
RIO 31 (V, A.) _ Aderi- to, partindo da pra-ça da Sé

I' instruções
.

para o fabrico Paulo f.��ã:o parahzadas pe-i1es municípios, a fim de am-
r dícação de mais de 60 por PASSEATA E CONCEN

rão h�je à g_rev,e dos tcc_e-I pà�'a o P�lácio dos C�mpos �as co��ecida,s, b�.plbas lIa greve r'�1I.e. �?,je atingir� pl iar o movimento paredis-
I
cento de aumento sobre os TRAÇÃO

Iões e matalurglCos de São, Ehseos. Alguns deputados e, Molotov , e utlllzaçao das o seu sexto dia. ta,
,�

"

lordenados atuais, Hoje,. -às 14 horas" os

Paulo os marcen�iros ,e car- vereadores se dispuseram a mesmas, a partir de ltoáe,,' Os marceneiros e carpin- I
Cerca de, 40 �llll marcenel-, A greve está assumindo I grevistas deverão se concen

pinteiros, prevendQ':,ge': a acompanhar- os paredistas, ! por todos os "piquetes", teiros 'aderiram à greve dos' 1'OS e q'arpmtelr?s entraxa:n aspecto de movimento 01'-1 trar em frente à sede do

'adesã-o imediata dos vidrei- que já somam mais de 100' contra as viaturas da Rádio
I metaj,úrgí�l;) e, tecelões, I em gr'eve, paral isando mll;ls gaulaade, pois os comités, Tribunal Regional do T'ra

ros ,borracheiros' e grafi- mil, nessa manifestação,
I
Patrulha que polioíam e de- I prevendo-se a adesão ao mo-,I de 30 .firmas. centrara de greve estão con-I ba'lho, que .iulgàrá prel imi

eQs: 170 indústriais já estão cujo de�fe?ho te�e-se ,venhá : têm ?S, a,gitador�.s: -,
�

! vimen'tc dns viru:eiros, bor- C�1cula-s,e que cer,ca ,

de .segt1i�do m,�nter _

perfeito ,nar�ente o dis�i�io coletivo

:paralisadas e, segundo 0-8, a constituír motivo de co�,. O I,nlCLO da utIhz�.Ção das racheiros e gráficos. 160, lrrdustrlas me�aIUrgICa,S I co�trole �a situação, conse-I sUSCI�a(IO e�-oflclO pela De-

líderes grevistas, a tendên- f1ito de imprevisível gravI- ! refer-idaa bombas, de cuja
I

Estão ameaçadas de ,para-,
de ixa rarn de funcionar. 'gumdo ainda novas ade-: legacia Regional do 'I'raba-

cia é para a greve geral que dade.
I

f.abricação se especializa- l ieação, também, as indus- ..., I sões. j lho, Às 15 horas, os grevis-
pararia, assim, todo o par- ram os comunistas coincide trias do in�wior d� Estado, !

CON:INUA O IMPASSE O númer� de grevista� se
I
tas r_:lmarão para a.�,l'aça

'que indu�trial da <capit!i-l BOMBAS MOLOTOV CON- com a passeata que os gre- notadamenfé em Sao Caeta- ! O Impasse entre os gre- eleva a mais .de 100 mil. í da Se, de onde partirá a

bandeiran�e, " . TR� A R.�. vi's,tas, programaram para' no, S�o 'B:rnardo, e �an-to : v�stas �' os in�ustrias ainda I Das f.abricas ati_?gidas, passeata de �r?'te,sto', pas-
A políCia proibiu mas' os Sao Paulo, 31 (V. A,) -lhoJe, as. 15 horas.

- � Andre, pOIS 0-8 sindlcatos
,

nao fOI solucionado, estan- pelo movimento, 60 sao tex-
' seata essa proibida pela De-

grevistas insistem em re,ali-I Em poder de um ·tec�ll�o 1170 INDUSTRIAS P.ARALI- ,da capital .pau'lista estão' do afastada � posaib ilidade teis, 31 ?e marcenaci� ,e leg�cia de Ordem Política e

zur, .hoje, às 15 horas, uma, grev:sta preso pela poItcm: ZA,DA� " I mantendo contato com as d: acordo, pOIS os oper�r�os carpintaria e 51 metalúrg i- Soc'lal., _

passeata monstro de protes- 'paulIsta, foram encontrados ,170 industr-ias de São entidades copgeneres daque- nao recuaram de sua reivm- cas, I.NFIL1RAÇAO COMUNIS-
, . " TA

w.aw i,..",......��í'l!If...."k:���.:;r_�� A infiltração comunista es-
•••••••••••••••••••!; I ' '�. , .' ..()._.()�()__()....()....(C ':' * Por motivos po,J,ítiço- tá se fazendo notar, tornan-
I DIRETOR I;

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

,�Oma -••' .ntisoDiá- II� 1
t *dPartctidá.rtiOls, o sr. Prefeí- do-se agora ostensiva com

-, R" cI d' a participação do deputadoU en• e ÍI

d $ C
- I·

O' a. api a ispensou um
,

1 �IIO e etar.na Roberto Morena na assem-

d R t�
·

,.

' trabalhador, pagando-I h e

'l�
Ar.ru e amo.

�

- bléia realizada hoje pela

I c Ano XXXIX t O'S cofres públicos a indeni- manhã no Salão Piratinin-
_

.. 6ERENTE ,�
_ I c zação em lei estipulada. Re- ga., O representante comu-

, Dondn.I,o,_ F� �
, t I t" d d' nista, que fôra a São Paulo

I � 'N 11 653
c amar con .ra o'uso' o 1-

'fI
'

cf A' ,I
.' •

"', h' d para ll1SU ar os grevI,stas,� e qUino .
- n elro. O' povo e,m açõest

'

" 'o m'anife8tou' sua solidarieda-
...t"_/�)""'�� �I)'_'()",,()�)'_'()'_'()'" políticas, no atual govêrno, de ao movimento e �stá a-
________,;;.��.......�_::_--=-----:---:;:---:;'--;:;_;:;_:____::__;:-�:::7'7_;_: - --�.

� malhar em ferro frio, O gindo intensamente juntoEdiçãO' de hoje�';_ 8 págs,
Prefeito qoeri!l um lugar aos comités de greve,

---__'_
J • .. para o cO'rreligiO'nário, por-

Pio XII vlrã�:;:e::�a=o�a:sS�:::".e Nomeada Bnla -Governativa Para ::::�:::::::;,:��;:: São Paolo
tatlvos da IlÚreosa brasileira O .Sidicatf ftj,., Alfaiates -

-

vaga, o Prefeito jO���' 3:f2:�:;)a�!u��:
Sob o título àcima. o jornal A RepúblÍca _ Rio-São -

� 'cDrr�u ,os ,olhas pela lista nota: _ "A possível vinda
) d 16 d 'lt'

.

blica o seg'uinte' '. "r' dO's operários: _ Este aql,li d,e- Sua Santl'dade PI'O XIIPau o; e ,e março u 1!110, pu ,'. RIO, 31 (V, A,) _ O mi- metido ao DeNT.,. a 'fim de", bem assim, ao Banco do
Sempre perfilamos entre' os que almejavam a reelei- �

T b Ih
' , ' _.. I

' é do, contra! Calculem a in-

ção de Nerêu Ramos na Pr.esidêncià da Câmara .dos De-· nl�tro:� ,r� adoS' de,stI� I ser. inst�a�H:ad<!� 6 .c�mpeten: I
Brasil, e expediu ordens no

denização e ponham-no na

Putados da Repúb1icà.
" ,

"

tU1U a� lretona o mdlCa-, te lnquerlto, de. acordo com sentído de ql!e a mesma se-
,

-
.

t d Al�' t
" �.,' .', , rua, Para a vaga nomeIemIdêntica atitude assumiram os maiores

.. órgãos' da o, 'os 1ala es e nome\)-u o art, 32 da leL q,ue deÍl;.n,e Ja publlcada na Imprensa,
'

imprensa nacional, entre êles o "Est.ado de SãO' PaulO"� para su,bstitui-Ia uma \TUli-1 os crimes contra o Estado e "como �ma adve1'tência aos
este! E assim foi feitO'. A J

que, me diferentes editQriais, .b�talhou ,.p�la reeleiç_ão e" tá Governativa composta I a Ordem PoHtie;r 'Social. que, ém n:o"m� 'da liberdade, Câmara, bi�biJhoteira,; '" refetuada a mesma, disse do acerto com que"agiraní os d N 1 E d' d
' b d

-

d d·m.. Ios srs, e son gy 1,0 e O

titUlar. da,
pasta do Tra-

apenas,
pensam

e,
m aP.unha-lsa

'er. as r,a�.oes ��..t ..J,"'Y,.e'l.-nossos parlamentares, .reconduzindo 'aO' seu pO'sto �m d n. -

Pinho, Abelardo de Souza e balho deu conhecimento -de lá-la, trajn.d'o a Pátria' e 5a o !,perano., I'i�SIJ1l:-dos mais altaneiros valor'es mO'rais do Brasil.' .-.. .
" � '�;:- "

O l.Htimo editorial dó grande órgão pa\llis� é () se- B rf,l uliQ de C'úistr;.o.,�sa I?X(h
.' tHl; t)thfJ.' fu··

�' "rr..iJ rt:cJ{a�ú'>i oo):rl�dii Mgt�lfir' o "l\)gime ta" O' Pl'efe!to Jrrform.'Ó,U1 (lHe
guint,-,:' T' •

,

,;idênciã }'e,sultoü1 de have'J: d,a Ju�tiça e ',do'�xtel'ior, democrático".
'

() l\1esmo ·não produzia. �llfi,·
, "A DISCIPLINA DO TRABALHO"

.

a assembléia da classe,' r,ea- "-
'

cientemente'! E' sempre- as-
/ A reeleição do, sr. N�rêu na�os 'par� a. presidênc!a lizada no dia 9 do' corren,te, sim. A corda àrrebenta na

da Câmara dos Deputados FederaIS constitUI o recO'nhe-
aprovado um minuto de si- Sera' Re'dl-gt-do - na _ Semana parte mais fraca. Entre, to

cimento, por parte, dos que votaram em s. exa.; das vir-
,

tudes do trabalho honesto. O reconhecimento dessas v1r- !êncio em sinal de pesar pe-

S p
dos quantos servem à Pre-

tudes l}1'eci�a ser generalizado. Atravessamos uma qua- la :mlorte de Josef Sitaain, anta 0- roje.lo da Refórm,a feitura, se ha algum que
dra em que o desamor ao trabalho é a nO'ta característi- atitude ag-ravada pelo en- mereça ser' dispensado por
ca da nossa coletividade. TodO's proc.uram trabalhar o vio de um telegrama à Uni- RIO, 31 (V, A,) - O jOl'� ,consideração, das agremia- ineficiênda, êsse alguem é
.- '1 nh ma'xI'mo mesmo quandoI'm' encheu de alegria a pop,ula-m",..os posslve e ga ar o "

-

io Internacional dos Sindi- na'l oficioso "Ultima Roí'a" ções políticas, (J próprio Prefeito. Nin-}Iossivel Ninguem se· dedica cO',m o carinho de outrO"ra
catos de Trabdhadores anuncia' ,hoJ'e que "o Jsr,

. ção religiosa do país" mas

&0 aperfeiçoamento daq,uiló que faz. ,A obra mal feita", _ .,

gue.m, no tO'cante, lhe leva-
M' M 'I RTextels e nomeacao de um G sta Ca O rd d mal'oria não ' -

1
.

I
o sr, ano .,..acle 'amos,

alinhavada às pressas, é que sai das mãos' da gener-fl-
"

,

,u vo panema aproveI- 1 er � 1'a a pa ma em pasmaceIra. d S- P I I
.-

, , e ao au o, reso veu agir)idade dos trabalhadores. Até a assiduidade aos lugares . �omlte para repre�en tá-lo tará as ferias da Serr-ana teve tempo nos últimos <:l'ias, O sr. Paulo Fontes é sob -

,.

onde traba.lham J'á não é frequente como antigamente. aa Convenção Nacional- con-
I

Santa para redigir 'o. rela- d bl A

-
-

_ .' I
por conta propna (ou por

..

I
preoeupa o com pro ema esse aspe·ctO', o maIor, Se t d C "

-

d IV
.

Tudo é prete�1;o par� o abandO'no do ser�iço..Mul-ti�li" \ ;ra o Acôrdo Militar Bra- tório dos trahalhQs da Co- da constituição das comis-
con ,a a omlssao o

cam-se os fe'nados, ha um esforço no sentIdo de amplIar "I E t d U 'd I ' -

I t 't'd';" ,
pO'rventura existisse o Pre- Centenário de São Paulo)

•

'

,',.'" ilI - S a os mos. mlssao n erpar 1 a.rla -eu- sões permanentes da Câma- .

N b 1 d
. ,.

do- prazo da semana mglesa, .tenta-se redUZIr O' numero
I I. . '. mIO o e a mercla e a tentando pro'mover a vinda

de horas do trabalho comum e, não obstante o- acresci- I INQUÉRITO
I ?ar regada ele estuda� o, pIO- ra dos Deputados e, caindo, inepcia, se�ia ele o vitorio- do Papa á capital paulista.

mo de salário pelas hO'ras extraordinárias" há muita re--! ' Por outro ato, ordenou o, Jeto da reforma admIlllstra- afinal, preso de ligeira en-
so, sem conc.#..reAncl·a..

I I ur para as comemorações d.esistência ao trabalho du.rante e,ss.as h.oras. O. qU,e. inte,- I sr, Segadas Viana que o I' tiva,' que o presidente Ge- fermidade sábadQ, só se res-
t b Ih d f .

.

I
: 1954. Com esse projeto járessa ao ra a a or, seja operarlo, seJa unClOnanO' pu- res'pectivo processo seja re- i túlio Vargas .entregou a tabeleceu na manhã de hoje; ,

blicQ, seja empregado particular, é o aumento continuo Quem pagou, todavia, fO'i' arrecadou cinco mil dolares
de retribuição. Das funções; assim particulares como o pobre operário! Justitia,

I
em São Paulo -e pretende ir

�:l�!c:�/::;u;�;��.tirar tudo e a·elas ninguém se es- O R. G. do Sul não Parti'cipou1Fuzilado vanum verbum! :O::i:e�,,;omo portador do

Não é possivel que o País progrida qúando não há
no povo O' gosto e a. disciplina do trabalho. Teremos que da Jornada de Protastos t

MADRI, 31 (U. P.) - No
I, 'CaXI·m lutorlz-o-'-regredir, ali estacioqar, enquanto cultivarmos, como es-

« V )J
• dia 28 foi fusilado o ofi-.. II a O •

tamos cultivando, todas as fO'rças de calaçaria. cia1- da Força Airea Jos�
A renovação dess� mentalidade, que. tão per'niciosa PORTO ALEGRE, 31 (V, Povo" ouviu ontem à noite, Obles Avila que havia as- Serão Imporlados Au.o-'-está sendo ao País, deve partir das l'epartições públi- A,)'- Sob geral expe�tati-ll o dr, Bruno MarsiaJ, presi� sassinado o tenente' da •

caso Enquanto elas não voltarem a ser centros de traba- va está sendo aguardada dente da Associação Médi- mesma arma José Garcia m6veis e' Caminhõeslho ativO' e fecundo e algo desinteressado, () trábalho hoje a propalada "Jornada ea do Rio Grande �o Sul. RIO 31 (V )l\ão recobra,rá as 'seduções que, outrora, 'oferecia: O Alo.nso, o.bles havia repre- , . A, _ Foi di- o ano passado, não tendo
1 'de Protesto" dos, m.édicos, S, ,s, colocando-se gentil- endl'do o 'O'utI'O por ter e'ste vulgado ontem que de se

: h"d " ,

mau exemp o do funcionalismo, que SQ vive atrás de
'

.

,'-I aVIO, portanto, dispendio
))1':omoções e' abO'rios" reflete-se. na vida particulàr, onde em virtude do não atendi- mente à nossa disposição, trazido 'ao aeroporto militar tembro de 1952 a fevereIro

I
de divisa,�, Apesar disso, a

os que alugam o-s S0US serviços entram logo a, imitar os .mento, por parte do poder informou que a entidade sua esposa e uma filha, con- do corrente ano concedeu a: CEXIM está reunindo ma-f�nci.onários públicos na. poupança de esforço-s e na exi- público, da reivindicação da que preside, embol!a esteJ'a trarI'ando os ,r·egulam,entos. CEXIM I'
, I

-
-

'

Icenças para·a Im-, iores elementos' para maisgencla frequente de melhru:es salários. classe, qual seja a equIpa- .solidaria com as reivindica- _ 1;
-

d t" I
T.anto os poderes públicos como os empregad_O'res .

" . por açao e au omovels, uma vez esclarecer o assun-
t I I'ação dos vencimenfos dos ções dos cole'gas, não reco- �aml'onete J'eeps ca")}ar ICU ares devem prestar atenção especial à vida, dos -

O TEMPO
.... S,"" mI-, to,,,",�us auxiliares e à maneira como desempenham as fun-

médicos federais, para-es- mendou qualquer paralisa- .

.

nhões e �cessorios, num,�l�O--'<)�(H&IIllIk�

ç�es que lhes são cometidas a fim de só premiar os que
tatais e autarquicos ao pa- ção das' atividades dos fa- Previsão do tempo até às montante aproximado de I ;,

,rlao conta satisfatória das suas tarefas. Melhorés verici- drão "O", () que já foi eon- cultativos, mesmo porque, lA h'oras do dia 1° de abril. quatrocentos e quatro in.i-I () RISO DA CIDADE.••nlentos para todos, sem distinção entre os que merec'eiu 3eguido pelos méd·icos ,da wnsoante resolveu o Con- Tempo _ Bom; passando !hões de cruzeiros, isto ée os q�e não os.�ere�em, é UlÚ.;:l ,c.riação ,da funesta"·d,e- 'Préfêiturâ da éapita'l'da Rê: :lelhó Deliberativo" d!t Asso- a instável, sujeito à c,huvas.
Lima media de oitenta mi-�agogla que tem mspIrado a legislação trabalhista bra- Tempe,ratlllra _ Estável. .. -1'5 � .4��

sileira Ate' n R
.

-

d .

• - pública, Essa campanha- ciação Médica Brasi'leira, V lho-es ,por IneAs contra a m,e- ,._" ���f. a USSla, on e eXIste a ditadura do prO'le- entos - Norte frescos, ,,..-C)! fIr�aria�o, o trabalhador: que prodt�z menos recebe salário julgada justa 'pela Associa- cada associaç.ão estadual rondando para o quadrante dia de vinte e três mil'hões
.

�� �';::'_/\lUferAlo� ao que produz mais., E' uma injustiça e um erro çãó Médica Brasileira foi poderá participar dessa Sul, com rajadas frescas, !lO período' de julho a se-
'

�
<:''_--

econO'mICo r !' 'b
.,

d
�

'S:;.,����"I_J
e 1'1 Ulr, a mesma forma os que não se igua- por esta encampada, no que "jornada de protesto", de Temperaturas _ Extre- tembro,

�
�Ll;am no esforçO' para produzir melhor e bastante. foi seguida pOl' todas as fi- a.coArdo com as POSSI'bI'II'da- mas de ontem: Máxima 28,4, �O pres'd t d CA F Segundo as informações .

i�

_

l' e? e a amara ederal foi premiado por- Mínima 22,2. -

-------

(J:e. nao k1n31ge cO'm a vadiação nem desperdiça os di-
lia das dos Estados. des locais pois que tal-mo- da CEXLM, o assunto já foi

n_ euos públil:08 com os que procedem como se as fun- vimento reivindicatório po- �)��).... explicado há a'lgum tempo'
�:�s que �x�l'ce� fossem si1l)plesmente 'recreativas e

A ASSOCIAÇÃO MÉDICA de ser expresso em formas sação das atividades médi- de modo amplo à imprensa,
'

erl�c�::.rcIClO nao lhes impusesse a mínima dose de sa- '�O RIO GRANDE DO SUL co-nsentâneas com' as auto- cas no Estado, muito, embo- Esclareceu aquela Car-
O

... NÃO TOMARA' PARTE ridades de cada filiada. ra co.otinue a Associação teira que as aludidas l'm'p'Or"-aprl'CO que ao trabalh b '

d'd10'u a maio,ria da Câ d °D em compreen 1 o reve- 'NA GREVE 'Desta arte, através da Médica do Rio- Grande do' tações se processarám atr"-
J d '

mara 08 eputados deve ser reve- .
,

J-"

:o °t t;mbem, de alto a baixo d'a administração pública, I
palavra autorizada do lideI' Sul a emprestar seu apôio, vés de antiga,s operações

'ti �d °do� quanto assumiram a obrigação de se':vir à cole-, 'A propósito do assunto, a da classe médica, dr, Bruno sua solidariedade ao mOVi-I vinculadas, cujo encerra-VI a e .

t d "C 'd B
" -

h ' , I
. repor agem o orreIO o' arslaJ, nao avera parah- mento, considerado justo. mento se verificou durante I

-

,

�
I

a

para o Br.asil, em -caso_ de

guerr,a, foi uma notícia que

Papai! O dr. Nerêu

chégou ônt.em .� eu vi
êle na Praça 'duas ve-

zes! "

_ E daí?
- E' qu� eu ainda nãO'
vi o- n'osso' Governador
nenhuma vez!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADOPluríanõpolis, Quarta-feira, IOde Abril de 1953

Ca�lo$ a09polce $. IA.
Uma tra�içao no �omércio e ,na In�ustria' �e Santa Catarina

· M a 't �r i z - F I Q r i a n Ó p o I i S
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.

Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQVINAS, PR�DUTOS A:UTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GELO.

---------------------------------__
-----------------------
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" DR. NEWTON O'AYIL�" -,
1, __ 1 n"'r'. c!,r�1 - DoençlÍli oh! S.e+�oraa�;l'iOC,J._h
I - Eletrleldade MUI"•

(.....�"Itorto: ROA Vitor Meinl"l D. 18 - T.I'lOU I.JoI'

L<>Ullltu: .\. H.lO horaa e à tarde da. U hor••• ro oIl&D\.. Advocacia 8. Con.fabilidade
__"'_"_"1_"/>_"=111; Roa .Yid.1 P.amoa. � T.l.fon. 1.411. .DR. .ST.VAM FRJlGAPANI

DR. SAMUEL FONSECA'---'--'-
--

ACACIO GA::J:r�; S.' 'tHIAOO
CIRURGIÃO DENTISTA _ Contabiliata _

DR._ GUERREIRO DA FONSECA
-

Con!';ultório e Residência: Rua Fernando Machado n. 5. . lGd,lt1e10 "lPASIl" _ 60 andar.
. ..,...u...... II_!!..I -

. 'I
HORÁRIO _ de segunda � sexta-feira das 14 às -_ .._-. .....,...--.-----.._--�-......,........_--. -
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-D-R-S-.-C-I-R-Q-M-·--A-R-Q-U-E-S-N-U-N""E-S-E-.
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_�..;..- Viaeon'••e Oar. Pra.. a • - .u...... \..... 'I' r. a mor
.'

à rc la L DIB CHEREM
......d. - l'eU,. Iõmi4'. 111. - Tet. 1111 ,ADVOGADOS
_____________�_=_�...�...w.- _ __ Diplomado pela Faculdade' Nacional de Medicina da

DR. ANTONIO MONIZ; DE ARAGÃO Universidade do Brasil
CmUaGü Ta.lJIUTOLOCU Ex-int�rno })or concurso da Maternidap.e-Escola.

O......... (Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) '",
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital

I'MA:d�' Ed' TH·C. �o lRio de Janeiro DR.. CLARNO G. GALLET'J'I
e ICO o Osplta de Caridade �

�'''�''JÂDVOGADO _

'

....

I
DOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS _ OPERAÇõES 'au VIt.r ••lnU.. , '1. � FOD. 1..... - .n.,I.....U•

._._... 'C> Cons: Rua Joã() Pinto n. 16, das 16�00 às 18,00 horas: _

Pela manhã atende díàriamente no Hospital

Resld, ::aC�!�i Bittencoud n. 101. Te!. 2.692.

J .. ':Navi0-MDfor "ea ri·.
,
80epcke"

Dr AI a O d (" 'Ih' RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
.. v r 'e arva o .".

.

H.lCe'H entre FLORIANOPOLIS. RIO DB JAN.IRO
E"c.ja� intermediárias em ltajaf • Sutoll. ·

... do Ult. 6ltirr.o

para o movimnto de pá6lareirol.

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
'E

DR. ANTONIO DIB MUSSI
IIUJ_

Cllíll',i.-Cllniea Geral-Parto.

"nl,. c:ompi.to
'

...plei.lU.do 4a. DOmiC.A.5 O. 8lUIU'

u.a, tom modlrno. método. d. dia,nó.tleo. I tntam.Il\o

1Ol.,OBCOP1.4 -- HIST.ltO'·- SllPINGOG:aAJ'lÁ - lU IA.H

LIS.O BASAL

..,.

•e,'rle: D•• I l. 11 aoru - Dr.....1.

D.. 11 u II Ilor.. - Dra. ••••1.

•••i••••ia A"pl" T....'o".k1, I�

DR. A. SANTAEl.A
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� d.:. Ih. Doeai..... , 114.
, c. iU I Dar; 11 li 11 àor••.

&e.l...el. I 1.11.C..a1l1tório. 1.1111

DR. JOSÉ BAHIA S. B,ITTF.NCOUR'T
II.DICO

cnate. �ral - P.DLlT�IA
••• ' 11 •• 1IaI.. 11 � h.lal

rU•.aICULTU.A - P.DI.U.1.4· - eLINlCJ. a.LU

c.uaitlirlo e 1IMi•••ela - a.a ••ldo TI... a , i l..ar�. lf

� ....} - rIOrlaD6poUa.
•-.rir)e, • 11 11 "ora. - Olula.m••"

_._-- ..�---

OLIOI - OUVIDOS - IU.1I • GAltGJ..NT.&

o.•••ltór1.. �o&o ..,n�, 1•.

o.. 1. ,u l' tilri.monk.
•.,.01 ao. 8'�....

.... 1 .aoeat.". 116. '4111. a. 11•.

DR. ALFREDO CHEREM
C.r.e Macl...l ti. ••••cu .....,.

h-Itretor 60 Ifolpitai Colhi. 8..t'.lu

Do.Dea. _neno••a • m.ntal.

Im,otlnci. 80:1:11.1.

••• Tlraientaa a.•.
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1'0101 •. fi.
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DR. 'MARIO
, CUalea .6lUea i. a•• itoe • efta.tu

c.uaIUrl. - .lia .JoIG P1n�, 11 -- Tal. • Til

DR. ARMANDO'VALERIO DE ASSIS
MaDICO

....m..... _CUalea lata.tU d l••••d•••aleI •• , ••_

.Hai •••c.rt .

CiLlNICA ••DICA DA CauN'Qü • ADULTO'
- Alarei. -

C...IIIIUrlel lt.. Nane•••dl.••o. 1 - O••••lta. ta. u ... 1..

• é•• 11 U �, ko.....
.......d.: ••••• reeia.1 O_fll••na•.

·

I - ,...... 'u

Florianópolis - Edifício São Jorire, rua Tr.j&J Cruze!l,"Il_do Sul .

.12 - l0 andar - sala 1
a Panaif ,: ,.

f Rio. de Janeiro - Edifício Borba Gato, IAve.la. ,V��ig .:- .

xntôn ío iCarlos ,207' _ sala 10()3_ r .,_,,�, ,��Hde A!lreo :
.

Real ; •. ' ; ..

Scanclinavlis .

HOTÉIS'
Lux .

Magestic , .

Metropol .

La Porta , •....

Cacique ..........• 3.449
Central . • . . . .. 2.69i
Estrela _ " :UJil
Ideal _ 3.659
ESTREITO
Disque __ ......• _ • 06
I' -

'Vende-se
Vende ....se uma. ofi'cina pi

encadernação e Tipo;grafia,
cOITl diversos materiais.
Ver ê tratrur com Walde

mar Dutra, à ma Silva Jar�
dim (Pr.ainha).

DR. JULIO 'L)CdN VIEIRAI
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS"

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de .Ian ei

.o, na Caixa de Aposentadoria e Pensões dã Leopoldina
"

Rallway e no Hospital São João Bat-ista da Lagoa. .,

Curso no Departamento Nac. iona] de Saúde I'Consultas diáriamente das 10 às 12 horas.'
Rua João Pinto 18 _ 10 Andar. I
"'- --_ .. , _'_'_"' '_'_ .. __ ._ .. __ . __.... I

I
I
I

•
1
I

!
h,

DR. I. LOBATO F!LHO

ESTADO» Informações
U.eis

Doença. d" aparel},o re.,lralórl,
TUBÉRCULOS.

bUlOGRAl1'IA • RADIOSCOPIA. DOS I:'Ul:.Oa•
GIrarei. tio Toru ,

,., r,..�d" uela l"Acn!Qad. Nacional d. ..didn., fI.l0Jo�iU•
Tt.iocirn:rriio do J'Iolpital Nulo a,mo.

e.rao �. upeei.Uzaçlo pela S N. T.•x-interno .• 8x-... ; ..... t.

Cir;al'lri. dci"Prof. ueo Pinheiro Goimarl;. l alo'

CoDlaltório: ltnll J'..llpe Scllmi4' D. U.

Re8.: Rua Sio Jorre a. ISO. (Hàriam.nte, 4a� li 11 18 Ilor...

DR. M.· S. CAVALcÁNTI
CUIÚC. exel••I"••••te .i. m.....

lu &.iilan.laa .ariDÀo, 1.. - Tel.foD. (.:), 'II.
DR, JOSÉ ROSARIO ARAUJO

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160

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

Representantes: ..
Representações A. S. Lara, I..tda.
Rua Senador Dantas, 40 _ 50 andar.
Tel.: 22,-5924 _ Rio de Janeiro.

Reprejoe Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21
Tel.: 32-9873 _ São Paulo.

'ASSINÀTURAS
Na Capital

0- leitor encontrará, nes

ta coluna" informações que
necessita, díàriamente e de
imediato:
JORNAIS
O Estado .

A Gazeta .

Diário da Tarde .

Diário da Manhã .

- A Verdade .

Imprensa Ofkial .

HOSPITAIS"
.

De Caeldadee
(Provedor) ;.' .

(Portaria) .

Nerêu Ramos .

'Militar , ,

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor

Cl1ulca Médica - Doeaçaa II. cria.cu
T "" ...meato d. Bronquit.. em adulto•• cri.nça.)

t ·".""ltáno: Vitor Meirelea. 18 - l° andar

� ".6ne: D... 10,3u à. 11.30 • dAI 1.10 li I.a·o __"ra.
�"j.. flê,"d.: Avenida ltio Breaco, lU - ron •. l.ftU

>
s

Comunica aos seus clientes, ter re'assumirdo a sua

,:.l.inica de crianças.
Consu,Irtório: Ru,a _ Trajano n. 12 - 10 andar, das

14 horas ás 18 horas.
'

6° andar

Ano Cr$ 170,\1.,1
Cr$

.

-90,00Semestre : .

No Intéríor
Ano ., . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre' ': ..

.

Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto .

Os originais, mesmo não publicados, não
, serão devolvidos.

A direção. não se responsabiliza pelo. eon

ceitos emitidos nós artigos assinados;

A-DVOGADOS�
i
I

I

.

. � .

.

D-R. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

- f<'Órc em 6leral, Recursos perante o Supremo Trjb�
ui Federal e Tribunal Federal de 'Becuraoe.

ES"CRITÓRIOS

Carlos Corrêa
CHAMADAS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz Ütecla�.··
mações) : ..

Polícia (Sala Çomls-
sário) " ..

Polícia (Gab. Dele
gado) ..... , ....

CO.MPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

�:TAC .

,p.....

Lavando com· -Sabão

'\?irgem ESpeCialidade
da ,Cio. WBTZEL INODSTRIAL-J8inville. (marca registrada)

- economiza-se te'mpo e dinbeiro
��---===����.���������������

,. �:'c" ,''j"

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
pRS.

ZANY GONZAGA
NILTON' JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

.

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRÃO
- CONTA.DOR '_:._:, ��.

Rua Jerônimo Coelho, 16 - Florianópolis
--------------------------------------------------------------------�.----��-------------------------------------------.------------------------�----------

Causas cíveis, comerciais, criminais e

.trabalhistas·
.

Rua Nunes Machádo, 17 - sobrado - sala 2.

-PROXIMAS SAlDAS

<"

NOTA: Em VIrtude da greve dos potltuários do Rio
de J Iilneiro, a Emprêsa está impossibilitada apre.
ver as datas ,p.e saída dás próximas viagens" seja
dêste pôrto de Florianópolis como do demais do
itinerário.

- .

. PIlU. mAl i! �ntonnaçl\ee dirijam-ar 1

.!MPR'!SA NACIONAL D.I NAV.GAÇAO HOEPCK.

Rua Deodoro -: Caiu Poetai a. 81 - 'f.l.toa.: 1.111.

Perdeu·',
A caderneta da Caixa

conômica Federal do Esta

de Santa Catarina sob n

mero 8.?59.
Gratifica-se à pessaa: qU

a _entregar nesta redação
à Av. Hercílio Luz n. 177,'

cidade.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diante da necessidade de reformar o prédio n. 7 da Rua 'rr�jano; 'onde se acha instalado o estabelecimento de MODAS, PELES,
ROUPAS FEITAS etc., "A MODELAR" o seu estoque e escritório serão transferidos para o nemero 33 da mesma rua no qual funciona
fi casa 'óA IVIODELAR" de MÓVEIS e TAPETES,

"

.

Dada a absoluta impossibilidade de poderem ali caber os estoques atuais dos, 2 estabelecimentos
�

� �

';

"� ,� O SIMPLES BOM SENSO INDICA

COMO ÚNICA SOLUÇÃO

UMA VENDA EXTRAORDINÁRIA POR PRÊCOS EXTRAORDINARIAMENTE
I

�
l �

.::
....

_

Baratos
PARA UMA DRÁSTICA DIJYIINUIÇÃO DOS ESTOQUES

É justamente o que será feito a partir de hoje
. -'"

A T E N ç Ã_O
A Rádio Guarujá irradiará, hoje, às 20 horas, uma relação dos PRÊÇOS dessa VENDA MEMORÁVEL!

_____---- ------------------------------------------------------�----------�----------------------------------------------�--

��.Irl;.�g,
NO LAR E NA SOCIEDADE

ULTI,MA MODA

Provocava embirràção
.

No prefeito Bitencurte,

aposen tos em Barreiros on-
Que mal tantos. outros

,
A d'l-

d id E 'f
A

'S
marga esr usao.

e resi e,.o sr. PI amo u-

curte

__ cupira de' Marrocos, sub-te- Porque tudo fracassava?

lilllrJI
nen te reformado do Exerci-

I
Porque nínguem se 'amoldava

to. Ao seu totalitarismo'?

Qual a razão de se ir

Seu grupo a dlsmüíngulr,
,

A resvalar pelo' abismo?

.Aquilo era intoleráveL,.
Duma feita, fala amâvel
Um servidor tímorato ;

- "Com seu permísso, Excelência,
"Usando toda prudência,
"Eu dava fim ao retrato,"

NASCIMENTO .

..

No dia 23 do corrente foi Não tivera bons Intentosc.,«:

enriquecido o lar de nosso Quando os coligados ventos

prezado conterrâneo sr. Em- O puzeram no mandato?

A culpa de quem seria?
man uel Gevaerd, telegrafís- Pensou,' pensou, mas , um dia
ta da "Wester" e sua exma. Decidiu: _ "E' dó retrato!"

esposa Dona Diná Mend.on-

ça Gevaerd, 'diretora do Gru

po Escolar "Silveira de

Souza'\,., com '0 'advento de

mais um robusto filhinho
ocorr-ido na Maternidade

"Dr. Carlos Corrêa" que to:
mou o nome de Emmanuel

Gevaerd Júnior.
, : �..,;7IJ11í11'

"";t,_t,_t_'_tl_

I ':••;WJIR}DIfi
I

Depois, cotidianamente,
Ao chegar no expediente
Era seR primtMl'fI ·a'to." � -

Olhar"';i austefa' figúr�, .",..
"

Encarando-e da moldura: ..

E resmungavá: - "O r�trato."

Os próprios puxas restantes,
Dos muitos que eram antes, -

Perceberam logo o fato;
E se o prefeito estrilava

Um deles logo afirmava:
- "E' por causa do retrato.'

Explode enfezado o edil:
- "Mas dá na vista, imbecil,
"E para mim fica chato."
Volta ainda o servidor:
- "Nada haverá, seu doutor,
"Se trocarmos de retrato."

Foram muitas as canseiras,
Resultantes da� asneiras

De administrador barato;
" E se reclamava o povo

A volta ao velho de novo,

.Crescia o �dio ao retrato.

�asaco em lã cinza azulada, com botões, debruns e gola
em veludo negro.

* * *

ANIVERSÁRIOS: Wagner, esposa do sr, Ma-

Sra. âr'mando Simone." noel Wagner, comerciante
Pereira nesta Capital.

Ocorre, nesta data, o ani- -Sta. Gutenbergina Sil-
versário natalício da exma. va;

sra. d. Beatriz Ferro perei-l
- Sta. Jamile Bonnassis;

ra, esposa d� nosso preza- Sta. LIa Wacker,
do conterrâneo dr. Arman-] filha do sr. Prof. José Wa-
do Simone Pereira, ex-se-l cker; .

cretário do Interior e Jus- - Menina Regina-Marta
tiça, Educação e Saúde, nes-

l
filha do sr. José G. L, Car-

te Estado. I valho.
A ilustre dama ani'versa) - Sr.

riante, que desfruta desõlí- Sr.
.
das amizades na alta so�ie- res ;
dade local, serão tributadas

-

carinhosas homenagens, às
quais nos associamos,' res
peitosa e cordialmente.

Foi feita a troca discreta
Conselh .. iI'O Mafra 6- Fnne. ..., • '" No palpite do exegeta'
2.358 Do 'código bajulista.

Só que o mal (Ia imprevisão
Nãq foi bem previsto não

E a mudança deu na vista.

CA·S A Hoje o prefeito maldiz
A sugestão infeliz,
Mas a troca não desfaz.
Remendar uma eíncada

Quasi não serve de nada.

Para que voltar a trás?

Haroldo Melo;
Hamilton Leo Pi-

Casa, tipo Prê-Fabrl'cada
Vende-se ou alugase nos

Barreíros
Tratar na A Modelar.

Des. Alcebiades V. S. de

Sra. Irací .Lopes da

Que siga na trilha, avante,

....:..;_ Sr. Lauro Américo;
'_ Menina Neusa Marcia;
_,_ Sr. Secundíno Simas;
-'-o Sta. �arly Ramos Fur-

tado;
-- Sta. Catarina SOU2;R.
ENFERMO
Encontra-se recolhido em

AVENTURAS

" .:

SINDICATO DOS TRABALHADOHES NO COMÉRCIO

! ARMAZENADOR DE FLORINóPOLIS

EO·I'TA
I De ordem do Sr. Presidente convoco os Senhores
I Associados desta Organízação de Classe, para tomarem
'l'arte na Assembléia Geral a realizar-se no dia 8 de

--'-, : Abril vindouro, sendo a primeira convocação ás 16 ho-
10 DE ABRIL' lias e a segunda convocação ás 17 horas, para a segu in-

A data, de hoje recorda- i e Ordem do Dia.

nos que:

.

Eleição para escolha do Vogal e' respectivo Suplen-
h bi lI: para a Junta de Conciliação e Julgamento,

- em 1,641, os a itan- -

F'Io rianópol is, 10 de Abril de 1953,
tes da então Vila de São O. T. Paim - Secretário
Pau'lo, aclamaram AMA

DOR BUENO DA RIBEIRA

como seu Rei"havendo este • •

promo_vido a,�clamação ,de Part.ícípacàD. Joao IV, ja reconhecido, .

�a Bahia, Rio e Santos;' JOÃO HENRIQUE
- em 1.680, D. Pedro II, e

quando ainda Pricipe-Re-
.

,.
ALICE MARSICO LEITE MARIA JOSÉ FRANCO

gent:, por Ca�t� de LeI,
aboliu a escravidão dos sel- I Tem o prazer de part.ici-

CABRAL

vicolas . I"
Tem ó prazer die partíci;'

"',
,

par o contrato de ca.samen- ,.

-
.,- em '-f.776,. travou-se o par o contrato 'de icasamen-

combate do Rio Grande, O,
to de seu fi'lo, LEnO com a to de.suà filha MIARIA LI-

General João Henrique de: senhorita Maria Ligia. ,GIA com o sr, Ledo .

Bohn comandante do nosso I LEDO e MARIA LIGIA
.

glorioso Exército do Sul, se, noivos

encontrava acampado nas
I '.

margens do canal do Rio
��"""��""'().-.<��()....o-

,
. I

Grande. Os hespanhôís fo- sileíras do célebre General,
I

ram atacados pela madruga- Chagas Santos, durante a i
i

da, O Forte de Santa Bar- guerra contra o ditador J 0- I

bara (Mosquito) foi venci- sé Artigas, Chefe da Confe- !
do pelo então .Major Soares deração do Uruguai; I

. Coimbra; o Forte da Trin- I - em 1.826, saiu o prí-
I

I ,

I
dade pelo Major Carneiro meiro numero do . Jornal

I de Figueredo. A Divisão Na-I "Jornal do Comércio, do Rio
I vai do Capitão de Mar e' de Janeiro, A sua fama e o

I Guerra Hardcastls desceu o
I
seu prestigio ha muito pas-

Rio para atacar a esquadri-' saram as fronteiras e aos
, !

lha espanhola; I principais centros civiliza-
- em 1.808, D. João VI, I

dos. .Iniciára a circulação
então Principe-Regente, por com o nome de "Espectador
Alvará permitiu no Estado I' Bras�leiro", tomando, no ano

do Brasi'l o dominio ultra, seguinte ao de sua funda

marfnos. e estabelecimento
de 'todo o' genero de manufa-

•

turas, sem exceção, ficando
assim revogado o Alvará de
5 de Janeiro de 1785. Esta
va assim decretada a liber

tação industrial do Brasil;
-- em 1.818, continuaram

o sitio e ataque de São Car

losí, nas.Missões de além

Uruguai, pelas tropas bra-

LEITE

I

Silva, esposa do sr, Narbal
Silva, funcionário di A'lfân- ,

I

dega; ----------------------�------------�-=------------�--------------�------------------------------
- Sta. Eli Souza;
..:_ Sta, Mar la .Âu.gusta

-Nunes ;
-- Sr. Francisco Monn;
-- Sr. Sebastião Eleuterio

da Silva' '

,

o Mueus àa�ASMA
Dissolvido Rapidamente
Os ataques rresesperadores e vio

lentos da asma e bronquite envene
nam o .organismo. minam a energia,
arruínam a saúde e debilitam o co

raçl;\o. Em 3 m
í

n u to s., Me ndaco,
nova fórmula médica. 'começa a cir
cular no' sangue, dominando rapida
mente os ataques. Dêsde o primeiro
dia começa a desaparecer a dificul
dade em respirar e volta o sono re

parador. Tudo' o que se faz necessá
rio é tomar 2 pastilhas de M.ndaco
ás refeições e fiqp.rá aliviado da
asma ou bronquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de CaSOS
rebeldes e antigos M�ndaco tem
tido tanto êxito que se oferece com
a garantia de dar ao paciente respi
ração livre' e fácil rapidamente"
completo alívio do sofrimento da
asma em poucos dias. Peça Mend ... o
hoje mesmo. em qualquer farmácia
A nossa garantia � a sua ms ior pIO'
t,eção

THOMÁS CHIAVES
CABRAL

e

.
O 'MELHOR JURO·�

i'6i%
\., . �:. '--

-

-

'
.. � �

Tem três anos por diante

Para tolices iguais.
Ao fim do triste roteiro,
Mergufhando no atoleiro,

. Não as cometerá mais.

DO ZE-MUTRETA

2:.: .; .. �.' .', ;

·,��rQSIT�S P0P.ULARES

:BA�CO, AGRíCOLA
L :�lJA ,TRAJANO, . i6 ',;
�'.;;, _

•. ,;,J'
- - ,

:�. ';', fLORIAN6pOLlS
, �. ..

ção, O nome' que ainda hoje
conserva;
- em 1.847, no Rio de Ja

neiro, .faleceu ·'0 Senador

João' Vieira de; Carvalho,
Marquês de Lajes;
- em. 1.851, nó Rio de Ja

neiro, faleceu o-Marechal do
Exército João Crísostomo
'Calado que prestou relevan
tes serviços' ao 'Brasil-i'

André Nilo .Tadasco

FrlquezlS em serei
Vinbo CreDs'otado

.

(Silveira)

Á' ••

F-A.ZEM ANOS HOJE:
-"'Sra. Pau1ina Schmitz

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 10 de Abril de 1953 o ESTADO
---------------------- _-------+--------------

Campeonàto Est$.dual_. .d e
,
Esgrima

HOJE COM INICIO ÁS 19 HORAS NA SALA D'ARMAS DA fOLICIA .MILITAR DO ESTADO, TERA PROSS�GUIMENTO
O CAMPEONATO ESTADUAL DE ESGRIMA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DE ESGRIMA DE SANTA CATAR�NA, COM
A REALIZAÇÃO DO COTEJO DOZE' X LIRA (ESPADA). N;O FLORETE, POR EQUIPES, SAGRARAM-SE CAMPEAO BAR-

,

:alGA VERDE E LIRA TENIS CLUBE.

Bra.sil. e· Paraguai Dec'de",. Boje o_· Sula�����Com a vitôria uruguaia na naquela Capital, a JU'l- No caso de empate prorrogaçao.- Prováveis guai, vencido pelos, orren cou, oficialmente ,d
. I'

'

I "t' f' doj .! ''I' ntr Brasil efrente aos peruanos os bra- gar pelo enorme interêsse .

tO' d b '1' ais, ICOU sen o .a segum-, que o pre io .e e

CINEMAS
'

'I COn]Un os - premio os rasi eIrOS, se ven- .;
-, Parazuai d isão dosileiros, que foram derrcta-] que o vem despertando: ..,.. , h ,te a classificação por ,pon-, araguai, para, a .ec'dos' de I ..

d ,�erem a luta - Cla.ss,lf.lcaçao - A S 23 oras
tos perdidos dos palses con- título do Sulamericano, se-

'com os guaran ís, Prováveis qua ros

Isorte que o titulo máximo Ao que ànuncia em Lima, O InIcIo da luta correntes: rá rea'llzado amanhã à noí-
do futeb'01 sulamericano se-

-

t
. .

/ te, O inicio' da contendaserao es es os prováveis
ga (Cláudio), estando fora

I
Dez mil pelo título 1.0 - Brasil é Paraguai,rá decidido hoje" devendo quadros para a finalíssima d it

-

Z" h R F I
'

L" I 4 está previsto para ás 21,ho-' e cogi açoes izm o e 0- a a-se em ima que _9s ,ser Á) prélio prorrogado ca- do sulamerncano, drigues. brasileiros, ;caso conquistem 2.ó _ Chile, Perú e, Uru- ras _ 23' horas no Brasil
so se verifique um .empate. BRASIL - Gilmar, Ha- PARAGUAI _ Riquelmo, hoje o .títtllo serão premia- guaí, 5 _ sendo que, no caso de
O jogÁ) de hoje, em Lima, roldo e Santos; Djalma San- -Olmedo eHerrera : Gavilan, ,do's, com afpolp'uda bolada 3.0 � Boliyia, 9' verificar empate,' haverá As 5 _ 8hs.entre 'brasileiros e para- tos, Brandãozínhó e Bauer; Leguizamon e- Hermos ilia ; de dez mil cruzeiros, .4.0' -, Equador, 10 prcrrogaçõesya primeira de Ben JOHSON _ Joanrra,guaiO's, decisivo para a con- Julínho (Cláudio}, Didi, Berní," Lopez, Fernandes, A classificação _ A's 23 horas o jogo trinta minutos e as seguin DRU _ Harry Carey Jr,quista dO' título, deve'rá ba- (JulinhO'), Baltazar, Ipoju- Romero e Gomez. Com, o ,Lf�gO' Perú x ur�-l LIMA, �1 (V. A.) - Fi-: tes de qu.inze.ter um recorde file bilhete':, can (Didi O'U Pinga) e Pin-

�ITZ

EM CURITIBA, DISPUTANDO UM' QUf\-
DRANGULAR O E. C. BAHIA

'

CARAVANA DE BRAVOS
em:

�)....... �Ó""()�()'_'(i""()'_'()",,()""(.,
'FELICITAÇÕES AO ALDO LUZ PELA VI- I

TÓRIA ALCANÇADA EM 'MONTEVIDÉU

re,presentação catarhulnse
saberá honrar a terra bar-

VENCEU O, AMÉRI- ,figa verde, defendendo-1hes
as côres eO'Il). o cavalheiris- grima e Ginástica, dO' Bani- As, 8hs .

. .. .. " . Do Rio de Janeiro: , ., �ançadO' sábadO' diante, do CA JOINVILENSE. cO' peculiar a.o aristocráticO' ga yerde, deverãO' prO'curar 'J. ScO'tt SMART
- "Grande abraco congratulações bela vitória. nos- Amédca, 'pO'r 2 a 1, o' es'qua-, DO'mingo na cI'dade de tt KELLY •'

' ,
.

.

'esporte do ·bom tO'm. o cap. Rui, na s,éde dO" mO' ' ,em:sos cO'estaduHnO's Luiz Gallotti". 'drãO' carioca'd'O' São Cristó- AI'ara'11g' b d 'CRIME NO CIRCO
. ,

ua, so as OI' ens
x x Ba'rl'l'g'a Vel',d e" segunda,s e

'
- "Efusivas felicitações brilhante vitória só agO'ra vãO' O'bteve ó título de cam- do árbitro Láza-ro' BartolO'- Campanha CO'mplementO'conhecida pt Martinelli". x quartas feiras das vinte ho-
- "Congratulações, briihante vitória seu, ,colega peãO' dO' Quadrangular de meu, 'foi. disputada, entre NãO' realizou-se, na quin-, ras em diante. Os cursos 0- Nac.

WO',I'f,gand BO'rges". Campin,as. Na
-

pre'limin,ar Amédca, de ,Jol''''VI'I'I''le e-G. ' ,'. -

Precos' 70'0' 350'n

ta-feira passada, o torneio bedecerão aO' seguinte: Tur- .., -,- "Em nome "oi,tO''' Va-scainO' queiram aceitar cum- jO'garam Ponte Preta,e

Gua-, E. Araranguaen,s,e, IO'cal, a de campeO'na,to que bavia ma A - rapazes; B - mO'prim!,!ntO's pela bril'hante vitória O'btida- MO'ntevidéo pt raui, vencendo O' Bugre pO'r ,primeira peleja das semi-fi� s'l'dO'Ruy Koper". marcadO' pela FESC, ças C - mix,fa - de 11 a 155 a 2. ,nais, tendo triunfadO' com- '''Como, brasileirO' e des'portista 'felicitO' g'IO'rioso em virtude da nãO' 'parteci- anos; 'D - ginásti-ca; E _
A'ldO', Luz bril'hante vitória conquistada regata interna�

- JogandO', domingo, ,em méritos O' CampeãO' da Liga paçãO' do Atlético, ,parteci- 'ataque e defesa.donal MontevidéO' pt Silvano de Britto"., Buenos Aires, O' esquadrãO' JO'inviJ,ense, {de Desportos,
-,- "Em nO'Jlle da Federação Me.tro.po)Jtana de Remo dO' Vasco, campeão cariO'ca, pelO' escore de.3 a 2. Domin

tenho grande satisfação apl'esentar valoroso Aldo Luz mesmO' desf.alcado. de seus 'gO'·,próximo, será'efetuadO' O'felic.itações brilhante vitóI'ia regata Monievidéo pt Sil- ". I HpnnClpalS va O'res <comO' a- segundO' jogO que dará a\'ano de Bi'ittO' - Presidente".
,

'

roIdo, DanilO',' Ipojucan e cO'nhecer o adve.r,sáriO' do- "Grande satisfaçãO' vitória O'ito M(lntevidêo para-
bens sinceros e saudO'sO' abr,açO' pt Keller". Ademir, empatou sensacio- Clübe Atlético CarlO's Rec

De Port� ..Alegre:
'

:nalmen�e com o Rac.ing, naux pal�a' as fillais dO' vi-
- "CO'ntentÍ's,s-imO' bela vitória abraç'o todO's bons, pO'r O x O, nos festejO's CO'- tO'riosO' çampeO'na;tO' Es:tadu-r,mi'gos pt Bernal�di". memorativos do aniversário aI de FutebO'l de 1952.
- "Cnngratqlações, catarinenses residentes PortO' do pO'pular grêmi;o portenhO'.Alegre virtude magnífica cO'nquista Montevidéo 'Pt De-

mello"; - No RiO' o Bangú rece-,

ESGRIMA
O glorioso Clube de Regatas Aldo Luz, recebeu por mo- Empate com o Atlético Paranaense - .Anun- Campeonato Brasileiro':' O paçao essa que se contava
Ovo da sua extrao:�di:náda. vitória em Monte;idéu OS cia-se a vinda a Santa Catarina' do campeão cap. Rui, O' pai da esgrima l como certa uma, vez o trico-

"seguintes telegramas: baiano em Santa Catarina, e até a 101' -contava com um forteDe FJorianópolis: Encontra-se em Curitíba, Bahia jogar a seguir em presente data O' seu maior I
esquadrão, pois Capela, Mil-"É-me grato comuuicar Comissão Permanente A'8�

Idisputando um q,uadrangu- Santa Catarina e Rio Gran- sustentáculo, recebeu do ton e Marcelino já haviam A h
sembléia Legislativa unânimidade votos aprovou moção s 8 s.
consratulatoría vg autoria Deputado Elpidío Barbosa gula.r com o Atlético, CC'- de do Sul. Todavia, sõbre a Presidente da Confederação I declarado su!L pre�erênci'a . Ma.rlon BRANDOvg brilhante vitoria valorosa guarn içãn regata interna- rítiba e Palestra, o conjun- propalada excursão do cam- Brasdleira de Esgrima o te- pelo clube do Estreito.

varr LEIGH em:cional Uruguai pt Secundandr, proposta vg Deputado to do Esporte Clube Bahia, peão baiano ao nosso Estado Iegrama seguinte: "Cap. Rui x x UMA RUA CHAMADABulcão. :'iana solicitou além essa homenagem :tO'ssem, cªmpeão baiano, Domingo o nada conseguimos saber. Stockler de Souza _ Av. x PECADOtransmItIdas congratu'lacões Federação Aquática Santa' I b 'd "B" T 'f NO' quadrangular de do- r D' di 22 ICatarina vg bem assim 'vg constituiu-ss, Comissão De-
s: u e .a.. oa' �rr:t '_ ez Hercílio Luz 189 -:- FpO' ,IS O'mlngd, la ,na sa a NO' programa: JornalputadO's participar recepção jovens des'portistas vg (lO-
sua estrela empatando com mingO',' O'S quadros foram - Após entet;ldimento' coIi d'armas da Polícia'Militar, Nac,�lis8ão assim compO'sta bipontO's Deputados ElpídiO' Bar- o. :\tlétJcO' Par��en�e POor êstes:

. ,
' ,Presidente, CND' fi,cou ,re- que estará franqueada ao

,PreçO's: 6,2p _ 3,qO'bnsa yg Bulcão Viana e FranciscO' Neves pt Atencios:t-s f' aJ t .Ná "lJlre',I�'nüITatr jO'ga-
' C. �l<\. Pa-rá'lbense - Si- solvidO' darmos filiáçãO' titu- .públiç'o, realizar-se-á, com Imp. a,té 18 anos.Sauda-ções. ,,-, ram o campe.ão" e '\0 vice-lIas, La Luna e 'Gu�'{,â; Bel�' ,10" 'percáriO' até �pl'o�açãQ I iníciO' as dez horas, 'a se-

"

JO'ã? JO's·é de SO'uza Cabral, Presidente em exercício c�mpeãO' paranaens.e Gúd- far.e, Juve e Sanford;, V'j.e- est�'tuto,s �fim permitir ,par- i gunda rO'dada dO' campeona� •
ela CO'mlssào Perman,ente da Assembléia Legislativa de -;' "

. �
,

I,
'

,'; I \ �

Santa Catarina".' , tlha e .p:alestra Itaha, J'es- na, Sano, Boluca, Jackson e tecipàção Santa Catarina to, quando irão defrõntar-,

:-11 II .1-""'-,-- "Queiram aceitár nossas sinceras cO'ngratulaçÕes pectivamente, terinj.�anrlo O' Acir. cam,peO'natO' llrasileiro qúe l.se CampeãO' e Vice-CampeãO' �, .

a ......
F�la explêndida vitória pt Clube MartineHi". prélio cO'm a vitória dO' pt'i-

�

,É. C. Bahia ---'- Less�, Da- será realizadO', fins maio em de 5?, Barriga Verde e Lira
'
t .

- "Ao queridO' Clube meus sinceros cumprimentos meirO', pO'r 2 x 1. i"in e Bacamal't'e; Ivon, PO'rtO' Alegre.' Assim que Tenis. As equipes es,tãO' es-
As 8hs.

pela grande vitória alcançada pt GuidO' Veiga Pamplona". Amanhã prO'sseguirá o- Guius e Newton; Patrocinio" ,marcarmos dias campeonatO' ca'Iadas da seguinte forma: Ninon SEVILA - Agus--"Queira aceitar nossas calorO'sas felici,tações mag- "CinLARA em'Quadrangular que termina- Raymundo, Carlito, Toya e euviaí-emos ordem; dia. Fa- Barrig� Verde: cap. Rui
'

.nífica vitória eight a'ldista em aguas uruguaias pt Clube •

;PERDIDANáuticO' RiachuelO' ,.:__ AlvarO' Pereira do Cabo _ Presi- rá dia 5, devendO' o E. C. Isaltino. vO'r e;!viar nO,tícias respei- II \Stockler de SO'uza, LeO'nel
Waine NORR:IS em:dente".

, CO'ritiba F. C" - Piano- to. Meu nqvo endereçO' � P�1.l'eira, Tenente CarlO's Hu-
"Meu' sincerO' a,braço pela glO'riO'sa vitória pt Ma- ....(�� wski, Fedato e Fabio; M�r- rua Paissandú 93 60 apt gO' -de Souza, e Dilton Salo- UM PREÇO PARA CADA

1 ia de Lourdes CampO's". J Sio, Medi e Sanguinetf; Lu- 25. Parabéns. Cumpri O' moni �. Ranald Fitzgerald. CRIME
,- "EnviO' aO' presa.dO' amigo entusiasta abraço pe- INTERNACIONAIS E

la, Almir, MiltinhO', IvO' e prometidO'. Joa,quim do CO'u- Lira'Teni,s: Milton Aran- No programa: Jornal.'la brilhante vitória MO'ntevidéu 'pedindo transmitir to- IN,TERESTAD,UAIS N'Renatinho. ;',
S·'

- P' 'd t" t R' d tAl' ac.da guarnição e gloriO'so AldO' Luz nt Moura FerrO'''. to InlOeS, reSI en e . es amos, ca e es InOI'l' .

- O esquadrão do SãO' PI" Preços: 7,0'0' � 3,50'Do Estreito: a estra .Itàha - Qscar; Congratulamo-nO's cO'm Ruths, Ledeni MendO'nça,
- "ComandO' e ,oficiais l4 'E. C. cO'ngratulam-se Paulo, da cidade dO' mes- GlostO'ra e PO'ntes; Nino, os es,grimist�s da nossa ter- Edgard Kampke Pereira e Imp. 'até 18 anO's.

êsse glO'rioso Clube magnífica vitória alcançada regata mo nO'me" jogando dO'mingo Julinho, e Ubirajal'a; 'Mi- ra, pela aus,piciosa notícia. Milton MelO'.TI'uterncaclional de Montevidéo pt ,SilviO' Pinto da Luz -"- e!Il Belo HO'rizO'nte, derrotou neiro, FressatO', Bas,tinhO's, E estamos certos de que a
'

'. x x_tn: e. Cmt. 14 E.C."
o campeãO' das, Alterosas, o LobatinhO' e RO'mulO'.-,- "Nome Clu.be Atlético Catarinense cumprimentO' Atl'ético MineirO', pelo es.c�-Íl1mào magnífica, vi.tÓria Montevidéo ,conquistando

glO'rias imO'rredouras nossO' Brasil pt DelsO' Peret - Pre
sidente".

NO' programa: Jornal Nac.

Preços: 7,00 - 3,50'
Imp.. até 10. anos.'

Vi-

cO're mínimO'.
-...

- Com seu triunfo

-----_, -----
:,a1 e ii R ,! !Os interessadO's em fre'- _ _,

quentar a Academi.a de, Es�

X'"

al-

Em-
'

IAs 8hs.

,'-
. OURAIfTE TODD DIA · No prO'grama: Jornal. Nac

/
I "" n'os, ,VAP�JOS

I

,Ir

D��'r-'''t�M;\ �Ii' �.� . "It)lQ'_
, ........ ·2C·

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anO's,

Boca J(miors :e' Sa'n LO'ren
ZO' de AÍmagro.

vará O'S seus esquad'riiíes aO' Ultimos lotes, na praia da saudade, em Coqueiros
campo da rua Bocaiuva, pa- 1'0 ladO' ào grupo eSéolar "Pl'�sidente RoosevelV', com

Ja mais um coletivo, sob a ).;) metros de frente..área de 400 quadrados, servidos df
. _

- ! �gua encanada e luz.
olreça,O' dO', coach CarlO's!

'

Informações nD' local com o sr. Gilberto G�eur;
r Dantas. I OLHOS - OlJVlD08 - .NARIZ • G.a�lA.NTA

TRÉINO DOS ALVI
",

PRET(j�
. ,De Paranaguá: beu a visita dO' Ipiranga da

- "Tenho satisfaçãO' enviar minhas fel,icita,ções pe- Ba,hia, sendo· a 'p�leja ven-

Ia brilhante vitória alcançada ,pelos remadores desse cida pelO' grêmiO' cariO'ca
Clube regata internacional MontevidéO' O'nde bem repre- pO'r 2 x O.senta'ram tradição remo catarinense pt Cordia'l 'àbraçO'
José Gil". - O F,lamengo, ao ven-

De Joinville: I ceI' o BO'.tafogo, pO'r 3 � O,
. "Congratll'lamO'-ÍlO'S gloriosO' coirmão brilhante feitO' sábadO', em Bu,enos Aires,

vossa guarnição regata' interriaciO'nal Montevidéo' pt C. fO'i prO'cla�ado 'campeão do
N. Atlãntico".

TorneiO' Quadrangular, do
- "Queira aceitar nO'ssos parabens explêndidO' tri- qual tarri:bém' par.ticiparariÍ.unfo alcançadO' regata MontevidéO' vg orgul'hO' do Bra-

sil guamição AldO'/Luz pt Clube Náutico Atlântico".,

'(Continúa no pró�imo númeEo)

ProsseguindO' nO's seus

preparativO's parru o próximo
certame citadino que s�rá
5niciadO' nO' dia 3 de maiO', O'

Figueirens.e hoje á tarde le- Loles ,

a Venda As 8,15hs.
Pierre FRESNAY em:

SUA ULTIMA MISSÃO
NO' prO'grama:, Fil!Ile' JO'r

naL Nac.

Preç-os: :_3,50' - 2,<>0
Imp. até 14 anos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

o Modo de Tratar' ·1

desoreso ; mas se o faz nu

ma atitude agressiva, gera

em nós ri hostilidade, E' tão

S. SURI

_red'ículo o policiai 'inerme Sofre de. asma'

.por respeito comete urna se

rie de desatinos, Se o :poli
cial mal fardado des,perta
comi;seração o que é pouco

indicado para se' fazer res

peitar, tambem não o é me-
.

nos quando faz da suà sim

ples presença uma amea'ça

I

..

, ���DIOTONICO - DIÚlfÉTlCO
��

�

.
r

--_--_._

CréditO
\

Mútuo Prediilr
RESULTADO I?O 71° SORTEIO DO PLANO 5, REALI

ZADO N.O DIA 28 DE MAR'ÇO DE 1953
PRÊMIO MAIOR EM MERCADORIAS NO VALOR DE

Cr$ 6.000,00
C6ube ao portador da Caderneta N° 13.97í

Apro,xima.ções supc!riores . Aproximações infeores
Em mercadorias no valor Em mercadorias no va'lÜ'l'
De Cr$ 1.000;00 cada uma De Cr$ 500,00 cada uma'
,

. Cademéta NO l3.9'(2 Caderneta N° 13.970

Caderneta N0 13.853' Cadei'neta N0 13.851

Cadernéta NO 15.085
Caderneta N0 15. 53&

Caderneta N° 15.083'

Ca,del'neta N° 15.531

Caderneta N0 35.540 . .1 Ca.derneta N? 35.538
. O resultado aciirna é do sorteio do mês de_MARÇO

de 1.953, extraido dos cinco prime,iros prêmlüs 'da extra
ção da �o.teria Federal de 28-3-1.953. ,

<

O PRÓXIMO SORTEIO REALIZAR-SE-Á NO' DIA 29"
DE ABRIL

Florianópolis, 30 4e março de 1.953.

Viagem ,-çom· 'se'gúraoça
'e ra'p"ide '.

, .' .
z

.

SÚ NOS. CONFORTAVEIS r.tICRO-ONIBUS DO'

R'l?IDO �(S,UL-8,RASILEIBO),
fl�rianópoli8 - Itajaf - JQinville - CU,riiiba

-

fi. ua Deodoro. esquina fta
Rua Tenente Silveira

•

C III Ira

Afim de evitar confusões cal' a sede á diposição do

e restabelecer a verdade; Aldo Luz, não tendo eu aeei

declaro que nem a Diretoria' to o honroso oferecimento,
"do A�DO LUZ, nem' a CO� porque nada estava organ i

MISSÃO ORGANIZADQRA, zado da parte da Comissão

da recepção aos Remado res
, Organizadora. Assim, o re

daquela Entidadé, organizou
I

'ferido sr.: Pedl:.o Paulo Sil

quem quer qiie seja a pro- I va deixou de �brir, a sede

curar membros da Diretoria porque n inguem foi procu-
<;

do DEMOc:R'"ATA CLUBE' I' t' t d
Relação dos' telegramas ra- o para tra: ar esse as-

retidos no período de 23 a 30 para que fosse cedida a res- sun td, e o mesmo ter de

pectiva sede, onde seria comparecer ao Expediente
saudada a Guarnição. vito-. da Repartição .on,d€ tr�ba-
dosa. Iha.

,0

Não é Vedade portanto" ·Fica assim desmentida a

que, a referida Diretoria ou explgração qu� S�-.pí·ocurou
alguns dos' seus Membros- fa'zer el�, tor10 dQ >

caso e

tenham recusado a sede pa- provado '.�Í1e nenhuma culpa

Cerâmica' São Caetano
TIJOLOS PREN::Sf\.tJOS, TELHAS, LADRI-

.

'

LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·

TARIO
,

PRONTA ENTREGA

O complexo e. variado I dentes é fator contraindica

contacto entre poli�ihis e o I_ do- para conquistar as sim

público constitúe o que c'ha-I patias do ,povo e o conse

mamos serviço policial, que,l quente respeito que vem da

b
I· f'pode ser om ou mau, tor- con rança, e advém da certe-

nando boa. ou má a polícia sa que ele tem de ser -o po

que o presta. Nesse contac- Iicial um verdadeiro agente
. to reside a arte e ciência de da ordem, um seguro guar

polidal', pois dele virá' o dião da paz, um intemerato

bom atl,mau conceito que o', defensor das Iíberdades.

povo faz da sua polícia. Há Uma boa apresentação e

que proibir, chamar a 01'- depois a verdadeira tecnica

dem, prender' e até matar. no MODO 'DE TRATAR, é o

De nada disso. o povo gosta, apanágio, das mais. evoluídas,

mas conhece a necessidade. polícias do mundo.

O resto depende da tecn ica O cumprimento da lei não
ti '. "

•

usada 11,0 :rt;I0do como se de- exige gestos d�' valentia, '

O G" ',a""seinp,enha dessa função ..
, d�sc0nsi'de,r�$ã,Q e., humi'lha�

I
. S·n',

.

am·
"

a' ,

Dentre as inumeráveis çao, mas 'para p�dermos o-I _
"

.'

particu'laridades que cons- bedecer a êsse princípio, te-I ,_ ."'.
títu�nl a formação polici;l, mos que concordar que ele I JERONIMO COELHO, 14 - Caixa Postal,
des,taca-se de início, para o varia no tempo e no' espa- \

'

caso desta explanação a for- ço, Não .basta que o policial 239 - Ploríanépolis
ma como em 'público deve saiba distinguir os que

'

se apresentar o policial e a t�an�grideAm �.or 'ina:dVertên-l'maneira como. ele deve tra- era, ignorarrcia ou' doença,
-----------,

-- . veio procurar-me para colo-

taro a tÓ'dos; nisso está o dos que o fazem pormalda-'--.-'-------------------- Convocação V�'P!ra\��''''

�í:�!� �ed:i�::n�: ��:�:� �:�ll����s;a,�le:r�:�i.:�é�e::!� M'··IL·I,'CII ,CI'IIR',IHENSE A Diretoria da União Be-

cutível im.portância pois in-' e atingir a perfeição de po- neficente e Recreativa Ope-.

flue na maior-ou menos sim- der distinguir as diferenças
.

rária ele conformidade com
Rui Stockler de Souza Detentor de muitas glórias

patia, ou mesmo antipatia de costumes, tradições, edu- I
.

. " os arts. 41 a 51 dos Estatu-
. ,_ h' b

,.

.

'. possúe d.ezenas de mela-
do povo para com a erga- caçao e a, itos dos habítan-

.

I O SOI.DADO MARCILIO. lahs inclusive a rara. "Gra- Associados em geral para a

n ização polícial. _

. I t_es de t.lma e d. e. outra regi- I Assembléia Geral Ordinária
.l tidão .ao �arri'ga Verde gos-.'

Se, um agente de políciá
_ ao, aplicando para cada um

N
" d I' que rea'lizar-se-a 110 proxi-ão e so nas uras Ides ta transmitir aos outros o

se nos apresenta em atitu- deles tratamento consoante . .'

() d d
guerreiras ou . no laborioso que su-be; tivesse mais, fu-' mo dia cinco 5 .

o mes e

de servil; provoca o nosso seus hábitos. . . Ab 'I
.

d 9 h
e ingrato serviço 'Policial zes e seda um-mestre.ipois 1'1 vm ouro, as oras

que o. miliciano; na sua M,i- assim mesmo tem formado para eleição. de sua nova

lícia, póde conquistar reno- gel:açõ�s. Centenas de garo

me é glórias. Campo' existe, tos' já aprenderam com êle

para que' a pérsonalidade se o b-a-ba do esporte. Ensina
que nada' faz, como o fa.n-

S t t· d manifeste e um conceito se um bando de garotos', os ga-
farrão que pretendendo ím-

'ü a expec a iva e um

a\cesso 'de asfixia asmática firme, na rotina do traba- rotos crescem e o abando-

com o seu cortejo aterrador. Ih'o quotidiano na instrução .nam, sem consideração pa-
abate o espirito

'

mais resis-,
.

d
.

I, de to os .os, dl�S, que ,p as- ra· com os instru.to.r paden-
tente. Ser asmático é viver
sempre de baixo. dess'a obs- .pia o homem transforman�

I
te, P9is tão 'lo'go criam asas

.sessão nervosa e disso.lven-
.

do em soldados e em poli- .querem fugir da respeitosa

te. O remédio do. dr. Reyn- cia; no trel'namento cons,.. su.bmissão a quem eles j4 se

gate, a salvação dos asmáti- tante e na prática dá ginas-'! julgam igual. O Marcilio

cos, combate ·eficazmente tic� � dos desportos, ihdi's-I p,!"lga ,�u�l'.o}<;!, .e cQm a m-esma
não só a 'prúpl>i-w asma', co- p.êrisá�eii(pà'-".a que 0,s mús- pac.i.ê�ci-a·� es.fôl·çO isoLado'

por se achar ostensi-va. e mo qualquer bronquite crô-'

I. _ culos se mantenham na boa continua. formando gerações'
acintosame!1te armado em

mca OUe nao.,- tosse, .chiados, '

etc. Com o remédi.o do dr- forma, conv.enit;mte pa.rá su- de at.letas, mu!tos dos quais
pcas1ões ·impróprias. Apare- Royngate, as gotas antias- po.rtar o árduo tra-"balho de termmaram sendo. seus su-

cem muitas ocasiões que ca ma'tl'ca's, pllram'ente· ve',ge,ta.l,
. .

preparar-se para enfrentar perlOres, lllvertendo a se.

poH_cia de've fazer exibição o doente adquire, imed'l'ato I N I h"a uta. este ou naque € se- nona ql,le ontem lhe da-
de força' pois isso, para cer- alivio, voltando s�a respira- '

tor os ·indivíduos de escól vam e hoje é- ele qu.em dá.
tos casos, são meios mora.i's. ção. lo:go ao. ritmo. natur!!;1.

N b P I sempre se revelam·e se s·o- A transição s·e fez e o Marci
de prevencão, mas, em cer-

as oas' casas. e o re·em- ,

J b I P t I E d T I bre"õem destacando�se de's�- lio passa a tratar de sen,hol'
. ..,. o so .os a, n. e e'g. Y

tos' serVIços, a'presenta:r�se. I
Mendelinas. Rio Dis,t. Ioc'al

o policial armado até osStaudoh'al: & Drie-ssep. Ltda.

Cia.

DISTRIBUIDORES

ra a merecida homenagem cabe á Diretoria do Demo
no da Rosa, Jusbrando para

o Dr. Jocely Leocádio da
aos Remadores. Pelo Con- crata Clube pelo desagrada-
trárío, o Sr. Pedro Paulo vel incidente.

Rosa, Maria Ferreira Rittes,
Acelino Antônio Souza, Jcão
Balciumâ Adail Oliveira.

Vende-$e.Aluga-se
Um Rádio "Champion" e I Uma resideneià á rua Bo

u;na .. máquina de escrever

l'
caiuva 114, and;r térreo.

* ponta.til "mercedes",
. Tratar pelo telefone n.

---------�

"<,T' t t A' H
2.265.-

ver e ra ar na v. er-
.

cílio Luz 192. I '
".;,_

TERRENO ' Vende-se
Venae�se um terre�o. si- t Dormit_ório 'de Imbuia,

tti"ado no bafrno "Bom Abri- para casal em perfeito' es-
go". tadQ fabricado nQ ·Rio Ne-

, Preço de, ocasiã(}. grinho, composto de 7 pe-

Tratar á Avenida "Mau-l ças..
.

1'0 Ramos, 135, nesta Ca.pi- II' .

Vêr e tratar Jla rua· T'ra-

tal.· , Jano 49 - Sobrado.

Telegramas
relidos

qo corrente:

José Cagn ier, Batista,
Carlos Oliveira, Julio Ro
mão de Andrade, José Ale-

xandre Souza, Laboratório

Raul Leite, Augusto West�

phal Neto, Prof. Nery Jesuí-

Diretoria.
Sala das Sessões em 30

de Março de 1953.

Francisco de Paula Vieira

1° Secretário.

'*

..

LIVRE-SE DA 1'OSS� a
E DEFENDA OS' ;

SEUS BRÔNQUIOS C(JM.,.

BENZOMEL

mas· o velho Marcilio, for
mador de gerações de atle-

sa massa amorfa, inco}or e

ductil, constituida dós irr

divíduos' que com es·pecto de
mártires e. ar resignado de

bO.i na canga, limi.ta:m",se a

prodúzir -

o mínimo e pela
Corpora'ção :pássam e desa-

tas continua, persis,tindo
o seu 'aluno de ontem.; nun- sempre. Ele tem fei'to por

ca jamais faltou com o 'res- Santa. Catarina muitó mais
peito a qualqtter um deles; do que mestre �que guindado
nunca alegou os favores an- as alturas. baniram do setor

teriormente feitos e os quais educa'ciona'l essa importan
parece, eJ.e, esqueceu, como' te -e indisp'ensével discipli
os espiritos' generosos. I na! mutilando, a formação.
Muitos daqueles, meni?osl total do brasileiro de ama

de quem e'le. foi o primeiro nhã.
.

.

I

mestre porque guiou-lhes os Soldado de boa conduta;

função não tivessem senão primeiro.s passos' nas arenas ex-campeão de peso, disco,
a de servir, de argila sub- das pelejas despo.rtivas, dardo, martelo, pioneiro de

'missa aos dedos dominado- cresé�ram e brilharam. Al- basquet,e e volei, veteranos

res dos qué na sua passagem guns briIham ainda, supe- de várias modalidades atle

modelam homens, sis-teqlas dores ao mestre,. outros ti- ticas e desportivas, assim é

e aco.ntecimentos, deixando veram brilho. fugaz e já fa- .o velho Marcílio, detentdor

a marca da sua personalida-· naral�"; eu os tenho visto de muitas glórias, que rijo,
de. ,nos bares escravisando aos forte e persistente, contiuna

Vamos te�tar r�biscar os I prazel'es fictíóos-os do �l- naquele estádio onde já pas-

'1traço.s de um humIlde. Mar- cooI, ou perrambulando a.toa sou grande parte da sua vi

cilio Silva é um simples sol- pelàs ruas, entregues às �do- da, e que da sua vida faz

dado, mas impressiona pela çuras {alazes da ociosidade; parte.

dedicação' e por !lquela fé

parecem. em brancas nu-

vens, sem fé, sem ideais,
sem crenças, como s'e outra

,.()......()._.(.�--()._.()...()....()._.()._.()._.()....()Irude e sóíida que �o'ldaram
� sua personali,dade.
Diás e dias.

'

.. Mese,s após
.

meses. .. Anos após' outros
passaram como passa 'o ven-

. to enquanto o MarcHo, o

.frequentad'Ür múmero um do

estádio, manteve�se inaba

lável., 'Fodos os dias ele es

tá no estadio; de manhã e

de tarde, e ainda, às vezes.

de nO,ite. Ecedcitando-se ou

exercitando 'Os' outros, de

qualquer forma sempre está

presente.
Forte como um indio de

Alencar,.· deicou-se aü 'a.

tletismo e ao.s desportes, a

inda mais 'acentuando a re

gidez dos' múscúlos. Nos

desportos tem feito mt1jto
mais do que muitos: á sua

pe'r�iJência é um exemplo.

DR. GUERREIRO' DA FONSECA
..,.....t••• B...lt&1

," Receita de. Oculo2 _; .I!!xame de ,Fu.'do d. Olho para

Classificaçlo da Preeelo Arterial.
.

-'

.
'

,

'Modetoa Aparelha,em;
Con'"ultório �. Vil!CODde d. Ouro Preto. 1

AVISO
SOÇIEDADE ANONIMA DELTA,. COMÉRCIO E .

INDÚSTRIA \.

Avisam,_o.s a todos portadores de "notas de entrega
de' rOll'paS" a nossa lavandaria, que estamos proceden
do ao anotamento das roupas que s·e encontrava� ,

na

oca.sÍão do incêndio, à rua Fran-cisco Tolentino" 15.
Deverão ser apresentadas as notas até .0 dia 30 de

Março corr,ei:l te, à rua _Francisco Tol-entino; 14 B, das
10 às 12 horas, dias uteis, as respeotiv�as, notas. Decorri
do Tês�e p!'aso ficamos exonerado de 1'es'ponsabilid·ade.

Manoel Joaquim dos Santos - diretor comerc.ial

o c'so do. Democrata Clube

Silva, Secretario do Demo- Plorianópolis, 30 de mar-

cratà Clube,' tão logo soube ço de 1953."

da chegada da Guarnição,
J.osé Rosa

SA·NGUENOL
conte'm excelentes elementos to
nicas: Fosforo, Çalcio, Vanadato

e A rseniata de Sodio, etc.

,

,_

, .,

, '

-,
""', ..

\,,- "'.

Distribuidor
·C. RAM9S SIA

.

Come.reio -'- Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Club(o .l)o_e 40 AIO$to
PROGRAMA PARA O MES·DE.ABRIL

SÁBADO --DIA 4 - GRANDIOSA "SOIRÉEl' DOS BALÕES, PROMOVIDA PELA SOCIEDADEDE "AMAPARO A VELHICE"
SÁBADO - DIA 11 - GRANDE, "SORÉE", COM CONCURSO DA CELEBRE ARTISTA "PILARIN G R A C IA, SOPRANO

DRAMATICA HESPANHOLA..

DOMINGO _ DIA 19 _ TARDE DANÇANTE, COM INICIO ÁS 17 HORAS�
.
SÁBADO _' DIA 25 - "SOIRÉE" COM INICIO AS 21,30 HORAS,.

TODAS' SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS, SESSÕES,DE CINEMA, COM INICIO ÁS 19,30 HORAS.

ções cogêneres, centrO's re

recreação para operários, in
dustríários e alunos dos

cursos de a'lf'abetização,
O SERAC fornecerá pré

dios e instalações enquanto
,lOS Estados competirá a

responsabil ldade de pessoal
� material didátíco.

Espírlto de cooperação e

eordialidade

A Campanha de EducaçãO'
de Adultos e Adolescentes,
quase sempre encarada CO'·,
mo de simples alfabetização
ultrapassou de multo seus!
propósitos iniciais, graças '.
�O' espir ito ' de cooperação

:

existente entre O'S diversO's

órgàós da administraçãO' pÚ.
blica federal e dO's EstadO's,

EstadO's dO' Brasil, sob apre· CentrO's de iniciaçãO' PrO'fis. cO'mO' acabamO's d.e ver.
sidência do Dr. Nelson Ro- g.ional.· ,

'"
, �.

A trO'ca de pO'ntos de vis·
merO', DiretO'r dO'

'

D;parta. ta dO' pelegadO's dO' EensinO'
mentO' Naci,O'nal de Educa· Vitória para O' ServiçO' de SupletiYO'i' nas r.e.unlOe{>
çãO', e assistência técnica dO' EducaçãO' de AdultO's dO' De'�' , . '; , .' .

a'nuais, 'as· audiêndas cO'm

PrO'fessO'r FrancisccO' Ja.rus- partamentO' de EducaçãO' de .'

,

os Srs. Présidente d,a Repú·
si, RespO'nsável dO' SetO'r Santa Catarina fO'i, sem' dú- blica, Ministr@ da EducaçãO',
de PIa,nejamentO' e CO'ntrô'le vida, a O'btençãO', para O' cO'r· DiretO'r dO' DepartamentO'
dO' ServiçO de EducaçãO' de rente exercíciO', dO' auxíliO' NaciO'nal de EducaçãO' e 'l)i.
Ad'ultO's.· financeirO' para a instala· retO'r dO' InstitutO' NaciO'nal

Os EstadO's estavam re· çãO' e funciO'namentn de três de EStlldO's PedagógicO's,
presentadO's pelO's respecti. CentrO's de lni,ciaçãO' PrO'fis·
VO'S SecretáriO's da

-

Educa· siO'nal.
bem cO'mO' cO'm tO'dO's O' pes-
soa'! dO' ServiçO' de' EducaçãO' seus auxiliares imediatos

I
Cnm patriO'tismO' e entu· A "A MISCELANEA", à rua, LaurO' Müller 4a, CO'-

O DelegadO' de Santa Ca· de AdultO's dO' Dep'artamen. nãO' só a maiO'r atençãO', CO'· siàsmO', cO'O'peraçãO' e cO'rdia•. rnunica aO's seus distintO's fregueses; qu,e se encarrega de
ta.rina, PrO'fes'sor Sál,viO' Oli- tO' NaciO'nal de EducaçãO', di. mO' cO'O'péraçãO' e carinhO', , lidade, -a Campanha. cO'nti. requerimentO' juntO' as repartições Estaduais e Federais,
veü'a, respO'nsável peloS.'

' I b d 'd d
.

t d'zem da impO'rti1ncia da Cam. cO'm interferência direta nO's nua vitO'riO'sa dentrO' dO's eJl1 cO'mO' se encarre,gam 'e CUI ar e ln eresses e ex·

E. A,' ESlta-dual, conhecedO'r h i LranhO's, juntO' as autO'ridades cO'mpetentes.
pan .a, que merece dei maior I assunt,O's que lhe dizem 'res·

,

seus prO'pósitO's de salvaçãO'
Algumas d-a"s reuniões fO'. da existência de saldO's des. I "A MISCELANEA" de SantO's & Neves, rua LaurO'

magIstradO' da Nação e de peitO':, e recuperação nacional. Müller, 4 - ITAJAf.
'

tinadO's a extensãO' da Cam. ., -----------__
,�'-----------------------------

panha de EducaçãO' de Adul.
tO'S, empenhO'u-se nO' sentidO'
de que O' nO'ssO' EstadO' fos·
3e cO'ntempladO' cO'm O' Cen·
trO's de' iniciaçãO' PrO'fissiO'·
nal, O's qua'is manterãO' cur
-30'S de artezanatO', i,�dustri.

, , . " .... '. :" '�
"E' PO'r amor às crianças que ed��amO's ôs adultos"

Prosseguirá, em 1953, a vltoriosa campanha de educação
de adultos, Duzentos e cinquenta cursos de alfabetiza.
ção e-três centros de inicíação profissional para Santa
Catarina. A possibiltdade de cooperação do SERAC (Ser
viço de Recreação e Assistência Cultural do M.T.I.C.)
NO' desenvolvimento da campanha. A reuníão dO'S dele
gados do ensino .supletivo, em 1953'.

A Reunião. dO'S Delegados.> ,(250) cursos, que funciona-
•

. IrãO', conforme a� cláusulas
Realíza-se, anualmente, do acôrdo a ser assínado, a

na cidade do Ri� de Janei- t partir de 10' de maio, nO' pe-
1'0', no Departamento Nacio- I ríodo de sete meses.

nal de Educação, a Reunião I A Campanha,' em nosso

dos Delegados do Ensino I
Estado, fO'i iniciada no ano

. '

Supletivo, para estudo de

I
de 1947. De ano para ano.. O'

novas bases e diretelzes pa- M. E. S. vem aumentando O'

ra a Campanha de Educação I
número de cursos que nos é

de Adultos e Adolescentes destinado," graças ao regu

Analfabetos,
• patrocínada lar desenvolvimento dos

pelo M. E. S: mesmos, em todos O'S exerci-

NO' corrente anO', de 16 a ciO'�, especialmente nO'� anO's

24' de marçO', reuniram-se de 1950, 1951 e 1952.

representantes de tO'dO's O'S

çãO', DiretO'res . e RespO'nsá.
veis peloO's· ServiçO's Esta
duais de EducaçãO' de Ad\ll
tO's.

rarn honradas cO'm a presen.
ça dO' 'Dr. AnísiO', Teixeira,
DiretO'r dO' INEP, figura das

mais expressivas da mO'der·
,/

na cultura brasileira, nO'ta-

vel educa'dO'r e psicólO'gO'.
O Dr. Gil AmO'ra, repre·

sentante dO' M.T.I.C. acO'm·

'panhou tO'dO's o'S tra'balhO's ais·, agricO'las, dO'mésticos,
dO's DelegadO',s, 'dedicandO'- destinadO's a adO'lecentes e

se aO' preparO' de um inter- adultO's.

câmbiO' cO'm O'S EstadO's, nO' Os CentrO's deverãO' ser
sentidO' de serem instaladO's, insta'ladO's em estabeleci

c·O'rno pfOIlnngamentô da mentO's estaduais federais

Campanha,de EducaçãO' de ou particulares, cedidO's gra
AdultO's, 'centrO's de recrea- tuitamente, e terãO' verbas

çãO' e 'assistência cultural dO' M. E. S: para pagamentO'
em tO'dO' O' Pais. de pessO'al dO'cente, empre-
As 'reuniões, 'fra,nscO'rre. gadO's e material didáticO'.

ram Ílum clima de grande
cO'mpreensão e entusiasmO','
ficandO' aossentad�s as nO'·

va� �ases e diretrizes par·a

1953, as quais serãO' divul.
gadas O'PO'rtunamente.

Ainda liO' cO'rrente .e�ercíciO',
entraraO' em funciO'namentO'
'os ,CentrO's de InstalaçãO' IPrO'fiss-ional" na Capital e

nO' i'nteriO'r dO' EstadO", se· i
gundo fomos infO'rmadO's. '

ter, [unto aos conjuntos re

sidenciais do IAPI, da Casa

O CURSO BOSCO, reg is- ses, sendo conf'ertdos diplo
trado no Departamento de, mas.

Educação, habí l ita prof is- Ma-trículas até 10 de a-

institui-

sionais em taquigrafia. bril, na Livraria Líder (ex•

.

,

A partir do dia 15 de a-I Livraria Rosa), à Rua DeO'·

bril, serão ministradas au- i doro, 33.' .

las teór ícas e práticas, -

31 Osvaldo F. de MeIO' (fi.
vêzes por semana. seb a, lho)

- DiretorPopular e outras

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AqUECEDOR
ELÉTRICO

1��4"�:
IMERSÃO e

Capacidad�.�O LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• . Játo abundante na tempe,
ratura desejada.

O MISTURADOR DÁKO. de regu·
(agem instantanea. permite a

maior escala de graduações de
TEMPERATURA, ",;:,..""

'j6raOde Oriente,'
de 8ta. Catarina

CONVOCAÇÃO
De ordem do Em:. Or:.

Mest r. cO'nvO'camos todos O'S

membros dêste Gr:. Orien

te para a Sess:. Extr:. a re

al izar-se em sua séde, sita

à rua Ce'l. Vidal Ramos n .

80, às vinte horas do dia. 10

de abril p. futuro, quando
serão tratados vârlos as

suntos de capital ímportân
cia.

01':. F'lor ianôpolis em 28/
marçO'j1953.

J:. P:. 31:. Gr:. Sec:.

CASA MISCELANIA dístrt
buídora dos Rádios R. C. A.

Vícter, Válvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra.

Clube 12 de Agosto
Três Grandes Reuniões
'. �_..."

GOle. � - -

"SOIRÉE" DOS BALõES
,

Na noite de 4 de abril, sábado, nos salões do Clube
Doze de Agosto, será levado a efeito uma esplendorosa'
'e ,cintilante, "SOIRÉE 'DOS BALÕES", organ isada pela
f;clcedade de Amparo a Velhice."

Será uma festa orlgínal �. verd·adeiramente agradá.
-vel, e cuja ornarnentação constará sxclusivamente de

balões, milhares de balões,
A' meia noite, ,precisamente, haverá O' concurso dos

balões, que consistfrâ de uma especial surpreza, com

ótimos e lindos prêmios.
A venda.. de mêsas (apenas 40 cruzeiros), estará

" cargo da Comissão até 5a. feira, quando então passará
[:lita a Secretaria doClube Doze, no horárío da 8 ás llhs.

GRANDE BINGO DO "BOLA PRETA"

Na tarde de domingo, C::ia 5, 'ás 15 horas, a grande
rodada do Bingo BOLA PRETA, com 5 ricos e custosos

,)l°êmiO's, sendo O' maior um automóvel alemão ... Car
cões a venda desde já na Eecretaria dO' Clube DO'ze, a

Ci'flil 200,,0'0' cruzeirO's, nO' hO'rá>riO' das 8 ás 11 hO'ras.
A finalidade da rO'dada é O' levantamentO' da séde

c�sPO'rtiva dO' BOLA PR,ETA em Laguna. ,. O BINGO se·

tá irradiadO' pela Guarujá ...

GRANDE SOPRANO DRAlUATICA PILARIN GRACIA

Dià 11, sábadO', apresEntaçãO' da ce1ebr.e sO'prano.
Jramatica - PALARIN GRACIA, hes'panhO'la, que vem

;wecedida de fartO's aplausO's da 'crítica mund'ial. ..
. Após O' recital, sO'iri!e: ..

AV I S O

CONFORTO absoluto
.

. i
Grande ECONOMIA

,«:'�-
.

14., /�ri����;t�v�,,",,,,,,�
AQUECEDOR eUTRICO. CENTRAL

CapaCidade:
100 a 1.000 litros

,

,�,;

Fabricados' nos tipos
horizontal e vertical.

• Construçãe sólida, sendo a caixa interna de COBRE •.

revest,ida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindaia.
• Controle automático de "temperatura PQr:' T�RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM.l�.
'; > .. ;_:",'C,�-_-

, ..�

GARANTç O Que' FABRICA
.-.;;,.�-,

...: t. R4MOS SIA�·Comérclo 8 '&uências
Rua João Pinto, 9-�Fpolis--Sta. Catarina

.......... _ ... --,....._ ...... _--_.- ..._ ........
" ;I
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Comércio e Indústria·- -Videira San,la Catarina

Ponzoni Branda ise
HELAXóRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas.
, I i952. Agra'decen do a confiança que nos dis,pensaram, co

Satisfazendo as exigências legais, submetemos à! locamo-nos à vossa disposição para os. esclarecimentos
vossa apreciação o "BALANÇO GERAL" e a demonstra- Ique julgarem necessários.

cão da conta de "LUCROS E PERDAS", referente ao'

�xercício de 1952, com o parecer do Conselho FIscal. j

r São estas, 'senhores acionistas, as informações que I.n os apraz oferecer sôbre as 'transações do exercício de

'Videira, 31 de dezembro de 1,952.
'-

Saul Brandalise Diretor.
Ângelo Ponzoni - Diretor.

A T I V O

BALANÇO GERAL EM 31,DE DEZEMBRO DE 1952

PASSIVO
Imobilizado

Imóveis '.

'Construções Novas
6.3.97.461,70
3.168.992,30" '-9.566'.454,00'

Estável
Móveis e Utensílios
Veículos e Semoventes ','

Maquinários .

Rêde TelefÔnica Particular

510.5'04,40
276.321,80

3.892.844,70
46.618,90

1.237.703,40

,

Não exigível

Capital:

22.800 áções ordíná-
riais 22.800.000,00

ele 4.000 ações preferên-

Caminhões
,

I

,

cias
'5.963.993,20 .Reservas 33.360.943,50

Disponível
C�xa "," , .

.,. Realizável a curto prazo

Estoques de mercadorias e

Ma téria Prima
Devedores Diversos .

Compradores .. "
.

293.044,00

20.366.089,50
6.825.912,60
5.963.739,40 33.155.741,50

Realizável a prazo variável

Participações • em outras

sociedades, em quotas
e ações

, Depósitos e

vencer

3.579.000,00

159.988,70 3.738.988,70

Contas em compensação
Ações caucionadas

.

''ii alores segurados
Bancos conta títulos cau-

cionados .

30.000,00
15.791.000,00

4.000.000,0\}
6.560.943,50

. : � .

0; .

Exigível a prazo variável

Credores Diversos
Fo�necedores ......•...

Bancos C/Correntes
Representantes .

"I'itu los a Pagar .

Títulos Descontados
Dividendos:

de 4.00' ações preferen-
ciais .

de 22.800 ações ordinárias

8.277.941,30
1.452.075,9�
6.057.385,9'0

27.374,80
300.000,00

1.594.500,00

480.000,00
l.368.000,oo 19.357.277,90

Contas' de compensação

30.000,00
15.791.000,00
4.593.248,60 20.414.248,60

Cr$ 73.132.470,00

DEMONSTRATIVO DA CONTA' "LUCROS 'E PERbAS"
DÉBITO

Despesas gerais .

Despesas Bancárias '

, .

Gratificações' '
.

Impôsto de renda .

Fundo de depreciações .

Fundo para devedores duvidosos
Fundo De reserva legal .

Reserva para aumento -de capital
Fundo de res'erva estatutário .

Lucros sus·pensos .

Dividendos:
,

,
de

-

3.236 ações preferenciais nominativas
de _ 764 ações preferenciais ao portador
de 16.000 ações ordinárias ao portador
de

.

6.800 ações ordinárias nominativas

•

C R É, 'D I T O

Resultado geral . das' opetaçõesvdas
� "J -.'

Secções:

7.569.077,10
90.387,90
173.140,50
242.656,00
169.461,9�
607.185,70
700.528,30

9.552.437,40

Videira, 31 de dezembro de 1D52.
Saul Brandalise Diretor.
Ângelo Ponzoní - Diretor.
Bruno Braga - Guarda-Livros," Re- '

gistrado no eRC., sob n. 18.518. •

PARECER DO CONSELHO FISCAL

.'

Videira, 12 de f�vereiro de 1953.
David Titton
Luiz Leoni
Dr. Oswaldo Pereira da Silva

Em eumprimenío às instruções' <lo Exmo, Sr. Dr.
Presidente da Junta de Conciliação ·e Julgamento desta
Capital, convocamos os associados dêste Sindicato para
fi reunião de Assembléia Geral Estraordiriária, com o

fim de escolher os nomes que deverão compõr a lista
tríplice, a ser apresentada ao Tribunal Regional do Tra
balho, para a indicação do voga'l e seu suplente, repre
sentante dos empregados na Justiça do Trabalho.

A reu�tão terá lugar na séde social desta entidade
, '

'

a rua Conselheiro Mafra n. 35, sobrado, às dezenove ho-
ras e trinta minutos do dia 8 (oito) -de abril, e ,se não
houver número legal para o seu funcionamento, fica o seu

iníc-io prorrogado para vinte 'horas, isto é, meia hora após
quando funcionará em segunda convocação, com qual
quer número de 'presentes.

Florianópolis, 31- de março de 1953.
A Junta Govemativa Provisória

Gustavo Zimmer .

Francisco Xavier Medeiros Vieira
'"

Jorge Leonel de Paula.

Rua: CeI. Pedro Demoro � CANTO - ESTREITO
A dois passos do ponto terminal da linha de ônibus

CHURRASCO DE la QUALIDADE A TEMPO E A'
HORA

AMBIENTE FAMILIAR
Churrasco de carne e de frango. Frios, saladas, maionése.

BEBIDAS GELADAS.
Aberto durante o dia e á noite.

�o�

A churrascaeia "HORIZONTE" também aceita encomen

das de álmêços e jantares festivos, bem como churrasco
para casas de família.

.

CHURRASCARIA "HORIZONTE" -
- CANTO DO ESTREITO-

,

a Venda

S. PAULO, 30 (V. A.) - mos DE UMA FABRICA

I
tude do movimento grevista.

Os piquetes grevistas esta-' S . .PAULO, 30 (V. A.) - No Ipirariga, onde tam

belecidos à entrada das fá- : Nos bairros da Mõóca, Be- J bem se localizam gr-andes
bricas tem conseguido evi- Ienz irtho e Braz, onde se en-I fábricas, somente a Tecela

tal' a entrada de milhares contram os principais esta-, gem Jafet, foi afetada, per
de trabalhadores, ocorren- belecimentos texteis e meta- manecendo inativos os seus

do, durante essa atividade, lúrgicos, é notada' a ampl i- 14.5.00 operári-os.
diversos choques com a .Po
lícia. Nestes, numerosos o

perários, inclusive mulheres
e crianças sofrem espanca
mentos brutais dos policiais
de plantão. Uma operaria
gravida foi agredida a gcl-'
pes .de bastão, tendo sido
removida para o Hospital de
Clínica.

O incidente mais grave
ocorreu jn to à Tecelagem
Nadir de Figueiredo, em Be

lenzinho, quando o operário
José Cabral, armado de pu

nha'l, reagiu à violência po
licial, tendo sido espancado
e prêso,
Em algumas fábricas, o

movimento decl ínou, sensi
velmente, ontem, com gran

Ie número de operários re

tornando ao trabalho.
Eleva-se a 150 mil o nú

mero de grevistas.
[NATIVOS 4.500 OPERA-

CURITlU

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS
HOSPITAL DE CARIDADE

FUNDADO EM 1761)

E

serão tj'ata.dos vários as

sun tos de capital impcrtân-

Loles
Ulfímes IDteS, na práia da saudade, em Coquelros,

ao lado do grupo escolar "Presidente RDosevel'" com

15 metros de frente; área de 400 quadrados, servidos' de
água encanada e luz.

,

Informações no local com .o sr. Gilberto Gheur.
OLHOS - OUVIDOl ..,..; NAJUZ. GABGAlft'.&. ,

, "-<.�

EDITAL
De ordem do Senhor Irmão Provedor, convido os

Irmãos e as Irmãs para; revestidos de suas insigneas
(balandraus e fitas), assistirem as solenidades abaixo
discrfminadas :

-Día 2 - QUINTA.JFEIRA MAIOE' - la - Comu
nhão Geral, na Catedral Metropolitana, ás 5,30 horas,
rlistrtbuida pelo Exmo. e Revmo. Senhor Arcebispo Me

tropo'litano, D. J'oaqu im Domingues de Oliveira;
na - Adoração solene do Santíssimo Sacramento e

Sermão do Mandato, na Capela do Menino Deus, às 19,30
horas.

Consistório, 30 de março .de 1953
Luiz Sanches B: da Trindade - Secretário

Melo (fi- ria à rua Saldanha

..L:L'
nho. n. 24.

Na tarde de domingo, dia 5, ás 15 horas, a grande
'odada do Bingo BOLA PRETA, com 5 ricos e custosos

rrêmios, sendo o maior um automóvel alemão... Car
cões a venda desde já na Secretaria do Clube Doze, a

Cr$' 200,00 cruzeiros, no horário das 8 ás 11 horas.
A finalidade da .rodada é o levantamento da séde

esportiva' do BOLA PR,ETA em Laguna ... O BINGO se

rá irradiado pela Guarujá.:. ,

GRANDE SOPRANO DRAMATICA PILARIN GRACIA

Dia 11, sábado, a.presentação da celebre soprano
drarnatíca - PALARIN GRACIA, hespanhola, que

vem,precedida de fartos aplausos da crítica mundial ...
Após o recital, soírée ...

-�-------------�--------

,A V l'S O

..()-().-.()._.()---()�

\

,
'

Cauções da Diretoria' .

Seguros .

4.593.248,60 20.414.248,60 I Títulos Caucionados

Cr$ 73.132.470,00 I
-----,

758.617,20 I
1.045.920,70 l
1.112.592,00
77,0.884,20 I
680.894,30

.

596.374,00
'

22'9.357,80 ,Cortume - Fábrica - Loja - Moin'ho �

917.431,00 I Arrôio TriHta -, Caminhões - Ser-
917.431,00 raria - Pecuária' .

674.935,20 Juros ativos .

! Comiss·ões recebidas '

.

388.320,00 Descontos recebidos .

91.680,00 Lucros e perdas .

960.000,00 Filial São Paulo .

408.000,00, Fundo p/devedores duvidosos - reversão

--I
Cr$ 9.552.437,40:

.

Cr$
-----,

Os membros do Conselho Fiscal da firma Ponzoni sim opinam e propõem aos senhores acionistas que se

Brandalise S. A. Comércio e Indústria, com séde em Vi- i jam aprovados, sem reatricões as contas e os atos 'da Di
ri ;rira, Estado de Santa Catarina, ora reunidos e abaixo retoria, referente ao mencionado exercício.
assinadas, depois de- terem examinado meticulosamente
os livros, escrituração, balanço, contas e negócios de
Ponzon

í

Brandalise S. A. Comércio e Indústria, relativos
no exercício de 1952, bem como o relatório da Diretoria,
declaram ter encontrado tudo em perfeita ordem, e, as-I

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE

Il'h
·

H· I.

-

.f.. r���:�_�s
'

"urras'ca rl,a orlzon e
AsseUlblélQ Geral

, Exlraordinària

Clube 1t de Agostol8rande Oiien�e
'. -c •

, �/
' de Ita. Catarina·

Três Grandes Reuniões CONVOCAÇÃO
, "SOIRÉE'� DOS BALõES De ord-em do Em:. Gr:.

Na noite de 4 de aoril, sábado, nos salões do Clube Mest:. convocamos todos os

Doze de Agosto, será levado a efeito uma esplendorosa memb�'os dêste Gr:. Oríen-
3 cintilante, "SOIRÉE 'DOS BALõES", organisada pela te para a Sess:. Extr:. a re
Socedade de Amparo a Velhice.

Será uma festa original e verdadeiramente agradá- alisar-se em sua sêde, sita

vel, e cuja ornamentação constara exclusivamente de à rua Cel. Vidal Ramos n.

oalões, milhares de balões. 80, às vinte horas do dia 10
A' meia noite, precisamente, haverá o concurso dos �e abril p. futuro, quando

balões, que consistfrá de uma especial surpreza, com

'limos e lindos prêmios.
A venda de mêsas (apenas 40 cruzeiros),' estará

t cargo da Comissão até 5a. feira, quando então passará cia.

::ara a Secretaria do Clube Doze, no horário da 8 ás 11hs. 01':. Plorianópolís em 28/
GRANDE BINGO DO "BOLA PRETA" março/1953.

J:. P:. 31:. Gr:. Sec:.

A liA MISCELANEA", à rua Lauro Müller 4a, co

munica aos seus -distintos fregueses, que se encarrega de

requerimento junto as repartições Estaduais e Federais,
bem corno se encarregam de cuidar de Interesses de ex- .'

.ranhos, junto as .autoridades competentes,
I
O Centro de I di -

"A MISCELANEA" de Santos & Neves, rua Lauro Mental "Amor e Lur;,a lal�ao
Müll 4 ITAJA-

I Z rea iza
u er, -:- I. 'i sessões Es?téri�as, todas as se.

: gundas feiras, .as 20,30 à rua

'Conselheiro Mafra, 33 _ 2°I

andar.
. .

CURSO BOSCO ii E�tRADA 'FRANCA'

Aulas da Taquigrafia e orientação da professor:'
Português Estér de Mélo Lentz.

O curso será de seis mê-

O CURSO BOSCO, regis- ses, sendo conferidos díplo
trado no Departamento de mas.

Educação, habilita profis- Matrículas até 10 de a-

sionais em taquigrafia. bríl, na Livraria Líder (ex-
A partir do dia 15 de a- Livraria Rosa), à Rua Deo

bril, serão ministradas au- doro, 33.

las' teúricas, e práticas, 3

J OsvaJdo F. de
'lêzes por semana. s.b a lho) - Diretor

-,

Vende-se
Terrenos e Casas Resi

denciais situados na Aveni
da Mauro Ramos.

Venda com facilidades.

Tratar çom a proprietá-.
Mari.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LONDRES, 31 (U. P.) -, cha que, ao todo, foram as- orienta as pesquisas, estava
Um só agente policial se sasstnadas oito mulheres. I tratando de determinar-se o

ocultou esta noite 110 inte- Os outros ingu.ilinos da I matador atuou em dois pe
rior da "Casa dos horrores", residência mudaram-se ten- ,ríodos distintos. O dr. F. E.
de Notting Halí, de Londres, do sido levados os moveis a I Champs, patologo do Minis
para o caso de um possivel .f im de permitir que a poli- tério do Interior, informou
retorno ao 'local do crime cia fa-ça um exame completo ao juiz de Hammersmith
de parte do perturbado se- de todas as dependências que as quatro pessoas en-
xual estrangulador de pe do ímovel. Os restos huma- contradàs na residenc iao deputado Braz Alves, do do Melo, que ainda é bi-secre-'

'
,-

lo menos seis mulheres. A nos encontrados no Jardim morreram de asfixia, Foram
polícia intensificou suas podiam datar de tres a qua- ocultos outros detalhes, até
pesquisas em toda a Grã- tI'O anos. As quatro vítimas que se tenham efetuado as

, Bretanha, a' fim de. deter o identificadas, encontradas provas de laboratório. AsA liderança udenista, na As-
matador. Inspetores e agen- dentro da casa, foram liqui- diligências judiciais foramsemhléia, vai dar enguiço. (O fra-

casso total do sr. Bulcão Viana tes ,exploraram os cafés e dadas num período que não adiadas para o dia 27 de
" bares toda a noite, estações vai além dó ultimo Natal, abril vindouro.putados estaduais; ficando ape- foi recompensado com a presidên-

I
.

cía do Partído, O sr, Coelho de ferroviárias e casas de alo- O chefe superior da po- Ontem, o matadornas -dois eleitores para o p etto.

Souza é considerado edição não jamentos pensões, 'etc. A lícia, sr. Tom Barrat, que _prêso por um policial.
revista do' sr. Bulcão. O sr, de Scotland Yard pensa que o

C b I
. Inegável- criminoso talvez acreditex Souza a ra, serra,

Diante do ocorrido 'e da nota mente, o homem, não andasse encontrar-se sob O signo da

do P. T. B. anunciando que o mareado como anda com as ati- lua. Esta teoria fez com

nome do representante brusquen- tudes do govêrno, não só no que, durante à noite de ho-
J• e, sejam intensificadas asse será o sufragado pelo parti- campo administrativo, como no

B averiguações em torno dado, o deputado Celso Ramos político! O sr, Ramos ranco ..

casa sin istra,Branco, candidato do sr, Bor- tem a seu desfavor a comenda
Os jornais publicaram,nhausen à chefia do Legislativo, da Ordem da Avenca: só quer

teria comentado: _ Terei a meu sombra e água fresca. O sr. Clo- numerosas fotografias de Acaba de ser recolhido à
P R P dorf ce Moreíra consumado boca- John Reg inald Christie, de Policia Militar,' após prestai'favor a U.n.N., o P.S.P. e o . . . ,

, Sou o Cardoso! Quem vai ser o de-siri, desmaiou à lembrança do 55 anos de idade empregad.o in est.imâveis servicos nesta
meu Jânio? seu nome. O sr. Nelson Brasil I de uma empresa de carru- cidade, no exercíci� do car

tem a mania de comer coxjnhas nhões e que, durante muito
go de Delegado Regional de

de galinha na hora H de votar. tempo foi inqui1ino de um Polícia,- o sr: Major Duarte

! O E I·
r

R'b'
,

I dos apartamentos' do andar Pedra Pires que, durante ox sr. nermo I erro e sup en-

Ao que' o deputado Clodorico, te. Resta, com outras exclusões em que se verificou a tra- .rempo em que aqui serviu,
'd Iácl l t d' t Ch' gédia. As audiências de pes- ,!-_I'angeoll a estima da popu-acrescentou: - Eu, na conven- I e .acr en en rmen o, o sr. 1- �

(:ã,o da U,D.N., perdi a secreta- quito Mascarenhas, que ainda a- sôas qu.e �.izem ter con�:ci- lação, pela sua conduta de
ria do partido. Agora,' -na elel- gora, em São Francisco, por épo-' do. O�rIstIe .furarn f;ltas militar brioso, pelo zêlo com

<:ão da Assembléia, perderei a ca do Carnaval, reforçou a sua cnteno�amente �as ate. a- que se houve na ,elevada
,

secretaria' da Mesa. Serei, pois, posição, exibindo-se em vistosa gora nao produziram pista 1 função.um ex-bi-secretario! O Fernan- fantasia de Bebê-chorão! alguma. Chegou-se ate a In- Noticiando o afastamento
formar que Christie se en- dêsse ilustre militar, que
centrava distante, pois de- honra a- tradicional corpo-

Mais uma exposição ca

v�a. enco�t�'ar-se e�l .Briri- ração de que é.u�a das mais nina; rea'lizar-se-â em BIll
disi, na Itália, A_ polícia à?- destacadas figuras, o JOR- menau, p.atrocinada pelomire que o crímínoso esteja NAL 1)0 POVO de 22 de Kennel Club de Santa Cata-

I

oculto nã� longe �Q lo�al março '-�ltimo, a�sim se ex- rina, no mês de abril, nosdos se�ls. �rImes e ate aceita
pressa: .

-

I

b I d d d e tenha dias 25 e 26 e que conta coma pOSSI I I a e e qu "Por ato do Govêrno do
presenciado a condução dos Estado vem de ser recolhi- grande número de insCri-',cadáveres pelos agentes po- do à Fôrca Policial da qual ções de cães das mais va-;
liciais terça-feira passada é briose

>

oficial, o' sr. ma- ríãdas raças. Ià noite. ,1"01' Pedra Pires, que aqui I

U d 'tO 'd t'f' Participarão da 2á. expo-I'ma as V1 Imas I en I 1-
exerceu ,o cargo, de D-elega-

d f· h Eth I sição, destacados creadores,;ca aos 91 a sen' ora e do Regional de Polícia, uma IChristie de 54 anos de ida-
vez ql.ie é portador, também catarinenses e de outros

es-,4'e. Seu càdaver foi encon- do título de Bacharel em tados.
trado soh o assoalho do Direito.

I
A diretoria do K.C.S.C. et-

mesmo andar. Anteriormen- O f t t·
'

, s_eu a a, s..
amen o causou tá, prov.id.,enc. iando a, possí-te haviam sido recolhidos d dpeza�, em VI!tU, e a sua a- vel :partlc_I,'pação do cão pa-os cadav,eres de Hectorina -

f t d1 tuacao ser&na a' ren e ,a
d' t "P'IAt" dMacLennan, Kathleen Ma- es'pinhosa missão e, sobre- raque IS a,

_

I'O .0. � e-s

Iloney 'e Rita Elizabeth Nél-
tu�o.' p:lo seu,. tirocinio e e- a:amado� ��os poliCIaIS da

Ison na despensa. Depois, os €ÍLuhbrIo, agmdo sempre Força PoliCIal de S. Paulo.
"detetives" descobriram os com justiça, serénidade e Um bem aparelhado serrestos mortais de .dois ou- energia, quando preciso". viço fotográfico funcionarátros e, possivelmente de Na mesma edição, publi-
tres mulheres. A polícia a- ca aquele órgão, o seguinte:

RECONHECIMENTO PÚ
BLICO

"Valemo-nos das colunas
dêste jornal para apresen
tar-mos as nossas sinceras
despedidas ao sr. major Pe
dra Pires, em: virtude de sua

remoção para a Capital do Rio, autorizou ao K.C.S.C. a

Estado. Agradecemos, e{ll emi,tir pela ulti.ma. vez, re

nome dos. estivadores de gistros iniciais para verifi- I!tajaí, a sua boa atuação e cação de raç'as, ,oferecendo
os serviços prestados à nos- J..

sa população, mormente à assim, mais uma oportunida. '

classe operária, que sempre de ,para os afeiçoados a ci
fôra alvo de observações do I\.of il {a.
destacarn.ento policial, não

acontecéndo, porém, com o

dignissímo Delegado que a

caba de ser afastado de !ta
,jaí. A, sua capacidade de ho-
mem inteligente e possuidor O sr. Govetnador do Es-
de espirito de cordia'�idade, ' t�do, em at'ó ante-ontem pu-

�

soube manter o servIço que bl' ti D'" Of" 1lhe confial;a'Irl na Delegacia Ica o no larlo ICla ,

-

Plnríanópolís, Quarta-feira, 10 de Abril de 1953

Pingos Políticos

que, por 'outro lado, eliminou de

seus quadros três dos cinco de-

Pelos Municipios------�----------.-------------- �

P. T. B., será o candidato do tário, que se precavenha!
partido ao cargo de Presidente x x

da Assembléia, conforme decisão
da .reeente convenção estadual,

x

sembléia Legislativa do Es
tado.

Prorrogado o
prazo do ImpOs
to de rAdio
RIO, 31 (V.A.) - O dire-

cionados com a administra
ção do municipio de Piratu

ba, do qual é Prefeito eleito

pelo Partido Social Demo-

faleci- crático, o nosso prezado cor

religionário sr. Frederico
Poy Filho.
Ao ilustre e dinâmico

Prefeito, os cumprimentospírito e de coração.
cordiais de O ESTA'DO.A extinta, que desfruta-

A noticia do, seu

mente, éonsternou a quan
tos a admiravam e estima.
vam pelos seus dotes de es-

va do respeito e da <estima
das sociedades catarínense

foi
e paranâense, sempre se de

votou às causas de assistên-
x x

DE'ITAJAí

cia aos menos favorecidos
da fortuna.

O seu sepultamento, no tor dos Correios e Te'lég,ra
Cemitério ' Público de Pal- fos assinou portaria, prorro
mas, foi grandemente' con- gando por mais 30 dias o

corrido. ' prazo de cobrança, sem

O ESTADO, embõra tar- multa, do chamado impôsto'
de Itajaí na melhor ordem. diamante, apresenta à exma. sôbre rádio.
Pela' simpatia que esse po- família enlutada, particu- Assim, o prazo que e:x;p!
pular Delegado angariou no larmente ao sr. Dep. Protó- raría hoje, só será extinto
sei� ?O� trabal?ad.ores de. genes Vieira, expressões do I no dia 30 de abrl! próximoItajaí, e que o Sindicato dos '-

.

Estivadores deseja ao mes-
seu pesar. vmdouro.

mo muitas felicidades onde
fôr prestar os seus bons ser

vícos. Luiz José Medeiros -

�;:dB�e�SlçaO 0•• 1
-olna emOlomenal

a

cargo dos conhecidos juizes
C. W. Mueller, doe São Paulo

Ie dr. Guenther, de Pôrto A

legre.
O Brasil Rennê'l Cluh do!

(xcalancia, cui�a�o!
, -Na sua plataforma, nos seus programas, o candidato

tudo prometeu.
Uma vez empossado, honrou em se' desdizer e con·

trariar. Pregou sacrificios, desvêlo à c,ausa impessoal do
Estado, e acabou no tremêndal da po1iticalha, na mais
d'es'astrosa incúria administrativa, no mais execrável e

injusto favoritismo. Não cansou ainda de sangrar e fa
zer sofrer o povo.

Esqueceu que as conte:ndas da,s eleições devem 'ter

minar após a vitória de um dos candidatos, surgindo de

pois a t.dlerância comum, e o comum esforço .pela ven·

tura da coIetividade. - A sua imprevidência f�-lo con

tinuar num insidioso manejo político, deixando desilu
c:idos até mesmo os seus partidários.

Aprimorou, a máquina dos impostos e como -um pol
vo sinistro, vai -envolvendo-nos J:las suas garras. Mas
tudo terá um fim ...

anexo a exposição.
O julgamento estaráLembre-se que em todas as grandes Nações os pri

meiros passos das 'lutas e,' da discórdia, até mesmo revo- -'<""()�>4IID()-"<'__

luções, como a de 1787, na França, tiveram seus alicer-

N
- '

ces no aumento de impostos, na miséria e na fome. '

I 'o'asA quéda da inexpugnável Bastilha, por ser uma ar- &,
bitrariedade real, também, teve sua ori-gem no encareci- P la

· ·

mento da subsistência, no'mau _pagamento e f.alta�de tra- O leIaIS
balho. FERIDO EM RIBEIRÃOo rei se mostrava, como cO atual- governante, -mai.s

DA ILHA
propenso 'às reformas fiscais ,que às sociais.

promoveu, por antiguidade,
o dr. Eugênio Trompo,wsky
Taulois Filho, para a 4a.
Vara da Comarca de Join-'
ville, 4a. entrância.

O ilustre magistrado, que
exercia o elevado cargo ,de,
Juiz de Direito da Comarca
de Itajaí, tem recebido ma·

nifestações de regosijo por
êsse ato do' Govêrno do Es
tado.

__ ,Er,n It_ft),aí, o.ndeo .Integro, '

e probo Juiz dignificava a

magistratura ,catarinense,
estão sendo preparadas me

recidas homenagens que tes
temunharão o apreço e a

simpatia que ali; no exercí
cio do seu elevado cargo,
desfruta.

O ESTADO, registando o

ato de promoção, apresenta
ao dr. Eugênio Trompowsky
Taulois Filho, as suas con

gratulações, desejando-Ihe
felicidades. '.-'

_. J

Procedente de Ribeirão
da Ilha, foi apresentado,
ante-ontem, à. Delegacia

. Regional de Polícia e enca

minhado ao Hospital de
Caridade, onde se acha in-

, E a grande Bastilha caiu.
De Launay teve de capitular nos primórdios da Re

vo'luçiio francesa.
Em nosso país, talvez tenhamos em breve -tal situa

ção, pois 0- problema da, fome no Brasil, antes conside
rado fina flor de retóric.a está aí claro, expresso numa

dolorosa realidade. Dr. Eugênio
r

T.
Taolols

ternado,_Waldemiro Martins
Filho, que, foi ferido a faca,

Agora fomos surpreendidos com um aumento da taxa
d'água numa proporção assustadora de mais de 150%,
deixando o povo, que' não é mais a areia em que pisa-
vam, porque êle tem anseios e ideais, numa situação hor-

C d dl'ivel de carestia de vida, tendo de arrancar da boca dos omeu a or
filhos a importância majorada para cohrir buracos aber- & I 'p •

t�s por uma ad�in��ração caótica, que es.banja �� pré-l aoge O, 001001
dlOs de luxo 9 dmnelro do Estado, sem um heneflcIO se· Procedente de Videira,
quer para uma poopulação humilhada e ultrajada por em trânsito para São Paulo,
tanto descaso administrativo. para onde segue, hoje, vi.a

Mocidade estudl!ntil de Florianópolis! Tendes den- aérea, encontra-se nesta
11'0 do peito um músculo qu'e pulsa e vi,bra, que preza a Capital o sr. Comendador
justiça - e a liberdade, na defesa das causas nobres. Ângelo Ponzoni acatado in-

Nós, sexo fragil como dizeis, fazemos um apelo: Ide dustrial e infl�ente prócerà praç,a pública e pela boca de vossa eloquência, protes- pessedista naquela pl'ósperátai contra os abusos do Poder, contra a carestia assus- zona.
•

,

tadora da vida, contra êsse absurdo e inconstitucional O ESTADO cumprimen- federais, na quinta e sexta,-
3,umento da taxa d.'água.

ta-o, desejando-lhe feliz te·ira próximas.
viagem.Unamo-,nos todos, e nl,lm coletivo mandad'o de oSegu- '_,_

n).nça, hnpeç.amos" essa extorsão,.q.ue. virá ,aumentar-pai1a! SEXTA, FEIRA S2\:N-TA,; EM--T-O-""S-O"-S-"-O-S' CINEMAS DA
os menos afórtunados, suas vigilias de lutas e esforços, CAPITAL:

-

Hpesar' doe slia ,ral'a nobresa e inc.ompreensível capacida-

O M ,- d G
'

I
'

,ue d�:�:i:::�o'coméçam a 'se movimentar e, num movi- (,( 'ar Ir 0:-- o 00 8»mento amparado na. caridade cristã, dentro em breve, -

serão uma fôrça temível. .r Com: Jean GABIN - Harry HAUER,
A vitória de }ânio Quadros é um exemplo. ATENÇÃO PARA O HORARIO:
O povo está farto de demagogia. Ele sabe escolher. RITZ - 10 - 1,45 - 3,30 - 5 - 6,30 e 9hs.
As eleições futuras o dirão. ODEON --:' 2 - 4 - 6,45- e 8,30hs.

'

Se em São PaUlo, onde o governador Garcez, que é IMPERIAL - 2,30 - 4,30 e 7,30hs.
um homem de bem, e tem-se "esforçado para fazer um

ROXY - 2,15 - 4,15-e 7hs.
,

bom govêrno, a vitória foi estrondosa;-'calculemos gqui', GLORIA � 10,30 - 1 - 3 -r- 5,30 e 9,30hs.
onde, o g.ovêrno n� sua fosea gaiola sacode os ombros- às IMPERIO - 11 e 6hs.
necessidades de seus governados.

'

SENSAC'IONAL o",Cuidado Sr. IRINEU. 1MARI SILVA'. 6 CINEMAS! --' 23 SESSõES!

em um sururu de que fez
parte.

Ponto 'acultatlvo
RIO, 31 (V. A.) - O sr.

Presid�n�e da Repú,blica as

sinou ';to tornando ponto
facultativo! nas repartições

Tratemos, hoje, de esporte. -A' noite, mais uma

vez, os brasileiros enfrentarão os paraguaios, em
-busca do título sul-americano. O técnico nacional,
embora seja Aimoré, n!io compreende os guaranís,
que já o ensoparam uma vez. Há 90 anos que o Pa
raguái ",em sendo um" osso para o Bras-il!!!

,x x

x

Abri.r-se-á, no proxlmo dia 10 de .m.aio, a tem�
porada de caça. O Clube Couto de Magalhães, de Ti
ro e Pesca, àquela data, fará rea:Hzar carinhosa e
merecida homenagem ao, nos'so operoso 'e dinâmico
Pref.eitO' Municipal. Está encarregado do programa,
o ilustre desportista, CeI. Paulo We<bber Vieira da
Rosa, elemento de projeção do Clube Atlético, que
tem como presidente de honra justamente 'o- sr.
doutor Paulo Fontes. O ponto aUo da homenagem ao
nosso simpático govel"1,ante municipal, será uma
batida aos caitetus, às jaguatiricas e às capiváras,
nas matas bravias e inhospitas de diversas ruas da
Ca.pital.

'

Re,ina intenso entusiasmo 'por essa excursão do
Couto' de Magalhães. Aos caçadores que abaterem
maior número de peças, o ilustre homenageado ofer
tará ri,cas medalhas. '

x x

x

Os nossos remadores do Aldo Luz sómente fo
ram cobrir-se de 'louros em Montevidéu graças 'ao
devotado entusiasmo' do eminente conterrâneo, Mi
nistro Luis Gallotti, que obteve do Joquei Clube
Brasileiro o -patrocínio da via,gem e estada da guar
nição vitoriosa, na metropole uruguáia. O nosso Go
vernador não tomou pelo 'caso sehão um interêsse
negativo. 'De regresso, os bravos rapazes foram re
cebidos festivamente pelo povo. Aí, então, o govêr
no começou a interessar-se! Rea}i.zada a re�ata de
domingo, houve, após concorridíssima chllrrascada
a todos os remadores. Para efetivá-la, os promotores
organizaram vádas listas de contribuição, com as
quais cobriram a despesa. Depois disso feito, o go
vêrno resolveu auxíHar, isto é, tirar vantlllgem dos
fatos. E a homenagem, que 'era de· todos, aparec,eu
anunciada em A GAZETA, de 28 de março, sexta
página, com� e)ferta pessoal de) Exme). Sr. Irineu
Bornhausen, digníssimo Governador do Estado!! t

Depois disso, quando dizemos que S. Exa. cos
tuma fazer mesuras' com o c1hapeu alheio e tem um
incrível complexo de chupim, os jornais palacianos
reclamam!

Mais uma vez a história se repete: o sr. Bor
nhausen é um hrubilíssimo cal'ancho de festa." Os ou
tros fazem fÓI>ça no remo, (\ êle finge que geme!

_'

)t

x
A prÓposito das festas natalícias do sr. Gover�

nador do Estado, o DiáriG da Tarde,. de ante-ôntem,fez o seguinte comentário, digno de uma antologia:
"Soubemos que o jantar oferecido ao Governa

dor do Estado, em Itajaí, pelo seu aniversário, os
ofertantes, contavam com certo número de visi.tan
tes, mas, a cousa viroú, e o cosinheiro teve que bo
tar mais agua, para poder satisfazer os comensais
que, foram alem da es·pectativa. Muita ingenuidadedos ofertantes, porque, 'deviam sUiber, onde há co
midas e, bebidas, o: número de assistentes deve ser
contado ao triplo, fóra, os gaturamori' que, chegam
no fim' com cara disfarçadas."

GUILHERME TAL
'/
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