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Um, A UIYI, Os Que;Seguirem Garcez,!
.

.

p���·t���:,=��::���::,,���do lado do governador' Gar- mal' e seus amigos.�· a c • • .,
c

_ ontem chegado ao Rio - Por que essa desigual- I d' IOma.s antigo Dla- ,cez enl e �
•

d 5 C
·.

_ como do lado do sr. Ade- dade .de tratamento, se o

�I a Ramol � I�r •.
o e • atarlna �mar' de Barros, a palavra PSP em bloco jámais lhe ne- �

�
�

rompimento, as relações en- gou apoio? - perguntou-lhe

I
ERENTE I I�

�no XL i
tre os dois próceres paulis- o deputado Arnaldo Cerdei-

,- �
tas estão colocadas precisa- ra. I N. 11.614 It de rompi- - Eu p'reciso de base po-. o.

mente. em ermos
__,__ >()....o.-,o.-.o.-.o.....o...

:I::ti:'!:t:::'lb;:';:�: �!:G:'�P:;�;b:::Ua:'I:t:';; -A�7D�l-rehOçjea:08 PádgBe, '''0 ESTAoFo10::',nÓPOIi"
Domingo, ÚdeM;;;;;-d0.5ã--- Cr; 1,00

favorável à entrega 'do co- sr.. arcez a ase po 1 ica , Imando do partido no Estado -];érá êle de procurá-la nou- ME CARO RUBENS, DIRETOR E AMIGO,.
ao Governador, desenvolve, tro sistema de forças, to- não estou zangado. Estou comovido, e muito, !
contudo, esforços dramâtí-. mando por base simplesmen- teu generoso, forte e cordial bilhete de ontem, I!pelas colt as de 9 Estado.

_

.

cos no sentido de evitar que te a Coligação e os partidos
Quan "0 ao contrabando da fronteira.-sul, nada me;

a recusa do sr, Adernar de = próceres que o apoiem. resta sen
-

o esperar-lhe a ficha de identidade e o indis- !

passar o pôsto ao sr. Garcez, EXPULSÃO pensável estágio em terras catarinenses, para lhe dar o

signifique o esfacelamento Do lado do sr, Ademar de trôco que em miúdos, possa ou venha eu, pela imprensa, Atenderá, na próxima saman.a, àsBarros, estão sendo tomadas pôr-lhe n s mãos, já então esclarecidas pelas impressões
do PSP.

d igita ls, - como a gente de bem ou gentio �nxovalhado,
dí A ,bl'BASE P�RA GARCEZ medidas drásticas destina-

conforme as provas policiais o classificarem na folha au lencías pU ICaS......
das à cientificar os amigos corrida de jornaltsta.

_ RIO, 23 (V.A.) - O pre- tronco recai sôbre as has- tas que assistem ao sr, Ge- ,-

) T.al não é, porém, o pen- do governador Garcez e os Ning uém me disse, ao certo" quem é êsse Iogngrífo, -' I
M h sidente da República prova- tes metálicas, evitando que túlio Vargas - inclusive o

Sarnento do sr. Garcez, que, indecisos de que não será no Diári da an ã. .

I'I'alv z seja boa pessoa, talvez seja uma bisca, um velmente poderá atender, na sôbré o f'emur trincado in-.' seu filho, deputado Luthero
t bancada pessepis permitida a formação de

1peran e a ",
-

aventurei o, um pirata, um pulha. próxima semana, a algumas cida a carga que n,ormal- Vargas - permitirá." pelo
ta reunida no fim da tarde uma dissidência no PSP. O Com atif'es, nunca fiz relações. Nem de longe.,

pessoas que tenham audiên- mente suporta. .: menos, que o chefe do Go-
11:1 sede da .Àssessória 'I'êc-] .':1'. Adernar de Barros,_antes . Gago', eu? E êle, que será? Bicho, rebutalho, ou ho-.

d d' " I '

?
.

era marca a, e vez que j a AUDmNqA COM GAR- vêrno, possa vencer a crise
nica de São Paulo, declarou de embarcar para Mato mem.

,

,

Na spciedade florianopolitana, há dúvidas negras a .lhe fOI entregue o novo apa- CEZ sem interrupção de suas a-
que, não lhe tendo sido dada Grosso, hoje, se diz disposto I

. respeito êsse ádvena, acolhido com resguardo, e olhado, ralho ortopédico destinado a Até ontem, no entanto, o tividades administrativasdireção do partido e que a expulsar do PSP, um a um, 'A

t

l'
.a . .'

.

cnm sur resa e espan o. J
• , devolver-lhe a mobil ída de, sr. Getúlio Vargas ainda não normais.

lhe resta fazer é prestigiar todos os que preferirem o

lEsto 1 à tua mesa, Rubens, e às carreiras vou escre- compensando os efeitos da esteve em condições de re-
os deputad'os que o apoia- sr. Garcez a êle. vendo n tira de papel que deixaste aqui.' '. A

•

"JO I b-'t .. .

d
. .

I " 'Ílssura que sofreu no osso ceber em audiência, atribu-a ne la I uei a poeira o meu camm 10 •
•

P I�t·
No ,eu rastro, êle, o x do Diário, descarregou o seu de uma das coxas. indo-se a recomendações mé- seu tratamento apresenta·

No.ta·,5 O I Ica5 veneno. !fereço-Ihe, a êle, com êste bilhete,' um cheirinho O primeiro .aparelho, que dicas o rato de haver mar- resultados lisonjeiros, pois
das pega, [as que imprimi no jornalismo barriga-verde. o Presidente usou logo após cado a entrevista com o go- o Presidente tem assinado

d d t d W d I J
O' Por ora, "

é só. Virei, mais tarde, de" outro, modo, "Sé êle'd 1O preço da carne e o o epu a o an er ey umor, o aCI ente - .no. qua tam- verriador deSão Paulo, sr. volumoso expediente sem
. lh não haja tentado desviar a trouxer público, de cara limpa, o seu passaporte. Do

pescado corriam pare os, a-
contrártc l. .

"
. bém sofreu fratura do bra- Lucas Garcez, para às 21 que isto lhe haja causadoo C 'tal até que o rota da Estrada do Trigo, de JqUI na api ,.

. Rube s, amigo, um abraço fraterno de quem é muito. ço - tomou-se ineficaz horas, quando já poderia, maiores danos. Esse fato foiprestigio monopolista plei- Lajes e de Florianópolis. =x

teou o aumento da primeira O repto teve profunda re- e sempre teu companheiro velho, porque as medidas da coxa sem publicidade inconveni- constatado por jornalistas
para doze cruzeiros. A ine- percussão na opinião públí- BARRE!ROS_�ILHO e da perna, que devia prote- ente, conservar-se no leito, chamados a assistir, ante-
Iávcl Coap meteu o dedo no ca.v O povo não compreende

A' .Z to Hora' .de 16 p',ara-
gel', haviam sido tornadas O aparelho receitado ao ontem, à chegada de trezen-

b clu ir como o sr. Wanderley Jú�caso e aca ou por con
com êr ro. presidente da República des- ,tos documentos que o sr. Ge-

d OUCOl E deu níor, eleito com o seu voto, ,que oze era p .

líserãaes.naví
> O APARELHO tina-se a evitar que êle per- túlio Vargas, assinara, .osquatorze! O pescado não na Capital e nos Municípios .

IZaraO OS navIos
.

tem protetor nem monõpolío. beneficiados com o traçado
" . '.' .

I,
z.Ó ,.J".

�

'.

O mecanismo do aparelho manece imobilizado durante rubricara, durante a n.oife
Contra os pescadores.dis-' ':lue pretende alterar, haja] RIO,23 (Y.A.) -- A'Co.- nos sLQ{llcatof;"d"l!l':'l .. 'trêt:l (j-ate--aplj('{\-do;.'pfira,y�glül:behrcel"a-·t(ida o-tenipo�de trata-mento, da-véspera. Nessa oportuni-

,t llésos, sem fôrça, voltou-se tomado essa. iniciativa: Fa- missão de Greve dos Ofi- godas profissionáis çita- locomoção 40,presidei1te da . que'necessàriamente' não s�- dade, informou o funcioná-
a Coa}); através dos rigores çamos-Ihe justiça. A inicia-

utiea da J.Vlarinha das, não tendo sido apresen- República é constante 'de rá muito breve, pois a con- rio da presidência sr. Darcida fiscalização..Esta, ante- tiva .não é, não póde ser sua,
. .

d mitiu ontem a 01'- tadas respostas imediatas, duas peças, sendo a primei- solidação de. fraturas tais do Carmo, que o expe.dienteontrm, apreendeu o produto . mas, necessarIamente, e- -

do trabalho de um pescador corre de exigências do Go- todos os llavios por que dependentes de de- ra composta de duas hastes vari� segundo a idade da está em dia e que o número
e torrou-o pelo preçó da ta� vernador. nacionais, estejam onde e�-. lilJeração coletiva, em as- metálicas, encimadas por vitima. Não obstante, admi-I de assinaturas presidenciais
bela pré-histórica. O pobre Aguardemos a aceitação tiverem, aralizarem os seus se�bléias que deverão ser uma semi-alça que, aplicada te-se que o recurso de que

I
continúa no ritmo de 500

dor a final recebeu do- repto. Senão isso, a con- .

b' opesca , o , serviços partir de zero ho- convocadas com urgência, 30 os ossos' IlIacos, sustem lançaram mão os ortopedis-
.

por dia.
agros cruzeI'ros em que fissão, pelo silêncio do sr.os m

ra do dia 16 de Junho, caso (' peso do corpo do enfermo.
se transformaram .os seuS Irineu Bornhausen.

te"· dpeixes. até. ess.a Clata não hajam si- I
.

As' duas hastes de al'ticu-
. onsequenClftS as en.

Uns quarenta, ao todo, d� resolv�das as d'��s ques-,' Em dobro ii COI· lIam, à altura do joelho,
I't'bentes do RI-o,.Uar·segundo A GAZETA. Cerca Im Lima' a sra",1 toes que \deram ongern ao

t
'

d tempo
- com outras duas que de�'ce� � 1...

de DuZENTOS, afirma, de- movimentlo: assinatura do agem e I paralelamente para se Ulll- ALENQUER, 23 (V. A.) rência da família e das mer-
bochadamente, o jornal ca- Imaral Peixoto regulamel!lto melhorando aI' , rem, sob o calcanhar atra- - Ruiram mais três casas

I

cadorias para outros luga-pitalistà .
do sr. GÓvern!).dor ,

do Estado. Desesperado com alimentaç/ão de Dordo e o RIO, 23 (V.A.) - O che- vés. de uma peça de ·metal, ríesta cidade, estando entre res.

a ninharia, o pescador ras-
.

LIMA, 23 (U.P.)' - Pro- pagqmento de quinquênios, I fe do governo aprovou o pa- que as liga horizontalmente. elas as das sras. Virgilia' xarem;
gou o dinheiro, com o qual �edente dos Estados Unidos -:le acôrdo com a decisão pro-

! recer do consult\)r geral da Dessa forma, todo o pêso do Marques e Manuela Tavares, AMEA'ÇADA A MAIOR
,não supriria as necessidades --;hegou a esta capital, a sra. ferida, pOl' unanimidade, pe-,I R.ep,ú�lica no �r�ce�s.o ori- "--- esta no bairro. de Loanda, FESTA DO BAIXO
da sua familia. �to de de-

Alzira Vargas do Amaral ;0 Tribunal Federal de Re- gmarlO do MmlsterlO da Breve dos OP6rà- que é o mais alto de Alen- AMAZONAS
sespero, lamentavel, mas I .

compreensível, diante das PeIxoto, esposa do/governa- '�ursos, desde 1950.
.

i Guerra, e� que os oficiais

rl.os de.auto-' quer. A casa "Virgem do ALENQUE.R, 23 (V. A.)
desigualdades de tratamen- I dor do Estado brasileiro do ARTICULA'ÇÃO COM OU- 11êdo Jacob Blauth, Waldir Nazaré", de propriedade do - Está ameaçada a festa de
to. Rasgar dinheiro,. é cri- Rio de Janeiro, e filha do TROS SINDICATOS :lilagalhães Pire.§. e Oscar móve,ls gránde negociante EUclides Santo Antônio, padroeiro da
me. Proteger tubarão, não 'é! presidente da' República do A Sub-Comissão Inter.- Fernandes de Alencar,anti-· Cabral, está' çomeçando a cidade, em virtuJe da en-E ao pescador as autorida-

FAdes Ul'l'umaram terrível fra-
Brasil. 3indical da Comissão de J'os componentes da orça DETROIT, 23 CU:. P.) - ceder, obrigando a transfe- chente do Amazonas. A tra-

glante, como narra, jubiloso, A sr...a. Amaral Peixoto }reve, iniciou ontem os sel1S ,Expedicionária Brasileirà, Disputas trabalhistas leva- dicional festa religiosa, que
o jornal do sr. Bornhausen. veiu a es'ta capital' em ca- :.ontatos com outras entida- pedem contagem em dôbro ,'am mais d·e 130 mil operá- Chamado tem inicio a primeiro �e ju-Tudo subiu de p-reço, nes- ráter particular, acompa- Jes, visando obter a adesão do tempo de serviço presta- rios de fábricas de automó- -

t
_ nho e'vai até o dia 13, atraí

) tes últimos anos. Em 40% é .

nhada do embaixador do 1e tôdas as categorias de do eIll campanha, veis, em toda a nação, a a- mls erlO-so romeiros de Monte Alegre,,

o cálculo' da alta, feito pelo
I

B '1' t
A

I
RIO (Agovernador. raSI Jun o ao gove,rno pe- ,:ripulantes, à greve cuja Estudando profundamente' bandonar o serviço, hoje, es- ,23 V. .) :;:- Esteve Santarém, Obidos, Oriximi-

Completemos o quad'ro. ruano, sr. Caio de M.elo iniciativa os oficiais de náu- a questão, concluiu o con- perando-se qU,e o número. ontem, na Câmara Munici- ná e Terra Santa, além de
Eia, Coap! 'Reaja! Não em Franco e senhora. :ica as/sumiram, mas, que na 3liltor geral da República dos faltosos se eleve a 177 paI, o sr: Ad ,de OliveiI:a Me- ser considerada a maior
cima dos tubarões, que são realidade iriteressa a qua- por entender que, em rela- mil na próxima semana. Só nezes, assistente do prefeito, concentração de povo dofortes. Os peixinhos estão

torze sindicatos. As 'primei- :;ão ao pessoal da Fôrça Ex- na zona desta cidade, mais ;ancelando as audiências de Baixo Amazonas. A popula-iii! Cadeia com eles! �e gri. Oraça-o pal'm 'Paz o •

d
.

t
'

tarem, serão com.unisfas! Se IJ a ras articulações fizeram-se pedicionária Brasileira, há de 78 mil operários falta- varIOS verea ores, em V,ll:-U- çãç está orando, pedindo a

l'asgarem dinheiro, serão ri- ;om as diretorias dos órgãos lei' especial a observar, no ram ao trabalho. ,Todas as de do coronel Dulcidio Caro Deus qÚe faça as águas bai-
cos e malcriados.!Páu neles! WASHINGTON, 23 (U. de classe dos marinheiros, tocante à percepção do pre- três grandes empr€!sas fa- d-oso ter sido chamado ao

Antigamente, com um q'uilo P) O 'd t E' d h I t" dO' Catete.. - preSI en e Ise- ':los'motoristas e dos foguis- �o e campan a, e emen o Dl'lCantes e automovels,a' .
.

de pescado, compravam um '

.

- "1) 111"0 DA CIDADEnhower anunciou hoje que o �as.e hO.J·e prosseguirão, de- básico para a contage_m em General Motors, a Ford e a � A nossa reportagem, p:·o-. - .' ...

quilo de carne ou três me- .'

tros de riscado. Hofe não "M:emo�'ial Day" (Dià da vendo completar-se no inicio dobro do tempo ,de serviço. Chr'ysler, bem como a Stu- curando esclarecimentos ...
.

'

compram um' metro nem Lembrança), 30 do corrente, l::la semana próxima. Acentuou ainda a referi� . de baker, a W.il!ys...Overlk·nd, I.;om o sr. Lourival Fontes,
meio quilo. Lenha neles! seria, nos Estados Unidos, OUTRAS ASSEMBLÉIAS .Ia autoridade que os textos a Nash e·a Kaiser-Frazer. 10 Catete, foi informado pe-
Nesses ladrões debochados! um dia de oraçÕes para. a O .assunto foi debatido iegais destinados à proteção I SOIT1ente a Hud:.:oll. e a Pa- o ·mesmo de que ó coronelEm quanto andam o'açucar, .

paz. ._ daqueles que 'enfrentaram ckard não., foram atingidas .Dulcidio Cardoso ,não haVIao arroz, .o café, a banha?

C t d ·d
.

.

Borracha nos peixeiros! A Numa proclama�ão presi- UI O <, e VI a na os riscos d,e uma guerra e pelo movimento. "ido" chaIYj�d:o. No' g;�bfnete'
culpa desses desajusíamen-' dencial, o· sr.· Eisenhower

I
. . ::leIa sairam mutilados ou in- A disputa se centraliza na '.lo pl'efei'to, da mesma for-

tos não é deles. 'Iodo mun- pede ao povo americano rgentina válidos devem, neces.sària- qu�stão de saber se operá- na, fomos informados de
do sabe disso. Mas, sem um "que honre os que cairam BUENOS AIRES, 23 (U. mente, receber uma inter- rios de determinados servi- clue os trabalhos durante abode expiatório as autorida-
d no campo de batalha e que P.) - O indice do custo da oretação liberal (Õ generosa, . ços podem ser err..__pregados carde 'decorreram sem qual-es e as Coapes e Cofapes
não vivem. Porrete;. pois, se consagre novamente, pela 'vida' publicago pela revista em· consonância, aliás, com' na execução de outros. A quer interrupção.
nessa cambada! oração, à causa da paz, ,a �omercial "The , Review of a sistemática do nos:;o direi- Ford Motor Company foi a Na Câmara, logo que o sr.'

fim de que possa raiar o dia the River Plate "

é, para o to, que consagra os princí- mais prejudica'da com o a- Arí Menezes deixou o plená
em que não haja maL, uma mês de mjaio, de 538,4 pon- pios da finalidade social da fastamento de 58 mil operá- rio, correu a notícia de que I

�§jWE[���m1Elli2il�fl1t.=
outra guerra, e nunca mais tos - o I��aior báixo desde lei e das exigências do bem rios de suas fábricas de cos- o chamado se prendia ao ca- Qual é o últ-imo peixe?
um sold�do desconhecido". abril de 1�52. 30mum. �. ta, a costa do país .

."
so dos caminhões-feira. 1- A Coap apreendeu!

,.

EMARE PULSARA',
---------------------------11----- --------,...------------ ...----.--

o BRA'ÇO ,STÁ BEM

Quanto ao braço ofendido,

xxx

Este jornal reptou o ór
gão oficioso a provar que o
Govêrno do Estado. pelo seu

. }�der na Câmara F!;lderal,
/

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RITZ - SÁBADO

"(stéT1cAoi Tu�o"
Com:

RONALDO LUPO
BARBOSA JUNIOR,

- LINDA BATISTA
CESAR DE ALENCAR
DIRCINHA BATISTA
VIRGINIA LANE
RUY REY e Osquestra!

Homens �o Deserto
�o....(��(,.......��..

,

A SEGUIR

VENENO

fi

HOJE - RITZ - IMPERIAL e GLÓRIA
UMAlIISTóRIA DE AMOR DA GERA,

çÃO DE HOJE!

em:

Só Resta a Lembrança
ARTHUR KENNEDY

PEGGYDOW
Direção de: 'MARK ROBSON

PRÓXiMO DOMINGO
BURT LANCASTER

O)..()---()._.()---()---()·....()... ().....()....().-.()... JODY LAWRENCE'';'"
GILBERT ROLAND

Côres pela TECHNICOLOR!
RITZ -- 5a FEIRA

PAUL DOUGLAS
JANETLEIGH

e' a.garota DONNA CORDORAN,
em:

"Anjos e Piratas"
UM FILME DELICIOSO!

Com:
ANSE:tMO DUARTE

LEONORA AMAR

Com o Diabo no Corpo /
Com:

DORIS MONTEIRO (cantando "Coimbra")

I . JORGE GOULART (cantando "Jezebel")
\. '-ÂNGELA MARIA (cantando "NãoTenho
Você")

.

BREVE

•

Lira Teriis Clube Clube Doze de
E I:) I TAL Agosto

,

A Diretoria do LIRA TE- cretário Geral - João

NIS CLUBE leva ao conhe-! Gasparíno da Silva e na RUI REY e sua grande orquestra, dia 8

cimento dos' senhores Asso-
I

ausência deste, do, sr. de junho entrante, fará sua apresentação nos

ciados' <ide r�solveu, em ses-: Presidente em exercício salões do CLUBE DOZE ...
�ão realizada dia 4 do cor-! Antônio P. Oliveira Neto, No salão de festas já se acham em expo-
rente mês: I Os ingressos serão solí- sicâo as fotos do formidável conjunto.
1 - Suspender a aprova- citados, exclusivamente �. Acompanham a orquestra, vários canto-
ção de propostas de no-I por Associados, no horá- res e uma dançarina eximia, de plastica es-
vos Assocíados, mesmo rio das 16 ás 18 horas do

I
'

'h di a em que a festa foAr cultura ...
para os que ja ten am en- .l i'"

,

I.real izada ;
A apresentação de RUI REY, tera cun 10caminhado suas propos- .

tas, até que seja conclui. A Diretoria lembra .ainda de excepcional brilhantismo, sendo que espe-
do o, levantamento do ca- 'que os srs.. Associados ra-se grande assistência na 'noite de 8 de [u-
dastro do quadro Social; não poderão se. fazer a- nho .. ;

2 - 'Solicitar de todos os cornpanhar de pessoas ex- Com a apresentação da orquestra, have-
senhores Associados, em tran�as ao Quadro Social, rá s�)lree) que é deicada. aos associados do

.'
debito com a Tesouraria, sob pretesto algum mesmo "Lira Tenis Clube" ...
a atualizarem as' suas pessoas do sexo feminino;

O'
.

I
.,

conjunto mUSICa, com mumeros acor'mensal.idades, sob pena de 4 - Outrossim, comunica

ser vedada a entrada na que a 'Secretaria atende- deons-concertistas e lindas garôtas cantoras,
séde social; rá, diariamente, no horá- executará seu imenso repertorio durante as

Aos Associados com mais rio das 8 ás 10 horas a danças. . .

\

de TRES (3) mêses de todos os Associados que
. A orquestra -de Ruí REY proporciona

atrazo, a Diretoria con- desejarem informações, verdadeiro show dando um espetáculo com-
cede o prazo de 30 dias 'por intermédio do. Dil'e-I,pleto' aos assistê�tes. . .

.

para liquidar seu .debito, tor de Secretaria, sr. 1 RUI REY de osí
.

t di 8l-Gustavo Neves FI·lho. To- e sua gran e osques ra, la'sob 'pena de exc usao, con- ,

forme preceitúam os Es- dos os assuntos deverão de junho, no Clube Doze ...
tatu tos no seu art. 32, ser tratados pessoalmen- .

Extraordinária noite .de alegria, arte e

parg. 10; 'te pelos interessados. esplêndor ...
3 - A expedição de in- Florianópolis, 14 de Maio Reservas de mesas na secretaria do CIu-
gressos, »ara visitantes, de 1953. be Doze, das ,8 ás 11 horas, diariamente ....
estará a cargo do sr, Se- João Gasparino da Silva

o MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN.
ro PARA INF.LAMAÇÕES E DORES.

TRATAMEN1'O SEM OPERAÇÃO' DAS

I

Cerâmica São Caetano
ULTRA SONO

TERA·PIA
TIJOLOS PRENSruJOS, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA-

'TARIO 'SINUSITESPRONTÀ ENTREGA F. INFLAl\�AÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA. \
.

OsnyGama & Cia.
TRA'l'AMENTO COM H<?RAS MARCADAS.

'JERÔNIMO COELHO,�14,-.Cacra Postru. DC!�LT�ougJ!1!E�!o�90
" 239 - Florianópolis _ ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. '

DISTRIBUIDORES ltES1D1J:NCIA FELIPE SCHMIDT N., 113.

,

-'Os Médicos. Vão] PARTIC"PACÃO
à Camara Dorval Borba e sra. participam aos parentes e peso

sôas de suas relações, o contrato de casamento de suaRIO, 22 (V. A.' - Uma filha Irene com o sr. FRANCISCO.
.

. .

Viúva Hilda Jaschke, participa aos parentes e

pessôas de suas relações, o contrato de casamento de seu
filho Francisco com a srta. IRENE.

' .

FRANCISCO e IRENE

Comissão de Direí ores da

I\.ssociação'.Médic do Dis

trito Federal esteye ontem

na Câmara dos Deputados
pleiteando junto �os mem

bros da Comissão �e Saúde,
e dos deputados Bteno da

Silveira, Benjamin. Farah e

·noivos

-�Part1õIPã�
Laércio Polli e Senhora, participam aos parentes e

Rui Almeida que seja-roque- amigos' o nascimento de sua filha LAUDA MARIS,
ocorrido 'em 18· do corrente na Maternidade "Dr'. Carlosi'ida a votação, em plenârio, Corrêa".

do projeto 1.082-501 (reclas-
sificação na letra "O" para

os profissionais de nível

universitário empregados no
Serviço Público) Jmesmo
sem o parecer da (;;omissão

Especial designada para a-

Churrascaria Delegacia
fiscal

Por motivo de mudança
para fora desta Capital ven- TABELA DOS PAGAMEN.
de-se ou arrenda-se a bem TOS REFERENTES' AO

preciar a matéria.

JA' PASSOU O TEMPO
. I

montada churrascaria Ran-: M1J:S DE MAIO DE 1953A Comissão Especial, em
.

b iet c,ho Ale.gre, Maio 25 - Papagento dos'causa, rece eu ,o proje 0,
Sita na rua do Balneario funcionários do Ministé-para dar o seu parecer, no ,

dia 6 do corrente, dispondo do Estreito.
'

rio da Fazenda, Poder

d
"

d d I Judiciário e Tribunal dee um prazo maximo e ez

I'i dias' para cumprir a sua a-IVende-se C.ontas.
trib{dcão. Esgotou-se, no en-I

_

MaIO 26 - Pagamento dos
funcionários dos demais"tanto, êsse prazo, sem que

Conjunto de Maquina e Ministérios.até hoje tenha surgido in-
Caldeira fi-Vapor 120 H.P. Maio 27 - Pagamento dosdicio de estar pronto' o pa-
tripece expansão cornpleta-] aposentados e Salário-recer.
mente reformada em perfei- Família.'
to fun'c ionamen to. Queiman- Maio 28 .:_ Pagamento dos.

.

do lenha ou carvão.

iMPACIENTE OS DEPU·

TADOS. que não receberam 'nos
Ná "emana passada, 155 Informações com Freitas, dias acima.

deputados firmaram um re- 7 de Setembr-o 59 Itaja í. Maio 29 e 36 - Pagamento
querimento pedindo urgên- das pensionistas Milita-

.
c." res e Provisórias.

.

,"HJ....

'

Junho 10 e 2 - Pagamento

y.�.
I das Pensionistas Civis.

? 'I'� I Junho' 3, a 12 - Pagamen-.

: : � J i tos dos que nãó recebe-
: '

ram nos �ias próprios. -

\ Hilma P. Baixo - ,9hefe da
- la Contadoria

cia' para a votação do pro-

jeto 1.082-50, colocando ês- (f;lcom�lldp
se documento nas mãos do RillbmJ1lY
31'. Rui Almeida, para en

trega à Mesa quando êle

julgasse oportuno. Quer is
so dizer que já agora, de

pois de quase três anos de

protelações, o projeto come-

o SEU

SOBRETUDO

'REHHER
DE PURA LÃ

- SOB MEDIDA -

ça a impacientar não ape-
LOJA: Rua Felipe Schmidtpas a classe médica, mas

�té, os próprios deputados.
. 7-A

P·AR.A A SEMANA
- FLORIANóPOLIS _:_

Vende-se uma Límosine---_ .._----- --
.

. Uma vez atendida a sol i- ser levado a plenário na se- marca Hudson super-six

:it�Çã� dos ,di�'et0l1s d� A�- mana p�óxima, dis�e�sando ano .946, em perfeito est�do.socraçao MedIca ao Drs·tn- .o par.�c�r retardatarlO. da I Ver e tratar com AlcIdes
to Federal, poderá! o projeto I

�0missão Especial. Cláudio, em Coqueiros.
�j

LIMOZINE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_,Q�.'�nl'"�,'�� I, GRUPO GERADOR E TUR-
MQ�'���l ,

• BINA H·IDRAuLICA. /

NO LAR· E NA SOCIEDADE
'lperlm8ote bOI·o ANIVERSARIOS:

da

SR. PAULO SILVA

D " lvIajor -Jaldyr Faustino
Silva

Ocorre, hoje; o aniversá

rio natalício do sr. Major
Jaldyr Faustino da Silva,
Diretor do Instituto de E-

'I

Graciela Elizalde

Da Globo Press

NOVA YORK � A gali- ducação Dias Velho, desta,
nha é um dos pratos favori- 'C

.

I Itos em nossa casa e por is- a�lt��TADO cumprimen-
so estamos sempre desce- ta-o, cordialmente. I
brindo novos meios de pre- Prof. Alfredo Xavier Vieira

Sempre Transcorre, nesta data, o
I

de pra- aniversário natalício -do sr, I

Pi'�f. Alfredo Xavier viei-l
ra, Inspetor Escolar, apo-

Há dias, encontrei uma re-
t 'd �

d.aen a o e pessoa gran e-
ceita bem original. Queria

tI' d t Cmen e re aciona a nes a a-

preparar um pra}o frio e
it IPI a.P�'incipalmente' estava dese-

O
'

As homenagens, as de
josa de servir meus convida-

ESTADO.
dos algo de pouco comum,

para-la e servi-la.
contudo, tratava-se

tos quentes.

ao mesmo tempo decorativo

o gostoso. Bem antes do dia

Sra. Ataliba Neves

Faz anos,' amanhã, o sr.

Paulo Silva, funcionário da

Imprensa Oficial do Estado.

Competente e devotado, o

seus colegas e superiores.
"O ESTADO" cumpr imen-

.

tnndo-o, o faz com votos de

felicidades. '

Álbeí·to Entres Neto

_ Eunice Maria Ferreira,
- A data de' amanhã será,

Apresento em seguir as
filha do saudoso Prof. E,gi- de intensa alegria para o

minhas leitoras ã receita casal Dr. Otto Entres quan-dio Abade Ferreira ' �

que recebi então segui cuí- 'Senhores:
dadosamente as instruções e, P I M t da Sil

.

,',
- nu o ar e a I vei-

o sucesso alcançado foi 'com- ,
"

.
. l'a

pleto. Os convidados não

f'amilia constantemente re

clama que a receita seja .re

petida.

do Conceição '

Sr. Nabuco Duarte Silva

;_ Alberto Marques Sch
pouparam elogios e minha

midt

-Odilio Hilário Moreira
- LllÍZ Rafaeli

Menino:

--Mãrio, filho do sr. Má-
,nOLO GELADO DE

GALINHA

tina 'sem sabor; 1/4 xicara

de água; 1/4 xícara de pe-

tiras; 1 colherinha de raba

nete; 1/2 colherínha de mo-:
lho inglês; 1/4 xícara de

vantes.
creme de leite batido; colo- Às homenagens, as de O
rante amarelo; agriões; al- ESTADO.
face; fatias de pepino; azeí- Dr, Emilio de Azevedo Tri-
tonas. .

lha

Mistura-se as gemas

ovo, caldo de galinha, sal e

dissolve-se na misttira qu·en
te. Deixa-se esfriar até ad

quirir consistencia espessa.

Ajunta-se a galinha, as a

mendoas, e rabanete e o mo

lho inglês.

Bate-se o creme de leite e

eoloca-se o mesmo sobre .a

massa de galinha, com a
-

quantidade de colorante su

fiCiente p�a dar um tom

amarelo
�

discreto.

Coloca-s� m)lssa: numa for

ma qu.oO deve ter cido previa
mente enxaguada com agua

fria. Coloca-se no refrigera
do� durante cerca de duas

horas e meia.

Tira-se da forma com uma

faca hem amolada e enfeita
se com agriões, azeitonas,
alface e pepino.

do se' realizará o primeiro
aniversário de seu filhinho

,

Alberto.

Senhores:

Senhora:
_ Walquiria Ramos, ,es

posa dó sr.rManoel Ramos

Senhorita:

_x
Será batizfjdo, hoje o ga-

.ante menino Carlos êesar,
Jiléto filho do, sr. Wilson

l\'[elo e D. Zenaide M. Melo.

Vende-se

Para a sua

GERADOR MARELLI de 400 KVA, 440 Volts., 60 Ciclos, 257 RPM diretamen

te acoplado a turbina Fran eis em caixa cil.indtica, 500 750 HP, para quéda de 10

a 15 metros d,e altura, com regulador automático. Conj unto completo com tubula

ção e todos os pertences. -- Tratar com o Dr. Antônio C. Queiroz, à Alameda

Jaú n. 7'10 - SÃO PAULO.

nete De Maria.

I. N. C.· A.
!

Instílulo Nacional de
cias e Arles

"Organização especializada em CONCURSOS do
D.A.S.P. e BANCO DO BRASIL

Coleção completa de pontos para os CONCURSOS:
Escriturários do D.A.S.P. (exames em

Maio) ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 200,00
Banco do Brasil (exames possivelmente

em Outubro) .

Oficial Administrativo (exames no fim
do ano) .

E mais, para diversos CONCURSOS:
, 400 testes de Português, passados no

D.A.S.P., resolvidos Cr$
Contabilidade Geral, de Edgar Wilken .. Cr$ 50,00
Contabilidade Pública de Edgard Wilken c-s . 30,00
Estatística, de Sebastião Advíncola .... Cr$ 30,00
Pedidos ao LN.C.A. - por Reembolso

Postal, sujeito ao porte. Pedidos de
menos de Cr$ 50,00 _ só por Vale

póstal. PRAIA DE BOTAF.OGO, 526
�RIO

AGORA ESTAMOS NA

I II ""'J 1 MARINHA .

.g r Gene KELLY -'Kathari-
,

645 _ 9h I ne KRAYSON em:
As 2 _

4,lK5ENN'EDY _s. i A FlUIA, DO COMANArthur
DANTE

Peggy DOW Julia A-
Preços : 7,60'- 3,50DAMS em :

Cr$ 30000
'

SO' RESTA A LEMBRAN-
,

l' ÇA
-

Cr$ 300,00 No programa :

30,00 I

,

Passa, hoj� o an iversâ-

rio natalício da exma. sra. aniversariante é, um dos
da festa, comecei a consul-

d. Maria Celeste Carvalho mais categorizados operá
tal' minhas receitas e livros

Neves, esposa do dr. Ataliba rios com que conta aquele.
de cozinha; sem encontrar, Cabral Neves, Promotor departamento do Estado. O
contudo, uma reeeita que me

PÚQÍico. seu trabalho de operário
'satisfizesse.. T��,e então a

O ESTADO cumprimenta- competente, tem-lhe valido
boa ideia de escrever para o a' estima e admiração dos

o, cordialmente.
Instituto de Economia Do-

FAZEM ANOS, HOJE:
mestica da General Eletric; Senhorn:
pedindo-lhe que me mandas-

_ Maria Lamego, esposa
se uma receita pelo correio

'do SI'. Mário Lamegoaére� seguinte. Senhorita:

NOVA YORK '_ O

I
Dr. James K Shafer, fala

Albertinho oferecerá às
jornal "The New Yol'� ram sôbre o trabalho com

amizades dê. seus pais uma
Times" anuncia que os mé- Benzetacil.

festa cheia de alegria. dicos do Serviço de Saúde Disse o Dr. Shafer que o
Os cumpr-imentos de, O

ESTADO. .

'vl?laram hoje que os estu- nrsd icnmen to a, proporcro-

cFAZ�k ANOS/ 1\MANHÃ: dos.· prelimma;:s, realiz-a;�. na� ,t�atafil�n�� � 't�? , p�'o
dos com o Benzetactl, uma; longado com uma un ica

rova forma de penicilina, injeção". Afirmou ainda que

demonatraram que uma üé hoje nenhum medica

ún ica injeção do medica- -nento mostrou-se 100% efi

mento é suficiente para a .az no tratamento das vá

.ura da sífilis. 'ias formas, de sif llis, mas

O Dr. Clarence A. Smith, Iue o Benzetacil foi o me

Chefe da Divisão de Molés- lhor.

tias Venéreas, afirmou, O Benzetacil, descoberto

numa comunicação ao 5° 'ela Wyeth Laboratories de

�imposio sôbre moléstias ?iladelfia, já existe no mer-

.enéreas, que .uma única .ado há algum tempo. E' r1111,. iIl�1.'4,'njeção de Benzetacil foi impregado em grande vari- b _ _ _ !!�_
eficaz !lum grupo de 125 .dade de infecções bactería-

I
Pacientes. las, pneumonia e febre reu-

.

I Gene KELLY - Kathari-
Dirigindo-se aos [orna- nática l��:idi.vante,' .

Esteve
I ne KRAYSON em:

BATIZADO: listas .antes da reunião, 'o .m experrencias cl in icas du-
A FILHA DO COMAN-

Será levada, hoje, a pia Dr. Smith e seu Chefe, .nnte 21 mêses.
batismal a galante menina

_ Estelita Neves funcio
A data de amanhã regista nário do DCT

2 gemas de ovo bem bati-
a aniversário natalício do Olavo Schmídt .

das; 1 xícara de caldo de
sr. Nabuco 'Duarte Silva, _ José de Carvalho Ra-

galinha; 1/2 colherínha de
representante comercial, a- mos

sal; 1/4 de xicara de pimen- posentando e pessoa grande- _ Bertoldo C. Coelho "

ta em pó; 1 colher de gela mente relacionada na socie-

dade local. /
.

Membro da Mesa Admí-
daços pequenos de galinha nistrativa da Irmandade do
cozida; 1/3 xícara de arrlen�

Senhor dos Passos e Hospi-I ,._ Maria Madalena Paivadoas tostadas e cortadas em '.

tal de Caridade, o an rversa- -Menino:
riante vem prestando, àque- _ João Carlos, filho do
la instituição, serviços rele- sr. José Oliveira de Freitas.

Regina-Maria, querida fi
Ocorre, amanhã, o ani- lhinha do sr. Bento Oliveira

de versário natalício do dr. E- e d. Maria IzabeI' Lamal�que
milio de Azevedo Trilha, de Oliveira.piment.�. Cozinhâ-se à fog'o Promotor Público. Serão padrinhos o sr. Wal-

lento, mexendo-se constante- .

'

d' )
.

Os seus amigos e a mll'a- dir Lamarque e srta. Dircemente até que a massa fi- dores' preparam-lhe cari- Sal'dá.
que macia e tome consisten- nhosas homenagens,' às
cia( cerca de 15 minutos). I quais nos associamos, com

Põe:se a gelatina de mo-I prazer.
lho durante cinco minutos e ��)����

, Servirão de Padrinhos o Impo-rtante firma Paulista está inter�ssãda em en
·sr. Walter Melo e sta. Joa� ',ra1' em contacto com firmas e industriais dos Estado!, do

jul do País, com o objetivo de estudar a: distribuição de
;eus produtos (Em conta própria, representações consig-
lações, comissões, financiamentos, adiart tamento ·etc ... )
\Io's Estados de São Paulo e centro do País.

,CASA MISCELANIA distri. Cartas detalhadas dos interessados com fontes de
buidora dos Rádios R. C. A. leferências para COMERCIAL E IMPORTADORA LOS
Victor, Válvulas e Discos. I \NDES S. A. - Caixa Postal, 5.600
Rua Conselheiro Mafra. . • - SÃO PAULO -

,�-_. -------..,..,_ --,"

o Benzelacil na
Cura da Sirilis

Pública em Washington re- Benzetacil foi "o primeiro

NÃO PERCA TEMPO - GANHE MUITO DINHEIRO
Fabricando novos 'p1'odptos ou melhorando os que

fabrica. Peça folheto a P. I. Francol.
Caixa Postal, 2.452. - RIO DE JANEIRO -

R'epresentações Nacionais
- Sol do Pais

I

Preços: 7,60 _ ;3,50
Livre.

As 8hs.

Jonnhy WESMULLER em

FURIA NO CONGO

Gene KELLY _;_ Kathari.

As 2,30 - 7,45hs.
Arthur KENNEDY _

Peggy DOW

SO' [{ESTA A' LEMBRAN

çA
No programa:
Preços: 7,60 _ 3,50

As 10hs.

:MATINADA
Desenhos ...

Shorts ...

Comédias ...

Preços: 3,50 _ 2,00
Livre.

.

As 7,45hs.' I
Jonnhy WESMULLER em I
FURIA NO CONGO

ne KRAYSON em:

A FILHA DO COMAN

DANTE

Gene KELLY - Katha.ri

ne KRAYSON em:
A FILHA DO COMAN

DANTE'

No progranja :

, Cine Jornal. Nac;

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

I
As 6hs.

Jonnhy WESMULLER em

--I f
O FllRI4"Nq CONGÇ

DA O' SUPER HOMEM
'

O MISTERIO DO DISCO

Preços: 6,20 - 3,50
-7As- 2hs.

CONTRABANDISTAS
FRONTEIRA

.

f3Lt)l2I�
EsfreUo

AGORA ESTAMOS NA VOADOR
'preços: 6,20 - 3,50MARINHA

O SUPER HOMEM
,

O MISTERIO DO DISCO

VOADOR

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos. As 6 - 8,30hs .

Arthur KENNEDY

Peggy DOW � Julía A

'DAMSem:

SO' RESTA A LEMBRAN

ÇA
As 7,30hs.

DANTE

Jonnhy WESMULLER em

FURIA NO CONGO

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

As 2hs.

'Gary COOPER _

GREER em:

Jan·e

. I

Einheimische Vertret,ungen
aus dem Suden des Laodes

Bedelltende Paulistaner firma mochte mit kaufmãn
nischen bezw. lndustriellen unternehmungên verbin
dung aufnehmen, um die moglichkeit iJ:lrer Warenv'er
teiling (fur eigene Pechn ung, Konsignation, auf Vertre-,
tungshasis, Finanziernung, Béborschllssung & sw.) Im
São Paulo und angrenzenden Staaten zu untersuchem.
Ausfuhrliche Angebote (auch in deutsch�r Sprache) Mit
angabe von ,referenzen erbeten an: CO�ERCIAL E IM
.:)ORTADORA LOS ANDES S. A . ..,........ Caixa Postal, 5.1300

_ SÃO PAULO-

AVENTURAS DO
•

IZE-MUTRETA. • .l,t

I c= 1=
1-= J) L=

��_=_,__���r----l�[�-���'�

r'::_ .�.- :::- I

,l �-. ';
:ri:_ I �lJ -= I'
I
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Prosseguirá,' logo á tar-!

de" o Campeonato da Divi

são de Profissionais, estan

do marcada a peleja Atlético
x Avaí.

O certame dêste ano, va

lorizado com a presença do

Imbituba Atlético Clube, da.
cidade do mesmo nome, es-ltú tendo desfecho dos mais

empolgantes, não dernoran- I

_"do que os quadros concor

rentes se convenientemente

orientados,· apresentem um

índice técn ico digno da a

ceitação pública.
O jogo de hoje entre o

"Leão da Ilha" e o "Tigre
do Estreito" deverá agradar
até ao expectador mais exi

gente. Ambos estão invictos

e são os vice-líderes junta
mente com o Bocaiuva. Os

at_leticanos, frente ao Gua

ran
í

não tiveram sorte, �m

patan do por um a um após
dominar todo o período com-

Dois vice-lideres invictos' frente a frente I Albuquerque, E'rico, Miri-.
I '

I
nho e Lauro.

. I
I AV�I - Adolfinho, Bar-!
i bato e Danda; Manara, Jair

"e Nenem; ZÓ, Bráulio, Bo

lão, Amorim e Saul.

hoje, á tarde - Adolfinho reaparecerá
- Grande interesse e entusiasmo pelo

Preliminar .embate entre trieolores e alviazuis I
'

- A partida preliminar en-

tre os quadros de aspirantes,- Quadros prováveis - Preli-
terá início ás 18,30 horas.

minares - Preços �. -.'1
Os preços

Vigorarão os preços abaí-

plementar. Por sua vez o senda. Segundo informes xo :
�

I
bi-campeão demonstrou em- que a nossa reportagem co-I Arquibancada - 15,00;
patando com -a equipe do lheu, Adolfinho encontra-se socios - 10,00; Senhoras e

Bocaíuva, que ·poderá con- em bôa forma, tudo índican- , Sen·horitas - 5,00.
quistar o "trí '. 1 do que como de outras ve-I Geral - 10,00; Militares

A novidade será o reapa-
'

zes, constituirá uma barrei-.' não graduados, sócios e es

recimento de Adolfinho que ra sólida ás pretensões dos
I
tudantes com carteira -

guarnecerá o arco avaiano,! atleticanos.
.

15,00; senhoras e senhoritas Jsubstituindo Brognolli que! Equipes prováveis ' gratis.
se acha hospitalizado. Os I Salvo modificações os 'Menores de 10 anos, d"e
"fans" do maior guardião quadros pisarão o gramado, vidamente aC..9.-mpanh a dos

barriga verde de todos os assim formados: dos responsáveis, terão en-

I tempos, por certo não per- ATLÉTICO - Soncini, trada franca.
. I derão o ensejo de vê-lo em Minela e Juca; Aníbal, Fre-I Todos ao estádio da rua

:l ação, após uma ano de au- I der ico e Cazuza; Duarte, i Bocaiuva!

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

DE NÃTAL AO RIO DE JANEIRO EM IOLE I onda enorme cobriu. a iole.j
quase fazendo-a submergir

)

URUGUAIOS X INGLESES

Entusiasticamente recepcionados os bravos
remadores potiguares

novamente. ,

MONTEVIDE'U, 23 (U'I O selecionado, uruguaio

CORRIDA 'ARTRA'S DO P.) - O selecionado br itâ- provàvelmenta .estrá forma-
. ,

RIO, 23 (V. A.) - En�re-I Emocianante, contudo, foi BARCO" I n�co .d: f�lt�bol e�frentará do pelos seguintes jogado-
gando simból icamente seu" a recepção popular, feita Ricardo contou depois, os uruguaios no dia 30, do res :

barco ao ministro da Mari-; entre gritos de "viva", la- que, perto de Araruama, um! corrente. As entradas para. Maspolí, -Matías Gonzales

nha, a guarníçãô da iole grimas e foguetes. 'Ao des- grupo de pescadcres, vendo- i êsse encontro já se exgota- � Martines; Rodrigues An

"Rio Grande do Nort�
"

de? :Cei' no cais dos Mineiros.s os nos; a�enar "para êles, inter-j
ram, C,�lcul�-s: que �,mes- drade, lcarb:'d,lo e. cruz. ;por encerrado na manhã de tripulantes foram 'iussedLa- prctou- nosso '!çumpl'imento, mo seu!;, assistido por umas Puente, Per ez, Miguel,

�q-�Ült�-feir.a: após 96 di�s dos por uma multidã� de ad- .con)o. llin pedido de socorro,
80.000 pessôas." ' Scriaffino e Pelaez. -

.

tle viagem, o seu sensacio- miradores e um batalhão de, lancando-se nágua para sal- .

.'

/
. >.

I .)..., .......()�()....o...()_(_().-.()._.().....()_
nal "raid" Natal - Rio de fotógrafos e cinegraf istas, var-nos,' enquanto outros I'Janeiro, a que não faltou um sendo recebidos pelo sr. e corriam 15 quilômetros pa
só lance de aventura, nem sra, Café Filho, ministro ra solicitar auxílio a Ca-
mesmo um naufrágio na al- Renato Guilhobel, prefeito pitânia dos pôrtos.· Jogará hoje na. cidade de,' dia 16 o categorizado es-

h;�a �Ían�_!le Sêco _(S�rgi- Dulcídio Cardoso, senadores
1
Joinville frente ao América quadrão do bicampeão do

pe), 'onde o barco se despe- e deputados potiguares, Tentaram rios alcançar, a equipe do Figueirense, lí-! Estado. Em Joinville .é enor-
daçou.

.

.

.

,mas nós íamos lon�e: cont�-
I
der do. cel:t�me d� Capital.. I me o �nterêss.e,<em torno do

. 1!�a' taça lhes fOI.ofere- nuan do nossa rota, disse RI-.! Retribuirâ, assrm, o alvi-
I
grandioso embate intermu-

Uma nova fole, porém; cida pelo vice-Presidente -da Cªl'do:
. _I negro o visita que lhe fez no nicipal.

construída com os 25 .mtl República, enquanto uma I
cruzeiros doádos pela Mari- banda dos Fuzileiros execu- FUGA I'nha de Guerra, surgiu en- tava marchas militares.

I .

tão dos destroços do barco HEHOISMO DO "PROA" Oulra manifestação- co-' CAMPEONATO DA SEGUNDA DIVISÃO.
soçobrado, e os seus cinco movente de solidariedade -os I '-

�

, .

.

heróicos tripulantes reto- Depois de almoçar, com remadores receberam na Ar- Dois prélios sensacionais res).
, "

maram sua rota, numa faça- seus companheiros, no res- raial do Cabo, cujos mora-' darão andamento, hoje, pe= l_ A's 8,30 horas pelejarão
nha que uma emissora de taurants do Ministério da I dores não queriam deixá-los la manhã, no estádio d-I'L íris e União, e ás 10,30' ho
Londres cortsiderou o maior Marinha, o patrão da, iole, seguir viagem, com medo F. C. F., ao campeonato da: ras Colegial e Radium.
feito do esporte de remo no Ricardo Cruz, falando ao D. do mau tempo. segunda Divisão (Amado- Preço único: 2,00.

FIGUEIRENSE X AMÉRICA

mundo.

O Bonsucesso, do Rio,

-jO-1
Atlético' Carlos Renaux,

tará hoje na cida,de de campeão da Liga Blllmeriau
Brusque, frente ao ,Clube' ense de Desportos.

S. disse. que o pior trecho

ja viagem foi a saída de I "Uma manhã - disse Ri

\1angue Sêco, onde o barco
I cardo

- dissemos que iamos

;e espatifou em 27 de feve-j fazer uma experiência e fu

[·eiro. gimos para o Rio, r,emando

com tôda a nossa ·fôrça".

A recepção dos clubes

!láuticos cariocas à tripula
ção da "Rio Grande do Nor

te" foi extremamente rédu

zida, tendo sido notado pe

la reportagem apenas um

único; barco, o "double

skiff" do Clube Internacio

nal de Regatas, conduzido

por José Luiz Cardoso e I

van de Carvalho, os quais

TORNEIO RIO .- SÃO PAULO

o Torneio Rio São I manhã e Bangú-x São Paulo,
Padlo continuará hoje, com r á tarde.

os jogos abaixo: Em São Paulo: Santos x

"Só havia quatro . salva-

lidas e nós eramos cin�o -lOs remadores norte-rio-

1l'osseguiu. Adiantando-se
I g-randenses

estão hospeda
lOS companheiros, o "proa" I dos no Hotel Avenida. Eles

Jscar Simões deixou-nos os :;ão: Ricardo, patrão (62 a

,'alva-vidas e agarr'ou-se C?- ,lOS); Oscár Simões, "prôa"
no pôde a um destroço, a- (40 anos); Valter Fernan

)andonando-o nas proximi� des, "sota prôa', (27 anos);
iades da costa e indo a na- "Antônio de Souza Duarte,
ia para ter�'a. Mas os inci-, "voga", (51 anos) e Luiz

lentes não pararam aí: ao
I
Enéias, "sota voga" (52 a

'einiciarmos o "raiei", uma nos).

Botafogo, "no estádio de Vi-

No Rio: Flamengo x Por- la Belmira -e Corintians x
,.:: ...

tuguesa de Desporots, pela Palmeü'as, no Pacaembú;

BONSUCESSO X CARLOS RENAUX
como é da tradição do es

]'orte, ·entregaram aos rema

. dores potiguares a camisa

de seu clube, em sinal 'de

�
·homenagem. ' Posteriormen

te, apareceu uma iole' a oito

do Boqueirão do Passeio,
que comboiou o barco vito- i

rioso até o cais dos Minei
ros.

•

\.�.,

Distribuidor
c. RAMOS S/A

Comercio - Transportes '

Rua João Pinto, 9 Fpolis

___�.w..l,h, <...;__!_--------------
"".

.Viagem com segurança
e rapidez.' _

'

so NOS CONFORTAVEIS iA1IORO�O'NIBUS DO

RAPIOO �(SUL-B,RASILEIRO»
I lortanõpolls - Itajaf - Joinville - Curitiba

Agência: n. ua Deodoro esquina dà·
Rua Tenente Silveira

.CIG AfOl.e".' D,04o,o. 341. Jo- .,1111:. 1;,;,
....... .:>.",0.'

fON(.S ...� .ZlJ wLla r.at4aa I.
CURITIBA rlUCRA".. , PROS,.IlMS 'I'A8AItI '-

18ANCOde
Cif�ITO POPULAR

I2 AGRíCOLA ' I I

v -Rv.,o; d�.16
... ,

FLORIANÓPOLIS - 5iõ.. e�rõ.rln<\
.

I ,

Por sua vez, as home�a
gells ofiCiais resumirarm-se
�o comparecimento de' dois

caça-submarinos ("Graúna"
e "Grajau '), qult escoltaram
a iole desde sua saída da

I

/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 GRÀNDE\ REPERTÓRIO DE MUSICAS RECENTES SOB O R I T M O DO ACORDEONISTÁ
"CASTELAN". DIA 31 - DOMINGO - COCK-TAIL DANSANTE COM INICIO ÀS 10 HORAS. NOTA: A tárne dansante terá Início
às16 horas e terminará às 22 horas. SERVIRÁ DE INGRESSO ú TALÃO DO MÊS CORRENTE.. A DIRETORIA SOLICITA AOS
SRS· ASSOCIADOS NÃO SE FAZEREM ACOMPANHAR DE PESSOAS ESTRANHAS ,0 QUADRO SfiCIk\L,

.

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

'.
.. .; ..�
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Vultos do. Passado
General Sampa.ío

••

Há sôbre o campo da gue1'ra
Cintilações de arreból!:" .'

Ferido o Herói cai por term
. Qual o ocaso como O SóL , ,

Francisco Rodrigues é natural de S. Paulo, Nasceu a 27
de Junho de 1925, Defende as côres da S. E. Palmeiras,
de S, Paulo, na posição de extrema-esquerda. Campeão
pela "Taça Rio", Carioca, Paulista, Brasileiro, Pan
Americano e Vice-campeão Mundial.. SUq principal
característica é o arremate violento e' inesperado.

A data de hoje recorda
nos que: Caiu como os grandes braoos

Que vão - de combate aos ti'avos
Em pJ'ól ela Pátria morrer!

-\
-- em 1.625,

. Pedro

xeira, 'após a vitória do dia

an terior, desembarcou na

Ilha de 'J'ucupus (No Ama

zonas), tomando, quasi sem
['esistência dois f'ort.ins . dos

inglezes :

- em 1.630,
ordens do General

de Albuquerque o Forte de

Ernestus, que os holandeses
haviam levantado junto a

Ilha de Santo Antônio· (Re-
-cif'e), foi assaltado e toma

do pelas tropas de Antônio

Ribeiro de Lacerda;
- em 1.635, o Capitão

Diogo Rodrigues derrotou

um destacamento de holan

deses, na povoação de Jan

gadas;
- em 1.827, o Coronel

Bento Gonçalves,. com 220

milicianos, derrotou parte
da cavalaria argentina, no

Passo de São Diogo, reto-,
mando a cavalhada que le-

.»

I
vavam para a Banda Orien

tal;
-- em 1.856, foi inaugu

rada a estrada de/ferro do

Joazeiro, na então Província

da Bahia, cuja cer-imonia foi

celebrada no ponto inicial,
em Giquitaia. Ao terminar a,

festa foi servido um "es

plendido copo d'agua, ofere
cido pela Diretoria ";
-- em 1.862, subia ao Po

der, um .Gablnete Liberal,
chefiado por Zacarias de

Góis e no qual era Ministro
da Guerra o então Tenente
General Manuel Marques de

Souza, Visconde de Pôrto-A.

legre, nascido no Rio Gran-

'de em 13 de junho Qe 1804

e falecido cmIx de julho de

187.5;
-- em 1.866, travou-se a

primeira Batalha de Tuiutí,
entre brasileiros e' para-I
gua íos,

'

na qual se distin-I

Qwtnta lição ele civismo!
Quanto exemplo ele heroismo!
lVIon'e1' assim, -- é viver:
Vive1' no seio ela Histó1'ia,
anele um batismo ele glória
Vão os herou: receber!

EU NA-O JOGO PARA

reeoee ! SÓ FAÇO
A BARBA COM O

APERFEIÇOADO APA·

RÊLHO OlLLErrE
",'

TECH E LAMINAS

suurr« AZUL!

Nos prélio« -- Soldaelo [orte!
Só m�snlO a uvoencioei Morte
Te poderia vence?'!
•••• 0"0 ••••••••••••• • •••••••• 0.0 •• 0"0 ••••••••••••

Hoje a Pát1'ia d'Iracema,
-- Ante o gmniteo poema
Se rejubila e' sorri:

'

-- Um monumento olieroso,
Que o tempo j4áwis consome,.,

Que há ele ete1'niza1' o nome

Do General valoroso!
Do bmvo de Tuiutíí!

(TELES DE SOUZA,
Ceará, 1:900),. '

Si V. ainda não ,experimentou
Gil1ette TECH; experimente-o hoje

"mesmo! Verá como fazer a barba é
mais fácil e rápido. Gillette TECH

, não ,é. um aparêlho de barbear comum,
Possui "barra dístensora,' e outras ino
vações técnicas que tornam o barbear
mais suave e seguro. Gillette TECH é
co�sideradà o aparêlho de barbear mais
perfeito é econômico até hoje fabricado!

'.

Você garante
btie
o pres_ente
de seu filho

·Gillette
o APARhHO
D� BARBEAR

TECNICAMENTE
�ERFEITO

•

IA-OR

Condenado a 22 anos. de prisão
,; �··(�·.f�j

No entanto
I
o Conselho Penitenciário, pede

indulta, alegando ínecencía do réu
BELO HORIZONTE, '22

'

pedir indulto da pena im-

(V, A,) -: O Conselho Pe- .mento Jurídico da Peniten-: posta a Antônio Bastos de .guirum, en tre outros, os ca- i
nitenciário do Estado acaba ciária de Neves resolveu to- Oliveira. -tarin enses Guilherme Xa

de pedir indulto da pena de mar pr�vidências, -enviando I
Foi pedida a i�stauraçã'o .víer de Souza, Jacinto Ma

Antônio Bastos de Oliveira, um relatório ao Conselho pe-' de inquérito contra o fazen- chado Bittencourt e Fernan,

condenado por' latrocínio a nitenciário que, em vista do
I deiro envolvido�no caso e do Machado;

-

'I
'22 anos de prisão, num pro- trabalho do relator e da ex-! contra o delegado que, na

- em 1.888, nesta então,

cesso duvidoso e falho. posição do dr. Silvio Cunha, I ocasião, estava destacado Desterro, foram realizados

AntÔn-io Bastos, que viaja- resolveu por unân ímidade em João Ribeiro. imponentes festejos 'pela a-

va com seu sócio primo João
. bolição da escravatura;

-- em 1.942, foi torpedea
do por submarinos do "eixo"
o navio-mercante brasileiro
'.'Gonçalves Dias'�, de 7.800
toneladas e 52 homens de

tri,pul�ção, dos quais pere- I
ceram seis;'

•••mas iá pensou que é preciso garantir-lhe o futuro?

Uma linda criança, à qual nada falta,
à qual tudo sorri: seu filho, Você vela
agora por êle com tôda a fôrça do
amor paterno - êste amor que deve
levá-lo a pensar no futuro, Para que
tenha ccndícões de triunfo, seu filho
sempre necessitará do melhor: cursos
cada vez mais custosos- livros cada
vez mais caros - e ninguém sabe o

que pode acontecer. Garanta o futuro
de seu filho, protegendo-o desde já

contra qualquer eventualidade, medi
ante uin seguro de vida, Procure ou-.

vir ainda hoje um agente da, Sul Ame
rica: êle lhe indicará, sem compromisso,
qual' o plano de seguro de vida que
mais lhe convém.

Sul Ameriea
Companhia Nacional d. Seguros d.Vida

Fundada em 1895

Pei'eira de Oliveira, com

prando animais, teve .-que

pernoitar na Fazenda do

Engenho, no municlpio de,

João Ribeiro. Com êles se

encontravam dois meninos,
um filho de Antônio Bastos

e outro empregado de João

Pereira. A noite, isto em 20

de janeiro de 1951, João Pe

reira foi assassinado e des

pojado de seus haveres. An

tôn io Bastos que acordara e

vira alguém espancando o

seu compànheiro, correu à

fazerida para pedir auxílio.

O fazendeiro que lhe dera

pousada', entretanto, pren

deu-o, alegando que era êle

o autor do latrocínio. Ao que

consta, as. autoridades de

João R,ibeiro, encarreg�das
do inquérito; forçaram os

dois garotos a uma confis

são .que não reflete a verda

de. E no juri, A�tÔnio Bas:
tos foi condenado a 30 anos,

pena reduzida em recurso

para 22 anos.

Estudando agora o P!O
cesso,'em vista das eonstan

tes afirmações do prêso de

Á SUL AMERICA - CAIXA POSTAL 971 - RIO DE J,ANEIRO
Queiram enviar-me um folheto com informações sôbre o seguro de vida,

Nome �-----------------------------------

Data do Nasc.s dia-----_mês, ano' _

Profissão,---__ Casado ?-----__Tem filhos ? _

Rua N.. Bairro _

o.,., �...
• y.z eI•••
...1;., • ,.1....
eI. A••RI. eI.
5.1 A••,I•••

- em 1.943, o Tiro de

Guerra' nr. 40, de tão belas

traduções em nossa Capital
prestou 'homenagens, ao E

xército, no transcurso desta
data montando guarda ao

monumento dos que tomba
ram na guerra com o Para

guai, situado na Praça 15

de Novembro, junto ao qual

Cidade .,-- Estado_� _

12-hhhh - 1 78 II

OLHOS - OUVlJJ08 - NAIUZ • GAIlGAIftA

'DR. GUERREIRO DA FONSECA
�,.tau.t. ti. B__aI

Receita de Oeuíoe- - Exame d. Fuado d. Olho par.
CI•••ifieaçlo da Prell.lo Arterial.

Modera. Ap.relhaaem.
, eo..u1t6rie - VÚleoad. d. Ouro Preto. I.

•

-- em 1.810, "deu-se a In

dependencia da República
Argentina;
� em 1.826, travou-se um

combate entre a Divisão
Brasileira do Chefe do Nor-

de seu incansável, idealiza- sobre estas conferências.

dor, Almirante Carlos da -0-

Silveira Carneiro, Coman- 25 DE MAIO

dante .do 50 Distrito Naval,
sé encontrava,
lhos de armas,

sobre sari- tendo como Diretor o Pro- A data nos recorda que:
a Bandeira fessor Carlos da, Costa Pe- I

'

-

_� do Império que os "barriga- reira, Diretor da Biblioteca f
--, em 1.638, o Principe ton e a Esquadra Arg-entina

verdes" do 25° Batalhão de Pública, e Secretariado pelo João Mauricio de Nassau Brown, não tendo havido
Voluntários da 'Pátria ha- Jornalista e Romancista embarcou, furtivamente, resultado;
viam levado para os campos ZEDAR Perfeito da Silva. com suas tropas, depois de
de luta e que regressou co- .Empreendirpento notavel, assediar, desde o dia 20, de', -- em 1.827, o caudilho

* berta de glórias. Esta Ban- o primeiro no genero a rea- Abril a cidade da Bahia, José Theodoro, com a van-"
.....;.._

. OUfuN7"r TODO ,....
IU4H'� IIUW deira se encontra no Gabi- lízar-se em terrít?rio nacio- não conseguindo vencei.. ; guarda do Tenente-coronel/ 1"" ' nos VAPeJOS' .

nete do Prafeito desta Capi.. nal, o Curso de Expansão ;_ em 1.645, o bravo Hen- Calderón, derrotou na co-

I �

,tal.
Cultural compreendeu uma rique Dias atravessou o Rio chilha de Pedras Altas, no

�.D�
I

'.'

� ;;R�'-"'·
I

,i"\

em 1.952, depois de 'uma série de conferencias pro- Reàl, invadindo o terr itorío I �io.Grande do Sul, um des-
,�

;. série de reuniões prepara- nunciada's por elementos de ocupado, pelos holandeses, tacamento da coluna do Ge--; � iíIIl
"" -ii � � tórias, teve inicio, nesta ci- comprovada cultura. Dire- afim de apoiar a insurrrei- l1e1'al Argentino Lav�lle;? �j

,

' '*1 dade, o Curso. de Expansão mos, em Pernam-
� '�ul,tT(i'al;""'lró}:j a Presiaencia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Cia. Dócas de Imbltuba
, -

Deve S,alários
Oporluoo Discurso do Deputado

Otacilio Nascimento
Segundo estamos informa- rer êsse Ministério sentidoo preço de mão de obra,

na movimentação de uma dos, em expediente recente lhe ser concedida prerroga

tonelada de carvão, está ta- que a D, T, 1\'1. enviou à Cia. tiva execução estiva livre vg

belado em Cr$ 4,7. Um ope- Dócas, foi determinado que preterindo direitos assegu

rário especializado em esti- as importânc ias devidas aos rados operários sindicaliza

va de minérios movimenta, operários à título de mão.de dos e em flagrante desres

num dia normal de traba- obra, fossem pagas, na sua peito legislação vigente pt
lho, cerca de 30 toneladas. totalidade, diretamente ao Respeitosas Saudações Vol

Se ganhasse por toneladas, Sindicato.' Determinação a ney Colaço Oliveira - Pre-

h
.

d que a CI'a. Dócas na-o deu sidente Assembléia Legisla-gan arla cerca e .

Cr$141,00 por dia, mas a nenhuma importância.
Cia estivadora lhe pagava Frente à obstinada e inex-

cerca de Cr$ 30,00, ficando plicável teimosia dessa em- ()�()�()�()--()...() ..

como o restante do produto prêsa .que"vem, com ta� pro-

Osca.r L. SI.lvada mão de obra que devia cedimento, prejudicando a

tiva Santa Catarina.

caber ao operário, daí a sua centenas de operários com

obstinação em não reconhe� responsab il idade de famí-

cer os direitos daqueles ope

rários, direitos estabeleci
dos em lei e em tabelas a-

lias, propomos que a Casa

se dirija ao Exmo. Snr. Pre

s iden te da República e ao

provadas pela Comissão de Exmo. 8nr.· Ministro do 'I'ra

Marinha Mercante que é o balho, através de telegra-

órgão competente para fixar 111as, n o sentido de serem de-

salário de estiva. r terminadas providências ur-

.

A partir de 19 de Outubro, gentes que ponham fim à si-

isto é, trinta dias após a pu

blicação do regulamento a

provado pela 'D.T.M., o Sin-

;:lIa�i'\o de amargura pOI' que

passam os operários estiva

dores de Henrique Lage.
dicato assumiu o encargo São os seguintes os têx

da mão de obra, porem a tos dos telegramas que pro

Cia. estivadora permaneceu pomos sejam enviados:

pagando nas mesmas condi- Exmo. Snr. Presidente Ge-

ções anteriores, depositan- túlio Vargas.
Deflue, hoje, a data ani-ld C· E

.

d Palácio Catete - Rio.o/na aixa conormca e
versária do jornalista Os-

L t t f d Assembléia Legislativa.aguna ores an e, orçan o
cal' -L. Silva, nosso brilhan-

S· di t
. Estado Santa Catarina vgo mica o a se movimen-

te colega de imprensa e pes-
tal' no sentido de fazê-lo por proposta deputado Octa-

sôa largamente conceituada
prescrições le- cilio Nascimento -vs tem

honra apelar Vossência sen-

cumprir as

legais.
nos nossos meios intelec
tuais. Redator da Revista

"O VALE DO ITAJAI", sua
Percebendo que o Sindi- tido suas providências jun-

sos devem ser interpostos
dentro do prazo de trinta

dias da publicação das de

cisões das, D. 'li. M .. A fa-

culdade que o Ministro do

Estado tem de evocar os

processos, fixada no pará
grafo único do mesmo arti-

go, só póde, evidente�ente,
ser exercida no mesmo p_ra- Ministério Trabalho execu

Z() fixado no corpo do adi- �ão serviço estiva livre vg

go".

que sua pena contil1l1� sem:,
pre na luta pelas boas cau

sas, muito principalmente I'Jreterindo dil'eitos asseg�-
ao serviço do nosso grande

ra�os operários sindi'caliza- confrade sulino "CORREIO

�:�tQe ae; 1::�:I:aÇ�� d:;;':�� I �l�, ��:�:; :eSI�Ô�!�a�I�:
:e pt Respeitosas Saudações 3ilva é corrospondente nesVolnei Colaço Oliveira -

t C 't Ia apl a.Dresidente da Assembléia
r,egislativa do Estado de
';;an ta Catarina.

"Publicada a decisão no

"Diário Oficial" de 18 de se
tembro, o pedido de avoca

tória só deu entrada em 12

de dezembro, fóra do prazo,

não podendo ser conhecido".
"Dentro do âmbito admi

nistrativo �ó cumpre deter

minar seja atendida a deci

são da D. T. M. em todos oS

gadas Vianna.

Ministério do Trabalho.

Anuncie n"'O ESTADO"
-0-

Exmo. Snr..Ministro Se-

seus têrmos. 28 de abril de

1953 - Segadas Vianna".

O ESTADO
._-----�-�-=---.-"-�,.,.-

24 de M.aio de 1866
BATALHA

ANDRÉ NILO TADASCO heróis, componentes do E- quaisquer ideologi'as. que; Esse o caminho que tri-

U d a,g in as mais
I
xército Brasileiro do então! não colidam com a inviola- lha remos, custe o que cus-ma as p .. c

I '.'
I I.

gloriosas da História Mili-, que naquela memoravel jor- bilidade sagrada do l\ólo pá- }a�', queiram ou não os 'íní-

tal' do B'{'asil é, sem dúví- nada de 24-de Maio de .... trio, saudar-mos, na recor-
I
mrgos da nossa Nacionali-

d foi escrita no 11866, escreveram uma das dação de tão sublime f�ito, dade!a, a que I ,.

d T
.

t�'di 1 h' há 87 anos pas- ' mais belas páginas de nos- o valôr e a firmeza de nOS-I Salve Herôís e UiU i.Ia (e oJ e, c

'I _

. .

sa dos, quando, da . guerra sa História Militar. .sa raça impávida, de nossa

I �ivas �� Brasil do Passa-

contra o ditador do Para- Hoje, quando os ventos valorosa mocidade que esta- do, COnViC!O do Presente e

gu a io, Francisco Solano Lo- oriundos das estepes russas rá sempre pronta a trocar 'I Esperanças do Futuro!

pes, - A BATALHA DE chegam até nós com o seu a pá, a picareta, o livro e

TUIUTI. bafejo de maleficios e trai- o pincél, pelo ;fuzil, pela lan- tIo()�)4E'O__

Recorda tão sublime fei-, ções, curvamo-nos, reveren- ça, pela espada e pela baio

to é sentir o cotação' f're- ; tes, diante da memória da- neta, em cujas pontas agu

mil' no mais justificado 01'- queles bravos e tomamos çadas 'virão estacar os ini-

d d seus exemplos como guia migos de nossa Pátria e degu lho, revendo, recor an o,

; ainda hoje nos orientan- nas jornadas difíceis da nosso Povo!

do pelo exemplo, as .figuras nossa vida atual. E na marcha para o futu-
TABELA DOS PAGAMEN-

- homéricas do Gen. Osório, a Se TUIUTI "é a massa a- 1'0, na salvaguarda da inte-
TOS REFERENTES AO

• 'lÓZ mascula do Comandante nôn ima de nossos patrícios gridade de nosso' amado
M1l.:S DE MAIO DE 19.53

da Artilharia - revolver o honrando sobremodo a f'ar- Brasil, na manutenção do

intrépido MALLET excla- da do Soldado da terra do' rico patrimônio . histórico,
,-=:ruzeiros; soe TUIUTI é um esses perfeitos e ineludiveis

DE· TUIUTí

.onjunto magnífico de co- Simbolos Nacionais -

mandantes - dignificadores I OSóRIO, SAMPAIO, QUI
dei Exército pátria; - TU- I LHERME XAVIER, ARGO
lUTI é antes de tudo oso: LO, MACHADO BITTEN

RIO - o Cavaleiro interne- COURT, FERNANDO MA-
funcionários dos demais

Mínistéríos.
.mandados - nos guiarão, Maio 27 - Pagamento dos
fazendo-nos sentir, no pen- aposentados e Salário-
sarnento, representando a

Família.
síntese da própria vida, o

Maio 2.8 _ Pagamento dos
unico ideal porque nossos

maiores, como OSóRIO,

rato, a decisão, a valentia, o

arrojo personificados, - o

Chefe singular e querido"
- TUIUTI é tambem SAM-.
PAIO, o estoico cearense

que nesse dia recebeu, co

mo presente de seu 560 a-
/

n iversârio natalício, três

ferimentos que o colocaram
.

pedestal da imortalida
de!

E TUIUTI é, tambem, pa
',"a os catarínenses, uma gló
ria, porque relembra QUI
L H E R M E X A V I,E R,cato estava solicitando das to autoridades competentes

b
.

ação nesse mensario arrr-
autoridades competentes as a fim ser Cia. Dócas Imbi-

ga-verde se fez sentir de
providências requeridas a tuba compel idà pagar sa lâ-

modo bastante animador, linha ,dai costa contra
Cia. interpôs recurso peran- rios devidos trabalhadores

dirigindo', com larga visão e qual se vão despedaçar
te o sr, Ministro do Traba- Sindicato Estivadores de

descortinio das coisas de potentes as vagas de
lho da decisão da D. T. M.. Henrique Lage pt Recusa a-

literatura, a página litera- mar revolto"; é admirar a

No dia 28 de abril do cor- ludida Cia. cumprir deter-
ria desse orgão de impren- Ja Divisão de Infantaria, a

rente o sr. Ministro do Tra- minações Snr. Ministro T'ra-
sa, Como divulgador litera- célebre "Divisão Encouraça

balho exarou no respectivo balho vg publicadas "Diá-
do, vem fazendo a crítica da", avançando combatendo

processo O seguinte despa- rio Oficial", 30 abril cor-
d bli

-

d
.

.empre com denodo e bravu-as pu !Caçoes e val'las ' .

cho: "Dispõe o art. 12, do rente vg vem acarretand,o a-
editoras do país. Já na im- ra, à frente da qual,

Decreto-lei 3.346, de 12 de flitíva situação operários ..
-

prensa díaria sua colabora-
junho de 1951, que os recur- sindicalisados vg que per-, cão tem sido bastante apre-

manecem sem receber seus
I �iada, tendo já colaborado

salár-ios pt Outrossim vg fa- ,
. _ .

. _

.

. . I em vanQs orgaos de impren-:ce decisão Snr. Ministro vg
�a desta Capital, inclusive

Cia. Dócas suspendeu paga- este jornal.
mento totalidade mão de

D
.

f I t1 '. aqui ormu amos a es e
obra vg recolhendo iWpor- nosso brilhante colega de
tâncias : Caixa Econômica. .'

. ' Jornalismo os nossos votos
Laguna pt Referida: Dia ., . de um futuro brilhante e
pretende conseguir perante

mando "por aqui não

tram", representando com

os seus artilheiros "papél
identico ao _do rochedo

I cim homem de uniforme bor
lado a outro, sangrando por
tres ferimentos, presentes
de seu 560 aniversário na-

CHADO, e seus bravos co-

[Joderão proclamar sempre
'- "E' facil a missão de'
comandar homens livres!
Basta apontar-lhes o cami
-nho do dever!'

Delegacia
fiscal

Maio 25 - Papagento dos

funcionários do Ministé
rio da Fazenda, Poder
Judiciário e Tribunal de

Contas.
Maio 26 - Pagamento dos

que não receberam nos

dias acima.
Maio 29 e 30 - Pagamento <

das pensionistas Milita-
,

res e Provisórias.
Junho l° e 2 -' Pagamento
das Pensionistas Civis.

Junho 3 a ·12 � Pagamen-
tos dos que não recebe-
ram nos dias próprios.

Hilma P. Baixo _:_ Chefe da
la Contadoria

,

Partlçipaçio
Alvaro G. Parente e Ma

tia Parente participam aos

parentes e pessôas de suas'

relações o nascimento, dia
t3 do corrente, na Materni
dade "Dr. Carlos Corrêa",
do seu filho ANTONIO
CARLOS .

Fpolis., 20-5-53

Lira Jenis Clube
ECITAL

, A Diretoria do LIRA TE- cretário Geral _' João
- INIS CLUBE leva ao conhe-

:imento dos senhores Asso- �

dados que resolveu, em ses-Isão realizada dia 4 do cor

rente mês:
1 Suspender a aprova-

ção de propostas de no-:
vos Associados, mesmo

par •• os que já tenham en-

caminhado suas propos- l'ealIzada;
tas, até .!lue seja conclui-' A Diretoria lembra ainda
do o levantamento do ca-

a atualizarem as suas pessoas do sexo feminino;
mensalidades, sob pena de 4 - Outrossim, comunica
ser vedada a entrada na que a Secretaria ate,nde-

dastro do quadro Social;
2 - Solicitar de todos
senhores Associados, em·

debito com a Tesouraria,

séde so�ial;
Aos Associados com mais
de TRES (31' mêses de

atrazo, a Diretoria con-
.

cede o prazo de 30 dias

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

talício, o cearense

Trate das Vias RAL ANTONIO DE SAM-
Após haver recebido co- Rio.

Ró.
PAIO; é ter, em suma, essa

municação dês se despacho Assembléia Legislativa espira t rias iegião de heróis com os cor-

ministerial o digno presi- Estado Santa Catarina vg pos feridos pela metralha,
dente da D. T. M. determi� por proposta deputado� Oc- As Bronquites (Asmáti- dilacel'ados pelos sabres,
nou o l€vantamento pelo tacilio Nascimento vg deli- cas, Crônicas ou Agudas) ·e estropiados e famintos, qu.e FERNANDO MACHADO e

Sindicato das importâncias 1:Jerou apelar Vossência sen- as suas manifestações Ctos- não perderam a visão niti- seus bravos comandados
depositadas na Caixa Eco- ��do determinar pTovidên- ses, rouquidões, resfriados,! da da Grande Pátria - O que não trepidaram um ins
nômica de Laguna até 31 de. ;ias junto autoridades com- catarros), assim como as BRASIL! tante siquer em manter bem
dezembro, em cujas fôlhas petentes neste Estado vg a gripes, são moléstias que

I
Não relembramos, como alto o civismo e as trad'ições

de salários S. S. já havia .a- fim ser Cia. :Qócas Imbituba atacam o aparelpo réspira� � um magestoso marco da lu- gloriosas dos legendários
posto o seu visto. Nesse in- compelida efetuar pagamen- tório e devem ser. tratadas ta entre dois Países _ ho- . "barriga-verdes".
terim a Cia. Dócas, por meio to salários operários' sindi- com um medicamento enér- je integralmente unidos pe- Ergamós, nesta comemo
dé um procedimento judi- cato estivadores Henrique gico que combata o mal, evi- la mais completa. compreen- ração, os nossos corações,ciário, meramente protela- Lage vg cumprindo assim tando complicações graves. são da hora que o mundo a- para exaltar e glorificar os
tóriQ, solicitou a reconside� determinações .legais e de- O SATOSIN contendo ele- travessa e irmanados pela HERóIS DE TUIUTI, e de
ração do ato do, sr. Ministro cisões D. T. M. confirmadas mentos antisséticos e peito- unidade das Américas pé, alma� em êxtas e, oihos
do Trabalho, e ao mesmo êsse Ministério em despa- rais, é o remédio indicado. mas exaltamos, o com máxi- postos na invicta e gloriosa
tempo susteve' o

pagamen.
to

I
cho publicado

3.0 a.
bril

.c. 0.1'- PI.'o.cur.
e hoje

o.
seu

v.
idro de mo de· nosso civismo, o es- BANDEIRA AURI-VERDE

--""""de todo- o sa+ário devido ROS rente pt-Gomunicamos ainda -SA.lQSl ltM boa� farmá- ' irito de sacrifício, a abne� I ESTRELADA, acima dos tu-,

.', Cia, Dócas pretende reeor- ciâs @ drogaria�.
'

gação é a bravu ra daqueles I mulos e apreensões de:

tatu tos no seu art.

parg. 10;
3 � A expedição de . in

gressos, 'Jara vis�tantes,
es ará a cargo do sr. Se-

Gasparino da Silva e na

ausência deste, do sr.

Presidente ell! exercício
-

Antônio P. Oliveira Neto,

os

Os ingressos serão soli

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

que os srs. Associados
não poderão se fazer a-

companhar de pessoas e?C
tranhas ao Quadro Social,
sob pretesto algum mesmo

32,

rá, diariamente, no horá-,rio pas 8 ás 10 horas a

todos os Associados que.
desejarem informações,
por intermédio do Dire
tor de .secretaria,l sr.

,Gustavo Neves Filho. To
dos oS'assuntos deverão
ser tratados pessoa,lmen_
te pelos interessados.

14 de Maio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



V ESTADO
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Ifodutos
eonsagrados
pela ..
experiência I

CHaVES MaGNÉTICaS
�.

[j
Poro comando à distân
cia de motores elétricos;
.proteção contra sobre

cargas e sub-tensão.

Estupefação

"

DE PITIGRILLI
(Especial para "O ESTADO')

r
, \ '

BUENOS AIRES, (APLM - Admira-se a lançar um

gritod e alarme porque ao d iaból ico erriprêgo de energia
,

nuclear em forma de explosivos tenham chegado os rus

s.os, depois dos norte-americanos, significa não compre

ender nada sobre a ehevitável marcha do tempo. A cien

cia e a evolucão humana _obedecem a um ritmo inevitá

vel, e os hcim�ns de ciência surgem como uma fauna -

n igamos, por 'respeito ao homem, como uma flora - des

ta vida de movimento insofreável.

Todos os físicos do mundo tinham os dados do pro

cr ito e multiplicando e o multiplicador, e cada um deles

blema, como se á frente de seus olhos alguém tivesse es

nada mais tivesse a fazer do que escrever o' produto mul

tiplicação.
v

'R Jl N S.f ORli Jl O O R E S �Quanto fi ciência e a humanidade estão maduras, as

invenções surgem como a consequência dos tempos, e não

como produtos de um gen io excepcional e de uma circuns

tância fortúita.

Gcrontío de máximo rendimento.
Construidos poro capacidades
os mais variados.

Newton e Leibnitz descobriram simultaneamente o

cálculo deferencial sem que um estivesse infor'mado dos

estudos do outro. Snellius e Descartes encontraram se- I

paradameute e durante os mesmos dias as leis que regem I
a refração da luz. 1

.
. MEDIDORES

CHRVES
ESTRÊLI·TRliNGULo
--Procure sempre pelo mono-

I

grama que simboliza 60 anos' Protegen,do contra quedo de tensão
,

I
"

de atividades no Brasil. 'e sobre-cargo, são ideais paro o co.

. %Iú
mondo manual de motores elétri�os.

,(���ENERÀL ELECTRIC S. A.

.
"':It;.

Um abscuro holandes e Gal ilei inventaram, ao mesmo

tempo, a luneta de alcance e creio que, quando Arquime
des, entre as flores de limoeiro da Sicília, enunciava, em .

. forma tão genial, as leis de alavanca, sua fOl:mosa frase, I
seu pitorescc "slogan" - "dai-me um ponto de apôio e

E.U moverei a terra" - terá sido enunciado,' quiçá, por um
aol itário persa um por um monje do Tibete, ou por qual

quer taciturno homem de ciencia de unia civilização atual- 11:nente perdida.
.

En�mol'adOS c�mo estamos da anedo�à ..; esta histo_1
ria em pílu�as.para os estôm�gos de!icados - ?iVertimo-1
nos em atribuir ao acaso as mvençoes. As revistas para i
as �amílias se comprazem em fazer-nos saber que o pa- I
pel mata-borrão foi inventado, sem o querer, por um mo

desto operário- distraído, que se esquecera de misturar

colo dentro da pasta, e os tecidos de esponja se devam a

um defeito' de um tear. Penso,' no entanto, queVancan
son se teria transformado num excelente mecânico,' em
bora em criança não tivesse visto um relógio na ant.ecâ-.

mara do confessor de sua mãe, e que meu telefone me P07

ria á disposição dos desocupados, mesmo, que naquela
célebre tarde, \0 físico Galvani não tivesse visto as rãs,
destinadas a preparar um caldo para a esposa, executar

contorsões sobre o arame de cobre de 'sua varanda.

. a

"

'"\ Existem mais de um rnl-:

Ihõo em todo o Brasil,
registrando c o m o I to

.precisõo o consumo de

energia elétrico.

A bomba atômica ·"made in U.S.A." ou então fabrica

úa por cérebros tsutôn lcos com minei-ais dos Montes

Urais para a:lêm da cortin à -Clê 'fê·tl'o;-·é' a, expI'es��t,�an
gível das ral izações apocalíticas que não lhes indico, pa
ra não obrigá-los a telê-las. Os -resultados .

da recente

�g'uerra teriam .sido diferentes, se esses professores ale

mães metódicos e graves, que' ora sovietízados 'trabalham

na z�n'a H, se antecipassem' de alguns meses-aos geniais
inventores da América. Estas circunstancias, 'porem, de

finitiva para nossos con tempo tân eos, teria sido ins ign i
flcarite se tivesse sido enquadrado no curso dos seculos,
isto é, no destino de nosso planeta,

Uum livro _.:.. o "Eclesiastes" ---,. que resume numa'

síntese assombroso tóda a sabedoria humana, escrito por

umhomem que, tendo visto com os olhos físicos e com os

cvhos da alma todo o passado, podia permitir-se a .anteci
pação do futuro, então explicados e mistério da maldades

humanas, que não o monopólio de um homem nem de um

povo, e o ministério das desgraças que não vitimam nem

um homem isolado ne uma nação apenas. Desejo reprodu
z.ir algumas linhas, principalmente porque entre tanta

Iiteratura entorpecente que nos envenena, um pouco de

. brometo faz' bem, e por 'que é tão descansador para um

escritor transladar o catlcismo de outro �em que ele mes-

mo imoral e demodiâor.
.

'

, ,

:::'::'�"':'"""""""Io... r,....-r.'""'"*-.�...�:,..... '" .�-'-:....

tlô:DE JANEIRO - - SÃO PA'ULO • RECIFE • SALVAPOR - PORTO ALEGRe-CURITIBA - BECO HORtZONTt

Não Se Prepara EÍJllDeslal�De D
.

-

UIn Dia ,Pfl�,�!�V. A.) - o in-

Nem em uma semana, nem em um mês, um candidato

ao concurso do BANCO DO BRASIL
, Comece desde já a se preparar em pontos orga

nizados por professores que militam no Banco do

Bras il há muitos anos. Coleção' Completa (Po rt.,
Contab. Bancária, Matem., Francês e Inglês), rigo
rosamente dentro do programa Cr$ 300,00.

Atendemos por Reembolso Postal. 'Porte, Sim

ples -,mais Cr$ 15,00. Porte aéreo - mais Cr$ 50,00
Pedidos ao I. N., C. A. - Práia de Botafogo, 526

- RIO - .'
__11111 -1I...nllilZr•

...

'" "Todas estas coisas tratei no meu coração, para en

tendê-las diHgentemeute: os justos e os sábios e suas

obras nas mãos de 'Deus; e contudo não sabe o homem se

é digno de amor ou de ódio; mas tudo se reserva incerto '

para o futuro, pois todas as coisas acontecem igualmen
te ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao im- ,1,
puro, 'ao que sacrifíca vítimas e ao que despreza os sa-I·crifícios. Como o bem, assim o pecado�'; como o perjuro,

Iassim ao que jura a verd�de. E' néssimo isto entre tudo

que acontece sob o sol, que as mesmas coisas sucedem a
'

iodos. E assinl' os filhos dos homens enchem seu cor:;t-

ção de malícias" e desprezo em sua vida, e depois disto se-
.,..;......._._._._-..............."••••_..........._.............,.--� ....._._,...

rão levados aos infermos".

.

•

Só Deus sabe se esta gigantesca luta de conti�entes
�\ssinalará of im do mundo, do quàl, como depois de novo

dilúvio, se salvarão uotros cavaleiros.

PRISÃO DE VENTRE

Agem directamente sôbre
o apar-elho digestivo, evitan-A ameaça da bomba atômica é uma ameaça de Deus, .

. . ào a prisão qe ventre. Pro-
porque nossa soberba, desde �rometeu até aos prêmios
Nobelde física, se tem' vindo agigantando em medida pa-

porcionam bem estar geral,

tülógica. Reduza a guerra a um jogo de rais invisiveis de-
facilitam a digestão, descon-

sencadeados por instrumentos de precisão 180b os cálcu- gestionam o FIGADO; regu-
larizam as funçõGs digesti

ias da poesia na prosa, da prosa na matemática. Parecer-
nds-ão pobres visionários os herois e bs cantores, os Ho-,

!
vas, e fazem desaparecer as
enfermidades do ESTOMA-

meros, os Simônides, s Aristos. Os homens que terão da- GO, FIGADO e INTES:rI-
·do o sangue em prol das formosas causas aparecerão co-

.

mo vítimas ilusas de uma.mentira coletiva. LeI'se-á quele .._N_O.Siiil·__••LII!I!II!I_II!I!IiI_-!IiI:.LI'Ii.i......."'w"'!;,;._i-........w.&-'W_"'...�_,.."la."'..........._"".._.....,........,..,�" ...�·� ..

famoso trecho da La Bruyére, transformado em páginas
�Ierrotistas: "Se vos dissessem que todos os gatos de uma Não creio. Nossos filhos sobreviventes á guerra quí
R'�'ande nação se reuniram aos milhares ,numa planície, e mica> e basteriológica, salvos da desagregação atômica e

(Jue depois de miarem até a rutura da garganta� se lan dos I;aios córmicos, olharão a nossa época como o ultimo

�aram com ...fllror uns contra os outros, usando, entre sí quarto de hora da história dos se"mi-deuses. A época da

(.$ dentes e as garras, e que d,esta batalha .ficaram d� um

I genel'osi�.ade e do valor. �erão "Os tres mosqueteiros",
lado e doutro, nove ou dez mll gatos sobre a terra,- mfe- como hOJe lemos, nostalgIcamente, a batalha da Sala

tando o. ar nu� I:aio de dez l'eguas, �ão djríeis: eis o sa-
I
mim e o c_ombate dos HoráciAos, e Curiác�os. �s guerras fu

bat mais ab�mmavel de que se OUVI:! �,alal�? E s�· .uns e I turas serao guerras de me�anl�os sem ld�ahsmb, e o pas�
outros vos dissessem que amam a glol'la, nao renelS de sado recente, mesmo o maIs torvo e eqUIVOCO, aparecera'
iodo o coração desses pobres animais?' . como o tempo dos poetas e dos heróis. � (APLA).

.......()---()._,(�().-.()._

� ACITE i, -:0:-
c

c A G 11: N C I A DE ,, PUBLICIDADE c

i RÁDIO-:O:JORNAIS I Culto Adventista
� .

e 'H'Oje, às 19,30 horas o

� REVISTAS .• orador, Wady Bechara, a-

_0....0 0....0.-.0... presentará o 'seguinte te-

ma: O pecado que não
tem perdão. Haverá pro

je'ção luminosa .. A entrada

vestigador Ruiz, lotado na

Secção de Capturas da De

le�acía de Vig ilância, após
cuidadosas e insistentes in

vestigações, logrou prender
no Distrito de Vista Alegre,
na cidade de Cataguazes,

Registro de Diplomas
NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ___:: RIO

I • / .

I Aceitamos êsse encargo tanto em nome dos prof is-

siona�s, como das Escolas e Faculdades expedidoras.
�

em Minas Gerais" o último,
implicados no desfalque de

2"1 milhões de' cruzeiros, há

tempos verificado na Panair

do Brasil.

ENCAMINHAMOS O PR08ESSO.
ASSISTIMO-LO EM SEU ANDAMENTO.
ABTI.EVIANDO O SEU D-ESPACHO.

Rapidêz na execução.
Prestêza nas informações.,

Confie seu registro ao

ESCIUrróRIO JURIS-CONTÁBIL
Rua Sta. Luzia, 799, grupo 703

RIO DE JANEIRO

Viajanie para Santa Catarina·
Procura casa Importadora de São' Paulo para venda

artigo e fácil colocação que tenha -muita prática..
ótimas referências e condução própria.
Exigem-se carta de fiança.
Retirada mensal de Cr$ 10.000,00.
'Dirigil·-se a Caixa Postal, 7.085 - São Paulo.

Trata-se de Daniel
. 'doso Pimenta, com 45 anos,

que exercia naquela emprê
sa cargo de importância.
Logo após ser descoberta

a. irregularidade, fugiu pa

ra a localidade em que foi

prêso agora e onde era co

l1hecido como "Daniel Cata

j�ino". Depois 'de prestar as

1ecess.áriaê declarações na

Delegacia de Vigilância,
Daniel, que está condenado

pela ga Vara Criminal, com;
um dos co'autor,es, a 6 anos

e 8 mêses de reclusão, será
l'emovido para a Penitenci

ária a. fim de cumprir
.

a

pena.

,. lle
\

DIA 30'

I
CASA MISCELANIA distrl..
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra.

Décimn Aniversário da
Orquestra Sinfônica

A Orquestra Sinfônica de luso, que oferece à culta

Florianópdlis cmopleta, no platéia florianópolitana o
:

próximo dia 30 do corrente que de melhor se possa de-

mês, o seu décimo' aniversâ- sejar em músicas seleciona
rio de fundacão. das. \

-

í
Nin gu ern desconhece o

I Comemorando a magna

que representa, para os a- data, no próximo dia 30, a

mantes da bôa música, essa
I Orquestra Sinfônica de Flo

modelar organização musi-' rianópolis fará realizar, às

cal. Aqui, tem ela oferecido 20,30 horas, no Teatro .4.1:
concertos, os melhores, no 'varo de Carvalho, um mag-

,
,

Teatro Álvaro dê Carvalho nifieo concêrto, cujo pro-

e 'no Clube Doze de Agôsto. grama selecionado daremos

8' um conjunto dé músicos, a publicidade em edição da

sob a batuta do maestro Pe- próxima semana.

o

:
..

dia

I

Telegramas
relidos'
'Telegramas retidos do
{ .

1.3 ao dia 18 de Maio:
"

Steli'uo M011 tenegro
Jocalia Leocádio Rosa

Mendonça, - Ana Silva
Camburi Baranco - Demos-
tenes Lucena - Schreiner
- Osvaldo Fernandes

Mariazinha Tavares - Edu

ardo Machado - Roberto
Matiazzo,.- Mário Villa
Olinto Zimermann.

Car-

, .,----- .......
, �

��,��:elheiro Mafra 6. Fone : DIGI�I •BEM �
-----1 '�DIGIRA EM PAZ!,'Participacão - - - - _ - --

, Alvaro G. Parente e Ma-
O segrêdo está em ado

,'ia Parente participam aos
lar o uso da Magnésia

parentes e pessôas de suas
Bisurada, que propor-

relações o nascimento, dia ciona imediato alivio
1.3 do corrente, na Materní-'

nas digestões dificeis,
Jade "Dr. Carlos Corrêa",

•

porque neutraliza a

Jo seu filho ANTONIO
1 híperacidea estoma-

jARLOS.

I cal e· a. fermcnta-

Fpolis., 20-5-53 ÇÕe8 gástricas.1

A AGONIA DA 1

ASMA
Aliviada em Poue�$ Minutos
Em poucos minutos a nova recei

ta Mendaco - começa a cil'
cular no sangue, aliviando os aces ..

sos e os ataques da asma ou bron·

quite. Em pouco .tempo é possivel
dormir bem respÍl'ando livre e fa
cilmente. Mendaco alivia-o, mes·
mo que o mal seja al)tigo, porque
dissolve e remove o mucus que
obstrúe as vias respiratórias, mil)an
do a

-

sua energia, arruinando sua

saúde, fazendo-o sentir·se prematu
ramente velho. Mendar.o tem tido
tanto êxito que se oferece com 'a
garantia de dar ao paciente respira
ção livre e fãcil rapidamente e com

pleto alívio do sofrimento 'da asma
em poucos dias. Peça Mendoco, hoje
",esmo, em qualquer farmacia, p
aossll garantia é a sua proteção.

CASA
Aluga-se uma casa para

peq ,na família em Coqüei
ros, Práia do Meio, na cha

cara da A FLORICULTU

RA, vêr e tr r com o seu

proprietário 11'a mesma.

Ausente
O Dr. Samuel Fonseca co

munica a sua distinta clien

tela que encontra-se ausen

te até o 'dia 2-6-53.é franca.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ernesto' de Souza Campos, RIO, 23 (V.A.) _ Uma Comissão que se avistar, f'u- . lugar uma assembléia para do problema do pagamento
que, a convite do Govêrno comissão.. de operários do turamente, com o presidente �'deliberar sôbre que medidas I do abono, devido desde 'qlle
do Estado, veio a esta Capi- Lo ide Brasileiro, chamada' da República. I devem ser 'tomadas em face

I
se aprovou a lei, que o con

tal para dar seu valiosíssi- ontem pelo almirante Lemos HEUNIÃO EM MOCANGUÉ
I
da apatia demonstrada pela! cedeu a todos os servidores.

mo parecer nos estudos pre-] Basto (diretor da ernprêsa) Hoje, no lVIocangué, terá direção do Lloyd na solução. federais e autárquicos.
liminares para a criação da ao seu Gabinete, recebeu,
Universidade de Santa Ca- em lugar de esperada notí

tarina, realizará, na segun- cia sôbre o pagamento de

Confessou. En .. da-feira, dia 25, uma pales- seu abono atrasado, uma in-

f
-

.. I tra sôbre "O Problema Uni- terpelação sôbre -as causas

ferrou o co re no qUln.l8 I versitário Brasileiro _ A da queda de produção que

da Defêsa Sanijaria Universidade de São Pau- se tem verificado nas ofici-

lo".. nas. Numeroso grupo de tra-

Vegetal I
Para essa palestra, que se balhadores acompanho� �s

Na edição de sexta-feira importância de 1.360 cruzei- ; realizará. às 20 horas, no sa- oito membros da Comissão
última noticiámos o roubo ros dos 1.594 que estavam' lão . nobre da Faculdade de até a porta da sede da Com-
de dinheiro na Sec�ão de numa caixa de charutos. A-

.

Direito, são convidados
I panhia e permaneceu à es-

Expediente do Serviço de pós muita arguição, con se-
. , I, b

Defesa Sanitária Vegetal, à guiu a Polícia com que o me- quantos se interessem por i pera, ate receber uma reve

rua' Visconde de Ouro Pre- nor fosse mostrar a um dos assuntos de alta cultura, es-
' notícia da entrevista, trans

to, n. 67, freÍ1�e. à Delega�ia fun?ionários o local onde pecialmen te os professores I' mitida pelo operário Joceli
de Ordem Pol it ica e SOCIal, havia enterrado o cofre de i €o alunos das nossas Facul- no Pedro Gomes.
praticado na madrugada da- aço, que se encontrava no

d 1 I'
. I' MANIFESTA'Ç.õES DE

"Sr. Presidente!
.

I d êdi d tá
ae es e co egros. PI' 1 t d tquele dia. quinta apre 10 on e esa', e o regu amen o e ra-

localizado aquêl e Serviço. I DESAGRAD� balho vigente. no pôrto de

���ndt: �n�:i:'il ��L�::��:�� Tfli,j"ra'ma-'-'-'-'---'" dÍl��:; a�:e�e�;�ã::: !�;e� :e�:rii�::treLa�e�ns:��:va�:aproximadamente, declarou Ainda por motivo do nos- t h I
_ �

I
sen ara nen uma SD uçao so-

'I'rabalho Marítimo dêsteo menor have-Ia queimado ... so aniversário, recebemos, bre o pagamento do abono .

No entanto, até o momento, Estado e publicado. no Diá-
nada de positivo sôbre essa ontem, do dr. Eugênio 'I'rom- (antes prometera obter au-

rio Oficial de 18 de 'Setem-
particularidade, consegui- powski Taulois, íntegro Juiz diência do presidente -para bro do ano passado, amão
ram as autoridades. de Direito de Joinville, o se- os trabalhadores) a massa

de óbra devida aos operá-O menor, ontem mesmo, .

tti'gu m e e eg rama, que ag ra- de operários iniciou mam- . d' devifoi encaminhado à disposi- . . rios estiva ores eVla ser,
cão do MM. Juiz de Menores,

decemos: festação de desagrado, logo' na sua totalidade, paga di-
i Penitenciária onde, ama-j "M: e u s cumprimentos cessada, em atenção a um

t tiI retamen e ao respec IVO
nhã, torna.rá à .delega�ia pa-l transcurso quadragéssimo a- apêlo dos membros da

coo, Sindicato, que é o órgão re
ra que seja prosseguido o niversário esse conceituado missão.
inquérito a fim de esclare- I .

1 ( ) T k' T
presentativo da classe. An-

cer o assunto, do qual é fi-
' jorriai. a rompows I au- A AUDItNCIA I tes da existência do Sindí-

gura central. i lois". I Quanto à audiência res-
cato, portanto antes de vi-

pondendo a indagações dos I
� .,

d I tgencra o regu amen o a

trabalhadores, o .almirante que acima me refere a mão
Lemos Bastos informou qJle, de óbra, como as demais ta
se tornara impossível à vis- I

xas de estiva, era paga à
ta do estado de saúde do entidade' estivadora _ Cia.

ore�ic1ente da República. Po- i Dócas de Imbituba e ésta

Ivo d1Aquino contra o Acôrdo' der ia, no entanto, obter que I Cia., por sua vez, devia pa-

A :l,es fos,�em recebidos pelo I gar aos operários �xata-com argentina, ,1. Lourival Fontes. .

mente o quanto recebia sob'
PROTESTO CONTRA AS � .

RIO, 23 (V.A.) _ Houve .o inicio de nova fase de ne- 1949 exceder à quantia de esse titulo, entretanto paga-
PROMOÇÕESontem no Senado um único gociações na qual, embora a trinta e cinco milhões de do- va aos operários sob aJor-. A Co"missão aproveitou a

orador, o sr. Ivo de Aquino, República Argentina reco-' lares, tal excedente será, ma de salário diário, isto é,.

I oportunidade para protestar
que falou durante duas ho- ,nheça o seu débito e aceite transferido para uma conta a empresa estivadora rece-

I contra as promoções suces-
Tas, iniciando .uma série ,de os�meio. s .de pagoamento PI.'o-1 espec.ial . que o. B,anca do b ia a ,mão de obra' na base

� .. sivas de determinados tra-
discursos em torno do Acõr- postos, as círcunstancías

I
Brasll S. ·A. abrirá em nome de toneladas e pagava aos

fo i 1 b d d d E C t I dR' balhadores, simpáticos à di- , .

b d di
.

do Comercial Brasil-Argen- em que 01 ce e ra o po e- o anca en ra a epu- operarras na ase e 1a1'1a,
reção da emprêsa em detritina. rão permitir que venhamos blica Argentina".

-

l prcjudican do os operárias
nento de outros.- Nas suas considerações, a passar de credores a de- Disse a seguir o sr, Ivo am mais de c-s 120.000,00

começou o ex-líder da maio- vedores. '1e Aquino que, se for·em ob- UMA LISTA APREENDIDA por mês..

ria' por mostrar que o Bra- Continuou o representante servadas as listas trocadas Como o almirante Lemos A exploração de que ·esta�
sil não sabe defender seus de Santa Catarina declaran- entre os' dois países para ri Bastos houvesse apreendido, vam sendo' vitimas aqueles
interesses econômico's, apa- do. que no Acôrdo existem ano corrente as contas e ex- há dias uma lista de nomes operários os encol:ajou a se

recendo sempre nos Cónven- três fases a considerar. 'portações a elas referentes 1·e operários que desejavam organi'zarem em Sindicatü,
tos e Acordos em situáção A primeira vai de 1° de d�rão um saldo; no fim do �omparecer à audiência no porem assim mesmo a Cia.
(:e inferioridade. O caso re- janeiro dêste ano (embora dno, em favor da Argentina, Catete (e que se encontrava Dócas persiste em ex'plorá
('ente da Alemanha era bem assinado a 23 de março, o de mais de 900 milhões de colhendo assinaturas na ofi- los, lançando mão de todos
tipico. Fizemos com aqt1ele' 4.côrdo teve efeito retroati- cruzeiros. Quer dizer: se cina de carpintaria), foi de- os recUl:SOS que 'supões ca

pt\Ís um Acôrdo de compra vo) até 31 de dezembl:o de l<'ontinuarmos ness.� regime darado aos representantes pazes de quebrar o ânimo da
e venda e dentro de pouco 1953. Nessa primeira fase )01' mais três anos, eviden- I �los trabalhadores que êsse classe para subemetê�lo ao

témpo estavamos de endo ligorarão as listas trocadas ,emente o saldo a favor da documento não seria utili- regime de .·exploração em

quantia fabulosa. Tinhamos entre as duas Nações, e as '\.rgentina aumentará cad3 '"ado para outro fim que o que a mante:ve durante lon-
�gora o Acôl'do Comercial :obranças de pagamen�o se- iez mais. :te constar comó apoiando a gos anos.

('om a Argentina., em que le- tão efetuadas em cruzeiros.

I Amanhã: Pales-'V
·

tra do Prof. Sou_I aI
za Campos .

_

.

.

U eminente Professor Dr.

Mal
Florianópolis; Domingo, 24 de Maio de 1953

·AUTOR DO ROUBO UM
MENOR

o LOIDE.II
/

A Cia. Dócas de Imbituba
Deve 'Salários

Oportuno. Discurso do Deputado
Olacilio Nascimento .

menta, em sessão de 19 do funciona naquele pôrto co- obra:

corrente, na Assembléia Le- mo entidade estivadora, re- b) ._ taxas de seguro de

gislativa, proferiu o seguin- cebendo, em consequencia, acidentes no trabalho e pre-

te discurso: .dos armadores ou seus agen- vidência social.

tes as seguintes taxas pelos c) _ taxa de administra-

Na DOPS

O sr, Dep. Otacilio Nasci-

Ontem, após del igências
do sr, CeI. Trogilio de Melo,
delegado da Ordem Política
e Social, foi, finalmente,
descoberto o autor dêsse cri

me, um menor de 18 anos

que, após algumas conver

sas das autoridades, acabou
confessando o delito. As fe
lizes diligências daquele de

partamento foram coroadas
de êxito, uma vez que, inte
ligentemente, o garoto aca

bou confessando a origem
de cédulas com que estava
se utilizando para gulodices.
Foi conseguido rehaver a

Uutoma o fio Da Mea�a

00 Pro�utor Ao. Consumi�of.'..
A segúnda fase do Acôr

::10 vai de IOde ,ianeiro de
:.954 até 31 de dezembro de

':9&(\, vigorando nova troca

vamos desvantagens de toda

ordem, como passou a d·e

monstrar, fazendo antes um

histórico desse Convênio de

todo em todo favorável à Re- je listas anuais e pagamen

fmblica Argentina.Acentuou tos em dolares - convênio; Permanecendo a venda:, de
���� ;=c:s�� �i:e:l�i:O��u�� :.·:�ea:i�:�b�O b::ec:: 1����� destino, a Usina
c�:.-io não o interessaria. Só lpenas para efeitó dé cau-

A carência de leite está venda e na própria Usina. clandestino do leite, na Ca-

ü fez ante c necessidade de ;a. :�7��� ��::,tua:e�t:e��:it!�: A venda oculta que se vem

I

��t�e����ci:x�s::t:�:��s��:
empregar o excedente de sua A terceira fase inicia-se Ifá, evidentemente, razão verificando é alarmante. O a população possa obtê-lo
p1odução. Essa é que é alIo de janeiro de 1957, de- ;ue determina a falta do leite vem diréto do produtor iEento de bactérias. Assim,

pendendo ainda da prorro- produto e" esta, segundo se para o consumidor, deixando
\

não há negar, se continuar-.!
orador; gação, Oll não, do Convênio, afirma, não está somente, na a Usina sem utilidade algu-

I

mos a relaxar. dentro em!
. escassêz que, naturalmente, ma: Não é' sem grande es- 'I breve, torrtardmos à estac'a lcomentú- lorque extinguindo-se o

I
' , se vt'rifica na estação inver- fôrça que �e� poderá verifi: zero, ficando a Usina entre-

l'iOS, disse que haviamos ce- ül'azo do AC0rdo em dezem- nosa. Há outro motivo mais cal' a exatIdao do que aqUI gUê às bar.atas, porque fal-
ll"Dl'ado o Acôrdo exatamen- 1)1'0 ue 195G, ambas as na- forte que leva a população a denunciamos" referentemen-! tará o.prod,uto que determi.
té' na ocasião em que deve=- �ôes podem continuar o A- ,;ofrer nas eternas filas dos te à en:�'ega clandestina des- nou a sua fundaçlío.

postos de' venda e' da pró-" ge alimento de lJl'imeirissima :�';i",':o.mos encerrar o nosso ba- �ôrdo ou denunciá-lo, estan- '

pria Usina de Beneficiamen- necessidade. 'Qualquer pes-
'

do estabelecidas cláusulas E .

"'O 'ES" DO"to
.•

' esta está na. venda sôa que precisar constatar AnunCIe n rA

;l_andestina do leite, q�Ie, J êsse fato, poderá, ]leIa ma-
/

�ao p�ss�ndo pelo controle ilhá. nCl'correr vários esta- •

I�l US1;!fl resPéc��vá, vai di- belec(mentos de bars � ca-! Oe,ntllezarc.to p«ra os cafes e consu- fés, 10 verá, então, �ille, alvo! .tmdores. ".vc':pç'-es o }l'oduto e' e11 I
.

.'

. . �

_"' � ",) -

Da SOCiedade Inleresta-
Segundo se' mfonna, cer- �!·egue. diretamente, dn pro-

.

C
,.

R .tj�.nça comercial a nosso Ül- 1)1'0 de 1956. Está no Anexo d 2000 l't d'" . dual de omerclO e ellre-ca e. Iras, lanamen: 'lutor ao cOnStirnHlor .. ;

I
11. 6 êste .item:

.

te, �ão entregues ao consu- " sentações Ltda. - SICRE
"Se, a 31 de dezembro de mo, sem pasteurização. Daí Cabe', em grande parte, _, desta praça, recebemos

1956, o saldo total líquido I por�ue a ,quantidade, pas- ':esponsabilidade ao serviço amostras do produto Dialop,
d t· . f teurIzada, decresce, tha a de fiscalização do Departa- I" qlle em bl'eve sera> lanca-as con as a que se le ere o

I d' .

d
�

bl ' ,

I la, crIan o esse pro ema menta de'
-

Saúde 'Pública,
.

, , .

.

art. 3° do Convênio de pa-'I que todos conhecemos _ a nesse particular, a fim de
. do a venda no comercIO 10-

({amento de 22 d� outubro de' falta'do leite, nos postos de que seja evitado o comél�io cal.

lei clan
acabará fechando

verdade.

Prosseguindo, o

depois de ou tros

lanço com a Argentina, de

cu'rente do Acôrdo de 1�4.8, ':iar:1 as duas hipóteses.
::10 momento exato em ·que Pediu então. o ol't.,dor a a

:ellção do Senado para a�iJ íamos exigir daquele liOS-

80 vizinho o pagamento da

diferença existente na ba-

.. láusulas que regulam a fa
,e posterior a 31 de dez em-

','or. Nessas condiçõés, o A

côrdo em causa resai veu
desde logo o ajuste de �on-

ta do Convênio anterior, ��
liás favorecendo a Afgenti
na. E veio contribuir para

•

A Cia. Dócas de Imbituba a) _' de mão detaxa

serviços de

perintende.
estiva que su- ção.

(Continua na va pág.)

Sociedade Cultoral Joaquim Nabuc l,'
Em breves dias do mês'Acaba de ser fundada

nesta Capital a Sociedade corrente, publicaremos um

Cultural Joaquim Nabuco, manifesto desta nóvel entí

entidade destinada a congre- dade, donde se deprenderá
gar a mocidade florianópo- as altas finalidades e os

litana numa campanha de grandes principios que nor

soerguimento da juventude, teiam a Sociedade Cultural

face ao desordenamento das Joaquim Nabuco.

fôrças morais e intelectuais
A.t8lne "O ESTADO'"do país. ! ......c _

.•)�" ......().._.()._.()�()_(J....()_()�().,_()....

RESPOSTA

- Você não acha, Guilherme, que a atitude do
deputado Cabral trocando o govêrno pela oposição é
igual a do Prof. Radar, deixando a oposição pelo go-
vêrn o ?

.

,

_ Não l.Não acho! Quando alguem deixa as co

modidades do govêrno para as lutas da oposição, é
porque o govêrno não presta; quando, nesse mesmo

tempo, alguem deixa as lutas da oposição pelas co

modidades do govêrno; é porque êsse alguém não
presta!

ONTEM NO PASSADO!
I

.
A primeira bolsa escolar, em Santa Catarina, foi

instituída indiretamente pelo dr. Claribalte Gaivão,
Secretário da Segurança,' que nomeou o jovem Fel',
nando Ferreira' de Mello seu oficial de gabinete. O
nomeado tocou-se para o Rio, onde cursou 'a Facul
dade de Direito, com a bolsa que mensalmente lhe era I

remetida ..

SÁI, FELIPETO

Afirmou o qrgjio da ex-gráfica, ontem, que 'eu.

propugno um acôrdo do P. S. D. com a U. D. N ..

Até h�je não tenho f,eito outra coisa senão in:
terpretal' o pensamento pessedista, radicalmente con

trário a êsse suicidio políticÜf.· Os felipetos que ar

ranj'em, se puderem, outros felipatos,..

MEDO

Não quís ser deputado em 1946. O deputado
Kurst(m sabe disso. Em 1950 não quís ser candidato.
Em 1954, se vivo, não serei candidato. Tenho medo, .

do Radar, que não presta, e do deputado Ene'dino,
que é excelente pessôa.

BíBLIA

A Agência Mercúrio está incumbida de propa- I
'gar o caso Zani" Gonzaga, Não o caso verdadeiro, no
qual o réu é a 'vítima, mas o caso oficializado, no

qual a vítima é o réu. O Frainer, todavia, conhece,
melhor do que ninguem, a crueldade das �mputações
ap1;essadas. Ou, então, está esquecido das palavras
de Cristo: _ "Atire a primeira pedra aquele que ... ".

DISCURSO
./

O mais rústico homem do povo não ignora que
as nossas estradas eX'igem conserva permanente.
Abandoná-las por dois ou três meses é torná-las pre
cárias. Abandon'á-las por dois anos e meío é querê
las intransitáveis. Não r.os admiremos se, no dis
CUrso do sr. Bornhausen, transmitindo o govêrno ao
seu substituto, o Zagalinho escrever: "Não cabe a

mim, mas ao mnl al1:(;(;(:S.8or, a cuJpa pelo estado
'. :atual das nossas rodovi13e".

AUXíLIO

Segundo o Diário, de ontem, um jornalista daqui
teria i'do à Criciurha entender-se com Manif ZacarIas,
conhecido líder comunista, no sul 'do Estado..

Quem teria orientado o jórnalista? Teria sido
aq.ueIe sargento do ExérGito, implicado na intentona
vermelha e hoje homiziado num órgão do govêrno?
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