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RIO, 20 (V. A.) _ Reve-
I
ralização das fileiras parti. opinião pública. O ponto de buída à presença de suplen- reunião per iniciativa. do se- 'I to apenas' os eleitos, com a com a ausêncía 4ós suplen

la o "Diário da Noite" que 'dárlas para reabilitação do
I

vista do senador, -defendidn
I
tes da comissão diretora do' nador Alencastro Guíma- exclusão inexorável dos suo tes (loS' postos dtfetivos da

o senador Alencastro GUi·1 partido, envolvido, última-
I
com energia e íutransigên,

I

partido em promiscuidade rães, sendo que a reestrutu- � plentes, Nova orientação se- organização. Está aberta a;
marães- está comandando a' mente, em tantos escândalos cia, é que a responsabilida, 'indesejável, agora com os ração do partido, em cuja: rá apresentada pelos dissl- I prespeétiva de crise no seio
rebelião no seio tio PTB. I partidários administra_tivos. de dos deslizes partidários

1
verdadeiros titulares. On- mesa diretora, daqui por II deu: es ao sr. Lutero Vargas, I do PTB carioca.

pugna o senador pela mo· que o compromete. perante a mais graves deve ser atrt- I tem, o PTB realizou uma
I
diante, deverão tomar assen- que não teria concordado

•
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'C?mais antigo D.i�- t Ministro Simões filho
,::
rio de S. Catarina i

, RIO, 20- (V. A.) __: Foi do que. fará comícios no

• Ano XL � divulgado pelo c o r o-n e 1 Ceará, Bahia e Rio Grande

� ! Ulhôa 'Cintra que o mare.' do Sul em favor das cand'

I N. 11.�11 I cha� Gaspa�' �utra partici.! datu�as (los srs. Armando

_,.__ . .. __ . .tl�,.(,> ...-o-')--()-().. para da proxrma campanha l Falcao:. Clemente Mariante

Florianópolis, Quinta·feira, 21 de Maio de 1953 �_ C�; 1,00 ! eleitoral" já tendo assenta. e ClovIs J>estana.

o

Edição de hoje - 8 páp.

���!! C.���i!��.�a!�JO'Barriga-Verde, de. Cano i- i lícia Militar desta cidade e

nhas, na última edição publl-
I
o Grupo Escol?r de Papan

ca a seguinte manchete: "O I
duva? E por fim quanto de

Grupo Escolar Almirante imposto naquele tempo pa

Barroso, de Canoinhas, con- gava cada catarinense e

ta com apenas três direto- quanto paga hoje a despeí
res! Será isso descabro ou to da mão de obra para o

rigorosa aplicação dos di- Estado permanecer gritan-
nheiros publicos ?" temente no mesmo custo?

x x _ Por acaso, algum ca-

x noinhense leu o edital que
Ainda Q mesmo jornal in- deve ter sido publicado, ã

sere os- seguintes tópicos:' . brindo concorrência pública
/ - O desgovernador, ao para construção. da ponte

ser hospede do Prefeito de sôbre o rio Canoinhas? Pa

Itajaí, seu adversário polí- lavra que deve ter sido des

tico, que o recebeu cordial. cuido. nosso, porque nada
mente, retribuiu gentilezas vimos. Mas com "a eterna

recebidas atacando o Parti. vigilância" no govê r n o,

do a que pertence o aludido "marmelada" deve ser pala. 'M' h d I <'SI- les I"um
-

e' •
Prefeito. Será falta de "chá vra feia. Não, a concorrên- ISCIrenas e ries I

...

·

.

.

,mp ." prlm 0.0
em críanca"? cia foi aberta, eles vivem das Ieís eclesíesü"88- Disse que já fez em "às claras"... �. "
dois anos mais que o govêr- _ E, . " quanto vai cus- Representará o Brasil na Coroa ção RíO 20 (V. A.) _ A

I
eclesiásticas e dás recentes

no anterior' em quatro. Pu- tal' a ponte? O povo quer obrigatoriedade do uso de determinações ela Cúria Me-
dera ... quando postos de saber!

LONDRES, 20 CU. P.) :_ d icionária brasileira na se- g:;ll a esta capital direta- uma cobertura para a cabe.: tropolitana, aue, conforme
'saúde de cento e cinquenta _ O Direito . do jornal , 'I

I
'\

. ; _ d ist I I derá Esta sendo esperado nesta gun da guerra mundial, com-: mente. em avião, procedente ça por parte das' mulheres foi amplamente .d. ivulgado,mil cruzeiros sao compara- li erns a· oca po era pro-
. I I

'

dos com Centros de Saúde var o que afirmou sôbre Ia- cidade o marechal Mascare- preende, também, o almí- I do lÜQ, no dia 26 do correu- quando no interior da ig re- se acha empenhada numa

... a

mate.
mática

POd:�'
á. tos qu: _diZ terem oco.�rid.o nhas. de. M.oI.aes,.

chefe

.�a I rant.e.
da

. esq.
uadra Rau.II t,!. O S1'. Assis Chateaubri- ja não é uma inovação _ campanha de .respeito e de.

presentar r��!l' qu� n.a elelç�o. do novo Díretó-j delegação que representará' Santiago Dantas e o jOrIL.- disse-nos ontem o cônego

··ll�"'-d:�p)'·e'ven·l·dos contra' ��e-pr-ctt: �b· "'. '�hD'?sl'�or�ª,o de tsá:�Llf"ê1.jIA�-,- _�--:<l7\t. �"'::""-'" ,
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t' c�nça-o essa com·o' ,se sab"',' Q'u·d9. a Londres\n'ão está fi- 11.''', til'. ""w� •• l1 [ •
• •. ,

b mal's con' ' '., c �, ..

"

.

nhora" e senhonbs que do- de��e" a usos Ct •

l\\al'l . . .

A no PSD., sal a que es a to'
. ,

I�t 'üe!1ubnand Bandell':1 de I
. 'Al.n t d_ Não foi o governo an·, d' d' seu tempo. além dês se ',chefe militar I xada. Quanto ao almirante �

�
,

ming(> últí'no fo,'am Im_pe- mum, -era J-u-;'L"",m,en;e o es·

S D) cons- ller en o
';v 1tel'ior (P. . . �ue. I _ O P. S. D. municipal que comandou fôrça expe- Raul SantIago Dantas, che- dü o.

lidas de assistir a novena t'espeito de parte das mu-

iruiu as redes de aguabe �s. 'esta' atl'vando StW rearticu· ---'

1
- , .

L
. Tu ara0 "

h I I na Igreja de N. S. da Con- lheres, com re açao a ex I·

gFôlto� e� oli�?es, NãO' foi � lação, e está iniciasndbo D?I Dulra IOI'ciara' campan a e eitora ceiç.ão, no Engenho de Den- gência de perman'ecer�m de
O'l'lanop. '. ! reestrutüração. dos u I·

A terIor que em .
. -

t d ve'u cabeça cober a no interiorgoverno a� . d l'etórios de Trê� Barras, E t d tro, pOl' nao es arem e .
.

temp� mÍmmo é d�balx: J Papand.uva, Major

�Vieira,
nos S 8 OS Essa obrigatoriedade sem- na igreja. Êsse ãbuso che-

baterIas demagoglcas
_

a
ri' P la Pereira Feli e Sch·

U vI'olaca-o da Lei. E assim se :".,)l'ecic a forma injuriosa, p,re existiu. Assim como aos gou a se torn�r muito co-

D N. construiu a linha,_.e �u I V.' t do Toldo

I
RIO, 20 (V. A.), _ m' ,

. c�ptação de energia �lét:ica ;�d� .Be a et:� : sua'maio; advogado desta capital re- alinh�rá àqueles, porque' in::;ólita e infringente à éti- homens é vedado permane- mum. "Daí natui'almente os

de Capivar� a Flo!lanopo. c::d:�:�:i é "sempre' estio quereu �o Tribunal de Re-' "há quem afirme ter êle
I
'::3. profissional com que é cer no interior de um tem· ,protestos que costumam

l's? QllRI fOI o governo que U D "1 A I'
. Bit atndo L\m' membro da ad- 010 de chape'lI a' cabeça, não

\
surgir agora qlle se preten·I,'. d 'xou quasi vemos co�ntra a ., .

curso um mandado de segu- interesse em co eglOs na a- r< u

construIU e . eI
.

d hl',,".
.'

I ministraçãó pública P01� um p'odem as. mulheres ali per- de coibi-lo. :odav. ia., .ês.ses.rança contra o ministro a .. I', _

. ProiA Ernesto Campos Educação, sr. Simões Fi· Bmbora se conSidere aCI· i advogado, o qual agrava, ,manecer com a cabeça des- protestos sao lllJustIflca-
..

d lho, a .fim de que qu.atro ma dessa aleivosia, o sr. Si-I assim, a ignorância que re- 20bel'ta-. Elas, quando no in- dos'.' .

\

Procedente de São Paulo ���;:;�::t�es� :�a �á�i a estudantes do ensino secun- mões Filho dirigiu uma xe· : vela ao confundir dos dois terior de uma igreja, 'devem,
e acompanhado de sua exma. u ão' Basta lem�r .

r t m presentacão à Ordem dos I vocúbulos de significação trazer a cabeça coberta, se-

senhora, chegará hoje a est� prl'eocupacd'<e,' seus" trabalho dário, seus c len es, possa,
I

chape'u Oll por.

1 ' Prof Dr El'- a guns matricular-se num colégio Advogados, afim de que esta I diferente. ja por um
Caplta o SI. .'

blicados frutos de lo a
um véu .

.

nesto de Souza �ampos. , pUd" tas �bservações: n. sem pagar a taxa a que são

A
.

d do Ilustre'mes- e ue .

blVlll. a
.

.

" d sideracões sôbre o pro la obrigadqs.
tre e clentlsta decorre. e

.

•

'tário' O proble a A p.etição do advogado,
convite que lhe 'fez o sr. Go· un�vers�t"" Universi - .' . 1

" d' I 'ineu Bornhau· UlllverSI ano..
-

depois de conSIderar Ilega
verna or 1

. � d d contlUente eurOIl , . .

sen que para a cnaçao da es � d P I t' a I a taxa, acusa o mmlstro de
?.' d S t Ca- do EgItO, a a es lU ,.

." ". "UnIve!'sldad� e. an � . _ '.' d Síria e da Am ter ele proprlo dItado a
.

d
.

IVlr opmlOes PersIa, a
.

, ,
.

turma, eseJa 01. .
,

•
• Universidades do .la Jortana llegal, que benefl-

t " 1· a flm de Vll- nC3, '
.

au Ollzac as,
. stituicão pão' Estudos sôbre o pro c:ia os proprietários de GO·

mos a ter uma m •
'

. 't'rio' O en·
-

.

moldando-se no que há blema u�lver�l.a. '

B égios e sugerido a subsb·
que, .

. unlversltano no ra.Jd'e mais adiantado 1\0 Bra- smo
'A' das Uni uição do vocábulo "taxa"

, '1' Im o1'tancla .

,

lo terreno em que ,se msta rdlo, formal'ão da naciona
1

'

d envolvera ena" . . •ara e es .

lidade e progresso da CIVI .,
•

Os engenheiros da obra'
E entre as maiores .auto.� liz�Ç!�, ��':f. Souza Campo �

.'..' diss.eram que a tribo, que.,

���:�:,:':���t::i�:��::� �i�:�::Jal�����o:ri���f:p:�j Sem eleito a suspensão das anencias noticiosas � ;;":,:at::,::n:::;'a��m�:;
, h" expenmentado \ RIO de . anen o,

.

. . A REmIRA SE O CORRES I tanga bal'la negros que angen eno,
.

, , d I de Belo Horizonte e, a BUENOS AIRES 20 (U. receptore� e ao mesmo tem- Press fOI mformada que eS-1
� - . <'

'.
'

-

professor e dlletol e casas o e
. C'

'.
",. . NDE E DA N B C d mmus e as ances

d
.

'. up.erior. ex·Mi· \tualmente, preSIde a ?�ll�- ').
_ Esta noite foi reini-\ po informou a InternatlO- se serVIço, que se retlans- PO cNT .,.

I
am se •

e enSl!1o s ,
-

d C' d de UniversItana
. <

. ,.

'do d
. trai danças africanas, uti·

nistro da Educaç'ão, tem.es- sao. _a I a
iada a recepcão do servi-' nal News Service que are·

j
mite por mterme 10 as ms-

tudos esp�cializados sôbre, de Sao Paulo.
noticioso m'undial pelas cepção de sellS despachos-' talações elos Correios e Te- MONTEVIDEU, 20 (U. liza truques para comerciar

88e e,- pelos seI'viços de Cor.'reios I. lecomunicac.ões cessaria. no j' P.)
_ Chegou via aérea, o a caça com arcos e flechas,

stalações das três agên. .

s informativas norl�-a- continuarão no futuro. ! dia 26 vindouro. Postenor- sr. George Nathanson, cor- etc.
.

AI' 'd
. A medida torna sem efei·

I

mente, foi prorrogada sua I respondente da National Os operários infqrmaram � ,

V',ti"ma de.um c'ol'a'p.so car·1
Médico·Cirurgico , d.aque e ricanas que haviam SI· o ' "

d C'•

to as l')rovidências tomadas execuGão e agora ela. ficou que a vida na aldeia e o·

E' tado .pensas por ordem do_Mi- . Broadcasting Company, em .

ddiaco, faleceu, ante.ontem.,IS... d' I seln efeito. pile, centro comerCIal are·

O t na AssembleIa Le tério de Comunicaç.ões, a em 12 e maIO e comp emen·
Buenos Aires. ,. dem Curitiba, de cujo muni· nem,.

.

.•
.

A Únited Press espera gião, p'urece uma pagma e
.

dr'l gislativa
dêste Estado, o sr. ta, no caso

..

da �nite� Press,
CI'PI'O era Prefeito, o sr.

t f
-

f t "ue os I'nspetores dos C?l··. ROmetl e Julieta. Explica-
Dep. Osvaldo Cabral, após Ministério de Comuni- uma no I Icaçao el a ver· .. Manifestou o sr. Nathan·. '

f '1" d .

,Erasto Gaetner. bit d t t d reios retirem amanhã os se-
. I ram que duas aml Ias e

fazer o necrocologio do ex· ,- es informou telefonica· a men e, uran e a ar e,
son que se lhe tmha nega· . .'

r 'V t
r t requereu fôsse con.' te à United Press e As--I de que não' seria suspenso 10R colocados em seus tele- \ ongem Ita lana � os en u·

O extinto era deputado .

III o,
_

I'
"" d' t I f' til)OS,' a fim de reinicia.r a'l do a permissão para conti- 1'a e os Bragettis _ vivem.

, ! . .

do em ata voto de pe· ated Press que pod�l!-m seu SE.'l·VIÇO ra 10 e egra I�
-

f deral pelo Parana, Profes· Slgna
.. I" ,', ,

-

d .

ç s n1' ar residindo na Argenti- em háC

."
•

\
�. eplo infausto acontecI- em funCIOnamento

no-.
co para o mteIloI do pais. l'ccepçao e seus selVI o "

SOl' da Faculdade de MedI· "ar
'. .,

'

.

d
.

U 't d do ,exterior
. . '''''_ t't t·

.

mento o que foi apro,vado. en te seus radlOteletlpos, : A OItO· e maIO, a 'l1l. e
CIDa e DlIetot do lllS I U o, ,

. ,

._-_ --

.

Parlamentarismo Alarma 'f!�:ã,rl.VIO
.

/ Da Capital Federal re-

PREOCUP'ADOlo"SR' GUSTAVO gressou, ante-ontem, o sr,
. �. .' Prof .. Fláv�o Ferrari, Presí-

CAPANEMA .dente da Câmara Municipal
.' G Diretor Geral do SESC eRIQ, 20 (V. A.) ._ O sr. Cirilo Junior que coordene do tendo informado que ponto de vista comum a res- SENAC

A'
t E t d: _

I
'

I
c 1 11 es ·e s & O. - .

Gustavo -Capanema mostra-, a sua b�nc�d-a, _visando eví- era pensamento seu fazer

I peito,
cedendo os que ficas- '--.

"e altamente preocupado tal' a vitoria da emenda à uma reunião de todos os sem em minoria, de modo a O ilustre conterrâneo fô·
com o surto de parIamenta- 'Constituição proposta pelo! deputados paulistas, inde- que São Paulo votasse como ra à Capital do Pais parti.
rismo, no país, o que é, evi.: sr. Raul PilIa que, segundo: pendentemente das legendas I

um só bloco a importante cipar de reuniões ordinárias
dentemente, uma ameaça o líder da maioria, levaria I partidárias, objetivando fi- emenda. A votação deverá daqueles órgãos de classe,
para a estabilidade do siste-

I
o Brasil à desunião ou à

I

xar uma linha de conduta. ser realizada possivelmen- tendo no mesmo dia reassu

ma, pre�idencialist�".Ainda I ditadura.. .

comum. Adiantou-nos o sr. te em fins da corrente se·

I mído
as suas elevadas fun.'

:10Je o hder. da .m�lOrla VOI: i
O SI:. Clnlo Junior prom�- C,iriJo Junior que .a tenden-, mana.

. ções-de ��'esddente da Câ.ma.
� � conferencIaI com o S1.1 teu trabalhar �esse sentIr- cla era para se fn'mar um

� o

1'a MUlllclpal desta CapItal.

CAIRO, 20 éu. P.) _ O te que seu govêrno suspen-

! dei.! suas negociações com

premier Naguib! em uma' a Grã-Bretanha e que se

mensagem pelo rádio, aos I prepara ,para tom�r �edidas
egipcios, anunciou esta noi- ,para a mdependen,cla.

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

Descoberta no
México alíla tribo
descendente de

A seguir, esclareceu o cô-

nego Cipriano Bastos que o escravos negros
vigário do Engeriho de Den- CIDADE DO MEXICO, 20

tro, vedando a entrada no ,U. P.) _ O gON'êr�o anun·

templo de senhoras e se· cio'u hoje que os trabàlh,a. /
NIguib Violento!

nhoritas que, embora vesti- dores, que estão con�truin.
das com decôro" tinham a do uma estrada ao lon.go- do

cabeça descoberta, agiu no rio Ometepec, �escobrirám
.:umprimentos exato dàs leis uma tribo de descenderi'tês

de escravos que ad�ram ido.

lOs,'" a uns 1.000 uilôme.tros
de Acapulco.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� q para .....Of.loa-, I DRS. CIRO MARQUES NUNES E
-

ESTREITO·
•.......

.__

c... lI6d

..•I.--
Vt.eon•• .t. Ou. rr... a.• - ,.aJt.... 0...

I DR. 'WALMOR ZOMER GARCIA DIB CHERFM I Disque ..•. � ••.• ,.
-- Diplomado pela Faculdade NMional de Medicina da I I
s-i".dá - ...u,. hlamldt, 111. - TeL IH.. Universidade do B�asil ADVOGADOS -

_

DR, ANT.ONI'O MO"NIZ DE ARA'G'�-A-'O
Ex-interno por concurso da M'aternidade-Escola Causas cíveis, comerc�is, criminais e

(Serviço do Prof. Octávio Rõdrigues Lima) trabalhistas V dCIaUaGLt. TJUlUIIA'I'OLO.U Ex-interno do Serviço de Cirúrgia dó Hospital
.

. en e -seOrlepcNO. I. A. P. E. T. C. do Rio de 'Janeiro Rua Nunes Machado, 17,1-- sobrado� sala 2 U�..h6rlol lo&. Pinto. li. Médico do Hospital de Caridade
ma máquina de somar e

� 11 .. l' fIlriam.nk. DOENÇAS DE SENHORAS _ pARTOS -OPERAÇõES DR. CLARNO G. GALLE'I"J'I regístrar.
_,D08 801- 8tb..... Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

- ADVOG.4DO - Vêr na. "A TrIunfal"
t..! .Mllt.... llll. "...... fi" '7'=, Pela manhã atende diàriamente no Hospital

Rua: Vitor Meireles n. 60 - Fo 2.468 - Florianópor

I
Rua· T .

.

'-�"-'.--------.-,.----�- --_.---- .. """" .-.-- - .•._� de Caridade.
18. • raJano - n. 1.

O�_AN��� Resld, Rua G.u.rál RiU.ueour' n. W1. Te!. 2.692. INavio-Motor «C rI Hoepc-ke» ,._� _

.....

b"'u'n«�r do BOIJ)lt&I"CoIlDt. 8...·1.•• ,

MÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO A I:1)""'1"1).' 111",0••• • 1II•• iAte. CLINICA DE CRIANÇAS r
'

usa-sefm.,otIDcl. Sen.!.
RAPIDEZ .:. CONFORTO

A D U L TOS �

,

Apartamento, com 9 pe-DOENÇAS INTERNAS ";1.Ir�n� entre I<'LOfUANO us. ruo nli JANr.m(i ças .t '

CORAÇ,ÃO -' FIGADO _ RINS _ INTESTINOS ,.
\ , SI o a rua Bri�deiro

-

. ,'111'""." IlIte�ediárLa m itai*1 • S.'tN -.11 d, Silva P
Tratamento moderno da SIFILIS

-

_
aes, n. 13, 20 andar.lellh àlu"", • o•• A' ','" ri« T t' _.

CONSULTÓRIO
ra ar a rua AraÚjo Fi-

RUA TIRADENTES, 9. NAVIO-MOTOR
gue.iredô n. 21.

HORÁRIO: HOEPCKE
/ 1 - 3 Horas. 9 - 11 Horas. Próxi s �aídas

.\

rELEFONE - 3.415. I D A V O L T A
de Fpolis. do Rio

12/5 19/5
23/5 30/5
3/6 10/6
14/6 21/6

Mao,zoos
_. J .

,.. ":Jt&- ..,._ -_ _-__T_-..-_-&-&-A-r_T_-_� aW* a7=.-..- _� .,._,..._�� _....,..-.r'�

DRA. WLA'DYSLAVA W. MU8S1
E

DR. ANTONIO nm MUSSI

Representantes:

DR. JULIO DOIN -VIEIRA Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 � 50 andar.

ESPECiALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,. Te).: 22-5924 _ Rio de Janeiro.
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA Reprejor Ltda.

Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei-
. Rua Felipe de Oliveira. n. 21 _ 60 andar

:0, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina. i Tel.: 32-9873 _ São Paulo.
Ra llway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

I ASSINATURAS
Curso no Departamento Nacional de Saúde Na Capital

Consultas àiáriamente das 10 às 12 horas.
! Ano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 170,..-J

3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. 'Semestre Cr$ 90,00
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10 II No Interior

horas. Ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com I Semestre. . . . . . . .. .. .. ... Cr$ ,110,00

Saldanha Marinho. I. Anúncios mediantes contráto.
Resídêncía: Travessa Urussanga 2. - Apt, 102. I .

Os originais. mesmo não publicados, não
_._- --�-- � ..... - ... - --_. ....._- --- ---,_.,_

.... -

IDR. I. LOBATO F�HO serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelo," con

Ooeaça. 4" ...areu..o. realllr.Aórlo

. ""lUG&AF�,U·:=�:�i.!o� r,uuo" I---�A;;t�O�A��-S
r.'r....o:"" 1I0!a 'aculdade Nacional d....dlc1n•• Tlale)..lata •

1'll!ocirurll'iio do lio.pitaI N.rlll "a.. I
ClIr........p..ei.Usaçlo pela 8 N. T. b-Interllo • b-•••l........ ,

Gtruri'ia do' Prof. Ueo Pinh.iro Guim.ri•• (at.),
s

r'",n.nitorlo : Jtn" F.lip. Selam!dt II. II.

Rea.: Rua Sio Júra-e a. ISO. Oiàriamante. d•• li •• 18 lIIor••.

01rarrl.-Cullica fiaral-Pane.

"Ui,. eomll.to ••_peel.lill.io d•• DODQAI! D. II.NIH).

" .. \t. COIll lIIoderllo. m6todo. d. di••n6.tlco•• tr.tam.nto.

�OLrOIOOPI.a - HIST••O - S.&LPINCi9G:&UU - ..T.....O

LIS.O BASAL

".lo..rapl. por olula. c.rta.-.lotroeoa••latao &a10ll OItra

� ..i... . Infr. T.rmelllo. J

(,_.l�rI.: :&11. Tr.jaDo, .' 1. 1· a.d.r , IWlflet .

...Ia.

.�'rt.1 D••• b 11 Ilor.a - Dr••111••.

Du 11 lia li "01'&1 - Dra. •••11.

a.ai.... A•••11.. -rr.a,ow.1d. "

DR. A. 'SANTAELA
• ronu.40 p.la r.c.ld.da N.elo..� d. ..dletao •• O.'.eral

......raall).
.641.. �r ...ono •• .lul.ta••1a • �ai..,a... .. Dtatlt..

*...,...

h-tatano_'.....pttal r.I,.II.Ul.. e ".'''.le ".I1eUri4> 'a

'�.tta1 .....raI.
h-Interno •• S.na Ca.. d. muriMf.U. 'e &I. lo I...'"

Clblc. .Wica - Doencal N."o....
c.u.IUrI.1 .4lftclo ADl6l1a N.ta - I.la I,

a......d.1 a.. Bocal.... 11'-

c.aaaltu, Da� 11 la II Ilor...

UIi. MARIO LAURINDO

,_.__ .. ", .•.
_----------------

e

ORo CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO

&o_l...alal 1.'H,ç....ltórlol 1.1181.

;'

'1olU<le'lta. d.. U .. II Il..r...

"00, a. UI
1 ..�.1 eft. e.:!lt.n. Sar.I"., ... - a_Uellto,

CUm.... 1116i1ea ••••• 1.... RI.llfU
r·.IUI.'u,,.... - :lua Joio Pinto. 11 - T.L a, TOI

r IIlU I tac. I ÕCII , li e lIIor••.

a a.I!I.1 ..." ilIlta••• ltnfq,r, ,., Tal. lU
de Santos

20/5
31/5
11/6
22/6

ORo ARl\IANDO VALERIO DE ASSIS-'
lI.mco

� I.m,.. .a CUlliea 1at••UI d. AuI cta ••mel.... •

"Ital •• ÇajI .

CLINIC.& ••DICA D.I C.LU:(,1AJ1 .I U>UL1·01l

....

O 'leitor encontrará, nes

ta coluna" informações que
necessita, diàriamente e de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado :t022
A Gazeta 2.656

I
Diário da Tarde 3.5 i9
Diário da- Manhã 2.463
A Verdade �.OI(1

I Imprensa Oficial, 2.6M�
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) . . . .. .. 2.3H
(Portaria) .. . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos :t831
Militar . .. .. .. :U57
São Sebastião (Casa
-de Saúde)
Maternidade ,Doutor
Carlos Corrêa ... 3.121

CHAMADAS UR
GENTES,

Corpo de Bombeiros

Serviço Luz (Recla-.
mações) �

Polícia (Sala Comis-
sário) .

Polícia (Gàb. Dele-
.gatIo) .

.
CQMPANHIAS ,DE
• TRANS,PORTE
lAÉREO'"

TAC , .

3.153

3.3l3

2.404

2�038

2.59,'

3.700
2.500

2.021
2.276
3.147
8.321
3.449
2.694

.

:J.8it
3.659

06

farmacias
-de Plantão

1G Sábado - Farmácia
Catarinense - Rua Traja
no.
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ALGUNS DESSES PREÇOS ESPANTOSAMENTE BAIXOS

COM OS QUAIS 1\, VE,LHA E TRADICIONAL \. -,

MODELAB
,

" I .

SE DESPEDE E BRINDA. À SUA FREGUESIA, DE QUASI 30 ANOS,

-EM'

VESPERAS DE· ENTRAR EM RADICAIS REFORMAS:

CASACOS PURA LÃ - FORRADOS COM ÓTIMA SEDA A

'. �

Cr$ 275,00

CASACOS 2/4 - PURA LA A Cr$ 168,00..... ,,' �
.

CASACOS DE PELE DESDE, � ,

- . 'Cr$' 1.250,00

Cr$ 1.650,00
e

Cr$ 350,00

CASACOS DE LONTRA DESDE .... ' .

'rAILLEURS DE PURA LÃ A ............... � ..
'

.

E MILHARES, MILHARES DE OUTROS ,ARTIGOS PARA SENHORAS,' HOMENS E CRIANÇAS POR PREÇOS IGUAL-
I .

MENTE E EXTRAORDINARIAMENTE BAIXOS.

��e BST4BQ�� Da Banc�da
NO LAR E NA SOCIEDADE Na Assembleia

.

Legislativa
ANIVEI\SARIOS enviamos, com o nosso cor- dente da Assembléia Legis- O Sr. Dep. Estivalet Pires, ser colonisado pelo Govêrno até onde então, havia residi-: .industr ias de Santa Catari

t'lial abraço, votos de .fe lic i- lativa do Estado, De. Volney Iider do P.S:D., proferiu na do Paraná, sendo logo aban- do o conhecido jagunço' Fa- na: a Sociedade Industr-ia e'
Dr. Adalberto Tolentino de' 'dades, extensivos à exma. Collaço de Oliveira. Assembléia, o seguinte dis- donado. I br ícío das Neves, parA aí ins Comercio Concordia S.A.,

Carvalho família. O ESTADO cumprimen- curso: t. Em "Queimados" .onde ho-l talar a sede de sua c'oloniza- i. hoje di\rjgida por Atilio Fon-
"

.

I ta-a. je se levanta a CIdade de

I
ção.. I tana, que foi tambem funda.

"Sr. Presidente. C
',.

'h
'

Dr. José Tavares da Cunha ' I oncórdia, tm a já essa é- E ao derredor desse ran- da sob sua inspiracão.

Mello Sra. Benoní Laurindo Ribas
Senhores De�utados. ; poca

residência o 'celebre ,; cho, que é historico na fun-I Este, resumidamente, se- ,..,,,

Assumo a tr ibun a desta
I
caudilha Fabricio das Ne-I dação do município; é que o' nhores de,�utados; o-perfil

"
-,

Casa, para justificar o voto ves, o qual mantinha pres- :
ergue hoje a cidade de .Con- ;

do cidadão a quem requeiro
d�e pesar requerido pelo fa-

i
t igio comparavel ao monge ,I córdia, que ialves inspirada

i

a homenagem' de;ta Casa
lecimento do ci���ãO Le�-: José Maria.

'

I pela bI�vura e tenacidade
I
como preito de saudade �

fiel Mosele, �cor lido na CI- Em 1917, a Brasil Deve-
I
de trabalho de Leonel Mose-I gratidão, pelo muito que fez

'As muitas homenagens, Lauríndo Ribas, ex-Diretor d�de de CaxIas; Estado do iopment Colonization Com- le, já é hoje cognominada a' e contribuiu para o progres-

·";\S' d� �,;o' Ê�TÀ:6Ó'�'�' -

� dó "Dêpartarrrerrto+de-Beúde R.��..,.;9!;..��';. �_o""ê�",�.�:.:m\lilLg�ny j_niciou '

a colon isação Capital do rrahalho dó' Oes-' so daquela rica região da

, Pjiblica . dêste e Estado, a
do- eorre�te e (lo �ua:r, SO

.- dis*tri';'"rãS' iifüaâas âs mar- "te:' . .."..., .......<, •• �-. ,,,. '" +t.e.q��'l..ll.f.\rrigEl-�v(}_rde' L-'. " '''_'''�

quem, cordial e respeitosa-
ontem tive conhecimento, geris do Rio do Peixe e do" E Empreza dirigida por'

,- )

t
.

t
atraves de. telegrama que re�··L Lrug·Ll�Y. i Leonel. Mosele, para colon i-

men e cumprrmen amos.
bi d P f'eit M

" I' i ' ,

Pagsa, hoje, o aniversário ce I o re ei o umcipai :
Dado o progresso nas zo-

.

zar grande parte do municí-
.
'. - de Concórdia. '

natalício da exma. sra. d. FAZEM ANOS HOJE: nas marginais aos citados pio, teve de construir, .inu-
Celina Do-i11 Vieira, esposa

I
- S1:a. Augustina Galluff; rios, não tardou que o po-

I
meras rodovias, que hojein-I

N
.

d d tari
d'o nosso prestimoso conter- - Srta. Argentina Mén- voarnento se estendesse pa-

I

tegradas n. o Plano Rodoviá-·I• a SOCle a e' ca armense

1 f t d A'd lb t T
rãneo 81". Bento Aguido Viei- , donça, funcionária do DSP; rn o in terior, onde extensas I rio do Estado, ,servem,� I

e es ru a .. o r. a er o0-·'
'

I -ti d C lh di t
1 ra, funcionário público ,esta- - Menino Sidney, filho matas virgens, só conheci- grande parcela da coletivi-

en mo e arva. o, Ire 01' I
'

f ti d C IA
.

S t T dual, aposentado. do sr, Moacir Iguatemy da .das atraves de incursões de dade catarinense.
e e IVO a o orna an a

e-I
'

.

.
j

d t d 1
- O ESTADO cumprímen- Silveira; fanáticos, constítuiam per i- Os serviços prestados por

resa, I es aca o ugar, nao '. "

'I Ih
. . tando-a, respeitosamente, - Sr. J oão Luiz Lamar- s'oso desafdo a civil ização é Leonel Mosele, não se c ir-

so pe o seu cava eirrsmo e
.

" .' .: I

t t Ih t b i deseja-lhe felicídades.
'

que; ao progresso,
cuscreveram tão somente ao

ra o ano, corno,
.

am em,
I

.

I' I'

pelos elevados e patrioticos .

- Sr. Marcos Manoel Cor- Daí, dessa época, Sr. Pre-,' ml�nicípio. de _Concórdia,
Sr.ta.. Ondina Doin Vieira deiro· 'I t S h D t pOIS consíderavel parte do

serviços que tem prestado ...., ,
' l'le en e e en ores epu a-'

.

d
..

t
-

'bl·'
. Festeja, hoje, o amversa- - Sr. Edelberto da Costa dos é que comeca a jornada

I te rr itór io de Joaçaba, to)
na a mmlS raçaü pu Ica,· . ..' . .

'
. ,.

. .'

d d' .. 1'10 nataliclo da gentil se- AVIla; de hel'oico desbravamento
< também colonizado pela Em-

quer como apaIxona o a mI-
.

I
't d d I t b I

. nhorinha Ondina 'Doin Viei- " - Sr. Orival Andrade de no (lUal' se dedicou o extin- preza q_ue ,dirigiu.
nls ra 01' ,aque e es a e eCI-·. ,

.

t· d
..

'

t"
.

I
ra, elemento destacado da Cordova; , Para 'que meu.s nobr�s pa- to, em terras ca. tarinenses.

Em todos os sectores da
men o e assls encla SOCla .'

I
'

, '1'
.

. t sociedade local, e atualmen-. -;- Sr. Geraldo Fernando ces bem possam avaliar da Data pois, do ano de 1925
.

atividade daquela região,
que <IUXI !Ou /3 organIzar,

.

, . .

.

1
.

P f't
,te, SecretarIa do 'S"1'. PTesI- Borba. [Jersonalidade do extinto, ,lue a Empreza Mosele, ex, istem traços ma-rcantes da

quer, ame a, como reelO' -

d C' .' , I que foi um dos pioneiros do Eberle, Arhons & Cia, com- � capacidade de, Leonel Mose- Conselheiro Mafra 6. FO'I«!
a apItaI <'lue o foi duran-I .)....()...(��).-...<)����)_r). f

t G
A

d
cJovoamento do muriicípio de prou da Brasil Developm,ent le; lá está. a Empresa dé 2.358

· e o overno o sr. AderballR, da Silva. 'H
·

P d
.
ConCÓrdia, mistér, se faz, Colonization Company, vas- LUZ e Força. que fornece

, .

,

. 'oJe 'no' ass.a o lue embora muito resllmI'- ta extensão territor'I'al e sob energia à cidade de Concór- 'Ci\SA MISC-ELANIA di!1tri.
A s-ua vida· pública aqui, d' f

. , '1 buidora dos Rádios R. C. A.

se iniciou, no Góvêrno de '_, I
lamente, relate-vos como, a dinâmica direção de Leo- Ia que 01 obra sua; la fl- Victor Válvulas e Discos

Nerêu Ramos, quando o cha-I 21 DE MAIO Grã-Bretanha, Noel Char- quando e em qUe condições nel Mosele, se propôs colo- gura ainda uma, das maiOl'es Rua',conselheiro Mafra:
. les',;e iniciou o povoamento .da- niza,-la.mou para Orientar o �erviço

da Profilaxia da Lepra, no
A dat.a de hoje recorda. (uele pI'ospero municípiQ do i Enfrentando toda a sorte

'Departamertt� de Saúde PÚ- 'nos que: I - em 1947, em ,Florianó. Oeste Catarinense. ' de adversidades, Leonel Mo-

polis, foi fundado o "Teatro A não ser pequenas incur- sele, i:1iciou sua jo.rnada de
- em.1648, o bravo Hen- do Estudante"; .,ões de' fanáticos, depois do trabalho, que bem se pode

rique Dias, repeliu, na Es- �ombate do Fachinal do Ira- considerar, como. verdadeiro

tância, nos arredores de �e- - em 1950, os jornais 1y,em 22 de outubro de conquista do sertão.

cife; um ataque dos holan- desta capital noticiaram, o 1912, ·pOUCo se sabe com re- Após penetrar cerca de
deses do Coronel BIlnck; falecimento, na vespera, do [ação á formação histó'dca quarentão e poucos quilQme

jornàlista João Kuehne, ,di- do município de Concórdia. tros distantes da fronteira
- e'm 1794, nasceu no' t

. ,.

dR· O'
'

re or-proprletarIo a eVlS- primeiro 19cal do. mu.ni-, do Rio Grande d<? Sul, esta-
Rio de ,Janeiro; Antonio d'e ta "Atualidade".

1
cípio a ser povoado, foi o beleceu-se em modesto ran-

Menesez Vasconcelos de,. André Nilo Tadascoo "ertãosinho que Qomeçou a cho, embrenhado 'na mata,
Drumond, 'que vem a ser o

fundador de Itajaí, neste
cia do Diretorio Municipal Estad\o·;do Partido Social Democrá-

tico, de cuja agremiação' - em 1817, os cnefe,s da
partidária é elemento de es- revolução' pernambucana,

·

coI. Capitão ,Martins Pessôa
Hoje, dia do seu aniver- (Domingos Teuto.nio Jdrge), . ,

Rário natalício, os seus ami- Barros Lima e Pedroso, fu-
gos, admirado're's e cor'reli- .

"

d E h "p' I.gIram o ngep o au is-
gionár'ios prestarl-lhe-ão, ta";
sem dúvida, carinhosas ho-

menagens e, nós, qlie h'aba- - em 1943,1 chego,l.! à Flo

lha'mos ell! O ES,1'A.DD. Lhe ,rjariÓp,�Us o Empai4�do:c da

�, - -

,

'blica do Estado, e, mais tar
de, 'na direção da Colônia
,Santa Tereza, que muito lhe
deve de carinho, desvelo e

sábia orientação.
Atualmente,' o dr. Adal

berto Tolentfno de Carvalho
se encontra à disposiç�o da
Secretaria do Interior e Jus-

. /".

tiça" Educação e Saúde e,
no. desempenho dá Presiden-

Pessedista

Ocorre, nesta data, o an i- Em Curitiba, onde reside,

versário natalicio 'do sr. dr. ve passar, hoje, o seu an i

'José Tavares da/Cunha Mel-I versá rio natalicio, a ·exma.

ro, juiz de Direito, aposenta, sra. d. Ilsa Fuerschuette Ri

do. bas, esposa 'do dr. Benoni

Sra. Bento A Vieira

SÃO PAULO
RIO?

��
·,Cc��

O Doutor Henrique Rupp Junior, Diretor da Facul
dade de Direito de Santa Catarina, convida os senhoi.·es
Professores e alunos para a missa, que a Faculdade fará
:;elebrar na Cátedral Metro.politana, no' dia 22 do cor

rente, sexta-feira, às 8,30 horas, no altar do Sagrado Co
ração de Jesus, pela alma .do saudoso 'Professor Des.
HERÁCLITO CARNEIRO 'RIBEIRO.

Florianópôlis, 20 de maio de 1953.

:""r-'\

OONVITE
MISSA - 70 DIA

.

;PROFESSOR HERÁCLITO CARNEIRO RIBEIRO

AVENTURAS -DO

•
-__'��I!!!::

ZE-MUTRETA.... 1

("__.,
\
f
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I

Figueirense /x'_Guaraní
A TABELA DO CAMPEONATO MARCA, PARA A NOITE DE HOJE, NO ESTADIO ,DA F .. C. F., O'ENCONTRO FIGUEIRENSE
X GUARANI, QUE PROMETE UM TRANSCURSO DOS MAIS SENSACIONAIS. I O "BUGRE" É CONSIDERADO ADVERSÁ-

RIO DE RESPEITO, MUITO EMBORA' O "FURACÃO" SEJA FRANCO FAVORITO.
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Adolfinho
)' Damos abaixo o movimento do Campeonato de Pto-

-v .f isaionais, após a realizacão dos jogos de' domingo:
-,

.

JOgO� realizados
,

Bocaiuva 1 x Imbituba O (em Imbituba)
Figueirense 6 x Paula Ramos O

-

Atlético 1 x GJaraní 'I (noturno)
Avaí 3 x Bocaiuva 3
Imbituba 4 x Paula Ramos 3 (em' Imbituba)

Classificação
1° lugar - Figueirense, O p.p.
2° lugar - Atlético, Avaí, Bocaiuva e Guaraní, 1 p.p.
3° lugar - Imbituba, 2 p.p.
,4° lugar' '-, Paula Ramos, 4 p.p. \

,

Artilheiros
Danyr (Figueirense) 3
Morací (Figueirense) '2

Geopar (Imbituba) : .'.......... 2
Valéria (Paula Ramos) 2
Saul (Avaí) 1
Amorim (Avaí) '1
Oscar '(Bocaíuva) ,

' 1
Romeu, (Bocaiuva) 1
Gumercindo (F'igueiren se) 1
Geraldo (Bocaiuva) , . 1

Harley (Imbituba) ,........ 1

'Djalma (Imbituba) 1
Érico (Atlético) '.................. 1
Wilson (Paula Ramos) :......... 1

I "Negativos
'

Adão (Bocaiuva). jogo contra :o Avaí 1

,Barbato (Avaí) jogo contra o Bocaiuva 1
Goleiros vasados RECORDE MUNDIAL DE LANÇAMENTOSidnei (Paula Ramos), -, .. 6

Capaverde (Imbituba) ;.... 4 DE PESO
Jaime (Paula Ramos) 4 MOSCOV, 19 (U. P.) - do ,pêso, com 16 metros e

Brognoli (Avaí) : ,� ,A atléta russa Galina Zybi- 18 centímetros. Zybina ba-
tatú ,,(B:ocaiuva) '. . . . . . . . . . . . .. .. .. ,3
LeIo (Guarani) : 1
Soncini (Atlético) 1

Goleiro invicto-
Alcides (F'igue irense)',
Romeu (jogo Bocaiuva x Avaí), convertida em goal

Expulsões
Não houve ainda, felÚmente.

.. '�, Os árbitros
João Sebastião da Silva - 3 vezes

Norberto Serratini - 1 vez

Manoel Tourinho ,- 1 ,\ez. ,

, Aspirantes
10 lugar }- Figueirense e Guaraní, O p.p.'
2\) lugar - Bocaiuva e Imbituba; 1 p.p.
3'P' lugar - Avaí e Atlético, 2 p.p.
-.{o lugar - Paula Ramos, 4 p.p.

Próximos jogos
Hoje - Figueirense x Guaraní
Domingo - Atlético x Avaí.

O CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS

, EM NÚMEROS

"

(

o FILME CONlfIRMOU O TRIUNFO DE
ROCKY MARCIANO

CHICAGO, 19 (V. P.) do filme tridimensional,
O "manager" e o advogado primeiro que se realizou de

do pugilista Jersey, Joe urna- luta de box.

Walcott, - alterando o plano Walcott e seus represen
que 'haviam anunciado, de- tantes haviam insistido em

cídiram não comparecer à que a contagem do tempo
Comissão de Box, até que; tinha sido arbitrariamente

hajam visto a película' da apresentada.
lu ta de sexta-feira. I Por outro ladç, já a tele-

No encontro, Walcott, Visão demonstrada que, ao

, que tentava reconquistar o assinalar 'o juiz o décimo se

título máximo de box, foi gundo Walcott estava senta

posto fora de combate; por do na lona, com à mão di-

FÓRA DE PERIGÓ O ARQUÉIRÓ'
BROONOLI

BATISADÓS EM GENOVA TRÊS
CRACKS DO JUVENTUS

,

,

..

)deverá substitui-lo no match de

domingo

Caridade; após ter sido aco- Assim, deverá voltar á

metido de fortes dores in- atividade o goleiro Adolfi-

testinais ao regressar á sua nho, atualment.e á frente

residência, domingo, às pri- dos destinos do bicampeão.
me iras horas da noite. O retorno do maior guardi-

ão barriga-verde destes úl-

Noticias
Diversas

excursão em gramados eu

ropeus, derrotando o cate

gorizado conjunto local do

Sampdoria, pela contagem
de' 2 ri 1. No 1.0 tempo ven-

,CAMPEÕES OS GAUCHOS-DÉ
• GINÁSTICA E SOLO peleja; numa "virada"

j.etacular.
es-

No II Campeonato Brasí- tando em várias modalida-
_ () Reims, ao vencer do-

leiro de Ginástica de Apare. des do esporte as delegações mingo, o Stá?io Francês por
lho de Solo, realizado nas estaduais."

»<

tardes de sábado e domingo,
5 x 1, foi proclamado cam

peão francês de futebol.
Fóra de cçgltações timos an,os é aguardado com

Ontem tivemos contacto
I
indisfarçável ínterêsse pela em' Pôrto Alegre, com as

com diretores do grêmio, imensa família avaiana que participações das equipes
" " .

d
I
domi tará tá diazzu rra ,consegum o apu-

I
ommgo es ara no es a 10 cariocas e paulistas e os 10-

r�r que Brogrioli deixará
I
da F. C. F., para incentivar cais, sagrou-se campeã a re

por êstes dias' a Casa de o quadro á vitória.
, presentação gaúcha, derro-

_,(>.-.()..-<),_,(),_,()",,()'_'()'_'()'_'()'_'()'_'()1

na, campeã olimpica, esta
.

(
beleceu novo recorde mun-

dial feminino de lançamento
teu seu recorde- por 76 cen

tímetros.

Às colocações secundárias

fica�'am em �oder das

dele-I
- Com o,s resultados' da

gaçoes de Sao Paulo e do rodada de sabado e domingo,
Distrito Federal, respectiva-j ficou. �end� a segl1int.e , ,� ,

mente, classificação do Torneio "R lO

.
,
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o OLIl\'IPIA NO OCTOGONAL DO RIO
RIO, 20 (V. A,) - O sr. cionados do país. Somen te

José Alves -de Morais, emis-l'em suas fileiras, encontra
sár io da C. R D., retornou I mo.s sete d�s' jogadores que

na madrugada de domingo,
I

se sagraram campeões do
.

I o
'

de- Assunção, trazendo-nos a I sul-americano, de Lima, en-

confirma�ão dá vinda -do I tre os quais o goleiro, Noce
Olímpia, para participar do' da, o zagueiro Olmeda, os

torneio "Octogonal" de fu-! médios Gavil�n, Leguizamon
tebol, a ser iniciado em ju- e Hermozfla; e o atacante

'nho nesta' capital. Os diri-! Romero. Com êsse cabedal

gentes desportistas locais, I de valores, perf ila-se o clu

demonstrando mais uma vez be andino, como um dos for

a alta consideração que nos tes concorrentes a este to1'

cerca naquele país andino, neio, dando também opcrtu
alterando a tabela do cam- nidade ao público _carioca,
peonato para facilitar a vin-

o da do quadro paraguaio.
de .assístir a "gana" e o ",co
razon" com que disputam 0S,

seus jogos. Conforme o envi
ado da C.RD., o Ol impia de-

Rncky Marciano, aos 2 mi- reita na corda, inferior, e a vinda de um' clube ,para-' verá dentro em breve res

nutos e 25 segundos do pri- esquerda na lona. Foi depois guaio para tomar parte na ponder ao ofício da CBD
melro assaltado. dos 10 segundos que se le- Taça Rivadaria Corrêa Mey, sôbre Q assunto, d'an do con-

vantou. '

I'
er, foi incumbido pela eclé- ta elo que ficou acertado

ÇONFIRMA-SE O KNO- ,A película ta�bém' -pro- tica nacional para I tratar, '·com o .sr. José Alves de M�"
Cf�-OVT DE WALCOTT vou que a peleja só teve a em Assunção, do Caso d,as' rais.
NOVA IO�QVE, ,19 (V. duração de 2 minutos e 25

�

eliminatórias da Copa do:
P.) - A pe-lícula tridimen- segun,dos, �onfo:rme se anun-: Mundo, nas quais o Brasil, Em princlplO, 0 Paraguai
sional da luta de sext�-fei- ciara. oi) I terá também de en!rentar o havia prop�sto a disputa 'das
ra, à noite, provou q-ue Jer- Por fim, o filme fez des- Pa-raguai, na serie de clas- I pelejas em outubro do ano

sey Jae Wal,cott esteve na t�'uir�outl:as asseverações de
I
sificação. . I em curso, ,mas diante das'

lona exatamente dez segun':" Wálcott. Entre outras, e de I, DanJo cumprimento à SlJa' ponderações, do referido e

dos, ao ser derr:ubado por que estava qlhando em dire- missão,' o paredl'O' cebedense missário, de que em tal épo-
dois golpes do campeão ção do "corn,er", para 'que' entrou enl' :'''e_ntendimentos ,

ca eSlÚlrá se\ldo disputado o:
mundial; Rocky Marciano. lhe indicassem que tinhá de co)n 03 dií'ig'ent�s ,da Liga

I
campeonato, guan�barino, os

A Vnited Press utilizou levantar-se, e que o árbitro Para-guaia, tendo ficado' as-I dirigentes guaranis concor-:
um cronômetro, para fazer o empurrou à lona, quando sentado que os j,ogfrS <!eve- f daram com as datas propos-

'

a prova, durante a e::dbição l'ão ter no ,MaraÇL'.:l,1}jj" , t_aEl" , . • I,
,r.

..
'

....

/
I

O QVE E' O OLlMPIA

O' Olimpia em sua cidade verá viajar
l

pa ra esta capi
é considerado como o "ce-I tal, até o próximo dia 5 do

leiro' dos "cracks" dos sele- I mês vindouro. I'

'

NO MARACANÃ: ,BRASIL X ,PARAGUAI
RIO/20 (V. A.) - O sr. no período de 2 de fevereiro

José Alves de Mor�is,.mem-, a 2 de março do ano víndou-
bro do Conselho Técnico ,de, 1'9.

'

i

Futebol, além dE( tratar da A entidade em aprêço de-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 21 de Maio de 1953
...._---------- ._----- --------------...:....-------------

;1 \-

PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE MAIO
. DIA 24 - DOMINGO - TARDE. DANSANTE COM INICIO ÀS 16 HORAS DEDICADA AOS BROTINHOS DO CLUBE DA COLI
NA - APRESENTAÇÃO DE UM GRANDE REPERTÓRIO DE MUSICAS RECENTES S()B O R I <�r M O DO ACORDEONISTA
"CASTELAN". DIA 31 - DOMINGO - COCK-TAIL DANSANTE COM INICIO ÀS 10 HORAS. NOTA: A tarde dansante terá início
às 16 horas e terminará às 22 horas. SERVIRÁ DE INGRESSO O TALÃO DO MÊS CORRENTE. A DIRETORIA SOLICITA AOS
SRS· ASSOCIADOS NÃO SE FAZEREM ACOMPANHAR DE PESSOAS ESTRANHAS AO QUADRO SOCIAL,

,
' J

, \

-�. - -_._- � -._-

\

«Solaram» o Níss
Clube desta

Manaus .Ameaçada
4� águas do Amazonas causem.
sêríes apreensões à ,população,

ne Aéro.
Capital

KOLYNOS

Nos dias 9 e 10 do correu- comemorativo

te, sob a competente dire- vôo' solo.

do primeiro
I

IAnulada§ as

provas por
fraudes, .no
Piaui

\

RIO, 19 (V. A.) - Por

terem faltado 43 folhetos

nio momento de sua distri

buição aos candidatos do

Pa.iuí, as provas iniciais
(contabilidade) de quase

ónze mil candidatos inscri

tos' no concurso de agente
fiscal do imposto de 'consu

mo foram anuladas, ontem,

pe�o diretor-geral do 'DASP,

vinte e, quatro horas de.pois
de terem sido realizadas em

MANAUS, 120 (Y,.A.)

-I
gem para socorrer as viti- chentes naquela região, vem'

. �sta �apital cD�eçou a s�r ma� .da enchente, caso seja aquelas unidades realizando:
invadida pelas aguas do 1'10 I solicitado pela L. E. A.. um' serviço de, proteção à:

Amazonas. A Drogaria Fink, l Além dessas atividades navegacão, dando, informa- I

localizada nas proximidades I assistenciais, com as quais, ções pr�cisas e sempre atu- i
,

do pôr to, já está com os seus por sinal, .0 Ministério da alizadas sôbre o nível 'das á-
.

assoalhos . molhados pelas Marinha está familiarizan- guas, velocidade de corren-:
águas, Cremos, mesmo, que do, porque as executa .sern- teza, localização de ilhas

dentro de mais uns dias, as pre que se registram en- que submergiram, etc.

águas estejam no centro da

c_idade., J

ção do sr. Luiz Gomes; In s- Felicitamos, daqui, o sr,1 todo o país.

trutor do Aéro Clube de Flo- Osny Mello, esforçado e di- Com essa decisão, o sr.

rianópolis, solaram o' novo í nâmico di rigente do Aéro Arízio de Viana antecipou
aviao NISS, de fabricação I 'Clube \de Florianópolis pe- se à� investigações exigidas

nacional, os alunos Harry lias suas medidas de pro- publicamente por cêrca de
I' ,

Grochaus e Napoleão De-l gresso e incentivo à avia- 150 candidatos piauienses,

I,ambert, talvez os dois pri- ção civil e ao mesmo tempo que deixaram de fazer as

melros solos nesse modêlo I cumprtmentamos o piloto provas por culpa exclusiva

de aeroplano, no territórió Nilo Veloso, secretário da do DASP.

nacional. Entidade e um dos esteios Em consequência, novas

da organ iaação qué é atual- questões serão, formuladas

Depois do tradicional ba- mente uma verdadeira for- pela banca' examinadora, de-

tisrno de óleo, os laches of'e- ja de pilotos. vendo a prova de contabiltc.L.

�

Em um itinerário, de uma A resolução do sr, Arízio

escala, simplesmente, em S. de Viana - segundo a nota

Paulo, 'para pernoite, voa- oficial que distribuiu, à im-

r�m do Rió de Janeiro a esta prensa, coincidente aliás

Capital, traeen do o apare- com o noticiário procedente
lho NISS, de fabricação na- de Teresina - foi motivada

c iorial, doado ao Aéro Clube' pelo f:fto de terem sido envi

desta Capital, os srs, Osny a dos para o Piauí apenas 93
.

. Mello, presidente do Aéro folhetos contendo as ques-
MEXICO, 19 (U.P.) - O I a Mazatlan. Declarou ainda I C'I b �.,' .

, " � I ' ,
ti e de 1< Iorianópol is e NI- tões cl,l prova, ao passo que

inquérito sôbre o caso da que seu negocio de, exporta-
I V

' . ,
,

.

" o eloso, secretár-io. O voo i) 'núrnero de candidatos in-
bomba de Mazatian, deter- cão esta em bancarrota e

'

, ,
'

. I
' foi .realiaado normalmente, critos naquele Estado, era

mmou no sábado a pr isão e, qu e não encontrava solução "

'

f,
- .: . tendo o sr. Osny Melo, um de 136, ficando portanto 43

a con rssao do CrImmml'), para seus problemas. Acres- , '

,

'

.

" I dos maiores incentivadores impedidos de fazer a prova.Jose Alfredo deI Valle, rêve,· centou que querra deixar a I
,_" ,

.

da aviacao civil em nosso ' Esse êrro, que ímpossibl-
I� que êst,e,)ong� da inten> impo rtancia do seguro de

"

,

, -;' " •. ' '

, Ji::staclo Informado da ótima litou totalmente a realizacão!
ção da. se sacrificar hernicn- vida para seus três filhos e! '�t, , '..

' .

',' ,;,-

" 'I construção, resrstência e ca- da Ía'ova; provocou tremen-
esposa., I'.

pncidad e do aparelho doado. dareação dos candidatos, os

-----,---�.--.----.-�-.-,- ,I.FESTI,VIDADE IDO AÉRO
quais procuraram imediata-

, men te as redações dos jor-
I CLUBE NO DIA 29

A ciência moderna de
monstra que o creme

dental Kolynos comba
te efetivamente as cáries.
A, espuma concentrada,
suave e penetrante de
Kolynos elimina os áci
dos .bucais, perfuma o

hálito e rende mais.

receram aos seus colegas e

convidados um churrasco DO RIO DE JANEIRO A

FLORIANÓPOLIS NO

"NISS"

Têm que Jutar contra cobras

e jacarés

MAGROS 'E FRACOS

VANADIOL
E indicado nos casos 'de fraque

za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, Lící
una. Grlcerorcstatos, pepsina. n02

de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vànadíol é indicado para hc '

rnens, mulheres, crianças, sendo rói
mula conhecida pelos grandes me.
dícos e está licenciado pela I SaUQf
Publica.

.;. '-_---_ .. _-

MANAUS, 20 (V. A.) I

Noticias procedentes do in

terior do Estado" déscrevem
a l.uta dos ribeirinhos, não

só
.

contra a avalanche das

águas, como, também, con

tra cobras e jacarés, que

tem vitimado inúmeras pes
soas.

Missa sôbre jangadas e

canoas

ren te, o aeroporto, do Aére

Clube de Florianópolis será

palco de brilhante demons

tração a�i,atória, quando ali

Confissão
------------ ----

Queria, destruír o avião
para receber o seguro

'Part.ícipacao
arcebispo d. Mário, está em- Laércio Polli e Senhora, participam aos parentes e

penhadovem que se realize, rm igos o nascimento de sua filha LAUDA MARI,S,
no

__'tli� de 'Sã1r Pedro; missa ocorr-ido em 18 ,elo;, cQp;en te na,Mat���idad� ,."]?_r. ,Ç,�rI6:;.
. • I> Corrêa",

, na .baía de Guajará, sôbre
,

j. ngadas e canôas. Será um

BELEM, 20 (V.A.) o

mente para que a sua farni

lia pudesse viver folgada
mente, havia procurado a

sua substituição a b:ol'do do

espetáculo inédito, consti

tuindo ainda preparativo
para o Congresso Eucarísti-

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

sôas de suas relações, o contrato de casamento de sua
filha" Irene com o sr. FRANCISCO.

Colaboração da Marinha no
I Viúva Hilda Jaschke, participa aos parentes e

SOC01'1'O, as vitimas da cheia pessôas de suas relações, o contrato de casamento de seu

filho Francisco com a' srta, IRENE.
FRANCISCO e IRENE

dade realizar-se novamente,
em todo o Brasil, no dia 31,

,

para todos os candidatos.

SUSPEITA DE FRAUDE

co.

. n a is de' Teresina, exigindo a

No. próximo dia 29 do cor- anulação da prova em todo

tregues fraudulentamente a

saltará um contingente da :ai\clidatos privilegia dos,
Escola de Paraquedistas do 1

.

tAssim, "oficiaJmente mor-
para 'con 1eclm�n o previo

Exército Nacional. Estão das questões, em detrimento
- to', dei Valle teria conse I

C I b 1ft d A� t
.

.

d
'

t

-

---"---"-'-'-7. .---

"

sendo preparadas grandes dos demais.

U e � e \ rI'SOS o
gUll1 o gozar Impunemen e tratal1}ento da slrilis i festividades pela direção do

,
os'850,000 pesos que o-seu E PLACAS SIFILITICAS. Aéro Clube, para que a so-

A V I S O cr,ime lhe renderia. Del valo-I Elixir de Nogueira lenidade comemorativa de
Por motivo de fôrça maior, fica transferida para le pedira a Salaman que f d

-

h
.

'b d d' 13 d J h "., ,., dA' h L i Medicação ::uxiliar no tra. sua un açao ten a o maIOr
sa a o, la

. '

e nn o, a sOlree a. ssoclação acompa asse a a Paz, por t t 'd 'f'J'
d S h

'

• amen o a 81 1 18. sucesso.
as en oras' dos Rotarianos, qú� vinha sendo anun- via aérea. Uma hora antes .

, ciada- para o di� 23 do corrente.
. -------'--------------.----

. da' partida Del Valle se ser- 'U.f' •..

'

Assim a "soil'ée" do próximo sábado sera pro-
'd ,:])�i in o, ou "acarajé"?

movida pelo CI'ube, para seus associados. ViU e um pretexto para .

.

A DIRETORIA convencer o.s,eu amigo' a Se l aprecia a comida regional, deve saber qu\.. o "aca.
, partir 'sozinho, mas com a l'ajé" ou ':ac81'á" é uma iguaria de massa de feijão cozitlo,
sua, passagem. Sabe-se que

frita no azeite de dendê. O tempêro generoso é uma das Oca •

_- f- f I .

r.l.cteríst-icas dêsse delicioso prato da cozinha bl'asileirà Aodas margens do rio, e qu.e -_ . .
o acaso ez racassar opa· , . '. '.. .'

.

p.�5.1 OJ.
'.' . "thgenl' :lllmentos Cl1l'HlueCH10s de condimentos ou de gordu-

nem por 'iss.Q se livraram da

,'_' ,'se ,.',
no do Cllml11�SO, que, vendo t'a, o estômago realiza intenso trabalho, surgIndo, não raro .

enchente,; pois as águas to- f�lhado o seu golpe, deci- os sintomas comuns de flatulência, azia e dores após as re� ij!
maram conta 'de tudo, trans- diu pal'tir sozinho para La feições. Neste.caso, é sempre bom tomar "Carboleno". O anti-

formándo regiões imensas l/fA
Paz.·

,

ácido e digestivo "Cal'bolel1o'; �ontém ingreelientes qi.e acal·

em ver.daáeiros mares. *._. "

ftll"�Arrf!! Ti',n"O DIA":""
'

'O próprj.� Angel Salaman l�am as í�'ritações da mucosa estomacal e faciBtam a digcs-
UVlUUlI c; VU " .

tao dos alimentos gOl<durosos ou condiment:ldos,
Tan-tbém a: 'bordo -dOI'> refe- / ",

' féz declarações à policia
'

ridos ,navios se faZl a distri-
I I .\ ,"OS, VAPeJO�, ,

que não deixam dúvida al- h,
_ _

buiçãó d!,! vireres, roupas e '.II

D"�'"tI�,'*
guma -a respeito da veraci-

agadalhos,' enqmmto"os

:ma-.
/_"'" c�ade da confissão de Del

rinheiros, em',bot�s a remo, � � ,,,,,;;.� � � � �
. VaLlla€'paz, (MexI'co) 19 U.', vão socorrer por vezes em /.

.

� � .

� ,

lugares quase, i�acess!veis,· . P.) - Alfredo Del Valle,
alguni�s pessoãs . que Iíão qüe se encontra internado

��\�:la��:�::: :�e:::s\�� Visitará Criciuma '1) Senador' :�mVi�;l��!t�� �l:�S:��:�:
quenas propriedades. Para AI' t 'G

\ - "tentativa' de suicido qu'e e-

coopel'ar nesta túefa, o Mi- eocas ro' uimaraes fetuou quarta-féira passada
nistéri� da .Mari�ha deter- Rio de Janeiro, (E. J. I.) 'movimento para que os ;Mu- disse que, envi'ou a bo�ba-'
·minou, há :dias, a ida d!l mais - O Senador Alencas.tro nicípios de Lagun�, Cl'iciu- relógi:) peLo correio aéreo e

'uma corveta, a ··Caravelas', Guimarães foi ,convidado ma e Ul:usSanga
.

receb.am, em seguida reservou pas-
o' � ,�

que zarpou do Rió e já pas- pelo Dr. José Pimentel" Pre- festivamente, o senador A-. sagem no mesmo avião da
-'

sou põr Salvador, ,segúndo a 3idente da Associação Co- ncastro Guimarães, em re� 'Aeronaves de Mexico", com 'n•••1
_.
última �omi.micá'ção. E o, na- mercial e Industrial de Cri- gosijo p'�lo que éle �ein ia- a finalidade de perecer no 'II!11UI!I!.
vio-tanque "Jos,é Bonifácio", cinma, em Santa Catarina, a zen do pelo Sul Catarinense" desastre que acreditava' 0-
que acabá de 're�'�essar' do visitar aquele Municipio. ao apresentar a Emenda cri� correria. O avião viajava de'

Nordeste, on'de foi leva� vi- andá a Usina de Laguna e o Culican a La Paz. porém a

SegundQ apurou o jurna-' ·Projeto- criando a Termo E bomba-relógio. foi enviada
José ',VitQ1;in.o. há _11m lé.triea '!la, z.ona" carbonífera.'

'1-'--
-----------------------------------------�

LIMOZINE,
\

O Dr. Samuel Fonseca co- Vende-se umà Limozine

munica a sua distinta cHeri- marca Hudson super-six
tela que encontra-se aus�n-I ano 946, em 'perfeito estado.

te até o dia 2-6-53. I. "
;rér, etratar com Alcides

ClaudIQ,:'

'A Mar'inha de Guerra vem noivos

avião que queria destruir,
por um amigo, Angel Sa!a

manc-ao q\;al h�via' promet»
do importante soma em di

nheiro caso o mesmo quises
se auxiliá-lo num "caso deli

cado".desempenhando um papel
. saliente na tarefa de socor
'1'0 às vitimas da cheia, atra
vés do seu Quarto Distrito

Naval, sediado em Belém.

Quatro unidades, as corve

tas "Carioca", e "Cananéia",
o rebocador "Mário Alves"
e' o nflvio tanque "Garcia
D'Avila", já estão prestando
auxilio aos flagelados. 'De
bordo destas unidades par
tem socorros médicos até

. para habitantes afastados

,

·Viagem com segurdnça
e rapidez ,

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

R4?IDO �(SnL-8,RASILEIBO�)
: lorianópoÍis - Itajai - Joinville ,- ,Curitiba

-

Agêncí� :
hua Deodoro esquina da
Rua, Tenente Silveira

,
.� ..

I

:Ausente

o país\ e uma investigação
para apurar se os folhetos

que faltaram teriam sido 'en-
. .

,0 Cer{tro de Irradiaçã<J
,
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Es'otéricas, todas as se.
gundas feiras, às 20,30 à rua
Conselheiro M�fra, '33 - 20 I
andar. . ,I

,I ENTRADA FRANCA -, l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I.

40 Anos De .Trabalho

DANTE

Np programa :

Cine Jqrnal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Livre.

:1V a -o ESrADO"Mensagens de congratulações
I

Ainda pelo transcurso do
i je o O ESTADO tem na sua "Snr. Diretor de "O ES-, ceber embora tardian:ente,aniversário de 'O ESTADO" direção uma inteligência ra- TADO". i nossos modestos cumpnmen

registamos mais as segu in- r-a e brilhante, jornalista Por motivo da passagem, I tos fazendo votos continue
tes congratulações: Rubens de Arruda Ramos, do 40° aniversário desse "."0 ESTADO" seguindo pa-

De "O TEMPO" desta ca- secundado pelo não menos
I
brilhan te matutino, aceite

I
triotica trajetoria na defesa

pital: brilhante Adão Miranda. Re- V.S., e' demais membros do de nossos postulados demo-

"O ESTADO", orgão vi- dator-chefe daquele orgão. corpo Redatorial desse jor-I cratícos e que muito vem

brante da imprensa catari- nal, as minhas efusivas fe- honrar gloriosa,' imprensa
nense, comemorou seus 40 Na passagem de seus 40 licitações. catarinense. Cordial abraço,
anos de fundação. anos de luta, O ESTADO Saudações Expedicioná- Montenegro de Ol iveira, di-
Não podemos nos furtar a ofereceu aos seus funê ioná- rias, Paulo Gevaerd Fer- reter "TRIBUNA LIVRE '.

As 5 - 8hs.

Gene KELY - Katharine

KRAYSON - Mary ASTOR

José I'rURBI - Red

SKELTON Margaret
O'BRIEN Mickey ROONEY
- Judy GARLAND em:

A FILHA DO COMAN-

rios, operários e colegas de

imprensa uma farta mesa,

com salgados e finas bebi-

reira, Presidente.

Associação dos Ex-Comba
tentes do ,Brasil - Secção

tecer, em ligeiras palavras,
um encômio justo ao mais

antigo diário da terra cata-

De Jaraguá
"Queira aceitar fraternal

abraço votos consecutivos e

maiores triunfos vosso al

tivo jornal "O ESTADO"

r ínense. Orgão que tem da- das, proporcionando assim de' San ta Catarina.

De Joaçabado a várias gerações um momentos. de cong raçamen
cunho de cultura e uma pro-I to de amizade entre todos

va evidente de ânimo forte, os que trabalham pela im

e de amor por 11m ideal. Ho- � prensa, em nossa. terra".

"Ao ensejo do transcurso seu 400 aniversário 'com pes
do 40° aniversário desse soais todos equipe brilhante
hrilfiante orgão queira re- empresso, - Augusto Silvio". As 8hs.

Ann BLYTH

STEVENS em:

1 A NINFA NUA

Valerio HOBSON

Alex GU.INNESS em:

AS 8 VITIMAS

No programa:

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

EDIT·AL.,Notícias do Estreito

No programa:

Cine Jornal. Nac.

JUIZO DE DIREITO DA c-s 8.500,00 (oito mil e

de higiene ,COMARCA DE TIJUCAS. quihentos cruzeiros). "E pa
destinado à Edital de praça com o' pra- ra que chegue ao conheci-

POSTO DE SAUDE E

ASSISTENCIA
cretaria, salão

pre-natal, dito Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50o povo do, Estreito está pesada das crianças, com
so de vinte dias. mento dos interessados e

de parabens : estão prosse- mesa de asulejo e tampo de O Doutor Clovis Ayres ninguem "possa alegar igno-
guindo, para o seu breve marmorite, e ontros. Gama, Juiz de Direito da rância, mandou expedir o

término, as obras do Posto A f ien te do edificio está Comarca de 'Pijucas, do Es- presente edital, que será a

de Saúde e Assistência do sendo construido forte e' es- tado de Santa Catarina, na fixado na sede dêste .Juízo
Sub-distrito, sito à rua Ara- tetico muro de pedra, dando forma da lei, etc. no lugar do costume e, por
cí Vaz Callado, no bairro de bom aspecto aquele trecho FAZ SABER aos que o cópia, publicado uma (1)
Nossa Senhora de Fátima. de rua. Ao lado do edifício presente edital virem ou dê- vez no jornal "O ESTADO "

Não foi em· vão o apelo resta apreciavel area de ter- le conhecimento tiverem, ex- de Florianópolis. Dado e

que inúmeras famílias po- ra no devoluto, o qual vae pedido nos autos número passado nesta cidade de Ti-
.

em:bres, por intermédio do cor- ser um bem aproveitado, catorze, de inventário dos iucas,. aos desenove dias do
O DIREITO DE NASCERrespondente de O ESTADO pois é. pensamento do. Dr. bens que ficaram por morte mês de maio do ano de mil

, fizeram ao operoso e digno Paulo Tavares, destina-la a de GUILHERMINA DE JE- novecentos 'e cincoenta e

Diretor do Departamento de um pequeno parque infan- SÚS, que se processa pe- três. Eu, (a.) Gercy dos An-
. . , t'l ' Preços: 7;6.0 - 3,50,Saúde Pública, no sentido I. i-ante este Juizo e cartório jos, Escrivão, o datilografei,

Irnp, até io anos.de não se efetivar a propa- Mande s.s. cplocar ali uns do escrivão que este, subs- conferí e subscrevi. (a.) _

lada suspensão das referi- balanços, burras e outros
creve, que 'atendendo ao que Clovis Ayres Gama - Juiz

das obras. O estimado Dr: brinquedos, que a petizada lhe foi re'quer ido por Antô- de Direito. Está conforme o

Imp. até 14 anos.

As 5 - 8hs.

Ultimas exibições
Jorge MISTRAL - Gloria

MARIN - Marta ROTH

Paulo Tavares, a quem em estará a postos, a qualquer nio João Zancanaro, e ten-�
Doa hora foi confiada a di- hora, para ,se divertir. do em vista ao mais que

reçãc de tão importante De- O Posto de Saúde e Assis- dos autos consta, por despa
partamento, quasi que, dia- tência do Estreito, não foi, .

cho proferido aos 18 de maio
riamente, Vem ao Sub-Dis- como sabemõs, uma obra le- de 1953, autorizou a venda,
trito, observar o andamento .vantada na administração em hasta pública, do imóvel
dos serviços, e determinar do Dr. Paulo Tavares, mas, I

abaixo descrito, com sua

providencias no sentido de, o que se nã� pode d�ixar de: respectiva avaliação, per
quanto antes, possa o povo reconhecer e que, nao fosse. tencente ao espólio da "de
desfrutar os ben.eficios de o seu zelo, dedicação, opero-I cujus" supra mencionada,
tão importante estabeleci- sidade e infatigabilidade,! que será levado a público
mento de saúde e assisten- ainda estaria como estava: I

pregão de venda e arremata-

original afixado -na sede
I

,dêste Juizo, no lugar do COil-j As 8,30hs.
.

tume, sobre o qual me Ire- Gene KELY - Katharine

porto e dou fé. Data supra.
I KRAYSON - Mary ASTOR

O Escrlvão: Gercy dos An-I- José ITURBI - Red

jos. I SKELTON Margaret

Cine Jornal. Nac. _.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

o ESTADO

o SEU

SOBRETUDO

REHHER
DE PURA LÃ

- SOB MEDIDA -

LOJA: Rua Felipe Schmidt
7-A

._---

Aluga-se uma casa para

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

cara da Á FLORICUVrU
Jane RA, vêr e tratar com o seu

TrâiiSi)ortesJ;éléOs
Calarinense S.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
Vialo de 1953, às 15 horas para deliberarem a seguinte'

,
'

ORDEM DO DIA
.

f3Lt)[2IÁ
EstreUo

As 8,15hs.
Gary COOPER -

GI1EER em:

AGORA ESTAMOS NA

MARINHA

., o programa: Cine

na!. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. 'até 14 anos.

\

10 in e Ina s 1 Gnc(,1I1ewã>
I

l.emfi-,111luç
I
I

. I
O'13RIEN Mickey ROONEY

I1,_ Judy GARLAND em:

,A FILHA DO COMAN-

I DANTE
No programa:

Imwlm·!o-,-,_o_�I"'-:-;� .

----·I
A �:!:� E

I·
Stefen Mac NELL'Y -. AG t: N C I A DE ,

Evelyn KEYES em: ,PUBLICIDADE o

O DEMOLIDOR �
RÃDIO-�O:JORNAIS IMonte HALE em: �

,
'1
��N;:�:�;�I!TAS DA! , _ REV:STAS o

17. •
No programa: Cine Jbr-I_o....o....o....o o...

,

I �al. Nac.
Mark I Preços: 6,20 - 3,50

I Imp. até 14 anos.

- FLORIANóPOLIS ......;.

- .�

JOr-

- Leitura, discução e aprovação 'do balanço, couta
de lucros e perdas, relatório da Diretoria e parecer
do conselho fiscal, relativo. ao exercício de 1952.

�C) _ Eleição do Conselho P{scal e seus suplentes.
:,0) r-r-r- Assuntos de interêsse social.

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

(A-SA

proprietário na mesma.

Fraque'zaJ em seral
Vinho Creosotado

(Silveira)' .

\

------------------------------� ---------------------�/----------�--

AS· VERDURAS COLHIDAS'"� EM· CASA�.

SAO. SEMPRE MAIS SABOROSAS!"
,.cia·. Ainda quinta feira ul

ti�a, S.S. esteve visitando as

obras pela manhã, voltando
à tarde.

i cão. a quem mais der e mai-

101' lanco'oferecer, acima da
Justiça seja feita ao lí�-Irespectiva avaliação, pelo

mem . trabalhador e previ- porteiro dos auditórios, ou

O belo e espaçoso edificio dente, que' à frente do De- I

quem SU':1S vezes fizer, no
I '.

está agora recebendo pintu- pa rtamento de Saúde, mal a dia 16 de junho p. vin dou-
var-íola andava lá por longe,

I

1'0, ás 10 horas, no local em
já estava 'providenciando a'

que se realizam as vendas
. -

d tdi,
'

de marrnor ite no salão des-: vacmaçao e o o o .n osso em hasta pública determina-
-

d
,I

tinado á cosinha dietética, povo, e n ao escançara sem
I das por este Juizo, á porta

pias para lavagem dos vi- ver inaugurado, ?,entre 2 a; do edifício da Prefeitura
dres, - instalações 'sanita- � meses, o m�delar:Posto �e

I Municipal. Descrição e ava

rias, a rigor,/ac'�and-()':se já Saude e Assistencia do Es- ,liação do imóvel, que será
pronta eno�'me fóssa séptica. treíto, cujos beneficios se-: levado á praça: - "A posse

O posto de saude e..ass is- rão incalculaveis, -, conside-
.

trintenária de um terreno,
tencia do Estreito, será 11m rando-se que o Estreito já é situado em Nova Descober
dos maiores e mais comple- uma cidade com 25 mil habí- ta, medindo 51,50 metros de

.

tos e bem organizados do I tantes. lrente no Ribeirão,do 'Co-
Estado ,podendo ser consi- bre e fundos que se acharem
derado Centro e não . Posto O LEITE, ETERNO PRO- até terras dos herdeiros de
de Saúde, pois é pensamen- BLEMA Pedro Steil. Extrema a Les-'
to do digno Diretor do De- te com Joãõ Zancanaro e a

part�mento de Saúde do Es- Graças ás judiciosos pro- Oeste com'Wandelino_ 'Mano-
tado, do.tá-lo até de gabine- "idencü�s do digno diretor el Soares, avaliado por : .. '

te dentário. da Usina de Beneficiamento

São. varios os comparti- de Leite, sr. Dr. João CavaI- ....(�,....()��

mentos do referiçlo predio: iazzi, o precioso.alimento es- nl:io conseguiram adquirir.
espaçoso avarandado, abra,n tá sendo vendido agora no. uma gota siquer.
gendo parte da frente e lado Estreito, a começar das 5 A que s� poderá atl'ibllÍl'

esquerdo vestibulo ou sala ho�as da manhã, tal prov,i- tal fenomeno, prejudicialis-

"em ossos". 1.,

,.

'-

rn externa e Interna; piso e

ladrilhos, e assoalho, mesas

. .

Para fazer' uma boa horta •••

Comece adquirindo boas sementes !

E boas sementes, de germina
.
çâo garantida., você encon
trará nos Postos de Venda:

«C. A. CARVALHO»
l\IERCADO PúBLICO
CASA AZUL (Ed.São Jorge)

... COUVE-FL0R

... 'Com MANTEIGA
,

* NABO BR�CO

'! Com RABANO
... REPOLHO

... NABO AMAJiEW
* TOMATE

* RABM..-ETE
* PEPINO

* ERVTLHA

* ALFACE

... CEN01JRA

* BETERRABA
dencia regularisou o servi- mo ao povo?!

'

ço de abasfecimento do leite I Fa,lta de leite na Usina de

à população. ,Acontece, po- Beneficiamento?! Mas, por

rem, que o fornecimento tem que razão?! '

sido deficientissimo: 1'30 a Se é porque os fornecedo-I
150 litros diários, para du- res se negam atender à Usi- !

.

. I

zentas ou mais pessoas que; na, pelo fato de esta pagar:,
formam quilometrica_ fila, preço não conveniente, que;
na esperança de ,obter um pague melhor e aumente uns Ilitro de leite!. . i 50 centavos' por litro na dis-

.

Ainda quinta ou sexta tribuição ao públ,ico, mas 50
. I

'_7:,;";:-"=�;".__-;,,,,,,,,5.0 dlts Res- ce�1tavol'l sOJ�,ent,e ... ,

de espera de grande, tama

nho podendo comportar
umas 60 pessoas; salão des

tinado a higiene infantil, sa
la de esteulisação, sala do

preparo das dietas infantis,
com grande. mesa com tam

po e divisão de.. marmorite,
sala de distribuição, com

mesa-armario revestida de

azulejos e tampo de marmo-

�--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dep.ois de degolar os filhos,
suicidoú-se praticando o Hara�Kiri / I

S. PAULO, 19 (V. A.) - menino mais velho, apresen- POBRE MARIDO -

.

I
gou à sua residência e de-

I

Numa modesta casa da rua tando profundos, cortes no Até o momento, a Polícia parou com tão triste tragé-
I

Cordovil Mauriti, 22 na vi- rosto e no pescoço. Na ca- não conseguiu' saber dos' dia, perdeu a voz, não con- r

la Humaí'tá, em Santo An- ma, no cômodo ao lado, a motivos que levaram a tres-Í seguindo mais falar nenhu- !
dré, ocort.·eu violenta cena criança de meses apenas es- loucada mãe a praticar tão II ma palavra. O infeliz japo- I

j, I
de sangue que emocionou tava em idênticas condições, horrorosa chacina com os nês foi encaminhado para'

profundamente a população apresentando o mesmo hor- seus filhos, pois, quando o
I

a casa de saúde, de doenças
daqll.ele vizinho subúrbio. rível aspecto. . sr; Thasminari Ouchi, che- mentais, de Juqueri.

NA GARGANTA E NO

VENTRE·
Por motivos ainda não su

l'icientemente' esclarecidos.

D. Iyvo Shoji, de 26 anos,

japoneza, tomada de súbi

to acesso de loucura, dego
lou dois filhos menores e

e111 seguida suicidou-se com

golpes de faca na garganta.
e no ventre.

ESCAPOU CHORANDO

Escapou à chacina, por

verdadeiro milagre; um me

nor de dez anos, irmão da

assassina, que saltou uma

janela e pôs-se a correr bra

dando por socorro, atraindo

a vizinhança que parou es

tarrecida ante o quadro dan

tesco, podendo ainda obser
var quando a tresloucada,
sentada à porta da casa, fe

ria-se fudosamente com a

faca, procurando a morte

para fugir ao castigo de seu

tenebroso crime.

O QUADRO DE SANGUE

Logo após. notificados do

tenebroso caso as autorida

des chegaram ao local, onde
encontraram a dona da ca

sa caída na cozinha, em

meio de uma poça de' san

gue, e ao seu lado jazia o

·LIMOZINE
Vende-se uma: Limozine I

marca Hudson super-si»
ano 946, em perfeito es ado.

Vêr e tratar com Alcides

Cláudio, em Coqueiros.

"Florianópolis, 16 de 'maio
de Ú)53.
Ao Jornal "O Estado".

Rua Con'selheiro Mafra,'
.

. "-

Nesta.
Prezados senhores:
Temos o prazer de comu

nicar à Vv. Ss. que em re-

Aproveitamos o ensejo
para apresentar-lhes os nos

ROS protestos de alta estima
e distinta consideração.
Saudações excursionistas.
Pedro Paulo Vecchietti -

.

Presidente.:

/
•

� Iflnn (J' cJ..eu·,
. I

=F�
nO n6v'ej BANeO AGRleOLA

A C?oop�r�tivÔo, de Cré�;to n! 1, do BRA�IL!
SEDE PROPRIA

�éf�n�1b
FLORIRI1ÓPOllS - STR CRTRRINR

Lira Tenis Clube
E·CITAL.
1.. _ •

A Diretoria do LIRA TE-

NIS CLUBE leva ao conhe-

desejarem informações,
por intermédio do Dire

tor de Secretaria, s�

Gustavo Neves Filho. To-

vos Associados,' mesmo
para os que "já tenham en

caminhado suas propos-
Florianópolis, 14 de Maio

de 1953.
tas, até que seja conclui-
do o levantamento do ca

dastro do quadro Social;
2 - Solicitar de todos os

senhores Associados, em

debito com a Tesouraria,

por Associados, no horá
rio das 16 ás 18 horas do
dia em que a festa fôr

realizada;
A Diretoria lembra ainda
que os S1'S. Associados
não poderão se fazer 'a-

. companhar de pessoas ex-
.

tranhas ao Quadro Social,
sob pretesto algum mesmo

pessoas do sexo feminino;

'P
ÓI/CC/IlP lide

R111 lelllluy
o SEU

SOBRETUDO

REHHER
DE PURA LÃ

- SOB MEDIDA -

LOJA: Rua Felipe Schmidt
7-A

FLORIANóPOLIS

(V. A.) - Deverá encon-

11 trar-se hoje com o governa-

I
dor Juscelino Kubitschek o

sr, D'Avila Florence, dire

tor da Companhia Interna-

no mineiro. Propõe o Con

sórcio Mendes Caldeira a

modernização daquele pôrto

Distribuidor .

C. RAMOS S/A

���I
--- -_--_._---------

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolís

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

Carvão

cimento dos senhores Asso
ciados que resolveu, em ses

são realizada dia 4 do cor-

'rem'DOV8 Direto- :ente ;l�:�ender. a aprova-

ria '1.'0 ',C�BJ. ção de propostas de' no

Recebemos:

união efetuada nesta data, a atualizarem as suas

foi empossada a _Diretoria m:nsalidades, sob pena de

do Clube de Excursões da I ser vedada a entrada na

'Ilh.a, eleita para o biênio de séde social;

1�5�-54, a qual ficou

cons-,
Aos Associados com mais

tltuída :
. de TRES (3) mêses ! de

Presidente de - Honra: atrazo, a 'Diretoria con-

CeI. Paulo Weber Vieira da cede ,o prazo de 30 'dias
r..osa. para liquidar, seu debito, i

Presidente: Pedro P�lUlo sob pena de exclusão, con-
-,

Vecchietti (reeleito). forme preceitúam os Es-

Vice-Presidente: J' o s é tatu tos no seu art. 32,
Quint.· I parg. 1°;
1° Secretário: Rui Tibúr- 3,� A expedição de in-

cio Lobo (reeleito). I gressos, para visitantes,
2° Secretário: Arnaldo' estará a cargo do sr. Se-

Tavares. cretário Geral - João
1° Tesou reiro : Marly Sou- Gasparino da Silva e na

Z!1.. ausência deste, do sr,

20 Tesoureiro Luís Presidente em exercício
Conzada de Souza. Antônio P. Oliveira Neto.
Orador: Norton Oliveira Os ingressos serão soli-

e Silva. citados, exclusivamente
I

Conselho y.scal : Valdir

Margarida, René Marcondes
e Antônio Vitor de Melo Lu
be,

Cerâniica São Caetano
TIJOLOS P-REN�.l:uJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E l\lATERIAL REFRA·

TÁIUO
.

PRONTA ENTREGA'

r-:>7';-;>7°� OsnyGama & Cia.
, _:�:_ 'JERONIMO COELHO, 14 - Caixa Postal.
c AG € N C I A DE ,e 239 - Florianópolis

dos os assuntos deverão' PUBLICIDADE:;; DISTRIBUIDORES
ser tratados pessoalmen- c i
te pelos interessados. ., RÁDIO -:o:JORNltIS � � a _ __.....

I REV:STAS I Transportes Aéreos
João Gasparino da Silva • II>

.. __ ...&�.,_�.�,,§&Y&7&.'&T:��=��=��=(:�()-
.

Caiarinense S -A-

de mar, transformando-o no

pôrto atlântico com que Mi

nas sonha há mais de um

rá, diar"iamên-tê;'"n.'O-liorár século,

rio das 8 ás 10 horas .a

todos os Associados que

OLHOS - 01JVlDOS - N.AJUZ. G�\NT..
DR., GUERREIRO DA FO:._SECA

,"peetallata •• B...1taI
Receita de Oculo .. - Exame de Fu.,do d. Olbo 'PAH't

CIAlsifleaçlo da Prellllio Arterial.
Moderna AparelbaJfem.
Couult6ne ,_ V:iaca.d. d. Ouro Ih.to, I"".......-......�

POrto Marltlmo
em ,Minas
BELO HORIZONTE, 19 A Situação do

.

.��. "'fl�·'-'''"'I:I�I.II'

Comissão piKa�de'belàr' 'Bicrisi
RIO, (E. J. L) - Consí-

I
cional da Indústria da Ex- estudar a situação e indicar

cional de Capitalização, aS-:l d dirni
- -

d C
-

I'l eran o a iminuiçao que. tração e arvao, re ativa as medidas que devam ser

sociada ao Consórcio Men- 'f' d
' .

'

se tem veri ica o no consu- às graves dificuldades em adotadas pelo Govêrno, para
des Caldeira, emprêsa imo-' mo do carvão mineral pro- que se- encontra aquela in- debelar a crise que se .apre

.

biliária que tem incorpora- duzido no País e tendo em dústria, o ministro Souza senta.
do edifícios do Rio e de São .

t
. -

.

f it L' tit
.

C'VIS a
.

a exposlç�O. ei a a

I I�ma cons 1. um un:a .

om�s-
Paulo. Dispõe-se êle a ar- respeito pelo Sindicato Na-, sao com a incumbência de
rendar e pôrto de Angra dos lo titular da pasta da Via-

Reis, de acôrdo com o gdvêr-

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
\htl0 de 1953, às 15 horas para deliberarem a seguinte

ORDEM DO DIA
'

1°) - Leitura, discução e aprovação do balanço, conta
de lucros e perdas, relatório da Diretoria e parecer
do conselho fiscal, relativo ao exercício de 1952.
- Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes.
- Assuntos de interêsse social.

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

ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN
TO PARA'. INFLAMAÇÕES E DORES.

TRATAMEN'I'O SEM OPERACÃO DAS
'. -

SINUSITES
F. INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

DR. GUERREIRO
CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CÀSA B;ELO HORIZONTE.
RESID€NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

I

.)....(�()....()....()....()...()....o....().....()4IIIt-()....

A Comissão designada pe- ,

,::ào, que deverá sugerir tam-

hérn, as providências para a

liquidação dos débitos que

órgãos da União tem para
,

-;om as ernprêsas carbonífe-

.as, será presidida pelo eng,

R u i Maurício 'de Lima e Sil

va, conselheiro do Conselho
',\fat:"ional "de Minas' e. Meta-'
[urgia, e. tem como lJ1'embros
os engenheiros AveImn Ig
nácio de Oliveira, diretor

geral do Departamento Na
cional da Produção Mine

ral; Paulo César Martins,
vice-presidente da Cia. Si

derúrgica Nacional e Gon
tran de Souza, da EFCB e

31'S. Paulo Ferraz, membro
da comissão de Marinha

Mercante; Adernar de Faria,
representanté da Confede

ração Nacional da Indústria
e Elias do Amaral Souza, re
presentante . do- Sindicato
Nacional da Indústria da

Extração de Carvão.

Conselheiro Mafra 6. Fone
2.3.i8

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

CASA
Aluga-se uma casa para

pequena família em Coquei
ros, Práia do Meio, na cha
cara da A FLORICULTU-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



., .

•

•

cípio d7 incêndio nas ins.t�,.
tações da Câmara MUnICI

paI, (lurante os trabalhos

da Jl�são ordinária do Le

gislativ\) da cidade•..

pouc'q' depois das 4 horas.

, da tarde foi notado por fun

cionários q�le se produziam
chamas no fnterior do tubo

coletor do lixo. O fogo-cres-

o Ministro Concedeu Potencia Dez Vêzes Inferior A' Da Guar�já '.
NÃO FAZ MUITO, [or- h d M" tr d Via

' ......()....o....o.....o....o....o....().-.o__()....()....();.-.o�)�)..-.<).-<)....()��).....()....(...().-.<��)�

���s al��:�;����l �e:!:rC:i�� É!���I�i��Ii��lf;��:,çÃ�1Ana'1]·ses
'

V!n ura \! m arl'II·Oconcedida, pelo sr, Ministro E OBRAS PÚBLICAS" I
.

.

da Viacão e Obras Públicas,
_ E.XI10SI' ......aM·o de motivos: �" '.

" ,'. • .;
,

"

conces�ão à Rádio Diário ".

'da Manhã Limitada para PR 23.142-52 - n. 258- i (,luem se propõe a liderar' mos à conclusão vergonhosafuncionar com dois mil e GM de 19 de março. de 1953 I

'I!I:'lF
",

R I f ' ,quinhentos watts. A notícia, submetendo à consideração grupos humanos assume res- de que os funcionários pu- Rou.bou .Da�, 010:. ea. e oi.' prêse, apos, aevidentemente, vinha ferir presidencial o processo em ponsabilidade perante o blicos, em sua maioria, não
JiiII"'"

•

o prestígio que desfruta, em que a Rádio Sociedade' Cruz conceito público, que o [ul- percebem o suficiente, nem

rua Fe·lípe. SchmidtSanta Catarina e 'no Brasil, de Malta Limitada, com sé- gará, inexoràvelmente, atra, mesmo às necessidades pri-
a. Rádie Guarújá. de na cidade de Lauro Mul-

I t h Os gatunos, 'talvez OI'!!!'- Schmidt movimentou-se. Al- I Lá, ouvido pela- reporta-
. ..

vés da História. már ias do e emen o umano �
••

No entanto, o Diário Ofi- ler e a Rádio Diário da Ma-
nfzados em quadr ilha, estão guris momentos de exc ita-" gem, 'declarou cinicamente:.

d L' d d A ação de um líder que � que nosso Estado não tem .

I "R bei B A'
ciaI da União, de 16 o cor- nhã Imita a), com se e em

em franca ação -nesta Capi- ção do perseguido. Final-, _ ou ei em uenos 1-
rente, publica o despacho Florianópolis, ambas no Es- preze seus princípios; deve autor idade moral para exi-

tal. A Policia Civil, com os' mente, Walmor Elias, o la�, res, em Pôrto Alegre, em S.
do sr, 'Ministro da Viação e tado de Santa Catarina, so- corresponder às pregações g ir eficiência. e produção de elementos' que conta, está rápio, foi preso e encami- I Paulo e até no 'Rio. Mas, vimObras Públicas, que conce-: licitam autorização para doutrinárias que formam a seus servidores. em ação, também, para cap- nhado à Delegacia de pOli-I' a ser preso em Florianópo-de à Rádio Diário da Manhã instalar na última Iocalida- ,

.

d dei tUI'a.I' os mel ian tes que, u ltí- da" onde se encontra. lis ... Bonito! ... ".substância de sua filosofia. S. Excia. fOI um ver a el- ,permissão para 250 � du- de uma estação radíodifu- mamente, tem procurado in- ._.().....()_o....(J....() (,....()__()....()�,._.(.•

2-0 tt d Quando não há sintonia en-. "0 presente de grego que a
A bl'·!!i L

'.

I t"yasentes e cinquenta watts, e sora com o wa s e po- vestir contra o alheio. Os ssem ela egls a Inão, 2.500 dois mil quinhen- tência. "Conceda-se à Socie- tre o ato e o fato, entre o ODN ofereceu a S. Catari-
roubos e os furtos se suce-

tos, como fora alardeadQ,.. dade Rádio Diário da Ma- pensamento e a realização, o na. dem, numa sequência alar-,

E 8 4 -3" (R tit id ' Sessão do dia 20-5-53. ../.Assim, a futura emissora nhã. sm - -(> es I ur o
pseudo líder esfacela-se an- Decepcionou, /completa- mante...

Presidência: Volney C. de,funcionará com potença dez o processo ao M.V.O.P. em
.

l'd dã Mas há o roubo de ontem
1

.

te a crítica e o desprêzo pú- nente, a qua quer CI a ao ln, '

'Oliveira.

I
Os deputados Braz Avesvêzes infer-ior a' J-7, a nos- 11-4-53. Reproduzida a pre-

'

F t R I ali' a' rua Fe.

I' na o o ea, -

Secretaria: Lenoir Varzas e Enory Teixeira Pinto, nasa Guarujá, sente publicação por ter blico. O sr; Irineu Bornhau, honesto que via na c arma-
S h id d

.

d �lipe c mi t, e prcprre a-
Ferreira e Elpídio Barbosa. tribuna, apresentaram doisEI'S 'a exposição de motí- saído - com incorreção no sen é Um dêstes líderes de Ja udenista de 1950, uma

1 'd W ld A I t''r -

e e a emar nac e o.
Falecimento do Prefeito de projetos de lei. O primeiro,vos e o consequente despa- D. O. de 11-4-53.) má argila, que não supor- iova era, onde 0 asfalto das Foi uma aventura de um .

I
.

3...()41...()�() ()��(�()�_().....,_. Curitiba altera o dISPOSto na ei 55,tan do o calor da verdade, ra- estradas de penetração ras- 'gato" que, na sua vida, já O deputado Osvaldo Ca- de 15 de novembro de '1949
cha-se todo, deforma-se, Iaria todo o território; as brlncou com as policias de

bral, na tribuna, faz o n e- e o segundo, de autoria do
.isinas hídro-elétricas des- 3uenos Aires, de Pôrto Ale-

crológio do Prefeito da Ca- dep. Teixeira Pinto, qúe a
rre, de São Paulo e até do oítal Paranáense, Dr. Erasto presenta um novo projetopejariam energia em tôdas K' t Dl., rcro, como, on em, na e e- Gaetner,' recentemente fale- de lei, COl\10 substitutivo aoas latitudes; e onde tudo -acia, entre blague, cínica-

e ido naquela cidade. seu projeto de lei, já apre-fosse servido por um qua- .iente, den unc iou à reporta- \ 'sentado, e que visa a cria-
Iro de funcionários felizes,

"

rem , .. Mas,' aqui, foi prê- ção de corpos de Bombeiros
.o l .

t
.colhido candidato ao govêr- bem remunerados. para o 111 erior.

\AVENTURA A I
-

dO funcionários foram nu acao o concurso paras Walmor Elia's, eis o aven- Fiscal':.do 'Impôsto de Con-,

que ou S. Excia. usou de'má craídos, e além do mais en- urciro. Trajando bem; se-
sumoPR INC IPIO DE IN - fé, concientemente, ou S. xovalhados, pois a bem soo lhor, de ·boas maneiras. 0- Na tribuna, 'o deputado

" 9} "Excia. diplomado na escola ,lante e lapidar frase "Ho- lhou a placa da FOTO Fràncisco Mascarellhas,pro-
'J C�·E·N..0'{ IO:•.'ii,'·NA ..

CA- - �EAL, subiu a escada. Na
testa contra a validade do',da vida, não compreendeu, o mens para os cargos e nao

" f'
.mte-sala do gabinete. foto-

concurso ,patrocinado pelo

M·AR"A .

têxto de- sua or�ção, possi- ;ar.\�'os parda
os homens. 01 rráfico, indagou pelo pro- DASP, para Fiscal do, Im-í'elmente, bem revista por outro engo o em que calram )rietário. Responderam-lhe pôsto de Consumo, por ir-

, --- �erêu Corrêa. nuitos.de bôa fé. lue êste ausentára-se. E o regularidade na al!Jertura'de.

ALEGRE 20 (V
.

d
.

t 'd d m l'a· d'd mtuno, perma]1eceu, olhan- d t t'
PORTO

.

, . �la e 111 enSI a e e ·e - Analizemos o tóp.ico refe- Não fossem as me I as '

um os p-aco es que con 1-
.

. '10 as paredes ... Momentos h'A.) -. 'Durante a tarde de zão disso foi imedIatamente rente no funcionalismo pÚ-. tomadas pela Assembléia· n am as provas.'[pós, saiü" sem ser visto.ontem verificou-se ulF prin- �hamado o Corpo de Bpm- blico: :"egislativa, ainda estaria- ;anhou a rua. A "visita' es- Termina, solicitando'. quebeiros. "Até hoje não pude com- mos assistindo ao movimen- :ava feita e o "golpe" fôra' Pelo passamento dêste; a Assembléia Legislativa se
Quando os soldados do fo- preelider como é que um to contínuo de remoções de iado, como planejlldo. . . brilhante vulto ,da polític� i dirija à Dil'eção do DASP,

go comandados pelo 2.0 te-, país que avançou tanto no professores, por o�'��J).s de A PRESENÇA DA e do magistério superior pa: pedindo a anulação 'das pro-
t M" B d- S '1

'
,

. 'REALIDADE... ranáense, requer constasse vas do dia 19.
.

nen e arJo ran aQ t- oa.,� domínio da ass. istência SO-,' qlftalquer cabo político do
\lTaldemar' A I I'• 'Y

, nacleto, o i emoata um voto de profun-' O assunto causou celeumares, chegaram ao 10cal, Ja cial e da legislação traba- .inter,ior.' oroprietário da F O T O do p�z�r e que se desse co-
I
entre os srs'-c- deputa'dos,as chamas haviam sido de- lhista, tenha esquecido os Para melhores facilidades, REAL, momentos após che- nhecimento' desta homena- 'principalmente por, partebeladas por serventes da seus servidores, o que vale outorgaram a uma simples '�ou, sendo, cientificado' da gem póstuma, à família do: dos deputados Cássio M'edei

Câmara, não ten,do o sinis- dizer, o pessoal da casa, cuja funcion.ária o título de pro- [lresença, antes, de' um "vi- extinto e ao Governador do

I
ros, Osvaldo Cabral, GaIlot-

'd
. ütante".. . ilustre! Mas, vizinho Estado. ti Peixoto. e Paulo Ma.r_ques.tro assumI0 maIOres pro- sItuação não resiste a um fessora e entregando a di- . .

. nada maIS, lh� foi �dlanta.,. Em nome. de suas banca- I ,A .pedldo .

do ',depqtad.o'confronto com as demais 1'eção de um órgão especia- do, Entregando-se as suas das,. solidarizaram-se os CaSSIO MedeIros'e com apro-
dasses assalariadas. Tor- lizado como o Departamento obrigações, deparou que lhe ;. deputa-dos Ylmar Cor'rêa, vação do pl.enário, foi o as-

.

HOJE, NA GUARUJA' 'lou-se verdadeiramente hu- 1e Educacão, a mãos iná- faltava uma máquina .foto-' João José Cabral, Enory T. sunto à deliberação da Co-
-----...:...------------- ____. b

. d' t " t ,�ráfica, que deixára à parê- Pinto. - I missão _ de Petições, para,nilhante a situação ·em que eIS, em e llmen o a pIO·

I'
..,

. . _• I' I D- d ie. Melhor Investlgando, deu I Aprovado, unanimemente" posteno r apreClaç.ao da Ca-U can.or ",ar os' IX, a vive a maioria dos funcio- fessores capazes, com longo .linda por falta de um terno �)...() , -..<)_()�(�)���.

T
•

. nários estaduais" ... e eon- tempo de serviços prestados completo e 3 calças. I

F Q a'rv- Úpl tinuando: "porque assim 'LO magistério catarinense. NO MERCADO, PA�- .."e I"l · an . �. Carlos Dix éstá, nova- Ag'ôsto, para oferecer algu- não terá o Estado autorida- Por isso custamos à acre- SElANDO COM O TERNO ._ � �mente, em Florianópolis. mas horas agradáveis aos
de moral para exigii..-lhe ditar, que um país'que avan� ROUBADO... I" �,

Vem revêr amigos que aqui socios do veterano Clube da mais eficiência e produçi;io ;Oll tanto no domínio da as-
.

Verificando o roubo, ,Wal-
I

O coq_�letel que, no dia 13, oferecemos aqui nademar Anaclet'O correu a rua
redacão, foi a parte bebe-come-moratória do pro-del'x�I';;>, l1a' dois anos. Vem rua João Pinto.

de seI'vI·çO".· '.I·ste'ncI·a soc'l'al e da legisla- �. t m d .
" ..

-' . .)ara a.., Ir, enquan o u os
grama dó 400 aniversário de fundação de O ESTAOD.lencantar () público floriano- OnteqI, Carlos Dix estêv,e

Ora, desde o advento da ,�ão trabalhista, tenha dele- leus empregados ,foi à Polí� O gerente anunciou-o ... e mandou arrumar �pol�tano com S�las canções· em nossa redação, trazen- 'Nova Era' os vencimentos �ado poderes de direção, de :ia registar o fato. No Mer-
mesa. O diretor estrilou! Queria que o serviço fôsse

'lh t' do nos como sempI'e o fe'z 'd d- 'ado Público, encontrou o
enco'melldado e COl1tI'atado. M'OStI'OU as conseqlle'n-

maravI osas e seus no a- -"
.

do funcionalismo continua- governança, a um CI a ao
d

.

h adrão, já passeiando com a
cI·a.s do f'I'asco, a. decepça-o dos convivas. Acaboll la-veis, 1;)oleros .. E," êle, atual- quan o aquI c ega, o seu

�'am os mesmos, aqueles' �u,J'o único mérito consistia .

b' S'Otlpa que lhe rou ara. e-
vando as mãos na pia ponciopilateana dá redação.mente, da. Televi::;ão TUPI, abraço cordial e a, sua :pa-. mesmos vencimentos que 2m. possuir uma bolsa reple- �1ll�01l o larápio. Este cor-,

'No dia, depois da missa na Catedral, quando o dire-do Rio. Andou terras, na lestra agradabílíssima, que tão profundamente choca- ta, e 'que hoje vive a aper- 'eu, �eguido de policiais e \

tor entrou na redação, o ger.en.te foi mostrar-lhe asEuropa, na América Central encanta.
ram o ideal e a compreensão cal' o cinto do funcionalis- )opulares. A, rua

__

Felipe gentilezas do comér-cio local: engradados e. mais en-
e na América do Sul. Can- Florianópolis ouvirá, ho- de S. Exéia. no, crendo, talvez, que to· V· I d It.. gradados de cerveja, bandejas e taboleiros e b�a-

lt'd-
,',

'J'e pelas ondas da GIlaI'IIJ'a' « a' e o 8]81'> vessas de sal!!adinhos, litros de misturas coquetéli-tou para mu I oes e arran- , " ."
.

' Se \ considerarmos o au- dos têm as mesmas oportu- ,.
�

d I '''mal's poplllaI''', as can- O VALE DO ITAJAI Re cas, sem contar uns wisqueis, uns runs e uma cham-cou os consagra, ores ap au- '..
:mento do cust-b de vida nes- lidades daquele herói da ve'- ,

'
-

rista do Sul, agora em sua panhas que o, Schnorr, o Raffs.-e o deputado Nevessos do público �ões dêsse notável cantor tes dois últimos anos e se- 'ha história: "O Empreitei-' I' t
.

t d b
'

.

lava fase, chegou-nos, on-· esqueceram- cava helrosamen e aqUl. na en·a ara eargentino que, no Brasil, há· guirmos as pregações do "O de Estradas". tem.
'

e, que foram imediatamente individualizadados.dezoito anos, já se conside- :andidato Irineu, ,chegare- O. Carneiro Filho Impressa nas oficinas do Quando o mestre Barreiros, o Tolentino, o Gus-
1'a brasileiro. TornaI do Brasil, do Rio, a- tavo e outros foram chegando. o Domingos,. de gra-

oresenta, na capa, em côres, ça, i'a mostrando o acêrvo de gentilezas, qu,e alí es-

'\ senhorinha Marilia Ca,m-' tava' pronto a ser imolado, sem amolar os cofres an-

lOS, filha do sr. Olinto ti-valescos do jornal. E os trocalhidos foram saindo:'

um Campos, fino ornamento da Quem está dando engradados de cerveja?
;oci�dade de Lajes. Nessa Dá-os,. o _lVfiguel!
,dição maravilhosa, que Só o Daux?
Oseias Guimarães e Dora- Não! O Savas também!
l.écio Soares organizaram, I,

:_ Bom amigo!
�om o capricho de verdadei- - Apóstolo!

.

1'OS homens-de-imprensa, o Mestre Barreiros pediu um refrigerante, que oAnte-ontem, às Ii' horas, 24' de Maio, procurava des-
G t 'I' 't 'd I'

,.

I.eitor encontrará farto ma- .

us 'avo serVIU, so lCI o, com rasga os e oglOS a lll-
�proxima d a m e n t e, Tito viar-se de uma camionete, terial em clichés, destacan-I dustria local. E entre Mendes; o pate-papo prosse-
Kretzer, casado, de profis-! 2'ovérnada por Rud Schnorr, t i I guiu, com as informações do gerente:/ I

�

, .do-se, en re as repOI agens, ,

são motorista, residente em colhendo aquele menor que, às do 560" aniversário do! -, Estas beers ,aqui, foram presente do Arma-
A I·

. ,.

d S- i "

;

d 'h
.

CentI'o Catarinens·e, a's das I zem lVIeurer, alí da frente .nge ma, munlCIPlO e ao em consequencla o coque, .

,

I realizações da PrefeitllI'a. - ótimo! Elas vem ameurizar a situação!José, dirigindo o seu cami- fraturou uma d'as pernas. .

d I dMunicipal de Lajes, cujo! Nesse momento entram uas a enta as traves-
nhão, chapa 6-77-32, colheu

Prefeito, dr. Osni Regis, alí ' sas, amarelas e perfumadas: nUma delas, espetacu-
o menoi.. Oliverio Martins, I Incontinenti aquêle moto-

se vem consagrando como
I

., lar maionese, e, noutra suculentos churrasquinhos
com 7 anos de idade, d·e côr I rista socorreu ó menor, in- �!m dos melhores adminis-I de lombo de leitão, à milaneza - oferta do Restau-

, J,

H' I d tr'adoI'es de Santa Ca.taI'I·na. rante Estrêla. O Tolentino avançou, uma, duas, trêsbranca, filho de Homero' ternando-a no osplta e
.

I O VALE DO ITAJAI,. Re- vezes. E, ainda se lambendo, comentou:Ivlartins e Anita RodrigUes' Caridade, quarto. n. 7, onde So l'ealm te 1 m home"" d trAI' E aI vista do. Sul".honra a cultu-
� u, . en ,. I ,'tO e es· e a, s-

Martins. O veículo, que de- i ge encontra ,em Ú;átamento. sim todos quantos almoçam e jantam no EstréIa!
mandava esta Capital, fren-

(
O fato foi levado ao co- :� dir�����e����g�;::;,::s:, Amanhã tefn mais.,

.

te à Agência De Soto, à rua! !1hecimento, da ,Polícia. brasileira. j
\.'G�I1.HtRME . TAL

'lo; �

"" 'f� .::Il, �

Projetos de lei.

I

Analizando o discurso que

S. Excia. pronunciou na

convenção da UDN, em 2 de

julho de 1950,'quando foi es-

desmancha-se, . aniquila-se.

Florianópolis, Quinta-feira, 21 de Maio de 1953

no do Estado, concluiremos

p,orcões.

Colisão
colos

de lei

Colidiram, às 14 horas de
.,

ontem, na ,�squina da Sete
de "Setembro

�
com a Conse-

�enor coibido
caminbão, Irafurando

uma �as pernas

por

NO ESTREITO

lheiro lVIafr�, o caminhão
na Companhia Telefônica

Hoje, às ·20,30 horas, Car-

Catarinense e' o ônibus,
número 7, da Auto Viação
Santa Catarina, que faz a

linha Estreito-Fpolis.

.
Vem êle ele Curitiba, �nde

se apresentou à 'platéia cul

ta da visinha Capital.
O caminhão subia a Sete

los Dix estará no auditório
I
de Setembro quando foi,

da Guaru.iá. Realizará um

I i!leSperadamente, abalroado

r:cital c.om .boleros. e ca�_"1 p:lo, ci�ado ô�ibus q�e, c�m
çoes regIOnaIs. AqUl, pOSSI-' vlOlencla, o Jogou a beIra•

I
velmente no próximo. sába-; da ·calçada. Fel,izmente, não

, ,
'

do, estará no Clube Doze de houve vítimas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


