
NÃO CUMPRIU Extinçao da Lo'"
o- Chefe de Policia a decisão judicial teria 'ederal : n:.l

RIO, 16 (V.A.) _ Chega-
' RIQ, 16 (V.A.) - o Pro- ao Superior Tribunal Mili- Guerra, de Belém do Pará, RIO, 16 (V.A.) - O d�P:

rá, amanhã, de volta .de sua
I
cu.r�dor Geral

. �a Justiça I tal' a �enúncia do, Pr�motor l contra o Chefe �e Pol�c�a de Simão Mansur apresentou,
viagem aos Estados Unidos, I Militar transmitiu, ontem" da ,Oitava Auditoria. de Manaus que, in expl icàvel- ontem, um projeto regulan
,

d f' t t d
. tA' ..0--0...0--0...0--0....0--0...0--0--0; mente negou-se a cumprir do a extinção da Loteria doon (;) OI ra ar e m eres-

_ '. ,

' • I '. . A . . •

ses do país e também do

n Im I I
:
I

� �! � II �1:��r:l�I:I�i::I:.éU�eCOl��·��:� :I�:::OO n: :���!�::I!:ã: ::�seu Estado, o governador
,

dos pelo Conselho de Justí-" tadual de todos os seus fun-Amaral Peixoto. Seu desem-
ça daquela auditoria. cionários. A' propósito pro-barque está marcado para o

, OS CONDENADOS vocou viva oposição dameio-dia.
Rubens de Arruda Ramos. Os réus são todos civis e b a n c a' d � do govêrno,

Quem não puser em conta a doméstica servidão do residem em Manaus: Antô- sr. Arino de ,Matos, que re-Segunda-feira, por ocasi- ;

in'. Irineu Bornhausen à União Democrática Nacional, ja- "nio Gonçalves, Niltolino Ta- quereu verific�ção de vota-
mais compreenderá as causas de S. Exa. não poder se-

yares da Silva, Almino Viei- ção a fim de evitar fosse a
quer disfarçar a sua solene antipatia por Lajes. ra Filho, Benedito de Ol ívei- mesmaO nebuloso primitivismo da sua visão de estadista considerada objeto
de bobagem, proíbe-lhe ver o rico município serrano co-

ra Nóbrega, Severino Fer- de deliberação. Verificada a

mo parcela que, integrada na gleba catarinense, pelos reira Cândido, Artur Fran. falta de "quorum" o sr. Si
seus ímpetos progressistas e pela opulência da sua, va- cisco Xavier, Libanio de mão Mansur retirou o pro-riada produção, é celeiro farto e é impermutável esteio do Brito Monteiro, Antônio jeto, anunciandoequilíbrio econômico do Estado. Embaciados pelo faccio- que o a-

'sismo part.ídár io, os seus olhos, quando 'contemplam a
Inácio de Souza, Raimundo presentaria novamente na

i prosperada e formosa comuna planaltina, mais não enxer- Nonato Ribeiro e Manoel próxima reunião com 10 as

gam do que um foco de resistência política ao seu já ca-
. Joaquim Alves. Os três últi- sinaturas, torn-ando-o auto

'lamitoso govêrno. Lajes, para a miopia mental do chefe mos condenados a um ano màticamente objeto de deli-
do Executivo, perdeu a configuração geográfica de uni-::l '.

'

- "e prrsao e os demais a três beração, conforme determí-dade municipal, para ser} apenas, o ciumento e enciuma
meses.cio berço de Nerêu Ramos.

Tudo, nela, lhe é motivo de inamadversão. Para fe-' -------------------------

.r lr-Ihe o justo título de centro cultural, sempre que S. fusao Das C�íX s DeA comissão ficou constí-
I
Exa. se vê na obrigação de .visitá-Ia, apetrecha-se epre-' U r é:

tu ida dos srs. Armando FaI- : mune-se de ostensivas garantias policiais, afrontosas aos " + d
·

cão, Magalhães Pinto Az iz ]
foros de civi.lizaçãol e = .tradil,;õe1s de hotspitalidalhde. de' um Np O s,e .n. rt '.1 í ri, S'

',povo que prrma pe o CIVIsmo, PI' os ges os cava eirescos ..U
Maron, Vasconcelos Costa e I e pelo respeito às autoridades. ,RIO, 16 (V.A.) - O Di-) segurados.Manoel Novais, representan-I. Simples e rotin�iras questões de trâ�sito urb�no, 80-' rétor do Departamento Na- gens de caráter assistencial
tes respectivamente do psn,' oeranamente resolvidas por outras préf'eíturas, alí foram cional de Previdência So- que as .fusões poderão pro-
UDN PTB PSP e' PR I �rigidas em problemas graves e agudos, para provocarem cial, sr. Valdir Nieméier, em porcionar, de imediato, fri-,

"
.

o choque entre os poderes municipal e estadual e servi- declarações que prestou aos sou o diretor do D. N. P. S.,
ACld9DI:gdo- 8' rem-de alimento a Yeleidad� intervencionistas. Ao mes- jornalistas, ontem, esc lare- que os segurados que nov

lo-
'. ,� '. .mo tempo em .que os �ove:ri\�� locai", ele Blumenau e Join. ceux o 'sentido da recente momento dispõem de servi-

mor'to' um, 'de'PI_ .;i�)e, respeitados, .garantidos;.,� ií'anquilos (ta sua auto�o- ,po'l'tal'ia sôbre af'usão e in- ços prestados em pequenas
, nua, davam solução a questões dessa ordem, o de Lajes corporação das Caixas de A- parcelas, passarão a ser me-

tado Bal-aoo via metralhadoras pesadas d� �olícia Especial assesta- posentadoria e Pensões, sa- lhor atendidos, com a am-

" das, ameaçadoramente, na princípal praça da CIdade. lientando que a medida vi- -pliação dos mesmos.SALVADOR, 16 (V.A.) - O' que o sr. Irineu Bornhausen reserva para Lajes, no sa sobretudo por a Previ- Exemplificou com o casoQuando se dirigia para o in- projeto da nova divisão territorial dó Estado, constitui já dência Social ao alcance do da assistência médica, que
teríor do Estado, a fim de segrêdo de polichinelo. Olhando apenas para a extensão trabalhador, assegurando nas cinco caíkas sediadas
tratar de assuntos de ordem do município, sem atentar nas características especificas melhor os seus direitos. no Distrito Federal podem

I "''' del
das zonas de pecuária, de campos menos classificados, e ,Revelou que dentro desta ser classificados como bom

I
pessoa, num Jee.p '.

o ePl�- por isso também de menor densidade populacional - pre- orientação, das 183 institui- regular e sofrível 'tendo e�
• r _ - .. -_ ....

- -'_, ..

__
tado O�car Teixeira, bri- tende o govêrno esfacelá-lo, partindo-o em quatro. ções ex�stentes em 1936, t:- vista as instala�õ'es e o nú-

-----------------------� , lhante representante da Co- Gomo se tudo isso ainda não bastasse, o sr. Gover- mos hOJe 31, sendo 5 Instl-, mero de médicos. Com a fu-

Esperlalho-es Igem Co,m O ligação Baiana, foi vitima ,�tador, na sua notória e gratui.ta raiva de. ini�igo de La- tutos e 26 Caixas. No atual são, êstes serviços serão me-

,

de um desastre, morrendo. Jes, �rocura, no .momento, aphcar-)�le traIçoeiro golpe. govêrno, o movimento en- lhorados e alcancarão o ní-
<

•

! E que, no RIO, se empenha obstmadamente' para con- trou em n�va fas: e as res- I vel de bons. Cito� ainda ou-

Nome Da I. ,I.' Faltam detalhes precls,os ,seguir o desvio do traçado da estrada BR-36, de forma que �a�tes serao. fUlldldas, �omo I tro exemplo: as reservas aA ",ôbre o fato. c.o.n.tudo, pode- êle passe ao largo e ao longe da terra de Corrêa Pinto. unlca soluça0 para a sItua- ' serem aplicadas na constru-
mos informar qUe o mesmo' Essa rpdovia federal, como é sabido, partindo de Itapi- ção econômico-financeira a

I
ção de casas, tomand'o c'omo

ocorreu cêrca das 10 hor�s, ranga, no município de Chapecó, próximo à fronteira ar- que chegaram, em face da
I
base o orçamento do preI A especializada de Roubos

na altura de Milagres, õnde genttilla, adlcan�arf� �aj.es'd'de onde dem�ndar.á o lito�al. O i:upraticabilidade do mutua- I sente exercício. Reunindo�seGenolino Amado, em carta, e Falsificaçé?es, por inter-
,

'

I
seu' raça o nao OI g'lza o pelos estreItos mteresslclIlos lIsmo em pe�uen?s n;�ios. I todas elas somarão 47 mi

a0 Chefe de Polícia, pediu' médio do dectetive Júlio, o pequeno veiculo, por qual- partidários, mas obedeceu a imperativos técnicos e estra- O sr. ya'ldlr Nlemeler ob- lhões de cruzeiros, com osprovid'ências no sentido de
I sub-chefe da Defraudações, quer motivo, captou espeta-' tégicos, através de longos e cuidadosos estudos dos en- servou amda �ue as medidas: quais serã passiveI uma a-I cularmente. Nada se sabe' genheiros especializados do Departamento Nacional de em estudo cUIdam dos segu- plicação mais racional e deser apurada a "responsabili- apurou que os espertalhões, d

'
-

I também soAbr'e o que ter'l'a a-
Estradas de Rodagem e do Estado Maior do Exército. A ra os atIvos, que de futuro, '_ ,

_da de 'criminal de alguns in-
,

mandavam que os "assinan- (lupla importância da rodovia, no campo econômico e no irão receber os beneficios e', REPRESENTAÇÃOcQntecido ao motorista do ,"dividuos, que se dizendo tes" dos Estados' remetes- da de,fesa nacional, exigiu dos conselhos técnicos e mili- 'também daqueles que de-
funcionários da Agência II $em sua correspondência, parlamentar, que conduzia o tares, cautelas tais e tantas, que até extensos e comple- pendem economicamente da

, .
'

sidente da República u'ssi
Nacional, angariam nesta sôbre reclamações ou P,edi- 'Jeep". tos levantamentos aerofotométricos foram feitos para a: mesma instituição ou seja os

' -

O corpo do deputado Os_l raretificação do traçado. A circunstâqcia de Lajes ser be- aposentados e pensionistas. nau decreto designando fi
capital ,e no interior do país, :l,os de novas assinaturas, \TA' I

'

T'
.

f' 'd neficiada pelo projeto, não decorre, pois, de fatores es- NTAGENS IMEDIATAS segulllte de egação para re-
assinaturas para várias re- para a firma Campos'& Mar- cal' elxelr� OI trazl o pa- ,

l'd d F I d Abf'i'anhos à fata I a e geográfica, à segurança nacional e a an o so re as vanta- presentar o Brasil sem ônus
vistas, inclusive "Visão". Uns, na avenida Presidente 1'a esta capital e exposto à

<:\ vantagens e excelências de ordem técnicas. maior rendimento, na 'cons-

Entretanto,' esta última es- Vargas, 1.175 sala 510. 1
visitação pública, em câma- Bem de ver que, contra tão poderosos elementos a trução de imóveis para os

clarece o diretor da ,A. N'I Essa firma, entretanto,
ra ardente, na sede da As- comunicarem àquele traçado a marca de ideal, não po-

nada tem ,a ver com as ati-
- .

t d t
sembléia Legislativa, de on- derão prevalecer as ganas e os recalques, senão ainda es- Para garant,ia danao eXlS e e o en ereço

am-,
. , consos interesses pessoais, de um Governador, cuja inép-vidades de tais individuas, bém não, de vez que a' ave- de sana o funeral, hoje, às f t ordem em 801a-da já con ron a com os casos de calamidade pública.•

ii cr d' 'd f·d· , 16 horas.
A d d t d d BR 36 fpOIS n�o os e enclOu seus 111 a re e1'1 � nao possue a- mu ança o raça o a - - a' amosa estrada

I d' FI
10 trigo - é obsessão governamental, que, já pessoal- DI-oba '

Daogora a a t I G d gados, embaixador Carlos,. men e pe o overna 01'" já por interpostos representantes NI d'd t
' ATAL, 16 (V.A.) - Re- AI,ves de Souza, deputadodo P'reSl". Ilal do., D.', II.

"em ec o lonas an e-salas dos órgãos técnicos e dos ga-
l' binetes ministeriais. "uniu-se na Vila Potigual' a padre Arruda ,Câmara e

Com Ainda agOl"a, na Câmara Federal, subscrito pelas re- Comissão Interpartidária, cônsul Sotero Cosmo.Drasil BrCIO 1resentações catarinense,s do P.S.D. e do P.T.B., foi a-' para o fim especial de dis-
Cam a presença de autori- presentado e encaminhado ao titular da Viação o seguin- cutir as medidas garantido- 'o RISO DA CIDADE ...RIO. 16 (V.A.) - O Mi- L elen tíssimo Senhor General d d

. ',., )edido de informaco·es b 1 353a es, mdustriais, comerci- ,� ,
• ,so n.. :

ras da ordem e da liberdade"l° - Qual o traçado da BR-36?
2° - Em que trêcho desse traçado vai ser ou

na propaganda eleitoral do
está sendo aplicada pelo D. N. E. R. a municipio de Goianinha, em

verba de 5 milhões de cruz�iros consig- virtude dos recentes aconte

n�da n� orçamento do corrente exercí- cimentos ali verificados, porCIO? .•

d ' .

30 M d
'

e, ocaSlao e um comlCIO polí-
que.

'

- an ou o D. N. E. R. procedet�a estudos I .

para desviar aquela estrada da cidade 'tIcQ.

Ao, ato. es.teve p��sente, de Lajes?" I �o que fomos informados, \ ""
�,ta.mbem: Ilustre comitIva d� VoH�remos ao �ssunto, o}1ortunam�nte.. o PSP local, acaba de soli-I,e ,',o /.Q;' IDlretona, daquele concel-I

S. Exa., o sr. Irmeu Bornhausen, pode contmuar nos Citar, fôrça federal .

I O 't' S G .c
•

'd' h I ' . .' pala a pOSI ma - eu overml-tuado estabelecimento ban- seus mSI IOS0S empen os e revo tantes proposltos de' vm- I
ar l' di'. .

'

,

" gança contra a terra lajeana. Não o fará contudo imPII-l
g, an Ia as e elçoes mUlll- do, esta, na hora de, a-cário, especialmente chega- .

' , . .

d ,- .,",.ti'.,._.__._..--��
..-_--1 ?emente oculto, sOQ !ltQ.s.traI\.ç�s. d� alll!z;a�e llá�JJe Jaze'r, I

CJ..nalS e corilar,! '

,:1'
da de �êl'to l'\:]�gl:e, as claras, abertamente, como ll1Iml.!r9;\d�

"

�;��1�r",

1,\'1

osso fraturado, o úmero, a

meaçado pelo comporta
mento do paciente nos pri
meiros dias, em que insistiu
na assinatura de atos de go
vêrn o inádiaveis.
Tal imobilização - tra

tando-se, no caso, de fratu
ra do braço, e não do ante

braço - foi feita com um

Cbega, Boje,
Amaral Peixoto

ras, determinando, em con- aparelho que mantem o

seqüência, seus médicos as-I membro levantado num ân

sistentes, a completa imobi- gula de noventa graus em

I relação ao tronco.
.

l íznção do braço fraturado

(o direito), o que provocou t A providencia, dos médi

também a transferência "si- cos determinou, acarretou a

ne die" da visita do presi-
I

decisão de suprimir os apa

dente Odria, do Perú, ao
I
recimentos públicos do Pre-

Brasil. II sidente enquanto durar tal
INTERVENÇÃO situação, o que se calcula

/

A imobilização do mem- no prazo mínimo de um-mês.

nense, que comparecerá ao

Palácio do Ingá,

ão de assumir o govêrno, se
rá o sr. Amaral Peixoto ho

menageado pelo povo flumi-

ria o Regimento Interno •.

RfO, 16 (V.A.) _:_ A

1'e-'I'l'
querimento do dep�,tado Ar-
mando Falcão e mais 185 1'e'

presentantes d'e todas as'
correntes ,i politicas repre

sentadas na Câmara dos

Deputados, f'Oi, constituída
uma comissão- para .r,epre- ,

{e:ltal' esta Casa do c'ôfi.-,
g resso Nacional na missa de

ação de graças que será ce

lebrada no próximo dia 18

de maio, na Igreja da Cruz

dos Militares, pelo trans-,
curso do aniversário natalí- I

cio do Marechal Eurico Gas- ,

par Dutra, ,éx-Presidente da

República.

,,- .....

RIO, 16 (V.A.) O sr. FIRMA FICTíCIA,

RIO, 16 (V.A.) - O pre-

para o Tesouro, no II Con-
vênia da Civilização Cristã
e da Paz Cristã, a realizar-
se em Florença, em junho

agen tês corretores.

próximo: - chefe, ministro
Ernesto Simões Filho; dele-

quela numeraç-ão.

Adiada a viagem.
dente Odria ao

IlVIan,uel Odr�a, preside�te do

nifltério das Relações Exte- Peru, o Ilustre primeiro
riol'es distribuiu ontem à � mandatário da Nação amiga
i�prensa a seguinte nota: resolveu adiar sua viagem
-"Tendo o govêrno brasi- ao Brasil para depois de se

leiro feito saber ao govêrno encontrar restabelecido o

do Pe'l'ú que, em con�equên- Chefe do Govêrno brasileiro.
cia do acidente sofrido, o Dêsse modo, a nova data da

presidente Getúlio Vargas visita do presidente do Pe-

antes e convidados, foi inau
gurado, às 10,30 horas de

ontem, no Largo 4 de Agôs
to, 10, a filial do Banco Na-
danaI do Comércio em Brus-

não poderia tomar pa'r'te rú, será em breve marcada
pessoal nas festividades por acôrdo entre os dois

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A SEGUIR
ROBERT TAYLOR
JOAN FONTAINE
ELIZABETH TAYLOR
GEORGE SANDERS

,IV,ANHOE/
(O VINGADOR DO REI)

, (em technicolor)
"(_".-...<i-,,,_(�) )�).....(.

AGUARDEM _._ LEWS AYRES em:

Se� �oyidades no frontsó Resta· a Lembrança �iu���r;�!:ár�����r:a�::"�AR::
, Direção de LEWIS MILESTONE

,

' ,

"

' "O Pirata de JamaicaUma obra-prima do Cinema Americano! Um filme inesquecível! ,

"

.

,

.

flEDITAL ����tado da I ULTRA' SONO
OS Operári,9S Preparam Greve de p.rO�.j'iDII;m�õnIO'/AiCAD:t.MICO

i

TE', 'RA'PI'''',

testo Para t- de J,u'nho .

�.. t"
--Ó; 122 D.,:.:rÁ�.EI�o,��])Á_,FAr I RIO, 15 (V . .A.) - o Pre-

"

'

'

•
• J�, ; � CpVfi.4.D.'ê -DE' li'AllMACIA sidente da República indu 1-

RECIFE, '15 (V, A,)' -operários novos e, ainda, a' perceberem Cr$ 1.QOO,o E ODONTOLOGIA' bE ,

-, O M�ÚS l\fODERNO E :EFICIENTE TRATAMEN-

I
s tou da pena, por decreto as-

Dezesseis sindicatos de e!as- distribuição de novos encar- mensais, de acôrdo com' o SANTA CATARINA '1'0 PARA IN�LAMAÇÕES E DORES.
se, hipotecaram solidarieda- gos a outros", declarou o' aumento do custo de vida. sinado ante-ontem, Acácio

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS
de ao Sindicato dos 'I'raba- presidente Wilson de Bar-

'I Pagamento do último au- 'De ordem do colega Pre- Néri da Costa, condenado ,

lhadores na Indústria de ros Leal.
.

mento de salário decretado sidente 'e de acôrdo com o ,SI'NUSITESpor sentença do Juiz 'de Di-
'

, ,

Fiação e Tecelagem do Reci- REIVINDICAÇÕES 'pela' Justiça do Trabalh-o, estatuído, ficam convocados I

fe para a deflagração de u- Os operários pedem a re- I aos novatos e mensalistãs e os sócios acadêmicos dêste reito da Comarca de São E INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.
I TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.'

ma greve de protesto no pró- visão das tabelas do salário demais funcionários de es- Diretório, para, a Assem- Francisco do Sul, confirma-
ximo dia 1° de junho pelo mínimo pelo govêrno, pas-' critórios que é de 30% de bléia Geral Extraordinária, da por acórdão do Tribunal,DR'. GUE "RRE' IROnão cumprimento das pro- sando os trabalhadores a' aumento.

'

dia 15 do corrente mês, às de, Justiça de Santa Catari-
messas feitas pelos indus- 20 horas, na sede da�Facul-
triais do tecido por ocasião dade de Farmácia e Odonto-,

na.

::�;��::�;g�!:;i�:�;a: . Edita I de Convocação �:::a;��g:%:R��:n::n�
balhadores que se

artIcu-, De ordem do Sr. Presidente da Junta Governativa
'selheiros ,e respectí-

Iam, p�ra uma �reve, ge�al, Provisória dêste Sindicato, convoco .os senhores associa-
vos "suplentes, que in-

de estilo e m�d�lo, reah�a-I dos, para a Assembléia Geral extraordinária, a ser rea-
tegrarão o Conselho

da pelos operarros paul is- hzada às 1'9 horas em primeira convocação e em se-
' Deliberativo da União

t
' , , , Cataririense de Estu-as.

ASSEMBL 'IA I gunda, às 19,30, se não houver número legal, do dia 20
dantes, como repre-

"

E
" ; (virite) do ,mês em curso, quarta-feira, com a 'seguinte I sentantes dêste Dire-Segunda-feira última o ordem do día :

. .
. 't'ório (art 14 e 8 3° ' .

repórter assistiu à reunião "

1 ° _ PÁSCOA DOS COMERCIÁRIOS. """ .', Faço saber aos que o pre-

d,?s �omités de
_

greve dos
'

2°,- ASSUNTOS GERAIS, a critério da Assembleia. d@. �rt. 18 da .90ns�I-1 sente virem ou dêle tiverem EDITAL DE CONCORR:€NCIA PúBLICA
têxteis, que estao em f'ran- Francisco Xavier Medeiros Vieira ' tUl?aO da Ullla� �a- conhecimento que no dia 12, SERVIÇO DE CALÇAMENTO
cos preparativ,'os para a pa-I Secretário da J. G. P. I t�rll1ense de s. u- de junho de 1953 serão rea- FAÇO PúBLICO DE ORDEM DO SENHOR PRE-
rede que pretendem encetar'j_ ' _'__' dan.te_s). Iizadas neste Sindicato (rua FEITO MUNICIPAL, que' no'dia 15 de Maio do ano, cor-
Os planos que têm tido uma

t MiSSa DE 3 MES
I 2°) Elelç:o pa�'a ,o .cargo Tenente Silveira n. 15 - rente às 15 horas, na Secretaria da Prefeitura, serão re-

'ee'�acbaO,praamÇãoOs mdientlalclhioessa,s:II'
+

I
de 2 Secr etano do Edifício Parthenon 3° an- cebidas propostas para execução das óbras de 5.000 me-

:; .

Diretório Acad�mico, dar), as eleições para a sua tvos quadrados de calçamento e 1.000'metros de meio fio,
mos das entradas' ocasio- " 1 vag? P?r motivo. de I Diretoria e Membros do inclusive nivelamento, com início no dia 15 de Junho,

" nais, pelos' rios que passam ] : Apóstolo Paschoal e família, Antônio Paschoal Após- renuncia de seu títu- Conselho Fiscal, ficando-a- com partida da Praça Nerêu Ramos e de acôrdo com as

'ao lado, das fábricas de te-I tolo e senhora, convidam aos parentes e pessôas amigas ,�ar." . berto o prazo de 25 dias, que �,.';eguintes condições:
cido. para assistirem à missa que mandam celebrar por alma F'lor ianópol is, 11 de maio correrá a partir da publica- I a) - As propostas em duas vias, devidamente assí-

OS DIRIGENTES de sua mãe, sogra e avó,
-

de 1953. ção dêste e terminará a 5 de I' nadas, datadas e seladas, com firma reconhecida

,O presidente do Sindicato ,CATHARIN� PASCHOAL �PÓSTOLO Assis Ma.fra junho de 1953, para o re- em cartório, deverão ser apresentadas em envo-

têxtil é o vereador do PTB,i na Igr�Ja Ortodoxa, a Rua Conselheiro Mafra, n. 25, dia Secretário Geral gistro das chapas na Secre- lucros fechados, no dia _e hora acima inçlic�dos._
Wilson de Barros Leal, que ;_ 7- do corr.ente, às 10 h�ras. C

•

p.
taria, de acôrdo com o d is- b) - Preço básico por metro quadrado de calçamen-

tem conduzido os trabalhos! Antecipam agradecimentos a todos que comparece- o�ue"lros fala posto no artigo 40 das "Ins- to, e metro linear de meio fio, colocado.
da classe. O consultor jurí- rem a êsse áto de fé cristã,

Clube truções" aprovadas na Por- c) - Condições de pagamento de acõrdo com a exe-
dico é o deputado estadual, taria Ministerial n. 29, de 'cução do serviço,
Adalberto Guerra, que diz

A,tencaO
29 de março de 1950. d) - Documento provando idoneidade comercial.

como os trabalhadores de- Volta o nosso magnífico, Os requerimentos pata o' e) - Prova de que exerce atividade de profissional
vem se conduzir. clube praiano, "Coqueiros registro das chapas deverão há mais de 5 anos e que está atualmente em ati-
Há uma pneparação in- Prái Clube" a oferecer aos ser apresentadas na Secre- vidade.

'

seus numerosos associados, tari t
�.

inad f) A P f" .

'

tensa dos chefes de greve Aluga-se ou vende-se ótima residência (toda de arra em res Vias, assma os -

- re eítura reserva-se o direito de rejeitar
em cada fábrica, que serão alven ária ) situada no Bairro Bom Abrigo (local de gran-

a sua temporada de festas, por todos os candidatos, todas as propostas que forem apresentadas e
os elementos de ligação en- de futuro). Construcão n ova,' 3 quartos, sala de jantar,

realisando no próximo dia pessoalmente, não sendo' anular a concorrência, desde que nenhuma de-
tre o Sindicato e os operá- cozinha, banheiro com instalações sanitárias completas, 18, segunda-feira, com iní- perm�tida, para tal fim, a las satisfaça os interêsses municipais, não ca-

rios. "ala de visita, ampla varanda, distante 20 metros 'da cio às 20 horas no palco de outorga de procuração, de- bendo, neste caso, aos proponentes, direito de
RAZõES prú ia, Venda a vista ou a prazo (tabela pr-ice). sua séde social magnífico vendo conter os requisitos qualquer indenização.

"Esperamos durante seis Informações no local com <5 proprietário do bairro, Show, com números comícos previstos no art. 60 das g) - Os Interessados poderão obter mais esclare-
meses peras 'promessas que -"_---"-. e de acrobacia, numa gentil "Instruções" e ser inst.ruí- cimentos e informações necessárias à apresen-
nos foram feitas pelos pa- OE5PED 'IDA

oferta dos diretores do Cír- dos com as provas exigidas tação da proposta, na Secretária desta Prefei-
trões e não podemos mais co-teatro IRMÃOS QUEI- no art. 530 da Consolidação tura.

'esperar, pois sérias arbitra- ÁLVARO TOLENTINO E �ENRORA, seguindo para ROLO, seguindo-se um das Leis do Trabalho.
v.

I
E para que chegue ao conhecimento de todos, o Sr.

ricdades estão ocorrendo o Rio de Janeiro e não tendo tempo necessário, para des- BINGO DANSANTE. Florianópolis, 10 de maio Prefeito Municipal, mandou lavrar o presente EDITAL,
,nas fabri'cas. p'or exemplo, pedirem-se .de seus parentes, amig�:s e conhecidos, o fa- Reservem suas mesas no de 1953. para a devida divulgação.
posso citar a' demissão em zern- por êste meio, oferecençio I]:.aquela Capital os seus l' SalãO' Record. I Gustavo Zimmer Prefeitura Municipal de Tijucas, em 15 de Abril
massa de sete mil operários, diminutos préstimos ii rua BONFIM, n. 340, (S. Cris- j Haverá ônibus os I Presidente da Jt1�ta Gover- 1.,...."""""19....5...3...,......."""I"��:""" ""',...,...._......"""""'......!"""!""

ou.ttO ' �<assuciados. na Iya

'--HOJE, SIMULTANEAMENTE NO
-

ODEON e GLORIA

I
'TIIE LlCHT TOUCH'

'STEWART PIER' GEORGE

GRANGER··ANGEll·SANDERS

MESQUITINHA, em

"�f t' C T � "

1- S a um· DuO
@ii!) ,

MARY GONÇALVES RONALDO LUPO
BARBOSA JR.

PRÓXIMO DOMINGO
ARTHUR KENNEDY
PEGGY DOW

Em Pernambuco Tambem

"

! QUINT�-FEIR.A IRITZ
iMais um fabuloso musical de HOLLYWOOD!' ,

,

MGM apresenta: Aguardem·· .,

a· Filha do' Comandante
- technicolor -

GENE KELLY
JUNE ALLYSON
MICKEY ROONEY

RED SKELTON
KATHRYN GRAYSON
MARGARET O'BRIEN
JOSÉ ITURBI
JOHN BOLES
JUDY GARLAND

GARV

'COOPER\
JANE

G,REERe as orquestras de: KAYe BOB CROSBY

CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESID:€NCIA FELlPE�SCHMII)T N. 113.

SINDICATO DOS EM'PRE- ,

GADOS NO COMÉRCIO DE
FLORIANóPOLlS de. Tijucas

Prefeitura Municipal

RITZ, 4a FEIRA

.

A "FRANÇA FILMES" apresenta:

"Pierre Brasseur"
..

BditaJ de Convo.
cação
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�\CtA,
O ilustre deputado Bahia rões 'Constantes desta Lei. '"gBittencourt apresentou à § 4° - O funcionário tée

Assembléia os seguintes rico, inclusive inspetor es

NO LA" E NA SOCIEDADEprojetos de lei. ;'olar, inspetor de Coletoria K
ANIVERSARIOS" '}"AZElVI ANOS, HOJE:Concede auxílio ., fiscal da Fazenda, quepre-, ., I'Art. 10.- E' concedido-o '"ncier adquiri, r veículo au Sra. Gustavo Neves Filho

•

d
.

- Sra. 'I'eresinha da Luz I Regista a data de amanhã,Ocorre, nesta ata, o am- ,

versário natalício da exma. Cordeiro '

,

I
o aniversario natalício da

sra, d. Maria Teresa Cardo- - Sr. Silvio Damiani, co-
'

exma. sra, d. Ligia Entres,

so Neves, esposa do nosso' merciante
.

i esposa do dr. .Otto Entres,

colega-de-imprensa sr. Gus-I, - Menino Luiz Alberto, i atual diretor
de Obras' PÚ

tavo Neves Filhd, "'uncioná- filho do sr. Agenor Pó- bricas d? Estado.

rio público estadual, voas, Jr., telegrafista. À ilustre dama, cumpri-
A ilustre aniversariante, DR. Aderson Horn Ferro mentos de 9 ESTADO.

Da Banc.d. Pessedist. nl Auembliil

auxíl lo de cem mil cruzeiros

(Cr�r 100.000,00) ao Ginásro

Eugênio .Lu iz Müller, da cio

úade de Itajaí.
Art. 2° - O auxílio, de

�jGe trata esta Lei, destina
.uo à manutenção e, desen

"v�lvim'ento do Çjinásio refe

rido, correrá. por conta do

e'xce:;so . da, arrecadação d,)

'IJ1>esen,te exercício.
'. Art. 3° - Esta Lei entra

em vigor na datá da sua pu:
t bicacão, "revogadas' as dis-

-�.
... ,

, 'pósiçõe's em contrário.
�

,S. S.; 11 de maio de 195.3.

Bahia Bíttencourt - Dep.
,;, JUS:r1FICAÇÃO

,

O Ginásio Eugênio Müt

ler, de Itajaí, é destinado à ,

n;;nist;ração do ensino se- �
cundário a

..
adultos.

tomovel, ti!'lo "Jeep", a que
,e refere esta Lei, deverá

requerê-lo ao Secretário de

Estado dos Negócios da A

vr icultu ra, anexando ao re

querirnento resp-ectivo dl

cumentação comprobatória
'5:1 necessidade do veículo,
para a execução das atribui
coes que lhe são afetas.

cu los processar-se-á na or

�em da esc�la de priorida�
\

' �'C s, inclusive a inspetores
, �

!'f!colares, a inspetores de,
Coletor-ia e a fiscais da F::..

unda, ,obed�cerá aos dispo
s itjvos' ia .p.l:es_é!lte, Lei. It 'I

Art. 20 __:_ A venda, dOi!
\l\cíClllos meBcionad'os no aro'

',"": � . -

-'

1:'igo <�1Íe��ior" será, ;feita�pe..

k' pl'e�o de Ctlsto, sem qua�'
{Juer -ágiQ extraord-inário.
mediante' pagamento' parc�-
1:1 do'mensá!', co� l:eserva de
ç:omín-io, até integral �mor-

que desfruta de vasto circu
lo de amizades na socieda-

quais nos associamos, com

praíer e respeitosamente.
Jovem Fernando Luiz Bote-

lho

Passa, hoje, o aniversário
natalício do Jovem Fernan
do Luiz Botelho, filho do

n0880 presado conterrâneo
sr. Otaviano Botelho, fun-

cionário da Contadoria Ge
ral' do Estado.
O,ESTADO

Transcorre, nesta data, o

lI�s�a -Lei, devei'á zelar pelo !' stado dos Negócios d:� A-I,[:elfcito funcionamento e gricultura, enç:r,minr,arú ó',
(:nnsU'vação de veículo, cO:'- :nspetoria de Veíc'l!�)'" e

decorrentes da aquisição <ia
fombustíveis e lubrificantes

de venda' a agricultor cria-, ,

dor ou entidade repre�er,ta_
tiva dessas classes, o �Jra7.Q

" reparos.

§ 3° - A - Secretaria

Estado dos Negócios da

o G�,"êrno. deVOlverá a�, ,cu

" ,oe; ária ou seus sUC'�",;G les,

ú �:.lào das prestaçi'íl?s pa'.
de .rll�, fleduzido o valor (ia je
A- 1; j I .. ia ção do veículo.

Art. 4° - Em se trü tan do!'.'l'icultura, baseada nas ve

�Hicações feitas, organiza-
t:�\ as fichas necessárias ao

rel'feito contrôle de viagens,

:_ nsições em co.')trárh
S. S., 11 de ma.io\d,� 195;t

,

(a.) Bahia Bittencourt ---I
I

Deputado.
"

Sra. Otto Entres

- Dr. Menescal do Mon-

te, médico em Itajaí
,

,

- Sr. Helio Porto, comer-
'1'0.

Sr. João Míroskí

. Participação J
Wal dcmar Pinho e sra, participam aos parent�pessôas de suas relações o contrato de casamento d

filha Arlete com o Sr. Jorge Menezes.

Erminio Menezes e sra, participam aos parent'iiJ
pessôas de suas relações? contrato de casamento d�.1
filho Jorge .com a srta. Arlete.

' •
I JORGE E ARLETE, confirmam ('

--,--�,..\
.

Porticipoçôo '\
Jonas Andrian i e Maria José Salgado Andria\

participam aos parentes. e amigos o nascimento de s1
filha JANE, ocorrido dia l5na Maternidade "Dr. CarfCorrêa". :

Participação
Alfredo Selva e Senhora, participam aos parente

um igos o nascimento de sua filha MARGARETE, oco
do em 10 do corrente.

Anuncie n"'O ESTADO"

J-�VISOI'
A DIRETORIA_ DE OBRA�
PUBLICAS --: Serviço de
Luz' e Fôrça - comunica

que, domingo, dia 17, ínter-.
romperá o fornecimento de

energia elétrica das 7 às 17
horas a esta Capital, em vir
tude de serviços urgentes
na linha de transmissão Ca

pivarf - Fpolis. - Jara-
O memorial, que anexa-

rr.os !l êste Projeto de .Iei, § 50 _ O funcionário té z ..

(':z da,'ne?essidade império- I nico, inclusi�e insnetor es- ta-o.

!)Ü, em deferir-se o auxílio
colar, inspetor de Colet�ri;� Acadêmico Jaymor G.

r:; l,e,iteado. e fiscal da Fazenda que arl- Collaço"" f, ,

' ,

S. ·S., 11 'de maio de -1953. quirir da Secretaria de .Es-
, ,

'Bàhia �ittencdurt _::_ Der. 'tado dos Negócios da Agri- aniversário natalício do a-

, Díspõe.sôbre a venda de cultura, veículo automóvel, cademico de Direito , Jay
veículos ", automóveis, tipo "Jeep", na confcrmida- mor Guimarães Collaço,

" "Jeep",
-

�'; a�ricultores� de desta Lei, se obri-ga a utí- prestigioso elemento da !
" criadores 'e funcioná- lizá-Io na execução de todos classe estudantil ,desta Ca-'!

,

rios té�nicos. os serviços da sua .alçada, pítal, a quem cumprimenta-I
A�t. í° - A v�nda de veí- s.empre que êstes, pela sua mos. I
culos -au,tomóveis, tipo natureza, requeiram deslo- "

";Jeep"; a agricultores, cria- .camento da séde respectiva. '-'<��,..

d()l'�s e funcionâr ios técni-' § 6° -, A venda dos veí-.
r.gorosamente observall� à

d.sposíção dêst s artigo. I
Art. 5° Sempr ; 'lue'

de,aprovad91 pejo Secretário' julgar conveniente à/ Se- i

dr: Estado dos Negócioó: da, cret�ria de EstadQ do, .N'e- !
�g�':c�:�ur.�. :" gócios da ,AgriCUlt�Tf\ p11de-l:.

§ '7° - O funcionário téc rá exigir do adquire�tE, ga-I
nico, niclt,sive inspetor esco- t" b 'd"

. , I
ran ,�s su SI larlas! r.,f) se�- I']l:ú', ins15(Jfol' de Co'letoria e tido ele ac�u�telal: o� 'illteiê5':11f;s�al .

éb Fazenda, nu con-
2es do erano pubhco. '

i'('rmid�cie çom o disposto.', Art. 60 _ A Secret Hli\' de

t::t.ação do seu valor. lf,!,j(JO por sua própria cont:! Trânsito Público,' apó�; a la-
Parágrafo único -,' En- ti'íd:!s as despes'as de malll1- vratllra do contrato d� com-/' '-

1quanto perdurar a reserY:l t<>nc,i\o e repàros; bem' cc:�o r',a. e v�nda, ex?e�ien:e; ali-cie domínio,' o adquirente G ll.,g-amento de .ndenlzu; .. o tOl'lzando a emlssao Q) cer
liro poderá, sem autorização' per n otivo de I,H:identv. +ificado de propriedad� em

lxpres.sa da, Secretaria df;' § 8° -:- Verificada a t.l,ta- rlom� do adquirente, corn rr-'
Pstado dos Negócios, da A. de úio, prevista no ,Plo:".- nrva de domínio em favor
gr{cllltura,' alugar, empe- 6l·"f,; anteriOr, poderá (í Se-, da Secretaria de Esta:k d ..)s
rJlar, �lienar ou onerar, pJr cc·ti;;rio de Esta':lo dos Nl'- Negócios da Agricult.1.1i'U.
/lualquer forma: o veícu�o !:_,;c;os da Agricultuc:1, me-' Parágrafo ún;co _ A Sc- I
ulqllirido. ,

r. I.• ·;
,

repre.3entação f:mJa- c:'etal�ia de Estado dDio Ne-I'

Àrt. 3° - Em se'tratan'lo ,mentada do chefe de :::-epar� gócios da Agricultura are

d:' venda a fl�ncionário;téc_I ti.ção, à qual �s,ti�e; �,ubor ..
(�l erimento da pe3sea 0;1

riCO, o pagamento referído
I
dmado 'o fUnClOnarlú falto- ,entidade adquh'ente, (; m:)

:,0 a_rtigo segundo poderá 1'Sl', detei'minar a recL,ú') do ('!�nte Ou apresentaçüo do

u'� efetllado pelo siste�a di.
'

con'�rato de venda; 3�2'l1nd3' I comprovante da lfquitla�ã,)
qUllometragel}l percorrIda. I o disposto no paragl'af:) se·

I ,la dívida de veículo, au�()ri-
§ 1° - Entende-se 'po;: guinte, respondendo_ o falto- z:;rá a Inspetorfa de \'eícu

c;uilometragem percorrida a so pelos prejuizos mater;ais, 1( �� e Trâl{sito,Públic) a ex ..

�er indellizada, o percur:1o
I
L.ue ocasionar. pedir o certific�do de pro

cumpridG nprmalmente pe,cl' § 9° - No caso de 'e:,:one- �,riedade de domínio pleno,
veículo em objeto de efetivo :'Hção, demissão, clispnLibi. H'm quaisqúel' restr·ções.
I'el'viço. lida de, apo'Sentadoria, trân�- Art. 70 --:- Aplicat-se-á.

§ 2° - O Go.vêrno do .Es- fúência para cargo ou iun- nos casos omissos, aos con
l,ado pagará ao funcionádo ção, onde não seja nê ;e;;�á- tratos referidos o dispOsto
ad(![uirente, mensalmenio, rio b uso' de "Jeep" erI ser- ILa 'legis'laç,ão prces,'..:a) ci
importância, a ser fixada �íço público, ou faleeimen- ',: ii e leis subsidiária',;.
J 01' decreto, por quilômetro to (10 funcíonário adqn,','en· Art. 80 _ Esta ler entra',

J1ercorrido pelo veículo' ad-( tl:!, do veículo, antes do pa- ..m vigr n'a data da Sl'a pp_
quirido, em efetivo serviço, gnmento integral do mesmo. blicação, revogadas ai! dis
da quàl cinquenta po�' centa dar-se-á pOl' rescindld( li

(50%) se'destina à amorti_ Lontrato de compra e venda,
z;'ç�o do valor do veículo e �'e�ntegrando-se o Govúna
cinquenta por cento (50%) ,,'h Estado na posse (.l.:l cd-
1 ara atender às' despesas H Operada a reintegração.

A da ta de amanhã regista
o aniversário natalício do I FAZEM ANOS, _:\MANHÃ:

de local, será alvo, sem dú- dr. Aderson Horn Ferro,
id d h a's .advogado no Rio de J'an ei-VI a, e omenagens, . 6

cumprimen
I
vasto circulo, de amigos na

sociedade l�a-l, razão po-r-

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

HOJE-Simultaneamente:

ies,

o aniversarian te,
.ervidor público, conta com

das Dores

Freitas Nunes.

Festejou, ontem .o Seu a-

As 6% - 9hs.

As 5 -7%,hs.,

O FILME "O DIREITO DE

I'
acontecim!"ntos são rapid03, sas conveniencias não exis

NASCER" SUPERA A NO- os diálogos fluentes _J� 1'e:1- I tem, porisso, ':0 'DIREITO

VELA RADIOFONICA! lisl'lcdos com um sentido "di- I DE ,NASCER" ganhou em

E� opinião consagrada 1 reito": esquemático e vibra-
,
intensidade e, be!esa drama

que
\
o filme "O DIR,EITO I til, €nquan.to que n� rádio, ': tira, através �os desempe

DE NASCER", baseado na i o�mesmo dIalogo era enxer- t nhos (!e GLORiA MARIN,
novela radiofônica de Eelix i tado, -- com lícença da gra-I JORGE MISTRAL, MAR

E. Caignet, leva a' palma da I mútica,-- de "lero-lero", a-! TIrA ROTH, JOSE' EAVIE
vitória sobre as interpreta-: fim de r,enderam junto dos iRA" LUPE SUAREZ, JOSE'
ções radiofônicas! Porque?, patrocinadores de progra-! MARIA LINARES RIVAS e

Eis a perg'unta que muitos! ma, pel'�nte os departamen-; BARBARA GIL, sob a dire

fãs irão fazer, a resposta é tos de publicidade e de m] ,ção eloquente de Zacarias

simples. No cinem'a, onde oütl'as conveniencius co-' Gomez Urquiza, em lança
tudo é imagem e ritmo, os mel'ciais ... No cinema es-' menta da Pelmex.

jue será alvo de hornena- n íversário natalício, o inte

gens, às quais nos associa- .ressante menino Mário, fi
mos, com prazer.. lho do sr. Vitalino Pe�'eira.

RITZ - I%, -;-:- 4 - 6% - 8%,hs.
IMPERIAL - As 2 - 4]12 - 73,4 - 9]Ahs.

ROxY
IM:ERIO

'guá.
Florianópolis, 16 de Mai()

'v c

de 1953:·

I

V!!!O v;!�n!�!t��!!]Preto, n. 75 f
Hoje, às 19,30 horas se-

'Ir
á

apresentado um progra-

ma em homenagem àsmães,
constando das seguintes _'1

, partes:' ri

, IrDiscur- )
Qual fada mimosa - Só- \

<r'A Orfã na costura - Poe-
\

Introdução.
- Oração
Dia Das Mães

so

10

sia "-

M�n�ãczi�ha quan�o �é�- -vi'

o::,ãa �n;:i::çn - Pai I
Sla 1

- U'a mãe piedosa - Apre- t
sentacão t

Meu nome em oraçao - IL
A �ô:;�or das mães - Po- Iesia

Minha mãe - Côro
Minha mãezinha - Poesi}l J�
Sinceridade - Apresen-
tação

Adeus mãezinha -, Can

ção
Despedida.

J
.. .'AVENTURAS

I
(1uilômetl'os percorridos 0 de pagamento não p()�le:'á
(Iemais allOtações impl'e�- exceder a doze (12) ll!€!'!H,
cindíveis à cabal execução e ealculando-se os pag-Llmcn-

(u�primento das dispos� Los mel�l:sa:I:·s:,�d:e�f�or:m�a�a�s���r����������s�.���������� ������������� !���������������������������
�,<

DO.
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v O"Estado Es"O
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Sooaluva
Estréia, hoje, no

carhpeo-I
Todos os sete clubes, e�- O BICAMPEÃO DA CIDADE FRENTE A

nato Profissionalist� de 5� ceção do AV,aí, já realiza-
i

'

FRENTE COM O BICÂMPEAO DO TOR-
a equipe do Avaí, bicampeã l ram uma partida pelo certa-

NEIO "INITIUM", ESTA TARDE, PE-
da cidade, que enfrentará o me, Bocaiuva e Figueiren-
,poderoso "onze" do Bo- se foram os mais felizes, LO COMPEONATO - QUADROS
"éaiuva; que êste ano passou tendo o primeiro, com as PROVÁVEIS - EM IMBITUBA
por várias reformas, encon- honras d� bicampeão do O pAULA RAMOS
trando-se como llunca, diS-, torneio-início,

derotado pe- .

pos,to a conqu,ista-. pela pri- lo esco:'� mínimo o Imbitu-, mín ios do grêmio sul�no, en-I' gro,
"

come?ou ,c�m. urfia go

me ira vez o título. I ba Atlético Clube;: nos dO-I quanto que o "Furacao ,Ne- leada bem ll1fllglda a esqua-

__._ _••__ >?' _._••..,.�_ .;. ...,.. ,._.. - of" _............................••••'"

dra do Paula Ramos, por mento de pisar o gramado lio, Raimundo, Geraldo e

6 a O. O Atlético, enfren- para 'fazer valer a classe, I 'Oscar.tando o Guarani, não teve a técnica e a fibra frente Preliminarmente jogarão
"chance", empatando por ao clube do sr, Félix Vieira los segundos quadros, pelo
um tento. de Azevedo Netto. 'I certame de aspirantes.
Hoje será a vez do Avaí. O jogo entre alviceIestes 1 . Preços

Lutará o "Leão . da Ilha" I e auricelestes é dos mais Arquibancada - Cr$ 15,00.
com um antagonista temível importantes do certame, pe-I Sócios - Cr$ 10,00.
como é o conjunto orientado lo que deverá ser enorme a Senhoras e Senhoritas ---'-

por Paraná. O clube de A- legião de aficionados que
I
Cr$ 5,00.

dolfi'nho, desfalc a d o de acorrerá a praça de espor- Geral - Cr$ 10,00.
grandes valores como Be- tes da Praia de Fóra. Sócios, militares 'não gra-

neval, que se bandeou' para Ao que a nossa reporta- duados e estudantes com

o Barr-iga Verde, de Lagu-' gern soube, os dianteiros I carteira - Cr$ 5,00.
.

na e Minela, atualmente Bráulío e Amorim, ausentes Senhoras e Senhoristas

,O calendário marcava 22 E. C. Fernando Raulino, os brilhando no Atlético, pro- no torneio-in ício, integrarão - Gratis.

de maio de 1949, quando: �1-11 seus mentores antesciparam curará acertar suas linhas a equipe avaiana que deve- PAULA RÃMOS X IMBI-

guns apaixonados pelo es-, para hoje, um encontro pe- .no grande embate desta tar- rá formar com Brognolli, TUBA

porte-rei, residentes em sa-I' bolístico, tendo como adver- de, no estádio da F.C.F. Ni- Barbato e Danda; Nenem, O outro Joso da - rodada

co dos Limões, realizavam I sário o bem organizado e zeta vem lutando com sérios Jair e Tilodi; ZÓ; Amorim,: será disputado em Imbitu-

'I 'r bl t
'

.

Bolão, Bráulio e Paulinho.' ba, entre o clube aue levanesta capital, ao encontro empatando a partida. uma pequena reunião, dan- disciplinado conjunto do A- p o emas, en re os quais
I

'"

internacional de futebol ert-I
' ,

do origem ao Clube, que a- tlantic F. C., 'desta .Capital, o da falta de um zagueiro O Bocaiuva atuará com a o nome da cidade e o PruIa
tre as representações da 2.0 TENTO DOS PORTE- tualmente se intitula Espor-

'
como parte dos festejos que central. 'I'odavia, esperam mesma formação de domín- Ramos, os quais, derrotados

Argentina e da Ingfaterra.' NHOS te Clube "FERNANDO f'arão realizar comemorando, avaíanos confiantes o mo- go em Imbituba, ou seja: nos seus primeiros compro-

. Chovia" uma hora antes O segundo tempo teve in í- RAULINO". Assim, tinha a data de função do Clube I T'atú, Romeu e Bonga, Adão, missos, lutarão pela rehabí-

:t
" ...()_(�()_O_O_,. . "

r
J;' da partida, o que tornou en- cio sem .nenhuma mudança início, mais uma agremia- rubro-verde. Serão homena- ' I Gato e Cobra; Carr-iço, Adi- Iítação.

lameado e úmido o campo. no quadro inglês e apenas cão pebolística varzea(na, geados na partida, que sé HOJE EM 1'ODA I
.

I
'

I"'()�()_()_()""'().....c.
).-.<,_()�()-()--(.

O presidente Perón che- uma substituição no dos ar- que hoje pode, sem favor disputará no Estádio.do Ipí- PARTE
gou ao estádio pouco de- gentinos. Contínua a parti- algum ser classificada co- ranga F. C. local, no período, VENCEU MARCIANO NO _1° ROUND

pois das 13 horas e meia a- da: ainda com domínio dos mo uma das principais do da tarde .os srs. Altair 0- Jogos marcados para ho- O ex-campeão negro Jersey Joe Walcott rnãe conse-

companhado do governado; locais e a um shoot violento local onde vive em atividá- dail Rodrigues e Plácido je, em toda parte: guíu rehaver o título dos pesos pesados na luta que an-

. te-ontem, em Chicago, sustentou com o campeão Rocky
da nrovincia de B,uenos Ai- de Cruz, o arqueiro ingles de, e quiçá, da Capital. Sérgio Alves, que muito Nesta Capital '

M' it I
.

F
_ r arcíano, I a o-amerrcano,

res. Argentinos e ingleses Ditchbur, que hàbilmente gentilmente se colocaram a Avaí x Bocaiuva (Campe-.
-

A luta durou menos de três minutos ,tendo Walcott
foram vivamente ovaciona- defendeu suas redes, foi Associação modesta, 'que disposição �o Clube, para 0- orjato de Profissionais) 10-' sido posto a nocaute no primeiro por um arrazador

dos ao entrar em campo. calorosamente aplaudido. não ocupa situação finan-} fertarem seus troféus. éal): estádio da F.C.F. I gancho de direita do campeão.
Aos doze minutos, o

' Ir' x Radi m 'Ipiranga' Marciano era apontado como favorito na proporçãoApós a execução do hino me- ceira prev ileg iada., pode, ,IS U e
d 1" 5

di M' h li
.,.

C A
I e 1-. '

dos dois países, teve início 10 IC e I �arcou o se- entretanto, orgulhar-se do, Na peleja em aprêço, se- x Amé rica (ampeonato -

��>-.......�__ , ��.

a peleja ao som do apito do gundo goal argentino: conceito que ostenta entrei ri tambem inaugurado o madorista). Local: Saco dos O BONSUCESSO :NESTA CAPITAL
\ Limões.

Não possuindo o estádio do Clube Atlético Carlos
juiz inglês Hartless. ( suas co-irmãs, pela luta in- novo material, recen temen- Renaux refletores para jogos noturnos, .0 simpatíco grê-

,/ GOAL ANULADO cansável, ardorosa e sem Ií-. te adquir-ido pela Diretoria Em Imbituba mio da Liga Blumenauense decidiu transferir para o es-

DOMINIO PORTENHO Dois minutos depois, o mites de seus dirigentes. da agremiação.
t Paula Ramos x Imbituba tádio da F. C. F., o seu amistoso com o Bonsucesso, do

Desde o início, os argen- mesmo Micheli, marcava (Campeonato da Capital), Rio, tendo marcado a próxima quarta-feira,
.

à noite,
tinos lançaram-se ao ataque mais um tento, que foi, po- Moços ainda, os fundado-

.

Tudo indica que se dispu- No Rio para a efetiyação do grandioso interestadual.

conseguindo' dominar os ad- rém, anulado pelo árbitro.
res do Clube rubro-verde tará uma partida digna da F:luminense x Flamengo I

versários, um tanto desori- de Saco dos Limões, tinham assistência que por certo irá (Torneio Rio - S. Paulo).

A V"· '1·
.

S ,O'entados. Por duas vezes, nos
REACIONAM OS BRI-

ainda' pela f ren te um gran- ao Estádio incentivar os Em São páulo
primeiros cinco minutos, a

TANICOS
de obstáculo, que era a vinte e dois litigantes pela São -Paulo x Santos e Co�

pelota fez vibrar as traves A partir dos 25 minutos
inesperiência, pois quasi conquista dos belíssimos rintians x: Portuguesa de

do guardião íglês, do segundo tempo, os ar-
todos iniciaram, ali sua vi- troféus ofertados. Desportos (Torneio Rio

I gentinos mostram-se menos S PI)da, como dirigentes de uma '. au o .

REAÇÃO INGLESA animados e os inglêses apro- "SAIJVE 22 DE MAIO DE' Em Petrôpolts/ en tidade esportiva. En tre-
Enquanto os inglesas pra- veitam-se disso para inves-

ticavam jogo a base de pas- til' repetidamente contra o

1,

í

. VITORIOSOS
,

'.

ANIVERSÁRIO 'DO ESPORTE CLUBE
" FERNANDO RAULINO"

OS ARGENTINOS SORRE

OS INGLESES: 3 a 1

�UENOS AIRES, 15 (Ú'I do o meia esquerd:: �rgen
P.) - Uma considerável

I
tino Grillo" depois de esqui

multidão de mais de cem var-se de dois jogadores in

mil pessõas assistiu ontem, gleses conseguiu inf iltrar-se

no Estádio do River Plate, através da defesa inglêsa

I

ses longos,

Dentro em breve, o CUt-

os argentinos arco dos locais, salvos uni

camente pela eficaz e bri

lhante atuação do goleiro

tanto, o devotament�, a sa-
1949" Selecionado de Veteranos

tisfação em ver seu queri- AOS ASSOCIADO_S Cariocas x Cascatinha F.C.

oPo clube subir, fez com que Segunda-feira próxima, Em Minas

os mesmos tl'anspuséssem dia 18 do corrente, haverá Metalurgica x Asas, A-

com plêno êxito, todas' as
reunião de Assembléia Ge- tlético x Sete de Setembro,

basei3.m seus passes, na

driblagem. Aos 25 minutos,
porém, 'os ingleses, passam Mussimessi.

a dominai�, embora a defesa

argentin�, alerta e viva, te- 3.0 GOAL DA SELEÇÃO
',' nha desfeito todos os ata-

ARGENTINA

Aos 32 minutos' da se-ques. '

lendário nos mostrará no-gunda fase o centro-avante

Lacasia, obtem o terceiro e v�mente, o dia 22 de maio; para

com à diferença que, ao in- 22-5-55. Será a mesma reali- Cambaraense
último goa}' para a seleção

vés de 1949, trará o tembre zada com qualquer número,' rio.
1953. Assim verá passar to-

de acôrdo com o Regimento'

barreiras que encontraram

em sua longa trajetória.

ral, pára eleição da nova Di- Siderúrgica x Cruzeiro, De
reto ria. ficando convocados mocrata x América e Vila
todos os associados do clube,

I,
Nova x Meridional.

para em s'egunda convoca- Em Curitiba

çfto, .elegerem os diretores: Atlético x Agua Verde,
o biênio de 22-5-53 a! Monte Alegre x Britânia eINGLATERRA,-l.o (iOAL

Um comer· 'cedido ao 39

minutos pelos argentinos,
após um avanço ingles per

mitiu à representação dá

Grã-Bretanha marcar o pri
meiro �oal por meio de uma

m�g'nífica cabeçada de Tay
lor, que até então, não ti
nha pràticamente intervin
do no jogo.

x Ferroviá�

argentina, I No Exterior
Selecionado Argentino x

Selecionado inglês, em Bue-
da a famllia rubro verde, o

Interno do Clube em sua sé

q11arto aIJl17ersário do clube' de provisória, sita à Vila O

perária 52, às 20 horas.

FINAL: ARGENTINA,
3 Xl

leiro argentino, re·ssalta a-

inda, nitidamente, à classe Aguardem, por is�o, os

GOAL ARGENTINO superior do arqueiro ingl0s
wrcedores )da bem or?,ani-

O 'bl' zada entidade varzeana, a
pu ICO argentino ain- Ditchburn, que impressio-

data que marcará o quartoda não havia reagido à a- nou vivamente os "aficcio-
b miversário de sua. funda-ertura do marcador, quan- na{]05" argentinos.

CRUZEIRO DO SUL ESPORTE CLUBE

nos Aires.
E pela contagem de 3xl quê já angariou um número

bem elevado de simpatizan-
.�{�,....(,....()...-c).....().....('"

tes ,tanto no local como fó-
terminou a partida,

.

que,

havendo destacado o valor

da linha dianteira e do go-
ra do mesmo.

Firmado pelo esportista l_LO Tesoureiro - Otávio

José Antônio Ferreira, 1.0 Teixeira (reeleito).

Sec�'etário do Cruzeil:o do

"
2:0 Tesoureiro - Pascho

Sul E::;porte Clube, recebe- aI Braz da Silva.

m.os atencioso. o!ício comu-, �ire,to�' Esportivo - An-

n�cand� ·a elelçao da no�a I
dre Vllall1.

c1lI'etona do valor(\so gremlO
l'.-1ais um ano de vitórias, Ida rua Delminda Silveira I Diretor de Publicidade -

muitas alcançadas em pele- para o periodo de 1.0 de' Pedro Paulo, Machado. '

jas pebolisticas memoraveis, Maio de 53 a 1.0 de Maio de Comissão Fiscal - Presi-

Jogos marcados para hoje e outras tantas canseguidas 54 e que está assim consti- dente: Ari Cunha; Mem-
O excelente estádio do gunda Divisão (Amadores). na, Teun iões de Diretoria, tu ida : br<_>s: Aderbal Cunha, Da-

Ipiranga, na Vila Operári� Com início às 8,30 horas i pois seus diretores não me- Presidentes de Honra - vid Eloi Alves, Gercino Va
de Saco dos Limões, pela jogarão Iris e Radium e 10- ; dem esforços para tudo fa- ])1'. Romeu Sebastião Neves, lentim Golçalves, José Bit
primeira vez será palco de go após, com início às 10,30 zerem em benefício da enti- Célio Meira e Haroldo Vile- tencourt e Manuel L. Cos-
partidas de Campeonato. horas medirão forças Ipi-

I
dade, tudo engalanando e la. ta.

Hoje, pela manhã naquela ranga e América. Serão duas justificando o orgulho que- Vice-presidente - Satur- Agroadecendo o ofício, for-
praça de esportes do que- p:1ejas de rara movimen�a- i s�ntem os associados e di- ,nino Teixeira (reeleito). mulamos aos novos dil'igen-
rido grêmio alviverde, serão. çao, promefendo agradar 111-, l'Igentes .do referido Clube. 1.0 Secl1etário - José tes cruzeiristas os melhores
disputados dois prélios tensamente. I

Antônio 'Ferreira (reeleito). votos- de prosperidades em

Tratand_o.se de um d

..

ia

I
2.0 Secretári? - Valci S.

I
pról do esporte de nossa ter-

do, SiLva. : ·1"fi,.,.,....---..................�-..........1...�.

ção.

CAl\1PEONATO AMADORISTA

o ESTADO
�.-

"

_.5 �.

I

•

"

A Revista VISÃO, quinzenário ilustrado,
publ icado em São Paulo, comunica às varras

praças do Sul do País, principalmente do Esta
do de Santa Catarina, que o sr. CAIO BAPTIS
TA não está autorizado a anga.riar assinaturas
nem publicidade, por sua conta. Outrossim, VI
SÃO muito apreciaria que, quem lesse o presente
aviso e soubesse o endereço do 'referido cava

lheiro, tivesse a bondade de o' comunicar à
EDITORA VISÃO S.A.'

.

Rua 7 de Abril 252 - 60 andar
Conjüntos 61/2 - 'Endf!reço- REVISTA
VISÃO - São Paulo

. Pelo que a�tecipa seus agradecimentos

Cerâmica ,São 'Caetano
TIJOLOS PRENSavO$, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA-

TÁRIO
"

PRONTA ENTREGA

OS"YGama & Cia.
JERONIMO COELHO, 14 - Caixa Postal,

239 - Florianópolis'
D ISTltIBUIDORES

,.,;,.{o.,

Viage� com' segurdoça
e rapi.dez

sO NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO

RA�IDO �(SUt�8.RASILEIHO»
I hrianópolis - Itajaf - .Joinville - Curitiba

-

Agência: '

fi. ua Deodoro. esquina da
Rua Tenente Silveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BUENOS AIRES, (APLA) - Um grande fabrica�té
de automoveis norte-americano - e por que não dizer
que é Ford? - publica cada ano' urna coleção de anedo
tas contadas sobre seus veículos. Em matéria de publici
dade já duas escolas: uma que disse "falem mal de nós;
contanto que falem", e outra adverte: "Não falemos de
nós mesmos, pois os outras já o fazem".

FOl'd - ou, melhor, seu sucessor - é da primeira
opinião.

Sua última agendantologia estampa entre outras, es

tas duas histórias: Um garôto escreveu certo dia a Ford
dizendo que não possuia senão um dólar' e por isso, la
mentava não poder comprar um carro. O sr. Ford man

«ou responder-lhe que um dólar era realmente pouco,
mas ficaria satisfeito em proporcionar-lhe uma visita a

sua fábrica, e lhe marcava um dia para êsse fim.
Depois que o rapaz, guiado por um diretor, visitou

todas' as dependencias, um empregado aproximou-se e

disse-lhe que o sr. Ford, tomado de repentina simpatia
por êle, estava disposto a vender-lhe um carro por um

dólar, e convidava-o a escolher a côr da carroceria.
- Não!' - respondeu a garôto. - Depois que vi

seus métodos de Fabricação e examinei os materiais que
t,mpi'ega" não quero mais o carro, nem .por um dólar.

Segunda história: Um pobre diabo que morava numa
cabana de latas de qúeroserie, tendo seu pequeno domicí
);0 demolido pelo vento e a ferrugem, e não sabendo como

desembaraçar-se de toda aquela lataria velha, mandou-a
à fábrica da Ford, onde, conforme pensava êle todo aque
le material, fundido nos altos fornos, ainda poderia ser

vir para alguma coisa. No dia seguinte, recebeu uma car-"
ta nestes termos r "Distinto Senhor: Recebemos se� Ford.
Está um pouco deteriorisado, mas contamos devolvê-lo
consertado dentro de quinse dias, pela soma de dólares ..."

As grandes almas e as grandes inteligências s�bem
aceitar as críticas, a caçoada, a sátira, considerando o

moquejo cerno um prêmio de seguro sobre a celebridade.
E, antes de tudo, sabem perdoar. Catão de Utica, inimi
go mortal de Jílio César, preferiu matar-se a submeter
se a sua autoridade e quanto Jílio César o soube, excla-
1'J1.0U:

\
.

- Catão me· fez um grande agravo, pois privou-me
da honra e glória de perdoar-lhe.

O rei da França, Luiz XII, apelidado o Pai do' Povo,'
antes de sua escensão ao trono tinha sido duque de 01'
leans, Com êsse título se havia constituido em chefe da
oposição- e, vencido, doi aprisionado. .

.

Quando a inesperada morte de Carlos lhe deu a co-·

rôa.vseus adversários recearam qu'e 'êle fizesse pagar ca
ro as caricaturas e sercasmos inimigos. Ele, porem, os

.

tran_quilizóu corri uma.,frase que se toenou célebre: "O
1 ei dã Prariça não vinga as' ofensas feitas ao duque de
Orleans". .

I. .Mas pítoresços e menos conhecidos é o exemplo de
.

Henrique IV. Para chegar ao trono da F.r�i1ça teve que
sustentar uma dura e longa luta contra a Liga de que
era chefe o duque de Maynns. Este era um homem cor
pulento, pesava 120 quilos, e os botões de sua jaqueta

���:V;�f����Od��:�::t:osi�:e��co�:SPti�';:: Ol�mh:����'Moça Auxiliar' de Escritórioobsos, �o fundo era bom, compreensivo e condescendente. .. .,

Concluiu por submeter-se ao vencedor. Precisa-se na firma Moellmam &. Rau Ltda., a rua AMARI e LAURA· tário Geral e na ausência
- Temos umas questões a ajustar, _ disse-lhe o rei M.aI. Guilherme N. 1, que tenha prática de serviços de o Participam aos amigos e pessôas de suas relacões dêste do sr. Presidente,

- Discutiremos passeando.
.

.'...scr ituração auxi�ar, fichari?s e datilo�rafia. o nascimento de' sua filha 'CLARISSA ocorrido aos 13,1 Os' ingrêssos serão expe-Excelente caminhador, o rei obrigou mayenns a duas Apresentar-se 2a e 3a feira das 16 as 17 horas. do corrente na Casa de Saúde "São Sebastião".

I didos das 16 às 18 horas doléguas de passo apressado, Mayenne soprava, bufava .

, dia em que a festa for rea-suava, Quando o rei 'viu, que o outra já não aguentava (liam elevar-se com seu próprio esplendor e sua própriamais, disse!
magnan imidade, por cima de tôdas as pequenas misérias

- Sente calor, não é verdade? Já lhe mandei pre- ! os mesquinhos ressentimentos, Sabiam que em face
::ar.ar um fresquí�simo melão, coisa de 'que sei gostar dum grande valor, os outros valores podiam surgir e sub
�Ult? _E, quando a prova da marcha forçada, saiba que �istir no mesmo campo e em campos diversos. Somente as I,e a un ica vI�gança que lhe tomarei. .ilmas pequenas, mesmo que seus ombros estejam co-,

. _

E e1t!c pouco tempo O sorriso de Henrique .IV recon- h t I
.

'. bertos de arminho e sua destra empun e o ce 1'0, não sa-Iciliou os francesses que tinham passado mais de 30 anos bem perdoar. Um insignificante rei, embora não consti-
em deg�!�r-.se, mútuamente, nas guerras de religião. .ucional, Ca·rlos Félix, encontrando-se, em 1825, no Tea-I. _

Mu itíss ime .tempo antes, quando Ricardo Coração de tro Real, num concêrto de Paganini, depois de ouvir um

L:Ho, na Terceira Cru.zada, tinha caido enfermo, Sala- trecho que encheu a todos do delírio, mandou um cama- Idino, seu inimigo, enviou-lha gelados feitos com o gelo reiro subir ao palco, para pedir-lhe um bis e o violinista I' -'-----'
-.--,---

do monte Hermon. �

l espondeu: "Faça saber a S. Majestade'que Paganini não

Portící
_

.

Eram os tempos �a generosidade, a época em que os :epete": C�m is�o .queria dizer,. simplesmente, .q�e s�as nrtícípoçâcgl andes se sentiam tão senhorilmente grandes, que po- improvisaçoes nao podiam repetir-se, mas o reísínho m-
"

. .

'

terpletou mal a resposta e por dois anos excluiu o violí- Jorge Barba.to e Senhora tem o p.razer de partIc�- I

n ista- dos Estados de Sua Magestade. par aos seus amigos e parentes o nascimento de s�la f i-
Tenho em mãos um feixe de periódicos humoristicos Iha ANITA, ocorrido no dia 11 da Maternidade "Dr.

de vários Estados europeus. Os povos não sabem mais Carlos.Corrêa".
rir e riem sem indulgencia. Os personagens objetos da
sátira e do humorismo se encheram de reticências, pro- a.<�)"()""'{) ()'_'(:�>,-,,<���.
vavelrnente porque os grandes homens do momento sen

':em a inconsistencia de sua merdancia ideológica, o pre
c ár io de suas teorias. E recordo os tempos nos quais os

bigodes de Guilherme II, o nariz do rei Fernando, os sa

patos intermináveis do presidente Lebrun, a vida senti
mental de Felix Faupe, o guarda-chuva de Luiz Filipe, as
uistrações conjugais de úm rei da Espanha faziam rir a

i"lultidão e, em primeiro termo, aos protagonistas, e \os

príncipes mantinham ou pagavam seus bufões., espêlho
:;arabólicos e deformante, a que tudo era lícito dizer.

O sintô.ma mais alarmante da incerteza do amanhã,
<.:heio de chamas e explorações, não está no segredo de
':lma arma que um povo crê guardar e outro arrebatar,
mas, ne;;sa falta de perdão, nessa rebelião as críticas,
nesse negar um mínimo de indulgencia por temor de ser

c,brigado a ar.repender-se uma hora depois.
.

O pintor Clésides tinha feito uma horrenda carica
tura da rainha Estratonice e a expusera ao público. Os
eortesões, os mais importantes dignitários do reino mani
festaram seu desdem contra o alltor do quadro, em que a

;'ainha aparecia afeiada, envelhecida, quase ·d·eforme. ,

O pintor começou .a temer por sua liberdade e quiça proprietárIo na mesma.
- não conhece a jurisprudência da época matéria de ul- Sylvio Orlando Damiani & Cia. Ltda., avisa aos seus

traje aos componentes 'da casa real - quiça tambem pe- Emigos e freguese'S qUe, tendo vendido seu prédio comer

!R própria vida. No entanto, a rainha Estratonice era tão daI a rua SÜva Jardim, n. 180, para a Cia. Antárctica
hela, tão jovem e sentia-se tão segura da perfeição de sua Paulista, transferiu-se provisoriamente para seus anti
l:,rópria anotomia, que deixou livre o pintor, ordenou que gos depósitos situados ao Largo Benjamin Constant, n. 1.
a obl'a confiscada fosse posta em circulação e exp.Jicou: Comunica aind� que 4entro de breves dias' dará início a
- Se me sentisse ofendida, reconheceria que sou assim ... construção de seu novp edifício a rua �ão Jorge, esquinaI I D. Joaquim e erand' continuar .

(APLA)

o ESTADO
--- -- -,..._.,..,}�.--�""

rlRDOI B
DE PI'rIGRILLI

(Especial para "O ESTADO"

•

n-

���E ALGO 'ÚrO
.

.

- ,/Looo
que eu possa usar em

meu novo lar. Dê-me uma

PANEX, na qual poderei
preparar refeições mal;
saborasa·s.
Com PANEX posso tor
nar-me logo uma perfeita
cozinheIra, fazendo ainda
grande economIa de tem
po e combustível.

Um novo e 'lindo folheto
colorido, com as melhores
e mais fáceis receitas

acompanha cada panela
de pressõo PANEX

PANEX - a maIs perfeita
panela de pressao. Capa
'cldade: 4 14> e 7 litros.

SolicIte-nos folheto

Plorianõpolís, Domingo, 17 de- Maio l

•

Um
.

bom.fôrno
�depende
.de um
bom molor!

ARNO�IA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MATRIZ: ·Ay. do Café, 240 (Moóca)
TE!,I.: 33-5111 - Caixa Postal 8.217
SAO. PAULO - Estado do São Paulo

�--==--=---------==---

Os melhores tornos

são acionados por

MOTORES ELÉTRICOS

Para que um 'tôrno possa oferecer o .

máximo em rendimento ... exija que
seu motor seja ARNO, um motor elé
trico de comprovada qualidade - efi
ciente, econôrnico.a silencioso. E lem
bre-se: os melhores tornos do Brasil
são originalmente equipados com Mo
tores Elétricos ARNO - detentores da
preferência das maiores indústrias
nacionais.

I

Motores monofásicos e trifásicos
Motores de construção especial

Escritório em PORTO ALEGRE. Av. Alberto Bins, 383

,

SÃo. �AULO-RIO DE JANEIRO-PORTO ALEGRE-RECIH-CAMPINAS--SANTOS-RIBEIRÃO PRETO

I �� e r1\,
Não ter;,.
Nas boas

embolso. End.
linas, Rio Dist. l(
dohar & Driessen' �

•

Participação

Particípacao
HUMBERTO D'ALÁSCIO e WANDA BERNARDINI

D'ALÁSCIO,
participam aos seus parentes e, pessoas de suas re

lações, o nascimento de sua filha MARIA JOS1;;,
ocorrido na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa",
.

Florianópolis, 10 de maio de 1953 ..
'

Edilall
,

,

Faço saber aos senhores
associados do LIRA TENIS

CLUB1:: que, por delibera-

ção da Diretoria, está sus-

pensa a aprovação de pro
postas de novos associados,
até que s-eja concluído o le
vantament do ·quadro social.

Outrossim, solicito aos

senhores associados, em dé
bito com a. Tesouraria, atu
alizarem as suas mensalida-

des, sob pena de ser vedada
a entrada na sede social.
Aos associados com mais ds
,três (3) meses de atrazó, a

Diretoria concede o prazo
de 30 dias para pagamento .

jde suas' mensalidades, so.Q.
pena de exclusão,' conforme \.0
preceituum os Estatutos no

/

J::,��;:::��::tf;::�::::�: 'J.'
.lfuturo, que á expedição de

ingressos para pessoas ex-

tranhas ao quadro social,
estará a cargo do sr. Secre-

lízada.
F'lor ianópol is, 4 de maio

de 1953.
Jnão Gasparfno da Silva

- Secretârjo Geral .

/' "C7 (S10lA1Cll
"

IIC�anol" a sua ""a �
.

hiperacidez est�m:�:l=
o sintO'Olas da. 'licas. "azedaID "l- soa

.:ratos, 8atulêncUl• �o8nência 'Olalé1ica na

pe-&a e e:lterce'Ol ln .

.

vida. nO lar e na

sociedade.

Magnésia' 'Bisurada'.'

CO,municação

>, .-

Conselheiro Mafra' 6. Fone
2.3;')8

Aluga-se uma casa para
pequena fa:nlília em Coquei
ros, Práia do Meio, na cha
cara da A FLORICULTU-
RA, vêr e tratar com o seu

LIMOZINE
Vende-se uma Limozine

Hudson'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tOáO
Manuel de Meneses,

onsegu.índo este reagir,
rendendo os. sediosos e

�eEtabelecendo, no mesmo

dia, a sua autoridade, sem

rlerramento de sangue;

-em 1827, forças brasi

leiras comandadas 'pelo Te

nente-coronel Salustiano

bandonadas pelos fugitivos;

..

_ .em 1342, foi aclamado
em Sorocaba, Presidente
da Província de São Paulo,
o Coronel da guarda Nacio

nal Rafael Tobias de A-

riam repelir pelas armas a

execução jla lei n. 261 de' 3'

de dezembro de 1841;

- em 1823, na Bahia,
contando 54 anos de idadej
faleceu o Brigadeiro Antô

!Ldo de Souza Lima, que to
vI!

mara parte na guerra da

independência defendendo

gloriosamente a Ilha de Ita

paríca.:

em 1864, foi apresen
tado ao Senado um projeto
de lei, pelo Visconde de

Jequitinhonha" pela qual
ficav,a a escravidão extinta
no fim de dez anos ;

vl'ianópo]is, Domingo, 17 de Maio de 1953
"'�"".""""'''''''''''''''''===,_'''',.'''',._''''''''._='''''_='''',�_.''''''''''",_",,_'''��''''_'''''''"''''��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=====-=-�!!!!!!!O...

vos Associados, mesmo

, para os que já tenham en

caminhado suas propos-.

tas, até que seja conclui

do o levantamento do ca-

senhores Associados, em

debito com a Tesouraria,

cretárío Geral _ João Preços: 6,20 - 3,50
Gasparino da Silva e na Imp. até 10 anos.

ausência deste, do sr. -

/

�.

�::���i:;�. o��e�r:el�����lt.J 11.1-:1Os ingressos serão soli-
• 2 4 15. . As -, - 6,45 _;_ 9,15citados, exc·lusIvamente
P' ANG L

'

. ,ler E I - Stewart
por Associados, no hora-

rio das 16 ás 18 horas do

dia em que a festa fAr

.a atualizarem as suas

mensalidades, sob pena de ·4 -, Outrossim, comunica

ser vedada a entrada na que a Secretaria atende-
\

séde social;
Aos Associados com mais

de TR�S (3) mêses de

atrazo, a Diretoria con

cede o prazo de 30 dias

para liquidar seu debito,
sob pena de exclusão, con
forme preceituam os Es

tatutos no seu art. 32,
parg, 1°;

3 - A expedição de in

gressos, para visitantes,
estará a cargo do sr. Se-

rá, diariamente, no horá-

rio das 8 ás 10 horas a O

!!!3.,

GRANGER em:

O MILAGRE DO QUADRO'

todos os Associados que \', No programa: Clns : J01'-

desejarem informações, nal. Nac.

por intermédio do Dire- Preços: 6,20 - 3,50
to!" de Secretaria, sr. .Imp. até,10 anos.

Gusta*vo Neves Filho�� To-
:.,'

�....��..��
. dos os assuntos deverão
ser tratados .pessoalmen-
te pelos interessados.

F'Ior ianõpclis, 14 de Maio

de 1953.

João Gasparino da Silva

��;::::2:,���:':: �:��� Edital de. Convocação,
x De ordem do Sr. Presidente da Junta Governativa

x, x Provisória dêste Sindicato, convoco os senhores associa-
18 DE MAIO dos, para a Assembléia Geral extraordinária, a ser rea-

A data de hoje recorda-nos nzada às Hl horas, em primeira convocação, e, e� se-

• 'gunda, às 19,30, se não houver número legal, do dIa 20
que. I (vinte) do mês em curso, quarta-feira, com a seguinte

ordem do dia:
'

em 1502, a Ilha da 10 _ PASCOA DOS COMERCIÁRIOS.
Trindade, foi descoberta pe-I,. 20 - ASSUNTOS �ERAIS, � critério. da As�e�bléi·a.
la Esquadra de Estevão da FranCISco XavIer MedeirOS VIeIra

I
Secretário da J. G. P.Gama;

- em 1635, um d"tae�, I
.'

'..
efe \..

.

::,:�::: !!o:�:�a�e'�e�:; 1Je�':'5e#.r�1)�...��'II,S�.!.f�""" de·Hen,ique Di.". f\
(II �,,�I(�,_ �'

---: em 1638, os holandeses St!'._ r� J_��assaltaram as trincheiras de ...�_ x...�

Santo Antônio, na Bahia,
sendo repelidos heroicamen
te pelas tropas de Pernam-

. buco e Bahia, sob o coman

do do General Bagnu61U; I
- em 1773, 'no Rio de Ja-l

neiro, nasceu Mariano josê IPereira da ronseca, mais

tarde Marquês de Maricá. I

Faleceu no Rio de Janeiro 1
em 16 de setembro de 1848; i
- em 1817, Martins Pes-

Ih D·
I

soa ou me 01' ommgos
Teotônio Jorge, assumiu� a

ditadura, abandonando os

bairros .do Recife e Santo

Antônio e se concentrou em

Soledade, ficando assim dis-
I

solvido o Govêrno Provisó-

�n �co�a s J��!�Jg�g; :�� :�n�:�ee:�: l$fllmrsno I
. ' 1 . . .

O Doutor Osmundo Vieira, 5 - Semelhantes requisltos

II' .e 1I1f'� ! Preços: 3,50 - 2,00. Juiz ?e Direito da Comarca são demonstra�os pelos au-

_ Pt', ,_� Livre. de Biguaçu, do Estado de tores: tem a COISa corno sua,

,h' projeto de
-

I Santa Catarina, na forma por mais de 30. anos, por si I• 131., _ 4 _ 61,t2 _ 831., hs. da lei, etc ... Faz .saber. aos e seus antec_.es.so_res, sem.l!;·umdo a escravi- 14 14

d.' IN G : que o presente edital VIrem qualquer oposrçao e ou-
no Brasil, gradualmen-. Glorra MAR - eorge

ou dele conhecimento, tive- trem. N tranquilidade de

I
re, foi apresentado pelo De- MISTRAL Marta ROTH

As 6% _ 9hs. rem que, por parte de OLE- posse é decorrida da ausen-

.t!, ten- putado bahiano Dr. Antô�io em: Gloria MARIN _ George GARIO FELICIANO GON- cia de qualquer oposição
O nmEfTO DE NASCER ÇALVES, Dr. Walter Jorge exterior. E a' continuidade é.,;; Ferreira Fr1ança e Câmara; •

MISTRAL Marta ROTH José, lhe foi dirigida a pe- decorrente da ocupação in in-
m Vila Boas N o programa:t! em: tição do teôr seguinte: Diz terrupta pelos 30 anos; ne-

",eu-se uma sedi- -- em 19'12, foi torpedeá- Cine Jornal. Nac.

10'
DIREITO DE NASCER Olegario Feliciano Gonçal- cessários a prescrição. O

.vendo a Câmara a- do o navio de nossa Mari- Preços: 7,Go - 3,50 No programa: ves, brasi1eiro, casado, la- animo de dono é fundado,
ado o Governador D. nha Mercante "Comandante Imp. até 10 anos. Cine Jornal. Nac. vrador, e s/m, Adelaide indubitavelmente nos me-

RITZ - As 10hs. Margarida Gonçalves, resi- lhoramentos introduzidos noLira", de 7.250 toneladas, P 62 3 5reços : .zo - .oo
:

dente e domiciliada nas imóvel, por conta e inicia- ! .com 51 tripulantes, dos l\,[ATINADA... Imp. até 14 anos. .Areias distrito de Guapo- tiva dos suplicantes, o que
' O Centro de Irradiaçãoquais dois pereceram. DESENHOS... As 2hs. ranga, Mun. e Comarca de não fariam se, de boa fé, Mental "Amor e Luz" realizaAndré Nilo Tadasco SHORTS. . . UM DIA EM NOVA Biguaçu, por seu advogado não estivessem crentes de .sessões Esotéricas, todas as se-

e procurador abaixo assina- serem donos da mesma. 0- gundas feiras, às 20,30 à ruaI IORQUE

L· T
·

C I b do, conforme procuração in- �orrente, assim. os elemen- Conselheiro- Mafra, 33 - 2°

I r.a· e,n'lS' u· e LADRÔETSASDE BICICLE- clusa, sendo o .mesmo ins- tares requisitos que estru- andar.
crito na Ordem dos Advoga- turam o Usocapião tríntenâ- I. ENTRADA FRANCA

O SUPER HOMEM I dos do Brasil, sob n. 519 e rio, estão os suplicantes em

E' ...... I T' A L. O MISTERIO 1)0 DISCO tendo escritório a rua Tra- condições de serem legiti-l......,. [ano n. 1 ed. Montepio 40 mamente titulares donos daVOADOR
andar, vem perante V. Exa. propriedade que possuem e

---()-().-o'_
N U

._ 1"...0.-.0 ...- -- -

expor e requerer: 1 � Que usurruern, o socapiao

I.
-:::

por si e 'seus antecessores trintenário, acentua Clovis ,O A C I .l' E .

,ha mais de trinta anos, pos- Bevilaqua, o que domina é o -:0:-
�

suem os suplicantes corno fato da posse continua e in- ,O ,A G 11: N C I A DE j
seu, no lugar denominado contestada, unida á intenção PUBLICIDADE'
Areias distrito de Guapo- de ter o imóvel corno pro- o

,-I --:0:--
ranga, . Mun. e Comarca de orio. Os requisitos do justo .

_

Biguaçu, sem' qualquer in- titulo e da boa ,fé são d is- o
RADIO - .lORNAIS

•.terrupção e sem' qualquer, pensados. Nem o possuidor , e
,

oposição, tres terrenos, on- necessita deles, nem tercei-
o

REVISTAS i
de tem sua residencia e ros poderão intervir para II .-.()�_!.. �()....()..-.().-.()- -No programa: exercem suas atividades 3;- provar-lhes -a carencía". .

. real izada ; Cine Jornal. Nac. gricolas; 2 - Os imóveis em (Cod. Civil com. voI. 30, pago
A Diretoria lembra ainda questão, tem as seguintes, 32).6 - Assim, sendo, paraPreços: 7,60 - 3,50 di

.

f t
_

)
.

f lt d tít I hque os srs, Associados ivisas e con ron açoes: a suprrr a a a e 1 u o a-

não. poderão se fazer a-
Livre, Um terreno de forma írre- bil, em que possa ausentar o

gular situado no lugar seu domicilio, os suplicantescompanhar de pessoas ex- ""••ii!."IiI-�IIII!II!I."',_.".!Areias de Cima, distrito de tem na ação de usocapião,
tranhas ao Quadro Social, .c1 PJ ii 1;t p.] ! Guaporanga, no Mun. e Co- fundada no art. 550 do CÓ
sob pretesto algum mesmo· - marca de Bíguaçu, medindo digo Civil e no art. 454 da
pessoas do sexo feminino; As 2, 4% - 7%, - 91/4 hs. 'ao Sul 1.000 metros com ter-, Lei Processual, o meio legal

Glor-ia MAIUN _ George ras de Frutuoso Anselmo, de obte-Io, E esta é a ação
ao Norte com .2.500 metros que vem propor para obten-M1STHAL Marta ROTH

ção do reconhecimento de
seus direitos e para que
possam. manter, devidamen
te legalizada, a propriedade
que, de fato já lhes perten
ce. Nestas condições, nos

termos do art. 455 do Cód.
de Processo Civil. podem a

-requ erem a V. Exa, que, pre
liminarmente, marque dia e

hora. para a justificação
exigida, na qual deverão ser .

\inquir.idas as testemunhas 'I tratamento da sífilis
abaixo arroladas, entre as E PLACAS SIFILITICAS.
quais encontram-se os vizi- 11'1 1 d- N

•

nhos, que comparecerão in-
I I) I r 8 oguelra

dependentemente de qual- Medicação ::uxiliar no. tra.
quer intimação cientifican- tamento da sifiIis.
do-se .previamente o Dr.

e ao Oeste Pronjotor Público, feito o '-'---
com a estrada que, julgada. V. Exa. a jus- I
perfazendo um tificação "initio litis", man- Candido da Silva, Juiz de
104.000 metros quadrados. de citar por mandado os c?n- i Direito em exercíció. Feita
c) Um outro terreno de for- frontantes e suas mulheres a conclusão foi exarado o
ma irregular situado no lu- residentes nas imediações I seguinte despacho: Designe
gar Areaias, distrito de dos imóveis e pessoalmente se dia e hora para a justifi
Guaporanga, Mun. e Comar- o representante do Ministé-.,'cação, cientes as partes e o
ca de Biguaçu, medindo ao rio Público em toda as suas

I
Dr. Promotor púplico. Bi

Sul, 80 metros com terras atribuições e do Serviço do I guaçú, 17.3.53. (Assinado)
de Maria Pedra, ao Norte patrimonio da União, pór João Candidó da Silva, Juiz
com tel�ras de Macário e edital os interessados incer- de Direito em exerCIClO.
Graciliano Teixeira, a Leste tos e desconhecidos, todos Procedida a justificação foi
com terras' de José Julião. para acompanharem os ter- esta julgada por sentença
Teixeira e a 'Oeste com o! mos da presente ação de, do teor seguinte: Vistos,
Rio Inferninho. Pelo centl'o usocapião, por meio da qual etc .. Julgo por sentença a
do terreno, seus competen- deverá ser reconhecido e de- presente justificação, para
tes fundos tem uma cochei- clara do o dominio dos supli- que pi'oduza os seus juridi-
1'a, digo, tem urna distancia cantes sobre os aludidos cos e ..legais ·efeitos., Fa.çamSul para Norte, 550 metros. terrenos, ficando citados se as citações requeridas na
3 - Q'ue 'na referida posse ainda, para no prazo legal inicial: a dos confrontantes
os suplicantes te:ryt benfeito- apresentarem contestação e e dr. Promotor Público, por
rias, moram no próprio ter- para seguir a causa atá fi- mandado; a do 'Delegado do
reno, plantando arroz, e ou- nal sentença sob as penas �ierviçio ,do Pat.rimonio da
tr-as plantações, vivendo as- da lei. Dá-se a esta o valor União, por precatória, que
sim de sustento dos terrenos de Cr$ 5.000,00. Protesta-se deverá ser expedida ao JlIi
'"em nunca serem molesta- todos os meios de prova ad- zo de Direito da la Vara,
dos. Mas embora a possuin- mitido em direito, inclusive, Comarca da Capit�l; a dos
do mansa e pacificamente, depoimento pessoal de qual- interessados incertos, por
com o "animus sibi naben- quer contestante, testemll- edital com o prazo de trinta.
di", por mais de 30 ano�, nas provà pericial, documen- (30) dias, publicado tres
não tem os suplicantes titu- tal, com a taxa judiciária (3) vezes em jornal da Ca
lo de dominio razão porque, inclusa, procuração, _

cUln- pital.e urna vez (1) no Diá
querem, perante V. Exa. re- prindo o artigo 14 do C.P.C ... rio Oficial do Estado. Bi
�tllal'Ízar Sl�a situação, so- \Ped�; Id!eferimento. /Rol de gUaçu, 20.4.53 (Assinado O.
1--,e os referidos imóveis pe- testemunhas: Firmino João Dutra. E para chegar ao co
la ação de usocapião. 4 - Pereira, Manoel José Vieira, nhecimento dos interessados
�)ra, institui o art. 550 do Antonio Sebastiã,o Souza, passa o presente edital com

----

Código Civil "aquele que Salustiano Antonio Garcia, o pr�zo de trinta. dias, pu�,
por trinta anos, sem inter- Hercilio Antonio Garcia. blicado e afixado na forma
t'upção, nem oposição, pos- Pantaleão Henrique Cardo- da lei. Dada e passado nesta
suir çomo seu 'um imóvel, soo Todos bràsileiros, lavra- Cidade de Biguaçu, aos vin
qdquirirlhe-á o dominio, in- dores, residentes em Areias, te e tres dias do mes de
dependente de titu'lo e boa -distrito de Guaporanga, Mu- abril do ano de mil novecen
fé, quem tal caso, se pre- nicípio e Comarca de Bigua- tos e cinquenta e tres, Eu,
'Hlmem; podendo

.

requerer çu ..Bi,guaçu, 12 d� março de Orlando Romão de Faria Es
<to Juiz que assim o decla- 1953. (Assinado) Walter crivão, a fiz datilografei e
re por sentença, a qual lhe Jorge José. Selado com es- 'lubscrevi. Biguaçu, 23 de
3ervirá

.

de titulo/para a tampUhas estadua'ia no va- abril de 1953. (Assi�ado)
transcrição no registro de 101' de Cr$ 3,50, inutilizadas. Osmundo Vieira Dutr�, JUiz

LOJA: Rua Felipe Schmidt riecisão a jurisprudencia e I Em a dita petição foi dado o de Direito. CÓnfere Ct;lIn o
se ha ffrmado na doutrina i seguinte despacho: R. hoje. original afixado no lugar de
pa.I�a tan.to .hast 'lU pr.(}va

I A. ,I{.; .c.dndus�.o., . i'glJfl"ÇJh J:yii
a. posse mánsa e pacifiça,: ÚLg.53�'·· '(AssinadO) ;Jo.â:o

' ..

Severino dos Reis ocuparam' A Diretoria do LIRA TE
a Ponta de Leste, no Rio NIS CLUBE leva ao conhe

d� Prata, depois de avan- cimento dos senhores Asso
!la I' atê Maldonado, dísper- ciados que resolveu, em ses

sal' o inimigo e aprisionar são realizada dia 4 do cor

o Tenente-coronel Escobar, rente mês:
tornando duas bandeiras a- 1 _ Suspender a aprova

ção de propostas de no-

dastro do quadro Social;
guiar. Esta proclamação foi

2 _ Solicitar de todos- os
feita pelos liberais que que-

em:

DIREITO DE NASCER

em:

O DIREITO DE NASCE.R

o ESTADÕ

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

As 2h8•.
O SUPER HOMEM
o MISTERIO DO DISCO

VOADOR.
LADUõES DE BICICLE

TAS

Preços: 6,20 - 3,50

f3L.t)VIÂ
Esfrel10 .

As 5,30 - 8,30hs.
PieI' ANGELI - Stewart

GRANGER em:

O MILAGRE .DO QUADRO

o MELHOR JURO -

5%
DEPÓSITOS POPULARES

•

BANCO AGRICOLA
RUA TRAJANO. 16,

flORIAN6pOLIS

rio de Pernambuco;

"". �.

'.

Distribuidor
C. UAl\lOS 'S/A

N o' programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - ::'1,56
Livre.

As 3hs .

Gloria MARIN - George
MISTRAL em:

O DIREITO DE NASCER
No programa:

Cine Jornal. Nae.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 10 anos.
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'O ESTADO Florianópolis, Domingo, 17 de Maio de 1953 7

o ESTADO inicia, hoje, a Passagem 400 aniversário, prosperidade, maior desta-

publicação das mensageu" meus votos futuro pleno que catarinense 'âmbito na

telegráficas que lhe foram progresso. Cordialmente. O,� cional, pugnando lugar des

transmitidas, pela passagem cal' da Silva. tacado honrosa tradição le-

do quadragéssimo aniversá- Congratulações a todos aí gada Jerônimo Coelho. Soli-
rio de 'sua fund:l�ãr.; de O Estado. A você 'espe- cito tornar extensivo todos

Do Rio: dai motivo de orgulho des- labutam êsse jornal nossas
"Recebam todos cordial se jornal, meu afetuoso e congratulações gloriosa efe

abraco votos _prosperidade. sincero abraço. Renato Ra- mêr ide. Dr. Osvaldo Luiz do

FI'an�isco Gallotti". mos Silva.
,

Rosário, Major Médico.
"Cordiais felicitações pas-j Pela passagem do 40° am- Ao conceituado e tradlclo-

sagem aniversário votos versár.io. de' O Estad� apr�. nal órgão da imprensa bar

crescente prosperidade. G. sento minhas cordiais f'el i- riga-verde envio saudações
W. ,M�tto, presidente Lino- citações. Ivo D'Aquino. por mais essa etapa venci-

typo do Brasil". Instituto Histórico sauda da, numa longa e proveitosa
De Pôrto Alegre: valoroso diário por seus existência sempre devotada

"Felicitações transcursc quarenta anos trabalhos' em aos interesses da cultura e

mais um vitorioso an iver-sá- pról terra catarinense. Hen- do progresso de nossa terra,
rio veterano órgão. Lúr io rique Fontes, Presidente. -estendendo meus cumpri-
Verane". União Catarinense Estu- mentos a todos que labutam

De It�aí: dantes apresenta cumpri- nessa redação. Volney Col-

"Quadragés'si{l1o amversa- mentos pela passagem 40° laço de Oliveira, Presidente
rio esse tradiciona�,_órgão aniversário fundação presti- Assembléia Legislativa.
imprensa Barriga-Verd-e";_",?=, ��I{so diário. Sa�daç�e�. Felicitações pela passa

luarte democracia nossa Neuà_y;,.�; M. l\f�ssopolml, gem do seu quadragéssimo
terra, congratulo-me caloro- Presidente. aniversário. Abel Cabral.
samente ilustres confrades Câmara Municipal, apre-

,..-

AI1;.�sento a vossência e

br-ilhantes valorosas direto- vando
.

proposta Vereador dedicado'\,I<-!i,��lxiliares. cum-
res, forrnulando votos O Eg- Rafael Digiácomo, deliberou prímentos por "\\"lJ�iores- vo-

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

'tado continue fazendo' Ia- enviar ,congratulações pas- tos felicidades passã}Jem ex- Viúva Albani filhos e.gen- tarinense. Saudações cor-

vrar palavras "Ruy" íncen- sagem mais um aniversário pressiva data araut� im- 1'0 desejam nesta data para- diais. Charles Edgar Mo
tivo cómunicativo de fé 1105 brilhante matutino. Respeí- prensa catarinense. Fe�m{lP- bens ao diretor e componen- ritz, Presidente Associação
principios, paixão ígnescen- tosas saudações. Miguel do Mendes 'Delcontas. I tes que continue na van-I Comercial Florianópolis.te do ódio a tirân ia. Saúda- Daux, Vice-presidente em Motivo 'passagem aniver- 'g1�rda �a verdade pelo po- Gab

.. 14� -f A�res,e�to
ções democráticas. José Me- exercície. sár io vibrante diário O Es- 'btarmense. essa direcão e uncionarrosvo cae "

_ .

deiros Vieira". Pela data que transcorre tado felicito prezado amigo Pelo'l transcurso mas um brilhante orgao Imprensa
d· 1 b D" t d '1' F . :'.;;:<lo" O Estado o votos felicidades. Roberto"Pela passagem auspicio- meu cor la a raço. 10111- e o os seus auxi lares. er- aniversario u� '- -.

S t . , .

sa data apresento ao valoro- sio Damiani. reíra Lima. maior vespertino a.,::- an a. Lacerda, DIretor Estatísti-
A �'''\�'aSso e nobre amigo os mara Cumprimento cordialmen- ugurando futuro- cada Catarina' enviamos sinCe'li-,\ ca.

, .

sinceros c\.lmprimeIltos ex-' te passagem aniversário jo�'- vez mais propicio envio a- felicitações por tão feliz a: �

....�elo �o�so quadraséssímo
tensivos a todos que trana- nal O Estado tão brflhants braço felicidades transcurso contecimento Major Júlio ',"-,!ersarlO enviamos a to-

. am\..
f lícit

-

lham nessa casa. Paulo dignamente dirige. Raulino aniversário grande matutí- Vieira e senhora. do \c·n.Q,ssas e ICl açoes e precisa fazer para seros 'l,.-·'\blj S d
-

Bauer, Prefeito Municipal". Ferro. no, Emmanuel Campos. Na pessoa invicta jorna- cordial :1'1,. raço.
au açoes,

t S
.

t t R °I I- •"Satisfaçãu felicitar vaio: Ao bom amigo e todos os Nome todos colaboradores lista, distinto correligionâ- DI'. SI'lvI'O
\e1i'erraro e senho- cas�. ua �a ur�za em ne� i eVI a IZ. 1 \ cessidades imperrosas, VOCé

'1 _rosa '�quipe O Estado data que trabalham em O· Esta· Bussola apresento cumpri- do e amigo, saudo pessoal ra. (' S Rh
.

f I d d b' I mentos 400' Estado passagem anl'ver'sa'- )•.
Contmua) não pode continuar - resis-

I eus, I'••festiva oJe. ormu an o vo- o o meu a raço. A varo passagem aUl-

tos prosseguimentos glm'ia- Millen da Silveira. versário êsse órgão. Ju.venal rio grande órgão nossa im- -
,

. .. r tindo continuamente a êsses \ N,.�a envelhece tanto as pessoassa jOi.·nada. Saudações .. 1\.- Ao. ilustre amigo e demais Melchiades., prensa. Protógenes Vieira.. -Ç desejos violentos. Seja C'J' â����/u���°x:.�Tr��t������;��;dolfo Graf". colaboradores do jornal "O Ao Rubens e seus compa- Aos caros colegas as ml- l mo os outros rapazes. Er._llevantadas notu,mas, _nervosISmo.d·' .

b h
.

b ....,. ,(;1 I tonteiras, reumatIsmo, dores nas cos-pr��e��:rat(}dt:: �:l���i��.�� ����d�:,t7ge�1 ;���,li:lo� raço. �a:����m�:u m:isr:ç� ��\� �l::ssa:.el�:I:�i�e���t;�. afe- A AGO ti �1A'�<:-;;-'" OA �l'egtle-se um

TPO�CO
a cel�- 'I' �������!:�����g���Ei:3::rA�brilhante diário O Estado e- . Toma parte justo jubilo versárió do "Estado": Mil- Presente com um grande .' .....; �r '. os prazeres. en a uma Vl- qtie os rins d�vem �limina� os áci-

ASM'A"
'�-',', t·· I Af·� .. ·r 'h dosetoxinasesenaoreahzamestafusivas '�ongratulac.ões a\j.�- quantos trabalham Estad') ton Costa. abra co. Alves Pedrosa. . '(,"í}dcl\--..;.�l1a Ula.. 1,,1,!-J €

funcão

perm.uem que êsses áC.ldOS e.
.,

't'
'" .

400
.

Ad' dO' d'd f AI'
da mali, H.-.c

..
•

d
. I toxfnas se acumulem em seu orga-

.

·piciando· contmuas VI onus.. motivo transcurso anl- os preza os amlg{) o Não tendo po I o aze- o "lmJ.splo s.e e.l
nismo Em pouco tempo, CIII." ",Ii-.Jayme Vieira". versário. Cordiais saudá- Estado meu cordial abraço ,�essoalmente venho trazer II' d

que seu organ.,,. '... . I mina �s germes dos·-'�' - -/ "�-...' ",,'. _ ..

-..
�

�f'
-

Ã via a em Poucos MilfutOI
se lVol.f

.

',.

hàal;r}1.on�o- , do·os, P�p I'lnS. totf�e�=
�.IJe;:--Tiiliarão :.�.; --,. � ções: João FraÍ11er. felicitações pelo quadl:agés- lhes com este as mmha-s. e- Em poucos minutos a nova recel-

. I ver a maIs a

·"'-J..'!([l�:',�L "�ci ri' -"�,.," 'em �úalquer far-"Ao caro 'amigo brilhllYlle "264 - Ao ensejo passa- simo ano existência. Abela.r- licitacões e o meu grande a- ta M.ndaco - começa a eir- .;;;amente e será ben. n :�,.;roo r:ossa garalüla �e que o
.

., eular no sangue, aliviando os aces-
. livlara rapidamente. Expenmente-ojornalista as minhas efuqi- gem do 400 aniversário des- do da Silva Gomes. braço transcurso, alllversa- sos e os ataques da asma ou bron forte. _ O seminarista saiu: )oje mesmo e verá como se sentirá, . .

M d b b . .

b 'lh t '.
-' quite. Em pouco t"mpo é possivel I melhor. Nossa garl''ltla é a suavas felicitações por maiS se laborioso Jornal tão brl- eu gran e a raço ravo rIO maIs 1"1 �n e OI gao m�- dormir bem respirando livre e ta- consternado.Não podia com- : maior proteção. .uma etap'a vencida concei- lhantemente dirigido V. S., amigo e a todos companhei- prensa catarmense. Lou1"l- cllmente, Mendaco alivia-o, mes

I C
.mo que o mal seja antigo, porque d d f ttuado O Estado. Flordoaldo apresento meu nome e ofi- ros Estado. Othon D'Eça. vai Almeida.

. .

dissolve e remove·o mucus que p,ree.n e,r,como O peca o ,os- I .,s ex.. no tratamento �R:.

obstrúe as vi"s r�spiratórias, minan-. d C .J" ,Nóbrega". cifl-is dêste Distrito, as mais Ao prezado amigo e por Me·us efUSIVOS cumpl'l- do a'sua energi,a, arruinando sua
"e leme 10. omo sua sau.!") CISTITES, PIEl.ITES E URICEMIA \D R· d S I 1 f l"t

-

t 'ut 'd' t d t 400
'. ,: " saúje. fazendo·o sentir-3e prematu-e 10 ou: ca_orosas e ICI açoes ex en- seu I erme 10 a o os que men os anlvelsano aca-! ramente velh�, Mondaro tem tido"Ao comemorar hoje 1100 sivas a todos que anonima- labutam no brilhante matu-' tado matutino. Edmundo Ac- ,tanto êxito qUe se oferece co":! a

garantia de dar ao paciente respira,aniversário fundação ê3�e mente militam para elevar tino "O Estado" as minhas cácio Moreira. ção livre.e fácil rapidamente e com-
, .

b I
'

I f I'
. .

d'"
.

pleto alivio do sofrimento da asmabrilhante orgão Impren"a em a to o nome da lmpren- ca orosas e ICltações aus- Por motivo qua ragessl- em poucos dias. Peça Menda.o, hojecatarinense envio calorosas sa barriga-verde. Saudações. piciosa data. CeI. Lopes Vi- mo aniversário O Estado, .."esmo, em qualquer farmacia. P
DOssa garantia é a sua proteção.felicitações ilustrada redil- Carlos da Silveira Carneiro, eira. nome Comissão Executiva

ção. Jaldes Garcia". Contra-Almirante Coman- Meu cordial abraço pela Estadual Petebe, envio-lhe
"Ao completar quadra!,\�s- ,dante 50 Distrito Navai". data festiva. Osvaldo Ma- sinceras felicitações. Ler-

simo aniversano funddcão Parabens transcurso hoje chado. ner Rodrigues, Presidente.
cumprimentamos'" vibra:ü3 quadragéssimo aniversário O Sindicato dos Gráficos Aos Diretor, Redatores,
órg�o barriga-verde. Ráétio fundação êsse conceituado de Florianópolis, SC., felici- Gerente" Funcionários, Ti-
Mirador". órgão publicidade. Rodolfo ta êste matutino por tão aus- pógrafos do vôvô de Floria-

De Florianópolis: Rosa. piciosa data. Osnildo Souza, nópolis no dia do seu' qua-
"Ao O Estado, com os À ilustrada redação do vi- Secretário. dragéssimo aniversário en-

cumprimentos - pela paii�J.- brante matutino, tràdicional Em meu nome e da Socie- via felicitações. Abraços a-
gem do 40° aniversário. Ruy órgão da imprensa barriga- dade "Deixa Disso", apre- mistosos. Bento Vieira.
P. Mõraes". verde, pelo transcurso do sento v'otos felicidades pas- Cumprimentando-o, e aos
"Dimas Siqueira Campos quadragéssimo aniversário, sagem aniversário brilhante seus auxiliares, apresento

apresenta a todõ o pessoai .envio mensagem de afetuo- órgão imprensa catarinense. congratulações aniversário, Unjas gotas que dão alívio
dedicado às atividades .ir.r- sas felicitações. Abraço. Al- Adhemar de Moraes Lima, êsse brilhante órgão im- imediato nas tosses rebel
nalísticas em "O Estado" às fredo Xavier Vieira.'

.
Presidente Soco "Deixa Dis- 'prensa catarinense. Dr. José des, bronquites cronicas ou

suas congratulações e (:s' O Clube de Excursões da so". de Lenner Rodrigues, :Dire- recentes, se,cas ou catarrais,
seus votos de feliz contim,a- IIp,a deseja galhardo repre-I

A diretoria da Real S. A. tor do Hos'pital "Nerêu Ra- c'oqueluche, escarros san
ção de seus esforços em sentante imprensa catari- Transportes Aéreos na data mos". guineos, sufocações e an
prol da coletividade de 8'1'1- nense perenes felicidades de seu natalício apresenta- 158 - Apresentamos de- sias, chiados e dores no
tà Catarina. Florianópolis". prosperidades pàssagem 400 lhe- seus melhores cumpri- cano jornais catarinenses peito. Nas boas casas. P·elo

\ A diretoria da Compallhia ano digna eXistência. Paulo mentos e votos de felicida- motivo quadragéssimo

ani-treembolso
Postal End. Telg.Telefônica Catarinense, se Vichiett, Presidente. ,

des. Pereira Oliveira & Cia., versál'io felicit�ções votos Mendelinas. Rio. Dist. localassocia ao júbilo dos am:g:ls Ao eloquente respeitado' Agente. continue ornar Imprensa ca- Standohar & Dnessen Ltda.desse conceituado diário r,e- representante imprensa ca-lla passagem do quadragés- tarinense meus sinceros -- -

sitno aniversário abracando cumprimentos pasflagem 400 ;
na pessoa do seu Dir�tor a ano existência gloriosa luta
todos os que labutam neS$!! inteligente digna bem cole
redação. Pela Cia. Telefôni- tividades. Norton Oliveira
ca Catarinense. J. C. Ganzo Silva.

"

Fernandez. I Motivo transcurso qua-Colaborador desde 1939 ( dragéssimo aniversário mais
com satisfação que envil) antigo diário impreJlja ca
cumprimentos pela auspi- tarinense, oficiais, sargenciosa data aniversário va- tos, funcionários civis, alente matutino ilhéu. Cap presentam calorosas feliciRui. tações desejando toda sorté

40 Anos De Trabalho
Economia e Seguran�a
nas (onstrucões!

.

--f;.:V'.

Mensagens de ,congràtulàçõe.s
'(0 ESrADO"

a
Sob a, responsabilidade da marca SIKA
mundialmente credenciada - V. S. encontra
rá .os mais variados produtos para proteção,
conservação e impermeabilização de cons

truções. Embora não sendo os de preço mais
baixo, são produtos econômicos porque ga
rantem um serviço perfeito e duradouro,

• I N DA- De alto poder adesivo, é um produto em

pregado para fixar azulejos, ladrilhos, mosaicos, cha
pas de cimento-arníaato.placas de mármore.vidro etc,

1 G A 5 3 - Mastlque para ernprêgo em qualquer
tipo' de junta, goteiras etc, Fabricado em 2 típos :

preto e cinza.
.

I G O L 1 - Tinta betumínosa isenta de alcatrão,
que protege as superríctes contra a ferrugem, o apo
drecimento e a corrosão, É empregada tanto para
uma simples pintura de cêrcas e gradis como para
pintura de pontes, hangares, tanques de salmoura,
obras de concreto etc.

'

Consu/t••nos

Representantes em todo o Brasil
Vendas dos produtos Sika em

Florianópolis:

sem compro-
mi.so sôbre
se us proble- SIHA S. A.
mas de im

permeabiliza-
�ão.

TOM T. WILDI & elA.
Rua D. Jaime Câmara - Avenida Rio Branco,

Caixa Postal 115

TOSSES
produzidas pela
queza pulmonar

ehe

REMBDIO DO OR.I
BEINOATE �

gripe, fra
e coquelu-

,

REPRESENTAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

SR. INDUSTRIAL - PRODUZA QUE VENDEREI
Confie.a venda de seus produtos á firfua M. ALVES FILHO, qlfe possui

.um fichário acima de 25.000 fic,has de: firmas comerciais e industriais do Dis-
"

<

trito Federal, acompanha diáriamente todos os protestos de títulos,' concor-
Para o Flgado e Prisão de Ventre

PRISAO DE VENTRE
.

PILULAS DO ABBADE MOSS data" e fal�I!cias sôbre as mesmas.

As vertigens, rosto quente, falta �e ar, MaLltém um grupo de 10 vendedores e um chefe de vendas para cada se-
vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a

maior parte das vezes são devidas ao ção Está aparelhada para desenvolver negócios de. grandes. emprêsas.
mau funcionamento do aparelhO diges- Informações em São Paulo: Barbuy, Bailo S. A.
tivo e consequente Prisão de Ventre. Fone: 36-1.369, das 13,30 ás lã horas.As Pilulas do Abbade Moss são iDdiea� .

!�s e;so���a�ff��s�a��e!,�Saãso��ei�::: ) i,",�....___.J.O�_ã_O...A�h...re...s_d_a Silva - Fone:

'. .�de))ü�hca, as' Pllu.las do Ab· I.
·'; .. mjl1l'arçS d�.pessoal!. Faça o I

.. _

..
__---:-__.:......,.....;.��---:-_..,..... ...,.._

11017

Padre João Botelhu pudesse estar em contrariar
I OA •

M sBelo Horizonte, maio de sua consciencra. as, ... (.'

1953 (Copyright do Bureau

I
meses fora� ��ssando. Lo�

dos jornais do Interior) ge do semmarro, sem po- ..

Não é caso inventado, não, suir ainda uma formação
meu moço. É caso real. A- completa, fôrem-se-i}iC d:

conteceu de verdade. É bet-i lu indo os velhos pr inc ípios.
possível que tenhas lido em Começou a frequentar a so-

alg-um dêsses Iivrecos irnun- c.edade., 'Depois certos com

dos, hoje infelizmente tão nanhe iros, certos ambientes

espalhados" que a castida- c, obedecendo agora em tu

de, e contíuêncla é judicial do no médico, entregou-se
á saudade. Não faltam ho- de cheio aos prazeres da v. '

mens maus, corrompidos e da. Gastou-se completamet
cor ruptores, para dize-lo '::' te. Veio a tuberculose. E a

repeti-lo. Pois bem, o fato quele esqueleto de homem

que vais ler agora aconte- não saia do consultório do

ceu justamente com um' - médico até que um dia o fei

dêsses espíritos perversos encontrar completamente
que usava de sua profissão, louco. Sim, o médico enlou

a medicina, para perverter. queçera naquela manhã. O

os outros. Um dia bate ai) médico ficou louco' porque

consultório daquele senhor' foi procurado pela sua pró
doutor um pobre seminaris- pria filha que lhe dissera

ta. De compleição raquitica, Em tom de ameaça; Papai,
necessitava de um bom trf�-'I venho pedir-lhe uma coisa e

tamento para continuar os se o senhor me negar eu da

estudos do seminário, sem-I! ti cabo de minha vida ho

pre bastante apertados. De- 3� mesmo.

pois de minucioso exame, I)
I Estou apaixonada por a·

médico, materialista e ateu, quele moço que foi semina

em vez de remédio, receita- rista e vim buscar licença
lhe um veneno: Pois é, mo- �_ara ficar noiva dele. Ou o

co chego à conclusão de
I senhor me entrega a êle, (,U

- ,

I 't
"

que essa .sua fraqueza vem. UI me entrego . a mor P. •

da vida que vai levando,; Com Deus não se brinca!

dêsse esforço enorme que

Oficial Administrativo
Prepare-se convenientemente para êste

CONCURSO DO D. A. S. P.
Português

Gl'amática
, .

Redação .

Direito Co�stitucional .

'Direito Civil e Pey-al '"

'

.

Direito Administrativo
.

Estatística ;.

Matemática
Aritmêtica Cr$ 30,00
Álgebra -................... Cr$ 20,00
Geografia ; , Cr$ 30,00
'Pontos organizados pelos professores: Luiz A. P.

Vitória, Edgar Wilken, Tes·la de Medeiros, Hugo Laércio
de Barros, Ruy Kremer e Sebastião Advíncola. Rigoro
-;amente dentro dos programas oficiais.

Atendemos por vale ou Reembolso Postal - Porte
Aéreo, mais Cr$ 50,00. Porte simples, mais Cr$ 15,00.

Pedidos de menos de Cr$ 50,00, só serão atendidos
nediante vale postal ou valor declarado, mais Or$ 5,00
por matéria para port� aéreo.

Pedidos ao I. N. C. A. - Praia de Botafogo, 526
- RIO-

Cr$ 40,00
Ci'$ 20,00
Cr$ 30,00
Cr$ 30,00
Cr$ 30,00
Cr$ 30,00

PREGUIÇA E FRAQUEZ-A
--'--

VANADIOL
MOÇAS DESANIMAiJAS.

-

HOMENS SEM ENERGIA,
...Não é sua culpa!
g a fraqueza que o deixa canUdo. pilJil10
com moleza no -corpo e olhos sem brilt·"
A fraqueza atrll8a a vida pfJrque roub.

as fôrçal3 para o tranalho,
VANADIOL

aumenta os g�óbulo!l saoguineos (' VITALIZA o 8S0jfUI' f'n
rraquerido. E de gosto delicioso e pode ser usado ..". t.,dl_

a. idade.

OLHOS - otfvmos - NARIZ. GAR9AJ11'1'A
DR. GUERREIRO DA 'FONSECA

.�ta .. B..»ttaJ
Receita de Oculoll - Exame. de Fu.,do. de,.Olho P&l"l.

GI&ulficaçlo -dj Presalo:Arteriàl. .

.',

Mod,erna Apa.relh.gem..
, çer" lt.9r�. _, "Y:l�etiÍld'

-,'
' ; .. ,':
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IANUGURADA'A ESTRADA
Presentes o Sr" Nerêu Ramos e

LÀJES-SANTA CECILIA
o Governador

FEDERAL
Ministro da Guerra--Ausente

o 2° Batalhão Rodoviário solenidade, na cidade de La- tos, o jornalista Oscar de Logo depois, teve lugar a

que desde 1943, vinha cons- i jes, em Santa Catarina. Es- Andrade, da Sala da Im- inauguração da estrada, ca
truindo o trecho ferroviário tiveram presentes ao ato, a- prensa da Guerra,. oficiais bendo ao presidente da Câ

, Lajes-Santa Cecília, teve a- lém do ministro Ciro Car- superiores das Fôrças Ar- mara Federal, cortar a fita
I doso, o presidente da Câma-

:

madas, representante de(go- simbólica.
1 gora a sua missão termina-

ra dos Deputados, sr, Nerêu 'vernador de Santa Catarí-!
da. Essa nova estrada que Ramos, os deputados Satur- : na e de outras altas autori-' O comandante do Bata
"faz parte. de um conjunto nino Braga, .José Augusto,' dades civis e militares do lhão, tenente-coronel OHm
I
estratégico foi inaugurada a Israel Pinheiro, Edson Pas-] Estado. ! pio de Sá Tavares, usou da

Florianópolis, Domingo, 17 de Maio de 1953 \ 12 do corrente, com grande sos Oscar Carneiro, André Cêrca de 11 horas, chega- palavra, prestando contas,
---------------------- Fernandes, Olavo GaIvão, ram os aviões, conduzindo, dêsse modo, da tarefa que

,.

,.', generais Fiuza de Castro, do Rio" os convidados, que fôra confiada à unidade que

r� rII I�
Canrobert Pereira da Costa, foram recebidos, no aéro-,' comanda, fazendo um rela-

o.
Odilio Denis, Palconíêr! da porto local, pelas autorida-

I
to completo das atividades

Cunha, Juarez Távora, Dur-' des civis e militares de La- ; para terminar, congratulan
val Brito e Silva, Valdetaro jes. I do-se com todos aqueles que
de Amorim Neto, Lamartine O Batalhão Rodoviário se esforçaram para que esta
Pais Leme, Adalberto de AI- prestou continência ao mi-! grande obra ora inaugurada
buquerque, Nelson Queiroz, nistro da Guerra e ao presí, tornasse uma realidade.
Décio Escobar, Alves Bas- ·dente da Câmara Federal. Considerou o orador que à-

;u� a��,����g'io�_�,��,:o,tg�:f:�:��, ;:,��:e�-;:e Des. Ueráclilo Caroe iro ���:�����f.r;�j� I�E:��r�lrlldO
cura o menor J. R. depois de na. O primeiro a ser atingi- terna, certa de que ali po-

RI·bel·ro ! Presbiteriana de Botafogo João.Pessoa, 16 (V.A.)
ter golpeado duramente seu do foi. s�u próprio pai, Pe-I' deria ficar a salvo, J. R en- i (Rio) e um dos mais cons�- Entrevistado pela reporta-
pai e uma cunhada, com um dro Ribeiro. Em seguida, J. tretanto, percebendo a fuga I grados oradores Evangeli-

gem sôbre o "homem que"fulhão" (pequena foice des- R., tomado ainda pelo aces- II' da mãe e dos irmãos,. cor- A sociedade catacinense e, em especial, a Faculdade
I
cos, encerrará hoje a série

"

t bê t I está virando mulher', o seutinada 'ao corte de cana), a- so de loucura, ínvestíu con- ,reu am em para o qu in a
de Direito de' Santa Catarina, receberam emocionadas a de conferências que vem , .«

bateu sua própria mãe dego- tra uma cunhada. A mãe de
I
e ali, ao lado do poço,. aba- i notícia do falecimento ocorrido ante-ontem, na Capital pronunciando no Templo da médico, dr, dsório Abaté,

laudo-a juntamente com os J. R, Maria Ribeiro, já des-
I
teu-os um a. um., O pai e .a! da República, do Sr. Des, Heráclito Carneiro Ribeiro, sem Igreja Presbiteriana desta decla;,o� que o caso de Bo

dois i,rmãos, que s� �aviam pertada, ?rocurou salvar cunhad,a �o �nfe!lz rapaz f l-I dúvida alguma, um dos luminares da Magistratura e do cidade, à Rua Visconde de nifácio Teófilo, agricultor
ref,u�l�do, de,sua fúria san- seus d,ols f ilhos menores, um car�m imoveis sem, poder to-IMagistério Superior do País. Nascido em �al.:ado� filho .Ouro Preto n. 61., ,

de 30 anos, declarou que o
gumar ia, atrás de uma eis- de dois e outro de 7 anos. mar nenhuma atitude, e�- do zrande Filólogo Dr. Ernesto Carneiro RIbeIrO" tão logq I

"

"

.L tã f t tante da famí �
,

0'1 t f t seu paciente sofre de atro-terna., evou-os, ,en ao, para o un- �uan o o r:s ""

-

diplomou-se em Direito pela Faculdade de seu. N:sj;ado, '-'. I uS,re .con, erencis a. ...INEXPLICAVEL do do qUllltal, da casa em I !la sucumbIa no qumtal. veiu para Santa Catarina onde iniciou a sua-vldá pública. discursará hoje, as :0 ho-, fia da bexiga. DIsse, amd_a,J. R, que decepou a pro- Juiz na verdadeira acepção do têrmo, percorreu tô- ras, no mesmo local, sobre o que outros exames estao
pria mão, durante o massa-

do Teu. ,lidei',00- da a hie;arquia até ingressar 'no Tribunal de Justiça, on- tema "O Juízo Final", men- 'Sendo rlgorosamente feitos
cre a que procedeu, era um DI·�""urso d'

.

d h
.

record d om respeito Fun sagem oportuna para os. ,

�,,, e, o seu nome e am a oje ,a o c . -. I para maior esclarecimento.bom filho, não demonstran- dador da Faculdade de Direitar de Santa Catarina êle a dias presentes. ,

do qualquer sinal de dese- lo Juvenal dignificou com sua grand�/cultura e inteligência, cate- 'I
-

quilibrio mental ou emocio- drático que fôra de DiJ:,e1to ,Civil e interinamente de

In-Inal, A loucura que o domí-
I d

. . troducão a' Ciência ..:I·u" Direito e Direito Romano.O sr. Ten. Ildefonso Juvena ,um os mais antígos e <,1"
nou foi, pois, inteiramente

.isaíduos colaboradores dêste diário, usando da palavra E'm virtude ;t.e/infausto acontecimento, a Faculdade Iimprevisivel. f t d f t
' -

di 13
' de Direito 't"Yo't,reu suspender suas aulas por 3 (três) Iem a nossa es a e con ra ermzaçao, Ia ,aSSIm se '" ._." �

Seu pai e cunhada estão
expressou: c:1ias_{,}' r�presentar.se nos funerais pelo Dr. Henrique Ma-

recolhidos ao Hospital, sen-
"Senhores _ Eu ouví falar de um homem formidá- �íl,('íel Rupp, além de outras homenagens que serão oportu-

do grave o estado de saúde
vel, verdadeiramente extraordinário, que possuia ll"';là' lamente prestadas.de ambos. J. R está recolhi- r-

do à éadeia de Pôrto Feliz. .ârnpada mu ito mais maravilhosa do que a lâmpa<jz' de
DECLARA'ÇÕES

Aladino, daquele Aladino, que povoou a

;10ssa/'n:ãg(cia de
.endas admiráveis.O delegado de Policia lo-

cal prestou as seguintes de-
Esse homem fenomenal, chamava-se /J oão Gutten-clarações: E I� I

- ,

1 S' PA t êdí ,Jerg, sra um ve ,10 a emao, nascu o em t;rasburgo elo
- rage la ocorreu as ,', ,

.

2 h 30' t d
ano de 1436, ele revolucionou o mundo, mrv-entando a arte

dr orads e

N ,m.m�d�s .a mda- I maravilhosa da tipografia, creando a Iml(Jrensa, a luz queI uga a. a 1 eSI encla ,e
"I t t d

'

d'
.

d (
"

_ "

P d R'h' Ad
SI a ou por o o o UllIVerso o ommlo 'a mstruçao, pOIS,e 1'0 I elro, na rua e- -

f' 'Ih
.
_,

d B
,:ao osse a sua maravI osa mvencao, fJt� obras dos gran-

Amar e arros, um menor '. :, ,�' ,

h
.

t t d t 'd
des autores anbg,os e modernos, JnJ�i11S estariam ao aI--avIa en a o con ra a VI a ' _",r�

,.,

d
.'

h d
cance do conheCImento de tM,tís.e seu paI, uma cun a a, e
A'" l-...�

... ·

.'

b t'd' " - s ClenClas e a�! {ê'rt'as permanecIam encerradas nosa a I o sua proprIa 'mae e ,�r'"
'

,

.'

d·
. - manuscntos;Jl' adstritas a um número llmJtado de pessoas,OIS Irmaos menores. '

'

, ,,,..,_I
,

glorio�"-"�p--''',- �',�...._p,�. da tragédia
'

J �ue dlV""""gavam conhecimentos â maneira pela qual os
" {j aü.\l'(j" �"':�"�'i1I:e te

e

�, mt�'i5'fetavam, obedientes a preceitos oficializados.
R. que, mesperaQalt:J�J'?7�prec.![. João Guttenberg, inventou e fundiu tipos com ca

ahtuc.\�, de verdad.elro m� "'facteres alfabéticos, podendo reunir as palavras, formar
no, deIXOU �eu lelt� .e pas- páginas, e depois, sob a pressão de uma prensa, a princi-
sou a agredIr a famllla com

pio, de madeira, imprimir livro� contendo textos dos ma

r, uscritos de grandes autores que a história imortalizou.
E o livro difundido por tôda a parte, estabeleceu no mun

do uma mentalidade completamente diferente, porque tor
nou o conhecimento das ciências e das artes ao alcance
de tQdos.

o

__o

_, _o_o _

� � �u
o MENOR AGIU NUM ACES-

xxx

O sr, Des, Heráclito Carneiro Ribeiro foi, nesta Ca.�
pital, durante longos anos, professor do Ginásio "José
3rasilicio", que, com Laércio Caldeira de Andrade, fun
iou, para servir à mocidade estudiosa de Santa Catarí
la, estabelecimento êsse que, em, virtude de novas dispo
.ícões legais, foi forçado a encerrar as suas portas.-

O }.STADO apresenta à exma. família enlutada ex

pressões do seu profundo pezar. I
- .,

Sangrenta Ocorrência De;
Sem detalh", ,o,�����n�?dh'dto Ap,,", J

I
,

dla Capital a noticia de uma ferIdo, o agressor am a a-

grave 'e sangrenta ocorrên-I vanç:ou' sobre o Dr. Abs da

cia, verificada 'em Ghapecó, Cruz, quando este lhe gri
no dia 9 de co,r,rente, na tou "Não venha"! tombando

Joru. 'Br. Oscar
de Oliveira
Ramos

qual teriam sido partes o I
porem, o agrellsor ao solo.

dr. Lulz Abs da, Cruz, ad- Nesse instante o Dr. Abs

vogado e nosso colega de \ain,(la tent.ou socQrrêo-lo

�mprensa e o intendente quando chegou ao local o

;�xator de Caxambú. O dolo- Sr. Capitão Arruda Câma-

e encontra. I
As testemunhas todas do

'rato corroboraram, na Poli-'

Entre aqueles que presta- E ao lado do livro, na intenção louvável de maior e

ram a O ESTADO, pela sua mais fácil divulgação, surgiu o jornal, que é verdadeira
fundação, o patriótico con- mente o livro ideal do povo, porque menos volumoso, e

curso de suas intéligências contendo assuntos mais variados, póde ser lido ligeira
como jornalistas de reco- mente, em tôda a parte, trazendo ao leitor notícias de
nhecido merecimento, olvi- palpitante atualidade, e advogar mais eloquentemente o

dámos, involuntàriamente, o direito, a justiça e a liberdade, porque a sua voz se faz
nome do Dr. Oscar de Oli- ouvir mais forte e clamorosa, e se dir'unde mais fácil
veira Ramos, o qual, vindo mente.

cena de sangue em frente aoresidir em a nossa Capital, Como sóe sempre acontecer, o nome de João Gutten�.
depois de haver emprestado berg jaz no olvido, porque êle representa apenas o inven- Café Cinelandia, de proprie
o concurso valioso de sua 110, a máquina, a parte material da Imprensa; é o modesto, '-Iade do sr. Saad Sarquis, na el da Policia Militar, onde
pena brilhante de jornalista, i embora glorioso operário de um novo engenho. qual foi morto, a tiros de
'ao Estado do Par�ná, mili- I,

, , /. revolver o intendente exa-
tou em a nossa Imprensa, I Raramente, e lembrado o seu nome, e sIm o daqueles I

".

tendo sido redator de diver- cujas obras se tornaram celebres, pela sabedoria que en- I tor de Caxambu, apos te1

sos importantes jornais flo- "::erram, obras que jámais seriam do conhecimento do I desferido uma bofetada no :ia a declaração de que a

rianópolitanos. mundo inteiro, se o genio desse humilde artista, não hou- rosto do Dr. Abs da Cruz, agressão partiu da vítima
Amigo sincero' de nossa vesse concebido a Imprensa. conhecido advogado e jorna- que teria preconcebidamen-

terra, onde se casou e cons- I
A lâmpada do velho João Guttenberg era pois, muito I

'I' t d t 'd 1 te esperado o Dr. LllÍz para It't' I D O R r
"

t t 'II d d AI d' A.IS a eS'a CI ae e.
I Ulll pro e, o r. ,scar a- nals Impor an e e maravI lOsa o que a e a mo.

_

mos, durante o tempo que dêste desapareceu no mundo da fantasia que a imagina- Pelas 9 horas da manha atacá-lo, não conseguindo,'
conviveu em o nosso meio, I ção de um homem concebeu, ao passo que a' do genial ti- encontrava-se naquele Café, porem, consumar seu aten-:foi apreciado cultor das be- pógrafo de Sti'asburgo, jámais desaparecerá porque a sua o Dr. Abs da Cruz que, por tado contra a vida do mes
las letras, tendo pertencido ,chama é eterna, como a luz do sol, e cada vez mais brilha motivo do mau tempo rei-II mo e� fa"ce da pronta rea-I
ao extinto Centro Catarinen- e resplandece. A imprensa é a luz difusora da cultura e _

� Ise de Letras e jornalista de ela civilização no mundo, nante devel�ia seguir com o

i çao
deste.

grande mérito e atividade. O ESTADO é um dos admiráveis lampêjos, um dos sr, Dr. Juiz de direito e ou-

,.--.---------- IA sua cooperação em o fes- I'evérberos dessa luz maravilhosa. Há quarenta anos, êle tros para, ser' realizada cldente 00 teu-
teJ'ado diário do Dr. Rupp se pro,ictn aclarando inteligência, elucitiando o povo, d" Abelar t· d

. .nmn au lenCI:l em
.

-

ta .18 e SOICI-Júnior, foi devéras valiosa. <lclarando, os seus direitos e iluminando a sua justiça. ddo Luz, quando, ao saIr oExtremado pelas cousas da

d. ri
Imprensa, era êle um dos re- Ao saudar o digno diretor e seus dedicados auxilia- Café, foi na porta, traiçoei- IOf
datores "de escorar", sem- res de redação e gerência, que são o cérebro que 'produz l'fl e inopinadamente agre-
pre assíduo no seu labor no- o facho luminoso do jornal, estendo, a minha saudação, d:do por um cidadão que se Procedente de Anitápolisbilitante. ;:or um dever de justiça e reconhecimento, aos proficien- I h e desferiu violenta deu entrada, ontem, no Hos-Está, pois, feita a' devida tes operários que constróem 'e movimentam a sua p'arte bofetada, atracando-se com pital de Caridade, a fim dejustiça, ao digno confrade material: os linotipistas e tipóg'l'afos que compõem; os
da Acad.emla Rio Grandense que paginam e iIJ:1prin,\em o jornal. artistas inteligentes
de Letras, , patrício ilustre, que tanto cooperam para a grandeza e ,Hobilitante fina
gaúcho que tem uma parte iidade da Imprensa, pois, sem a cooperação desses abali
do seu coração voltada para sados profissionais, ela não poderia existir, produzindo
Santa Catarina" terra que- i tão grandes benefícios à humanidade.
rida dos seus f�lhos, o qual

I

não deixaria de fi-car peza
roso, ao perceber em o n'os
so artigo subordinado ao tí
tulo: HOJE E HÁ QVA
RENTA ANOS PASSADOS,

�
,

a omissão d_o s-eu ilustre no-'

roso fato, infelizmente, es

tá confirmado.
['a, que, pedindo o revolver,:
J,éompanhado do Sr. Dele-

Assim o descreve o jor
nal A voz de Chapecó de 10

sado Pedro da Silva Mac�el, I�fetuou a prisão do advo-

1ado. I
O agressor faleceu no

I
'Iospital Rauen, para onde

do corrente:

"As 9,30 horas da manhã

de ontem deu-se violenta

=oi conduzido, tendo sido o

Dr. Abs recolhido ao Qual'-

o Dr, Abs,em luta corporal, se submeter a melindroso
I

quando tentou sacar de uma tratamonto, Nilton Fort-
faca qüe tinha a cintura, kamp, com 19 anos de idade,
ocasião qu'e o Dr. Abs, rea- solteiro, filho de ,José Fort.
g'indo desferiu-lhe um tiro ]camp, o qual, às 17,30 horas
de revolver que o atingiu no de ante-ontem, foi vítima deAos \que mourejam rresta tenda admirável de Gutten

berg, oficina de trabalho que engrandece e dignifica a

terra catarinense, desde o seu ilustre e digno diretor até
os mais humilde� servidores: os pequeninos jornaleiros
que correm as ruas de nossa metrópole, apregoando o

velho e querido órgão de nossa imprensa, a. minha cor-

�...,....,._��...............-_......- -1'-.......--1 dial, sjn�.er<. e ir.ate.pla saudaç.iio, d, dato:
,d� hoj.e, tão' ca,ra,a tcfdosnós;

'.':""'::<:')c':' .:
"

':::�:_;�i<';\;' :.�.. :,: ...." ';:�

quela estrada é o eixo prin
cipal que liga o Rio a Pôrto
Alegre e que o Exército
cumprira a sua missão.

Após essa solenidade, a

juventude escolar cantou o

Hino Nacional, seguindo-se
o desfile do batalhão, dos
operários e das máquinas de
terraplenagem que funclo
naram na importante via de
comunicação. O comandante
e oficiais do Batalhão ofe
receram um almôçó no salão
de refeições do Quartel. Ter.
minado o ágape, todos os

presentes fizeram um pas
seio pela cidade, antes do
regresso a esta capital.

��I

��
A, ,oda> padament"",, 'o,. da j!.mblé;a,

funcionam interpartidariamente, civilizadas. Foi ne

las que se processou a disse9ação de uma página
d'O ES'fADO, sôbre a Assembléia, na edição pia do

quadragéssimo ano. "

'

Dois enganos, ali, merecem corrigidos. O primei
ro está sob o cliché holliwoodeano do presidente Vol-
ney.

S. Exa. não nasceu na Laguna, como ali se lê,
mas em Tubarão. O engano, à vista disso, é grave.
Laguna e Tubarão lembram logo Esparta e Atenas
ou Atenas e Esparta. Se o laRso se desse com Bl'tl
menau ou Lajes, poderia passar. Com Tubarão e La-

,

.,guna, JamaIs. ,

Entre as duas cidades, ouço dizer, hã estreita e

fraterna ligação, há tradicional e recíproca amiza
de. Mas, há mais: algo indefínido, que me lembra a

bela quadrinha castelhana:

Aun, quando a veces pienso,
El mistério no abarco,
De lo que está suspienso
Entre el violin y el arco.
O segundo engano está não no espaço mas no

tempo, e dil!: respeito a um filho não de Tubarão, mas
da Laguna. O sr. Oswaldo Cabral aparece com ape
nas 39 anos! E' o que está na sua legenda, isto é, na
legenda do seu cliché, colocado entre os dos depu
tados sem legenda! Acreditamos que êsse rejuvenes
cente e brotizante engáno nãQ tenha desagradado o

ilustre parlamentar. Para lamentar, no entanto, que
o erro da legenda não tenha sido percebido e sana

do na época oportuna.
Demos tempo ao tempo. Outras edições virão!

* i(,

*

O cliché mais dificil de conseguir foi o do depu
tado Tenório Cavalcanti (Walter). Figurinha dificil
- falou o gerente, parodiando o ,delegado Imperato.
de Caxias.

* *

*

A mais carregada, expressão fisionômica é a do
cliché do dep. Coelho de Souza, lider da V.D.N. Por
que, não sabemos. Os vetos ainda não tinham sido
votados!

*' *

*

Tambem o dep. Enedino Ribeiro está 'supercio-
loso. Se não forem as estradas, é má vontade conosco!'

- * *

O dep. Lenoil' e O ESTADO nasceram .10 mes
mo dia. O leitor que O ESTADO lê no ar não deu
por isso!

* *

-li'

E com essa, antes que nos empastelem ...

I
.\
\,peito. O agressor avançou um tiro de espingarda, cujo

ainda contra o mesmo, quan gatilho por êle mesmo fôra
, do o Dr. Luiz lhe desfechou acionado.
I

I
o segundo tiro, Il1omento em Não se sabe, até o momen-,

�
que o sr"paim, uebrando o-

I' to,
se se tJ:ata,�d�e��"a�lc�i.l:ld,l::e,\M:e"'.I-'III!_'�""':"""__'''''''�---''''''''''''''''''''�__�/;;;iio�....,..�""",,�

i corpo; re'cebeu. a bala ou tcutativá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


