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Apesar, portanto, de não marcadas inclusive os des

estar podendo exercer suas p'achos com os Ministros de

funções, o Presidente contí. Esta o, srs. Negrão de LI·

nua nelas h,lVestido e pes- ma e Simões Filho. Não fo

sôa de responsabilidade na mm recebidos pelo sr, Ge

Presidência' da República tÍllio Vargas, sendo-lhes ex

informava ontem que o sr. plicado no Catete, que, S.

Getúlio Vargas não tenciona Exa. se achava recolhido a

seus aposentos particulares
por otivo de uma forte

;rripe. POl': isso, cancelara
todo o expediente do dia.

RIO, 19 (V. A.) - O Pre- I tura que sofreu no úmero necessário em face dos ex

. sidente da �e,pública conti_l'
direito" à altura do

o.
mbro, 'cessos cometidos nos pr i

nua com o braço imobiliza- O novo aparelho, que já ; melros dias pelo sr. Getúlio
,

do em- consequéncia da fra-. lhe foi aplicado, tornou-se Vargas que, somente. na sex-
, .'

ta-feira passada, despachou daram absoluto repouso,

mais, de duzentos papeis. i não. tendo o Presidente re-

NÃO SAIRA'
. I' cebido visitas nos últimos

Os médicos lhe, recomen- dias.

passar o exercício do go

vêrno ao seu substítutn le

gal, 'j

NÃO DESPACHOU

O Presidente, ontem, can
celou, tôdas as audiências
.--_._-�--

42 milhões de
8'spiriDãS 'por dia
BALTIMORE, 19 ,cu. P.)

- Os riorte-ameí-lcanos to

mam 42 milhões de compri-

c.; 1,00

Notas Pullticas
, ,

,

CO'·n'St'l·tU IIÇ' a"" o'
n

I :�U:�!:',:�a::::��:��;::; :��;;�:!� .�dO
absoluta
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.
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�C'�I'l�O'��d�aarSgr'lol�dmOeVnl'�a::deact:L�a:gu:n:eaI�" Mas, já �ue oxescrevente,
que tem tão fácil acesso aos

mo, 19 (v. A.) -:- As, c?� tual. g?vêrno. U�. exemplo: I zes ao. atual govêrno, foi

I pron·unc.
iado às 18 horas, em

I
entre essa cidade e Vila-No- arquivos legislativos, gosta

memoracões do amversario '0 ministro Horácio Laf'er ] .. .., ..... sua residênoía, onde se a-; va. A ignorância das coisas de memorar documentos,
do ex-_P�'esidente da Repú- foi homenagear o ex-presi": glomeravam os' seus. antigos I do Estado levou-o a isso. gostaríamos de ver nas co-

blica iniciaram-se com
_

a dente no ano passado, com- auxiliares de, administração, I
Não há, no sul, quem ignore lunas do Diário da Manhã,

missa l'ezada às 9,aO da ma- : parecendo à rua do Reden-l políticos; jornalistas,

-ami_,'
que o Estado ainda não con- na íntegra, o . discurso.

nhã na Igreja da Santa: tal' na hora marcada para a
; gos e admiradores, que .ali cluiu esse trecho. que o atual Secretário da

Cruz dos' Militares; na rua
I visita coletiva. nepu�ados:. compareceram 'para saudar O sr. Bornhausen fez a Segurança Pública profe- aspiriaas por dia, u�a para

1.0 de Março. Em frente ao do. PSD, indecisos .' naque�a I lo marechal pela passagem; promessa! E ficou nela! riu na Assembléia, comba-

templo, uma considerável, época, e que, por via d::s -dú-
.

Iilo seu aniversário natàlí-' As nossas críticas assen- tendo um telegrama com

massa de populares aguar- i VIdas, .compa,re�ceram nao fo-
.

cio. tam sôbre estradas conclui. que as Iorças democráticas
dava o marechal Dutra, que, ram VIStOS la este ano. En- I das, que estão sem conserva se congratulavam com a

.

d t t
.

t 01'0 outro lado I O h cel
-

Ra 1 Fel'
.

ti ir t cassação (lo mandato dos ,Jíssimo de aspirin a ao "rft-
ao aparecer, foi ovaciona o,

I l:e an o, p. ,

., ex-c an - er . u - e se assim con mua em. e- '" .

ao mesmo tempo que espou-
.

via-se um maior numero de I nandes, a quem coube

sau-,
rão o tráfego interrompido. comunistas. TIO crescente da vida". '

cavam os foguetes e se fazia: oposicionistas e a UDN se 'dar o antigo Presidente, a- Alí, na da Laguna, prõxí- x

ouvir á banda .de música; fe� representar pelo seu II centuou a "insuperável dig- mo a Paulo Lopes, . depois x x P·108U o'a-O virá"
mun ieipal. A custo, o ex-" proprio presldetlt�. .

nidade" com que o marechal I que .dois ilustres generais "e-, Seria, ainda, muito opor- , �
'

.

. Presidente conseguiu atra-I O marechal Eurico Dutra, I 'Dutra "recolheu-se ao lie(- do Exército ficarem com o tuno, a reedição de váries PARTS, 19 - (U. P.) �

vessar a massa que se acu- agradecendo as homenagens' cesso do seu lar e resguar-I carro atolado por várias he- discursos dos atuais deputa-: >Jma agência brasileir�" a-

mulava no interior da ig re- que lhe foram tributadas I dou no seu comportamento I ras, nada foi feito. O atolei- dos udenistas, a-respeito de t unciou recenteIl)_eiite,. 'que
ja indo situar-se em frente "óntem. proclamou-se "pri-: a eminência de uma magís- Iro lá está! Ainda ante-on- aumento de impostos. E' que ,I sr; Antoine Pii1àà,'.e'X'-pre.
ad altar mór, ao lado dos s�on"eiro f.eliz da Constitui-I' 'h�tur:, cujos .encargos mo- ítem ,u.m c.arro �a E.mpre.sul, diversos deles concluíam

-

O d d x PI'e t d J II Ii f concitando os contribuintes
-idente dó Conselho' /fràu-

'ministros do seu .govêrno. çao. iscurso o e - - , , rars nao errnmam com a e OIllV} e, a I _OI a pique,
R 'bI' I I' d d' a na�o pagarem o "allment�) ;ês, fora convidad'o peloEntre as personalidades sidente· da .epu ,lca" �e- Q;:r .

� '-� ,e�Pll'a?ã� o man ato pre- sendo retirado do tatú por ",'

presentes, destaçavam-se 0_ pleto de passagens mtelpIe- t�das como alusoes mOlda-, sldenclal . dois beneméritos Qois car- d� vendas e "ê'bnshi'nações, ;'Çlve-rn,ador ,de Min_as Ge�
-

general Caiado de Castro, '. reiros! " le �;6, paTa 2,8; ,muito' em- Tais 'para �v.isltar 'ês�e Êsta-

, �:::!���!:h:;!r:��� .U lJ1 m j IhãO de' s�Lo$ fa!$�g§ ,:
:' ,
: x�I ,,�< �>- ' ·:tv:��::.�t:;i.;iE�:�6�l'l',:1i��;;re, �c"';�n .

.

{) �-ni.jn-'isf�Q _Jó'sé Li'tí11al�Sl ," RIO, 19< (�v. A\) "- 'Numa< ."
,-" � -;1 Y'" '! :'lit'Jl'OR l1S"TEL"CTUAL 'O escviba do Diário, ao. era o de revolta contra um tou, as minhas

_ ,
ocuJ)fI,çoes

pTesidente ·do 'Supl'emó'Tl:i� < q-a'sa rú'stiea., na localidade Cury," 'agente 'fisool do im-I Suspeita a' polida' de que que p�rece, assa horas e aumento legal - tão legál não me dão absolutamente
buna'l o nlini'sti'o Rocha La- de' Sarácurana (quilômetro' posto..,de Con�umo do Est�- : a �iutol'ia inte}�ctual da fal- horas folheando os arquivos, 'luan!o. (} que (oí fe�to .n.o I· o tempo de re�1i�ar longas.
g�a" 'senado'res, deputadós,_ 2,1 :da Ri.q-BetróPolis), a ,po- I do. '.' ';

-

.'
'. ., �if�.cação s.eja" do, individuo dá Assembléia e tirando có- 'Ino ultImo - qae nao dll'l- viagem. Nã(i) me .será p.ossí-

.

diplomatas. hCla carIOca prendeu/ontem, .Ao cabo de oIto dIas �e SplJ10la de t�l, ate agora de- p'ia de documentos para di- 'Im esses mesmos deputados 1
. . 'A ,.

d'
NA RUA DO' REDENTOR à noite, quatro dos �espon- investigações o

.
dt:legado saparecidõ mas em cujo en- vulgá-los pelo jornal. Esta- .�ontra o aumento escor'-

ve, pOIS, 11' a 'mel'lCa o

As 17 horas a casa da' 'rua sáve,is' pelá produção e der- Asdrubal concluiu pela pro': calço ijá sairam d'iligêncins mos· em que tais documen- chante" e intpiedo�o da taxa Sul no tranreurso dos próxi-
do'Redentor, 'oUde resIde' o rame de um bilhão de cru- cedência das denuncias, ha- ontem à noite.

'''; tos sómente podem sair de 'le água � 'esgôto, feito sem mos meses".
marechal Dutra, estava re- zc.i�'os de

..
sêlos de' i'mposto' via, r�almel1te-, de'rr�me: de Pata facili�ar a loca,l'izao- onde �e' acham através de lei e contra a própria Cons-

pléta de amigos do_aniversa-, d_e: cons:umo falsificados e selos falsos .na. cidade de ção e identificação dó &US- certidões, devidamente re- tiíuição?
riallte. Viam-se ali os ex-_mi- distribuidos a produtores de Cai'angola. MIlton Gomes peito, os policiais levaram qucridás. Do contrário, tu- X contou com a: presen.ça �lo
nis'ti'os Raul. Fernandes,' agual'dt:nte e comerciantes dá 'Silva e Irmão Soutinho, consigo o alemão Horst do será de todos. E; .iuais x x· ;;1'. Governador do Estado. S.
Bias Fortes, C;nrohert Pe-' do E�taâo do .Rio, lVIilllts foram os comerciantes com Werne,r. 'do que os princíPios russos,. Não temos, como o flibus" Exa., esclarece o Ó'rgão .pa-
reira da Costa, Clovis Pes- Gerais' e Espírito Santo. os quais os falsários haviam '\. .

.eiro do órgão oficioso, os laciano, não pode compare-
tana, Guilherme da Silveira; lIol'st Werner era quem transacio�utdü'. lrquivos do Legislativo à cer pessoalmente,'por' ,estar
Silvio NOl'onha Daniel de gravava os sêlos (em off- Ambos declararam haver nossa disposição. Gostaría- no Rio. l\.contece que, preci-
Carvalho, Arm�ndo

-

Trom- set), .José. Monteiro dirigia compraào c,stampilhas éom "O.U··er.l·a DI.''O.,Iar o·Prele.I·'tlr mos, por isso, que êle nos samente do' Rio, vieram
powski (que saiu da casa a indústria e Levindo Medei- os "agentes' José eGeral-. fizesse a �special mercê de inaugurá-la os 8rs. Presi�-

de saúde, onde se operara, I:OS, Euclides Antônio da do Monteiro. informal' a data exata em dente da Cã ara, dr. Ne-
especialmente para éompa- Silva, e Geraldo Monteiro EM CAMPOS BELO HORIZONTE, '19 Na manhã de ontem, o lue o sr. P�ulo Fontes, da rêu Ramos.. Ministro da
recer), Marcial Dias Peque- (irmão de José Monteiro) Já em deligências conjul1- (V. A.)' _ O· prefeito'. de funcionário encont r o u-se tribuna, proferiu uma longa Guerra, Gal. tnro do'Espíd
no, os ministros Luiz Ga\ló- cuidavam da distribuição tas, das policias de Minas e -' diatribe contra a ligacão to Santo Cal'doso e vári'os
ti, Pereira Lira, Rachá La- das estampilhas. .

do Rio .apurou-se que os fal- Sete Lagoas escapou de com' o prefeito João Hercu-
Capiv:ari' - Florianópolis. generais.

goa, o S.1'. Artur Santos, os COMEÇOU EM CARAN- sários venderam 130 crtlzei- morrer ontem nas mãos d:e

,.
lano' de Souza Lopes e, 'a- Esse discurso, maduramen- Vieram � voltaram no

deputados Antônio Balbino, GOLA
.

I rOS de 'selos a José Leocá- an.tigo funcionário da �re- pós discuti,r com_ êle, sa�ou te estudado,' merece uma re-, mesmo. dia. Se o �r. Gover-
·Ranieri Màzzilli, Manoel A prime irá denuncia foi dio, produtor da a.guarden- feItura. de um revolver e o alveJOU produção. Pode· ser?' nador quisesse vir, p!lr,cel'-
Novais, Novelli Junior, Tris- feita pelo OoIetor em Caran- te "Boca Rica", na cidade x t

�

Ih
.

, • < por três vêzes, errando no ,o !Iao e negarIam uma
tão da Cunha, Lima Figu.ei- golas à Delégacia Fiscal do flummens·e de Campos. x x ! S E

- '.
.

I H' 'O t' O easo prende-se a uma entanto os tl'I'OS carona. . xa. nao velO
redo (esses três "os únicos Tesouro, em Be o orlzon- u 1'0 ,que comprou as

. .

<,. • A estrada federal Lages porque a 'estradá era em La-
do PSD de São P.aulo), Ra- te. Em seguida, por deter- cintas de- estampilhame-nto medida tomada pelo jchefe FrustÍ'uôo o seu plano, ,o - Santa Catar}'na, no a·to· EJe�. . de Lajes S. Exa. quer.
fael Cincurá, presidente da minação ,do chefe de Polí- fabricu;das em Saracurana do executivo que, tão logo s.ervidor o feriu no ombro da sua inauguração, �ão distância .

.

UpN baiana, Helio GabaI,' c,ia de Minas, foram inicia� foi NiltOll Gomes, também

I
tomou posse, rebaixou de com um punhal, quando in-

Crisp,in, Bias Fortes; o g.en·e- das as diligencias, a cargi> de Campos,. Pagou, a quan- A,. .'. :
. t' d 27' 'I

. posto o .sI. Bernardo dos terr'eio um cunhado do .pre-ral Felinto' Muller, general do sr. Asdrubal ele Mor:ús Ia. e . mi cruzeIros por

I'
.

Rond9n, o coronel Gilberto Andrade,. delegado de Juiz estampilhas no valor de 40 San�os, que era chefe' do feito e evitou a consumação
Marinho, Jurandir Pires de' Fora, o sr. José Lope�, mil.

.

-

.

Matadouro' da cidadê. ,do crime.

Ferreira, embaixador Caste- .' . ",'
----------

i�u��a��out�li���' ����:!��\ GÀLLOTTI 4E A LUMBER'
Lobo Coelho, Armando Fal-
éão, ,Daniel FFtraco,- Nestor O" . &\e,'n�'a'-dor 'C8' t'a'',rl'n'en'seTost, Hermes de Souza, Tas- .,
so Dutra, Sigefredo, Pache-
co, Jose Guimarães, gene�al

, extranhando queGois Monteiro, senador Vi-
torino Freire e numéro�as' �

, '\ '$--:, �-' ;�' I
.

outras pessoas. O 6nico mi- mó,' 19 (V. A.) - O' sr.
nistro do govêl'llo putra que Fi'a�cisco Gallotti no Sena- :

não çompareceu foi o sr. do, ontem, leu üm telegrama i
Clemente Mariani por se a- ,procedente de 'Florianó-,char em São Paulo. ·_.-_rPoÚs, 'nfol�máHd-o q hw

. Durante todo o 'dia,. aliás, nove meses, os operár:fos da
.

o marechal �'ecebeu a visi'.ta Gompanhia·Lpmber, de San-
d

. d' i' r:a
. Catàv.ina" nãÔ. l�ecebeÍne mumeras' outras estaca- '

das personalidades ,da vida SéÚ� ye,Jltimentos. ' J,

. pl)hIica brasileira. ' ;- «

<r
.

ESTE ANQE O ANO 7 SaÜeftt9,u 'que êsses I 'ra-
PASSADO

�

,
balhadore�"i:êm feitQ aIMios,

No �o passado, na festa .;em resultado; ao presiden
dê c011jlemoração jQ aniver- te da· RepÚblica, ao Superin
sário do )sr. Eurr� Dutra, t�ndente das Emprêsas 'in':'
·('omparet.eram à -sua resi- eorpora,das, ao MinJ�têiio

�
-dência fproceres poÍíticos da Gm:;rra, aos presidentes
.,que ali fão foràm vistós ou-' da Cârdara e do Senado e

. ·ter. ],rata-se;s�bretn�o de� presidente iro P, T. B.

pe�so�alidades hg
f !li

,

D U T �.�

"PIisioneiro f81� �a
.nidos de aspirinas. por dia,
ou seja, um comprimido pa
ra cada 3,6 pessôas, calcula
o dr. John Krantz, professor
de Fnrmacologla da Facul
dade de lVIedi�iná da Univer-

3'ida� de, Maryland. "

Há pouco informou-se da

Grã-Bretanha que os britâ
nicos

.

tomam io milhões de

cada 5;'2 pessoas.

O dr. Krantz atribui. a

culpa dêsse; consumo eleva-

OIRISO DA, CIDADE...

"

....

foçalíza ().\,cas'o dos operários,
isso aconte'ça ,no Brasil �

.

.

. 1 consignada ver,hápara pa�a-
ra . desesperador quê' êles menta de 'seus operários, o

invadiram, 'em 'mas�a, a-ci- que não fei providenciado
dade de Çjanoin,has pedindo, ne_m_:pelas espl�êsas Irem pór
a'os bradós, ..esmolas. para l-aquêle.Ministério. Informousll�tentaren: sl�as famí1.ias.. ') sr

..
André Carra7:on� que o

, Par.ece ,lUcPlvel - dJ-sse preSIdente da Repubhc:J: au-'
o sr. Ga1l6tti - que num'

I· país comQ"o noss� .sE( verifi- todzou o pagamento dos

.

Quem fatos. Içamo .êsse, prin- vencimentos atrasados, o

cipa1mente tratando-se de que não, foi feito_ por culpa
.emnrêsa pedencente a Uni- do ministro da Fazenda.'
ão".

'·f.,.; .,!..>_
t $; .,.

..
' , .,

. ". "'.f '

.

O sr'. Gallotti concluiu
Leu o orador }nformações formulando um apêlo ao

prestadas relo Superiri:ten- presidente da República pa
dente das Empresas Incor- 1'a' que mal)de e_fetuar o pa-'

.. j poradas" dizendo que a L.um- ,gamento 'dent1�q do menor
'bem esta atualmente sl\bor- tem o' "'

.

��,� .Mini

- :,�-.:-�

f �,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E . CURITIBA.
Especialistas eín: F,ERRAG�NS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUIN,AS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PON:TAS RITA
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DR. JULIO DOIN VIEIRA I
ESPECIALISTA EM DOENÇAS' DOS' OLHOS" \

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-' f'>

ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina "RallwayJ e no Hospital São .Ioào Batista da Lagoa,

I'Curso no Departamento Nacional de Saúde ,

Consultas' diáriamente das 10 às 12 horas. -

"

3as. e 5as. feiras de t5 às 18 horas.
..

i

Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10
, horas.

Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho.
Residência: Travessa Urussanga 2. - Apt, 102.

,

«O .ESTADO)!I
.

ADl\UNISTRAÇÃO
Rerlaçâo e Oficinas, à rua Conselheiro Mafru n. ] 60

'I'el, 3022 - ex. Postal, 139 ..

Diretor: HUBENS A. RAlHOS. ,

Gerente: . DOMINGOS F. DE AQUlNO ..

Representantes:
Representacões A. S. Lara, Ltda.
Rua Senad�r Dantas, 40 - 50 andar ..

TeL: 22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda,
.

Rua Felipe de Oliveira. n. 21
Tel.: :�2-9S73 - São -Paulo.

ASSINATUHAS

(iO andar

Na Capital
Ano , .

Semestre . o' ••••• ,4. , ••••••

No Inter ior

o-s
c-s

1 íl�." J

90,00

'Informações
U.eis

.

O leitor encontrará, nes
ta coluna" ínformações"que
necessita, diàriamente é de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado -, . . . .. 3.022
A Gazeta .

'1
Diário da Tarde '"

Diário da Manhã -. , .

A Verdade .

IInlPrensa Oficial .

HOSP1TAIS
De Caridade:

(Provedor) .

(Portaria) .

Nerêu Ramos .

Militar ,; .

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
.Carlos Cori'êa ....

CHAMADAS UR
GENTES

Corpo de Eombeiros
Serviço Luz (Recla-
'mações) .

Polícia (Sala Comís-
, sário) '.'

Polícia (Gab. Dele--
gado) .

COMPANHIAS DE'
TRANSPORTE
AÉREO'

TAC ' :L700
.
Cruzeiro do Sul 2.500
Panair 3.5!j3
Varig, .- .. :. .. 2.325
Lóide Aéreo 2.4(}2
Real 2.3;.8
Scandinavas 2.500
HOTÉIS
Lux '. . • . .. 2,021
Magestic 2.276
Metropol 3.147
La Porta . . . . . . .. . . 3.32]
Cacique 3.449
Central. 2.691
Estrela " 3.3í1
Ideal '. . .. 3.65'

, ESTREITO
.

i Disque .

,--------------------

2.656
:::.579
2.463
2.01(1,
2.6S�

2 ..31·1"-
2.036.·;
:�.831'
:U:i7'

3.153

3.]21
/

3.3L3

2.4ut

2.038

2.59·'

06

Uma'máquina de somar e

reglsh:ar;
Vêr 1}::I. "Á Triunfal":
Rua: Trajano - n.' 1.

,

DR. I. LOBATO .Fll.JIO
i)(IeDçaa 'o aJlareü'o ,realllratórlo
l'UBJ:IlCULOI!lI

1 - 3 Horas.
rELEFONE - 3.415:

Cr$ 200,00
Cr$ 110,00

Anúncios mediantes contráto.

Ano ..

Semestre
,
.. � .. , . , :- ..

DR. JOSÉ MEDEIROS Vlf.:IR..·\
- ADVOGADO-

___ ,o

DRS. CIRO MARQUES NUNES E
DIB CHF.REM
ADVOGADOS

Os originaif' mesmo não publicados, não
serão devolvidos. .

A" direção não se 'responsabiliza pelo! cnn-,

,ceitQs emitidos' nos artigos assinados.
I ""._ .. __�__•

I',ama'o 1"11. ran}daCla Naeionsl. do )helIeI.,,:. '- (llltl .. 'u,,' 1.!llHUt'BAI'lA • RADIOSCOPIA DOS PULa0.. I
�.... Br••U).

.

Clrllrctact.Toru I ' ADVOGADOS
.'.l_ JIjOr 1'M •• A..l.M••1& • P....,.... II! DIa_ti ,."1'........,, 1'01. Faculdado Nacional d....dieiDa. Tl.leleal.te o 1 .

' ..""'r.l�
'

.

,
I

I

'IilllÍocirt'fiião do ,Éollpitlll Nu" "mM . !
... -----;----

DR MARIO Lt\UKIND'
lx-Interli. '0 BOIpttal PIi,..·1tUi......1...10 ".lle1trla .. CbU.. ti" ",p'lIcilill!;açao .vtlla S N.·T.•x-In"-rno a b-.&alalot... .Ia !

• J. O
.. ,,!�l r".raL ',. Clrl;lril'i� d(> Prof. Uaro Pinh.iro Guim.rt•• (JUS)" e

.;c-Interllo 4. s.nta C••a ele .1I1••r!"'r':" •• Ilh· .. �." ..u... ! !�.)n.enitorio! 'Jtn" J'�lip. Scàmidt D. '11.
'

DR. CLAUDIO,' BOl�GES
GUata .'cJlea - Doonea. ·N.RO".. iii a.. _6S_._: ��.a,_S-áo J_úrze' 1Il. 50. [Iili.rlameuto, c1u' li i.. 18 II_ora ..

·

ADVOGADOSc.ualt6rl.: .41llteio Am6lla Nota - •• 1.11 ,I' . -'-'-'-'- _.
-

........dal aaa Boeàl..a" li.. I'
,

DR, JOSÉ ROSARIO ARAUJO .
. FOro em geral, Recursos Ilerante·o Supremo Tm,:

c.u.laul Da� 11 l. 11 lIon.,
.,

CUIlle4 Médica - DueBça. 4. eria.ç.. ..1 Federal e Tribunal Federal de Recursos.

1'.'.101101 Oelll.lllIWrlol �.AQla. &••14Ia"la' LU' 11'nt...miuiw d. BrouQ1lIÍtli' •.m adulW. a crtançu,

I
ESCRITóRIOS

-k'-- t- __ ,. '__ _._ C.�l'!ltól'!l(I: Vitor •• irel"., 18 - l° andar. -., Florianópolis -:- Edificio São JOfi'e. rUA TraJ".

'DR" JOSÉ BAHIA �. BITTF..NCOURT·
I bcÁrl.: Da.r 10,11.1- •• 11,IO,� da. 1.1(1 l. 1.10 1I..>tIla

..

112
- l° andar - sala 1

.. '

.

.

.
. .;_ D7 c o

. :'j ",-��fiI",ile�",: '�ílnida Rio Bí�nef.' ��J _. I'ona'! L��:___,. ._
R�Ó d� Jan"�iro ",_ Edificio Borba da to. AVUú6'l

ClfaIea &eral -\P.DIATIUA I· OD. N,EW'TON D' .."VILA
.

.

I A.,lltODIO Carlos 207
-.

sala 1008.

Itia. , 11 .0 Hal., 11 - !ta'.. I, ' Mor _'1
.

ruB:azCULTUlIA - P:lDIATltU - cLiNICA e.&AL . I.;lr..,rSl'\. lJel'lIl - Doença. de .8eJlllora. - Pr.d.I.. I� ·Ad.vocacia e I"oo'ab.-I.-dade
CerlHIt6rl.....IBellI - lha, lI.le&. Tia... , , (La,... 11 ,i J Eletrieitlaci.,MUic. .., I

"_') __...I_ 6 11
I c.... t'órlo: li"", Vitor Jlleirehl' D. 18 -- TII.tODII 1.681, DR. BSTIIVAM FRJlGAPANI

:..,.. -._ 11 »0II." '_ Ad--"'ado _

'hll�tJ1'1 11 kor.. __ Dfària_llfiIa. '
t.�IUIClltaa: A. 11,10 hora. •• tard .. da. 11 Jaora. am 't�.IiO, .' 'e

_.__

I ll"lc1oltlcla: Ro. 'lidai Ramol, - T.l.fon. un. ,ACACIO GARllsALDI S. 'HHAGO
OUOI - OUVID�a "": NA.UI. QÜGÂlftA _

-----. - -,_._--�. '} - ContabiUat., ._

. DR. GUERREIRO DA FONSECA
. DR. SaMUEL FONSECA �dlnclo "lPASE" - 6° aadar:

CIRURGIÃO DENTISTA
i Cons�ltório e Residência: Rua Fernando Machado n. 5.

HORARIO - de segunda a sexta-feira das 14 às -

18 'horas.' Sábado - das 9 às 12 horas.
ATENDE COM. HORA MARCADA

. ...,....
.

.'

....1....ra .10 d. Oealoa.
.

.

I-----------------__;_--....-------c..a.It6rt. - Vt••lIld••• O.lO Pro..... - (.u_ 4. o... DR. 'VVALMOR ZOMER GARCIA
",. .......tel- I Diplomado pela Faculd,ade Nacional de Medicina da

�.'.d. - J'.n,. 1!u.1D!4f1, 111. - 'l'� 1"11., Universidade do Erasil
Ex-interno' por concurso da Maternidad�-Escola

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I .. ,A .. P. E. T. C. do Rio,de'Janeiro
Médico do Hospital de ,Caridade ;

DOENÇAS DE SENHORAS...:_ PARTOS - OPERAÇõES
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

Pela manhã atende diàriamente no Hospital

R"id , :�aC�:::::i Bitte�court n. 101. Te!. 2.692. • \Navi fi -Mo lor «Cllrl Hoepcke» A
....·--·-·....

I
.....�v_••••-.--.;..,�-.........

MÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO ,

r _. '.
' .uga-s.eCLINICA DE CRIANÇAS �AP'UHZ:Z - CONFORTO -- SEGURANÇA Apartamento, com 9 pe-

A D li' L TOS 'h,g,f>n.. �nll't' FLORI AN()PI)Ll� .. RIO DE J "NKllt41 cas SI'tO a' rua E
'.

d"
DOENÇAS, INTERNAS

.... -,c , l'1ga ell'(�

,CORAÇÃO _ FIGADO _ RINS _ INTESTINOS
.

F,'" "'1;';� llAtermediárills tJID ItJSj.l • SAlItOI.... dO 'Silva Paes, n. 13, 2° andar.
Tratamento moderno da SIFILIS

'

..... t� '11t,,,,., ";"))�'" .,ar,. <) mO\"�I.rl".t.C n... D,ff.U,Jl.lllel'rc." Tratar à'l:tla Araújo Fi-

CONSULTéRIO gueiredo n. 21.
RUA TIRADENTES. 9.

HbRÁRIO:

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

Causas cíveis, comerciais, criminais e

.

trábalhistas
Rua Nunes Machado, 17 - sobrado - sala 2

CL.ARNO G.I)R .. GALLETTI
- AI1VOGADO -.

Rua: Vítor Meireles II. 60 - Fone ·2,468 - Florianóp�li8.

rarmacias
,de' Plantão

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS.

ZANY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRÃO

- CONTADOR
Rua Jerônimo Coelho, 16'- FlorianÓpolis
--'---"_"-------"----- "" .. ' ..

7-·
.. ·----· -_....-- .. -.----- ---,,--�_,'-'-----...,...-------------------

16 Sábado - Farmácia

Catarinense - Rua Traja
·no,

17 Domingo _:_ Farmácia
Catarinense - Rua. Traja-
no.

23 Sábado � Farmácia

Notui'na'-- Rua Trajano.
24 Domingo - Farn;'fcia

Noturna - Rua Trajano.
30 Sábado - Farmácia

Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

31 Domingo - Farmácia
I Esperança - Rua Conse

lheiro l\Iafra.
O serviço notürno será

,efetuado pelas Fa'rmácias
San to Antônio, Moderna e

Noturlla, situadas à.s. ruas
João Pinto e 'trajano 'no 17.

�--�����--

NAVIO-MOTOR' CARL HOEPCKE
.

Próximas
I DA'

de Fpolis.
12/5
23/5
3/6
14/6

do Rio
�9/5
30/5
10/6
21/6

de/Santo5.
20/5
31/�
11/6
22/6

saídas·
VOLTA

de Itajaí
14/5
25/5
5/6

.16/6
Horário d'e saída:

.

de Fpolis,,' às 24 horas
do Rio, às 7 horas

, , Para mAi� informAçõea dirijam-ati À

SMl"RISA NACIONAL n. NAHGAÇAO HO:IPCKJI
',JS peoQol'o ._ Caixa POltal a••1 ..:._ '!'.ldo•• : 1.111.

Lavando com Sabão

V>irgen1. Especialidade
da Cio. WITZEL· INDUSTRIAL-J«iovifle. (marca registrada)

econo�.iz'a-se
.

te-m,po e.· 4iD:heiro
.'

.
.

. __-'-__ ._,_.�_. ... , � ,., . .. .- ..
.

_.__�".••,_-�--- __�-., .. -. __ -- .•- .. -.--.;•...c......-.--"-'-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA SOCIEDADE
ANIVERSARIO. legrafos.

I
- Sr. Justino Silva.

Rodolfo Schedmantel I - Menino José João, .fi- - .-Sr. Olírio Cruz, co-

Ocorre, hoje, o arriversá- ,lho do nosso colega-de-im- mercian te.

rio natalício do sr. Rodolfo
I
prensa sr. Osmar Silva, fun- - Sr. Armando Inacio de

Schaadmantek diret�-ge-I cionário da Caixa Econômí- Oliveira.

rente da firma Carlos Roep-I ca Federal.
.

- Sr. A)írio Alcântara,
cke S. A. Comércio e Indús- - Sra. Carlota Grundel, - menino Percy, filho do

.' esposa dó sr, Teodoro G.run- dr. Percy João de Borba.trla.

O aniversariante, que des- del, construtor .civil.
fruta de prestigiosa atuação
nas atividades do comercio ""1IIIH)....O.-.<).-.O.-.O....O._,O...O.-.O....O....«"

e da indústria catarinense, é

pessoa benquista pelos seus

dotes 'de coração e de espí
rito.

As muitas homenagens de

que será alvo, os de "O ES

TADO".
Cap, Euclides Simões de

Almeida
Faz anos, hoje, o sr: Cap.

Euclides Simões de Almeida

ajudante-de-ordem do sr.

Governador do Estado.

FAZEM ANOS HOJE:

Transportes Aéreos
Caiarinense 8.A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
, última convocação

São convidados os senhores acionistas desta socie
dade para a assembléia geral ordinária, a realizar-se
com qualquer número; em sua séde social à rua Felipe
Schmidt, 14, nesta cidade de Florianópolis, no dia 23 de
Maio de 1953, às 15 horas para deliberarem a seguinte

ORDEM DO DIA
- Leitura, díscução e aprovação -do balanço, conta
de lucros e perdas, relatório da Diretoria e parecer
do conselho fiscal, relativo ao exercício de 1952.
- Eleícão do Conselho Fiscal e seus suplentes.
- Ass�ntos de interêsse social.

Florianópolis, 16 de Maio de 1953
J. D. Ferreira Lima - Diretor - Presidente

2°)
- Sra. Ida Filomeno Si-

HO)
mane, funcionário do Dep.
Regional dos Correios e Te-

Partícípacão
Laércio Polli e Senhora, participam aos parentes e

amigos o nascimento de sua filha LAUDA MARIS,
-

ocorrido em 18 do corrente na Maternidade "Dr. Carlos
Corrêa".

....)....()4II8o<).-rIIM)�)--.<��(I_)�"_'I\

As 5 --. 8hs.

Pelos ' Municipios 1 •• It'

No programa:

Cind Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos:

As 8,30hs.
Jorge MISTRAL Glo-

ria MARIN em:

O DIREITO DE NASCER
,

N o programa:

Cine Jornal. Nac.

alcance e, a_ssistindo-lhes a

traves dos serviços proprios,
como o Posto de Enologia,
do Serviço de Fermentação
do Ministério da Agricultu
ra, sito a menos de 2 km.

d.as principais cantinas.

Mas, . tal não acontece. Ou-

melhor, agora não mais pre- poderá s,er igualada, e sim

enche, como o fazia ao tem- na ..origem: --a famosa terra

po do Dr. Joaquim Peixoto dos', vinhedos, agora sob

Luna, a sua finalidade téc- "canora" dominaçã_o políti
ca ...

precisa de

retiro a fumaça,

os vapores go'rdurosos que encardem as paredes,
o cheiro enjoativo das frituras, que invadem tôda a casa •••

porque mantém o ambiente de suo cozinho sempre fresco e

agradável, facilitando-lhe os trabalhos domésticos;

CARLOS HOEPCKE S. A. - COM. IND.
Rua Deodóro - Fones: 1.018 e 1.129

Da Bancada Pessl'dista na Assembléia

'P .

()IICC1l1f' lide
PIII /e1l111l�
o SEU

SOBRETUDO

REHHER
DE PURA lÃ

- SOB MEDIDA -

LOJA: Rua Felipe Schmidt
7-A

- FLORIANóPOLIS -

LIMOZINE
Ven de-se uma Limozine

marca Hudson super-six
ano 946, em perfeito estado.

Vêr e tratur com Alcides

Cláudio, e� Coqueiros.
-----_._---'--_

,

CASA
Aluga-se uma casa para

pequena família em Coquei
ros, Práia do Meio, na cha

cara da A FLORICULTU

RA, vêr e tratar com o seu

proprietário na. mesma.

--_._-..--

Viagens DIRÉTAS
FlORIANÓPOI.IS - Rf..() Ás 3d'
FPOLlS.-S. PAULO·-RIO " 4�,.
FPOLlS. - CURITIBA--RtO AOS SA8S.

SERViÇOS AÉREOS
rD1171:'1Dr\ nf"'\ <:11

Apresentou o sr, Dep.' difício servia á população
Walter T. Cavalcanti, na

I escolar da cidade de Curltí

Assembléia, o seguinte: banos áquela época, hoje
em absoluto não atende

dar aulas até no gabinete
dentário, e no gabinete do

diretor do' estabelecimento; ICons ideran do que, ainda �Mi_iiiii61iii�IiiIIIiIiiíI.IiiI1IIi'"

las mencionadas Irmãs; prestando inestimáveis ser-

Considerando portanto a viços á educação moral e in

necessidade urgente e ime- telectual da mocidade curi

diata do fornecimento do tibanense.

mobiliário ás novas salas de Em 1936 aquelas nobres

aula do Grupo Escolar Ar- educadoras, que tinham

cipreste Paiva, e a necessi- construido na cidade de

dade, tambem urgente, da Curitibanos, um grupo esco

contsrução de um novo edi- lar onde vinham lecionando,
fício para o referido edu- fundaram o "Internato San

candário, e suficientemente �a Terezinha", destinado á

amplo para conter a popu- educação, de meninas, com

lação e�colar da cidade de I base nos princípios da dou-

Curitibanos. trina cristã .

REQUEREMOS: Funcionando, de .começo,

vêem-se na contingência de

dar aulas até no gabinete
dentário, e no gabinete di

retor dei estabelecimento;
,

Considerando que, devi- Que, ouvido o plenário, se em prédio provisório, recen-
do ao p-equeno número de of icie ao sr, Governador' do, temente, porêm, aquelas de
salas de aulas, vários tur- Estado, fazendo sentir a ne-' nadadas educadoras cons

nos foram estabelecidos, cessidade do imediato for-l truiram um imponente edi

diários, começando as aulas necimento de mobiliário es- fício, e o destinaram àquele
ás sete horas da manhã, colar ás duas novas

salasj'
internato, ampliando, as

com prejuizo para o ensino, de aulas construidas em o sim, de muito, a capacidade
e sacrifício para os escola- Grupo Escolar Arcipreste de bem servir ás famílias
res, mormente no inverno, Paiva, de Curitibanos, e a curitibanenses, na educação,
sendo de notar que há cri- não necessidade, da urg·ente e instrução de suas filhas.
anças que viaJam vários construção, naquela cidade Assim, a medida propos
quilômetros, á pé, para as- de um edifício em condições I ta, considerando de utilida
sistirem ás aulas,; de atender ã sua 'população

i
de públiça o "Internato San-

Considerando que, apezar escolar. I ta Terezinha", é perfeita-
dos vários turnos' diários, Sala das 'Sessões, 12 de mente justa.
as devotadas professoras Maio de 1953. ) ·S. S. 18-5-53.
vêem-se na contingência ·de lWalter Tenório 'cavalcanti.. Walter Tenório �avalcanti".

STEVENS em:

A NINFA NUA

"Exmo. Sr. Presidente da mais ás suas necessidades há poucos dias, as Revmas
Assembléia Legislativa mínimas, mormente de três Irmãs da Sagrada Família ._._." _•• _ ,•.......,_

Requerimentne
.

a quatro anos a esta parte, terminaram a construção de "PROJETO :oE L�I"
O deputado adiante assí-

quando a população aumen- duas novas salas de aulas, Considera de utilidade
nado, na forma regimental: tau extraordinariamente. mas lhes falta o necessário pública .

Considerando que o Crü- Considerando que, devido mobiliário escolar para a- Art. 1.0 - Considera-se
po Escolar Arcipreste Pai-

ao pequeno número de sa- -quelas novas salas; de utilidade pública o "In-
va, de Curitibanos, ressen- las' de aulas,' vários turnos Considerando que há ur- tern ato Santa Terezinha",

As 8 hs. Espetaculo de Tela te-se da falta de salas de foram estabelecidos, diá- gente necessidade do Esta- fundado pela; Irmãs da Sa-
e Palco: aulas em número suficiente rios, começando as aulas ás do fornecer o mobiliário á- grada Família de Marta, naNa Tela: Pierre FRES- para atender ao gr-andé rrú- sete horas da manhã, 'com quelas salas;

.

cidade de Cu rítibarros.
NAY em: O PIRATA DA mero de crianças nele ma- prejuízo para o ensino, e Considerando porem que, Art. 2.0 _ Esta lei entra
JAMAICA triculadas; <, sacrifício para os escolares, nem assim o problema fica- em 'vigor na data de sua pu-.

No Palco: Apresentação Considenando quedito �>"'- -mormente rro inverno, sendo rã definiti"vafuente"sulucró-- -b1i�aGão, 'revogãdas- as d is-
do grande".cõmfco da :Radio

.
tabelecimento de ensino de' notar que há crianças nado; posições em contrário.

Nacional. OSVALDO ELI- funciona em prédio cons-
que -v iajam vários quilôme- Considerando que, por Sala das Sessões, 18 de

AS (O dr. ENFEZULINO) o truido há cêrca de vinte a- tros, á pé, para assistirem mais paradoxal que pareça, Maio de 1953.
homem que não ri. nos!' pelas abnegadas Irmãs ás aulas; no município -de Curitiba- Walter Tenório Cavalcanti
Preço único: 12,00 da Sagrada Família de Ma-

nos o Estado jamais cons- � deputado.
Imp. até 14 anos. ria; truiu um prédio destinado a Justifica�ão:As 5hs. Considerando que, se o e-

grupo escolar, pois os .dois As abnegadas Irmãs da
Pierre FRESNAY em: .ql�e naquele município exis- Sagrada Família de Maria

O PIRATA DA JAMAICA ...o....(���
tem foram construidos pe- vêm, há cêsca de vinte anos,

Na Terra dos Vinhedos
No Sul do Estado, engas-

f
Pelo contrário: - cons-

tada entre verdejan:es col i- ta qu� � r��.erida rep�:iiçãO
nas, encontra-se a Cidade de, do Mínístério da Agrícultu

Urussanga, terra de gente ra, para -atender a convem

ordeira, trabalhadora, cris- encia de certas f-irmas, poli
tã, profunda e medularmen- . ticamente poderosas, deu em

te cristã. obstar a compra de selos de

O carvão, no sub-solo, e consumo, por parte da firma

os vinhedos, no solo, cons- Cadorin negando-lhe o vis

tituem as suas rlquesas to nas guias de aquisição de

mais caracteristicas� as cinta's. E qual o fundamen

quais se somam as-'lavouras to? O de que não ha stack

da mandioca, do milho e a na fábrica, uma vez que as

criação de suinos. estimativas de produção for-

Povo paciente e pacífico, necidas ao Posto já foram

orgulha-se da sua industria ultrapassadas pelas aquisí
de vinhos, que projeta, no ções já feitas.

cenário do Estado, o seu no- Esqueceu-se o responsa

me e, pelas demais unidades vel pelo Posto de que, mui

do pais, o nome muito ama- tas vezes, as safras ultra

do de Santa Catarina. passam as. estimativas, co-

Realmente os vinhos de mo tem sido justamente o

Urussanga grangearam, pe- caso no ultimo ano e, desta

la pureza de sua fabricação maneira, a produção, para

a confiança dos seus inúme- felicidade do proprio fisco,
ros apreciadores. é maior que a previsão.
;Várias cantinas se espe- Ora, tendo havido maior

cializaram na produção, sen- produção, nada mais facil

do a mais notável a dos 11'- ao posto de que fiscalisar o

mãos Cadorin dos'�uais um «stack, analisar o vinho e

deles é Presidente do Dire- emitir as guias para que a

tório do PTB de Urussanga ! firma possa selar o produto"
.

que exportam anualmente e entrega-lo ao consumo. Jorge MISTRAL - Glo-

cerca de 200.000 garrafas,
i Ganhará com isso a União, ria MARIN em :

'11m, 1- Ilcontribuindo com apreciavell pelos selos vendidos e o Es- O DIREITO DE NASCER ' J .] �

I
. No programa.' I,

_ _ _

i $_"__

.soma, em impostos, para os tado, com o imposto de ven-
_

tésou ros federais e estadual. I das e consignações cobrado. Cine Jornal. Nac. I As 8hs.
E' de supor-se que as au- 'Mais dinheiro para os co- Preços 7,60 - 3,50 Jeff CRANDLER

toridacles públicas, _
a quem fres publicos, com o simples Imp. até 10 anos. '

I Evelyn KEYES em:
incumbe fomentar a produ- "esforço", de uma pequena ,

.'

_!
O DEMOLIDOR

ção e estimular o comércio, viagem do dire:or do P�sto,: ,3" t'l i >fPl, N� programa:
cooperem com os industriais a sede da cantma, 10calIza-

, - JI.__ . Cme Jornal. Nac.
e comerciantes, facilitando- da a menos de 2 km.

As 8hs. I Preços: 7,00 _ 3,50
lhe to�as as medidas ao seu Mas. comenta-se que não

ANN BLYTH Mark' Imp. até 14 anos.ha muito interesse em fazer,
crescer as rendas da União, !
porque esta, não recebendo
os selos que venderia à Ca
dorin for-çaria a saída dos
vinhos de outra. cantina fa

I

mosa� rival da primeira, não
na qüalidade, que jamais

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos. Pier ANGELI - Stewart

_
�

GRANGERem:

tI -I ii .J:t I
O :al����:m�� QUADRO

Cine Jornal. Nac.

AVENTURAS

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até14 anos.

I .

�im I do;o::�:�a:ud�!u,.d:::i�:'

Preços: 6,20 - 3,50

as devotadas professorasAs 8hs.

I Alec QUINNESS - Vale

rie ROBSON em:

. AS OITO VITIMAS

DO. ·*rOt.ZE-MUTRET'A...

.\
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CHICAGO, 18 (Por Jack
I
título que havia perdido pa

Cuddy, da (U. P.) - O in-Ira o mesmo Rocky Marciano

victo campeão mundial de 11;0 dia 23 de setembro últi

box de todos os pesos, Ro- I
mo em Fidalélfia, tambem

A rodada de domingo pelo
certame profissiona 1 is t a,
constará de apenas um ío
go, nesta Capital. Bater-se

ão dois dos vice-líderes: A

tlético e Ava], que oferece

rão aos expectadores um

embate de grande movimen

tação e .ardorostdade.
Aguardem o jogo entre o

!

4 Florianópolis" Quarta-feira, 20 de Maio de 1953
• -Ifrt!:>�

O ESTADO
.
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'I ,0 i ,� O PÚPLICO ILHÉU ASSISTIRÁ, ESTA NOITE, ATRAENTE EMBATE PEBOLIST.ICO INTERESTADUAL, APRESENTANDO-SE' ·,:i" io I o
PELA PR�MEIRA VEZ NA ILHA O FAMOSO CONJUNTO DO BONSUCESSO, DO RIO, QUE ENFRENTARÁ A EQUIPE DO, ••

I , .CLUBE ATL�TICO CARLOS RENAUX, DE BRUSQUE: NÃO PERCAM O GRANDIOSO E SENSACIONAL CHOQUE.
-

I I '! i
!') o o () () ()�()�().,;mw.() () o _••o r: o () o o o o--.o () ()..:!(),.t.(.

"

,"O E s t a d o Es P o rti v o"
��J�(�)�(� () () () () O O () O () (O () ()._.() ()._.o o ()..-.c) () ()�() ()�()...

. ' 3 .•

Figueirense I Guarani, Amanhã. à Noite
Está marcada para a noi-

.
do Ouaraní, vice-líder jun- .,....(,.....(>..-.c,.....()...()4••()�()Cil. �)..-.c,..

te de amanhã a continuação
I tamente c�m o A�aí, Atléti-: RAID CICLISTICO "FLORIAN

�

POLIS
do Campeonato de Prof is- co e BocalUva.!

O

sionais, com o jogo entre os Espera-se uma grande lu-, RIO DE JANEIRO"
invictos conjuntos do Fi- ta entre o "Furacão" e o

gueírense, líder absoluto e "Bugre".

ATLÉTICO X AVAi,
DOMINGO Á TARDE

Com o apôio das

=
roc aba, São Paulo, Caçapa

cJad�s, comércio e i�pren.sa v�, �uara.tingueta, Re.zende,
escr-ita e falada, cinco JO- PIraI e finalmente RIO de

vens pedaladores ilhéus pre-j Janeiro, num total de .....

tendem levar a efeito gigan- 1.245.900 metros.

A VITÓRIA RELÂMPAGO DE MARCIANO
SOBRE WA'LCOTT

zado campeão amador que

jogou urna grande partida,
demonstrando ser um dos

América 3 x Ipíranga 3

A peleja principal da ma

nhã de domingo, no Campo
dó Ipiranga, em Saco . dos, '

Limões, foi disputada entre
I
tesco e arrojado raid ciclis- São os seguintes os "raid-

Postal 5 x Bangú 2 e alviverde local e o Amêri- tico desta Capital ao Rio de men": Eurico de Sousa, Ca- de confusão, e em melo de-

Partida efetuada sábado, ca que na primeira rodada
i Janeiro, em homenagem 'ao' pitão da Caravana; Laé,rte la anunciou-se que' o nocau

li tarde, no estádio da F.C. fora batido pelo Ids por 31'
Chefe da Nação. Denomi-l Póvoas, Moacir Alves, Os-' te ha'via sido a '1 minuto, e

F., como preliminar. Os ra- a O. Rehabilitou-se o quadro nar-se-á a Cal:�vana "presi_,
mar JOã� da Sil�eir� e Os- 25 segundos, porém logo

pazes do Departàmento dos de José Barão, já que o em-I
dente Vargas, estando o valdo Joao da Silveira, ,os se deu a conhecer o tempo .tou a tática de retroceder,

Correios e Telégrafos me- pate obtido no .reduto do início do 'raid marcado pa- quais aparecem nos clichés correto. contentando-se em atingir'
lhores e mais articulados seu antagonista, valeu-lhe I .' Entrementes, no ring, Wal- com "jabs" o nariz de Mar-

.

não tiveram grande dificul- como uma vitória. cott e seus segundos protes- ciano, que sofreu uma le- ,ZABOT E BADÉCO
dade de se impor aos ban- tavam energicamente, ale- são no início de seu treina-, DEIXARAM O AMÉ-

gando qUE) a contagem não mento e que acarretou a RICA
estava correta e que o ex- transferência da luta. Ao que se propala, os ve-

campeão na realidade não Entretanto, o campeão se' terauos "players" Zabot e

havia sido pôsto fora de lançou ao ataque, perse- Badéco, cujas ausências fo

combate. Entretanto, o pre- guindo Walcott, e desferiu ram sentidas por ocasião do

sidentc da Comissão Atléti- várias vezes potentes socos match América x Flgueiren
ca do Estado de Illinois, Li- à cabeça e ao corpo do mes- se, deixaram as fileiras do

vingston Osborne, manif'es- mo, obrigando Walcott a re- Campeão do Estado. Badéco

tou que não daria conside- correr ao "clínch '. transfer-iu-se para o/Operá-
ração alguma a tais recla- Finalmente, depois de rio, onde deseja encerrar

mações. "A contagem do uma tropa de socos nas cor- sua carreira esportiva.
juiz Frank Síkoka foi jus- das, o campeão alcançou Ignora-se, ainda, para an-

ta", disse Osbone, Walcott com um soco de es- de irá Zabot.

Foram os' seguintes os

resultados dos jogos da se

gunda rodada do Campeona
to Amadorista da. Cidade:

"Tigre do Estreito' e o "Le

cky Marciano, demonstrou por, nocaute, porém no 13�0 ão da Ilha"!
ser um dos esmurradores round.

mais terríveis da história Muito embora Marciano

do pugilismo, ao vencer por fôsse favorito na proporção
nocaute a "Jersey" Joe Wal- de 16 a 5, n inguem espera

cott. Marciano ma n dou va que o campeão vencesse

Walcott à lona aos 2 minu- tão "ràpidamen te. Durante "A Verdade", jornal que

tos e 52 segundos do 1.0 os 'l.45 segundos de luta, ne- se edita nesta Capital e que

"round' com um violento nhum d,os dois pugilistas pertence ao jornalista Ma

"uppercut" de direita. fêz sentir seus golpes ao
noel' de Menezes, em seu úl-

Este foi um dos triunfos rival. Walcott, ao contrário timo número surgiu 'com

mais rápidos até hoje con- do que fez em Filadélfia, uma boa página esportiva,

seguido na categoria de to- quando derrubou Marciano dirigida pelo nosso colega

dos os pesos num "match" no primeiro assalto de seu jornalista Osmar Silva, a

pelo título mundial. emocionante "match", não quem felicitames e ao dite

Ao produzir-se o inespe- se- lançou ao ataque, a fim tal' do jornal visinho pela
iniciativa de dotá-lo de uma

C4)VlPEONATO AMADORISTA DA'

CIDADE

Na segunda rodada venceram Postal, Co

legial e Iris e empataram Ipiranga e

<América - A classificação e a

próxima rodada

CRONISTA OSMAR
SILVA

rado desenlace, houve gran- de procurar uma rápida vi
página esportiva que, sem

tóría,
dúvida alguma, constituirá

Evidentemente, o negro
. gliandtil ·con i�l.·b.uição aos' es

pretendia fazer prolongar a
portes de nossa terra.

peleja. Desde o início ado-
Prossiga, Osmar!

i:

candidatos mais serres á

conquista do título deste a

c: 3.0 lugar - União, Ban

�ú, Treze de Maio e Ra

díum, 2.
Novamente vitorioso o

conjunto da Avenida 'I'rom-

lris 3 x Radium O

1.0 'lugar - Coleg íal, Iris
e Postal Telegráfico, sem

ponto perdido.
2.0 lugar - Ipíranga, com

1.

quenses, A classificação
E' a seguiu te a classifí

Colegial 3 x Flamengo 1 cação dos concorrentes, por
Nova vitória do categori- pontos perdidos:

te ao vencedor do União.

4.0 lugar - América, 3. ra o d iar.I.o de junho pró-
I
que estampamos hoje.

5.0 .lugar - Flamengo, 4. ximo, chegando á Capital I "O Estado Esportivo" for
Federal no dia 19. Passarão mula aos cinco jovens ci-

Próxima rodada os ciclistas pelas SegUintes: clistas os melhores votos de

Sábado - América x Pos-1 cidades: Itajaí, Joinville, i felicidades na arrojada fa
tal Telegráfico e Bangú x Rincão, Curitiba, Ribeira, I çanha que pretendem levar

Brilharam' outra vez os Treze de Maio, á tarde. Guapiara, Itapetininga, So-
i
a efeito com grande êxito.

rubro negros. A peleja foi Domingo - União x Iris
efetuada domingo, pela ma- e Coleg ial x Rad ium, pela �).....�>..-.c�,.-.c>..-.c)....�().....c)�

nhã, em Saco dos Limões. manhã.

powski, .por 'contagem bas-

PRIMEIRA VITÓRIA DO IMBITUBA NO
CERTAME DA CAPITAL

Esta fibi a nona vitória querda no corpo e um vío

consecutiva obtida por Mar- lentíssimo. "uppercut" de

ciano por nocaute, o qual direita na boca que quase,

se mantém invicto através levantou seu adversário e
NOTICIAS DIVERSAS

- O América, do' Rio,
de suas 44 lutas como pro- fez cair de costas. Marciano

des�ediu-se, sábad� dos
fissional, "record" nunca afastou-se e Walcott sentou-

g-ramado� turcos, derrotan-
igualado entre os pêsos-pe- se tranquilamente sobre a \

do a seleção de Ankara por
sados. lona, sem fazer ten tatlva al-

4 a 1. Concependo rev.anche,
O campeão subiu ao ring g�lma por levântar-se, en-

no dia seguinte, domingo, os

pesando 184,5 libras e 'Wal- quanto o juiz Sikoka conta-
brasileiros voltaram a ven-

cott com 197 3/4. va os 'clássicos segundos.

tante expressiva e logo fren-

BARBOSA FRAT{JROU A PERNA
Es.te último, que tem 39

Esteve espetacular o Pau- dar um tento legítimo da s�ndo que o 'nosso Leônidas
anos e é pai de seis filhos, ..-<_().....c��J411 .

la Ramos na tarde de domin- equipe paulaína, marcado foi a grandf;! figura dos dois
.' subiu ao tablado com a in-

'A FRATURA go, em Imbltuba, quando. por Rosinha. _ .

.

'

f
.

. I

I
tencao de reconqlllstar o

leiro Barbosa, que fraturou Descrevendo os efeltos do en rentou o clube da CIdade

I
.

-

I �"I'archa da contagem:
/ a perna no jogo de -sábado choque, declarou o sr. Ma- que lhe empresta o nome.

"

. . .

'.

.' 'I O 'I' t't
. DJalma, InICIOU a contagem �>..-.c)�)��

contra o Botarogo, poderá 1'10 Jorge: pre 10 cons I UlU um
. W.

.

I
aos 34 mInutos. Aos 42· 11-

voltar ao futebol daqui a _ Houve fratura com- çlos melhores do certame .

Valério diminuiu a diferên- que circula nesta Capital mingo, o cotejo Inglaterra x

� I·,· . ,on empatou, termmando o
4 3seis .meses, em tempo de pacta da tibia e do perôneo,

. proÍlsslOnalIsta da CapItal. ., ça: a . todas as segunda-feiras, di- Argentina, em Buenos Ai-
., 1.0 penado com um tento

participar da disputa do um pouco abaixo do meio' Ambos os elevens porta- •

. Quadros: IMBITUBA -. rígido pelos colegas Fran- res, tendo o árbitro Arthur
I ' para cada lado. Aos 4 mmu-

Campeonato do Mundo - a- da perna, com um fragmen-' ram-se admIravelmente na Capaverde, Marco � Matias, cisco José Pereira, José Na- Ellis, em vista do estado las-

I
tos Valéria desempatou, mas

firmou ·-1ogo após o aciden- to interno, cancha. O escore de 4 x 3 . Gerson, Mário e Carioca; zareno Coe1ho e Milton Fa- timável do gramado provo-
.

• _. I Geopar desempatou dois ml-
te o traumatologista dr. A redução ((juncão dos para os locais nao dIsse bem'

,. . . Vanilson, Geopar, Djalma, da, este gerente. cado pelas fortes chuvas,
-

,

'

. . ' nutos apos, vIsIvelmente Im-
ossos no ponto fraturado) o que fOI a luta. MereCIa O. .

Harley e Orlando. Como os dois primeiros, o interrompido a luta, aos 22
pedIdo. Aos 10 mInutos Har-

'Dentro de 12 semanas - foi realizada pelo dr. Joe- Paula Ramos um resultado PAULA RAMOS - Jai- terceiro número agradou minutos,quando a-inda' não
I .

acrescentou - é possivel mio Dias, assistente do dr. melhor" digamos um empa- ley desempatou. Neste lan- me I, Valdir e Jaime II; Ne- aos esportistas pela fartura havia sido aberta a conta-

retil'ar-se o aparelh.o de ges- Mario Jorge. te. I ce a pélota, chutada pelo a- ri, Valéria' � Jacy; W;Ison, de matéria relacionada cmn gemo

so da perna do jogador vas- O TRATAMENTO O árbitro João Sebastião tacante local atingiu a tra-I Sombra, Valmor, Rosinha e os esportes de toda parte, .- Domingo) em Roma-, de-

caíno. Barbosa será submetido a da Silvá falhou ao confir- ve e em seguida á cabeça. Danga.1
.

pelo que estão de parabens' frontaram-se os s.el(lciona-
Num pmzo de seis meses, rigoroso tratamento fazen- mar o segundo tento dos' do arqueiro paulaíano, indo! Preliminar (aspirantes): mais uma vez os seus incan- dos de futebol da Itália e da

nã,o havendo contratempo, I do radiografias da perna se-
.

lo.c�is, �ssinalado por Geo-I dormir no fundo do ·arco. I Venceram os locais por 3 a sáveis diretores. Hungria, vencendo os hún

êle voltará aos treinos le- manalmente. Seu estado ge-' par em visível off-side, as-, Aos 12 minutos Geopar O. Renda: - Cr$ 5.030,00. Agradecemos a remessa

I
garos p�la contagem de 3 a

! ral é bom. I sim como falhou ao invali-. elevou para 'qua,tro. e. i0,5 42, (Do nosso enviado especial) do exemplar. 10.

ceI', desta vez por 5 a O,

RIO, 1.9 (V. A.) - O go� "O INVICTO" embates, tendo marcado dois

Recebemos d terceiro nú.

mero do novo hebdoma:dário
esportivo "O INVICTO",

tentos no primeil'O jogO e

quatro no s.egundo.
- Não foi encerrado, do-

Mario Jorge.
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o ESTADO

fruticultores ja
pooeses visitam
o Rio

Procedente de São Paulo,
onde residem há vinte e

trinta e seis anos, respecti
vamente, chegaram ao Rio

pelo bandeirante da Panair

do Brasil os fruticultores ja
pon êses Sho Yoshioka e Ma

taj iro Yama Guishi.' Um

enorme "excesso de baga
gem" chamou imediatamen

te a atenção dos funcioná
rios da Companhia transpor
tadora, o que motivou a pre

sente noticia. Tratava-se de

um transporte de caquis 'pa
ra serem' ofertados as auto

ridades agr-ícolas do Distri

to Federal. Não mais con-

tendo o seu

japoneses,
de duzentas

entusiasmo os
, I

representantes '

familias dedi-,
cadas as terra em Itaquera,
próximo a capital paulista,
vieram no Rio para mostrar

o que puderam obter da ter

ra do Brasil, frutas de tão

alta qualidade, pessêgos e

caquis, capazes de levar van

tagens sobre quaisquer ou

tros mercados extrangeiros.
O Professor Yamaguishi,
discorrendo em português
perf'éíto disse' do seu entu

siasmo sobre o plano do

"cinturão verde" para o a

bastecimento da capital
pa ul ista, mostrando desejos
de colaborar tambem no

dístrito Federal, em plano
semelhante pois "a terra

brasileira produz tudo o que

der em clima

tante para isso,
tá-la",

ameno, bas

saber tra-

'Pilulas
DEWITT
para 05 Rins e a Bexiga

Em vidros de 40 e 100 pílulas
O !lrande é mais e(onõmi(o

Visita

Florianópolis), Quarta-feira, 20 de Maio de 1953
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Co.lêlânea do Ma- Regressou Amaral Peixoto
g t ne D g ��. t

em Niterói, um freguês que identificar a quadrilha, com derem suas mercadorias, a- RIO, 18 (V.A.) - O go- sidente Eisenhower e com

alí comprou um par de sa- os elementos já colhidos. legando falta de troco, mas E'
. �'ern�dor do Estado do Rio, I líderes do governo, dos Esta-cam prazer que reg is-

pa_tos, dando em pagamento O comércio de Niterói ,e'S- tão somente para não rece- tramos o recebimento do nú- comandante Ernani do Ama.': dos Urridos sobre assuntos

uma cédula de 500 cruzei- tá em pânico. Em qualquer bel' essas cédulas.
mero de MAIO de COLETA- ra l Peixoto, e sua esposa d. 'ligados as relações entre os

não dêra pelo logro e, pro-,
vàvelmente, com a intenção Assembléia Legislativade passar outras cedulas a-

I
- _

dulteradas. I -

B fis i ist
""'Ordem do Dia I Discussão e votação do

.

om isron orms a, o nego-
I A Ordem do Dia constou: projeto de lei n. 14-53-

ciante reconheceu logo o, Discussão e votação do Autoriza a aquisição de uma

freguês e, sem dar a menor projeto de lei n. 2-53 - Au- área de terra, por doação,
conseguem dar alivio. demonstração, mandou que' toriza a aquisicão de uma no municipio de Rio do Sul.

-

'

"slogan": "uma revista pa-nos mais rebeldes c<aso •.
um de seus empregados o

área de terra, por doação, Discussão e votação do
. no município de Chapecó. projeto de lei n. 229-52 _

ra se ler, guardar e ... colcio-
entretesse, a f im de chamar Discussão e votação do Autoriza a aquisição de uma nar.'
a polícia. , I projeto de lei n. 4-53 - Au- r:'ea de terra, por doação,
Comunicado o fato ao de-, toriza a aquisição de uma 110 município de Ibirama. O Mucus da"'ASMAlegrsdo Rodoval Brito de 161'ea de terra, por doação, Discussão e votação do

M d termi I
no município de Cacador. projeto de lei n. 232-52 - Dissolvido Rapidamenteenezes, e ermmou aque a

I D'
-

>

- A'
.. -

. .,
rsc u s sao e votação do utorrza a aq urs içao de uma Os ataques aesesperadores e vío-autondade que mvestIga,d�- projeto de lei n. 8-53 - Au-, área de terra, por doação, Lentos da asma e bronquite envene-

res fossem ao estabeleci- tcriza a aquisição de uma no município de Joaçaba. �;��a�gaa��fui�' emá��mt:�n�rg���
"," . mente e efetuassem a prisão área de terra, por doação, Discussão e votação do raç�o.,.Em 3 rn ínu t o s , Mendac:o.
- r - nova forrrtula medíca, começa a ctr-'"

do malandro, no município de 'Jaguaruna. projeto n. 60-52, de autoria cular no sangue, dominando rapida-
•

mente os ataques, Dêsde o primeiroDiscussão e votação do do dep. Ylmar Correa, que dia começa a desaparecer a dífícul-
.

t de Lei' 9 53 A cria O GínáSI' d J' '1 I
dade em respirar e volta o sono re-p l'oJe) e el n. - - u- o e OlllVI e. parador..Tudo o que se faz necessã-

toriza a aquisição de duas O autor justificou o seu rio é �Il!ar 2 p,astilh.as d,e Mendaco
• I

ás refeições e f
í

c a r
á

a l i v í

a d o da
areas de terras, por doação, projeto. asma ou bronquite. A ação é muito

. ..

d G
. T d . d

. I râpída mesmo que se trate de casosDO mun re rp to e u a rarm- , o os aprova os ünan I-
I rebeldes e antigos Mendac:o tem

I imo memente. • tido tanto êxito que se oferece COIT'
a garantia de dar ao paciente respi
ração livre e fácil rapidamente"
completo a I í v i o do sofrin'lento da
'15ma em poucos dias. Peça MendClée
hoje mesmo, em qualquer farmácia
A nossa garantia � a sua maíor pro
t,eção

Na delegacia, ao ser iden
Esteve, ontem, nesta re- tificado disse ser Erusdol-

dação, especialmente' para

I I 11 'D t d 28. p le es ' uar e e anos
trazer-nos cumprimentos pe-

' ,

lo aniversário dêste diário, vulgo "Fantasma", morador
oeorr-ido a 13 dêste mês, o na Covanca, sem numero,

sr. Oscar Trompowski, an-' em São Goncalo. Confessou
t:go assin::l;nte de O ESTA-'

que, realm;nte fôra quem
DO em São Paulo. J, ,

G' t
passara a cedula adulterada

ra os.
30 negociante, e que agia
de acôrdo com outros curn

plíces, cujos nomes revelou.
DERRAME DE CEDU,LAS

!
De vários mun ícípios do

Estado do Rio, estão chegan-

I
do á Delegacia de Furtos e

Roubos queixas sobre CédU-1'lIas
adulteradas .que estão

sendo passadas no interior I
.
do Estado.

����������--

Cédulas Adulteradas
Derrame de uma série de tOO

a tOOO cruzeiros
RIO, 18 (V. A.) - Há Acredita o delegado que estabelecimento coinercial.,

dias, apareceu na sapataria
I
se trate de uma quadrilha as cédulas de 200, 500 e

de propriedade do negoci-" organizada, que vem ope- 1.000 cruzeiros são recebi

ante Luiz da Silva Broto,' rando no Estado do Rio, de- das com reserva, deixando

á rua Marech'al Deodoro, 19' terminando diligências para muitos negociantes de ven-

ros. De posse do troco, o

mesmo desapereceu.
CEDULA ADULTERADA

Mais tarde, o negociante,
fazendo a "caixa', consta

tou que era uma cédula de

10 cruzeiros adulterada pa

ra 500.

VOLTOU

Acontece, entretanto,

vamente á sapataria, na su-'

posição de que o negociante

..

contem excelentes elementos to
nicas:

.

Fosjoro, Çalcio, Vanadato
e Arseniato de Sodio, etc .

·SANGUENOL

NEA do Magazine Digest, Alzira Vargas do Amaral

editada pela Soco Gráfica Peixoto, chegaram ao Rio

Vida Doméstica, Ltda. Em de Janeiro, ontem num Cli

s�u programa de reunir nas »er Super-6 da Pan Ameri

suas .cen to e muitas páginas can World Airways, prece-

o que de melhor se publica dente de Nova York. clusive Washington, Nova

O governador Amaral Pei- York e Hollywood. O casal

KOtO passou cêrca de um também ..,-isitou o Canadá,
iles na América do Norte, em viagem .oficial.
conferenciando com aPre-I

dois paises.
Acompanhado de sua es

posa, o governador Amaral

Peixoto visitou várias cida

des dos Estados Unidos, in-

em livros, revistas e jornais
de todo o mundo, COLE'I,'A-
NEA, de maio, oferece trin

ta artigos empolgantes, dos

quais destacamos os seguin
tes: "As duas vidas de um

heroi 'de cinema ", "Foi um

verdadeiro milagre", "Sua

casa é mal-assombrada ?",
"Fatos acêrca da hiperten
ção", "Adeus às mulheres,
barbadas", E' com esta va

riada e agradável leitura

que COLETANEA vem man-

tendo uma enorme massa de

leitores fazendo jus ao seu

PARTICIPACÃO-
Dorval Borba e sra. participam aos parentes e pes

iôas de suas relações, o contrato de casamento de sua

filha Irene com o sr. FRANCISCO.
Viúva Hilda Jaschke, pasticipa aos parentes e

pésaôas de suas relações, o contrato de casamento de seu

filho Francisco com a srta. IRENE.
FRANCISCO e IRENE

noivos

�-OLH08 - 01JVlD08 - NARIZ. GAIlGAlftA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
••peelalUta •• B...UaI

Receita. �de Oeulos - Exame de Fuado d. Olho para

Cla88ifieaçlo da Preseio Arterial.
'

Modera.. Aparelh"l'em.
'

Con.ultõrt. - Villcolld. ti. OUT6 Preto. t
..._..--.._ _._._ _ �_.�

Ausente
O Dr. Samuel Fonseca co

mun ica a sua distinta clien

tela que encontra-se ausen

te até o dia 2-6-53.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

Ainda por ocasião da pas- tos extensivos a todos traba-" prosperidade. Oscar Cardo- de e ética jornalistica.
sagem do quadragéssimo a- lham nessa casa. Jairo Pe- soo .Se nas encruzilhadas dos

niversário de fundação de reira, Gerente Sucursal, Congratulo-me distinto a- acontecimentos, as refregas
O ESTADO, a sua direção Nome Iate Clube Floria- migo data aniversário "O as vezes se tornaram mais

recebeu mais as seguintes nópo lis meu próprio, motivo Estado", com abraço a to- ásperas, depois do vendaval

mensagens de congratula- transcurso 40° an íversário dos os que trabalham esse os contendores se harmon í-

ções : fundação brilhante vesper- conceituado diário. Antônio zavam no mesmo espirito de

De Florianópolis: tino, apresento felicitações de Pádua Pereira. Iratern idade. Nem vencido
Embora tardiamente não abraços. João Eduardo Mo- Nome Câmara Municipal nem vencedor, cada um es-

são menos sinceras as feli- ritz, Comodoro. Laguna a requerimento Ve- tava e se mantinha no seu

citações que enviamos em 'Diretoria Palmeiras Re- rea.dor Leontino Nascimento ponto de vista.
nome nosso clube pelo creativo Esporte Clube cum- aprovado sessão ontem a- A direção, hoje, do "O Es

transcurso mais um aniver- primenta ,respeitosamente presento congratulações mo- tado" está entregue ao va

sário, felicitações as quais aos dirigentes desse matuti- tivo passagem aniversário loroso homem de imprensa,
juntamos nossos votos cons- 1'0 transcurso. A Diretoria. fundação esse brilhante jor- grande intelectual e possui
tante prosperidade. Cor- Embora discordando to- nal honra imprensa catar i- dor 'de elevada cultura, dr.

diais saudações. Ten. Paulo talmente sua orientação .po- nense. Saudações. Paulo Ma- Rubens Ramos.

Cardoso, Secretário A. A. lítica não podemos deixar de chado Dias, Presidente., Sabe escrever e os seus

Barriga Verde. cumprimentar você sua bri- Referências honrosas: artigos são lidos, não só pe-
Conselhos Regionais do lhanta equipe pelos 40 anos ALVORADA, órgão que los conceitos emitidos, como,

SESC, SENAC, Federação do velho e glorioso "O Es- se publica nesta Capital, se- pela forma literária e ensí

Comércio, atravez meu in- tado". Abraços. Senador e man�lmente, sob a direção namentos que o substan-

termédio, expressam a V. S. Diniz. d osr, Dep. Cássio Medeiros, ciam.
o prazer com que felicitam .Apresento minhas cordiais assim se expressou: Todos acorreram à reda
êste brilhante órgão da im- felicitações pela passagem "Completará dia 13 dêste cão do mais antigo órgão da

prensa ocasião comemora do 40° aniversário de "O mês, seu quadrigésaimo ano imprensa para abraçar o

maf:�' um ano serviços pres- Estado" tOl�ando extensivos de publicidade, nosso estí- seu digno diretor para fes- DO", entra no seu 40° ano

tados povo .Santa Catarina a todos que cooperam com mado colega O ESTADO, o tejar com outros colabora- de existência. Tal fato, não

lia defesa constante seus in- este jornal. Leoberto Leal. mais antigo diário de Santa dores e operários, }l tão mag-
marca apenas um simples

teresses. Saudando-o cordi- As minhas felicitações Catarina,' jornal de proprie- na efeméride. Foi uma fes- acontecimento, que só diz'

a'mente. Cha.i.'les Edgar Mo- muito sinceras pelo quadra- dade do Dr. j\derbal Ramos ta que encantou a todos. respeito aos redatores que SINDICATO DOS EMPREGADOS NO CO-
1Hz. gêssimo aniversário brí- da Silva, ex-governador e O "Diário da Tarde" com- labutam diàriamente .naque- MÉRCIO DE FLORIANÓPOLIS
Levo ao bom amigo o meu Ihante órgão imprensa Bú-, pessôa muito bemquista em pareceu na, pessôa do seu

le vibrante matutino, mas, De ordem do Sr. Presidente da Junta Governativa
t 't

-

d t d Provisória dêste Sindicato, convoco os senhores associa-
s incero abraço pela data riga Verde. Saudações. Ary- nosso meio social. diretor prof. Arí Machado, a rue a a ençao e o os os

dos, para a Assembléia Geral extraordinária, a ser rea-
f ti d

.

1 d b ld P' O E"TADO t d i
., catarinenses, principalmen-e s rva o seu jorna e a a o ovoas. ::s em como

l-I
que, num ImprOVISO congra- iizada às 19 horas, em primeira convocação, e, em se-

imprensa catarínense.. Viei- reter 'o conhecido e talento- tulou-se com os seus con- te daqueles que pelas colü- gunda, às 19,30, se não houver número legal, do )lia 20
"--- P,ela auspiciosa data na- d "O ESTADO"

. ..

'vinte)
,

rn da Rosa. so jornalista e intelectual frades do "O Estado" dizen- nas e imcia-. (vinte do mes em curso, quarta-feira, com a seguinte
Pela d�ta' ontem transcor.-

talicia de "O Estado" queí- Dr. Rubens de Arruda Ra- :10 que suas palavras man í-
ram sua vida' jornàlistica, [Ordem

do dia:
\ .

id
"

it .ra aceitar em nome da Cai- , Fundado em 1913 por Ma-
1° - PÁSCOA DOS COMERCIÁRIOS.

r : a que ram acei ar nossos
, ".

mos, e diretor-gerente o jor- restavam, o mesmo pensa- 20 ASSUNTOS GERAIS lté
•

da A! blêi
cumorimentos. Diretoria e

xa de Esmolas Dr. Heitor
li D' rinho Lobo e Rupp Júnior

-

, a crr erro a ssemniela.
. 1L" na ísta snr. ommgos F'er- mento do dr. Adolfo Kon- ' , -Prancisco Xavier Medeiros Vieira'Blum' as nossas homena- 't dAtletas Avaí F. C. n an dcs de Aquino. der, proprietário do Diário, nes es quarenta anos e Secretário da J. G. P.

,Apr'Losen-to gens. Alpheu Linhares, Se-
F existência, muito tem reali-

" V. s., pessoal i un dado em, 1913 pelo '! grande admirador do dr.
cretário. di' Hjornal, sinceras felicíêações Professor Dr. Henrique Rubens Ramos, za o pe o jorna ismo em

Pelo 40° aniversário vosso Santa Catarina' o matutinotransc'-.\rso aniversário pe- Rupp Jr. atual diretor da Furam servidos aos pre-
brilhante matutino o abra- t 1 t d i izid 1riódico que tanto honra im- nossa Faculdade de Direito, sentes iguarias finissimas a ua men e Il'lgl o pe a pe-
ço de felicitações do Wilmar na brilhante de Rubens de'passou tempos depois a pro- e bebidas geladas, tendo de-,

priedade do Dr. Marinho corrido, num ambiente, ver- Arruda Ra�os. Pela sua re

Lobo, que o transferiu por dadeiramente, simpático,' e dação passaram grandes
venda a Augusto Lopes da muito democrático". partes dos homens de im

Silva, de cujas mãos passou Do IPIRANGA FUTEBOL prensa da Capital, e que ho

para as do Dr. Vitor Kon- CLUBE, de Saco dos Limões, je são destacadas personali
dades da política e do jorna-,

,

lismo.
1

Justo, portanto, o prazer

ro anteve até' ser adquirido Ilmo. Sr. Diretor de "O que temos ao noticiar a en- _
.....

-,'

re �

qua-' PC�IFo seu adt.ual 'proprietârío. EsNtadót'" �:��:a d:iá�:iSd:�map::n::, R Íi�-""--'-'"p e �f,�""'_'/l··tJS-' ',.i oram iversos os jorna- es a. ,

e " 'M�Aos 'estimados colegas
dragéssimo aniversário des- listas que nesse quarenta a.

»

Interpretando o sentímen- do jornal "O ESTADb", e fi ',.
i

se brilhante e' valoroso ôr-

5que fazem "O Estado" meu nos, estiveram à frente do to de 'toda a família 'Ipiran- os nossos votos são de que :tigão imprensa nossa terra, t' b t Ih
"

5
II ,r_ ,:l

Hbraço po dia duplamente veterano órgão da nossa im- �uista, tenho a honra de en- con lIlue a a a ar em nos-

V�I
r'

,

O ld M 1
levo a vossa senhoria, reda- . ,

f' I d"
. 'so meio por uma imprensa

". �,- '<)
f.ureo. swa o e o. prensa, como mumeros 0- nar a esse va oroso lano � ,- -_--

.À. redação ,de "O Estado" I torlehs e demais_ auxiliares rnm seus, redatores e cola- ia iIl\prensa catarinense, as: sadia e sempre voltada pa-! :�,- _:-�__��_::: �_.;._:._-;._:'a Irmandade do Senhor Je-
me ores expI;esooes congra- boradores. ,lossas sinceras felicitações, 'ra os interesses da coletivi-

f'US dos Passos e �ospital tulatórias. Votos sempre Jornal conservador, e a- pela passagem hoje do seu, dade.
, �-_;...i- -:

-

fl)iiiiiiiilfáí:1t.WlV

de Caridade apre,sentam sin-
crescentes prosperidades. g'ora de feição política par- tOO aniversário de funda- Daqui da redação de "A.

ceras felicitações pela data
Celso Ramos, Presidente tidária o O ESTADO tem ;:ão. GAZETA' mandamos ao Jú 'I

de hoje. Medeiros Filh-o, Federação Indústrias e De- sido nesse longo tempo de- Constituindo-se no mais ao Adão, ao D�minguinho, e

partamento Regional SÉSI. t d d t
. I :a -"JFrovedor. corrido, um paladino em de.,: antigo jornal de Santa Ca- a o os o� re. � ores, pag�-I '_ 4 -�

Diretório Municipal P.

S'I
Prazer cumprimentar ilus- fesa dos interesses da cole-

I

tarina, tem O ESTADO até nadores, hnotIplstas e auxI-! �

=......-
=--=-

,

� �-� �..::;
'fi, Florlanó1polis sauda pes- tre.s col.eg.as pela pas,sagem tividade 'catarinense, daí a!, hoje honrado a imprensa liares de "O ESTADO" o

I � :- seus \ins de..1 se�ode nutn
- - --

,
- Passe

.10 bu\iclO 04 ou
I••• : - t· �

� oa impavido jornalista de- 'arllVerSal'lO fundação esse consideração e ap,reço que barriga-verde, atravez um nossos parabens pela data". _e \ ge o . .1_ ,,0_0 ......··AI .

1 E I D "A VERDADE" \i'lre, on
nto de OfW"o ._ � r.::�-;",:�.�mais auxiliares, passagem Joma. ster d-;e Melo Lentz. merece do nosso povo. passado limpo e cheio de lu- e

, de 18 prazlve1 reca .4�'''' "r."� ,

quadragéssimC! aniversarIO .Receba efUSIVOS abraços r
o grato acontecimento se- ta's e sacrificios sem que os do corrente:

"

r '�o"as ener9iaS�b {áci" e 09'''�.w cOfII��
-' "",' �

ln ilhante jorn'al tanto honra transcurso quadragéssima rá comemorado com a publi- homens que até hoje dirigi- "No dia 13 do corrente, "O "','

!'.o '�à,um"pOSS"MntemótOfs·OMüessa terra. Tolentino Car- data "O Estado" cuja alta cação de uma edição espe- ram-no esmourecessem na ESTADO", o mais antigo .......

valho, Presidente. Alfredo expressividade meios im- cial de 30 páginas e um co- valorosa empreitada. Atual- diário de Flo,rianópolis, co-

Jlherem, Secretário. 1 prensa nossa terra, foi al- quetel oferecido aos funcio- mente com a orientação sá- 'memorou seu 40° aniversá-

Sinceras feqcitações. Me- cançada graças notavel es- núrios e· amigos d� O ES-, bia de V. Excia. vem esse rio de fundação. O aconteci-

S fi! A •.H O R S f ... -

deiros Filho. fo�ço e int�ligência prezado TADO. querido jornal assumindo mento encheu de júbilo to- 10.
.

T d
. -, 1)e 2.!) a 22 H.R

Ao brilhante órgão da im- amigo, ransmita por genti- Sentimo-nos, pois, muito posição destacada dentre os a a Imprensa catarinense 1''J �.- � .. ,

prensa catarinense, na pes- leza minhas congratulações bem em fazer justiça aOs seus colegas. que lhe dispensou as mais

!loa de seu diretor, aqui vai sos incansáveis e ddeicados méritos do velho órgão flo- Associando-nos as mere- inequívocas pl�ovas de apre-

o meu grande' abraço por colaboradores. Saudações. '::�mópolitano, tão dedicado cidas homenagens que nes- ço e simpatia.
l,1ais uma etapa vencida. Os- Celso Ramos. '1 rios�a terra, e formulan:os ta data lhe serão prestadas, "O ESTADO" lidimo e vo-

cal' R. Pereira. Diretoria União B. R. 0- c('m os nossos parabens, desejamos daquí a esse pres- 'loroso representante do jor-
Pelo transcurso data re- perárh felicita na pessoa ;, 'nceros votos de vida longa tigioso órgão que continue nalismo de Santa Catarina

'
- �e"'·.,J

�---- ..".� ...-�-�•...,..,.....- PIla.;

corda quadragéssimo ani- seu diretor órgão imprensa " proveitosa para o bem de a lutar como tem lutado pe- vem mantendo nesses 40 de maior expressão, da

cUI-1
pessoa do seu prilhante e

versário fundação esse va- catarinense pela passagem �'hnta Catarina". lo aprimoramento da cultu- anos de existência a mesma tura barriga-verde. culto diretor, Dr. Rubens de
loroso órgão publicidade en- tão grande data. Francisco O "Diário da Tarde", de ra do povo de Santa' Cata- 'linha de conduta dentro dos Grande foi o número de Arruda Ramos, seu Redator-
vio muitas felicidades e vo- :::e Paula, 10 Secretário. propriedade do dr. Adolpho rina e do Brasil. sãos princípios da boa im- jornalistas, amigos e admi- Chefe, o apreciado jornalis-
tos constantes prosperida- Pelo transcurso quadra- Konder e dirigido pelo sr. Antônio Dias -.lá Secre- prensa, servindo o povo de radores, alem de altas per-' ta Adão Miranda ,e' ativo
des. Adão Bernardes. géssimo aniversário esse Arí Machado, edição de 15 tário. sua terra com ,elevação e sonalidades, que compare-I G t D' F,

'

I el"en e sr. ommgos er..;

CUInJ?rjmentos pela pas!?a- grande diário envio sinceras do corrente, assim se refe- De A GAZETA, de 13 do desprendimento. ceu a redação de "O ESTA-, d �'A
.

fM. d
nan es <I. qumo, suas e u-

gem mais ,um ,aniversário. felicitações. Esperidião A- riu:' corrente, a bondosa nota que ,

ais e uma geração de DO" participando num' am- .

'
,

I
Slvas congratulações peloEnedino Rosa. mino "O "O Estado", comemo- segue: intelectuais catarjnenses biente cordial e festivo da '

Pela passligem guadra- ,Pela passagem de mais rou os seus 40 anos de lutas. "e Ma de hoje é grato pa- emprestou o fulgor da sua sua�festa de confraterni;m- tra�s�urso do seu 40° ani-

géssimo :,lniversarJO, queira um aniversário desse con- Nesta trajetória, entre os' 1'a todos' aqueles que mili- inteligência as paginas do ção. vesano e agradece as de

receber em meu nome e da ceituado matutino envio dias máus -e os dias bons, tam no jornalismo ilhéu; é apreciado vespertino, que "A VERDADE" no ,ensê- monstraçõ�s' de' amizade e

�Hviços Aéreos Cruzeiros meus cumprimentos que o diário mais velho da se tornou, graças a uma se- jo desse feliz evento, apl'e- simpatia tributadas ao nos-

co Sul, sinceros cilmprimen- panhados Capital, o. jornal "O ES3T-A- .. ,.guru orients\}ão, o eictllo sl'luta

Florianópolis" Quarta-feira, 20 de Maio de 1953

40 Anos De Trabalho
\

I Mensagens de cODgratulaçõ�s a - 'cO ESTADO"

prensa catarinense. Álvaro
Dias.

Pereira do Cabo, Cl!_Pífão de
M G Canítã d

Pelo 40° aniversário esse
• ar e uerra, vapl ao os

P t
vibrante matutino que V. sa.,

01' OS. '

Enviamos a ilustre reda-
I condignamente dirige envio
lhe o meu apertado abraçoção -do valoroso diário "O
de felicitações extensivo to-Estado" nossos abraços pe- der. Por morte dêste, o jor- recebemos o seguinte ofício :
àos os que labutam nessala data festiva. En éas No- nal foi comprado pelo pro- "Florianópolis, 13 de maio
trincheira democrática povo fessor Altino Flores, que o de 1953.
catarínense. Bahia Bitten-
c ourt, Deputado.
Motivo transcurso

ronha e La�rindo Rosa.

Cumprimentamos passa

gem 40° aniversário. Oswal
do Cabral.

�---�-
- --,._. _-

!

Edital de Convocação

Viagem com segurdnça
rapidez ,

.

so NOS CONFORTAVEIS 'M.ICRO-ONIBUS DO

RA�IDO ��SUL-B,RISILBIBO)

e

; lorianópolís ...,,_ Itajai - Joinville - Curitiba

Agência: n.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis" Quarta·feira, 20 de Maio de' 1953
------'----------------------------------�--------------�---

E'·I:) I T,A L Prefeitura Municipal Participação
Waldemar Pinho e sra. participam aos parentes e

pessõas de suas relacões o contrato de casamento de SJ.Ia
filha Arlete com o S�.. Jorge Menezes:

Edital de, Conin.
ca�ão

Erminio Menezes /e sra, participam aos parentes e

péssôas de 'suas relacões '0 contrato de casamento de seu

filho Jorge 'com a sr"ta. Arlete.
JORGE E ARLETE, confirmam' _

_c>--.()....()....()....()....()....()....()....()....C)....C)·
.

Pcrncípccõo
Jonas Andr'ian i e Maria José Salgado Andriani,

participam aos parentes e amigos o nascimento de sua

filha JANE, ocorrido dia 15 na Maternidade "Dr. Carlos
Corrêa". '"

. .

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

Part.ícipaçao
AMARI e LAURA

Participam aos amigos e pessôas de suas relações
o nascimento de sua filha CLARISSA ocorrido aos 13
'do corrente na Casa de Saúde "São Sebastião" .

._'------- '--_._ . ..,-........__---- .. _._-_"_.. _-----

SINDICATO DOi �MPRE·
GADOS NO COMÉRCIO DE

FLORIANÓPOLIS

Faço sabei- aos que o pre
sente virem ou dêle tiverem
conhecimento que' no dia 12
de junho de 1953 serão rea

lizadas neste Sindicato Ú'ua
Tenente Silveira n. 15 - !

Edifício Parthenon, 3° ano

dar), as eleições para a sua
---.----------�----------� Diretoria e Membros do

P'O'rti CIO>pocâO Conselho Fiscal, ficando a-

berto' oprazo de 25 dias, que
Alfredo Selva e Senhora, participam aos parentes e correrá a partir da publica

,�,migo� o nascimento de sua filha MARGARETE, ocorri.' ção dêste e terminará a 5 de
J(j orn 10 do corrente. junho de '1953, para o re

gis tro das chapas na Secre
taria, de acôrdo com o dis
posto no artigo 40 das "Ins

truções" aprovadas na Por
taria Ministerial n. 29, de
29 de março de 1950.

Os requerimentos' para o

registro das chapas deverão
ser apresentadas na Secre
taria em três vias, assinados
por todos os candidatos,
pessoalmente, não sendo'
permitida, para tal fim, a

outorga de procuração, de
vendo conter os requisitos
previstos no art.: 60 das

"Instruções" e ser Instrui
dos com as provas exígidas
no art. 530 da Consolidação
das Leis do Trabalho.
Florianópolis; 10 de maio

de 1953.
, Gustavo. Zimmer

Presidente da Junta Gover-

Pa.rtícípacao
HUI\'lBERTO D'ALÁSCIO e WANDA BERNARDINI

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

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

Florianópolis. 10 de maio de 1953.
__________.�._ ,_.h.

·

_-:-- . _

-Participação
Jorge Barba to e Senhora tem o prazer de partici

par aos seus amigos e parentes o nascimento de sua fi
iha AN,I'l'A, ocorrido no dia 11 da Maternidade "Dr.
Carlos Corrêa".

Cerâmica São Caetano

JUIZO DE DIREITQ DA por 30 -anos e que o possui
COMARCA DE BIGlJAÇU dor tenha a coisa como seu.
O Doutor Osmundo Vieira', 5 - Semelhantes requisitos.
Juiz de Direito da Comarca são demonstrados pelos au

de Biguáçu, do Estado de
.

tores: tem a coisa como, sua,
Santa Catarina, na forma' por mais de 30 anos, por si
da lei, etc ... Faz saber aos e seus antecessores, sem

que o presente edital virem qualquer oposição de ou-
" ou dele conhecimento, tive- trem.' A tranqu il idade de

rem que, 'por parte de OLE- posse é decorrida da ausen-

· GARIO' FELICIANO" GON- cia de qualquer oposição
ÇALVES, Dr. Walter' Jorge exterior. E a co.ntinuidade é
José, lhe foi d í.rig ida a pe. decorrente da ocupacão in in
tição do teõr seguinte: Diz terrupta pelos' 30 anos, n e

Olegarió Feliciano Goncal- cessários a prescrição. O
ves, brasileiro, casado, ',ia- animo de dono é fundado,
vrador, e s /m, Adelaid'e indubitavelmente nos me-

'Margarida' Gonçalves, r resí- lhoramentos Introduzidos no

dente e domícíliada nas imóvel, por conta e' inicia
Areias distrito de Guapo- Uva dos supl ican tes, o que
rariga, Mun. e Comarca de não fariam se, de boa fé,
Biguaçu, por seu .advogado não estivessem crentés de
e procurador abaixo assina- serem donos da mesma, 0-
do, conforme procuração in- corrente, assim, os elemen
clusa, sendo o mesmo ins- tares requis itos que estru-

· crito na Ordem dos Advoga- turam o Usocapião tríntená
dos do Brasil, sob n. 519 e rio, estão. os suplicantes em

tendo escritório a rua. 'I'ra-. condições de sei-em Ieg íti-.
jan o n. '1 ed. Montepio 40 mamente titulares donos da

.
' ,

andar, vem-perante V. Exa. propriedade que possuem e

expor. e requerer': 1 - Que usurruem. No Usocapião
pOJ", si e. seus' antecessores trintená.rio, acentua Clovis
harnais de trinta anos, pos- Bevilaqua, o que domina é o

suem os suplicantes como fato da posse continua e in
seu, no, lugar denominado contestada, unida á intencão
Areias distrito de Guapo- de ter o imóvel como pro
ranga, Mun. e Comarca+de prio. Os requisitos do justo
Biguaçu, sem. qualquer in- titulo e da' boa' fé são d is

terrupção e sem qualquer, . pensados. Nem o possuidor
oposição, tres, terrenos, on- necessita 'rieles, nem tercei
De tem sua. residencia" e l'OS poderão intervir' para
exercem suas atividades a- .provar-Ihes a carencia"
gricolas; 2 _ Os imóveis ,em ,(Cod� Civil com. vol, 3°, pag:,
questão, tem as seguintes 82). 6 - Assim, sendo, para
divisas e conf'rontações : a) suprir a falta de título ha
Um terreno de forma irre-

. bil,' em que possa ausentar ó
gular

: situado no. lugar seu domicilio, os suplicantes'
Areias de Cima, distrito de tem na ação de usocapião,'
Guaporanga, no Mun. e Co- fundada no art. 550 do CÓ·
marca de Bíguaçu, medindo digo Civil e no art. 454 .da
ao -Sul1.000 metros com ter- Lei Processual, o meio legal
ras de Frutuoso Anselmo, de obte-Io, E esta é a ação
ao Norte com 2.50.0 metros que vem Propor para obten- A Diretoria do LIRA TE-, debito com a 'I'esouraria,
com terras de José Julião, ção do reconhecimento de NIS CLUBE leva ao eonhe-

i
a atualizarem as suas

a Leste Ui5 metros com o rio seus direitos e para, que cimento dos senhores Asso-; mensalidades, sob pena de
Jordão e, ao Oeste 195 me- possam manter, devidamen- ciados que resolveu, em ses
tros .com quem de d ire ito.: O te legalizada, a propriedade
referido terreno e recortado. que, de fato já lhes perten-

são realizada dia 4 do cor- I' séde social;
i pela Estrada' de Areias1e ce. Nestas condições, nos rente mê�:

"

Aos Associados com mais

perfaz um total de 2o.2.5QO. termos do art. 455 do Cód.• 1 '.:_ Suspender a aprova- de TRES .(3) mêses de
mebres quadrados, mai�;, 4i,��?!�e�s�fivi-k P?;§em• ,a_ çffi.o de propostas de no- atrazo, a Diretoria con-
menos. )J) Um terreno. de req,uerem a V. Exa, que, pr'e- :'. '·Ii' .. '

...
'

,-,' ,'�'> _I·Á,' .', .'- .-,...'

vos Assoclado.s, mesm,o c'ed'é o pi-azo de 30. 'aias
forma retl:\ngtllar. situado no liminarmente, marque dia e

•

lugar Areias, dis'trito' de hora, para a justificação para os que já tenham en-' para liquidar seu debito',
Guaporanga, Mlni. e Comar- .exigida, na qual deverão ser caminhado su�s pr�pos-
ça de, Biguaçu, medindo 'ao inquiridas as testemt'Ínhas tas, até que seja conclui-
Sul,' 2.00.0. m.etros,- com, ter- abaixo arroladas, entre as do o levantamento do ea-

ras de Jos� Jul,ião T�ixeira, quais encontram-se os vizi
ao Norte., cOm 2.0()o.,meti-os, nhos, que comparecerão in.
com terras de AntoniO' Fe· dependen-temente de qual
liciano

.

Gonçalves, a Leste quer iJltimação cientifican-
52 metros com o rio Jordão do-se previamente o Dr.
e ao Oeste com, 52' m'etros Prordotor Püblico, feito o

com a 'estrada' de ,Areias que, julgada V. Exa. a jtis�
perfaze;do '-um" total de tificaçãQ "initio lftis", man- Candido da Silva, Juiz de

'

·104.0.00 metros quadrados.' de citar por mandado os con- Direito. em exerdcio. Feita'
· c) ,Um outro terreno de for- f"rontantes e súas'mulheres a conclusão foi exarado o

ma h'regular
-

situado no lu- -residentes nas
. imediaçõ.es seguinte despacho: Designe.

gar' Á,rellias, distrito de' dos imÓveis e pessoalm.ente se dia e hora para a justifi- Os ingressos serão soli-
Gnaporanga, Mun: e ,Cómar- o representante do- Ministé .. cação, cientes as, partes e o

citados exClusivamente O MAIS MODERNO E' EFICIENTE TRATAMEN.
ca de Biguaçu, medindo ao rio Público em toda as suas Dr. Promotor Público. Bi- '

'. , TO RARA INFLAMAÇÕES E DOnES.
Sul, 80. metros cQm terras atribuições e do. Serviço do guaçú, 17.3.53. (Assinado) por ASSOCIados, no hora-.,

,
TRATAMEN'fO SEM OPERAÇÃO DAS

de Maria Pedl:a, a6 Norte phrimonio da União, .por J.oão·Candido da Silva, Juiz rio das 16 ás 18 horas do
c'om te'ri-as . de Macário' e, edital os interessados' inc.er- d,e Direito em exerClClO. dia em que a festa fôr' 5 INUS ITESGraciliano T{\ixeira, a. Leste tos e desconhecidos, todos Procedida a justificacão foi
com, terras\ de ·Josli Julião :para acompanharem os ter- esta julgada por :;;e�tença! .

realizada; .

IE INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA. IRA, vêr e tratar com o.

Teixeira: e a ,Úeste com o. 'mos da presente àção de :do. teor seguinte: Vistos, i A Diretoria lembra ainda, TRATAMENTO COM HORAS MAR�ADAS. I proprietário na mesma.

Ri(i)' Inferninho. Pelo centro usocapião, por meio da. q�al etc .. Julgo por. sentença a I' que os. srs ..Associados I.OR. GUE RRE I RO
I

-

,do tel�Teno, 'aeus competen- deverá ser reconhecido e de- presente justificação, para não poderão se fazer a- � ,

'

tes fundo.s tem uma cochei- clarado o dominio dos supli. que produza. o.S seus juridi-' companhar de pessoas ex-
ra, dig'o, tem uma distancia cantes sobre os aludidos cos e legáis ·efeitos. Faç&_m- tranhas ao' Quadro Social, CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
Sul para Norte, 550. metros. terrenos, ficando citados se as citações requeridas na ; ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
3 .:._ Qu,e' na referida posse ainda, para no prazo legal inieial: a dos confrontantes! sob pretesto algum mesmo RESID�NCIA - ,FELIPE SCHMIDT N. 113.
os suplicantes tem benfeito- apresentarem contestaçã.o e e dr. Promotor ,P�b�ico, por j

pessoas do sexo feminino;
rias, J;l'loram no próprio ter- para seguir a callsa atá fi- mandado; a do Delegado do 4,- Outrossim, comunica
rena, plantando arro.z, e ou- nal sentença sob aS.penas Se��içlo ,do Patrin;o?io da,

que a Secretaria atende-
tras plantações, vivendo as. da lei. Dá�se a esta o varar Unlao, por precatorla, que I

, . .
I '

,

sim de sustento daí! terrenos, de Cr$ 5.000.,00. Protesta-se deverá ser ,expedida ao Jui-" ra, dlanamente, no hora-
.

c' I t' I tod
. .

d d' Z,O, ,d,e DI'r'el'to da la Var'a, rio das 8 ás 10 horas asem n UH a serem mo es. a- I
'

. ?S os mel.os. e �rova.a -

dos. lVIas embora a possu�n- nlltJdo em du-elto, rncluslve, 'Comarca da, Capital; a dos todo,? os Associa'dos que
do mansa e pacificamente, depoimento pessoal de qual- interessados in'certds, por desejarem informações,
com o '!animus sibi naben-' quer contestante, testemu- ,"ditaI com' o prazo de trinta

por intermédio do Dire-
di", por mais' de 30 anos, I nas prova pericial, documen- (30), dias, publicado tres

.

não tem o� �uplic�ntes titu_1i �al, com a táxa .�udiciáriil (3) vezes em jornal da Ca- tal' de Secretaria, sr.

.10 de dommlO razao :porque,

I
mclusa, procuraçao" cum� pital e um;:t vez (1) no Diá-, Gustavo Neves Filho. To-

querem, perante V. Exa. re- prindo o artigo 14 do C.P.C.. do Oficial do Estado. Bi- dos os assuntos deverão
gularizar sua situação; so- \I;>ed��. \dieferimento. )Rol de 'guaçu, 20..4.53' (Assinado O. ser tratados pess�almen-
be os referIdos ImoveÍs ·pe- testemunhas :', Firmino João Dutra. E para chegar ao co

la ação de usocapião., 4 _ Pereira, Manoel José-Vieira, nhecimento. dos interessados
Ora, institui o art. 550' dq Antonio Sebastião Souza, passa o pl:esente edital com
Código Civil "aquele' que' Salustiano Antonio Garcia, o prazo de trinta dias, pu-

, por trinta �nos, sem inter- Hercili? Antonio Garcia. blicado e afixado na forma João Gasparino da SÜva
rupção, nem oposiçã'Q, pos- Pantaleão Henrique Cardo- da lei. Dada e passado nesta ..__..r. __

suir como seu 'um imóvel, soo Todos brasileiros, lavra- ,Cidade,de Biguaçu, aos vin

adquirirlhe-á o domínio, in- dores, r.esidentes em Areias, ,te ·e tres dias' dOo ines de
depêndente de titulo e boa distrito de Guaporanga, Mu- abril do ano' de mi.! no,vecen
fé; quem tal caso,.se pre-. nicípio e Comarca de Bigua- tos·e cinquenta e tl'es, Eu;
�umem; podendo requerer çu. Biguaçu, 12 de março de Orlando Romão de Faria Es
ao Juiz que assim o decla· 1953. (Assinado) Walter crivão, a fiz datilografei e

re por sente11ça, a qual .lhe Jorge José. Selado com. es· subscrevi. Biguaçu, 23 de
l'ervirá de titulo para a tampilhas estaduais no va- abril de 1953. (Assinado)
transcrição no registro de lar de Cr$ 3,50·, inutilizadas. Osmundo Vieira Dutra, Juiz
decisão a jurisprudencia e Em a dita petição foi dado o de Direito. Confere com o

se hi ,firmado na doutrina seguinte despa"cho: R. hoje. original afixado no lugar de
para tanto basta qne prova, I

A. a conc"IUs�o. BigL,laç,_L,I,,' costume. O Escrivão, Orlan.
a posse mansa e J!acifica! 16.�.53. (Assmado) �0!l,o do Romão de :fllri�.

de Tijucas
EDITAL DE CONCORRf.:NGIA PÚBLICA

SERVIÇO DE CALÇAMENTO
FAÇO PúBLICO DE ORDEM DO SENHOR PRE

r<;EITO MUNICIPAL, que no dia 15 de Maio. do ano cor

ren te às 15 horas, na Secretaria da Prefe'itura;' serão re

cebidas propostas para execucão das óbras de 5.00.0 me

tros quadrados de calçamenton l.OOO metros de meio fio,
ir clusiva nivelamento, com início no dia 15 de Junho,
iorn partida' da Praça Nerêu Ramos e de acôrdo com as

seguintes condições:.
. ,

a) _ As propostas em duas vias, devidamente, assi
nadas, datadas e seladas, com firma reconhecida
em' cartório, deverão ser �presentadas em envo

lucros fechados, no dia e hora acima indicados.
b) - Preço básico por metro quadrado de calçamen

'to, e metro linear de meio fio, colocado.
"

c) _ Condições de pagamento de acõrdo com a exe

cução do serviço.
d ) _ Documento provando idoneidade comercial,
e) - Prova de 'que exerce atividade de profissional

há mais de 5 anos e que está atualmente em ati
vidade.

f) .....:... A Prefeitura reserva-se o direito de rejeitar
todas as propostas que forem apresentadas, e

anular a concorrência, desde que nenhuma de
las satisfaça os interêsses municipais, não ca-'
bendo, neste caso, aos proponentes, direito de
qualquer indenizacão.

g) - Os interessados' poderão obter mais esclare
cimentos. e informações necessárias à apresen
tação da proposta, na Secretária desta Prefei
tura.

E para que chegue a� conhecimento de todos, o Sr.
Prefeito Municipal, mandou lavrar o presente EDITAL,
{Jara a devida divulgação. ,

Prefeitura' Municipal de Tijucas, em 15 de Abril
de 1953. •

\

José Correia de Amorim ._ Secretário
1

nativa

TI.JOLOS PREN�.&DOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·.

TÁRIO

. .. .

PRONTA ENTREGA '

���t!fa
OsnyGanla& Ci.a.·� .

��EROi\ íMU COELH� 14 - Caixa Postal, "'-=
. 2��V - Florianópolis f,

P ISTRJlBUIDORES

ULTRA SONO
TERAPIA·

Conselheiro Maka �; Fone
2.358,

CASA
Aluga-se uma casa para"

pequena família em Coquei-
I'OS, Práia do Meio, na cha

cara da A FLORICULTU-

seu

':P
ÚllCOIllP/ldp

.

R1!l li?111//(o

Sylvio Orlando Damiani!& Cia. Ltda., avisa aQS seus

uVlgos e fregueses que, tendo vendido s,eu prédio comer

daI a rua Silva Jardim, n. 180, para a Cia. Ant:[trCtica'
Paulista, transferiu-se provisoriamente para seus anti
g'os depósitos situados ao Làrgo Benjamin Constant, n. 1.
Comunica ainda que dentro de breves dias dará início ,a

�onstrução de seu novo edifício a nla São Jorge, esquina
te pelos interessados. D . .Joaquim, esperando continual' merecendo a confiança
Florianópolis, 14 de Maio': de sua ii11ensa e seleta fregu,esia.

de 1953.

�
I,.().... ()...... ()....()�()..

i A �,!,� E I
o AG 11: N C I A DE" Aluga·se· ou .vende-se ótima residência (tClda de

, alvenária) SItuada no Bairro Bom Abrigo (local de gran-PUBLICrpADE c de futuro). Gonstruçao nova, 3 quartos, sala de jantú

�I- -:o:� I eozinha, banheiro com instalações sanitárias completas:
,RÁDIO _ JORNAIS o' bala de visita, ampla-varanda, distante 20 metros da

o, e t práia. Venda a vista ou a prazp {tabela price).
, REVISTAS ::.1

lnforma�ões no local com o proprietário
g t
....(�O....()4IIIIii801)....().... _r--,--.,."',,· -._-,• .."..._,_ .._-� """"..........,.,..""""

�,�
,

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

Lira Tenis C'lube
EDITA,L.

Comunica.ção
o SEU

SOBRETUDO

REHHER
DE PU,RA LÃ

- SOB Me,DID� -

LOJA: Rua Felipe-Schmidt
7-A

FLORIANóPOLIS -

LIMOZINE'
Vende-se uma Limozine'

marca,
'

Huds.on super-six
ano 946, em perfeito estado.
Vêr e tratar com Aléides

Cláudio, em Coqueiros.

ser vedada a' 'entrada na

sob pena de exclusão, con
forme preceitúam os Es

tatutos no seu art. 32,
dastro do quadro Social;

2 - Solicitar de todos os

parg. 1°;
3 - A expedição de in

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

cretário Geral - João

Gasparino da Silva e na

ausência deste, do sr.

Presidente ·em exercício

.Antônio P. Oliveira NetO'.

senhore,s Associados, em

/

Atenção

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis" Quarta-feira, 20 de Maio de 1953

A'lembléia, ,Lel,isletiva

o Dep. Lenolr'Vargas "erreira
Pede IDlorma�ões ao 8overno

Sessão do dia 19-5-53. "Caldas da Imperatriz', su

Presidência:' Volney C. de biu à tribuna, o deputado
.

Oliveira. Lenoir Vargas Ferreira, que
Secretaria: Lenoir Vargas proferiu o seguinte discur

Ferreira e Elpídio Barbosa. so :

Novo instrumental para 'a "Sr. Presidente
banda de música da Polícia Srs. Deputados

Militar Fomos, nesta Assembléia
O primeiro orador da ses- daqueles que não se coní'or

são, dep.. Francisco Neves,' maram com a modalidade

apresentou um projeto de pela qual entregou o Esta

lei, no sentido de que, o Go-
\
do em arrendamento o pu

vêrno do Estado adquira um trimônio Caldas da Impera
novo instrumental para a triz.
banda de música da Polícia
Militar.
Necrológio do sr. Leonel

Mosele
Faleceu em Caxias, o ci

dadão Leonel Mosele, um

dos pioneiros do povoamen
to do municipio de Concór
dia.
Por êste infausto evento,

na tribuna o deputado Esti
valet Pires, requer, conste
em ata um voto de profun
do 'pezar, e que se passe te

legrama à família .do fale

cido, ao atual diretor da Em
preza Mosele, Eberle, Ahro
nos e Cia. em Concórdia e

ao Prefeito Municipal do

,
mesmo mun icipio,
Novo <prazo para promoção

de funcíouáríos
O deputado Siqueira Bel

lo, apresentou à considera
cão de seus pares, um pro
jeto de lei que modifica o

art. 55, da lei n. 269, de 2 de

janeiro de 1949, que dispõe
sôbre o prazo da promoção
para os funcionários públi-

.: cos estaduais. Por ser mui
to longo o prazo estipulado
pela lei, acarretando com

isso, preju izo ao funcioná-
1':0 que se distingue no ser

viço, passaria o' art. 55, da
referida lei, a tá o seguin-

. te teor:
"F'ica estipulado o prazo

de 365 para que o funcioná
rio possa' ser promovido, es

tando revogadas tôdas as

disposições' em contrário".
Ordem ao mérito ao dr. Má-

-

rio Pinotti
Após se reportar aos da

dos biográficos do notável
cÍ!;ntista Mário' Pinotti, o

deputado Bulcão Vianna
propõe aos seus pares, a e

xemplo da Assembléia Flu
minense, se indique o dr.
Mário Pinotti, heroi da ba-'
talha conLra a malária, pa
ra receber as insígnias da
"Ordem Nacional do Méri-

'\

Além das razões de im

praticabilidade do plano f'a
buloso apresentado a esta

Casa através de maquetes
impressionantes, chamamos

ainda a atenção dos ilustres

pares para a circunstância
de estar estabelecido den
t;.'o do contrato de conces

.0&0 a permissão para a ex

ploração de jogos permiti
ncs e o 'privilégio dessa e:� ..

p'oração em estabelecimen
tos congêneres.
Entretanto, a Assembléia

deliberou fazer concessão a

io iando o pedido do Execu

tivo. Respeitamos sua deei-
são.
Hoje, são passados diver

sos meses, há prazos contra
tuais extintos e outros pu;'
se extinguirem, o que per
mite prever estejam já quu
si concluídas as obras in i

dais e entre elas a recons

lrucão do prédio existentr.,
reconstrução esta que,' se

gundo o contrato, deverra
conservar seus caracteristi
ros arquitetônicos.
Ain;a, interessado no R�!

Jamento dos b'abalho�;, ptr
�'-:,rto fiscalizados peh gxc·
:utivo entend.emos, dentro.
de prerrogativas consti.tu
:ionais, formular, a IH'0PÚ
-;ito, um pedido de infr;J.'r.1a

�ões nos têl'mos segl1!!1tes:
Sr. Pr�sidente.

CRONICA
LIDA AO MICROFONE DA, Hugo Stopazzoli, para a

pre-I
na su� pasta' particula.r.

RADIO DIFUSORA DE sidência da Câmara Muni- Quer dizer, furtou, subtraiu
.. ó documento à Câmara. As-URUSSANGA , cipal, O sr, Hugo; que nunca.

h- d â d 1. SIm aman a po era ec arar
INCITATUS NA PRESI- pensou em ser coisissima al- que não recebeu o projeto.
DÊ:NCIA DO LEGISLATI- guma, julgou-se, pelo fato, Os vereadores, estupefatos,
VO URUSSANGUENSE??? dono do mundo. Age e pen- esperavam segunda reunião

ordiaâria que se realizou" a
12 do corrente, Na referida
reunião, quasi não houve

expedlerrte.t nem matéria no

va, na ordem do dia. E�pe
rava-se que pelo espaço de
tempo decorr-ido, consulta
dos os oráculos, o sr. Hugo
Stopazzoli, estivesse apto a

tomar uma atitude correta.
Mas o homem i mesmo de
amargar.,

, , ..�Continuou mudo, não dan
do "BOLAS" para os outros
'vereadores.

E' que o homem além de
'ignorante, é pretencioso e

mal educado. Interrogado
porque havia furtado o pro
jeto, ao conhecimento do
plenário Legislativo Munici
pal, pelo autor desta crôni
ca, respondeu que estava es

tudando. Advertido que era

regimentalmente obrigado a

ler o projeto para conheci
nento do Legislativo, res

oon deu com gritinhos hísté
ricos, rosnando ameaças _

e

lima porção de asnices. Na
da tão -certo como do broca
Io : "CAVALO GRANDE,
BESTA DE PAU". Agora,
iá que os mentores do Sr.
IIugo Stopazzoli, não se dig
naram a ler, para conheci
mento do mesmo, algumas
'.le suas atribuições como

presidente da Câmara Muni
cipal, vou transcrever al
guns artigos do Regimento
Interno.
Artigo 15 -- São atribui

;ões do presidente:
1° -- Abrir, levantar e en

cerrar as sessões.
2° -- Manter a ordem dos

;rabalhos, fazendo observar
o Regimento Interno.
3° -- Mandar ler as atas

das sessões e assiná-las,
conjuntamente, com o 1° se�
cretárIo e demais membros
da Câmara que quizerem fa
zer depois de discutidas e a

,novadas•.
4° - Mandar ler o expe

iiente que tiver na mesa

1ando-lhe O destino conve-'

niente,
11 -- Votar� em caso de

empate, etc. . . IPor mais que procurasse,
não encontrei nenhum arti-,'g-o qu,e permitisse, ao presi
lente do Legislativo, furtar I
ao conhecimento-dos outros,'
vereadores, qualquer maté
ria do expediente. Que di-·
riam os chefes dos executi
_'lOS, se os presidentes . das

ICâmaras, por oposic'ionismo,
ignorância �u má fé, usasse'
) método dos sátrapas de
Treviso? Reflitam e respon
iam os homens de bem!!!
-

Os ouvintes desta crôni-

Escr.: Helvídio Velloso Fi- sa como se tivesse um rei na
lho barriga. Se soubesse ler e

O sr. Hugo Stopazzoli, conheccese a lenda do sapo
Vereador por 'I'reviso, foi e a história do sapateiro,
no ano carente. &leito Pre- contnuaria recolhido em sua

sidente da Câmara Munici- insignificância. Mas, não!

pal de _ Urussanga, Até a:í Delustrando o Legislativo
nada de mais. Acontece que Municipal como era de se

para conseguir tal intento, espera!", mete os pés pelas
foi necessário a realização mãos. Ainda agora, havendo
de uma reunião semi-clan-, o sr. Prefeito Munielpal re
destina 'realizada fora de metido ao Legislativo um

hora da convocação, uma projeto de lei, que fez o Sr.
corrida de automóvel, votos Hugo?'
oré-fabricados e a chamada Cumpriu a Lei Orgânica?
urgentíssima do vereador Seguiu o regimento interno
José Tiago da Luz, lá do I da Câmara?
leste Catarinense ... O Sr. 1 NÃO!!
T iago da Luz é um caso a-I Desc��1 ao plenário para,
'Jade .. Eleito vereador pelo, como SImples vereador, e

Partido Social Democrático i mendar ou combater o pro-
. , " . _' : jeto do Executivo? NÃO!!!

hOJe: o árbitro da situação. NADA DISSO!!! Que fez
Aderindo a U. D. N., por I então? Ora, coisa muito
conven iência, foi recebido mais consentânea com o a-o

de bracos abertos pela mes-I nalfabetismo do Sr. Presi-'
•

.

I dente. Armou-se cavalheiroma Urussanga, onde como
d b l íd d f t

"

a ossa I a e e ur ou o
pessedista teve atuação no-

tável e notada. Mas. tudo is-
so foi esquecido.
'Vereador que só aparece

Urussanga nas épocas
de eleições da mesa, e o

-ulpado da eleição' do Sr.

projeto ao conhecimento d.os
seus pares. Havendo sido
entregue o projeto antes do
início da reunião, não man

dou ler o mesmo no expe
diente, retirou da mesa, on

de estava junto com outras
correspondências, e meteu,

4 -- Se a arrendatáfi..l fh
o levantamento da cauçào
conforme permitia o edibl
de concurrência púJjlí('�\, ou

se essa caução continlle�1
fiadora do cumprimeu·. o do
contrato de arrendamento '1

5 -:- Quais as benfeii;Jr:as
�ealizadas no imóvel \)'1 pú
;rimônio "Caldas da Imp?
:atriz" pela atual arrcnd:l
�ária ?

6 - Se o Estado 0':1 a rir-

HOJf" ás 8 horas, nó Rlll

(cO DR. ENFEZUUNO»
(Osvaldo Elias)

O Grande.Comico da
Rádio �Né)cioDal

lO '. Requeiro a V. Excb. 80

Apoiando <> ·requerimento, ligne solicitar do sr. Gover,
u!o'aram da palavra, os depu'- 1ador do Estado as ')f:!guin
tados Bahia Bittencourt, :es informacões:
Cássio Medeiros, Paulo Mar- 1 -- Se �. firma RODO
ques e Teixeira Pinto. Apro- PLEN LTDA. arrendatária
vado, unanimemente. Jc próprio estadual "Caldas
�m atrazo, os salários dos ia Imperatriz", no praz) es

opel'ários da Cia. Docas de :abelecido pelo contrato de
Imbituba HI'endamento apre;:;er�toll'

Na tribuna, ó dep. Otací: 'os projetos definitivc.s de
lia Nascimentol denuncia ':ôdas as construções a 5e

aos seus pares, a atitude "em executadas", par:il exa,

dos djrjgentes da Cia. Do- nc e aprovação da .Direto
cas de Imbituba, que se ne- "ia de Obras Pública�; '!
gam a' pagar 'o salário de 2 - Em caso de resposta
seus operários, muito embo- lfirmativa ao item l0, qual
ra o Ministério do Trabalho, ) parecer da Diretoria dó! 0-
tenha dado ganho de causa, bras Públicas e quartel.') ti
aos operários. i veram início as obras a que
Termina, requerendo. se. estava obrigada a alTi�llda

passe ao presidente da �e- I tár"ia ?
pública,. telegrama, no senti-I 3 - Não tendo a arren
cio de que, êste �e pronuncie I datária cumprido as di.:,p0-
a respeit?, Ato�ando as devi-' sições co,ntratt�ais, eS�8cifidas prOVIdenCIas. i cadas na' clausula tIL do
Pedido de lnform'::cões ao . ,têrmo"de' contrato de arrell-

'Executivo'
•

"damento, ou tendo :;n.tn:i·
Par,a· requ�rer um pedido gido outros ·têrmos <l0' l'e8-

àe informações ao ·executi- ,pectivo contrato. quais },S
\0 sôbl'e o contrato entre o !'providências tomada;; ,pelo
Govêl'llo do Estado e a fir- I, Poder Executivo, na saiv:.
ma Rodoplen Ltda., arrenda- guarda dos interesses do Es
tária do próprio estadual tado?

ma arrendatária P')8';U(>n!
dados estatísticos qlnnto ti

frequência do baln,eário, Je·
pois de feito o arrendamen·
to, e qual foi essa frp.cuen.
cia?'

.,-

S .. S., 19, de maio de 1:�53.
Lenoir Vargas Ferreit'a
Deputado Estadual

O rdem do Dia

Esôfago e mate
ria pias tica

ão substituir com êxito dois

terços do esôfago de um dos

seus pacientes, por um tubo
de matéria plástica. Trata

<ie de um produto que há

muito vinha sendo estudado

v.��' ,I

pelos franceses e pelos nor-Da ordem do dia c·onsto1.l: Eu 'i·espondo. Não senho-
la. DI·Sclls.sa-o do PI'Ol·,.�J,·o te-americanos.' Conhecido

,: res. Incitatus era um c'avalo
:le lei n. 201-52 - ConsidC'- por polietileno, é bem aceito digno. Feito senador roma
["a de utilidade pública o pelo organismo, sendo as pa- no nunca pensou em ser na
Clube Atlético Catarinem�e, redes mais ou menos flexí- da, além de cavalo.
com sede em FlorianópoJi".

_
E" que o cronista, a me-veis.

_
D.êsse modo, se tudo'Di.scussão e votação da d.ida que pelos anos, aumen-

in dicação ú. 458-52 -- Ref,�- ta a conv'ivência' com os ho-
rente a criação, na Vila de der 'serto, será possível s·e mens mais admira os ani
Santa Cecilia, no município substittiir no futuro trechos mais.
rle Curitibanos, de escola.s do esôfago ou mesmo todo Não quís ofender, absolu-
reunidas, nos têrmos da ie- ,-

t"d 1
A tamente o nobre Incitatus ..

1 -. o orgao, a lllgI os pe o can-
glS açao, em VIgor. '

• . Mas prestar uma homena-
Aprovados, lillanimemer- cer �u por outra molestIa

I gem ao Vereador Hugo Sto-
te, '. I qualquer. pazzóli.

S. PAULO, 19 (V. A.)
Divulga-se que o professor
Edwin Montene�ro real1zou

h� dias uma sensacional in-

tervenção cil'urg1ca destina
a ter grande repercussã/o,
Conseguiu aquele cirurgi-

r:a, por certo, estarão per
guntando que tem de haver
rncitatus com o presidente_
da Câmara ...

I I.V.T.P. losina Português ..•
Florianópolis oferece, às que aqui damos a público,

vezes" cenas interessantes: mereceria até manchete, se

em sua vida de Capital. I fosse PERMETIDO pelo di-
,

Quem sai à .rua, com a retor, que não é dos que des
preocupaçãe de procurar nu- : tacam fatos sem que haja
ticiário para. um jornal, en_.i importância para o leitor ...
contra, fàcilmente, boas no-! Mas, êste, então, não é de
vaso Na maioria dos casos, I importância, prfncipalmente
há fatos que deixam que'! para os intelectuais da ter
pensar. O repórter; êss.e jor-I ra, que-terão razão para pro
nalista que, por profissão, curar fi Inspetor de Veícu-

.

precisa de notícias, sem o ; los 'e saber se PERMETIDO
que não póde chegar à reda- . est.á mesmo certo? ..

ção, se vê em papos de ara

nha, quando acontece que a

cidade está vazia, sem nota

que mereça um comentário -OOV Irlo'e'oda imprensa. Aqui, afóra os
I

•
.

casos da polícia. e da polítí- BornhauseDta, outros não são tão fáceis .

assim de se conseguir \ .. Há Regressou, ontem, do
falta de ocorrências. 'Há ca- Rio de Janeiro, via aérea,
rência de noticiário. Mas, tendo sido recepcionado
sempre acontece algo de no- pelos seus .auxiltares e

voo .. Sempre. A questão es. correllgíonár íns; o sr: Iri
tá no reporter ser observa- neu Bornhausen, _

Gover-
d d·... f nador Ido Estado.01', ou, como rzem, urão ...
Vamos citar um, à vista

de todos, alí na. Praça' 15,
onde se concentram todos os

intelectuais da terra. Um, a- Crl·sme
.

napenas. .. Ao lado da calça-I\;' .

da do Café Nacional, à, Pra� ·6"a.edrAIça 15, há uma tabuleta (não "
. • U -'

,

sabemos se é bem êsse fi têr- No próximo domingo,
mo técnico da Inspetoria de S. Excia. Revma. o sr. Ar
Veículos e Trânsito Públi-. cebíspo Metropolitano, mi
co), em que, num círculo," nistrará, 'às 16 horas, o
um aviso aos proprietários sacramento da crisma na

de automóveis. E está escri- Catedral Metropolitana a

ta a palavra PERMETIDO! quantos o desejarem.
Ora, permetido será alguma
nova grafia, que não chegou
até nós? .. Será que' mi
Inspetoria de -Veícules nin-·Aus'en'-Ie'

,

.guem sabe O' que será per:'
metido? ..

Francamente, nesta terra,
não há quem não encontre,
dipriamente, notícias parf;
jornais. Esta" por exemplo,

l-
I

O Dr; Samuel Fonsecá co.•

munica a 'sua distinta clíen-

tela que enqontra-se ausen

te até o dia 2.6"53.

Ultima. Hora Esportiva

.

Não haverá jogo, lt�je
Desistiu o Clube Atlético Carlos Renaux,

de Brusque, de realizar), hoje, á noite, nesta Ca-'
pital, o seu propalado match amistoso com a e-o

quipe carioca do Bonsucesso. O p,rélio será efe-
tuado em Brusque, á tarde.

'

.,_,,__(_�,)_)'_'()�(j_'l_)__

FV0Gllanie
Depois de acabada a festinha. com que regis

tamos os nossos quarenta anos, os de casa ficaram
aqui na redação, abrindo telegramas e tecendo co

mentários. Todos' satisfeitos. Os colegas de im
prensa deram a nota alta do dia. Aqui estiveram
todos. Discursaram sem preconceitos. O dr. Telmo
Ribeiro foi muito feliz no seu' inspirado e eloquen
te improviso: A ninguem deve causar espécie o fa
to de l1'anterem estreitas relações de amizades, os'
jornalistas que divergem no campo das idéias e do
partidarismo.· Essa circunstância, bel_tl e superiori
mente analisada, dépõe a favor' da, educação e da
cultura dos jornalistas catarinenses.

Que assim o entendem os que m'ilitam na classe"
a prova tivemo-la aqui, na redação, através da pre
sença d� colegas de todos os partidos, que se senti
ram perf'eitamente à vontade 'para trazer-nos o se,u
abraço, da mesma forma que nós nos sentimos per
feitamente à vontade em levar-lhes o nosso abraço,
quando eles vencem mais uma etapa na áspera jor-
nada.'

.

Assim como, no dia .13, os nomens de imprens'a
confraternizaram em tôrno das bar'bas brancas e

avoengas de O ESTADO, estarão, amanhã, 'outra vez

festivamente reunidos para comemorém a maiorida
de, d'A Gazeta e do Diário da Tarde, as primeiras
travessuras da Evolução, ou o primeiro dentinho da
Verdade, d,a Alvarada, da Tribuna 'e do Tempo.

Essas solidariedades coletivas trazem à memó
ria os conselhos de Ruy: "Be·nqueiramos-nos uns aos

outros, como nos queremos a nos mesmos. Se o casal'
do nosso vizinho cresce, enrica' e pompeia, n'ão nos _

amofjne a ventura, de que não compartimos. Ben�i
gamos, antes, na rupidez da sua medrança, no lustre'
da sua opulência l! avultar da riqueza nacional, que
se não l>ode compôr da miséria de todos".

Assim pensamos, em relação a outros confra
des. Assim outros confrades pensam e� relação a
nós. E é por isso que, em nossas horas de, alegria,
podelnos uns dar aos outros .as· provas de uma soli
dariedade sadia, desafetada e superior.

Os que, todavia:, não estã,_o ao nível de compre
ender e sentir a nobreza dessas atitudes, aprovei
tam-se dessas oportu.nidades para se confessarem
marg·inais. E fazem como aquele do Diário da Ma.
nhã, o dê',tllüguel, fez: dão coices.!

(iUILH.E.RME :r
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