Paulo Teixeira de Camargo
respeito a e"sa linha políti- cidade máxima a 40 quilo- I t t

'. .

-

f f
em termos gerais mas obvia- República.q i a aIS comparecerao em -em ace de seu a astamen to I'

ca, por parte de todos quan-' metros,. mesmo nas grancJes" h" c' . d < da ComiRsão de Divisão Ad.' mente dirigida ao Congres-' O sr. Bilac Pinto, depois
tos não' pertencem à U.D.N. retas. 'PQI: sôbre isso tqd..o" I mclssa oJe a a�ala o.

30; de assinalar o fàto de ter
�

h" 'dA" I Deputados a conVIte da As ministrativa e JlldiciáriaO partido, pelo seu o'r·ga�o. nao a uma prOVI' encIa que, " c, .

- .

-

A'
.

1
.

I 'oportllnldade do debate o sr. Getu ia Vargas fligidc
supremo e soberano, assiin indiqu.e esper.an.ça de melho- sociação MMica do Di.strito do Estado, afastamento que

d D t sobre o discur.so presiden- do campo do Vasco, sem co-
decidiu. Os que, não sendo res las. o JeI o em que es-

'

Federal, para uma visita co· foi atribuido a<, fato de ser

d·· t' d t b t f cial do lode .maio, teve-a o ragem para enfrentar o pa-u emstas, crltjcarem ,essa ,a, en ro em reve, o ra e- letiva. dos palrlamentares o v.ice-lider da Coligação, , , .

decisão, por sôbre estarem go será fatalmente inter- - , .

d 'h ' plenal"lo ao ser anunCIado c
,

'd E
.

f que vao votar em plenano, segun o seus compan eIras.. ,

interferindo em maté'ria que rompI o. ssas, as In orma-' 'd t'd'
.

t
requenmen to Ferran para

lhes na�o dl'z respel·to, po'r-' ções unânimes' de motoris- dentro de alguns dias, o fa- e par 1 o, garceslS a cem·. -

_
. I a--Insercao em ata de um vo: camente o fraca'sso do seu

que da eCQllomia interna. do tas e pessoas da maior res- I moso projeto 1.082, de 1950, por cento:
.

,

I O t f t I
to de congratülações com o

partido,. demonstrarão inte- ponsabilidade, expontanea- I que reclass'ifica no padrão u 1'0 a o que pesa na
. "

l'esse na indisciplina pardi- mente trazidas a esta reda-, "O" 'o ve�'cimento dos pro- opinião dos �bservadores é. tra�alhador br8Jslletro pm

dária. e deixar,ão patente que cão, sobre uma estrada que f'" ,

'
.. I

.
i motIvo da celebração do

•

b
.

1
�

f'· I t d I
lSSlOnalS de nlvel unlverSl- o que s·e re aCIOna com a

"D'o que os a.legrará será tão a aJu açao o ICIa pre en e
I ' ,

.

.' _
la do Trabalho".

· só. o desaparecimento da apresentar como uma glória tano empregados nos serVI- contIn uaçao ·do deputado

U.D.N. do atual govêrno. ' ços púqlicos. l\Ienotti deI Picchia à frente

Em av'ião da Varig, chegou
hoje, a esta Capit.al o· sr. Si
mões Filho, ministro da

Educação.
Acompanhou-o os direto-

sempre o Congresso presti
giado ...

•

Pôrto Alegre, 5 (V.A.)

vo, e e�e )embrar que o pre�
sidente reçonhece'ra públio

gove,rn,o convidou o sr. G.us
tavo Capanema a depor a

res do Departamento N'acío-
nal de Saúde, prof. Arlindo

'L'espeito da acusação lança .

. ..

\ .

da ao Congresso. Alguma
de Assis, e do Serviço Na:-nedida s.olicitada pelo Exe-

Os debates foram aberto� cutivo fora negada pelo
ciona!' de Tuberculose, prof.

Aqui, no âmbito estadual,
-------- - -

I! pelo '01'. C
Pereira Filho, alem do seu

� Armando Falcão ong'resso? De que' meiof

�1�l.:nfh��aP�·pca�o�ela)�tmI�c;a!;:dt:a:duo:.EDe:.:Nt�.-, liEle ilo O Direlorio Nac I"ona I Da 0.0.N"
i
�:�"�:��c:: ,:�v�::��:�a� :�:�a��:O�:�: c:n�,�,:t� �:�;,�;,::idOP:::ula,A:::;:

_ - I gas, destacando a atuacão O lLder acudiu ao convi-te
com relação 'ao govêrno fe- RIO, 4 (V.A.) - A con-I ta Catarina - Adolfo Ron'l:_ Alde Sampaio Luiz' dos mi�istros do Trabalhe dizendo: hospede 'oficial do governa-

dera!. I v'ença-o nacion'al da UDN, deI", Rio GI-ande do Sl11 - Dias Lins e Neto Campelo' L' d lf C 1 S I dor Ernesto 'Dorneles, visi-. ,
,
m o o o OI', a gado Fi- - A frase oroferida peleA conduta pe.ss�edista i I que hoje se encerrou, elegeu Flores da 'Cunha; Minas - Alagoas - Raul Palmeira e, lho, Agamenon Magalh'ães e .' presidente ,d� Republica

tará serviços do seu Minis-
elara: faz oposlcao ao go- . ,.

M'l C
. M' G S' I te'rio' no Rio Grande, bem

vêl'no, não parti�ipa dele e
ontem o seguinte dn-etono 1 ton ampos; ,Golaz - a.no o�es; erg_IPe

-

I
Valdemar Fa,lcão, ·verdadei-I sou forçado a r.econhec�,'

não lhe nega as medidas le- n2.cional: - Presidente - José Fleury; Mato Grosso LUlZ GarCIa ---:- Walter Fran- ros
. autores da legislacão. não traduz a realidade dos

como instituições :educacio.

gislativas de interesse pú- Arthur Santos; vices-Anto- - João Vilas Boas; Distrito co e Heribaldo Vieira; Ba-' trabalhista bras'ileira. E
.

a_I fatos que se passam no Con- nais e de assistência social.
bli '

P" L F' I h' AI' B I' I I O sr. Simões Filh� deverá· co. nlO' ereu-a LIma - ean- eaera - Adato Lucia Cal'. Ia - IOmar a eelro -

cusou o presidente de, frus- gresso Nacional. Admitp
Todos os meios que oExe-· . d' R' B A" Alb t F G'l' ,

O'--e'sar' a essa capl'tal na'. . . .: dro MaCIel e Dantas JunIor; aso; 10 ranco, rmelll o er o raga - 1 ena taqó no cumprimento de pro
I que algurís projetos não tem l'e",1 '" G' .

euhvo SOlICItoU ao Le�lsla- .

. , ., V' I '

t f'
tivo, inclusive autorização'; secretarIo geral-Vn'glllO Ta- Santos e Guaporé Ernesto Amado e asco Filho; Espi- messas .eleitorais, lancár ao: tido a'ndamento veloz, "mas prOXlma sex a· eIra.

prévia parullbertura de vul- '\.ora; sub-secretário Mario Almeira. Conselho Nacional rito Santo - Eurico Rezen-
. Congresso a c'ulpa da SU�l' - frisou - tirar dessa de·

tosos criéditos, fOll'amtlhe 1',Ial-tÍns; Conselho Nacional - Amazonas·: Pedro Li'veira de - A-rg.eolo Renzoni e inépcia. I
mora a jlação de que ha,

con�e�id!l�' Com � que Iil 0- I

preSi�'e.
te""":'" João Vilas Nunes - Luiz Lopes: Pará Emilio Zanoti;" Estado do Anti-colaboração e oposIçao nesta 'Casa, deliberado pro

posIçao nao poderIa concor, I
Boas; vice-Goulart Filho _ e Espírito Santo:'__" Epilogo Rio - Raul Fernand'es Depois, o sr. Ernani Sáti- pósito de entravar a admi-

dar era com os escorchantes
Miem ,...

'. -

.

C B I M t' f0se' EdllaI-do Mac d S
aumentos de impostos, os.

.

[os. Amazonas - Se- ampos e· e mar ar lllS;'
. e o oa-' [-O,

. vice-lideI' da UDN, re- nistra,ção pal'ece-me exces-

quais, nestes dias de angus-
Verl, ,10 Nunes - Espiri'to' Maranhão - Alarico Pache· "es - Dilberto Castro e A'l-. l�mbrou' a, definição dia li- 30 de linguagem e mesmo

.
dosa crise, VIriam provocar i San (Ye Maranhão - Ala- co e Antenal' Bogea; Piauí --

oerto Francisco Torres; nha uelenista, em sua ultimar uma injustiç.a de atitude
verdadeiro colapso na eco- 'Iric Pacheco - Ademar Ro- Luiz Mendes, Ribeiro Gon. JisLrito Fede�al - Hamil- convenção, linha rigorosa-I que não condiz com aquela
no.m!a. popular. Os calculos, eh.; Cearft � Fernando T�- çalves _ Alberto Sil.va Wal- "on Nogueira - Anibal Es- mente .oposici<?nista e anti- 'I' serenidade sempr.e obser-
OfICIalS desses aumentos,! 'vo D' G d d' N t I b ..

d'·

h.
a; ..r,1O ran e o 01' e ter Alencar e Joa.quim Lus- pinheiro -:- Jorge Jabour e co a OraClOl1lsta, em Ipre- va a e por mm1 admirada 11apor so re ISSO, et1,am cont!, '

,
' I

trafeitos. A cQnfiss'ão disso i
- Jose Augusto; Pll;ralba tosa; Ceará � Paulo Sara- Pascoal C. Magno; S. Paulo jL:'izo da éooperação nas me-I

alta figura e claro espirita.
está na t#Itim2 mensagem dOi 1- Oswaldo T'rigueiro; Per- zate .- Tomaz Rodrigues; - Henrique Bayma - Car- dldas legislativas de inte-I do presidente Getúlio Var
sr. governador, quando de- I

n ,mbuco - Lima Cavalcan- Alfred; Harreira e GentiL lota Queiroz - Iris Me'in- ['esse publico. Relembrou o· gas.
monstra que o imposto de; ; Alagoas _ Freitas Va- Barreira; 'Rio .Grande do berg e Aureliano Leite; Pa- que se passa na Argentina, I Respondend� ao sr. Flo�
vendas e consignaç.ões ren- 'I . .

.
,

d l'
deu d t t alcantl; SergIpe - Lean- Norte - .Ferreira de Souza (aná, Othon Mader - Osto- on, e as lberdades publicas,' res da Cunha, qu·e em apar-,surpreen en emen 'e

I
. '

aqui�o que nÓR afirmarambs 1'0 Maciel; Bahia - Lafay- - Aldisio ,Alves - Dinarte ja Roguski e Francisco Pau- estão gravemente atingidas' te lhe elogiara a sincerida-
que �a render! II e Coutinho; Espirita Santo Martiz e André' Fel'nandes; lo Soares: Santa Catarina pelo general Peron e adver-' de disse o sr. Gust.avo Ca-
Do �".posto, quem analisa 1_ Dulcidio Monteiro; São Paraíba - Argemiro Figuei - Placido de Oliveira - tiu sobre a necessidade da panema que "é um dever de

CQ Cten�rIo político de Santa( Paulo _ Ernesto Silva; Pa- redo; Rio Grande do Sul, J0- Waldemar Rupp, - Afonso vigilanda democrática en- fidelidade" falar assim. E,
a arma, observa que o I '

G
.

' , . i
P S D ., i raná - Otton Mader; San-, Se' .audenclO; Pernambuco W. Júnior e Adolfo Ronder, ue nos. maIS uma vez, afirmou que

• • ., aIHU, esta para o go-

Q RISODA CIDADE..,

- Sabes, os nossos ci

.Y"lemas não vão levar, mais
O Cangaceiro!
- Porque?
- Porque o Trogílio

prendeu o capitão Galdi
no!! !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«O ESTADO»

O'" I�) e a co e , cok e $. IA.
, :,,:: ,,',",�:,:IJmQ:' :Jrooiçao no �omércio e na In�ustria �e 'Santa Catarina
:,:: :",J ,': :,:,,:,:,"
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IVI a t r i z - F I o r i a n Ó p o I i S
.1 ,', Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES; JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.

Especialistas em: FERRAGENS, FAZ�NDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODVTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.

$\1$3)1008 I
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1;·,'JI
r , ,��A. WIADYSLAVA W. MUSSI DR. JULIO DOIN VIEIRAI

; ,., 1.1 E ESI'EUALlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,. I
I' ,',L " LlR. ANTONIO Dm MUSSI OUVIDOS, NARIZ E GARGANTf\ ;

, .>
IU4JMII Ex-A�sistente na Policlínica Geral do Rio de .Ian e.i- I

, Clrul'i.-CHniea ,"r.l-P.no. o, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
) ,1"'(\

....·Ie.. eompl.to ...p.ei.Us.do i•• DOnJCÁII D. '.!lR Ra llway e no Hospital São João Batista da Lagoa.
,,('I 00111 lIIod.rn�. rn'todo. do dia,nóatlcoa o tratamonto. Cu rso no Depa rtamen to Nacional de Saúde
,o"P'·1I1COPU. - HIST.ao - 8ALPINGOGauu - DTÁ.O Consultas diariamente das 10 às 12 horas.

I I 1 LISIO BASAL 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas.
d, )1 j, "lnC....pi. por ond.. e1lrtal-.I.troeoa•• laeb "i... Uhr. Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

• .... 1 lnt:ra T.rm·.lIIo. horas.I" I '

'· ...... It.rt.: aua Tr.jaDO: •. 1. I" anal.. - IWIfI... •• .... Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho .

Corpo de Bombeiros 3.313
Serviço Luz (Recla-,
'mações) 2.404

Polfcla (Sala Comís-
sárto) 2.038

Pelícía (Gab. Dele·
.....gado) " 2.59·'

""Ore em Ireral, Recursos perante o Supremo ·fi:,., COMPÁNHIAS DE
....1 Federal e Tribunal Federal de Recursos. ,TRANSPORTE

i ESCRITóRIOS ..AÉREO

I Florianópolis - Edifício São Jorle. .rua TraJ TAC ',' .:. :1.700
12 - 10 andar - sala 1

.

h .

Cruzeiro' do S.ul 2.500
Rio de J.aneiro - Edifício Borba Gato. A\lu?,

I' .Panair 3.553,
Antônio Carlos 207 - sala 1003.

'

. 'Varig 2.32êj
,

.

.

f
. ,

I .� :Jió��e Aéref! . . . . . 2.402

Advocacia e (;onfabilidad�ê, Reàl-.·.�::-:·l .. :': :�.' ��.�;)8
. ? Scan.dmavas 2.•100

DR. .SUl'AM .FUGAPANI ,- \. HOTtlS
,-

- .

- AdV4gado - i Lux' 2.021C1r.".la .et.J - Doençu de Senllor•• - Pree"l-.t. CACIO GARIb LDl'
_. . _..,.. � . Eletrlclu.d. M�ea

l. A . ·S. '{'HIAGO Magestic 2.276
01.1101 - OUVIDOI - NA." • QAltQAlIfT.l I

- ContabUP.ta -
.

MetropoI . 3.147\ o. ltórto: Ru.r-Vito� lI.irel•• n. 18 -:- T.I.lo•• l.J.I1. ilda'clO "LPASE" '50 linda;'
,

L PDR. GUERREIRO DA FONSECA II
ce .,It•• : Aa 11,10 hor••• à tarde da. 11 .0r.1 .m .t..se

•

� ..

- ,
. <J'

- aorta , \. 3.321

"_eel.u.aa •• _••1'" cla: Ru. Vid.} R.mo•• - T.I.fon. 1.411. DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA.'
-

Cacique 8.449

.... Á � Central . . . . . . . . . .. '2.691
.
r.c p.r. .,.m.

1

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

I
- �DVOGADO -

E t I
, W.p.d. i. J'.nd. - aofrator -- T.nem.tr. .M. .... L (r. \' DR. SAl\'lVEL FONSECA Caisa ....... III _ Iq,j.t _ a•• ta C.tar." !.

s re a •••• _•..••. :t3í1
Ideal '

.•....
' 3.65!1,....rdta. i. Cab".) - ••Ur." •• 0.1')1" Ibtra.u.- •• hbaa..

.

CIRURGIÃO DENTISTA
.•1--------"--,--------------+ ÊSTREITO -'

/'
. ...,.... . Consultório � Residência: Hlla Fernando Machado n. 5. DRS. CIRO MARQUES NUNES E

à_tta p.r. " Oe.lo. I HOHÁRIO - de segunda a sexta-feira das _14 às Disque
,

o. "'rt•. - Vi.con•• iII o.r. rr..... - (Al_ t. c.... ! 18 horas. Sáhado _ das 9 às 12 horas.
- DIB CHEREM ; I

..,. ".}. I ATENDE CO),I HORA MARCAllA ,ADVOGADOS ----

a..t•••d. - "eU,. 8ckm14a, 111. - TIIl. lHL

II Causas cíveis, comerciais, criminais e C
-

h
-

•

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO

II
DR. WALMOR ZOMER GARCIA

trabalhistas I pr��-!�de '��!�ra
(,'lau.GU Til.1JIIATOLO.U Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina ,da Rua Nunes Machado, 17 - sobrado - sala 2

("•••• Itórl.' Solo· Pinto.O::-..... Ex-interno p�rni;::���:�e d�o l\�::es:!idade-Escola DR. CLARNO G. GALLET'j 1 .1 ca�:::_:ee�:�t: f::�ia.
0.. 11 ... 17 iart.m.D�. (Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) - ADVOG.WO _ Tratar à Rua 'Tirade'ntes,

••no••01 8Aba... Ex.interno do Serviço de Cirurgia do Hospital Rua: Vitor Meireles n. 61) - Fone 2.41;8 � Florianópolis. 7 (Sob;rado) .

•�I._�"lU. r�.�n� L���.��doruodeJaneiro ,-��--7�-7�-�----��---��--------�--

DR ALFRKOO cmFit--'--- DOENÇAS :;�d�c;Nct;;O�O;§italp�����dad�PERAÇÕES \ Navl·o-.M,olor I' '." 'Carl' Hoep.cke"Cn." N.d... 1 4 cu ....... Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. 1
,

.� 4i1,..tor do a".ll!tal Colbt� 11 '.... - Pela manhã atende diàriamente no Hospital I RAPID-...Z - CQNFORTO - SEGURANÇA(I""1><;" 0.\"'<1'0.... • meaui• de Caridade. '

tm,o..tnct. 8esul. Rcsid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692. Vla&,eIUJ entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
Eleala. iDtermediárias em ltajaf e S•• toa, .eado .e...ete OltiIDQ

.1

I i

.. '.

.... '.r•• : o••• t.. 11 aor•• - Dr.••••1.

D.. 11 t.. li "ora. - Dr.. ••••i.

\l..14Ihld. 1..,.0.14. Tr..powlll1. .. _

) )

I DR. A. SANTAELA ,

""'(1'>""0 lia I. r.e.ldad. Naelo...1. d•••4iel.1Ii •• 0.1......l.'

.

oi. .....i.tlu.t. • P.I...,.... .. DtaUttc,,�.cl ..o "". "'Il".r...
\

•. ,�,,"" ....' '0 8o.IIIUl ""11I8,.tli.. ' •.•••I.....t. J.Ctel........
.�,t., '.".r.l.

I

•• '''\4OT'''0 :Ia Santa c... .h II••rle6r.:lla •• &1... Ia."" !
,alUIU .Mj�.... - .. DO'lDe&a N."'o .

f'_.IUrl�: ••lfteio Ám4U. _N _ 'Bala •

__III••da: t•• Boea!.v•. 1.4.
e

:

....Iu.: D.L II •• 11 • ., .....

t.l.fon., CoJlnlt6r1ol l.ltll, ...1....... l.1U

1
1 '

-:DR -�JbStBAiiiÃs.-BiTTENCÕURT
,

,
•• DICO Z

. "'-
,h 'CUJllJea s.raj - P.DIAT:aü

a•• 'lI i. H.I.. 11 - ltajal
I"U.&J:CULTU.A - p.UIATaU - CLlNIOA ••ü.L

e I rt el. -_ t••••Ide Tia , (Larp 11

••• 1'17•••••••

Co"•• lt.. d•• l' à. 11 �o�••

.0"'.' •. 7t.

.... ! Itua S.n"'. !'Iar.ha, t4 - ••nel".

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

DR. MARIO ..
WENDHAUSEN-

(."J1.iea .�ea •• ".Itea a ma.cu

r",••• IUrt. - :lu.. 1010 PiDt.G. 11 - T.J. I. fi.

C..... lt.(.,: Llac , a. 8 lIora.

...1•••-1.: Ro. lI.t...... J*ni ..r. " T.I. lU

OR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
IUDICO

......rY1� •• Clilllea lat••UI •• AuI d•••Illd.... • a.
"ltal ti. Carl .

CLINIC.l I.DICA D. c,_aUEC.l.8 ii ADULTO'
- Al.raia -

c....IMrI�1 a.. N:an••••ela.... , - 0.•••1... I•• l' .. lf

.• ••• 11 à& l'r Iloraa.

&aat.'.cla: ·a.a ••r.e••1 ·G.illl.na., I - J'n.1 ,.•.

Residêncía : Travessa Urussanga 2. - Apt, 102 .

DR. L LOBATO FJLHO

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à. rua Conselheiro Mafra n.

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

Representantes:
Representações A. S. .Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
TeI:: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor
.

Lida.
Rua Felipe de Oltveira, n. 21
Te!.: 32-9873 - São Paulo.

ASSINATQRAS

66 andai

Na Capital
!

I

I
I \

I
Ano 170, ..,*

90,00

u............ 6" .par.,ILo r••"lr.Url.
T U B J: K C (I L O 8 •

!
arareia "!' Toru ,

tU ...CI.•.•"'" vai .. Facuidad. N.clOnal' dO' ••dicio•• Tt.IO....l.'" .!
l'Iaiociruil'iio do BÚlpital Nerlu Jt.mo. . I

H .... � ..... "eclaliza.,;i6 pela S N. T.•s-interno a lh-... I........a ;
I :i""H�l. cio Prof. Ueo Pi'là.iro GuimarA•• (.ru.. í'

lI.",iJWG&A)!'IA • RADIOHCOPIA DOS PUl..O.18

Cr$
Cr$Semestre .

No Interior
Ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre . Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo nã o publicados,

serão devolvidos.
não

···,,,,.,,,I,Crlo: Il::-." F<llip•. Scàmidt D. Iii.

Bes.: Rua Sio J vl',ie ll: 50. ''' ....I.m.nU, d•• 16 la 18 1I0ra.

A direção: não se responsabiliza peloe con

ceitos emitidos nos artigos assinados.

ADVOGADOS
uu. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

r
':

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

DR. 1\1. S. CAVALCANTI
Clima esel••I.,....e.te •• crtocu

«lU oalil&Db Barinllo, 11. - T.lefon. (�.) 'lU.

UR JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUlliea K4Idlca - lJoença& ie erla.cu

\ fluolm"u!;o do �Ton��u. em .dulto. :. er1,n�•• )
COIUlf!lt6rlo: Vitor Ihirele.;· 18 -, 1" .nd.r.

11",,'1\"\1.,: O... 10,30 ... 11:..0 -. 'd.�'i.ao à. ':'0 11I0r..

"...dl.el.: Annid. &io Branco. UI - rone útu.
------_._-----_.

para o movime.to dé paua.tiro&.
-,

O ESTADO

160

lnformacões
JJ

U.eis

DR. NEWTON D'AVILA

Dr. Alvaro de Carvalho

O leitor encontrará. nes

ta coluna, informações que
necessita, d'iàriamente e de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado :t022
A Gazeta 2.656

I Diário da 'farde 3.57�
Diárió da Manhã •.. 2.46:.1
,A Verdade 2.01(1
! Imp"rensa Oficial 2.6S�
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) . '" .

(Portaria) .

Nerêu Ramos .; .

Militar " ..

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ...

. CHAMADAS UR
GENTES

2.3\.1
2.036
:t831
3.157

3.153

3.121

.
\

Comunica aos �eus clientes. ter reassumido a sua

linica de crianças.
Consultório: Ru,á - Trajano n. 12 - 10 andar, das

14 horas ás 18 horas.

Próximas saídas
NAVIO--MOTOR' CARL HOEPCKE

de Fpolis., às 24 ho'ras
do Rio, às 7 'horas

Para mais 1:aformaçOea dirijam-a. 1 \

.MP-aaBA NACIONAL D. NAVJlGÀÇAO ilO.PCD
Rua

_
DeodOTo - Caiu PutaI •• n -:- .,.1"-0.. : 1.111.

I •

IDA:�"
de-- Fpolis�,

J

de Itajaí
y' 10;4

i9/4 21/4
1/5 3/5
12/5 14/5
23/5 25/5
3/6 5/6
:!.4/6 16/6
Horá,rio de saída:

./
/

\

Rua Jerônimo' Coelho, 1� - Florianópolis I
----_._--.-_ .._-_.._--_._._ .._----_._-._--�-------------..;..--------.;;..---

Lavando com Sabão
r

\iirgem 'Especialidade S��Ã�yl�CtAtda Cla., WBTZEL :·INOHSTRIA,L-Joio-ville. (marca registrada) , ��OE��;'� 10' "[

�������_·����e_c_o-.g_����-te�pD e,diDheiro���.�._�_�_.�_�_��_L�_.I�_�._..�).

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
,

DRS.
ZANY GONZAGA

NILTON JOSÉ. CHEREM
FVLVIO·�LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARl\fANDO CARREIRÃO
- CONTADOR:-- .

..

VOLTA
'do Rio
15/4
26/4
8/5
19/5
30/5
10/6
21/6

de Santos
16/4
27/4
9/5
20/5
31/5
11/6
22/6

Vencle-se
Vende-se uma casa' de

material nova, sita á rua

, Antô.1io Matos Areas, sem

númel o. Estreito. Canto.

Vê!' e tratar a rua Cel.
Pedro Demoro. 1.617; ]Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ALGUNS DESSES PREÇOS ESPANTOSAMENTE BAIXOS

I,
COM OS QUAIS A VELHA' E TRADICIONAL'

1II0,DELAB
SE DESPEDE E 'BRINDA À SUA FRE9UESIA, DE

EM-

ANOS,

,

VESPERAS DE ENTRAR EM RADICAIS RÉFORMAS:

CASACOS 'PURA: LÃ, _\ FORRADOS COM ÓTIMA SEDA A Cr$ 275,00

I CASACOS 2/4 _ PURA LÃ A' . . . . . . . . . . . . " . " � " . " . . . . " . . . . . " " 168,00

• CASACOS DE PELE DESDE "�o •••• ; ••••••••••••••••••••• Cr$ 1.250,00

CASACOS DE LONTRA »ESDE Cr$ 1.650,00....... " . " " " .. " " " " , ..

,TAILLEURS DE PURA LÃ A Cr$ 350,00................................

E MILHARES. MILHARES DE OUTROS ARTIGOS PARA SENHORAS, HOMENS E CRIANÇA.S POR PREÇOS IGUAL-

MENTE E EXTRAORDINÁRIAMENTE BAIXOS.

----'----'-------------------,--_ .._------------_.!__--,----- --------

1 irá para a justiça; outros,

, I mais graves, no setor admi-

! nistrativo, tem ocórrtdo

por lã. E' possivel que,

I dentro em breve, na Assem

bléia Legislativa, seja re

querido um inquérito parla-

Em, Nova-Trento
Víolências e arbitrariedades

- Sr. Adolfo Chierigheri

i Júnior.
'

: - Sr. Newton Nocetti.

: - Sr. Anisio Evaristo de

mental' para apurá-los e res-
29 de Abril de está entregue a governante'

I ponsalizar os fabricantes de
fascista e incompetente. marmeladas;

Pre- !
Por' sôbre esse fato, que, Aguardemos.

/

O fato de desrespeitarem a contar de

e desobedecerem ordens do 1953.

prefeito é anedótico e quase
I

Inácio Dell Antonio,

Ho;. n� 'assaclo

inacreditável. Havendo che- feito Munici·pal.
Souza.'

Igado à Prefeitura um cami-
- Sra. Celeste Lopes Ma-

nhão de �ijolos, o prefeito. PORTAmA N. 17
fra, viúva do saudoso con-

terrâneo sr. Agapito Mafra.
determinou que esses dois I " . '.

funcio,náI,'ios o d.escarregas.-I " .Inacló De.II. An ton 10, Pre-,- Sra. Hermozila SalIes
sem! Esse.serVll;o,.p,er .evi- feito Mun icipal de Nova

_;arcia, esposa do sr. Milton '
, "I '

dente, não está nas atribui-, Tre.nto, no, uso d� suas atr i- 6 DE MAIO '

guerra com o· Paraguai, foi
.3. Garcia, _ �

Icões dos fiscais mas dos bu ições e de acordo com o ; tomado, pelos brasileiros o
- Sra. Otilla Oliveira . ,

I
'

I
trabalhadores da PrE1feitu- disposto no paragrafo (mic� A data de hoje recorda- acampamento paraguaio da

Rosa, esposa do sr. Nestor
ra. O prefeito, todavia, com

I
do art. 224, do decreto lei I nos que: I Invernada da Laguna, pelo

Rosa.
NOIVADO

essa ordem, queria humilhá- N. 700, de 28 de Outubro de

I
--: em 1.644, o Conde João Major José Tomaz Gonçal-

Com a, gentil senhorinha
los e provoca-los. Apesar 11942; Maurício de Nassau entre-, ves. Este Major fazia parte
disso, os fiscais chamaram', gou o Govêrno do Brasil Ho- da célebre coluna comanda-

Gicélia Souza; filha .do sr. ,
seus filhos e estes fizeram,

. RESOLVE: landês ao Supremo Conse-, da .pelo Coronel Carlos de
Avelino Sabino de Souza e I I

a descarga. Com isso, o fu-I Converter em multa, a pe- lho do Recife e no dia 11: Morais Camisão;
.

ie d. Dora Maria Souza, a- ,

I' . hererzinho neotrentino seno,
na de suspensãp de que tra- seguiu viagem POl' terrea, a

iustou núpcias o sr. Eno Me- . Portarí 16 d ' - em 1906 tiveram iní'

, ciu-se desobedecido e des- ta a 01' aria n. e fim de embarcar na Parai- ,
.,

,

-

deiros, filho da exma. viúva· ,
'I

,... .

'

cio trabalh d t fe-
.

' respeitado! E, para mostrar 29-4-1903" aplicada aos fun- ba :
"os os e rans

i Carlota Medeiros e fun ,. ,

' , I • .

d t·· d E: ,. .- I a sua imbecibilidade, baixou cionârios Marcos Maria - em 1.736, deu-se a ins-, rencia as o remas a, ,s-
.::�onarlO da Imprensa

Ofl-l as seguintes portarias: Mazzola e Ricardo José Piaz talacão da Academia dos Fe-
'

trada de Fei'ro Dona Ther�-
cíal do Estado '

.

I Chri ti d I bit b.

'za. . lizes, instalada no Palácio za rIS ma, e m 1 u a

,

' ,PORTARIA N. 16 I Prefeitura Municipal de dos Govemadores, O Capi-' para Tubarão.

Nova Trento, em 29 de Abril tão-General-Governador era
André Nilo Tadasco

Inácio .DelI Antonio, Pre-

uma . de 1953. então Gomes Freire de An-feito Municipal de Nova --..._Inácio Dell Antonio? Pre- drada, mais tarde Conde de
feito Municipal. EobadeliL A Academia tinha

Evite o rigôr do sol, com este. precioso chapéu, de

pi�uê branco, que combina com shoi-t, (TRANS WORLD)

C A 5,A
i Trento, no uso de suas atri

: bu íções e considerando que

. I os srs. Marcos Maria Maz-
Sita a Praça da Bandeira,

'

. ' .

')3 P' C ,oi> 120 000 I' _ 'I 20 la, fiscal geral e' Ricardo�. I eco I.jp . ,00 1

vre de despesas. Tratar com 'José Piazza, fiscal auxiliar,
Egídio Amorim, rua Sàntos ! em data de 23 do corrente,
Dumont, 6. I quando a serviço no Distri-

Registrada e publicada na

Secretar-ia da Prefeitura
)01' emblema Hércules af'u

rentando com a sua clava o

o s parecido
,com 41 pessoasMunicipal de Nova Trento, reio, com esta legenda: -

em 29 de Abril de 1953. 'lgnavia fuganda et fugien
José Valentim Borgonovo, da" (Esta academia durou

I Bristish Overseas Airways'Secretário. muito pouco tempo) ;

I
Informou esta noite que um

Como se vê, Nova Tre,nto - em 1.867, durante, a
de seus aviões de passageí-

LONDRES,4 CU P) - A

I to de Agutí, sonegaram lan

t;amento de multas, com pre

ruizos para a Fazenda Mu

n icipal,
Considerando ainda, que t IGRIO,EC' IMENTO E MISSA(JS funcionários, em dáta de A A tá, seis horas depois da ho-

hoje (29 de Abril), desobe- Vva. Hilda Pirath Rosal'. filhos, irmãos, genro, nora, ra prevista para a sua ater-

deceram e desrespeitaram retos, sobrinhos, cunhados, (unhadas, e demais parentes rissagem.
d P feí ":0 falecido Primeiro Tenente da Reserva do Exercitoordens o re eito Mun íci-: As pesquisas empreendi-:José Marcos Rosar), falecido no dia 2 do corrente mês,

das durante 4 horas na 1'0-
.g radecern a todas as pessôas que os confortáram neste
ão inesperado e doloroso transe, estendendo sua gratí- ta que deveria seguir o

,

Ião especialmente ao Frei Gentil pelas suas confortado- avião, não produziram qual
.as palavras, e que aconpanharam o féretro até a sua quer resultado. O aparelho
.iltima morada, e bem assim aos que enviaram telegra- a jato da "BOAC'" tinha a
.nas cartões e flôres e todos pois, mais uma vez os seus

.inceros agradecimentos.
'

se� bordo 35 passageiros,
Convidam a todos os parentes e pessoas de suas, re- sendo 10 mulheres, 2 crian

ações para a missa de 70 dia, na matriz do sub-distrito ças, e mais a equipagem de
10 Estreito às 7.30 horas do dia 9. 1 3 homens.

ros-um "Comet" a jato não

havia chegado ainda a Nova

Delhi, procedente de Calcu-

BILHETE. DA
SEMANA

I peridade! Clemencia do céu
I, para a terra, para o lar, pa
� ra os filhos!

i Silvia (APLM.Lá ...

Lá, no teu cfu azul nas i *
*
*

tuas Inquietas estrelas ... ,

ANIVERSARIOS
li, onde desde a terra olha- pal, resolve:
mos ... , mas, a quem?
Todos! ... Quem sofre sem-

��r. João Gomes da Nóbrega I SUSPENDER: .

MOVEIS I de ácôrdo com o art. 223
Regista a data de hoje, o

I
'

, 'do Decreto lei N. 700, de 28anlversárío natalício do
Vende-se á Rua Blumenau de Outubro de 1942. Marcos

l10SS0 prezado conterrâneo, "

á. João Gomes da Nóbrega, 11. 71 um aparelho de Rádio Maria Mazzola, fiscal geral
céu azul... Quem implora, Philco, quadros, camas, por- e Ricardo José Piazza, fiscaltabelião em Blumenau e des-

:ão de ferro e ·miudezas. auxil iar, por dez (lO) dias

pre olha para "lá", para o
teu céu azul. Quem é feliz,
agradece a sua felicidaq,e
olhando para lá, para ó teu

quem crê, quem espera.

Quem sabe. onde se en-
tacado membro do diretório
do Partido Social Democrá

contrará essa alma que par- ,.

. b I
UCO.

tiu ? Quem .ama tam em e-. .

, As expressIvas homena.
\"flUta a cabeça e pousa seu

I d
'

I• g,ens e que sera a vo, as de
olhar, lá, 110 teu ceu azul.

O ESTADO.
A mãe que proteção im-'

piora tod�s as noites, pedin- FAZEM ANOS, HOJE:
do para selís filhos Ulna vi-

da ventlJros3.i, prendeu na - Sr. Augusto da Fonse

imensidão do céu azul ele es� ca Barbosa, funcionário da

trelas brilhante e inquietas, Procuradoria da República,
os seu� olhos, o seu coração neste Es.tado.

a. sua oração. - Sr. João Olegário de

Felicidade ... , saúde ... , pros- Souza, comerciante.

AVENTlJRAS DO ZE-MUTRETA...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira 6 de Maio de 1953 o ESTADO
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o PÚBLICO ESPORTIVO DA CIDADE A GUAR.DA COM DESUSADA ANSIEDADE O GIGANTESCO EMBATE DO PRÓXI
MO SABADO, NO ESTÁDIO DA RUA B OCAIUVA, ENTRE OS SELECIONADOS DE VETERANOS DE SANTA CATARI
NA E PARANÁ, FORMADOS PELOS GLORIOSOS CRACKS DO PASSADO. HOJE O SELECIONADO BARRIGA-VERDE
REALIZARÁ O SEU "APRONTO" pARA ,0 SEN�ACIONAL DUELO QUE ESTÁ POLARIZANDO AS ATENÇÕES DE TODOS.

•

, ,
•

l

"O E S'P O r t, i v o"
-()-()..,...()_()_()4J_-()_()�()_O_()_(l""()'_'()_()_(O•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...�)._..()....()_()__()....().....()._.()_()._.()_(�()_(l_(l_

Imbituba I Bocaiuva e Figueirense I' raula Ramos
S�ra,efetua�a, "" Pl:óximo I ,Dois jOgO� sem dL:vi,da �- i

_O�()__()_()_()COl....O-.()_O.-.O_()....()._.().....()�()_()_.��)4IIIIII«\)-��>.-'(�.dommgo, a prlmel,ra r,odada I. traente, deve�do. ser re,nh:-! NENEM AVAIANO POR MAIS UMA FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE. . CAMPEONATOdo Campeonato Citadino ge, dos e sensacionais, princi-
I
'.'

. IFutebol Profissional,

cons-.,
palmente o primeiro que es- TEMPORADA '

.

PARANAENSE
.tan te de dois prélios, a sa- tá despertando enorme en-

i ii;1almente Nenem che- no Bocaiuva. Nenem esteve Nota Oficial n. 7/53 I..
d d d.' " I A segunda 1'0 a a Ó

bel': [tusiasmo entre os sulinos gou a uma decisão. O exce-, em ação, domingo, no tor- �
.

E·m Imbl'tuba'.· Resoluções do Conselho Técnico, aprovadas pela, Campeonato Paranaense,
• que 'assim verão o seu es- lente médio avaiano prefe-. neio-in ic io, realizando uma IDiretoria: Campeonato Juvenil de atletismo, em homena- . disputada sábado e domingo,

Imbituba x Bocaiuva quadrão frente a frente com riu permanecer no bi-cam-i atuação convincente,
gem ao Coronel Oswaldo Maury Meyer,

I

i teve os resultados seguín-
Nesta Capital: o bi-campeão do torneio peão da cidade, desistindo I De parabens, pois, os a) - Data e hora: 10 de;Maio de 1953 às 8 horas Lo-

. tes :
.

F'igueirensa x Paula Ramos. "initium". : do seu intento de ingressar avaianos.

.,
cal : Estádio do 14° B. C. '

. I
C

.

b '
.

3 Atl êti 1\ '.

b) - Inscrições: Encerrar-se-ão dia 8 de Maio de
am araense x � ,lCo

.,_.()-()._.()�o._.()_()._.()_()_()...-c.)...(._()....()_()_()....o._..o�()_()_O_O_(Q 1.953
.

.

,Agua Verde 2 x Coritiba 1

I
c) - Provas: 1) - Masculino: 100 .:__ 200 - 4 x 100 Ferroviário 5 x M. Alegre 4

.- 1000 saltos: em extensão e altura Arremessos: - Peso.
.- Disco - Dardo - 2) - Feminino: 75 Saltos: em ex- �'_()4111111«�
tensão e altura Arremessos: Peso.

'

d) ::_ Condições: Ter menos de 18 (dezoito) anos no

dia da prova,' devendo apresentar um documento habil e

liãO'uem competiclo em provas of'ic iais.. 7
'

••
, Circulou, ante-ontem, às

e) - Concor-ren tés : Dois (2) por prova para as .Asso- u-imeiras horas da manhã,
c iações participantes, não podendo o atléta tomar .parte

A. B. Cabral Faria. 44 minutos, Herrera en cer- díssima, deram mostras de- A única anormalidade hac (Cm mais de tres (3) provas. Exclue-se a prova de reveza-

C f h, id
/"

1
ra a contagem, seus reais valôres, numa vida, foi a expulsão do atl é- mento desses critério.

on orrne avia SI o am-
\T I

' f) _ Programa:
1 di 1 d li

I enceram os oca.is, e a partido bastante disputada ta Elias da equipe dos visi-
p arnen te

:

IVU ga o, rea 1- 8 h D f il d
'-

âb d
-

t
torcfda vibra, aclamando. os e cheia de lances sen sacio- tantes.: por desrespeitar ao ,00 s - es I e .e associaçoes

zou-se sa a o, o encon 1'0
'

8,10 hs - 75 ms. (Feminino)
f t b I· ti t: .

.

1
nossos players universitá- nais.thaja visto o fato de ter árbitro.

10.0 ms. (Masculino)u e o IS ICO en re as equ i-j , ,- I'r: d U' itári P
'nos, que souberam ga.lhar- havido duas prorrogacoes. Atuaram como juizes os 8,20 hs - Arremesso de Peso - (Feminino)pes os n ive rs i anos a-I,' , I

•

U. itá
damente merecer esta bn-' Foi a seguinte a marcha Srs. E'r ico Stratz Junior e 8,30 hs - Salto em Distância -,. (Masculino)

ranaenses e mversi arros, Ih '

',' h 2 (M I')
c, idi d

' ante vítória. da contagem: 1° tempo: Edson Hoog. 9,00 S - 00 ms. ascu mo
atarrnenses, no esta 10 a

O
'

"

"

92 h S lt di tâ
.

(F
..

)
, preho transcorreu 13x13; 20 tempo 31x31; la' ,o s - a o em IS ancia emmmo

F.C.F" em disputa da taça
sem nenhuma anormalidade prorrogacão : 33x33' 2a pror-I . AGRADECIMENTO 9,30 hs - 1.000 ms.

"Relojoaria Muller", saindo - . "I 9,40 hs - Arremesso de Peso - (Masculino)
• �ertcedor o plantél dos uni-

tecnica, e a atuação do ár- rogação : . Santa Catarina j A Federação Catarinense 10,00 hs - Salto em altura (Masculino)
bítro, sr. José Silva, foi boa. 36x34. :1' de Desportos Universitários, 10,30 hs - Salto em altura (Feminino)versitários locais pela ex-

As equipes 'B os mercado- vem por nosso intermédio, 10,40 hs Arremesso de Disco (Masculino)
pressiva contagem de 4xO, VOLEI E BASQUETE 112 h A D d (M 1') Felicitamos o mais, novo

res : I,. manifestar de público, seu ,o s - rremesso de ar o ascu mo

As duas equipes proporcio- Cumprindo a 2a parte do
..",' 11,30 hs - Li x 100 (Masculno) órgão da imprensa barriga-

rbl i
,Santa Catarma. Gumer- profun do agradecimento a

FI" I' 29 d b 'I d 1953naram ao numeroso pu ICO programa: espo rtivo que, .

_ I
< orranopo IS, e a ri e . verde, augurando-lhe suces-

presente, uma sensacional marcou a passagem dos uni-
-in do (6), Joao (l�), Gleno

I
lodos, que c�,labor�ram p�ra I _

Nivio ,de ,Andrad�, S.ecretário - Paulo, Men.donça sos na trajetória due Se dig-
tarde esportiva. versitários do Paraná por

'2), Ayrton (9), TICho (6), o maior brilhantismo das l1'res. C. 'I'écn ico - VIStO: Osmar Cunha, presidente.
10meu e Steiner. festividades esportivas, por

I'
.

'. I .
nou traç-ar em pról dos es-

Os quadros apresentaram- nossa capital, realizou-se à '

�,.._ portes d <;! t' C t
.

. P,araná: EI,ias (3), E, loy, 1'0cas,iã� .da. visita ,dos Uni-
...0_0_0_0

.....o�.o._.()...o_o_o....o. e jsan a a arma e

se com a seguinte constitui- noite no estádio Santa Cata-.. do Brasil.
WIlson (7), Pichet (15), CO-I' vers ítáríos Paranaenses a I GRANDE PRE-MIO "SA-O PAULO"ção : rína, os tão esperados en-
mel (6) e Cordeiro (3). t esta capital. ' .

Paranaenses: Venâncio, contros de 'Volei e Basque-
Raul Mozza e Juarez;' Bran-I te contra os universitários

-:)lCIIID-O.....O_O.....O.-.O ..._O_C.)4l!i!lllllHl_O_O_

dão (Néia) Ulisses e Jamil;
I
locais.

Cordeiro (Brandão), Jaime
I

No encontro de Volei, sa

(Saad), Nilton, Laertes e

I
graram-se' vencedores os ca-

. Luiz Mozza. tarinenses por 2xO (15x7 e

Catarinenses: Isaias, Scal- . 15x9). Apezar de ressentido

co e Querubine; Hélcio, Ney
I
pela falta do, excelente atlé

e Katcipis'; Ciro, Justino � ta Arno, figura de destaqu·e
(Danyr e Nereu), Danyr

I
nos esportes universitários

(Henera), Saul e Herrera I devido estar o mesmo con

(Vevéco). I tU;1dido, o plantEiI dos locais

Logo ao iniciar o prélio; teve uma atuação brilhante,

transcorridos 5 minutos, Foi a seguinte!l- constitÍ1i�
Justino numa intervenção ção das equipes:
infeliz, ·sofre contusão na Santa Catarina: Ayrton,
perna direita, sendo retira- Nazareno, Gleno, João, Lau-
do de campo'. renço e Mário.

Aos 30 segundos, do 10 Paraná: Lundi, Gustavo,
'tempo, Danyr in'augurou o ComeI, Antonio Carlos, Gau

marcador, consgnando um chd e indriche.
belíssimo tento. A partir daí, Funcionaram como árbi

os locais dominaram quase tros os 81'S. Érico Stratz Ju

que todo tempô;' entrecorta- riior e Lothar Schiefler,
do de algumas investidas No encontro de Basquete,
dos vis-itantes. Esgotou-se o sagrou-se vencedora a equi-
1 ° tempo, com a vitória par- pe dos universitários locais,
cial dos locais por 1xO. pela contagem d.e 36x34.,
Aos 13 minutos da 2"a eta- Grande foi a tensao que

'pa, Ciro consigna novo ten- proporcionou este encontro"

to par� os nossos uni�ersi-I ao público que compareceu

tários; aos 34 min utos, Saul, .ao estádio da F,A.C., 'por-
r:uma bi"ilhan,t investida, I qlla!].to ambas as equipes 'a

aumenta. o marcador /', I presenÜtllclocse, eqpilibra-

- Vencedores em toda linha os

Universitários Catarinenses
"O INVICTO"

) novo semanário esportivo
"O INVICTO", que obedece
à direção dos colegas Fran-.
cisco José Pereira e José
Nazareno Coelho e gerência
de Milton Faria,

.

I .Traz "O INVICTO", em

.seu número de estréia, abun
dan.te matéria relacionada
com os esportes da Cidade,
do Estado e do País; agra-

dando a quantos passaram
os olhos pelas suas páginas.

ie uma empregada para le-

••••••••••••••••••••••

"TRÊS TRIUNF_QS DO AMÉRICA NA
TURQUIA

.

São .Paulo, 5 (V.A,) - O lo", a maior prova do turfe

Hipodromo . de Cidade Jar- sulamericaho. Pela segunda
dim ficou superlotado, an-' vez consecutiva triunfou o

te-ontem, qúan,do entrou em I "fabuloso" Gualicho, favori
disputa, pela 12a vez, . o i to na proporção de 13 por
Gr'ande Prêmio ','São Pau-I lO. (

O América, do Rio, .

ao

I guinte, sabado, o "team" ca

qual pertence ° nosso con- rioca voltou a triunfar, der
terràneo Leônidas, extreou rotando por 3 á 2 o Fener

,exta'-feira em gramados da bache e no domingo jogou
Turquia, conseguindo vence com a equipe do Galatasa
)01' 2 a 1 frente ao Wes.eqai- ray, colhendo nova vitoria,
oUs, de Estambul No dia se- por 3 a 2.

•.e. �'!I"-"")�{�,........./��)�l""""I'�"""J
,

VENCEDOR JORGE BARBATO DA

REGATA A VELA
LOJA: Rua Felipe Schmidt

7-AEm homenagem ao sr, Go- eiros Humberto D'Alascio e

vernador do Estado, 1'eali- Francisco M,agno Vieira, no

zou-se, dia 10, uma bem 01'- '''Sharpie'' "Pirata", do Ve

ganizada regata, de longo leiro da Ilha. Aos vencedo

percurso entre os veleJado-, res foram entregues valio
ces do Iate Clube e Veleiros .sas·medalhas.
da Ilha" em numero de 14.1
O triunfo, aliás brilhante, I Felicitamos Barbato e

CAMPEONATO .CITADINO DE
BASKETBALL

'P
61la.W/elld8

.e111 1e//Ip(J
,

o SEU
-

SOBRETUDO

REHHER
DE PURA LÃ

- SOB MEDIDA -

- FLORIANóPOLIS -

Aluga-se
Aluga-se uma salá com

63m2 para comércio, ou es-

Prossegue sensacional o ração Atlética, Catarinense,

=am�eohato de BaSqu�teboll está programado o enc�l1troda CIdade. Para a nOIte de \ entre os "f!!,ves" de aspIran
hoje, no Estádio "Santa ca-I! tes e titulatJes do Lira Tenis, . \

tarina" ,pertencente à Fede- Clube e Caravana do Ar.
pela

critóri6, com vitrine pró
pria e estera de aço, sita à
rua 24 de maio no Estreito,

coube ao velejador Jorg'e' seus companheiros
.

Bal'bato, timoneiro e os pro- .magnifica vitória.

�)'_'(l_(�()""'()4IIIIII«_�C�('_(I_(l_(l':'l'
ao lado dó n. 720. Vêr e tra-

.......-- _ -
1

tal' com o proprietário no

CANCELADO O JOGO
VETERANOS X AVAÍ •

citado número.

18ANCOde&�fIlITO POPULAR

I', AGRICOlA I I
� ,

Tko,�w-�,16
", ,

FLORIANÓPOLIS - 5ró. eÓló.rln6., ;

Empregada.
Família que se muda pa

"a Pôrto Alegre,. necessita

'ar consigo, Bom ordenado.
Tratar à Avenida Mauro

Tendo em vistâ os enten-.I nópolitana de Veteranos re

dimentos processados com a souveu cancelar seu jogo
Associação Paranaense de
Veteranos para um jogo nes

ta Capital no próximo sá-

com a equipe do Avai que

estava marcado para a noite

de sexta-feil'a ... Ramos, 240,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



informa que o sr. Anthony
Eden, titular do Foreign Of

Os palidos, depauperadcs, esqo- fice, que se acha enfermo,
� _, tados, anemicos, mães,que criam

\

\
- .' teve uma noite algo agita-

� W ê. maqros, crianças raqUlticas
da, porém continua a melho-IEspatíí �\N S I O Dr'glen'te,.

�' I�
receberão o tonificação qeral de rar, I I ou-se t; o o ()

��.:ê' orqarusmo, com o,. O sr. Eden se encontra P di t Negócio�:d-e
, , "

'_," _

" � I
hospitalizado desde 12 de. �raque IS a

, �.'" I ;:;a II =ii , I'I�, abril, qu:m1!!o 'se-�uhm�tebb '-'i'- -
_ " I _ ocasião

na. -'_' l V =] : .., .. � I a uma intervenção cirurg'iea< RIO, 4 (V.A.) -=-
-

Fãtal: m:nte de encontro 'a_o SÓI0�'r �"Ven'de�s�-t-:&i;reno- com
�������,����.���������������������_'������ para extração de cilculos

aciaente ve�ilicou-se emj Nao obstante as �s�s sO-1 8 casas de material todas

E'
• i car, feijão, carne de porco biliares, Nesta semana, so-

São Paul�, quando, das �o-I fridas. Alberto �accini, ! alugadas.

strelto salgada, c�icaras de pó de freu nova operação para de- memoraçoes do 10 de malO'l completamente desfigurado I Sito na Rua Campos No-'
,

i pedra, n:elas, pentes e 0t sobstruír o canal hepatico.
Alberto Faccini, paraquedis- I

sÓbreviveu ainda minutos,! vos ns. 6 a 20. Medindo de

Irregularidades na dístr'i, O nosso apelo é no sentido I tros artigos de matena ta de 29 anos, solteiro, mo- m�rrendo quando era enca-: frente 22 e 33 de fundos. In-

buição de leite. Apelo ao Dr'jl de' que s.s, determine uma
I plastíca, cama-rão sete bar- rador a rua Anhangabau, mmhado ao Pronto Socorro, i formações diretamente ao

.

João- Cavallazzi
-

hora certa para a 'distribui- I bas, ov�s, p�'odutos, enlat�- O MU(IIIS �a" & fMA
voava em um avião da Esco- Se bem que se trate de um

'

vendedor sr, Nicolau Doko-
.

cão do leite: Às 530 horas I dos etc., o preço por em, nao II U AJ la de Aeronáutica de São ! la, Alamêda Adolfo Konder,
A dlstrlbuição de leite ao'

.

1 A" d '2I'a convidativo: um ovo um Dissolvido Rapidamente Paulo, sediada no Campo de acidente em matéria de 3,
por exemp o. 1, to os os '

,
I

público pelo Posto' N. 6, do -

.iruz e iro e cinquenta centa- Os ataques ctesesperadores e vío- Marte, de prefixo PPGJR, aviação, não havendo por is- CASA MISCELANIA dlstr í-flue se levantam às 4 horas, Lentos da asma e bronquite envene- , I

Estreito, contínúa a ser fei- 'Ias' duzia 18 'cruzeiros : nam o organismo, minam a energia, pilotado por José de Almei- so mesmo responsáveis na buidora dos Rádios R. C. A •

já sabem que às 5' começa a
.

',.' , arruínam a saúde e debilitam o CO"

distríbuicão do lei'te e en-
I .ima duzia de laranjas ver- l'aç�o. Em 3 minutos, Mendoco, da, ao atirar-se sobre o Ri- i ocorrência, a autoridade de- Victor. Válvulas e Discos.'

I
nova fórmula médica, começa a cír-

I Rua Conselhelm Mafra.>

I 3
'

b cular 'no sangue, dominando rapída- pódromo r t t
.

c' b t d'
traram ria fila, para obter O'

: es cruzell:'os; ana.nas, mente os ataques, 'Dêsde o primeiro
"

r=: . pau IS _? eve a

)�-I"uer�:110u
a a .er ura e 111-

Idem um quilo de far inha dia começa a desaparecer a difícul- felicidade de nao conseguir quento e a remocão do cor-referido produto. ., dade em respirar e volta o sono re�
Agora, em nome do povo, ... atro cr zeir

. parador. Tudo o que �e faz necessã- O perfeito funcio t d I d '1 d
>

Outra vantagem qu,e ofe- qu uz e: os e cmcoen- rio é tomar 2 pastilhas de Mendoco _

namen O e

I
po o ma ogra o paraque-

apelamos para o ilustre sr. ca centavos, a dinheiro, pre- ás refeições e ficara aliviado da um dos seus' paraquedas, I dista para o necrotério de
rece a distribúição do leite asma ou bronquite. A ação é muito IDr. João Cavallazzi, a quem :;0 de venda nas casas CO- rápida mesmo que se trate de casos vindo a chocar-se violenta-, Araçá,

.

tá f'ét 'di
-

U·
à hora' certa, é a de poder o rebeldes e antigos. Mendoco tem

es a a e a a Ireçao da .

sr- c'
,

d E t it tido tanto êxito que se oferece COlI'

d B f"
. I vendedor calcular o numero

rner :als· o s relo, a cre-, a garantia de dar ao paciente r�pi-
na e ene ic iamen to de I ' . .. :l't ' ração livre e rácí] rapidamente �

I it
,-

dí ibui
-' de litros a ser:em distribui-

L I O.
completo alívio do sofrimento da

..er e e ,sua ístrí u içao ao
d id d

. Os d d "sma em poucos di9s. Peca Mendoce
.

'

lOs,
no 8en tl o e q,ue o lel- preços -as ver uras e hoje mesmo, em qualquer fal-mácia

povo, no sentIdo de s.s. de-
t d:" t d frutas não diferiram do ha- A nossa garantia � a su" m;;iol' pr�

. '.. e e para o os. t,eção
termmar provIdencIas a

I S f
.

{f d
bitual potque os verdureiros

I. e o orneclmento OI' e·
respeito. ' "

'I oram os mesmos' qlle vendel20' lItros como esbt aconte-
c

.

-

O caminhão de leite, por I d' ,<, dem diariamente os dito�
�en o agora, e vaI a maIS de . �

"ezes, chegou ao Posto, às
"'0 d t- produtos nas bancas do ma-

. ) o numero os que es ao
<1 horas da madrugada, e às ;n. fila, ele ji sabe que não! tadouro ou do Canto, os

fi como acanteceu quarta I· 1 d' 1-

p9deri vender mais de um' quaIS, naque e la,. evaram
feira última, Já não existe '-uas b cId

,

I 't.· h
�itro a cada pessoa, pois, se

,>

•.

'

�n as para o ugar a

maIS eI e,'pOls, em cegado .

d' d
'

lt' f' feIra-lIvre
',e,ste, 'o

: rapa.z' vendedor do
ven er OIS, os u Imos

lca-I
'

.

'

'rão sem leite.
O povo ji se_ vai in teres-

mesmo que, tem p1'éssa em
d' .:;ando pelas feiras-livres. O

Esperamos que o 19no '

aeabar com o produto, para. qtLe se tor'na
" '

diretor da Usina de Benefi-
.

p,reClSO e que a

dar o fóra tóca a vendê-lo -Comissão de Preços. ou quemciamento do Leite,atenda a -

de direito, não admita que

.

qUE) se levantaram às 5 ho- meira, 'que contou apenas,

ras, não obtem uma gota si- com dois taboleiros de ver

quer de leite para alimenta- dura, ria segunda havia

ção de uma criança Otl de muitos taboleiros com ver

tlm enfermo. duras e frutas, farinha, açú-

':4 luta por divisas
A LU'l'A r-ou DIVISAS

Em seu último número,
rcorrespondente ala de Maío '

o quinzenirio VISÃO ven ti

Ía de maneira detalhada a

possibilidade da criação de

uma União Latino-Amenica
na de' Pagamentos, aventa

da I por ocasrao do último

.congrésso da CEPAL (Co

missão Econômica para a

América Latina), realizado

.recentemente em Quitandi-
nha.
Todos quantos lidam com

os problemas ele importação
Ie exportação, assim como

todos os que tem responsa-jbilidade no progresso e na,

expansão �(wnômica do Br'a-I
sil. lerão Com interesse o I

edital de VISÃO sobre a
I

momentosa questão. ,!
A gl'a�de maioria das na-

'

eões i latino-americanas se I
�:escen t� da falta' de divisas I
não só em seu comércio com

a Europa, os Estados Uni- I

dos � a Asia, como tambem I.
como os 'próprios 'países do I
hemisfério sul, e a União I
Latino-Americana de Paga
mentos, segundo alguns eco

nomistas, surge como solu

ção eventual para essa difi
culdade. Há os que comba

tem a idéia, mas qualquer
.
que seja a posição assumida

pelo leitor, êste encontrara
em VISÃO elementos para

reforçar ou esclarecer o seu

ponto de vista.
No. mesmo tópico, VISÃO

analisa amplamente a ques

tão da criação e do desen
volvimento de um mercado

interno entre os países la

tínojamer icanos apontada,
tambem no Congresso ' da,
CEPAL· como a solução
mais adequada para a cri-

se aguda no comércio inter

nacional da América Lati-

Noticias

ta descriteriosamente, sem

que ninguem dê um geito i

irregularidade.

A essa hora, são poucos os

';::ompràdorcs, pois, nestas

r1alkugadn.s ji friorenta/S,
às 4 horas, a maior parte do

povo ainda esti acomodado
em seus lares.

De maneÍl'a que vem um

hdividuo madrugador e

compra dois litros; dá uma

�'olta e compra mais dois li
tros; passada meia hora, en
trou !la, fila, que já esti for

mando, e compra mais dois

Jitros, e assim obtem 6 li

tros, enquanto outros, por

6 de lVIaio de 1953 5

/

- f!ºLq� protege as
partes vitais domotor
contra,a CQR,ft?�O..

/

,I

""'É-'---

'I

SANGUE'NOL Eden melborQu
LONDRES, 4 (U.P.)

contem excelentes elementos to
nicas: Fosforo, Çalcio, .vanadato

e _4rseniata de Sedio, etc.

Um boletim médico de hoje

elo

fraquezas em gerei
Vinho Creosotado

(Silveira)

rc.u.CRA..,,,,. PROSEaRA�

;

1
_

I Deseja EmiiregO•••
,

-

/ '@I1uvt'
Vende-se domtnaddt

Jovem vindo do _Rio
Jan eiró recen temen te

de

pro-
cura, empl'ego com' grande
p'rffi.tica de· Escritório e Co
m·ércio.

Endereçe suas propostas
para Caixa Postal, 325.

,
Nesta.

Por motivo de ·entrega do

Jl'édio onde esta instalado' o
Sal' São José, na Cidade de

Biguaçu, vende-se os se

'(uintes utencilo.s:
Uma sorveteria marca

3acelli.

A limpid�z e o brilho dos
o hos bv-orecem a ex

pres õ':> imperiosa com

que' e v:nce no amor e

no negócic,s .lA.VOlHO
mcntém O fulgor do seu

olh _r e à saúde dos
leusorg':ios vLuais,

. Apl que diàriamen.
te nos seus olh)s
'JlgU'110S gotas d,

Procura-seUma geladeira
:=:opeland,
Duas mesas de Snocker,
Mesas, cadeiras, louças,

litrines, ·etc.
Preço de ocasião.

Praça Nereu Ramos
Biguaçu, 15-4-953.

,

marca

Moça com menos de 18
anos, que tenha bôa letra
e pr'itica de dâctilogra
fia. Apresen,tar-se na re

dação de ALVORADA, à
rua Conselheiro Mafra,
140 - das 10 às 11 horas.

este apelo que o povo' lhe
os generos alimenticios oufaz por nosso in termedio, e.

Dr. TOLENTINO DE,CARValHO
. ESPECIALISTA EM OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA comunica i sua clientela que trasferiu seu

consultório para a rua Nunes Machado 7 � 10 andar,
Edificio São Fra�scisco 'esquina com a João Pinto

DAS 15 às 18 HORAS � Viagens QJRÉ f.A S
FlORIÂN6é�LlS 2. RJÓ ÁS 3a'.
fPOU$.�S. PAULO-RIO" 4""
FPOI.,IS{fCURIJIBA-RIO AOS SABS,

g:SERVfÇOS ...AEREO.S
CRUZEIRO 'DÓ SUL_" .,. '-';-<"·".:-,',",t.>':'· .;.,,',,', ': ,'o •... '. ,

ji domingo, que é dia 'que
"todos bebem leite" e a fila
se triplica, a anormalidade
esteja sanada.

quaisquer 'artigos à venda
.

nas feiras-livres, sejam ven·

didos pelo mesmo preço de

comercio. Assim, com preç08

comuns de nada adiantam

as feiras-livres.

Correspondente Empregadas
Precisa-se uma boa cozi

nheira e uma �ocinha para

ajudar em casa de pequena
família.

Tratar ii qJa deodoro n. 7.

FEIRA LIVRE
Não satisfez a'o ,publico a

�egunda feira livre do· Es

treito, realizada quarta-fei
ra ultima, no largo em fren
te à igreja de Nossa Senho
ra de Fitima.

CARPINTEIROS NAVAIS'

PreciSH�'8e,_ DO Estaleíro da AratacaDifer;entemente da pri-

Venele-se Venele-se
O Bal.' MOTORISTA, Ru&

do Mercado n. 39.
Tratar no mesmo.

Uma casa de material si
ta em Coqueiros, na praia
:lo meio.

, Informações nesta Reda- CURITIBA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ECONOMIA absoluta
,

I

Grande CONFORTO

..

AQUECEDOR

ELETRICO
,

1��4,
IMERSÃO e, CHUVEIRO

-----=---�

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre,

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na rempé
ratura desejada.�,

O MISTURADOR DÁKO, de regu
logam ínstcntcneo, permite o

maior escolo de graduações de

TEMPERATURA.

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

AQUECÉDOR EL�TRICO .CENTRAL

Capacidade:
100 a 1,900 litros

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.

• Construção sólida, sendo.a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lá de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle 'automático de temperatura pOC lJRMOSTATO,

que proporciona grande ECONQM_lA ."

'1
i

GARANTE O QUE FABRICA . I

C. DAMOS S/I.-Vomércio e 'aências
Rua João Pintol 9... Fpolis·.Sta. Catarina

TORNA AO CART.\Z: 1 Churrascaria Horizonte

TIJOLOS PRENSluJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA-

.

TÁRIO"
PRONTA ENTREGA

OsnyGama a Cia.
'ERÕNIMO COELHO, 14 - Caixa Postal.

239 - Florianópolis,
D ISTJtIBUIDORf�S

Rua: CeI. Pedro Demoro - CANTO -- ESTREITO
A dois passos do ponto terminal da linha de ônibus
CHURRASCO DE ta QUALIDADE A TEMPO E A'

HORA
AMBIENTE FAMILJAR '

Churrasco de carne e de frango. Frios, saladas, maionése.
, BEBIDAS GELADAS.
Aberto durante o dia e á noite.

-0-

\ churrascaria "HORIZONTE" também aceita encomen
Ias de almôços e jantares festivos, bem como churrasco

.

para, 'casas de família.
CHURRASCARIA "1I0RIZONTE" -
- CANTO DO ESTREITO-

o filho dn explorador CeI. Fawcet prepa
ra nova expedição êU' Brasil

TORQUAY, Inglaterra, 4 pela curiosidade, e se algum fez saber que enquanto car-

,Rabiscando
Para governar é preciso utilizar a cultura que aiu-.

'la a apreender, analisar � construir. Quàndo ela 'desa

r,arece, o individuo não corrige, não se impõe, não aper

feiçoa, e dominado por outros troca os sacrifícios do des

prendimento, pela ambição; pelo ridicuol, perdendo sua

personal{dade. (; \

E' preciso que o govêrno retire a venda dos olhos e'

reconheça a terrível cataclisma que, ha dois anos, devasta
EÇlSSO Estado, no seu consumo rias suas indüstrtas, no

seu comércio, no transporte da sua produção, no encareci
mente assustador do nivel de vida.Um verdadeiro clamor
levanta-se de todos o� lados, e o que é certo é que de dia
a dia mais se agrava a situação.

N o entretanto uma razoável redução dos encargos do
I'esouro, uma drástica economia no dispendio dos dinhei
ros puhlicos, uma sevéra f iscal ização na arrecadação das
rendas estaduais, sem favoritismos politíços poderiam
operar o equilíbrio financeiro do Estado, sem necessidade
de exigir do povo maiores sacrif'ícios.

Mas a fórmula mais fácil para suprir as necess ida
'Ies internas que o governo encontra é aprímorar a má
quina de imposto .e taxas, visando ao povo já tão infeliz,
rara o moer na tremenda engrenagem, fulminando de su- ,

pl icios chinezes o protesta da vitima, tão sangrada. Mas,
cabalas eleitorais o governador proclamou-se, o apostolo

.

do equilíbrio orçamentário e não tardou em cair na li- r:
c ença dos despendios onerosos, com palacetes e obras

I desnecessarias qque exgotaram nas rendas do Tesouro,

I ( crédito do' Estado, traindo assim a fé dos compromissos.

I
De início devia ter tratado do congraçamento dos seus

conterrâneos para bem governar, no entanto vem trans-

I formando o governo numa ditadura'mesquinha de inúteis
persiguições, A corrupção política a imprevidência a dis

I sipação campeiam livres. Mas 'o povo não .é responsavel,

')01' um governo que devide os homens e arruína suas fi-
nanças para f icar impassivel perante a iniquidade de tan
ta injustiça.

Alerta Florianópolitanos! - Não somos coniventes
com essa estagnação alarmante' que vêmos e por isso
mesmo não devemos pagar por ela.

O aument das taxas dagua e' esgôto é inconstitucio
.ial - Não a paguêmos. Unamo-nos e esperemos que den-
TO do Congresso vózes amigas se levantem para protes
'ar contra semelhante extorção. - Aguardemos com con

,'iança, procuremos conhecer nossos defensores para' bem
:.}odermos separar o joio do trigo a fim de não nos enga
rarmos nas futuras eleições.

•

'I�
Mary Silva

(U. P.) :..._ Outra expedição' branco se encontrar entre regava seu avião em um

está sendo organizada para eles, este também sairá - ponto do ,Rio Tapajós, os

procurar o, explorador brí- com maior razão". habitantes lhe haviam in
tanico

_
Jeck Fawcett, que i Brian Fawcett recordou formado que um grupo de

desapareceu juntamente I
que durante

I
a guerra, um indios tinha por chefe um

com seu pai, o coronel P. H.'I relato estranho procedente bra�co corpulento, a quem
Fawcett, e um companh�iro, I, de Mato Grosso 'lhe chamou consideravam como rei.
Paleigh Rimell, há 28 anos, poderosamente a atenção.' - "Meu irmão", disse
no coração da selva brâsi- I Eram os dias em 'que os Es- Brian Fawcett, "era muito
leira. I tados Unidos iam em busca alto. Tinha quase 1,90 rle al-

· Brjan Fawcett, irmão i .de borracha nas regiões, tura. Escrevemos a Willie
mais novo de Jack,

decla-I
mais remotas da selva. Wil- Angel, mas este pereceu em

rou. que .se propõe realizar, He Angel, um dos pilotos; um �cidente de aviação an

no ano próximo, um

levan-,
norte-amer'icanos da selva,

.

tes de receber nossa carta.
tamento aéreo da região de .

Mato Grosso para localizar

I
------------------

-o explorador desaparecido.
- "Existe a possibf lída..'C 1·n e TIla sde, se bem que seja muito!

.

remota, de que meu irmão I

po�sa estar vivo", disse IBrían Fawcett. "Não ficarei I

, tranquilo antes de investi-I
gar toda possibilidade. !
Quando VOarmos sôbre as

I

aldeias dos indios, estes sa- !
. -

d h I
irao e suas c oças movidos'

farmacias
.

de Plantão
M1J.:S DE MAIO

Grande Oriente de S. Catarina
CONIVTE

o Gr:. Mest:. do Gr:. 01':. de Santa Catarina, Con
fida 'o Pov .. Maç:. de sua Obed :., o IIr:. de outras
Oobed:. e os de passagem por êste 01' :., bem. como suas

l�xmas Famílias, para assistirem. o Ceremenial Funebre
do Gr:. Dignot:. membro do Sob:. Frib:. de Just:. Maç:..

CYRO GUIMARÃES TEIXEIRA
Que o Gr:. 0,1':. de S. C. fará realizar na noite d.e 8

do corrente mês, às .19,30 horas, na séde do Poder à rua

Vida I Ramos n. 80.
. TRAGE: Smoking ou preto.

Y:. A:. C:. - Gr:. Mestre

�ITZ
Alberto RUSCHEL
Miltom RIB�IRO

O CANGACEIRO
em

As 5 - 8 hs.
No programa: Jerry

i
Leão. Des. CoÍ.

,

Preços: 7,60 - 3,50
Margarete LOCKWOOD

Imp. até 14 anos. '

Com ês�e v�lo .. V. S.
ó.bi"ii".i umÓ. contó. que

:'�:i.:-íiilf'!!::'
lhe ..ende..", jul"'; eóm·

'" pensll.uo..
, .

e,

§�1115§§§��-��••�- Icvói".í. pÓi"ó su� residin-
I cie, um lir,do e útil prese"te:

umBELíS!lIMO eOFREde A�O eROMADO.

APl"dCUI"! hoje o NOVO

NCO GRI,COLA
� �,' 16

;LO.'Ar«lPOlIs"��TA'AT"'�. 0'0

liRA TENIS CLUBE
C'·era

A

ml·ca 'Sa-O Caetano Pg�G9RAM�.�!0FES��!�!!A S�h�:S_D�o,�:'��
+a Rainha dos Estudantes Universitários - Início 22

e O'

Maxwell 1?EED - em

LAG'RIMAS DO CORAÇÃO
No programa: Cin� jornal. itVf T

Na;!:�:!.: 7,00 _ 3,50 lIIildIi'irl�:
As 8 hs.

Tony MARTIM - em

HEROIS DA

RETAQUARDA

Para o Figado e Prisão de -Ventre
PRISAO DE VENTRE

PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertígeus, rosto quente, falta ..e ar,
vômitos, tonteiras e dores. de cabeça. a
ma ior

. part e das vezes são devidas ao

mau funcionamento do.aparelhe dieea
tivo e consequente Prisão de Ventre.
As Pílulas do Abbade Moss.são indica
das 110 tratamento da Prisão de Vea
tre e suas manifestações e as Aneioco-

I;te� Licenciadas pela Saude Publica, as Pílulae do Ab·
bade Moss não usadas por milhares de pessoas: Faça o

9 Sábado Farmácia
Santo Antônio - Rua João

Pinto., I As 8 hs.
10 Domingo _,. Farmácia O ULTIMO BALUARTE I

Santo Antônio - Rua João
com Ray Milland Marisa PRADO

Pinto. I AUDACIA DOS FORTES Alberto RUSCHEL
16 Sábado - Farmácia:

com V. Monroe Miltoin RIBEIRO em
Catarínense - Rua Traja-I N C" O C�,NGACEIRO

I
o programa: me Jornal. "-

no.
.

Nacional. No pr�grama: Cine jornal.
17 Domingo - Farmácia

I Preços: 7,00 - 3,50 j Nacional.Catarinense - Rua Traja- ,

Preços: 6,20 _ 3,50

.0;3 Sábado _ F�nnáoi.:�tJ .-'.':11 Imp.• té 14 anos,

Noturna - Rua Trajano. I\'-
- '

24 Domingo - Farmácia As 8;30 hs
Noturna � Rua Tr�jano. I Margarete LOCKWOOD

30 Sábado - Farmácia, Maxwell REED - em

Esperança - Rua Conse-' LAGRIMAS DO CORAÇÃO;
Ih' M f I I As 8,15 hs.
erro a l;a. N o programa: Cine jornal. / Dean STOCKWELL31 Domingo - Farmácia', Nacional, Margalo GILMORE emEsperança - Rua Conse- Precos : 7,00 - 3,50•

- ERA SEMPRElheiro Mafra. I PRIMAVERAO s'erviço noturno será an
-

f!.\ � i .. .

efetuado pelas Farmácias! -",1 " ( )]Dl No.programa: Cme -Jornal.

Santo An'tônio, Moderna e NaCIOnal.

Noturna,. situadas às ruas I As 5 - 8 hs Preços: 3,50 - 2,00
João Pinto e Trajano n. 17. Marisa PRADO Imp, até 14 anos.

f3Lf)l?IÂ
Es.reHo

__(�().-,()�()_()_()4lIIiat-() ()�(1"'()_(),

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ .. G.ARGAN".

DR .. GUERREIRO' DA FONSECA
lil1peclalLHa d. O_pltal

\

ReceitA de Oculoll - 'Exame' dtl Fur.rl.o 01. fllhf\ (lo.

Clalllliiicaç'o ri. Prcllllin, Art.erial.
'

Moderna A(Jar�lb.ltl!lD,
CUlUlultóri� - Ylaco.de· d. Ouro Preto. t

ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN
ro PARA INFLAMAÇÕES E DORES .

TRATAMF;N�O SEM OPERAÇÃO' DAS

SINUSITES
•

[<' INFLAMA'ÇÕES DA CAnEçA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM nORAS' MARCADAS.

DR. GUERREIRO
CONSULTÓRIO -"- VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA .BELO I.IORIZONTE.
RESID�NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

x c

.....l.-;:Í;.')_(�(,_(l_)_).....(. '

'.

horas.
Dia 17 - Domingo - Tarde Dansante - Início

17 h6ras.
Dia 23 - Sábado - Soirée - início 22 horas
Dia 31 .....:_ Domingo - Cock-tail Dansante - Início

tO horas.
NQTA: --'- Servirá de ingresso o talão do mês corrente.

Viagem com seguriloça
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS 00

RI?IOO t<SOL-BRASILEIRO»
lorianópolis - ltaja1 - ,Joinville - CuritIba

- .

Agência: nua. Deodo:ro esquina da
Rua tenentE' Silveira

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

._--;'!"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LIRA TENIS CLUBE! E O I T A L
tele-: PROGRAMA. DE FES'l'JI.. G 1�AHA O MÊS DE MAIO JUIZO DE DIREITO DA comarca da Capital; a dos

Dia 9 - SÚlJ��l:O - Grand:osa . �o�rée - C�..r�ação ,COMARCA DE BIGUAÇU interessados incertos, pOI·
ela Rainha dos b�iLL1dantes Ul1lversJtarlOs - Il1JClO 221 Edital de citação com o pra- edital com o prazo de trinta
horas. zo de tr.inta (30) dias I' (30) dias, publicado três

,

. Dia 17 - Doming� - Tarde Dansante - In íc!o I O doutor Osmundo Vieira (3) vezes em jornal da Ca-
l7 horas.

. I Dutra juiz dê direito da 'co- pital e uma (1) vez no "Diá

.D!a 23 - Sába.d�.
- So irés

� início 22 horas... I
marca' de Biguaçu, Estado rio Oficial do Estado". Ri

Dia 31 - DODlll1",0 - Cock-ta i] Dansante - II1lClO de Santa Catarina, na for- guaçu, 20-4-53. (Assinado)
10 horas.

.... _

' ma da lei etc. O. Dutra. E para chegar ao

NOTA: - Servira de ingresso o talao do mês corrente. I Faz saber aos que o pre- conhecimento dos interessa-

contr.ariando, a.o seu. já a-Ilonos, -sôbre o assU1:to, re-
' x

sen te edital virem ou dêle dos, passa o presente edital
�

,

�()�(l� ....�i��J..........\i.......()�().._.().....(\......�O " • •

nunciado habito de tratar cebeu uns, também, do, I conhecimento tiverem que, com o prazo de trinta dias,
dos assuntos de interêsse de 'prefeito municipal de Cha-

A
por parte dé Maria Júlia dos publicado e afixado na for-

Chapecó diretamente com 'pecó, o qual, tinha e� mãos. ULTR SONO Santos, por seu assistente ma da lei. Dado e passa-do
o sr; Governador do Estado, Convidado pelo lider d'o P. judiciário, dr. Jaymor Gui- nesta cidade de Biguaçu,
declarou qque desta vez, 0- S. Doo o sr, deputado Esti- marães Ccllaço, lhe foi di- aos vinte e três dias do mês

cupava a tribuna, visto, os valet Pires, a dar conheci-

TE RA-P IA
rig ida a petição do teor se- de abril do ano de mil nove-

reclamos referentes à lega- mento ao plenário do texto '" guinte: Exmo. sr, dr. juiz de centos e cinquenta e três.

lização de títulos de conces- do telegrama recebido do direito da comarca de Bi- Eu, Orlando Romão de F'a-

são de terras, não tendo si- sr, Prefeito de Chapecó, res- gu açu. Diz, Maria Júlia dos ria, escrivão, a fiz dactilo-
do até hoje atendido. Ape- pondeu o sr. deputado Paulo O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN- Santos, brasileira, viúva, re- grafar e subscrevi. Biguaçu,
I.OU para o lider do Govêrno, Marques que, lamentava ItO PAHA INFLAMAÇÕES E DORES. sídente em Antônio Carlos, 23 de abril de 1953. (Assl-
o sr. deputado João José Ca- não poder atender a sol ici- TRATAl\'IEN'rO SEM OPERAÇÃO DAS neste município, por seu as- nade) Osmundo Vieira Du-

bral, 'para que o auxiliasse tação, em virtude, do citado s isten te judiciário, que pos- .ra, juiz de direito. Confere
na solução desse problema. telegrama, conter expressões sue, por si. e por seus ante- com o original afixado I no
Declarou, o referido depu- desairosas ao atual govêrno, S I·NUS. ITES cesscres, há mais de trinta .ugar de costume. O escrí-

tado, que além de vários te- com o que, êle, orador, não 11105, mansa e pacificamen- vão: Orlando Romão de Fa-

leg ramas que recebeu de co- concordava. te, sem interrupção, nem 0-, ria.
í-: TNFLA�1.',ÇÕESODCAOMCABEÇA E GARGANTA. -os ição, um terreno situa-

TRATA]\lENT HORAS MARCADAS. 1 A tôn í C 1 no

DR GU·E IRRE IRO J l�O�i�íPi�: ��:�;:���y' (��l�
• -

juen ta e seis mil quatrocen-
os e noventa e sei's metros

uadrados), medindo 66 me

ros de frente, por 856 me

:1'08 de fundos, com as se

gu in tes confrontações: ao

_c....()�O�()�()�O__()_()_()_()__�(' Norte, com terras de Valde-
ní ro Rios; ao Sul, com ter
·as de Antônio Medeiros; a

'reste, com terras de Germa
'o Valter, Manoel Júlio Coe
.he e Campolino João Elias;
a Oeste, com terras de Val
lemiro Rios e José Antônio
Veber ; e como não possue
ítulo de domínio, quer, pe
'ante v. excia., regularizar
.s seus direitos sôbre o re

'erido imóvel, pela ação de
usocapião, com fundamento
no art. 550 do Código Civil

bem como o representante <). .. •

'lo Ministério Público e o I u Domll:go - �armacla
-:;erviço do Patrimônio da I ,''loderna

- Rua João Pin

'Jníão e por editais de tr in- to.

a dias os interessados in-
I !) Sábado

�

F.armácia:ertos, para contestarem a; � '_
• .

_

'resente ação de usocapião i �.allto AntonIO - Rua Joao

'0 prazo de dez (lO) dias, i ['into.
.•

�ue se seguir ao término do I 10 Domingo - Farmácia
)l'azo do edital, na qual se

i

Santo Antônio - Rua João
"lede seja declarado o domí- !

Pinto.
!lio do peticionáriô sôbre o': 16 S" b d ' .

: (udido terreno, prosseguin- i
.

a a ,o
- Farm��la

(l.o-se, como de direito, até Catarmense - Rua TraJa
"inal s,entença e execução. ,110.

?��se a causa o v�lor de ... f 17 Domingo - Farmácia
..'r$ 2.100,00. ASSIm, D. e A. Catarinense - Rua Traja
esta, P. deferimento. Bi-

8 d b·
no.

g-uacu, e a 1'11 de 1953.
,'As�inado) Jaymor Guima-' 23 Sábado � Farmácia

rães Collaço. Rol de teste- ,'J oturna - Rua Trajano.
munhas: João Francisco 2L1 Domingo - Farmácia
Elias, José Coelho Vieira, �Iot�lrna - Rua Trajano.
P�ulino Neis, todos brasi-: 30' Sábado - Farmácia
lelros, casados, lavradores ,e n R C'd • . I l',sperança - ua onse-
resl entes em Ant011l0 Car- 111 .••

. .

los. Comparecerão indepen- i ,aeuo Mafra.

dentemente de intimação. 31 Domingo - Farmácia
Em a dita petição foi dado Esperança - Rua Conse
o seguinte despacho: R. ho- l�leiro Mafra.
,ie. A. à conclusãol Biguaçu,
8-4-53. (Assinado) O. Du
tra. Feita a conclusão foi
exarado o seguinte despa
cho: Designe o sr. escrivão
dia e hora pará a iI)quirição
das testemunhas al'roladas,
ciente o dr. Promotor Públi-

Cera
A

m·lca·· Sa-O Caetan'O '��·d�ig��,Ç��lt;��-�I:od����
,

.

.

ii justificação foi esta jul-
:rada por sentença do teor

fIJOLOS PREN�li..tJOS. TELHAS, LADRI- .:leguinte: Vistos, etc .. Julgo
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA.. por sentença a Presente jus

tHicação para que produza
TARIO os seus jurídicos e legais

PRONTA ENTREGA efeitos. Façam-se as cita-

I

'�� V,Se pela Osny Gama .� C I-a. ;õe�o:eq�l:�����t�:tei;i�i��.:
a.� : ex Promotor Público por man- DE PURA lÃ

EFlL. I dado; a de delegado do Ser- - SOB MEDIDA -

JERÕl\.MO COELHO, 14 - Caixa Postal. viço do Patrimonio da Uni-

C(}�selheiro Mafra 6. Fone '239 _._ .Florianópolis ão, por precatória, que de-
LOJA: Rua 'Felipe Schmidt

2.358 DISTRIBUIDORES"
verá ser expedida ao Juízo 7-A

de Direito da la Vara, da. FLORIANÓPOLIS

Legislativa. Assembléia

o hder trabalhista nega-se a ler um

t!rama do Prefeito de Chapecó por cun
,ter «expressões desairosas ao

atuàl governo»•.•
Sessão do dia 4-5-53.

Presidência: Francisco

Neves.
Secretaria: Lerioir Vargas

Ferreira e Elpídio Barbosa.

HORA DO EXPEDIENTE

Necrológio do sr. Carlos

Speral1ça
Na tribuna, o s r, deputa

do Siqueira Bello, fez o ne

crológio do s r, Carlos Spe
ranca, ex-prefeito de Caça
dor> e prestigioso político
pessedista naquela zona do

Oeste Catarinense, falecido

em. Ponta Grossa, onde se a

ch�va em tratamento de saú-

de.
Em nome de suas banca-

das solidarizaram-se com o
.

):equerimento, os S1'S. depu
tados Coelho de Souza, Pau
lo Marques e Estivalet Pi-

\)

.res.
A votos, foi aprovado,

unanimemente.

/
•

Necrológio elo sr. Helmuth
Müller

Seguiu-se na tribuna, o

sr, deputado .Waldemar

Grubba, que levou ao conhe

cimento da Casa, o faleci

mento do sr. Helmuth Mül

ler, ex-prefeito de Pôrto U
nião. Terminou, solicitando
constasse em ata, um voto

de profundo pezar, pelo in
fausto acontecimento. Em

nome de sua bancada, soli
darizou-se o sr. deputado
Enedino Ribeiro. Aprovado,
por unanimidade.

ExOneraç!:í��trOfeSsol' ;;t..,� .hyz�{/dJ2.U,
•. ..'Na tribuna, o sr. deputa- }

dei Coelho de Souza, teceu

considerações em torno -do, no nove, BANeO AGRleOLA o, ��.

protesto do dep. Tenório Ca- -
-

,--ri'l-c1n'fti;·''''em�"Trtmfe'-da'''ex'õ:'o .. -"" .i � �A eOb'Péõ:tlv���;,eré'�;lo n!"1;do BcRMIL.-' .,�

neração do professor Aní-' S·EOE PR-OPRIA

bal, que exercia o magisté- iRv.o, &r� Yl� 1b
rio em Campos Novos, ale- FLORIRIfOPOLiS - STR CRTRRIIfR
gando não haver nenhuma

injunção pol ítica naquele
ato do Govêrno do Estado e

sim, uma sanção' discipli
nar. Aluga-se Desaparecido o

<'Comet» com 41

LONDRES, 4 (U P) - A

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS :M.ICRO-ONIBUS DO

R4?IDO' (SUt-B·RASILEIBO»
"lorianópolis � Itajaf - Joinville - Cl1:-lÍiba

•
-

Agência: nua DeodoJ'o esquina da
Rua Tenente Silveira

r"

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua
ões, requer a v. excia. que, Conselheiro Mafra, 33 _ 20
a fôrma do art. 455 e se- andar.

'

'u intes do C. P. C., se pro- ENTRADA FRANCA
eda em dia, hora e lugar
_n tecipadamenta., deSig.na-!_,,- --v...o '0-'-'"

'os, com ciência prévia do
..__ --'-.......... _

lr. Promotor Público, a au- I ,

.

i iência de justificação de �arm·acias'osse, com os depoimentos l
las testemunhas abaixo ar- d PI t

-

oladas, feito o que, julgue e an ao
'. excia. a justificação, man-
lando citar pessoalmente os

nencionados confron tan tes

CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO·
- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. \

RESIDÊNCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

OLHOS - OlJVlDOS - NARIZ. GABGANT.I
DR" GUERREIRO DA FONSECA

.

a.peeiaÍb.ta fi. H_pltal
.

,

� segundo o processo esta
ielec ido no art. 454, e se

.u in tes do Código de Pro
esso Civil. Nestas condi-

. Receita de Oculoa - Exame de FUAno de Olh" o..
,

'lasl!ifieaçlo da Pressão Arterial. '

Moderna Aparelhagem.
CouuJtóri. - Visco.de d. 01lro Pr..to !

Grande Oriente de S. Catal'ina
CONVITE

O Gr:. Mest:. do Gr:. 01':. de Santa Catarina, Con
lida o Pov:. Maç i. de sua Obed :., o 111':. de outras
)obed:. e os de passagem por êste 01' :., bem como suas

.·,�xmas Famílias, para assistirem o Ceremonial Funebre
lo Gr:. Dignot:. membro do Sob:. Frib:. de Just:. Maç:.

CYRO GUIMARAES TEIXEIRA
..Que o Gr,:. 01': .. de S. C. fará realizar na noite de 8

.o corrente ;tJês,- as. 19,30- horas, 'na; séde do Podersà-eua
lidaI Ramos n. 80.

TRAGE: Smoking ou preto.
Y:. A:. C:. - Gr:. Mestre

...
I

.$ (�DnRI�nD

.MÊS DE MAIO

O serviço noturno será
efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio, Moderna e

Noturna, situadas às ruas

.Ioão Pinto e Trajano n. 17.

-

'P
GI/ccw/-el/de

.e11/ te/JIIW
o SEU

SOBRETUDO

REHHER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



J

EMlTRÊS MILHÕES
QUEDOS FURTADOS!

J:10, 5 l y .A.) - Um fur- do: desapareciam, de pre- guiar Lima, com 4

to de mercadorias no valo,!'! f'erência, brinquedos, por
j mais Ovidio Manhães e ou

de' mais de três milhões de: ocasião do Natal e parecia tros auxiliares' de meno

cruzeiros, cometido por nu- I presidir a tudo um plano categoria.

meroso grupo de emprega- limitando o furto a uma

dos de toda confiança da quota fixa anual.

"Casa Arthur" (Rua Luiz O PRóPRIO CHEFE

Assumiu, dia 2 deste mês, O ESTADO que tem no Si'.

as elevadas funções de vo- Gustavo Zimmer um grande

gal representante dos em- amigo, cumprimenta-o efu

pregados, na Junta de Con- sivamente.

�!l��!�ta�, �u�!��Oel��ust��� i Jôblleô�d8 'P,ita
Zim�:r,. destacado líder co- das rodovl-as II-Ornercrarro e elemento de pro-

-

jeção em riossos meios so- Sa-O 'Paulo e RI-O- de Camões, 2), foi pressen- Pelos esclarecimentos a- A oportunidade do desvio
s r. Balbin, que foi candida-' prisão de sete dirigentes ciais. tido em setembro de 1952 e gora prestados pelos ernpre- rôra escolhida

to presidencial em 1951 do' comunistas por falarem PetrópoU� agora conf ifrnado ao fim de gados, suspeitos, verificou mente, pois Natal é p tempo
Partido Radical, f.oi detido: contra o governo e distrí- RIO, 5 (V.A.) _ Realiza- diligências executadas pelo o detective Borges Foreste em que o enorme movimento
em sua residencia. A prisão buirern folhetos contra Pe- .

16 h detetive Borges Fortes e pe- que o principal responsável de mercadoria torna mais
. 3e, hOJ e, as oras, no

c�municado, 1'on., . .
Monumento Rodoviário, pro-

lo investigador Osvaldo, da era o chefe da Seção de fácil a operação e o período
O)_()_()_()_()_()_O�o.._.()__.()_()_

movido p:10 Touring Club Seção de Roubos -e Furtos Br inquedos da casa, um ser- de venda rápida do produto

do Brasil, a solenidade co-
da Delegacia de Roubos e vidor de 15 anos de serviço, do furto, distribuindo

memorativa do Jubileu de Falsificações. o sr, Osmar Júlio de AÚlÍ- feiras e em outros locais de

Prata das estradas Rio-São O BALANÇO REVELOU de. Como cumplice, tinha Jo- comércio sem
. fiscalização

Paulo e Rio-Petrôpolis, pois O primeiro sinal' do des- sé Rosas, empregado com 5 no Distrito Federal e

vio de mercadorias apare- anos de serviço, Abílio .A- São Paulo.
há precisamente 25 anos, no

'Sovemo do sr. Washington
ceu no balanço da firma da-

SLuis, se estabelecia a liga-
do em setembro de 1952. O Comissão de ocorro los

ção permanente da. caPital'
contador notou uma dife-

la República com dezenas rença de perto de FI�gelados do' Amazonasde cidades, em vários Esta- Cr$ 8DO.000,00 na conta pró- U
"

.

pria. Intrigado com o fato, RIO, 5 (V.A.) - O pres i- causados pela elevação a

fez uma verificação nos ba- dente da República assinou normal do nível' das águas,
lanços anteriores e conclui� decreto ontem criando a Có�

.

tendo em vista a ajuda fe
existir a mesma diferença, missão Executiva de Socor-' deral à reconstrução de ca

em todos êles. Cientificou,
I
1'0 às populações vitimadas' sas de trabalhadores, de

então, a firma proprietâria pela enchente do Rio Ama-! instalacões de trabalho e à
do estabelecimento - Cas,

I
zonas e seus tributários, que i reconst'i{�1Íção das planta- \

tilho & Rossi - do que a I se constituirá de represeri-Í ções e do gado, sobretudo
contahilídad., lhe revelara. 'tan tes do Ministério da A-' dos pequenos proprietários
POLICIA NO CASO gricultura, da Educação e e arrendatários; adminis,

As investigações feitas Saúde e da Viação e Obras
I

trar o auxílio a que se re.

pelos policiais da Delegacia Públicas, designados pelos
I
fere o item anterior, medi-

de Roubos e Falsificações respectivos titulares. I ante plano. que será subrne-

revelaram detalhes mais I tido ao presidente da p'epú-

surpreendentes ainda, que .a PROGRAMA blica, salvo caso de socor-

confissão final dos implica- Incumbe à Comissão Exe- 1'0 de emergência, de acôr

dos viria confirmar: as cutiva de Socorro: Tomar as do com os recursos que f'o

'nercadorias eram furtadas medidas prontas de socorro rem destinados a êsse fim;

BRI

FACIL COLOCAÇÃO

d F lh
dos, através do bronco rodo-

Assinalou �!��o�em o an�má,�natalfcio do j d-Prlesidente d� �eu órgão �i\���iOe��O-�ã;r:����� �;an:�
• A C d d J

�
,

e c asse o Sindicato do d
nosso prezado e Ilustre conterraneo, sr. omen a 01' oao

I .,' ,.

a política rodoviária fede-

da Silva Medeiros Eilho, dedicado, Provedor da Irman- Emp:eg�do� do Comércio de ral, sempre continuada e de-

dade do Senhor dós Passos e Hospital de Caridade. I
F'Ior ianópõl is, por 8 anos

1 'd.
_

senvo VI a.

Figura marcante na vida social de Santa Catarina, consecutivos, funçao que .

.
' '" . I d f d

.

1950
" 1 Durante a solenidade se-

c Ilustre nátalicíante de ontem, exerceu e eva ,as un-, eixou em , ocupa atual-] ,.

'

ções públicas, honrando, com a sua sólida cultura de ma- I mente a presidência da J'un-
I ra maugurada uma placa de

g istrado, os cargos �ue. soub� desem.pe?har com zêlo � ta Governativa Provisória I bronz: com o nome dos en

l),o�dade. P.romotor publ!co, JUIZ de DI�eIto, Chefe �e Po- I da mesma Entidade, a secre- : genhei ros da extinta Comis

Iícia, Presidente do 'I'ribunal de' Justiça e do 'I'ribunal taria da Federacão dos Em- I são de Estradas de Rodagem

R�egional Eleit�ral, s. excia-. se impôs à estima, à admira- . pregados no C;mércio de i Federais, o .pr ímeiro órgão
(ao e ao respeito dos seus coestaduanos, Santa Catarina e adI 1

. d
.,.

f d 1•

.n d
"

d
.

t d ).- e ega- I' 1'0 OVIarIO e era, que teve
Encerrnn o a sua carreira e magrs ra o, com a .

d 'RCESP' i:
'

aposentadcria que lhe coube, não se afastou, ainda' as-
era a r: _

,lmpOl an-I o encargo da construção, da-:

sim, das lutas em pról de reais beneficios aos catar ínen- ! te· assocraçao com sede em I que las estradas. Foi chefe

ses. Ei-lo, ainda hoje, dedicando todas as suas energias, I'
S. Paulo. I da comissão o engenheiro

<·.(}(I·� a.sua Inteligência toda a sua cultura no exercício O prestigio que desfruta I .1' t J
.

T' 't,. ... • s- ..; • pau IS a oaqulm Imo eo

ria elevada funcão de Provedor da Irmandade do Senhor . no ambiente comerc iario de " .,
.

. .... . "C
.

1
de Ol ive ira Penteado Ja fa-

rios Passos e Hospital de Car-idade, desta Capital. O seu nossa apita, patenteou-o, .

'

trabnlho. naquele modelar estabelecimento' de saúde, que i vigorosamente nas eleições' lecido, a quem coube, tam- antes de entrar' nos arma- sanitário e quaisquer outras entender-se com as autor i-

se norteia por espír ito eminentemente cristão, concorre, -I para a indicacão da lista bem dirigir a construção da zens da Casa Arthur, fican- de defesa das populações, do' dades estaduais, municipais'

de. maneira destacada. para minorar o sofrimento de I 'tríplice, nas quais a chapa maior parte das estradas de elo, portanto, fóra do con- gado e propriedade atingi-" e pessoas privadas para a

quantos se. socorrem daquele tradicional hospit�l .

' 11ue ins-eria o seu nome ob- rodagem de São Paulo. trole. Outro fato constata- dos pela enchente; fazer um coordenação de socorro e

Agraciado com a Comenda da Ordem de Sao SIlves- teve expressiva vitória sô- _() () ()�) ()...() () ()__()__() o- levantamento dos danos auxilio à recuperação.
rre, no último ano, S. S. o Papa Pio �II reconheceu no I bre duas outras concorren- Assembléia Legisla, tiva ���>--.(�>.-..<)...-c�)__()"IIÍ.O"
ilustre e benémérito contérl'âl1eo altos'méritos. Honraria I

teso
insigne, a !lOUCOS conferida pelo Chefe da Igreja Cató- Estão, pois, de parabens,
íica, ela manifesta o valor d-êsse. varão. ilustre por todo� )S trabalhadores, de vez que
os títulos e, sem dúvida, concretisa a vontade dos cata- �erão no vogal ora empossa
l'inenses em destacá-lo entre os seus conterrâneos, pelos do, um defen�or dotado de
!"erviços de real valor que há prestado à sua terra e à �centuado espírito de clas
sua gente. ,e, 'ao lado de �lma sólida

No 'dia de ontem, .homenagens expressivas e sinceras :u!tura sobre a matéria e

foram tributadas ao ilustre Comendador João .da Silva ,elevado censo de equilíbrio.
J\Iedeiros Filh� e, nós, que (j temos figura respeitável e : fusto prêmio a quem possue'
[\miga, registamos embora. involuntàriamente com atrazo" tão brilhante folhai de ser

a grata efeméride, ?�raçando-o, co�dialtt_'ente, com o� �e- I liço prestados à classe que
lhores votos de fehcldades. extenSIVOS a exma. famlha. i represen ta.

, .

CA .... Justiça do TrabalhoI
I

COO-!

"
,

Presos por falarem
.ra o govêroo

BUENOS ArRE,S, 4 (U.P.) não tem relação com as in
- O ex- deputado Ricardo vestigações policias em tor-

!

Balb ín foi preso á noite pas- no da explosão de bombas

sada na cidade de Eva Pe- 'durante o cómicio em home

ron, acusado de desacato a
.

nagem a Peron. Em Tucu-
,

um policial de transito. O man, a polícia anunciou a

, ,

>�);���'�
-

"",
--

Sempre que aludimos à pena de, aluguel, um .101'·
nalista palaciano, ex-locutor ad-hoc da Rádio de La
guna, sai aos pinotes e manotaços.

Não somos fortes no citar, mormente autore� es

tI"langeiros. Quer-nos parecer, sa.lvo melhor juizo,
que a expressão aluguel, agindo em função urtican
te ou alérgica, leva êsse, volúvel caneteiro aos de-'
:;esperos de um complexo amoqueano, assinalado
num livro de Stefan Zweig.

Na tentativa ilusória de afastar da sua fama o

sentido indisfarçável da expressão, esfalfa-se o po-
.

bre em fazer crer; aos outros, que somos contrários
à l:'emuneração a'tls profiss,ionais da imprensa! Não!
A nossa mordacidade procura, apenas, aquela donnà
móbile, qual' piuna aI vento. Nessa pena ao vento é
que está a história. Não é ela a mesma que hoje ba
jula quem ontem feria? Não foi ela que escreveu o

discurso da Laguna e tantos artigos - alguns ainda
aqui na gaveta da redação - afirmando, sôbre ho
mens e fatos, justa e precisamente o contrário 'do

. que atualmente af!l'ma? N�o está ela servin?o a um

enredador comadresco, da Janela do mangue, a fazer
trancinhas e intrigas .com hora e local inventados?
Não terá essa peninha de alma penada, revoltas ín
timas e dolorosas quando se desdi.i, quando se anu

la, quando se despersonaliza? Quando foi ela pena
verdadeira, nobre, vertical, honesta, tel'sa e' cálida,
soberba e magnânima, casta e pura: na acusacão ou
na defesa? Ê fácil responder. Na acusação agia de
s,interessadamente, por ideal. Foi cáustica e impie
dosa com o réu. Mas o réu era senho'r de grande po
der econômico e resolveu alugá-la, paya que ela re

fundisse em elogios e gal)Os, em perfumes e -flôres,
as críticas e os ataqúes, os cheiros e os espinhos com

que, em passado muito próximo, proéurára combatê
lo e ridicularizá-lo. Foi assim que ela ficou sendo de
aluguel, mercenária, metálica ...

·

mendiga da piedade
dos que passam ,ao largo, de· lenço ao nariz ...

Amanhã, .depois de usada a enferrujada, recebe
rá a ordem: circulez! E virá, com remorsos de Mada
lena, bater aqui, à porta ... Com essas, .sempre aeon-I
tece isso... I

segundo um

--------- ---

Florianópolis, Quarta-feira 6 de Maio de 1953

\

Comendóder Me-

Denuncia o Dep. Wilmar
Dias. Violencias em Guara�
mirim-Clima' de:insegu
ra�ça naquele municipio

Sessão do' dia 5-5-53. P. S. D. local, e "do seguinte
Presidência: Volney C. de teor:

)liveira. "Presidente Partido So-
Secretaria: Lenoir·Vargas cial. Democrático - Fpolis.

Ferreira e Elpídio Barbosa. Comunicamos prezado che
Js galinheiros do LA.P.T.C. fe que p1'óceres udenistas
Como primeiro orador do locais estão exercendo forte·

dia,.o sr. d-eputado Francis- pressão nosso� candidatos a

�o Mascarenhas, refuta, ta- Vereadores presença filho
chando de tend,enciosa, uma Govei'nador·e outro elemen�

reportagem do semanarlO to que se diz fiscal federal,
"A Verdade", sob a títu,lo visando renúncia mesmos

"Galinheiros_ do I.A.P.T.C.". candidatos principalmente
O assunto provocou dos pre- Leandro Bogo.
sentes a mais larga discur- Solicitamos providências
são, principalmente entre o fins garantir clima segurau

orador e os srs. d.eputados ça democrática ..
Osvaldo Cabral e Cássio Me- Saudações partidárias
deiros. Ricardo Witt - Presiden-
L18° aniversário da Polícia te Dil'etório P.S.D. Guara-

Militar mirim"..

.

Foi apí'ovado, unalllme- Terminou, solicitando ao

mente, indicação do sr. dep. lid�r governista, providên
para o Francisco Neves, no sentido cias no sentido de ser asse"

de se apresentar voto de gur�do o élimá de

seguran-jcongratulações pela passa- ça necessário ao bom anda

g.em do 1180 aniversário da mento de eleições, num re
Julgando as apelações, a

Polícia Militar. gime democrático.
José Bonifácio contra a de- Terceira Câmara decidiu Situação angustiante dos Ordem do Dia
�isão do juiz da 15a Vara �onfirmar a sentença de pri- . operários da Cia. Lumber I

Em primeira discussão,
::;riminal, que entendera te- illcira instância, por ter fi- Na tribuna, o sr. deputado, foram aprovados os proj.etos
rem sido compensadas com �ado plenamente demonstra- Fe.mando Osvaldo de Oli-l de lei, ,.�s. �.04-52 e' .12-52.
IS declarações do deputado [a pela prova dos autos e veua. tornou a levar ao co- ? pllmel,IO,. conslder� de

d d d t I
�

d
.. , '. ,nheclmento de seus pares, jUtIlIdade publIca o Instituto

'lUma mesa-re on a e e e- ,eompensaçao e InjUrIaS -

't'_ .' C t
.

.

d O
ceram e desrespeitar'am oro . �. . , A' �

SI uaçao angustIante dos 0- � .a, armense e eeanogl'a-
. ,

\lISaO e em dIscursos na tn- �,em cOllsequencIa, nao ha- perários da Cia. Lumber, de fia e Pescas Científicas e o
dens do PrefeIto,

l' d CA
- •• , '. . •

l
.

C
. d t' G'

_ �,
huna a amara. as 1l1JUrIas ver cnme a gum a punHo anoll1has. segun o, au orlza o over-

O caso de sonegaçaoe. R' d' G'
•

I d 'Af' no do Estád' d
..

'.
. atribmdas ao sr. lcar o . unclOuOU como re atol' as Irmou aquêle parla- .

o a a qUll'lr, por

. fal.so. O que ho�ve'fOl. o s.e- .'.Jaffet quando, em entrevis-
;

apelações o desembargador mental' que, além do desain- doaç�o, .uma área de terra

gumte: os aludidos fiscaiS, r .
..

I., paro, por parte do Superin- no dlstnto d·e Matos Costa,
'" . ... ,:a aos Jormus, verberou o Jose Duarte, tendo acompa- -municipI' d pA 't U·-

em AgutI verifICaram que' i .' tendente Geral das Emprê- .

o e OI o mao,
. '." � . i ,�scândalo armado em tôrno

I
nhado o seu voto os desem- sas Incorporadas, os apêlos destinado à construcão de

. diversos colonos nao haviam, . ,.

.

I '.. �

.

•

.

. I do mquerIto do Banco do I bargadores EUrICO Palxao e dirigidos ao sr. Presidente um grupo escolar.
r oçado as belrad·as da estra- .

ry '1 "'ta' B dR' bl' G t' l'I ...raSI .
;::, mpa erg. a epu Ica, sr. e u 10

da B lavraram as mu}tas. Os I .

Vargas, até hoje, não foram SEIS MILHõES DE PES-
multados recorrer�m ao In-IP VI'lsl�ta O «Alm'" te ,�ten�idos. E' qu�, os se�s SOAS DESAPARECIDAS
tendente e este fOI reclamar I eron tran . vencImentos contmuam 'nao Munique, ,5 (D.P.) - A

ao Prefeito. A politica, co-
\

S Id h
! sendo pagos, o qu·e vem a- Cruz Vermelha alemã anun-

a ao 8» contecendo, há vários me- ciou que, a partir de 1945
moé claro, fez o resto. Ape- ,

ses. seus serviços de pesquisas
o coman- V.

. .

lolências em Guaramirim permitIram encontrar seis
Maior, a- Na tribuna, o sr. deputado milhões de pessoas, entre as

ministro Wilmar Dias, levou ao co- quais 155.'000 crianças. Cêl'

argentino da Marinha, con- nhecimento de. seus pares, ca de 14 milhoes de alemães I
tra-almirante Olivieri, ha- telegramas da cidade de se dirigiram aos referidos I

Guaramirim, onde se real i- serviços. Ainda agora,. a
I

viam apresentado sauda-

I
I

zarão, em breve, eleições pa- média diária dos pedidos de
ções ao presidente da Repú- ra a Câmara Municipal, as- procura que chegam à Cruz

I
blica, no palácio do governo. sinado pelo

I

presidente ,do, Vermelha é de 1.7�0.

[,m Nova-Trent'o
VI IA

·

- 10 enCihS e
Nova-Trento vive, ultima- luz a aplicar multas. Estas burlar a l,ei - o que não

,

d .. 'd I
.

;0 evem ser eXigi as quan-, houve, no caso.

do há manifesta intenção de! (Continúa na 3a pág.)

�em provimento à apelação
'nterposta pelo deputado

meR te, em triste evidência.

Aquele antes tão pacífico e

amorável recanto catarinen

se, agora, de quando em

t)uando, se destaca por la

mentáveis ocorrências ali

verificadas. O seu prefeito Jaffet A�solvi�o
municipal, homem inculto,
sem personalidade, vive
f.
�ervindo de instrumento a

RIO, 5' (V.A.) - Por unâ-I De sua própria decisão,. o
limidade de votos, a Tercei- Juiz Teles Neto tambem re·

,'a Câmara Criminal do Tri- 20rrera "exl-ofício"
Tribunal.

UM A UM

perseguições e violências,
manejad<> por terceiros.
Vem ele, agora, de suspen

der por 10 dias, os srs. Ma·r

cos Maria Mazzola, fiscal

:Junal de Justiça negou on-

geral e Ricardo José Piazza,
fiscal auxiliar do município,
porque sonegaram lança.
mento de multas e desobede.

nas um colonó deixou de ser BUENOS AIRES, 5 (U.
multado. EstaVa ausente há. P.) - O presidente Peron'

dias, e sua mulher já inicia- ( visi�ou hoje, o navio-escola

ra o roçado, que foi co�clUi-1 brasileiro "Almirante Sal

do no dia seguinte ao da vi-· danha" - que zarpará ama

sita dos fiscais. Estes, pois, I nhã, de regresso ao Brasil
.

d"t
. I d' d dagiram Irei o, que ·a mls- - sau an o o coman ante

sã,! de fiscálizar não se re-
!
e a tripulação.

Anteriormente

dante ·e o Estado

companhados do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


