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WASHINGTON, 2 (U. P.)
I
tas para o ,�érmi?o da ?uer

__ As autori�ades n.ort«:-a- I �a na Coréia, rao sena
.

o

mericanas faziam hoje con- I ingresso da China Comums

jecturas sobre s.e parte �o ,
ta na ONU. O Departamen

preço pedido pelos comums�
.

to de Estado recebeu com

N a Coreia
agrado'o aporo dado pelo problema dos prtsionelros transferir de Pan Mun Jom
ministro das Relações Exte- I de guerra na Coréia. Mas I para a sede da ONU, em No
riores soviético, V. Molotov, I ao mesmo tempo procuram va Iorque, as negociações
ao oferecimento da China bloquear qualquer idéia que

I
de armisticio coreano.

'Comunista para resolver o
I
tenham os comunistas de O chefe da imprensa

Departamento de Estado, I para um acôrdo de armis
Lincoln White, declarou, a, ticio" era Pan -Mun Jom,
respeito, que o g9vêrno a-I Tambem' manifestou Whi.
mericano e o comando das te que as declarações de

do Nações Unidas deixaram Molotov, transmitidas de
claramente estabelecid o s Moscou peloradío, eram em

A que o lugar para "quais- I essencia uma reiteração de
...()�() o...()�o....(w . 'f'" .

,. I quer propostas especi icas atitudes anteriormente exte-
e

O.
· D·' ! riorizadas pela Chlna co-

I .

mais antllo !•. ,e _ .

.

munísta, com () apoio da Co-

ro d. S. C.tarlna
o Falará Blseobo- ��t:,� ::::e�u:;;=!m:::::

� Ano XXXIX 'wer' ditava que �s p�lavras de

I � e I
l\'Iolotov signtficassem a

, I prioridade
...
da entrada da

-. Ni. 11.6 55 �. China comunista na ONU
.

• 4 I em detrimento das negocia-
.0....0....04...0 0....0... ; ções de armistício.

'1

.....................:
·1 .

DIRETOR I
,- Ru&en. de

,�
I
Arruei. Ra(�o. .

.

_

. 8�RE"TE I
I Domlnlo� F. ,i de Aqul�o �

�)......)_.�()---�.....

Ediçlo de hoje - 8 pál8.
----------------�------------------�--------------.--_._--------------------�------------------------

Florianópolis, Sexta-feira, 3 de Abril de 1953

Udenilda. - Vieram encomendar um

I RIA!
Governildo - Não trabalhamos mais nêsse ramo!

'aschoal Car�s �agno des.-ja�-J-O-A--�O�A-L-B-E-R-T-O��NA�O-
acabar COID as sinecuras GOSTOU

., RIO, 2 (V. :A.) "Dese-, nense, criticando o convênio
Este- ali, fazendQ. 'trabalhar os: Frederico Fróta, entra,ram java sã,ber a quem o sena- comercial negociado com a

ve, hoje, agitada a sessão funcionários �esmo aqueles
I
numa violenta discussão, dor Ivo d'Aquino dirige a Argentina.

da Câmara Municipal. No- de padrão elev.ado. porque o primeiro dos cita- expres·são "F
.. elipeta", POI'!! 1953". Finalizou o entrevis-

ticiando os fatos, a "Tribu- dos representanf I d' t h bes -a u lU .en o oa res,pos,ta a dar- Falando a 1J.m vespertino, tado :"A respeito de ta'l
na da Imprensa" transc'reve E acrescenta o mesmo I ao caso da fi'lha do general lhe" diss.e o ml'nl'st'1"0 .....

i acrescentou o sr. João AI- 'clávsulá, regulando a troca
as palavras do sr. Pascoal

i vespertino: "Depois das pa- i
Zenóbio da Costa que, sen- João Albert�,

.

chefe do se- berto: "O que houve, relati- do pinho 'pelo trigo, gosta.
Carlos Magno, eleito 1° se-o: lavras do sr, Pascoal Car- do funcionária de altos ven-I tor econômico do Itamaratl' rl'a que o se''nador Ivo d'. . , vamenrte' a. êsse acôrdo, foi
cretário da edilidade, se- los Magno, os vereadores

I
cimentos sempre- sé" recu-I

a propósito do dl's"'urso on
-

d I'
.

. _. .

'

. .,,"
- apenas a renovaçao 'e IS- Aquino a redigisse e visse

!::::r aSco�la:: Si�::t:::s� �:�:I,h;ee�e�aUc:lOr�a�:ut: sou a trabalhar".
, !:� r:;;::�!:�n:eo �:�=:i� I !�:�r:�!:'li:t::B po�:��� s�'lon�le c.a_"".b....

i
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Sr .. Roberto
citava

Morena quando
" , .

,eperanes a .greve ..

..

1n-Prêso o

a agremiação a que perten
ce o sr. Jânio Quadros, 'so
Hdaríando-se com os' duzen
tos mil operários grevistas,
justificando sua luta por
melhores salários e contra
o alto custo da vida.

S. PAULO, 2 ( V. A.) -'I do�, que ,:êm estimuhmdo a

A polícia acaba de prender açao popular.
em flagrante como agitador Ao mesmo' tempo que ·es

c deputado comunista R_o- �a no�a er� d�vulg,ada pelos

berto Morena: A detençao JornaIs,. fo� �Ivulg�d�, tam
do parlamentar vermelho foi bem. a mcisao oficial do

"€fetuada na praça Clovis Partido Democrata Cristão,

Bevi'lacql1a, no momento em
--------------------------

que incitava os marcineiros,
- concentrados para uma ma
..

nifestaçã'o de desagrado .pe

lo' alto custo da vida a jn
vestir contra as autor ida-

Pingos' PoUticos
A 'imprensa também tem seu� x x

des.
RENOVARAM·SE OS IN- heróis. São anónimos que, leva- x

CIDENTES NA CAPITAL dos por puro idealismo, sacrt- O sr, Adolfo Medeiro do San-

PAULISTA ficam a sua vida, às vezes, num tos, factótum do deputado Vol·

S. PAULO, 1 (V. A.) .,- lance apenas, como êsse redator nei Oliveira, ao saber que este

Repetiram-se na tarqe de do jornal hornhauseano que, a fôra expulso de P.T.B., passou

hoje os acontecimentos' ou- respeito do pior Prefeito 'do sul lhe o seguinte cabograma ürgen

tem -reg;ish'ados nesta ca�- do mundo, afirmou haver aqui te: "Venha embora imediatamen

pital. Os ma'rceneiros, -:que. ullla grande maioria �e homens te". Em resposta, recebeu o se·

tambem se àcham em grev!!, dignos, que acolnpan�.� ��ntu�ias,- gui1tte:.' Idem,idem,rden1. _

.

oocaram uma C(nlcentra-' >)lado a .ob.ra�a�.'ministrl\.tiva. ,(lo, 7;"'ii-
< �.lÉ.' 1

cão .na praça ClOVIS Bevi- -nqsso g·overno. "porque ._trabalh;r x' ,

lacqua, donde se dirigiriam para o povo e para Um punhado A· politiea de paz e harmonia,

ao Paláció do Govêi·no. Gru- de correligionários. preconizada no Estado por um

pos de choques da polícia e Que o Prefeito traba1he exaus- improviso que o sr. Governador

c.arros do Corpo de Bombei- tivamente para um punhado de declama frequentemente; conti

ros, entretanto, ocuparam, correligionários, é certo. Mas pa- nua operante. Veja-se esta noti-

antecipadamente a praça I
ra o povo? .nha, transcritá de um jornal de

para impedir a reunião. Os x x Lages:

marceneiros, porém, insu- x

fIados por elementos comu� r Ainda ante·ontem o evangélico
. "Orides Wolff· foi o Professor

nistas e também por lideres
Diretor de Obras ou Serv';ços afamiliado (11 filhos) que foi

políticos, t.eimaram na Tea- Gerais da Prefeitura removeu removido e cuja remo'ção ser:ia

lização da passeata. Cho- um velho guarda do Jardim Oli- tornada sem efeito caso o mes

ques entre os mãntenedores veira Belo lá para a Trindade. mo assinasse um documento ade

da ord-em e popul,ares tive- Não era person� grata, apesar rindo a U.D.N.

ram lugar então, seguindo- de cont�r co� mais de 2'0 anos O modesto profess8l", contudo,

se diiversos incidentes. �. de serviço. Nao 'estava entre os deu-lhes uma ·lição de moral.

Reina .inquietação na ci- I que fa:Cem o .punhado de corre·" Preferiu o sacrifício da remo·

dade estando as autoridades ligionários! . \ ção à imoral proposta".

de sobreaviso. Nova concen-

tração foi marcada' pelos
mrurceneiros para esta noi

te, no largo de São Fran

,cisc.o". com a participação
de estudantes da Faculda-
de de .Direito. Durante os RIO, 2 \V. A.) - Para imprensa junto ao Mihisté-
episódios de hoje, o délegr.-

atender as n.ece:;;sidades rio do Trabalho.
do Mario Centola, que diri-. , .

ge o policiamento, foi feri� ImedIatas do abasteCImento

do numa das mã(}s por pU-I
de arroz do Rio, São Paulo

nhal na s-éde do Comité. An. e outros centros de. consu- tas, o sr. Benjamim CabelIo

�ré. ,N.l1nes. Um. I'�?orter ,do I me do país, o presidente da informou que várias provi-
DlarlO da N�lte tam,bem COFAP, sr. Benjamim Cª-' dências para su,prir as de
sofreu um ferImento. Cum- ;

pre salientar qUE a cavala- belIo, obteve uma grande ficiências no abastecimento

ria da Força Publica, que partida dêsse produto ,na de gêneros alimentícios de

provocou os desagradaveis Árgentina. primeira necessidad·e, esta-

acontecimentos de )ntem, Entreta·nto, seu embar- vam sendo adotadas pelo
foi retiradia das ruas por

que para o Brasil está de-, govêrno, excusando-pe, po
medida. de precaução.

pendendo da autorização, rém, de outrQs esclarfcimen-
dos setores competentes 1 tos, em vil'tude da solução

.

do Ministério da Fazenda;

I
dêsses dependerem, no mo·

segundo conseguiram. apu- mento, do pr{)nuuciamento
rar os representan,tes da

.
de outros 6rgãos, I

Arroz da Argentina para
o Brasil

Proclll'ado pelos .im·nalis-

RIO, 2 (V. A.)

NOTA EXPONDO OS
ACONTECIMENTOS

S. PAULO, 2 (V. A.).
O delegado de Ordem Poli
tica e Social distribuiu uma

nota à imprensa, expondo
os acontecimentos ocorri

dos na Praca da Sé.
A polícia' proíbira. tôdas

as passeatas e. comícios,
permitiíldo sómente reuni
ões em recintos fechados.
Apesar dis�'o, entretanto, os

agitadores profissi o n a i s

conseguh'am levantar gran
de massa, que não. ·era ope
rária�

Os acontecimentos, extre
mos de ontem, do qual sai�
ram fei-idos quinze homens,
foram consequência diréta
da a�ão de "alguns políticos
demagógicos" menos avisa-

2_""",,,,�_

Cr$ 1,00

A reeleição 'do sr. Nerêu i

Ramos e as (�Vá'rias» do Jornal,
d·o·.Comércio

Cremos que, na imprensa brasileira, a coluna
de maior e mais rica tradição seja a das Várias, do

Jornal do Comércio. Os comentários dessa secção,
modêlo de seriedade- e correção, são recebidos sem

pre com. o maior acatamento, pela oposição pública.
Escritas por jornalistas de escol' e técnicos de

renome, as Várias são verdadeiros roteiros tanto pa
ra os poderes públicos, como para os partidos polí
ticos. São, em suma, os comentários de 'maior peso

moral, na' imprensa do Brasil. Daí, o. valor do co

mentário abaixo transcrito, das Várias, daquele ór

gão, edição de 11 de março. último:
O movimento promovido. na Câmara dos Depu

tados contra a reeleição do Sr. Nerêu Ramos para
a presidência dessa casa do Congresso é um índíce.

triste da. época que estamos vivendo, Não se 'alega
contra o ilustre chefe político nenhum motivo de

ordem partidária, razão alguma de interêsse públi
co, nada que possa justificar, por imperativo polí
tico ou nacional, o seu afastamento da curul presi
dencial. Os que' resolveram aliciai votos contra o Sr.
Nerêu Ramos não tiveram escrúpulo -de explicar a

sua atitude como resultante do rigor com que], na

presidência da Câmara, vela o representante- de San
ta Catar'ina pelo. cumprimento do regimento, empe
nhado em manter os debates e as votações dentro da
letra que· disciplina os trabalhos legislativos, e tam-

.
bém porque; fiel a., cumprimento da lei, não transi·

.

ge com os dt}Putado8 faltosos, faZendo d.escontar a

11art-e. ib.1 sulYsíltjOf!ifl�g�c� �""exercíci9 áó manda-
,

to dUL'anfe as sessões patlant�tlltés.' .

. Por incrível que pareça, s'ão essas as razões in·
vocadas contra'o Sr. N-crêu Ramos, a quem se culpa
por ser austero, probo e cumprtdor do dever.

Felizmente. em benefício da dignidade da Câma
ra dos Deputados, não chega essa corrente de des
contentes a representar uma expressão cumputável
para' por em xeque a reeleição do Sr. Nerêu Ramos.
A sua recondução à direção da Câmara deverá ser

feita por uma maioria significativa, o que valeria
por uma repulsa '&os propósitos de emprestar móveis
subalté'rnos a uma. eleição de tanta relevância para
a vida do regime�

. .

E' de lamentar que um político do estôfó moral
do Sr. Alcides Carneiro tenha faciIitad9, com uma

anuência injustificável, a iniciativa insidi(}sa, numa
hora em que todo o esfôrço deve conduzir ao pres
tígio do Poder Legislativo e têdas as fôrças. demo.
cráticas precisam unir·se para defesa do regime e

das instituições.
O Sr. -Gustavo Capanema, "leader" da maioria

e do P.S.D.,. está evidentemente com a tese ce'rta, por
que se há um problema estritamente político, em.

que a disciplina partidária tem de ser inflexível é
êsse da escolha do presiden� da Câmara dos De�u
tados, que é, ao mesmo tempo, o 20 vice-pres,idente
da República. De fato, nas questões de doutrina, a

opinião dos representantes do povo deve ser respei
tada, porque pode ser o fruto de uma convicção sino
'cera ou de uma orientação �itada por formação po
lítica, filosófica ou técnica.

Nos países em que os progra.mas pQlíticos $ão a

base da estrutura partidária, os conflitos de doutri
na são raros. Mas nos que, como o nosso, os parti
dos se constitúem. alheios aos compromissos de opi
niã� dos eleito� �el� respectiva legenda, é c(}mpre.
ensIvel a transIgenCIa com pontos de vista que re
sultem de um estado de consciência.

A_ e.leição do. presidente da Câmara dos Deputa
dos nao pode delxar de ter um sentido político ê o

S�. �e.rê� Ram_os d,ispõe� para o cargo que tanto tem

dlgmfIcado:. nao 80 ��e elemento Partidário próprio,
como tambem do apOlO de outros partidos" empenha'
dos em manter o P�der Legislativo em condições de
desempenhaI' superIormente a' sua missão constituo
cional; /'

White acrescentou que,
no que toca ao Departamen
to de Estado, a situação
continua sendo igual à pre-'
valescente na segunda-fels
ra, isto é: com os oficiafs
de ligação aliados ésperan
do as propostas especificas
dos comunistas.

I rim I-=- de abril•••
o

que causou mal-
fstar.

.0;;;;..:-. RIO, 2 (V" A.) - Na ma-

WASHINGTON, 2 (U. �.) I �lhã de hoje, circularam ru-
- A Casa Branca anunciou

d G túll
. . I mores e. que o sr. e· u 10

hoje que o Presidente Eise-
V d't .

t
.

. " i argas. ec re a.ra a in er-

nhower falara perante o

I
- s -

PI'.

; _ vençao em ao a,u o, .mes-
conselho da Organização '.

torí
-

d C. , mo sem au orrzaçao o orr-

dos Estados Americanos, do. S be
'

.

gresso. . ou e-se depois,
mingo, dia 12 de abril.

t 'd' d haviamque as au 01'1 a 'es.
,E'ste será o primeIrõgran- recebido comunicação a res-

-

de discurso de Eisenhower, .

. peito, logo divulgadas nas

desde que pronunciou o tra-
redacões dos jornais. So

dicional relativo ao estado; mente à tarde todo se escla-'
da União norte-american�, I receu:

.

era "1° de abril",
j e presume-se que se referí- .

uma especie de "Dia nacio

I rá ás relações panamerica-l' nal da mentira".
.

nas. .'

!Projetõ de Lei Definindo
.

: I-tifid.d'es' Oootrária-s-- io,Realme
RIO, 2 (v. A.) - Noti. 'Tlitindo às autoridades po-

cia.,se que o ministro da deres legais para punir os

Justiça su'bmeterá ao sr. Ge- comunistas. Adianta-se que

túlio Vargas" no próximo o assunto já foi. estudado

II despacho, o projeto de lei no llltimo despacho do sr.

que define as atividades Negrão de Lima com o sr.

contra'rias ao regime, per- Getúlio Vargas.

•

. O RISO· DA CIDADE,••

n. Coo... 1f.1thew Ad.DI. Senlee.....

BôLO DA VITó-

quantidade do trigo cons

tante do presente entendi-
mento diz respeito apenas a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�omêrcjo e na' In�ustria �e Saflta Catarina

F lo r i a n Ó p o I,,·i S
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JO�ÇABA, JOINVILE,., SÃO FRANCISCO DO SUL, .TUBARÃO· E' CURITIBA ..

Especialistas em: FERRAGENS', FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PR�DUTOSAUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GELO.
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. DIplomado pela Faculdade NacIOnal de. Medicina da

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO Universidade do Brasil

Cl&UJtGLl TUUll.A.TOLO.Ü Ex-interno por concurso da Maternidade.:'Escola
Or....... (Serviço do ·Prof. Octávio Rodrigues Lima)

a.... IMr1e1 10&0 PtD", 1.. Ex-interno d.o Serviço de Cirurgia do Hospital
\)tU I' .. 17 411r1a••D", I. �. P. E. T. C. do Rio de Janeiro

.••Doa aó. 8'b.... Médico do Hospital de Caridade

a.... 1Ioea1.... 116. fou a. n.. DOENÇAS DE SENHORAS-PARTOS-OPERAçõES
•Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

Pela'manhã atende diàriamente no Hospital Ide Caridade. .

Resid: Rua Gene!ral Bittencourt n. 101. Tel. 2.692.
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OR. MARIO WENDHAUSEN
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DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS

.... Itr"'I"I •• CUaici lIlI••tU .. .luI••,.et. •aalcl.-J • ••
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DR. JULIO' DO.IN 'VIEIRA
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,.

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de J anei- ,

ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina "
.

Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa.
Curso no Departamento Nacional de Saúde ',,'Consultas "diárfamenta das 10 às 12 "horas. .'

-

Rua João Pinto 18- 10 Andar. I
I
,1

DR/ I. LOBATO FILHO
Doe.ç.. .to ap.reu.o, r...lr.&órl. ..

, .

T U B J: R C (I' L O 8 •
•ADIOGRAJ'Ll • RADIOSCOPIA DOS PUL.O.)

Clr.rria do Toru
'toMbado ".la "aculdad. Nacion.l d•••diciD•• Tt.lol"",�

Tiaiocirllrciio do Ho.pital Nula "moa
Cano II•••p,ei.1ine'0 p.l. S N. T. h-int.rDo '. h-••• , .... '" 4. !

Cirullri. dó·Prof. Ueo Pinheiro Guimarle. (&lo)

_

Conlllltório: ).aA ",Upe Sellmida D••••

l'tes.: Rua Sio JOl're D. 30. Diàriam.nte,' da., 16 à. 18 l1ora•.

DR. 1\1. S. CAVALCANTl
Cl1a1c:. es;c:I..I•••••ta •• uI••CU

au 8&14.n1••••rlnho, U. - Tel.tone (a.) .,.•.

DR. .JOSÉ ROSARIO ARAUJ{)
eliDica M�lca - DoeDCU i. cri••ça.

(Tratam.nto d. BronqQit•••m .dulto•• crian,•• )
ee..altórlo: Vítor ••ir.le., 18.- l° and.r.

lI.r'rlo: Da. 10.10 à. 11.10 •.d••
·

1.10 à. 1.10 lIIor••

1l..li'.el.: Annid. aio Branco. lil - 'fon. 1.1141.

.

I
i
I

DR. NEWTON D'ÀVILA
Ctnr.'••el'�1 - Doe�c,ay..� Se.�ó,\., T P{�'�I.I'!',;

.

. J:letrlcl�d. Mjdlea
Co••altório: RD. Vi,tor .lei:rel••.n. 18 - t.l.ion. 1""
ColulIlltiuí: Aa 11.10 ho·r••� e à tarde d•• li laor•••1I1 .Iaa\e
a.,..f4'acl.: R·o., Vidal R.mo•• _. T.l.ton. 1."1 .

'-

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIAO DENTISTA

Consultório e Residência: Rua' Fernando Machado n. 5.
HORÁRIO - de· segunda á sexta-feira dRS 14 às

18 horas. Sábado - das 9. às 12 horas .

Quartas e sextas-feiras - atende das 19,30hs. às
21,30hs. ATENDE' COM· HORA MARCADA

Dr. Alvaro' ,d� Carvalh,o
Comunica aos seus clientes, ter reass,umido, a sua

(;,I.inica .de crianças.
Conswltório: Ru,a - Trajano n. 12 - 10 andar, das

14 horas ás 1� horas.

..,

sário) .... .. .... 2.038
Polícia' (Gab. 'Dele-
gado) '.......... 2.59·1

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO-'

TAC !t700
Cruzeiro do Sul 2.500
Panáir

,

3.5:;3
Varig ;.' 2.325
Lólde Aéreo . . . . . . .. ,2.40t
Re�l 2.358

Advocacia 8 Confabilidade, ��;�;vas 2.500

DR. ET.VAM FRJlGAPANI Lu� 2.021
- Ad'V'1gado ,.- Magestic .

....CAem. GARlhALDI 8; '\'HUGO Metropol ........•
,

- Contablliat. - La porta .

itdltlCl0 "1PASE" - 60 aadar. "Cacique ........•.. 3.449
Central .. .. .. .. 2��9!
Estrela " 3.371
Ideal . . . . . • . . . • . .• 3.659
ESTREITO

Causas cív�is, cQmerciais, criminais e, Vende�se uma ofl:dna. pi'
- trabalhistas encadernação e Tipografia,

.

'

com diversos materiais.
Rua Nunes Machado, 17 -,- sobrado -

.. -. sala 2. Ver e tratRlr ,com Walde-

r

(CO' ESTADO»
ADMINISTRAÇÃO,

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160

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

Representantes:
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, '40 - 5° andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de .Janeiru,

Reprejor' Ltda.
Rua Felipe' de Oliveira, n. 21 _,... 6° andar
Tel.: 32-9873 - São Paulo.

"

A.SSINATURÁS
Na Capital-x

Ano
"

. . Cr$ 170,01"
Semestre ; :......... Cr$. 90,00

No Interior
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. con

ceitos emitidos nos artigos assinados.

ADVOGADOS
DR. MARIO LAURINDO

.

e
.

DR. CLAUDIO BORGES
·ADVOGADOS

ft'órc em Keral. Recursos perante o Supremo Trlb.

.. I Federal e Tribunal Federal de Recursol .
ESCRITóRIOS

FlorlànÓpolis -\Edifício São Jorre, rua TraJ••
""

12.:.... 1 o anda·r - sala. 1 ,

•

'. \ Rio á; Janeiro -- Ediúc�� :B.orbl1 Ga�o•. Av.. 141l
l Â4tônio rIos 207 � 8ala. 1003. ,.

�o

,
'

DR. JOSÉ MEDEIROS \'1EIRA
- ADVOGADO-

C.lia ,,_&'1 U•.- ltaJaf - '••&a Ca&arl••

,DRS. CIRO MARQUES NUNE_S E
DIB CHEREM
ADVOGADOS

DR. CLARNO G. GALLETTI
- ADVOGADO-

Rua: Vitor Meireles n. 60 - Fone 2.468 -' Florianópolis .

Informações
U.eis .

'

O Ieltor encontrará. nes-:

ta coluna, informações que
necessita; diàriamente e de
imediato:

.

JORNAIS
v

• Telefoue
O Estado ..........

�
:t022 '

A Gazeta �......... 2.656
Diário da Tarde

-

3.579
Diário da Manhã 2.463
A Verdade 2.01(.
Imprensa Oficial

.

2.61'1�
.. HOSPlTAIS. '

,
De Caridade s

(Provedor) . � ':. 2.31-1
(Portaria) 2.03ti
Nerêu Ramos :t831
Militar . . . . . . . . . .. :�.157
São Sebastião (Casa

de Saúde)
Mate��idade Doutor'
Carlos Corrêa .',. il... 21

CHAMADAS UR-
.

GENTES. \.

Corpo de Bombelros
Serviço Luz (Recla-
mações) .,': .

Polícia (Sala Comis-

3.153

,

3.313

2.404

2.276
3.147.
3.321

Disque 06

Vende-se

mar Dutra, à flua Silva Jar
d;im (Pr,ainha).

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

" Navip-Molor UCatl , Hoepcke"
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

'Ha&ena entre FLORIANÓPOLIS e·RI� D& JANJURO

�,� .. iari intermediári•• em a.já! • S•• to., ... do .e.te 61tlmu .p....

p.r. o IDovfmnto. d. pauareiro•.

.

NOTA: -' Em vll'tude da greve dos por.tuál'i6S do Rio
de Janeiro, a Emprêsa está impossibilitada a pre
ver as dat.as de saída das próximas ·viagens,. seja.
dêste pôrto de Florianópolis como do demais do
itinerário.

Pau maia �nformaçllel! dlrijam-u 1

I:MPRJ:�A'NACIONAL D. NAV.GAÇAO nOEPCK.

Rua Deodoro·'__ Caixa POltal a. Ii -- ;',I.fo.. : 1;111.

PROXIMAS SAIDAS

ADVOCACIA E CONTABJLIDAPE
DRS.

ZANY GONZAGA
NILTON JOSÉ CREREM

"-

FULVIO LUIZ VIEIRA
ADVOGADOS

ARMANDO CARREIRÃO
.

- CONTADOR -
Rua Jerônimo' Coelho, 16 -.Floriallópolis

------�----------------------------------------- --------�.------�.���--.----------------�--�--------------------------�------�-----------�--_.___ ..

Lavando com Sabão

\?irgem ESpeciaHdad�
'da, Cla.·· ,IITIIL": ·1�DDSTRIAL�J8iD'in8. (:marcà r6gist.radàl>�,

.

.

'

,econo..iiza-�él 'tempo
c

e Dinheiro " �- " '.

-_.�-���--_.

Perdeu··,'e
A caderneta da Ca'ixa E�

conômica Federal do Estad;
de Santa Catarina sob nú
mero '8.259.

G ra tifl'ca-sê'à pessõà que
"

1/-. entre!rar nesta redação ou

à Av. Hel'cilio
nesta cidad,e.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARA UMA, REAL, UMA 'GRANDE

80'·0_0_la
\

a
.CAMINHOS SE 'APRESENTARÃ O, EM ABRIL PRÓXIMO:

,
,

1°
í

CONDUZIRÁ OS QUE- NECESSITAREM DE VESirUÁRIOS, PARA SENHORAS
•

AO N. 7 DA RUA TRAJANO,' E O

HQMENS OU CRIANÇAS

.

CONDUZIRÁ, OS QUE NECESSITAREM ,DE MÓVEIS, TAPETES, VELUDOS, CONGOLEUNS, PASSADEIRAS, MATÉRIA

PLÁSTICA, ETC.' ETC., AO N°. 33 DA RUA T}tAJANO!
..

o que sobra ao 'meu cachor·

ro! Lealdade"; . ma e admiração dos seus

Talvez tambéní ao meu conterrâneos, .pela sua ele· Sa.lum;
cachorro sôbré aquilo qpe ,vada qualidade de espirito .:_ Sr, Lidio Pinto Lima;

",
falta à muitas pessô·as. Le. e coração, o aniversariante - Sr, Ad Fraga, moto�
aldade! , :, Lealdade!... Ilá-de. ser, no dia de amanhã. rista;

.

(APLA). Sílvia

___.-'

i Hoje . e Amanbã no Passado A Russía Sugeriu.. Reuaíã 1

3 DE ABRIL _' mesmo dia, conseguiu domí- dos Ou_afro· Grandes
d I nar o rabelião : BERLIM, 1° (U, P.) .; A general Vasslly I. Chuikov,

A data de hoje reco!' a-

I
'- . " "

.

.

_:_ em 1.840, o Coronél J. União Soviética sugeriu QO- .comandante das fôrças rus-

nos que:
F. 'de Morais Cid, em ordem je que se celebre o quanto sas na Alemanha e, ao me��

I
o nobre representante 'do alvo de homenagens dos

- em 1.637, Salvador
do. dia 'l}nunciava e procla- antes uma conferência das mo tempo, chefe da cernis-

I d E t d d id I· . Correa de Sá e BenevidesilU o' s a o se con UZI o seus mumeros amigos e cor- mava a pacificação do Piauí quatro grandes potências são russa de contrô'le da a-
I t d "h d d t I I"

,.
. foi nomeado, pela primeirauen ro e rm a e con u a

I
re igronarros. _ em 1.866, o combate _ao para preparar o tratado de lemanha - cargo equivalen-

t "._ O ESTADO
. vez, governador do. Rio 'de '

que se, raç?u, procurantm ,. � cumprímenta- Forte de Itapirú, durante a paz com a Alemanha e reu- te ao dos altos comissários
ser verdadeiro ao programa I

o, cordialmente. Janeiro, tomando posse a 19
Guerra contra o ditador nif icar o país. '.' I ocidentais.

'

trabalhist� que defende. ; FAZEM; �NOS, .AMANHÃ: de. setembro substituindo
Francisco Solano Lopes, do A proposta foi feita pelo

I
Chuikov fez a sugestão

As m�itas homenagens dei � �e,nina Geni Bandei- Rodrigo de Miranda Hend-
Paraguai', continuava com ,

'
.

no momento mesmo' em que

que sera alvo por certo, no ra Schiedmantel ; uues.
todo vigor. ..(,.._.()......()�,,_!- a convite seu, se iam reu-

O cachorro está deitado dia de hoje, O ESTADO se! .:__ Sr. Orlandíno Nocettí ;
: - em 1.818, após quatro I nir aqui funcionários" bri-

aos meus pés. Eu trabalho,' associa cordialmente, d�-e,,"J - Sta. Maria Gusmão; dias de combate constantes, . do contra a Revolução de 71 tâ
,.... .

êti
..

" ,-, t 4 D'E ABRIL
de Ab' 1'1'1 de 1.831',

al1lCOS . e sovle, ICOS, para
.

d Ih f I' Id d S E t f
.

G N o General Chagas ,
Santos

êle dorme, mas sempre vi- jan O· e·. e ICI a es.

I -.
.ra.. s e a

�

-rams 0- .

"
encon trar meios que fmpe-

.

d B t
-, vaskí esposa d ,. N t determínou o ataque. a Igre- A data de hoje recorda- - em 1.852, o Exército ,-

t'
-

d
. Ídgran o. as a um pequeno

.

.'

,. o sr. es 01' çam 'a repe içao e mci en-

'D V I
•

C II d' N' 1..!' ja e ao Colégio onde' os in i "OS que' Brasileiro do General Luiz
ruído para ficar alerta. Ve-

•

ep. o nel o aço e �
.

orvac"", residente em Ca�
" . - ,. . tes aéreos sôbre a Alerna-

,

OI'
. .

h rnigos se. havia entr inchei- - em 1.635, os capitães Alves de Lima e Silva, Con-
la por mim. Cuidar-me é rverra noin as; nha, como os que estiveram

O d t d S C I N f ld
.

rado em São Carlos, haven- .Gaspar André e Antonio de de Caxias, então acam-
sua inquietitude, seu fim, corre, na a a e ama- - r. ar os r-.y e ;, .... I envolvidos' aviões soviéticos

'-

I
- ..,.

t Ii
.

S J
-

Z
.

d do a rendição e f ícando pri- Gomes atacaram no. arrulal ' pado nos arredores da Co·
seu trabalho. n la, o aniversarro na a ICIO - .. r. oao· acartas .a I e ocidentais.

Só �PQr minha causas-anda, .do sr;"Dep ,VoJnei 'CoUaço -Silva; _, "

. sioneiros 323 oficiais e sol- do: Bom Jesus; em Pernam-! lonia do Sacramento, in i-
. O general russo fez-'a ci-

daqui para. lá os. pequenos -de Oliveira, ex- President'e';"'" ..':. Sr_;Rõb�fó ZtmbTié1<1 da-dos corrj.ei1.j;jno.:s, 'de&ta�, ;_"t�}IC'O, Jor�as, holandesas,
I
dou a marcha para a fron-

tada 'sugestão em carta di-

caminhos de casa ... Du- da Assembléia Legislativa _:. Sr. :Ue'llen iac:ques Ca- cando-se o próprio Tenente- ��indo ferido o respectivo teira do Rio Grande-do Sul, \'igidà' à en'Údad� "Concen-
do E t de l' �t

. b' 1 bral ; coronel Serapio : Rodrigues, comandante Coronel Areis, depois de. terminadas as
t

-

AI' -,,'
..

rante a noite, deita-se por s a o, e ·e, o so a e� _. ,
. raçao .

ema ,grupo po-
g.enda do Partido T�abaniis- - Sr. Orlandino Oliveí- Neste assalto a São Carlos zewskys campanhas do Uruguai e de I''';

.

idid }., hmomentos aos pés de minha ' 1L"CO presi 1 ·0 pe o c, �n-
t B

.

'1
.

ra : . I e que foi feiro o catarinen'-I' -, em 1.775,. tres navios Buenos Aires "

cama, ,outro s à porta da rua. a rasi erro. , celer Joseph Wirth, que. se

O ESTA'DO' '_ Sta E'lza 'I'eresínha -I se. Major Camilo Machado' de guerra portugueses,' sob' -.- em 1.866, continuavam
Descansa muito menos do

. cumprimenta. ,
. o' , I', ' bate por "um entendímen-

O cordialmente. AVl,'I'a',
" . I Bittencourt,. do Re,gimento., o co.mando de George Har- ,os t, reme.ndos, combates .de .•

que ,eJI, come muito menos _

to" com os "russos, .,visando
_ Sr. Osmar Luiz Viei- de InfantarIa desta entao castle, forçaram a entrada a,rtr'lharla no Passo da Pa-

do que eu. 1 I a .r�unificação do país. A
Sr. Eduardo Nic"'ll'ch 'r-a' . Provincia ,de Santa Catari· da barra do. Rio Grande do tria, entr:e Brasileiros e Pa·

Neste momento está quie- . v,

I
I carta foi pu,blicada hoje no

to a me olhar. Com seus o- Ocorre, amanhã o anive·r· - Sr. GuiÍherme. Speck;. na;
. Sul respondendo ao· fogo. raguaios; jornal "Freis Volk",. de

Sário natalicio do sr. Ed.uar- _ Sr. O.scar' �el'ra',
- em 1.818, foi aprisio- das ba,teria:s hespanholas

I
- em 1.869, nesta entã'O D

.'-

'lhos doces me faz compa·
.

I
. I 'tlsseldorf, órgão dos "co-

do NI'colich, dedl·c.a·do Secr.e-, _ Sta. Marl'a Fe'rrel'ra da nado no Arroio·Valentim, 'que se achavam portadas na. Desterro, ficou organizada, ,

nhia. Lembro-me das pala- I
mUl1lstas da Alemanha Oci-

tá.rio da Junta Comer'cl'a'l .Cruz·, na' Banda Oriental, o então margerq esql,lerda;
.

uma Enfermaria. Militar; dental.V'l�S de· Sarmieilto";-certa 'vez.

'_......' de Florl'a'no'poI'I'S I _ S�a .. Mar'a Campos de Comandanfe Juan Antonio -- em 1,816, D. Joã'o VI - em 1.869, em Assunção,
que'reêebeu;a 'quem ,titulava ..

,

. e e emen- • . I
. Lava'UeJ'a (mais tarde Ge. passou. em revista a Infan- no Paraguai, faleceu o Ge·
ser seu amigo; "A tí faita, to da sociedade local. l\l{elo, esposa do Sr. João,

Tendo.se impbsto à estio Antônio de Melo; neral da -República Orien. taria da Divisão de Y,olun.1 neral Jacinto Ma,chado Bit·

tal), pelo Tenente Olivério tários Reais, chegada' a 30 tencourt, náscido nesta en·

Ortiz, do Exercito do .Gene. 'de Março de Lisboa e sob tão Provinéia de S�nta Ca.

ral Curado que se encontra-
'
o comando do Tenente ..coro-I tarina. No começo· da gUel:.

va em marcha para Pais'san· nel LECOR, mais tarde Vis- ra- do Paraguai comandou

��e,
NO' LAR E NA SOCIEDÁDE

da Sema'oa
LEALDADE ...

- Sra. Sonia Linhares

dú;
- em 1.823, partiu do Rio

de Janeiro a Esquadra Bra-

publicado a "cal:ta ,aberta"
no referid!;> jornal se a pro

posta não contasse com a

aprova.ção plena de _Moscou.
Acredita·se, portanto, que

conde de Laguna; uma Brigada de Infantaria é possível que 'Chuikov rei-
- em 1.819, no Rio de Ja- e na primeira Batalha de .

tere o�icialment.é essa pro·
neiro, nasceu

.

a Prince�a Tuiuti, a 24 de Maio de .1866
posta na reunião com as âu·

Maria da Glori�!,,-<süe mais sucedeu o General 4nton'hJ toridades. britânicas.
brde se tornou Rainha de Sampaio no comando da ce·

Tem-s·e como ponto',pací
fico 'que Chuikov não teria

FAZEM ANOS HOJE:
'LIRA TEMIS CLUBE

ilileira, comandada pelo AI.

mirante Lord Cochrane,
,afim de operar na Bahia,
durante a Guerra -da Inde- Maria II;

ANIVERSÁRIOS
A carta cónstitui o se

Portuga'l com o nome de D. Iehre Terceira Divis·ão de .

gundo gesto de paz féito ex.

O'·
Infantaria, cognomina.da a t f" I t·

- Sra. trlia de Souza PROGR MA DE .",
ra·o lCla men e, mas em

A FESTAS PARA O MnS DE ABRIL pendência; - em 1.831, na Bahia, es· "Divisão .Encour.açada". Es.,I·lfor-m,a si''''''''ifi�atl'v.,a" ·pelo.Schmidt, esposa do sr. 6'" .,
. ,- em 1.832, no Rio de talou uma sedição mi'litar te bravo catarmense tem mundo sovI·,e'tl·co· nas u'ltl·.Francisco Schmidt, residen· Dia 5.- Domingo -: Grandios;a MATINÉE INFAN- ,

te em São José; TIL -: das :t6 às 19 ho�as com farta d'istri-buição d� Janeiro, promovida pelo contra o General Calado, seu nome sempre lembrado
mas 24 horas.

bom-bons. C.om. inicio às 21,30. - "BIG SOIRÉE DA "partido exaltado" estourou que 'exercia o Comando das pelas paginas de nossa His
- Sta. Eulina Maria He·

PÃSCOA". Uma noite elegante no Clube da CoHna - uma sedição militar, com o Armas; toda MiHtar.
cker, filha do sr. João Fre-

.

H k
Desfile das mais recentes músicas para dança sob a ba- fim de depor a Regência, - e_m 1.832, durante a - em 1.872, no �orro da

derrC'O ec er; tuta do maestro Abelardo - Sorteio de finissimos pre·
.

dissolver as duas Gamaras guerra civil do Cea'rá, tra- "Boa Vista", nesta,. então
,- Sr. José Meira,. geren- mios.

e convocar a Constituinte. vou-se o combate d'o Icó. O Desterro, foi inaugurado o
te da agencia' do Moirilló
Joinville, nesta Capital;

Dia 18 - Sábado - SOIRÉE. Chefiava este movimento Major FranCÍ<sco Xavier Hospital Militar desta

__ Sra. JuclJa Teixeira ��T!6. � :��in?o :-1' �tARDE D�NÇANTE.. d
militar o então Major .Mi- Torres, com as tropas do' Guarni�ão ..E' o a�ual Hospi-

., -'
.' . : ;. ,.

"

_

.

.

.
.

.

lI:e orla ,,80 lCI a aos sen. ores associa os I guel de Frias e Vasconce. Governo, derrotou o Coronel tal da Guarnição, existente
VieIra, espos!1: do, sr�� Ahpl.O'. aao s'e fazerem "acompánhar de pessoas estranhas ao ,_ , " . . .. ,

.

Vieira';'
'. '

quadro social, afim de e.vit'ar medidas constrangedoras� !
los. O en�ao MaJ�r LUIZ AI·I de _

Mlhclai� Pmto Madeira, I.no mesmo :oca.l.
_ Jovem' Glauco Corrêa Servirá de ingresso o tàlao d9 mês. cQ1'l'ente. '! ves de Lima e Silva, neste i que se revoltara, protestan- � ·Andre NIlo Tadasco.

_:'

.Preçofde. ocaSI8«:'.
'Tr�tar' â Avenida "Mau

. i'o, Ramos, 135, n'esta Ca.pi
_tal.

'Ve.nde-se
.(l....()._.()._.()....()�

Um Rádio "Cham·pion" �
uma máquina de escrever

po�ta til- "mercedes",
Vêr·e tratar na Av. Her

cHio Luz 192.

,

Gomes;
- Jovem Pedro José de

Souza;
DO ·ZE-MUTRETA • • •

CASA MISCELANIA distri.
buidóra dos Rádios R. C. A.
Victor, VÀlvulas e Discos.
Rua Conselheiro' Mafra.

Dep. Francisco Neves
t·. Transcorre, 'hoje,' o ani
versário natalicio do sr. 'De- ,

tputado Frandsco Ne'ves,

eleito ,. pelo Partido Traba
lhista Brasileiro para a As

sembléi·a Legi!11ativa do Es

tado.

que o 'pov'o lhe.confiou, tem

TERRENO
,

·.Vende-se um terreno· si-

'tua_<;lo,no bairro "Bom Abri

go".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

Universitários Catarinenses x Universitários Paranaenses
AMANHÃ, EM SENSACIONAIS PELEJAS DE FUTEBOL, VOLEIBOL E BASQUETEBOL, ESTARÃO FRENTE A FREN
TE, NESTA CAPITAL, OS UNIVERSITÁRIOS DE, SANTA CATARINA E,DO PARANÁ

FUTEBOL
VARZEANO

Domingo, no gramado do

Saldanha da Gama F. C., em
Barreiros, teve lugar o sen

saclonal prélio entre as e

quipes do E. C. União x

Saldanha da Gama F. C.

(local), tendo saído vence

dor a equipe do União pelo
DE COMO A IMPRENSA DO URUGUAI VIU

A VI1'ÓRIA DO ALDO LUZ
EXTREARAM VITORIOSAMENTE OS

VOLEIBOLISTAS JUVENIS DO"
) ATLÉTICO

escore mínimo, go_al assina
lado por Cudum aos trinta

FEDERAÇÃO CATARINENSE
BOCHAS ,E BOLÃO,
Boletim Oficial n. 30/53

o Conselho Administrati- E" da Soco Carnavalesca Por oçasião da espetacu- ria en premiei término, pues
vo da F ..C.B.B. em reunião Granadeiros da Ilha e Co- lar vitória do Clube de Re- fue la que mostrô el mejor Estrelando, domingo contra voleibol, pois, muito terá o

e cinco minutos da etapa

ordinária, aos (30) trinta .queiros Praia Clube, nas 'gatas Aldo Luz desta. Oapi- bote que competió en las o sexteto da Sociedade Es- Ubiratan de fazer para se
inicial.

dias do mês, de Março de canchas da Soco At.lradores tal na rega internacional, de pruebas de ayer, En efecto, portiva do Sul; de Joínville, considerar campeão êste a.,

um mil novecentos e cín- de Ploríanôpolis com início Montevidéu, toda a lmpren., la trípulacion braãílena del apresentou-se pela primeira no no voleibol, juvenil.
,

, ..

h d FI
' , !f�rmo,u

.

aselm: Tãtú, .Jorge
quenta e treis, resolveu: ás 19,30 horas indicando as sa do. pais VIS'ln o teceu os Club Aldo Luz,.e orrano- vez diante da torcida f lo- No quadro do tricolor as

; .

I
., . ViHe, Vento Sul; Àliatar

Aprovar a ata, da sessão seguintes autorídades :
--

mais e OglOSOS comentãrlos p.olis, no solo gano por va- rianopol itana o quadro de duas duplas constituidas
t d 'f' t

.

b tesv si di m Silvio, Quirido, Cudum, Ja i-
anterior Representante da F. C. B. em, orno- a magnu ica a u- rios o es, smo que ·10 u a juvenís de voleibol, do Clu- por Simas e Zilton, e, P-aulo

-

d
A 'f' d b me, Pardal e Dirceu.

Aprovar as sumulas do B. - sr. Ma,jor Mauricio S. açao' os nossos' conterrâ- muestra magm ica e' uen be Atlético Catarínense. Alberto e Luiz Carlos br í-

'I'orneio Extra de Bóchas _ de Souza neos. Assim é que damos remo, Armonioso, de rema- lharam no d i t t
,

. A atuação dó sexteto ju-
,s o s se es, en-

Emitlio Cardoso, constante Juiz _ sr, Hartwíg Beck abaixo, algumas referên- da potente y sostenída.. im- do Sinas sido o mais agres-
.

feít it d AI
:.. bot d d I venil do tricolor, surpreen- bem organ izada, pois jo-

da quarta rodada, disputa- Apontador -- sr. Carlos cias er as ao OI o uo do prmno a S'U ore, es e a sívo dos cortadores. Astro-
deu aos próprios dirigentes gando em seu, próprio do

do entre as Equipes da Soco Gassenferd Nétto Luz, pelos: [oraais de Monte- largada, un ritmo veloz que gildo, Senna, Zanaibar e mín io e constltuida de al-
d do Atlético, demonstrando

Carnavalesca Granadeiros Marcar nova reunião desta vidéo: mantuvo ,a lo _larg<! e todo Mauri não decepcionaram.
os frutos do trabalho intelí- gum valores 'como Fautos,

-" da Ilha e Soco .Atíradores de Entidade para. o dia 13 de 'EI Diário, de 23-;353: "La el trayecto. Nada pudo ha- Os dois setes ardorosa- Osní, Carêca, Bona e ou' tros' gente e enérgico do treina- v

Florianópolis. Abril p. vindouro, nos Sa- un íca victor-ia brasilena fue cer e'l Rowíng ante esas 38 mente disputados, .conse-
no que foram bem infelí-

..

d xt dínâ I' d
.

t
. dor, o conhecido atleta

Marcar 3 pontos a Soco A- Iões da A.A. Barriga Verde, e e raor mano re leve - rema' as por mmu o, y SI guindo o tricolor vários
. DJALMA HIPOLITO DA zes, pois sofrendo marcação.

tiradores, por ter vencido a com início, ás 1.9,30 ,horas. EI ocho del Club Aldo Lue, bien sus tripulantes dieron vezes comandar o marcador.
. SILVA. Apesal',de Inexpe- 'serrada nada puderam fá-

Soco Carnavalesca Grana- Florianópolis, 30 de mar- de F'Iorfanópólis brindó el todo, la superioridade de i No final entretanto foram

I
. dentes e carecendo de maí- zero

deiros da Ilha, na disputa ço de 1953 magnífica' demonstraciõn su adversário se manisfetó impotentes para superar a
,

I I or treinamento, mostraram
de Trio, Dupla e Individual, p. Federação Catarlnen- -- Esta regata, classíca en forma neta a cruzar a classe individual dos J'oga-,t

.

"1 d
.

t Estava, assim constituida
se de B·o'cha-s, e Bola-o prueba del remo,' nos oblí- llezada". er .assrmi a o as ms ru-

de Bóchas, pe'las, conta,gens b dores estrelados, com maior, .

d S ld h- d'
. . E'l p. d 23 o 53 çÕ'es do PIleparad0t: ,�.' ga.. a equipe (}. a an à a

de 1�. á 10, 18 á, 14 e 18 á Egon Olinger -- .Lo Se:- ga, a pesar de su poslclOn alZ, 'e -<>� treinamento e maior senso
'

I

ranti"am um lngar de des Gama: Acácj,o, Adernar, Bo-
4 póntos respec,tiv,amente. cr·etário. en el programa, a comenta- "Cerrando esta magnífica ....... ,-

das---j-&gadas.
.

'

f' t dI'
. . taque no campeonato Cita-

Comunicar a'os. clu·bes que .l._.�)...()...()....()...().....()...().....()...()...().. les, a e rem(} llllClaron

O I N c,
- su prueba. l,os 8eniors Eight dino a realizar-se em Se-

;���a�, :u::t:gU���:d: cla�� S Paragua OS, OVOS am,eoes com la 'participa.ción desta- temhro.
...()�()....()....()....()o

SUlaDlarl··C8nOS .da 'ot8�01 cadíssima d'el Club Aldo Está de par.da·abnendso °a CFluAbce N I L S O N'
" II Luz de Florianópolis,' que

do Estreito EM VISITAVl'bra, desde oAntem, o povo esportista do "

,

't'
.

dnovos desporth:tas e em- VI ona.sagrou-se vence 01' o

Paraguai, cO'm a conquista do títulO' máximo do desde e'l 'eomienzo ton\ó l,a Nilson Augusto 'Dutra, o
... prestando maior brilho ao segundo time do E. C. Uni-
pebol CO'ntin'ental, pelos seus bravOs rapazes� dil!mt�ra supel'1an4o neta- técnico i.nsid·er right que já
orientados por Fleitas Solich,' o técnico preten- mente en las' remadas . sus pertenceu ao Avaí por cur-
dido pelo Flamengo, dO' Rio. 3 t�ntos a 2 foi o adversários qu'e fué dejan-

--(�(�(,..
to .espaço de tempo, estan-

resultado da empolgante luta que o Brasil per- do atrás 'cruzando la linea. 23-3-53: -- Gran trinu!l1fo
deu na. "finalíssima" sustentada com a turma ". , ,do presentemente def.enden-
" . '" N

. .

t
., t' h de llegada con varios botes Florianópolis. Cerran�o. el do as core,s do Ferroviário, " "� ..

guaram. o pnmelro empo Ja In. am ,os pa- _ N<1,te.-.se que a maior parte
raguaios assegurada a vitória,. com 3 tentos no de ventaja, �mpleando 6,33 J}J:'ogram& internacional, de- .da cid,ade de Twbarão, che- -

'-

I
'

'f t h ,dos, elementos do segund()marcador. Reagiu o Brasil·na fase. comp emén- pal'la los 2.000 metros". .. vemos mam es, ar eu onor gou ontem à nossa Capital'
t

.

d d'
..

d'f S· d I d d h time são os mesmos quear, consegUIn o lmInUlr a I erença. ao os El Dia, de 24-3-53: -- "A e ,a ver a , que ·el oc o em visita a pessoas de sua
seguintes os' novos campeões sulanierica�o�: medida que transcurria la de FJ.oria.I}§polis e�· excep. família, devendo' _ retornar

partici,param no pri.rnei�·o, e

Riquelmo; Olmedo, Herrer� Gavilan, Leguiza. .
.

'I' d d' d d I por isto não nega ser uma,
, '1' B

.

L F d' R regata; visllumbramos que ClOna, a. o que es e te na próxima semana, J'á que
-

'mon, Hel'lDlosl la, ernl, opes, eman es, o·

I b AI
.'

'I f t vitória bem merecida, pois
mero e Gomez.

.

e ote de «�o L,uz', de I*lue asomo a ren e y e!1 t' f 't t d' sal bl� el,� se encon ra o çansados. J'á com os p.rl'mel'-Flo·rianópolis, 'era uma ex-' esa 'posi;ción quedó ·.estIalbe- c u e tuu<ar.onense. '.

'd I
.

d 'I .
_1'os 90 mmut(}s e amda saircepción entre. Jó,s'. suyos y çl o e màrc� or, com o,s Ab f_ raçamos o Jovem e u- d '. .

t b f t b'l d �ence 01' na_ partida P'rlUel-que' es a amos ren e· a uma rasl enos como vence ores turoso ata.cante, desejando-
d M

., paI.grand enbároaciói. E'I los y segun O· Qnte·vld.eo Ro- lhe felicidades em sua e�ta-
500 metrós lo. confirmaron wÍllg CJ.ub ... Sem IUi!'ar a da na illha.

tenian la regata ·poco menos donal, tuvo tripulaciones y �')�>4IIIÍIIH��.I--.t�
que 'asegurada, matuvieron individualidades de gran

su vigoroso accionar, rema- desiaqu.e, dehiendo-se r.e-
SINDICATO DOS, TRABALHADORES NAS INDUS.,

,

I
'

, 'J'RIAS GRÁFICAS DE FLORI ANÓPÓLIS
tando magnífic,amente la' saltar eu premier término q

medio---deI aplauso de-l pu-; lo llevadó a c�l!lo por el och.o
blico, que premió su de, deI AMo Luz, sin discusion.
demonstracion". i elomejor de la Jornada dI'

La Tribuna Popular, de: ayer ...
"

,

s'ifieação: -- 1.0 lu�ar -

Soco Atiradores de Floria-

-.::r....().....(,....().....(,....()...()....().....(J.....a4lllllHJo

FELICITAÇÕES DO ALDO .-LUZ PELA
VITORIA ALCANÇADA EM

'

. MONTEVIDÉU

nóp'olis, A.A. Barriga Ver

de e Coqueiros Prai'a Clube

com 4 p'o<ntos ganhos, em

segundo e último Soco Car

nav�lesca Granad,eiros d'a

Ilha com Opontos.
Sus,pendet todas ,as com

petições désta semana (Bó
chas e Bolão) tendo em vis

ta as comemorações da SE

MANA SANTA.

Marcar para o di,a (9) nó
ve de Abril. p. vindouro as

partidas� de Bóchas da quin
ta rodada, a serem disputa
das entre ,as Equipes da A.

A. Barriga Verd.e e Soe.

.0 glorioso Clube de Regatas Aldo Luz re

cebeu, por motivo de sua extraordiná
ria vitória ell! Montevidéu, mais

os seguintes telegramas:
De Itajaí:
"Os abaixo assinados vg orgúlhosos bri'lhante

mUi feito ·enaltecendo nome Santa Catarina é Brasil e'lÍl pla-

Apontado.r � s�. Aroldo gas estrangeiras saudam heroicos rapazes componentes
valorosa e destemida guarnição pt F,rancisco Almeida
FUho - Emidio Gazaniga � Ma_ri Balster -- Lu·iz ,AI�

. Aprovar: as sumulas da meida -- Otto Appel _ José Gonça'lves -- Aldo Vieira
sexta rodada dQ Torneio - Urbano Vieira _ Leonardo Teto -- Aldo Deschamps
Extra de Bolão -- Espiridi� - Dinarte Meister -- Adolfo Schuetz Junior -- Abelar

ão Amin, disputado entre do Souza - Alfl:e.do Pinheiro -- Ricardo Queirol,o -

as Equipes "A e B" do Go- Ang.e'lo Ardigó -- Braulio Werner - José Abrão_-- Os-
valdo Heusi _ Hélio Douart Menezes -- João Lucas Pe

queiros Prai,a Clube e Soco l'eira _ Odi-lon Rebelo -- Alfredo Fóes - José Luiz
Atiradores de Florianópo- Col'ares e Tu-lio Feuerschuétte".
lis, em 28 do corrente. De Laguna:
Marcar 1 ·ponto a Equipe I "Pelo magnífico feito da guarnição do Aldo Luz qu·e

"B" dó Coqueiros Praia I tantas glorias carregou para o esporte �ªcional congra

CI b . "d
I tulo.,me co� essa eficiente Di,retoria qu·e- tudo fez para

u e, por ter, vencI o o
que esses Jovens mostrassem o valor da nossa gente pt'

primeiro jogO contra a Soco Abraço Pau,lo Carneiro _ Prefeito Municipal".
Atiradores de Florianópo- De Arar�gua:
lis, 'pela contagem de 329 á -- "Parabens' expressiva vitória internacional MGtl-:;-

311: Matcar 1 pont� a EqUi_!le,vidéu pt Acioli Vaseoncelos".
'

"B" d S A·..1
' -- "Parabens grande vitória internacIonal pt Osval-

pe e oco tIra",ores, cio Carpes". '

de Florianópolis, por ter De Tijucas:
vencido o s'egundo jogo _ "Vo;so intermédio recebam meus cumprimentos
contra a A. A. Bárriga Ver- 'lotos felicítações espetactl1ar vitória componentes guar

de, pela contag.em de 376 á !lição disputou prova internacional regata honrando es-

l;orte náutico catarinense Sd. Zeferino Carvalho - Pre-331. Marcar 2 'pontos a E- feito Munici.pal".
quipe "A" do Coqueiros A Delegação do Aldo Luz, em Montevidéu, após a

Pqia Clube, por ter venci-- ,'itória, recebeu os seguintes cabogramas:
do os dois jogos contra a Oe Florianópolis:
Soco Atiradores de Floria- "Governo Estado felicita calorosamente· gloriosa
nópolis, J?e,las contagen-s de guarnição Aldo Luz pela brHhante vitória alcançada 're-

gata inte._rnacional remo dando mais uma prova alta372 á 33_S e 399 á 362, res- classe, remadores catarinenses pt Irineu Bornsausen
pectivamente. Governador do Estado".
Marcar para o proxlmo -- "Nós·sos entusiastico abraço c'brilhante feito pt

dia 11 d� Abri}. o início do virFude -regata aqui encarecemos regreilso imediato pt.
RETURNO do Torneio Ex- pela Diretoria Ader,bál _ Presi.dente".

'

Do Rio de Janeiro:
-- "Radiante belo triunfo en\.ió todos ·éfusivas feli.

�.........,.,...tado �ntre as ,Equipes "A e citações Abraços -- Lui-z Ga110Ui", '

Carnavalesca Granadeiros

da Hha, in:dicando as se

guintes autoridades:
Repres·entante da F. C. B.

B. sr., EmidIo Cardoso

Juiz -- sr. Thomaz Oa-

Pessi

tra de Bolão -- a ser dispu-

.

rotundamente. Pese a que ducias estllc regata interna-

TORNEio EXTRA DE BOLÃO
,"ESPERIDIÃO AMIN"

Após o término do TURNO é a seguint;e a situação
Clubes:

Campeão Geral por, Vitórias
(Soma das E:quipes "A e B")

Coqueiros Praia Clube 8 vitórias
Soco Garn. Granadeiros da Nha 7 vito

" A.. A� Bll'rriga Verde _ 5 vito
Soco Atiradores de Florianóp(}lis -- 4 vito

Campeão Geral dos Pontos
"

' (Soma das Equipes "A e B")
Soco Carn. Granadeiros da Ilha .:_ 4.537 pontos
Coqueiros Praia Clu·be - 4.422 p.
Soco Atiradores de Florianópolis -- 4.305 p.
A. A. Barriga Verde - 4,301 p.

Campeão por Vitórias Sede "A"
Coqueiro-s Praia Clube -- 6 vitórias
Soe; Carn: Gl'anadeiros 'da Ilha -'- 3 vito
A. A. B-arriga Verde - 2 vito
Soe. Atiradores de FlorianópoJis ._ 1 vito

Campeão por Pontos Série "A"
Coqueiros Praia Clube 2.341 pontos
SOCo Carnavalesca Granadeiros dá Ilha 2.320 p.
A. A. Barriga Verde � 2.224 p.

\.

Soco 'Ati'radores de Florianópolis _ 2.148 p.
Campeão por Vitórias Série "B"

Soco Carnava1lesca Granad. da Ilha - 4 vitórias
Soco Atiradores de Flori�nópoIls e

A. A. Barriga Verde - 3 vit.
Coqueiros Praia Clube -- 2 vito

. Campeão por Pontos SérJe "B"
SOCo Carnavalesca Granad. da Il'ha -- 2.217 pontos
Soco Atiradores de Florianópolis _ 2.157 p.
Coqueiros Praia ,Clube -- 2.081 IY. "

A. A. ,Barriga' Verde, - 2, 077 pontos.'

O esquadrão vencedor

A equipe derrotada estava

I na, Dosní, Fausto,
Abrão, Béto, Oiml,

t
'

Panan.

Osmar,
Caréca,

Tamb'em com brilhante

ãõ Com o escore de 2x1 goal
de Ugo e Odilio e Dirceu
(contra).

A. V.

ASSEMBLÉIA 'GERAL EXTRAORDINARIA

Em' cumprimento às instruções do Exmo. Sr. Dr.
Presidente da Junta de Concil�ação e Julgamento destá'
Capital, convocamos 'os assbciados dêste Sindicato para
'.! reunião de Assembléia Geral Extraordinária,' com �
fim de escolher os nomes que deverão compôr a li,sta
tríplice, a ser apresentada ao Tribunal Regional do Tra
balhO'; para a indicação do vogal -e seu suplent.e. repre.
�entante dos empregados na Justiça do Trabalho.

'

A reunião terá lugar' na séde soéial do Democrata
Clube,. á Rua Praça'-15 de Novembro ás .18 horas, do dia,
� ('oito) de abril, e se não< houver número legar para

: seu funcionamento, fica o seu início prorrogado para
lS 18,30 horas, isto é, meia hora apôs quando funcionará

I (,m segunda c�nvocação, com qualquer número de pre-
sentes. '.

Florianópolis, 3 d,e a.bril de Ü}53
Osnildo Souza - Secretário.

•

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

SEXTA FEIRA SANTA, EM TODOS OS CINEMAS DA
CAPITAL:

"

«o Marlir do GÓ�.ta))
Com: Jean GABIN - �lfrry BAUER

ATENÇÃO PARA O HORARIO:
RITZ _ 10 _ 1,.1:; - 3,30 - 5.- 6,30 e 9hs.
ODEON - 2 -- 4 ...:_ 6�45 e 8,30hs. ..

IMPERIAL -- 2,30 - 4,30 e 7,30hs.,
ROXY -- 2,15 - 4,15 e 7hs.
GLORIA - 10,30 .- 1 -- 3.� 5,30 e 9,30hs.
IMPERIO -- 11 e 6hs.

SENSACIONAL!
6 CINEMAS! - 23 SESSõES!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



---o_' Será a últila estiagem da «grande.-sêca»
$fSmRI�nD 'previsão de um meteorologista braslleiro-CoDclo

sões de· um trabalho apresentado - 80· Conselho
. Nacional de Geografia -I influência·do:. Sol .

RIO,. (Agência Nacional) "Sternwarte", de Zur ich, e tes de extinção dos velhos
'.

_ Para o' sr: J. Sampâio os relatórios semanais do Na dependência do. Sol

Ferraz; meteorologista e Observatório Geofísico de. I .

Concluindo, afirmou o sr.

consultor técnico do Conse- Pilar, Argentina, diz-nos o. Ferraz que estamos às vés

lho Nacional de Geografia, sr; Sampaio Ferraz que es-! peras de uma mutação para

a atual estia.gem registrada tamos numa quadra de sol 1 melhor, sendo' temerário a

no Nordeste é a última do limpo, e que, se perdurarem

I
pontal' datas. A atual estia

período da "grande sêca". ta'is condições favoráveis gern poderá cessar no de

O cientista em causa fez tal por algum tempo mais, de- curso ainda dos meses res

asserção na última reunião vemos estar próximos do tantes do "inverno" nordes

do Diretório • Central do mínimo desejado. Acentuou tino, e poderá ser a última

Conselho de Geografia, em que os, novos ciclos so'lares da série da grande sêca, de

trabalho sôbre a influência podem nascer um pouco an- perídendo ambas do que es-

o ESTADO Elorlanépolis, Sexfa-feira, 3 (le Abril de 1953
------------�--------------------------����--

428.000 Cruzeirosó para
.' Municipil � Brasileiro

�>Dllt�lbDlção da cota ,constitucional sObre o ·Imposto'
- de ' re·ndl-Pagamento Imediato ao

'.
. Polígono das Sêcas

Rio (Agenda Nacional! I
tuados '�o PO'�igono. das Se�, cia� Fiscais, não se obtendo

- De acordo com os precei- cas, serao feitos imediata-I resposta somente do Ama-
tituci

. di.tos con I ucionais, ca a mu-
. mente, por determinação do' zonas. .

n icipro braaileiro receberá Presidente .da República à Contudo, 'o expediente foi
a cota de 420,000 cruzeiros, Diretoria 'Geral da Fazenda. concluído, tomandorse por.

resultante da parcela de· Nacional. base infQr!!lações extra-

0-,
10% sobre o Imposto de A distribuição daquela

ficiais, segundo as quais

IRenda, destinada à coope- cota foi feita com base' no
não houve qualquer altera- '(Ô��.

.
. ção na divisão territorial, (!!JJP �'

ração financeira com essas número de municípios exis-
.

I. . _

t d
..

t t daquele Estado. O C tr d I d' -

circunscriçoes es a uars, en es no país, depoisde. en o e rra iaçao

Esses pagamentos, no que consulta feita pela Direto-
A cota de Cr$420.000,O�, Mental "Amor e Luz" realiza

t munlcipios 'si-' ria das Rendas a's D 1
revelam os dados oficiais, é sessões Esotéricas, todas as se-

ange aos e ega- ,

I d d di
-

d d f' '2030'o resu ta O" a ivisao e gun as eiras, as ,. a rua

Cr$ 807rOOO.OOo,OÕ ( qué re- Conselheiro Mafra, 33 - 20
.

.

t d d andar.'
..

presen a
_

ez por cento a
� ENTRADA FRANCA

arrecadação do Imposto de I
_

Renda prevista para 1952) Ientre o número de munici-

pios existentes em 1952. Ve- Crificando-se, porém na ar-

recadação real um supera- Casa, tipo Prê-Fabrtcada
vit sobre aquela previsão, Vende-se ou alugase nos

�s municípios terão a rece-I Barreirosper uma diferença pra m�is, Tratar na A Modelar. .

de' cerca de Cr$200,OOO,00,

�.

cada

ESTA' DOENTE? - DE
SANIMADO?

,

ro ll.EGUl;ADOH VIEIRll.}
_� mulher evitará dore.,

\.LJVIA AS CÓLJCAS LJTEH1l\:\ ASAt';ulprega-se com vantagem para
CUUIDatpr II� Flores Brancas,' CoU,
cas Uteríuae, Menstruaes e Ir. �. '

parto, e Dores nos ovário•.
t poderoso calmante e Re"ul.

dor 'por excelêneí••
"LllXO SEDATINA, pela $Ul. cou,

6)l'ovada eCicacia. é receitada pu
méilicos ilustre•.

FLUXO SEDATINA encontn--J. eu

mu-

Terrenós e Casas

cujo pagamento será reali

zado de acordo com as nor

mas do Codigo de Contabí

Iidade.toda parte.
A Dra, L. Galhardo ex

na médica do Centro Espirita
Luz, Caridade e Amõr, aten
de á consultas. Novo ende

reço: Avenida N. S, de Co

pacabana, 540, Apto. 702
- Rio de Janeiro.
Consultas Cr$ 30,00.

Como está previsto
Constituição, todos os

Rádio Guaruiá n ícipios terão direito índls
tintamerrte, à mesma cota.

As prefeituras beneficiadas,
. . .

porém, ficam obrigadas a

aplicar pe'lo menos metade
.

SÁBADO - AS 20,30 Horas

GRANDE SHOW - DESPEDIDA
.

- de-
P i T U C 'A

Cênas Cômicas - Música com os cartazes da "mais Vão dispor assim QS mu-

popular", p níclpíos situados no Poligo-
INGRESSO - Cr$ 5,00. no das Secas em carater ur-

da importancía recebida em

beneficio de .ordem rural.

Vende-se

da atividade solar na deter

minação do fenomeno. Para

ele, nenhum problema cien

tífico é superior ao 'da sêca

nordestina, que é o maior

problema da Meteorologia
brasileira.

A influência da atividade
solar

A teoria' de' que a ativi

dade sola-r, quasi periódica,
intervem na c.ircu lação ge

ral da atmosf.era, ganha COl'-'

po dia a. dia no meio cienti

fico mais conservador, se·

gundo acentuou o sr. Sam,

paio Ferraz, acrescentandc

que a mesma atividade va

ria em cíc'los médios de on

ze unos e alguns meses. As,

sim, na série interminável

dos ciclos fundamentais, há

grupos de ação mais vio

lenta e outros de ação me

nos violenta. Por isso, 'não
é. fácil precis-ar a data mais

provável do' próximo míni

mo solar, nas cercanias de

qual deverão cessar as cau-

Resi- sas responsáveis pela gran-

DOMINGO - AS 10 Horas
SHOW COMEMORATIVO'

Ao 51! aniversârío da-'
"FESTX DOS COELI{OS"
A páscoa da garotada

Animação de PITUCA
INGRESSO......,. c-s 5,00.

gente, ,de acordo com a re- denciais situados na Aveni- de sêca, ora reinante no

comendação presidencial, da Mauro Ramos. nordeste brasileiro ..

de mais este' pecurso, . para Venda com facilldades, Próxim�s do mínimo des�.
fazer frente a despesas ime. Tratar com a próprietâ- ; jado

diatas, no s;;Cõrl�o às ;'uas ria à' rua �gárdanhã. Mâri-'! E;t;'età.nt�, segundo as

populações flageladas. nho, n, 24. informações rnensa ís da
------------------�� .---------

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE
FLORIANóPOLIS

AssembléIa Geral
Exlrao,dinària

-..<��().-.<)=-

EI'imin-. ,as

EiplNHll
A CO.I. C.,....lid••• 1.0 DI.
Logo á prímeíra aplicação, Nlxo

dorm' começa, a eliminar' a� �spi
nhas como si fosse pt;lr maglca.
Use Nillodorn'i á noite 'e V. verá sua Em cumprimento às instruções do Exmo. Sr. Dr.
pele tornar-se lisa, macia e limpa.'. .

C '1'
_

Nixodorm é uma nova descoberta ?resldente da Junta de onCI laçao.. ·e Julgamento desta
qu·e combate o.s� pa·ras;itos Capital convocamos os associados d'êste Shidi-cato para
da 'Pele causadores das espmhas, '

frieiras, manChas �ermelhas,_ acne, ét reunião ,d·e Assem'bléia Geral Estraordinária,. com o
implnge'ns e erupçoes, V. nao po-

f' d Ih d
.

_ A

I'derá libertar· se destas atecçõe's 1m e esco .er os nomes que everao compor a lsta
cutâneas a menos '-que elimine os

tríplice a ser apresentada ao Tribunal Reg' ional do Tra-
germes que se escondem nos

mi-I'
.

núsculos poros de sua pele. Pórtan- halho para a indicação do voga'l e seu suplente r:epre
ta, peça Ni••d.rm· aó' seu farma-'

,

' .'
oêutico, boje mesmo, A nos�a "la- sentante dos empregados na Justiça do Tra.balho.

M- d
.•rantta ea I·

A
._

t 'I 'd' I d t t'd ddO er... sua m�ior i, reulllao
.

era ugar na, se e SOCla
,

es a en 1 'a e,

"rI II 1'",," C."'III proteçao. i a rua Cons·elhelro Mafra n. 35, sobrado, as dezenove ho

Iras e trinta minu'tos do dia 8 (oito) de abril, e se não
----....----------------------------..;...--

. r.ouver número legal para o seu funcionamento, fica o seu

Deixarão de Operar em Acidentes do Traba- :��:;�!:!���:;:�::�:�:�,,��:;';���:�;�:..��a :::l�
. "ko as Sociedades'. Anônima,., Coopera�

. II Fl�t�:��:I��::rnd:ti�:r��0��s:;i:3.
Gustavo Zimmer

tllas 8 Caixas ! Francisco Xavier Medeiros Vieira

E
" t' 'ddI. J or.ge. Leo,neI de Paula:

ncerral'ao suas a IVl a es mitida a
_ emi�são de apóli-I Estabelece ainda a porta- I � _=__

a 31 de dezembro ce, com têrmo fixado, para! ria ministeri�l que as fian-

II'RIO, (Agência Nacional) .31 de dezembro de 1953, da-1 ças e depÓSitos correspon
- O ministro do Tra·bálho ta .em que ficarão cancela- I dímtes à garantia d·e ri'scos

baixou pOlj:aria d·irimindo das, impreterive'lmente, to-I de acidentes do trabalho te

as dúvidas, até ag.ora �urgi- dos os contratos do ramo, Irão seu prazo de vigência
. das, no tocante ao

encerra-, mantidos pelas citadas in�- t

encerrado, igualmente, a 31

mento dos contratos de se- tituições. do cQrrente ano.
guros de acidentes do tra-Ibalh.o, pelas sociedades anô

nimas, cooperativas e' cai-'

xas. Assim, resolveu que

essas entidades só poderão
operar nesse ramo até 31 de

dezembro dêste -anQ� s,endo
lhes facultada, tão sõment�,
a renovação ou prorrogação
dos contratos expirados an-

-:0:-

DESEMBARGADOR EDGAR PEDREIRA

A família do saudoso, desembargador Edgar Pe-
dreira faz celebrar na próxima segunda-fefra, dia 6 do
.corrente, o an íversârio de seu falecimento, missa em

intensão à sua a'lma.

AV ISO
A "A MISCELANEA", à rua Lauro Müller ""ª, co

munica aos seus distintos fregueses, que se encarrega ,de
req·ue·rimento junto ás repartições Estaduais e Federais,
bem como se encarre.gam de cuidar de interesses de ex-

tranhos: junto as autoridades competentes. .

"A MISCELANEA" de Santos & Neves, rua Lauro'
Müller� 4 - IT�JAí.

,

I

Auxiliar de �scritórío
Precisa-se de um com .prática da

'.' iço' gerajs de. kscritório.
Carta C01D detalhes para caixa

Çapital.

datilografia e ser-

postal, 149, nesta

Agência:

(u·�so BOSCO

o

Com êste v�lo.. V. S.

com· segurdoça
.

e . rapidez .

sO NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO

RA?IDO (S'UL-B,RASILEIBO)
� lorianópolis - Itajai --: Joinville - Curitiba

tes dessa data, pelo prazo' Aulas da Taquigrafia e orientação da professor .

.

Português Estér de Mélo Lentz.
.'

I O curso será de seis mê

O CURSO B08CO, regis-I ses, sendo conferidos diplo
trado no Departamento de .

mas.

Educação, habilita profis- Matrículas até 10 de a-

sionais. em
.

taquigrafia. brÜ, na Livraria Líder (ex-

A partir do dia 15 de a-I Livraria Rosa), à Rua Deo

bril, serão ministradas au-, doro, 33.

las teúricas e práticas, 3-

t
Osvaldo F. de Melo (f!

.,êzes ppr semana. s ..b a lho) - Diretor

restante, operação que se

fará por meio de aditivo, do

qual constará o prêmio pro

porcional respectivo. Nos

casos de seg'uro inicial, isto
é, de contrato cujo prazo de

vigência cQm,��� durante o

ano em curso, ou de seguro

�nteriormente col-ocádo em

outra seguradora, serlÍ ad-

nua Deodóro· esquina da
Rua Tenente Silveira

/' 5

tá acontecendo no Sol. E

textualmente: "Sé é 'velho

A G U.�A 'ciclo permanece em como

por mais tempo do que pa-

I N G L E S A I r.ece indi:al' a: observação
I contemporanea e conse-

[·-IA--,·,-.,
..

,--.T:","',
..

,"'''''tI-'''I] que.ntemente retarda. o· apa-_� '_'_ � .....! recimen to do novo CIclo, te-

r Õ N I C A • A P E R I T I V A
I
nhamos paciência para espe-

.

.

ra r mais um POliC'Oi O des-

tino do Nordeste está no co

lo do astro-rei".
--------------------_------

Sementes Dier�er�er
Germinam tOO·/•

Plante produtos garantidos, As
sementes DIERBERGER são rigorosa
mente selecionadas através. de experi
ências que atestam alta germinação e

grandes colheitas. _E'stamos às suas 01'-

,
dens para orientá-lo no que f'ôr preciso.

Consulte-nos.

Sementes de flõres e hortaliças' a
provadas pelos departamen tos oficiais.

Calálogo grátis
DIERBERGER � Agro-Comercial Ltda,

Uma organização garantida por 60
anos de experiência

Rua
- 'Libero Badaró, 499 - Tel.

36-5471 - C. Postal, 458
, " " ..SÃO "PAULO "

Voz dO 8rasl·1 .ratamento da sifilis
C( . U )1

E PLACAS SIFILITICAS.

mer��eDte iolor Elixir de Nogueira
matlv-8 Medicação :uxiliar no tra-

RIO, 1° (V. A.) - O mi-

A Inistro da Justiça indefertu
..

uga;'sepetição do capitão de cor-
Uma residencia á rua Bo

veta Liberalino de Oliveira, caiuva 114, andar térreo.
que requerera certidão {lo Tratar pelo telefone n.

noticiário da "Voz do Bra- 2.,265.
3il", de 10 do corrente, do

qual constou decreto de

promoção sua na Marinha.

Esclareceu o parec·er do

con!!ultor jurídico, em que

5e baseou o ministro, que a

publicidade da Agência Na-

cional é meramente

o,:...

LIVRE�SE DA, TOSSE .

. E DEFENDA OS
..

SEUS BRÔNQUIOS COM;,.:"

-BENZOMEL':infor-

mativa, dela não decol;ren
do efeitos publicitários le-

lgais.

Cerâmica São' Caetano
. TIJOLOS PRENSl\..tJOS, TELHAS, LADRI-

LHOS, RODAPÉS E MATERIAL

TÁRTO

PRON1'A EN'TREGA

REFRA:

OsnyGama& Cia�
JERÔNIMO COELHO, 14 - Caixa

239 - Florianópolis

DISTRIBUIDORES

Postal,

---------------,,_

Loles
,

a Venda
Ultimos lotes, na práia' da saudade, em Coqueiros,

'10 lado ào grupo' escolar "P�residente Roosevelt', eom

l5 metros de frente. área de 4.00 -quadrados, servidos de

água encanada e luz .

.

Informações no local com o sr. Gilherto Gheur,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I CI"bce X)O_ e "o ASO$to
PROGRAMA PARA O MES DE ABRIL ,

SÁBADO - DIA 4 -, GRANDIOsA "SOIRÉE" DOS BALÕES, PROMOVIDA PELA SOCI'EDADE-DE "AMAPAROA VELHICE"

SÁBADO - DIA 11 _:_ GRANDE "SORÉE", COM CONCURSO DA CELEBRE ARTISTA "PILARIN G R A C I A, ,

SOPRANO
DRAMATICA HESPANHOLA·

DOMINGO -.DIA 19 - TARDE DANÇANTE, COM INICIO ÁS 17 HORAS.
SÁBADO - DIA -2.5 - ,�'SOIRÉE" COM INICIO ÁS 21,30 HORAS,

TODAS SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS, SESSÕES DE CINEMA, COM INICIO ÁS 1'-;,30 HORAS.

Bruxaria AS VERDURAS COLHIDAS EM CASA

DE PITIGRILLI SÃO SEMPRE MAIS SABOROSAS!·
(Especial para "O Estado").

BUENOS AIRES (APLÁ) - Três pessoas foram' de-

tidas, na Indonésia, por prática de bruxeria, segundo
provas da polícia secreta.

Detidos. E depois? Serão conden-ados? Não creio

que, no código, o delito de bruxaria. Esses três indivi

duos serão postos em liberdade, porque não, se faz pro

cesso das intenções e porque - é o Abc do direito pe
nal-ninguém póde ser castigado por uma cu'lpa não pre

vista nas leis; ou bem se tomarão providências de cará

ter policial ou medidas administrativas, como se costu

ma fazer quando as autoridades, no interêsse social, de
vem chegar onde a lei escrita \não alcança,

E esta bem que seja assim. Castigar a quem faz bru
xer ias - não é uma volta ao obscurantismo como se pó
de crer à primeira vista, e sim a comprovação de' uma
série de fato difíceis de admitir em tempo de progresso,
de positivismo, mas, incontestàvelmente reais.

A bruxaria e suas práticas são observáveis e contro

láveis.
Não direi o que está escrito nos livros, porque êstes

estão à disposição de todos, senão o que vi, coisa que é
mais rara.

Passei um mês de verão de 1942 numa praia de La
Riviére Ligur, no palacete de um rico e erudito cavalhei-

1'0, versado em todas as ciências compreendidas sob o

nome genérico de ocultismo. Para simplificar o relato,
"

chamalo-ei de ".o doutor't., como' se faz ..

�� ziovelas de
mistério.

.,

Con�sco vivia uma senhora, sua noiva, Era uma ar

tista conhecida, aplaudida nos salões de coneêrtos : O sa

lão Pleyel, o Salão Geveau. E' era médium. Chama-Ia-ei
"a médium".

O doutor, a quem devo bôa parte do que conheço no

mundo do invisível,_ -esperava a sentença do divórcio de
rua primeira espôsa - a qual passava -o verão na mesma

cidadezinha marítima, a meia hora de nossa quinta para
casar-se com a médium. Tinha ensinado à primeira es

pôsa algumas práticas de magia, entre as quais a seguin
te: modelar toscamente um boneco de cêra mais ou me

nos parecido com a pessoa a quem se queira prejudicar,
aplicar-lhe na cabeça um caboclo ou f-ragmento de unha

pertencente à vítima designada, recitar várias, fórmulas
e picá-la com um a'lfinete na região correspondente a um

órgão importante, como {IS pulmões ou o coração,
A primeira mulher e o doutor não se haviam separa

,

do como bons amigos, e os sentimentos da esposa ultra

passavam a simples inimizade. _

Uma noite em que eu, com a médium, realizava ex

periências espírltlstas, esta, em estado de trance, pro-'
feriu: "Néste momento estão fazendo práticas de bru
xaria contra ... UE acrescentou o nome do, doutor".

Entrei no quarto de meu amigo e o encontrei deli

iando, com a mão apoiada no lado, direito. do corpo, pro-
,/ fundamente dolorido.

.

- Doutor - disse-lhe eu - estão praticando bru
xaria contra sua pessôa. - Ah! Eu o sentia, eu o sen

tia! - gritou voltando a si :._ estão me transpassando o

fígado. ,.

T'ínha-se deitado uma hora antes, em excelentes con

dições de saúde ; não se havia excedido no. álcool (não
se excedia em nada, como é ensinado na iniciação à ci
€ncia dos magos); não tinha comido queijo fermentado.;
tinha horror por todas as drogas, - Quer que lhe ex

plique o que me fizeram? - disse-me, no dia seguinte.
Uma senhorita nos havia visitado, Uma senhorita

que não sabia nada de coisas ocultas e muito pouco sa

bia das coisas reais. Uma alma singela, de cultura muito
inferior à vulgar.

- Senhorita, permite que, lhe tire um cabelo? -

uisse-Ihe o doutor ; e sem esperar resposta estendeu a

mão a uma madeixa ruiva que lhe adornava a fronte.
Depois acrescentou: /'

- Agora, passo a minha biblioteca, senhorita! En
contrará livros ilustrados, revistas. Fique ali até que eu

a chame,
A senhorita, sem tentar informar-se, obedeceu docil

mente. O doutor pegou um pedaço de papel, dobrou-o pe
la metade, com uma .tesoura recortou a figura aproxima
da de um corpo humano, colou-lhe o cabelo à fronte, mer
gulhou as pernas do boneco numa vasilha com água não
sei por que, mas isso também fez parte do rito), tirou da

...()...()�O�o......().-.o.-.c.-.()....().-.().....(O

gravata um a'lfinete, que me entregou dizendo: Pique no de alta frequência imperceptíveis ao ouvi d h
ponto que escolher-r br d -,. ,

I o umano, se
'- _

" _ .

' no. om,lo" no orso, numa mao, no eliminaram as gorduras da superficie dos metais e se cura �._,- ""'l'

--

l,ado. Nao olhareI", e recítou algumas frases' de uma I o reumatism ? Q ôlhoJnví I d
' _

��"'1'" � .'

t h I' h F'
,

o, .ue um o o mvrsive enuncia o ladrão lo' vfããs "l- - "d
.

f it h'
es ran a ln, agem. urer o _papel com .o alfinete na al- que se aproxima da caixa de um banco' q h Ih liá

re açces e causa ao e eito, con ecia o cálculo

tura dum joelho No m
.

t te : I 'd bi
I

" , ue na u a a das probabilid.ades distinguia a consequência da coincí-
;

. .'

' esmo I,ns an e nos a cançou a 1- ',' um suporífero, uma essência de baun ilhn, e a úr ura
bhoteca m grít h t t d

p p dência. Chamava-se Moisés, Hom.éro, Tácito Clemente de
U o, e a sen OrI a en rou corren o em

nO�-tque,
em certas épocas, se extraia das conchas marinhas? AI d

' ,

'

80 �po,�ento, m�strando uma. �ota de� sangue que l,he sala A. ciência na época de Mme. de Stael estava no nível a

iexan ria, Santo Agostinho. Os papas nunca teriam

do Joelho, Precisamente por ISSO creio em bruxaria. " que a tinham, 'I d G 1'1 N t L
" E.�viado à fogueira uma bruxa, se não se encontrassem

O lntransi
, ,

"
e eva o a I eu, ew on, avorsrer- Contu- diante de fat d 'I'

s m rans ígen tes custódios das ciências experimen- do na época de h dOA' .,"
' "os comprova os, e a Iturgia não se referi-

t
. , , . '

,

"sses omens e ClenClas posit ivas o mes- ria às potêncí d' b'l'
'"

aIS, os espír-itos nutridos de realismo, dizem que hoje. mo depois inatr
'

. .,'
' las Ia o icas, nem ensmarra exorcismos, se

, di
-,

"I"
,

'
"

'

,
r uiarn-se processos pOI rnagra, Uma bru- O" chamados m f

"

f t
em Ia, nao e mais ICltO ou excusavel, crer nessas coí- xa acusada de h " . d ldo , ,

ts
,

agos ossem IllOCUOS arçan es.

J' M d S
"

- , aver pIO UZI o, com seus malef ic ios a Desde as p ibi
-

d Bíblí
-

sas. a ms. e tael, em fins do sécu'lo XVIII, afirma- morte de alguns parentes foi condenada '
. 't I

'
rororçoes a 1 Ia e as sançoes da Lei das

va que a cr�nça th� .magia não existia, depois de desco! do Estado de Nevada em '1872' dois ano � pe�a fC�P.� ai XII Tabuas, até 20 ocorrido em Jakarta,'se na magia não

bertas as leIS da flslca. ' ,

' "
, ,s epOlS, OI JU - h�u�:sse �lgo ?e terrivelmente verdadeiro, os inteligen-

O "". " , '.
gada e queImada VIva, por seus sortIleglos uma parelha t Ja terIa t d t f'

,

.
certo, porem, e que" as leIS

.

da flslca amda não de feiticeiros, Em e'pocas an,ter'I'ores qua' d. ',_ ,
.

'es mIO empo su IClente para reconhcer seus

f d b t D b
' n o a ClenCla próprios êrros,

?ram esco ,er as. esco nram"lse algu'mas, o que é sen� estava nos s'eus primeiros balbuceios aind '

o

_,._

f.lvelmente dI.f,e.rente,. e atualmente o palácio encantado que se na-o m'ed'a.e
"

'I'
'

.
a haVIa gente Quem na,o me ql1lzer crer que nao me creia! Não se-

b
'A' ,1 com mlcroml ImetroB e anos-luz e nã '.

' " ,

H, 'l:e nova's' port�s sobre 0S segredos da matéria, Quem, s'abia desagrega' 't t' h, t t t '

" o ,1 emos menos amIgos por ISSO, Recomendo-lhes,
.

no en-

d"
' ,

'I' ""
",', ,I o a orno, ln a en re an o e1evado o seno' "anto agora'q'ue I ·t

'

'd I'
,

·Il'la. que, ,�om os l1 trassons, IstO e, com ondas sonoras lido de' ol)serv"cão s b' '.
f

A •

L, -

" '. ev:an elo. ,veu e SIZ, que sejam bem
,

" , d"<, a ,la examll1ar um ,enomeno e Julgá- <.'IJid:Hlos ao distribuir mecha,s de cabelo.

Para fazer uma boa horta •••

Comece adquirindo boas sementes!

É boas sementes, de germina
ção garantida, você encon

trará nos Postos de Venda:

({C. A. 'CARVALHO})
;,MERCADO PÚBUCO e

CASA AZUL (Ed. São Jorge)

• ÇOUVE-nAa
• com MANTEIGA * RABANETE

• NABO BRANCO - * Pl':PI'NO

'" Com RABANO * ERVTLHA

• REPOLHO • ALFACE

• NABO AlIUBELO •

• CENOURA

• TOMATE * BETERRABA'

CUlilTl1IA

o MELHOR JURO -

5%
,

DEPOSITOS POPULARES
,

BANCO AGRICOLA
RUA TRAJANO, 16

FLORIAN6pOLlS

---------�-----------

As 10 - 1,45 - 3,30 - 5
- 6,30 - 9hs.

Jean GABIN Harry
BAUER em:

·0 MARTIR DO GóLGOTA

Acompanha Complentos
Nacional.

Preços: 7,60 - 3,50'
Livre

-,

As 2,15 - 4,15 - 7hs.
Jean GABIN Harry

·BAVER em:

O MARTIR DO GóLGOTA
Acompanha Complentos

Nacional.

Preços:
Livre ...

6,20 - 3,50

As 2 -. 4 - 6,45 - 8,30hs,
Jean GABIN Harry

BAUER em:

O MARTIR DO -GóLGOTA
Acompanha Complentos

Nacional.

Preços: 7,60 - 3,50
Livre

7,30hs,
Harry

Livre

As 11 - 6hs.
Jean GABIN

BAUER em:

O MARTIR DO GÓLGOTA
Acompanha' Complen tos

Nacional.

Harry

Preços: 6,20
Liv.re

3,50

As 10,30 -. 1 - 3
- 9,30hs.

Jean GABIN

5,3Q

Harcy
BAVER em:

O MARTIR DO GóLGOTA
Acompanha Complentos

Nacional.

Preços: 7;00' - 3,50
......._'""""'....

Livre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ES'l'ADO' Florianópolis, Sexta-feira" 3 de Abril de 1953

-

Os Grevistas Em Violento
ehoQ"ue Com A· Policia

ças,
Vêr e tratar na rua Tra

jano' 49 - Sobrado,

Expressa J,in�ilense Lida.
Transporte de cargas, bagagens e encomendas

MATRIZ
JOINVILE

Rua Abdon Batista, 342 - Telefone, 246

AG�NCIAS E FILIAIS
RIO 'DE JANEIRO

Rua dos Cajueiros, 161 --:- Fones 23-2780 e 43-0324
SÃO PAULO

Rua. Sacramento Blacke, 82 - Telefone, 9-36-88
. GURITIBA -

\
'

Rua Dr. Lamenha Lins, 71 - Telefone, 1031

PORTO ALEGRE
Com. Azevedo, 76 - Telefone, 2-4616

BLUMENAU
Rua Boa Vista - Telefone, 1302

ITAJAI
Rua Hercilio Luz, 68 _:_ Telefone, 387

. LAG�S
Rua Getulio Vargas, 10 - Telefone, 07

UNIÃO DA VITóRIA
Rua Floriano Peixoto, 531

FLlRIANóPOLIS
Rua A'lvaro de Carvalho, 2 - Telefone, 3677

Rua

Crédito Mútuo Predial
RESULTADO DO 710 SORTEIO DO PLANO 5, REALI

ZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 1953
PRÊMIO MAIOR EM MERCADORIAS NO VAL'oR DE

Cr$ 6.000,00
Coube ao portador da Caderneta N° 13.971

Aproximacões süpe\riores· Aproximações infeores
Em mel'éadorias no 'valo�' Em mercadorias no valor
De Cr$ 1.000,00 cada uma De Cr$ 500,00 cada uma

Caderneta N0 13.972 Caderneta N° 13.970

Caderneta N0 13.853
Caderneta N0 15.085

Caderneta N0 15. 533
Caderneta N0 35.540

Caderneta N° 13.851
Caderneta N0 15.Ó83
Caderneta N° 15.531

Caderneta N° 35.538
O resu ltado acima é do sorteio do mês de MARCO

de 1.953, extraido dos cinco primeiros prêmios da extra-
.

ção da Loteria Federal de 28-3-1.953;
O PRÓXIMO SORTEIO REALIZAR-SE-A NO DIA 29

DE ABRiL
FlorianópOlis, 30 de março de 1.953.

r;;m;i;,;;;;,l!"",-

tre os condenados figuram
o escritor e ex-deputado da

M.J' D��'�ft�,'* Rua: Cel· Pedro Demoro - CANTO -- ESTREITO
Assembléia Nacional, capi-

� �__ �

",;; ,::

�.J! r.- ",:-'

A dois passos do ponto terminal da linha de ônibus

tão Henrique GaIvão, e o - iIIl ''- �

coronel Luís Gonzaga Ta- �I ,
-

CHURRASCO DE la QUALIDADE' A TEMPO E A'
HORA

AMBIENTE FAMILIAR

bem, todos seus direitos po-

líticos, durante 15 anos. En-

7

OOI-a-o Booafl·CeO r�INDICATO
DOS TRABALHADORES .NO COMÉRCIO

ti ti
• ARMAZENADOR DE FLORINoPOLIS.

_

te e �ecreatlva E O I'TA •. "

.

Operária ...

Convocação
A Diretor ia da União Be-

De ordem do Sr. Presidente cónvoco os Senhores
Associados desta Organização de Classe, para tomarem

j-arte na Assembléia Geral a realizar-se no dia 8 de

Abril vindouro, sendo a primeira convocação ás 16 ho

las e a segunda convocação ás 17 horas, .pal':'>. a seguin-
te Ordem do Dia,

. .

Eleição para escolha do Vogal e respectivo Suplen
a Junta de Conciliação e Julgamento.
Florianópolis, 10 de Abril de- 1953.

O. T. Paim Secretário

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

deu, os quais sofrerão pe- '

nas de prisão de dois a qua-
tro anos.'

Outros cinco, entre. êles

o brigadeiro Antônio Maia,
que havia sido absolvido em

outra causa anterior, no

mês de dezembro, foram

condenados a penas. que va

riam entre quatro e 18 me

ses, com dedução do tempo
em que já haviam estado en

carcerados. Isso fêz com

que o brigadeiro Maia fôs

se
' pôsto imediatamente -em

liberdade.

No processo havia outro

acusado, porém êste foi ab

solvido.
Êsse foi o terceiro julga

mento realizado em .jortu
gal, desde a vigência da lei

Clube 1! de Agosto
Três Grandes Reuniões

Churrasco de carne e de frango. Frios, saladas, maíonése.
BEBIDAS GELADAS.

Aberto durante o dia e á noite.
-0-

A churrascaria "HORIZONTE" também aceita encomen

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

,

CHURRASCARIA "HORIZONTE" -
- CANTO DO ESTREITO-"SOIRÉE" DOS BALõES

Na noite de 4 de abril, sábado, nos salões do Clube
Doze de Agasto, será levado a efeito uma esplendorosa
} cintilante, "SOIRÉE DOS BALõES", organ isada pela
socedade de Amparo a Velhice,

'

Será uma festa original e verdadeiramente agradá. JOÃO HENRIQUE LEITE J
/el, e cuja ornamentação constará exclusivamente de I
rálões, milhares de balões.

.

"

. A' meia noite, precisamente, haverá o concurso dos
'lálões, que consistirá de 'uma especial surpresa, com ALICE MARSICO LEITE MARIA

',rimos e lindos prêmios.
.

A venda de mêsas (apenas 40 cruzeiros), estará
l cargo da Comissão até 5a. feira, quando então passará par o contrato de casamen-

(:f,ra a Secretaria do Clube Doze, no horário da 8 ás lllÍs.
GRANDE BINGO DO "BOLA PRETA"

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

prêmios, sendo o maior, um automóvel alemão ... Car
tões 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

p>'portiva do BOLA PR.ETA em Laguna ... O BINGO se-

rá irradiado pela Guarnjá... /
PONZONI -. BRANDAUSE SIA Comércio e' Indústria

VIDEIRA STA.' CATARINA
Ponzani Brandalise SIA - Comércio e Indústria, es�

GRANDE SOPRANO DRAMATICA PILARIN GRACIA tabelecida em Videira - neste Estado, avisa que acham
se a disposição -dos senhores acionistas os documentos a

Dia 11, sábado, apresentação da celebre' soprano que se refere o artigo 99, do decreto le in. 2627, de 26 de
dramatica - PALARIN GRACIA, hespanhola, que vem- Setembro de 1940.•

precedida de fartos aplausos da crítica mundiaL.. Videira, 28 .de Marco de 1953.
Após o recital, soirée , ..'

.

Saul Brandalise - Diretor

sôbre os delitos contr'a
Estado.

Os acusados foram deti
dos em janeiro de 1952, du
rante uma reunião de um

obscuro grupo polítlco; de
nominado, Organização Ci
vica Nacional, em conse

quência de uma misteriosa
chamada telefônica, em que

uma mulher anonimamente
a denúncia à polícia.
As provas contra os pro-

o

,Participação
THOMÁS CHAVES

CABRAL
e

Tem o prazer de partici-

e

JOSÉ FRANCO.
CABRAL

Tem o prazer de partici-

par o contrato de casamen

to de seu fi'lo, LEDO com a to de sua filha MARIA LI
senhorita Maria Ligia. I GIA com o sr, Ledo, .

Aviso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ÚLTIMA'. HORA POLITICA

,

RIO, 2 (V. A.) - Pare

cem confirmar-se as notí
cias de próxima remodela
ção ministerial. Por várias
vêzes a "informação" tem

..Po·'r am.bl·ça'"eI' I'nle'rnou ovindo a público, mas o tem-

.,

.

po se encarrega sempre de

1desmenti-la. CODlO OUCO
Desta vez, porém, há in- .

dícios de que é procedente. Por diversas vezes, nestes I 'I'em o mesmo dois filhos: I despachado pelo Secretário

O Presidente da República I últimos dias, telefonemas I João, um homem direito, e do Interior e Justiça.
terla, afinal, aberto os olhos recebidos nesta redação in- Balduino Manoel da Silva, Soubemos, por outro 'lado,

.
À Polícia Civil, foi .ante-I quele

veneno, achando-se re-

à agítação que vai pelo país 1\ dagavam
se estavamos a vulgo Bida, ambicioso e vio- que o M. M. Juiz de São ontem, levada ao conheci- colhido ao Hospital de Ca-

e estaria disposto a fazer par do que.ocorria em São lento, personagem 'principal José, posto a par da verda- mento o seguinte fato, que ridade, em estado desespe-
uma. depuração na roda de � José, com o velho Manoel neste drama' doloroso. Com deira história, está toman- revela, pelas características rador". Por determinação do

seus colaboradores imedia- • Balduino da Silveira .. Dian-' a morte da mãi, feito o ar- do as providências que o ca- com que foi praticado o cri- Delegado, o Comissârío que

tos. "'«iP�..w.0w.f,íl"dWdWg...w.�:WP#'ff"#"ff"/Y te da insistência dessas per- rolamento de bens, os ü- so requer. me verdadeiro barbarismo registrou a queixa esteve

A necessidade imperiosa da .modifícação dos méto- guntas, resolvemos apurar' lhos receberam as legítimas A atitude do outro filho do 'seus autores. às 14,30 horas naquela ca-

todos de govêrne não precisa de ser encarecida. A cares- o que de certo ocorria ou e o velho ficou com a mea- do velho Balduino, de nome A queixa apresentada pe- sa de saúde, conseguindo, a

tia e.a escassez já pus�ram o povo na. rua, e os demago- se a'lgo ocorr�a. Com énor- ção. Esta foi negociada, o João, é digna, de louvores, lo acadêmico de direito An- muito custo, declarações da

gos estão à frente dêle. A remodelação de Govêrno, a ser me. traba.lho, índasando da- que revol�o�1 Bida, .que che- pois vem êle se empenhando tônio Moura, está vasada vitima, que aponta corno

empreendida pelo sr, Getúlio Vargas, teria o sentido de qUI e dali, apuramos que, de gou a exigir do pai metade para que o seu pai seja -li- nos seguintes têrmos : responsáveis pela sua des-·

uma. satisfação aos anseios populares e se processaria fato, o que está 'havendo do- dinheiro da venda, amea- bertado da Colônia, em vis- "Ontem, pela manhã, com- ventura, os marinheiros

de forma a merecer boa acolhida e colaboração dos prin- com êsse ancião merece a çando-o de chico�e e� pu- ta de não ser doente, não pareceu nesta Delegacia, o Abel' e
.

"Sardinha", êstes

cípaís partidos. O Presidente procuraria cercar-se de atenção das autoridades. nhos, conforme fIcara pro- passando toda essa farsa senhori Antônio Moura, pertencentes à tripulação
pessôas capazes de ajudá-lo na obra ;;d�inistrativa, a Os FATOS vado em processo, se este de um movimento de Bída professor do Colégio "Gora- do vapor Camocim. Ontem,
fim de restabelecer o clima de confiança indispensável Manoel Balduino da Sil- for aperto. Há dias passa- para assenhorar-se dos bens ção de Jesus" e residente à regista a parte, ap'ós� a saí-

. à preservação do regime e êxito de seu Govêrno. veira é um velho josefense, dos, Bida,. em companhia de oaternos.: rua Almirante Lamego, 7; da da autoridade do Hospí-
A reforma que se anuncia como certa seria feita em homem de bem, muito con- guardas da Colônia Sant, Aí fica a dolorosa hístó- comunicando que seu . af i- ta, foi cientificado, pela 11'-'

breve, talvez mesmo logo após o Domingo da Ressurr�i- ceituado e acreditado na- Ana surgiram na casa do ria que a reportagem co- lhado Mario Lino de Olível- mã Diretora, que a vítima

ção , . . quela cidade. Todos o dão velho Balduino, apreendem lheu e que tanto tem dado ra, com 19 anos de' idade, Macio Lino de Oliveira, ha-
----�- como homem normal, ponde- a escritura da venda do que falar em São José, cujos de êôr branca,' de..profissão via falecidõ, motivo porque

rado, trabalhador, cumpri- terreno da meação e resol- moradores, unãnímímente, marcineiro, trabalhando na-. detérminou a remoção do
dor dos seus deveres .e com- vem levar o velho para a se colocam ao lado do vé· quele est�belecimento, na seu cadáver para o necrotê

promissos. Ninguem conhe- Colônia, afim de ali ser in- lho Manoel Balduíno da .8H- quarta-feira última, ou se- rio da Secretar-ia da Segu
ce ato seu que mereça sus- ternado como demente, o veira, a quem estimam ·e ja, dia 26 do corrente, à rança Pública, para a devi

peita de ser o mesmo um que possibl'litaria anulação respeitam o mesmo não acon noite, .embarcou em um au- da autopsia, que foi feita
doente mental. Alguns alu- da dita escritura. Em meio tecendo com Bída, que é tomóvel desta praça em pelo dr. Fernando Emidio
dem a um ecsema como ún i- ',do caminho o 'ancião louco, ·considerado elemento sem companhia de trêsrnaninhei- Wendhausen, às 6,30 horas.
ca moléstia do velho Bal-' para se livrar dos seus al- va'lidade moral. ros do vapor "Camocim", Conseguiu a autoridade sa-

duino. i
gozes, executa um estrata- ora surto nêste pôrto, indo bêr que as praças de cava-

gema: afirma que quer pas- Nova Droga Coo- com destino à Capoeiras e Ilaria qu� recolh,eram a vítí-
sar 1).0 tabelião Arnoldo' só regressando ria madruga-. ma despida nas ruas desta

E d A b
de Souza para apanhar o di- tra a «Pest8 da .à .c�sa levado, p�r ·?ois 1 C�pital são; o c�abo Carlos

spera _
a· A . selvíçio Da Maioria Dos ,nheiro que seu filho Bida policiais da cavalaría.: Se-' Miguel Lopes e '0 .soldado

, procurava em sua casa, mas BraDei" gundo colheu .do próprio a-I Alfredo Aníbal Ferreira e o

-e'us�500 ml'l' C'ruzeíres )'.8' custou que estava deposAítadob·na- RIO, 2 (V. A.) - A pro-
filhado os refertdos mari-l sargento Mario Maf.aldo de

n
_

ao 'lu ele cartório. am ição nheiros, em' Capoeiras, se- í Carvalho que, na noite de

E
.

d
� do filho não lhe deixa per- poslto de' uma nova droga gundo presume .0 declaran- � quinta-fêíra para sexta-fel-

sta O O processo de Xapecó ceber o golpe da vítima. Re- para o combate à tubercu- te, levaram-no para a mata
.

ra, compunham a patrulha
g ressam e vão ao cartório. lose, descober-ta pelo médi- ali existente e após forç-a- de 20 quarto.P. UNIÃO, 2 (O Estado) I Laerte Martins dos Santos,

I
a agravante do art. 45, in- L' t t h

.
.

j ID CIAS
C

a, com es emun as, o ve-
co gaúcho Oscar. Per_.eira, 110 a

.. s.atis�azer �eus intentos PROV EN
- ° Estado de Santa ata-, I Lair Simões, -Mateus .Lago, ciso I, como "mentores do lho relata o que está acon-

professor da Universidade I
e devido. à reação, passaram Com, o.' registo dêsse fa�o,riria já teve mais de meio O,l'lio Baldissera, Presen- delito". tecendo e' declara que nUD- . d I b f Pol era entrou maça-omilhão de cruzeiros em gas- tino Rampaneli, Vitorio Ca-I Guil'herme Tissiani e J0- d 'f d' h

. d.o.Ri.o Gra�de do Sul o ;di- a, ftgre 1-? a S?COS e� o e-
I af. . dI. u e

Ih'ca' eposl ou melro com" o' ..

-.
.'

.
-tadas e .amda desPoJaram-', a 1m . e apurar, como e

tos somente com o' proces- dore, Raimundo Fuzinato, ão Crispim Topazio. tabelião. Com isso escapa à retor dQ S,erv.lço NaCIOnal
nos .d.e suas r'oupas, soltan- compete, a responsabilidade

so de Xapecó. Há 30 ,meses Alberto Ba1dissera, Leonar- Tambem estes 2 foram·in.:' . . .

B'�
.

d
.,

prisão. A nOite, lua, am· a
.

de FIscalização da' Medicina do-o na estrada. Em conse-I '�·ela.morte daquele jovem.
que as autoridades cwtari- do Baldissera, Silvestre Se- clusos nos artigos, 121, 212,

.

com os 'guardas;.da Cdlônia declar9u: q:uência dêsse fato, domin- I As'sim, segundo sabemo,s, as
nenses vêm tra-ba-lhando verino Barela, João Zani, além do 129, lesões corpo- volta. a São José e dirige-se .

f'lh d 'M .

d t'd d
.

t- d
111·SSO.

.

M I'al·s.
.

- "O "Fimolisina" e' um·a go, o seu a I a o ano' e·,' au 01'1 a es navaIS es ao e-
Demétrio Los'S, Marmo .a- d J' d D' 't 1ao r. UIZ e Irei o, u- .Oliveira, de posse de uma' terminan.do o regresso da-

A títu'lo de curiosidaçle gro" Aibel Berlolet, Artur Artur Argeu Lajus, foi d'b
..

d bactéri,a ,tendo' alguma in- I
.

I nan o�o' com uma narra- cex.'ta dose de aréênico, ad� quele navio a êste porto,organizamos o seguinte re- Weirich, André Maldaner, indiciado no's artigos 121, -

d I t flÚência' em deter.minados- çao a oucura pa erna e quÍl·ida em uma das farm.á-' nara que os responsáveislatório de d'espesas: Albino Pedro Panizi, Euge- 212, 129 (lesões corpô·rais) e . .

t' d t casos 'de ttlbercu·lose. I
...

mSls m o na urgen e neces- Não cias desta Cap' ital, tentou I sejam apontados à justiçaMedicamentos, hospitais, nio Josefino Bernardi, Ho- 317, corrupção passiva. 'd d d
.

t
N

d dSI a e e m ernaçao o 0- se diga que êle venha como contra a vida, ingerindo a- e sofram as penas da lei.
farmácia - 100 mil cruzei- norio Camargo, Mateus So- O promotor Daura 'apre- Mte na Colônia. O dr. Juiz
ros. E1tapas (10 cruzeiros inski, Venâncio Silva e Mo- sentou seu trabal'ho fixan- de 'Direito acreditou, de boa'

novo tratamento da tubercu

por dia, pesso'al) - 423 mil desto Reis. dO"1se nos libelos represen- fé, na história que aquele 101le, pois não se presta a

cruzeiros; Alugllel do moi- - Esses 30 estão incursos .tados pelos artigos acima bom filho lhe contava. E o to·dos os casos. Não se con

nho onde estavam presos - nos'artigos 121, § 2.0, homÍ- referidos. velho Balduino foi levado à
150 mi'l cruzeiros; Despes�,:; cidio qualificado ,e 212, vi- E' ESPERADA A ABSOL- Colônia, depois de depos.ital:
com juri

.

(viagens, alimel1- Hpndido a cadaver. Fortu- VI-çÃO DA' MAIORIA DOS dinheir.o e escritura no .Gar-
t -) 20'1' B ld' G t REUS' mici'na ·ou penicilin,a no tra-
açao - mI' cruzeiros. nato a Issea, erv.as o .tório, por ordem do Juiz. Na
Total - 673 mil cruzeiros. Melo, Hermes Mimrída, Hei- A opinião predomi,nante é Colônia o vel'ho foi apresen-

tàmento da tubercu'lo-se. Ele
E' claro que não dispo,; muth W.eirich e Inácio So- qu� a maioria dos reus será tado amarrado com cordas, entra na terapcutica apenas

mos de dados· concretos, máS inski. absolvida. Espera-se mesmo como doente a.gitado e peri-' comQ coadjuvante. no tràta
o certo é que os calculos a- ' Esse gl'll'PO está incurso que todos' sejam atingidos E l' h' Icima foram feitos ao mínj- nos artigos, 121, � 2.0, e 212 pelo benefício da 1i.berdade. �f:Z�;1. a se ac a mcomu-

=�(�,....(,...(,.:'
mo, devendo-se notar que com agravante de proteção Há rest�ições apena,s Não atinamos como tenha * Ontem, nesta Capital,
s·e estendem até ..o mês de da autoridade. quanto a LaJus �ue, segu�- sido autorizáda essa inter- * * em poucos momentos,
m.arço. Daqu! par� fre��e Pedrá �ral1'n,.E.squ·erme- do alguns, devera ser pU�I-1 nação, de vez que ela depen- no Mercado Público e nas
,amda havera mUIto ma

""1
sere DaVI, VergmlO Toma- do com 20 anos. Os advoga- de de um processo prévio' ruas os vendedores de' ca-

P�r outro lado, o Estado _f?1 ze'li, Ag�pito Savaris, Luiz dos_ de defe�a, como é óõvi�, I
'

marÔes acabaram com êssJ!
aCIOnado por uma fam.�I,la I ManegatJ, �ernand� Toseto, e�tao convictos

da. �bs.olvl- ,'SeA'lo por 'pescad� que trouxeram à
das vítimas e deverá se-lo, João AurelIo TuratJ, Pedro çao dos se_us constItumtes .

. venda�
por outras, o que aumenta- : Compagnola e Mois,és Bri-l ao,passo que a acus'ação le-

d- b
· Nas praias no São Luiz

rá em muito? onus pa,ra '0
. zols. va grandes esperanças de 10 elro no. Saco. dó� Limões n�

tesouro c'atarmense. I Estes 9 reus estão incur-I obtér condenação de todos Algumas emprêsa,sa de Prainha' à Pedra Grande o
Os gastos dos reus com 1;' s implicados

"
.

_ '.

sos nos mesmos aI Igos com o . coletivo desta Capital, à peixe não chegou para os'
os advogados nao nos fOI f·" 't

. 1 1 falta de troco, face à caren- que lcaram·a sua esprel a.
posslvel obter, Ca .cu ,am F'

.

't d·d
certas pessoas ligadas ao

H·.O J. E!
. cia. de 10 e 20 centavos, re- .

OI rO\�c�, ,�Ul o . re UZI a

processo que no total, des- I solveram '-a.dotar, em caráte�: a co a raZI a para o con-

sumo.
de o início da formação da experimental, sêlos do Cor- Quinta-feira santa, o po-
culpa, os acusados gasta-I reio, nessas importâncias.

I"

vo, trad.icio.nalmente respei-
"'raro cerca de um milhão d-e

EM TODOS OS CINE""AS DA Ant t
�

.

d' tador das normas de vida
cruzeiros com .custas judici- /ou e-on em, esse �pe 1-

t religiosa,. não procurou de�
ais, despesas de viagens pa- CAPITAL:

en e teve inicio, despertan-.
t I· tst.'Jar ou 1'0 a lmen o que

ra os defensores honorarios do, como é. natural, lllguma's não o pescado. Correu para
profissionais e outras des-

M ,- d G
'

I I
. críti,cas de pessôas .que fica- o Mercado, para as práias,

pesas decorrentes da, situa- I
.

ar. Ir O' O '00. 8» ram surpresas com a per- em busca do produ.todo
ção. .« . gunta do condutor "aceita mar, Que os homens bus�amAlém disso deve-se acres-

.

1 sêlos? ..." que sll,bstitue a com sacrifícios, com ri�coscentar que mUItos de es, se
.
-

t t l'd d
.

d' BIN H BAUER clássica de ·que "na-o tenho
da própria vida .. '.

nao a. o a I a e, pre.lu 1- Com: Jean GA' - arry .

Mas, oecusto do pescado
caram s,eus negocios e ativi- tostão"...·

ATENÇÃO PARA O HORARIO: não estava ao alcance da
dades, causando prejuízos Mas, para evitár aborre- maioria, a pobreza. O peixe.
financeiros para a família, RITZ � 10 _ 1,45 - 3,30 - 5 - 6,30 e 9hs. cimentos constantes, das 'custa muito, nos dias pre-
inclusive arruinando a vida, sentes. Os pescadores tam-
os mais pobres. empresa·s e dos próprio's
RELAÇÃO DOS REUS ODEON - 2 - 4 - -6,45 e 8,30hs. passageiros, não há dúvida bém sentem a elevação do

SEGUNDO SUA QUALIFI-
IMPERIAL - 2,30 - 4,30 e 7,30hs. custo da vida. Com o açucar
ROXY - 2,15 - 4,15 e 7hs. que o novo processo não é

a 7 cruzeiros, o arroz alO,
CAÇÃO CRIMINAL

GLORIA _ 10,30 _ 1 - 3:_ 5,30 e 9,30hs. máu. Nem má nem incon- o feijão. a 8, a farinha de
São os seguintes os l'eus

.IMPERIO _ 11' e' chs.
.

t
.

d· t,., vel1len e, porquanto ·os se- man l"Oca, es a que nunca
do juri de Xapecó: Alce- ,.

los tambem
-

b'd deve faltar à mesa dos po-bia(I�s de Oliveira, Portoí sao rece 1 os

I d" bres . homens-do-mar, ao
Angelo Cella, Américo Mi- .

N
' pe os 50n utores, quando os

chelin, Alcides' WizOl·cho- SENSACIO. .� AL.! passageiros não tem .essas
preço de 5 cruzeiros, não

wski, Antônio Sasse, Fer- moedas _para completar o pa-
há outra alternativa. - o.

nando do Nardi, Fiorindo pescador tem que. vender ca-

Scusiato, Jovino de Melo, 6 CINEMAS! -- �3 SESSõES! gamento devido. 1'0 o seu peixinho ...

.-

pai
Jovem empregado do Colégio "Coração de Jesus",

depois de levado para. Capoeiras, por deis marinheiros
elo NH CA�üCIM, onde teria sido seviciado, acabou

suicidando-se. - O fato levou a Polícia a agir, estando

as autoridades navais aqui sediadas dispostas a provi
denciar como de direito.

'_.

Florianópolis, Sexta-feira, 3 de Abril de 1953 .

FV0eQanie
A renúncia do Prefeito de Turvo inspirou. ao

_ nosso estimado Governador uma visita oficial' àque
le município, nas vésperas de a Câmara Municipal
eleger a novo titular.

S. Exa. a,balou-se para lá, onde, quase sem au

ditório, recitou o seu velho e sovado poema intitu
lado Paz e harmonia. Gomo não houvesse obras a

inspecionar, pelas redondezas, matou o tempo pales
trando. sôbre a conveniência de o novo Prefeito sair
das fileiras udenistas, {lfim de .o município não ser

prejudicado administrativamente. Lembrou que a

Câmara, elegendo- um elemento da U.D.N., estaria
cumprindo o dispositivo constitucional que estabe

l�ceu a harmonia entre os poderes. Cumprida a mis
são da sua visita oficial, l·egressou.

O prefeito eleito foi o sr. Luis Maragno, pres
tigioso prócer do P.S.D.

funda o "Fimoli-sina" como

um substituto .da estrepto-

x1Cx
Dentro et:n breve vai haver eleição municipal

em Guaramirim. O nosso ilustre Governador já lá
esteve, auscultando os anseios do povo. Fez promes
sas do primeiro ao quinto. Tudo quanto lhe pediram
e o céu também. Mas não gostou do ambiente e, por
isso, vai policiá-lo melhor.

.

XXX

Esse' brilhante espiríto, feito de sarcasmos e

paradoxos, que é o dr. Salgado de Oliveira, decep
cionado com o pleito paulista, comentava outro dia:
- "Como aquele personagem do Eça, na Cidade e as

serras, todos os partidos políticos têm a sua Mada
'me Colombe. Vai lá um dia, comem um pa.to e be
bem' tre� g1arraf·as de Borgonha. Depois, atiram--ise
à. cama,' aprontam a 'sepultura, branquinha, de lou
ça, 'com asa, e vomitam tudo: o pato, o Borgonha, e

Madame também!"
xxx

Uma comi.ssão de professoras, de várias dezenas
. delas,-esteve em Palácio há dias, para uma entrevis
ta com S. Exs., o sr. Governador. Esperaram, as

professoras, várias hora.s e só a muito custo loram·
recebid·as três delas. Expuzeram a situação de vida
a que estão sujeitas, com os atuais vencimentos. S,
Exa. ollviu e declarou que nada podia fazer porque
os deputados da: opos"ição irão querem dai' aumento
ao funcionalismo!!!

Diante disso, elas, que conhecem os fatos, sai-
ram muito satisfeitas Cf>m S. Exa.!!!

.
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