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tulo na história de Santa Catarina: A época do obscu-
,

" (iU,I,',", i ,�.. ...•),d'i��r.:,;, ,f", ",,' ,\ ', __", .',*""!,,,_',,'_"';1i_.:';,'rantismo e da incompetência. Não se citarão nomes por-
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'
- � -. �

que não os há com merecimento para as páginas da his- INSISTEM EM '6'. O 0/0 DE AUMENTOtória d'um Estado que se preze dêste nome. Por toda par-
, _ , �--

te veem-se incompetentes arvorados em dirigentes; por '. I 171 P dtod-OS os lados, aparecem políticoides a explorar a cordu- S. PAULO, 8 (V. A.) - 'quanto Wais de sete meta- fOI:ne�er generos al imenti- ção que conc�lie os interes- esea ores
ra de nosso povo bom e ordeiro; por todos os cantos açoí- Em Assembléia realizada! lurgicas entraram em greve. cios' aos tsabalhadores ne- ses dos patrões e dos em-

I TOQUIO, 8 (U. P.) - A

tam-se rebotal'hos da raça humana, tramando contra a 110je pela manhã os tece'lões I Além dessas industrias cessitados. Calcula-se até o' pregados para promover a,.
.
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Russia e a China Vermelha

dignidade, arquitetando intrigas soézes, desbaratando o msrs em na pre ensao os p�ra IS� a.s ou�ros esta e e- mo�ento e� o nurr:ero ,

vo ta a tranqUl I a e pu 1-
'.

conceito de ordem e justiç,a à fôrça de Fôrça. E sôbre tu- 60 por cento de aumento, cimentos mtertomperam o I de mdustnas metalurglCas ca.., devolveram, sem qualquer

elo isto, sôbre êsses cáos, dentro desse "não sabemos pa,- considerando a alto do cus- trabalho, inclusive fabricas atingid�s pela greve e cêr-l Tambem estiveram hoje notificação, os 171 pesca-

ora onde vam-os", entr'onam-se os donos_ do poder, senho- to da vida desde 1944. de produtos quimicos". ca de '70 mil o número de de manhã no Palácio o bri- dores japoneses e os cinco

res absolutos d'Úma nova oligarquia fugida dum quarto Decidiram tambem os Os marceneiros e carpin- grevistas. I gadeiro Armando Arariboia barcos que haviam sido cap-

do Marquês de Sade'. Por todos os lados, onde a luz alu- grevÍstas enviar um memo-' teiros na ultima assembléia O.

go�yernador
Lu�as -' N?-I- Co�andante d:;_ Quarta turados por navios comunis-

mia, há esgares de pouco caso, há gargalhadas de gozos, rial aos patrões protestan- extraordinál'ia rejeitaraIp a guelra arce� reUlllU hOJe I Zona Aerea e o general Ed, T
�

há trêmulos de sadismo, há nervosismos psicopáticos, do contra a retenção dos proposta d'o aumento de 23 às 12 oras o secretatiado gar Oliveira, 'comandante tas no nno passado. res

('orno. se o mundtl"ppraf;se neste, Govêrno c no Estado, de ,pagamentos �, solicitando, por cento. >

� /, .!l0. PRlá cio dps Campos Eli-I da SegupcJa Região Miltiar,,' navio�'l conduzindo 147 pes

Santa Catarina e hão Jwuvcsse mais futuro. Há um ·um- que' os saláTio� retídtfs Se.-,i Qs� mef$'-ll'gj�s 'dist:rl- seôs. N ssa �'reul1iao o go, os qu)ais :lf1antiver.am longa I câdores 6hegaram esta- ma

biente de reinrldo Cesãnco estagnadQ. Há cons.ules é jam pagos até o 'décimo dia bl�ira.m um comunicado' r�a- vernado.r;,do Est.ado �ez a�" conferên�ia com o governa- nhá...a Nagasaki, vindos de

pro-consules para fazer valer uma estúpida "lista. civil", útil do mês.
.

dflrmando, o Plol1t_9 de vista ,pIo rel.dto dlO! sItu�çao r�l dor do Estado.

I Shanghai. Os outros dois,
válida nos imposto.s, nas barreiras de fiscalização, dentro Com novas adesões am- e que so vo tarao ao tra- nante 11a nossa capital, pnn· O movimento grevista de-

b d
das repartições; há um filhotismo farisaico. Há de"tudo plio�-se hoje o �ovimento bal�o quando suas r:ivindi- c�palmente em. fac,e dos mo corre em ordem, não se ten- ,

com 24 pescadores a or 0,

o que se não ,pode desejar para a felicidade de um povo grevista. ·Os �eceloes de S�- caço�s forem atendidas .e ylmentos grevistas. do verificado a repetição! chegaram ontem a Wakka

ordeiro. Diz o. ditado que "vox populi, VQX Dei". Mas des- rocaba aderIram a?

mov:-tdepols
de

.

serem con.cedl- .

R.eve'lou tambem os e�ten- dos disturbios da ultima se- i, nai, o porto mais setentrio-

t. trunfo saiu ao cont.rário e o Diabo'pregou a sua mento. Cerca de qUInze VI- das garantIas aos grevIstas. dlmentos que vem realIzan· mana
..
0 ambiente,. entre-, nal do Japão, vindos daa vez, o

d
.

t' t b A t' d h
. .

I d
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peça: O po\'o falou, mas o. éco foi do Diabo, que às

ve-I
ranas Iv.eram s'eu� ra a·

_,

par I:' .e oJe a CO�IS- .0 nestes' últimos dias.,. A tanto, e de expectatIva e de ! ilha de Sakalina dominada
zes banca o ventríloquo. Nunca tant.os em Santa Ca�ari-, lhos P,arahsados hOJe, en- sao de grevistas passara a fim de encontrar uma solu tensão. ' I I R'

'
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pe a ,USSla.

na erraram tanto; n.ando. ganho eleitoral a um Governo ró����
"

�•••••••••••••
'assim. Não há obras, não há placas de realizações, não '�- "Mil ...

."..;1: "..

8.há nada. Só uma coisa de fato existe:'VOl:ttatIe de man- )" ' orreram. as 1 pessoas a p.
'

p
.

I;t·daI'" de go'vernar, sem saber mandar o que e governar �
" I naos O I ICOcomo, No Império. de 'R:0ma, nos seus dias tIe pré-exiten. '"l�"': b'o"rdOli�do «DU�lupl·nar» 1ft

cialismo, o Cesar assmava de cruz os atos de guarda • &...... O Diário da Tarde, há dias', assinalou o �u en-

pretoriana. Era () poder pelo poder. CANAKKALE, Turquia, sábado pa'ssado, informan- nha otomana revelou sába- tusiasmo por verificar que em Lages ninguem es-

Enquanto isso, o PSD (não queremos saber de poli 8 (U. P.) :._ As autoridades' do-se que morreram todos do que as más condições at- mola pe'las ruas.

tica e não pretendemos apontar ninguém como bom), ci�is turcas detiveram hoje' os seus 81 tripulantes. mosfér'icas e a péssima vi- Nisso, sem dúvida, está um reflexo da cultura
mantem-se num silêncio de dignidade, pois que tem a I lageana, que penetra os problemas sociais, resolven-

o capitão Oscar Lorentzon,
I

sibilidade foram as duascedeza de que o seu tempo saudoso e benéfico vo.ltará do-se, e não alisando-os apenas, como aqui, onde o

breve'. Não há aquele linguajar antigo de odio e despeito comandante do navio sueco A prisão deu-se a bordo unicas causas aparentes da número de esmoleres visivelmente necessitados de
E' o. silêncio digno dos :vencedores dignos. "Naboland", em consequên- do barco mercante sueco colisão que se verificou às amparo cresce de dia para dia.

Se'nho!' Governador" dê baixa a essa equipe que pro- cia do acidei1te que reduD- ,"Nabo'land", ignorando-se 'duas horas da madrugada. x x

vou ser incompetente. Convoque outros mais çapazes e xdou na perda do seu sub- até agora os termos da pro- O "Naboland" del\ entradamenos interesseiros. Há os que são patrio.tas, deixe de Falal'am, em Lages, a propósito, que' o Governador,
] d t

.

t
.,

P 't
. marino - o "Dumlupinar" 11unc, ia. Quanto ao navio, no porto movido por suas dI'a o os pra rIO as; aos pnmell'o.S serve a a na; aos se· quan o por a aparece, vai' mendigar prestígio .. E' o

gundos só interêssa o prato.. Se Vossa Excelência ind'l - e de 81 vidas. O subma-

[dOiS
guardas ,armados tur- próprias forças. O local do único, que aparece por lá ...

'

tem pensamento de ir ao Senado ou a outro lugar que de- rino, que pertencia anterÍ<n'- cos montam vigilância em §tcidente está a cinco quilô- x x

pende do vot(j do povo troque de "team". Inda é tempo de mente aos Estados Unidos, sua casa das máquinas. metros do cais. x

corrigir o êrro. Pense no povo, Sr. Governador e deixe de .

f d
. Anda aí nos comentários de rua o caso do Clubeafundou-s� nos Dardan.ello,s I Um In ormante a man-

lado o.S "amigos do peito". Eles sempre estão com o Go- Atlético. Havendo comprádo um imóvel para sua

vêrno, nunca estarão com o Governador.
*_

séde, a Prefeitura resolveu associar-se à compra,
Responda ao silêncio da dignidade do adversário

l � � (*
surripiando-lhe parte do terreno. Na hora de apre-

com a dignidade 'da ação. Lembre-se de que não há par-" . '

'

'

* sentar os títu'los de propriedade, a Prefeitura não
tidos, mas o povo. E um povo massa.cra§o vota no pri- ao'ça o o spaço

os tinha! Mas havia um mapa, desses que a gente
'meiro que aparece. Esta é uma lição tIa eleição.. .

.

A't ..

d manda fazer, a qua-lql1er hora. A chantagem vai
(De "A Tribuna"; de7-4-53),' seme:te:1eerh:�.t���:�z�h:� para o Judiciário.

garam 230 quilos aco pa
nhadas de uma ordem.
pousaram alguns dias
na repartação ou rua s-

conde de O t P �t ,eleição, o sr. Governador do
u 1'0 re o e, u a

E t d t' a técnica devêz refeitas da .estafan e
s a o reped,1Uviagem, foram levadas á

I
prome�er tu o para não

Pala'c' (
. .

t' cumpnr nada. Alguns co.r-
10 assim lU Imava a

I"
" .,

t'As provas ànteriores da rde) d te IglOnanos, mais ln Imos,
, ' mOe'ntm "lgon e pressuro�a- fizeram S. Exa. saber o queatual série haviam sido fei- e a uem as re-envlOu ,

tas colocando os explosivos a' L B A E t'
.

d Q povo, a boca pequena, co-
, . . . s a pOIS, e pa- "I

'

em torres de 100 metros de "aben W ld'. B h mentava - sso tudo e t'3-

I
L S o sr. a);l usc, I _

J' f I d'b
. ,

altura.
'

eterno candidato á de uta- ,peaçao.
a omos' u I rla-

. ,P
'" I dos uma vez e basta.

ção estadual pelas hortali
ças. Ante tamanah bagagem
vegetariana 'o ardiloso ti
tanozinho do pobre funcio
nalismo ·da L. B. A., prepa
rará sua salada política,
distribuindo as verduras ao

G·re v e Dos Tecelões

·.Situação láte�n.aoiod
'EISENHOWER E· ADENAUER ENTREGUES,!DESDE ONTEM,

\ ' A
- ESTUDOS SOBRE OS PROBLEMAS ATUAIS

NOVA IORQUE, 8 (U. unidade européia. importante, isto convenceu que antecedem o texto de para Washington, perrnan e- procedente de Bonn. Assis- meter numa campanha ele i-

P.) _ O chanceler da A'Je- Ao manifestar sua gratl. ao povo alemão de que na uma declaração preparada cerá nos Estados Unidos, tirá êle às conferências de: toral. O seu partido cristão

manha Ocidental, Konrad dão aos Estados Unidos por vida das nações, a fôrça e previamente. I por uns 15 dias. Disse que-rAdenauer com o, presidente' democrata trata de obter um

Adenauer chegou hoje, a sua "ajuda e bondade" para' o egoísmo não constituiem Quando lhe perguntaram se propõe a visitar ul).iver-: Eisenhower e o secretário' novo mandato de quatro a

,esta cidade, a bordo do tran- com a Alemanha, declarou: os' únicos motivos atuan- qual a significação da cam- 'sidades daqui e de Chicago' de Estado, John Foster Dul-
'

nos.

satlântico norte americano, ; "Raríssimas vezes, na histó, I tes". panha de paz da União So- I
e que tem intenções de em- leso I �-()---()�>��

"United States", para man- ria do passado, um povo vi-I Adenauer declarou que o viética para a sua página: barcar para o oeste, via; Adena.uer, como � pres�-' Exooerado O Mio'
ter uma série de importan- torioso extendeu a mão pa- reconhecimento, pelos Esta- e para os demais países da aérea. No Hotel Waldorf,; dente Eisenhower, e parti- I

d T b Ihtes conferências com o pre- ra ajudar aos vencidos co- dos Unidos, das obrigações comunidade defensiva do' onde se hospedou, a bandeí-
I
dário decidido da unidade O ra a o

sidente Eisen.howoer, � .o�-I mo .vós o fizeste�". Tal sim- impostas por ,s�u po.derio e I Atlântico, o chanceler res- ra da Aleman�à tremulou; da � Europa o:idental. Seu,
BUENOS AIRES, 8 (U.

tras personalIdades oficiais
\ patía e generosidade - R- rrqueea, ficará inscr-ito "em! pondeu: "Ao regressar de ao lado do pavilhão dos Es- ,apolO entusiasta ao plano! �

..

de WashingtoI1' � po�sivel ,cresc.entou - "levanta_ram: l:tras de out;'o" na "histó- Washin�toh, saberei ,de, tados Un,idos, pela primeira d� p�rticip�ção_ de m�io i P.) ,-
O �1�ISt:·O do !raba

que as, conversa5oes girem, 'o an imo do povo .alem�,o e na de nossa :p�ca que con- mais coisas do que. agora e
I vez, em 10 anos

..Ja��s D.I n:11hao de al.e��es n/o Exer-11ho ,e Ass�stencI� SOCial, sr,
,sobr�tlldo em torno dos e- lhe deu nova confiança. E tem tantas paginas obscu- então responderei a. esta I Ccnant, alto comissarro dos c íto comunitárto europeu,' Jose Mana Freire, e o se-

feitos da campanha s�viéti- con tiriuou ; "E o qu.e a mim Iras". O chancele�, que eon-l pergunta". Adenauer, ql�e I
Estados Unid?s na Ale�_a- lhe valeu ,a oposição tanto

I cretárlo particular da P.1e
ca de paz, com relaçao, à me . parece espeCialmente I ta 77 anos, leu tais palavras devera embarcar, amanha, Ji.ha, chegou, ontem de aviao em seu pa.ls Lecísl nt� F'ran- sidêneéa, sr, Juan Duarte,

'i.
-----,---- ---- --- ca, Dos seis egis alvos na-. .

J '"'''�' �ionais, que deverão ratifi-l apresentaram hoje sua re-

�o_o....o_()_o_«() , . '. ti ....J' d
'

, cal' o tratado do Exército j J1UnCla, por mo IVO:; ie sau-

-I� O
·

f D·' 'Ellrope'u, apenas a Câmal,'a' de. Duart,e é irmão da fina

•

mais 8n ISO la-, I do� Dephtados d� ,um d,os I da Eva Peron.

le
fiO de S.,.Catarina, i pa ises o aprovou ate

agola., 'A emissora oficial ao no-
:::, Opina-se que Adenauer .. '. _

â "

AI I
treta r as' demíssões, asseve-

A XXXIX ,espera regressar a ema-
.

,e
no

c nha, com algumas PI'omes-,
rou que 'a campanha de

, sas ,de importante auxílio, o

I
bem-estar do presidente exi-

•- N. 11.658
o I que

o ajudará a. :ontra�ô.r I
ge homens fortes e, como

• em parte a oposiçao POlItl-1 não lhe podem dar um apôio�()""()",()_,>_o�,)",,, I B
__________________________ - 'I

ca. Ao regressar a ?l1n, eficiente, não puderam to-
Edi"&o de hoje - 8 págs. Florianóp.olis, Quarta-feira, 8 de Abril de 1953 " C $ 1 Adenauer enfren t a r a a,

.

______-�_--_----------:__---------- ___....._

r ,00
__ perspectiva imediata de se

I
mar outra atitude.

I�>-()7.�;;;(:--()_'i
, Rubens de

I"'" -Arruda Ramol

o '
GERENTE I

, Dominto�' F. "I• de Aquino
o

'

'1IiM,.-.<����

MOSC,QU QUER
Paz Com a Igreja Romana

CIDADE DO VATICANO, ' jam, todavia sinais no hori-
8 (U. P.) - O orgão dp va-I zonte, de melhores dias,
ticano, "L'Osservatore Ro- confiai em que o passado
mano", disse a semana pas- pode mostrar um -caminho
sada ,que o novo regime da de saida ao povo e que po

Russia Soviética havia indi- derá conduzir à liberdade".
cado que "suavisaria sua Aos estadistas mundiais

atitude ao menos com a 1-
. que "se esforçam sincera

grejà". mente por ganhar a paz pa-

LAS VEGAS, 7 (U.P.) -
A 24a explosão atômica,
dentro do território dos Es-

esta manhã, e dois aviões a

jato, sem piloto, se dipu
nham a' voar através da
mortífera nuvem radioati-

Embora a, CoÍnissao de

Energia Atômica não. haja
fomecido detalhes da' pro
va, acredita-se' que a de ho

je foi feita com um artefato
atômico lançado do esp:lço.

Em sua recente excursão
de cabala eleitoral pelos
mlmicípios onde vai haver

gou um .. pouco. nas pl'omes
sembléia pelo descalabro e

pela inércia do seu govêr
no. E, para defender-se dos
seus saldos n.egativos" deu
para atirar pedras também
no sr. Getúlio Varga�!

------ �--------.. -----------

tados Unic1os, estremeceu
o deserto do sul de Nevada,

,ra a humanidade temerosa",
Em seu discurso de Pas- o papa disse que não �e de

coa, o Romanó Pontifice a-! salentass�m pelas dificul
,

centuou, sem mencionar, en-I dades da terra; que a jus
tretanto, ao comunismo: "E tiça da causa os proporcio-

, I
vós, amados sacerdotes e naria fortaleza e <;lxa'lá o

seculares, que estais sOfren-,'próprio Jesus, prfncipe da

do por Cristo sem que ve- paz os apoie.

EXPLOSÃO TREMENDA
O resplendor da explosão LAS VEGAS, 7 (Por Ro-

foi visto aqui, às 7h31m, im- bert BenI).yhoff, da U. P.)
pressionando pe'la intensi- - Um novo engenho atômi
dade excepcionalmente bri- co secreto explodiu hoje sô
lhante. bre o deserto de Nevada, a

Esta explosão foi à

quar-I
uma, altura superior à de

ta_ da série de experiências qualquer outra prova já re- respeitável pú.blico, fazen-J
da atual primavera, rea.Jiza- alizada nos Estados Unidos, do supôr que doravante

1 •

da� �os �ampos de pro�as I e, .ao que parece,. a explosão o amparo á Maternidade e

atomlcas SItuados 105 qUllo- ; fOI uma das mais potentes á infancia será confiado ao

metros a noroeste desta Ci-!' das provocadas até agora Fomento VegetaL .. IComo
dade. neste continente. I é que pade, h�in?

'

o convite com que o dr.
Bento Munhoz da Rocha,

O govêrno prometeu-nos ilustre Governador do Pa.
vida barata, transportes raná, distinguiu o dr. Nerêu
com fretes menores, não atl- Ramos, preclaro Presidente
mento de impostos. A única da Câmara dos Deputados,
realização que vimos até a-' para visitar oficialmente o

gora são os postos fiscais Estado vizinho, causou mal
por todos os cantos, inúteis, estar no Palácio do govêr
administrativamente e. bons

x

'la, "tripulados", somente

por um casal de macacos e

vários ratos, com fin's ex

perimen tais.

x

no.

apenas para dar emprego
aos ,afilhados". Tanto que o r. ll'Íneu Bor'-
Depois da advertência, o nhausen queria iI! fi Curiti

-sr. Irineu Bornhausen sosse- i ba, pasflar revista às tro
€las e passou a culpar a As- pas!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eis alguns dêsses Preços:

CASACOS E TAILLEURS

; .r
-'

Casacos compridos ..es ,.. à
Casacos 'Compridos, pura lá, forrados que

valem Cr$ 400,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à
Casacos pura lã 2/4 à

Casacos .!lura lã % , . . . . . .. à
Casacos 2/4 godê, lã Cote lê ..

' à
Casacos 2/4 bem godê .. . . .. .. .. .. .. . . à
Casacos finíssima lã Cotelê à

Casacos veludo superior 2/4 à
-Casacos Veludo Italiano à
Casacos modêlos finíssimos de valor médio.

" ,de Cr$ 1.000,00 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à
Casacos Naylon Nacional/- à
Casac'o� Naylon Americ, compridos' à
"I'a illeürs gabardin i pura lã .. '," . . . . . . . . .. à
Tailleurs pura lã nas cores .preta, marinha, e

cinza , ',' . ',' à
'I'allleurs em f'in ísaimo tecido .petit poule �. .. à

ARTfGOS PARA 'HOMENS
2.000 ternos de perfeito acabamento de corte

elegante e moderno
Capas, Poulovers étc. Camisas, Conjuntos

-Saragossy, e,tc.,' etc.
Ternos % lã, forro de seda à
Ternos % lã, forro inteiro '.......... à
Ternos sarja marinho só em tamanho 48 '" à
Ternos tropical de perfeito acabamento ii.

Mesmo, em tempos inteiramente normais
,

OS 'PREÇOS ABAIXO
'

Seri�m ummotivo de agradável surpresa
QUANTO MAIS AGORA

;

quando as mercadorias e utilidades encarecem
QUASI

.

que de hora em hora
,

SÃO PREÇOS ,

de despedida e de brinde aos 'seus fregueses
..

de quasi 30 ANOS -"

que a velha A MODELAR oferece
antes de'entrar em completa, reíôrma.

..

155,00

, .....

_

Ternos pllra lã Golombeck . . . . . . . . . . . .. à
Ternos de superior sarja. . s ; à
Cerca de mil ternos de finíssima lã ponteada,

,

em casemíra; gabardine, sarja, com aca-

bamento perfeito de Cr$ 1.000,00 à . .- ..

1.200,00 'POl; .

Camisas f isicae boas ; . . . . . . . . . . . .. à

Camisas grossas' para inverno à
'Pijamas bons ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à
'Pijamas superior Bellizta ............• , .. à
Capas gabardine com schantung o- da marca

"Irnpex" : " . . . . . . . . . . . . .. à
Capas gabardine schantung "Impex" ..

'

..... à
Capas gabardine finíssimas fio australiano

,

de Cr$ 1.200,00 por ..... o ••••••••••••

'Capas gabardine c/schantung pura 'lã à
Blusões de pura lã

,
à , I

385,00
455,00

Meia Visette malha 60 de 90,00 o ••• " à 62,00
Meia Visette malha 60 de 90,00 o • • •• à 65,06

PELES

79'0,00
7,00
33,00
88,00
105,00

, O estabelecimento que há cerca de 3t) anos

tem fornecido a quasi totalidade dos ca

sacos de pele, em uso no nosso Estado,
apresenta êste ano o 'maior, sortimento, e

preços' extraordinãrtamente báratos:
Casacos de Pele' 2/4 desde' .. :............. 1.100,00
Casacos de Pele compridos ,........... 1.450,00
Casacos de Pele Lontra '

'

. 1.650,00
Casacos de Pele Dorê .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.590,00

265,00
168,00
f73,00
270,00
189,00
315,00
395;00
435,00

395,00
455,00

875,00
'

615,00
155,00

ROUPAS BRANCAS615,00
635,00
990,00,
700,00 , MALHAS

• Como' sempre possue ° Estabelecimento um
,

grande sortimento de roupas brancas, in-
'

clusive artigos finíssimos para enxóvaes.
Temos desde' o artigo mais modesto até

, o mais apurado luxo e bom gosto.
ótimás Camisolas bordadas .,.....•.....•. , à
Camisolas boas, cainbraias' c/renda �:". o • • •• à
Camisolas boas, cambraias c/rendas 'à
Camisolas de Jersey .

'

....•.............. , à
Jogos de (2 peças) à
Combinações Lingerie desde .

Combinações de setim renda bordada .

Combinações Alto da Serra de Petrópolis ..

Combinações Setim Linger ie .

Calças de meia, bôas, 1 Cr$ 6,00, o • o •• Dr.

,,·45,00
89,00-
89,00
105,00
98,00
35,00
63,oQ
59,00
83,00
60,00

345,0(:1
490,00 Mi:lhl(.es de casaquinhos, conjuntos, blusas,

ma ver-dadeh-a .mal:;..wilha�\<ie lindos por
"

yeÇOS jámais imaginado como possíveis
- �

"
"

MEIAS.
Realce malha 51 à 29,00

à 28,00
à 43,00
à 43,00
à 65,00
à 62,00

155,00
189,00
330,00
375,00

Sta r malha 51 '
.. o •• ", ••••

'

••••• .' • .- ••••• o •••

Super Leda ' '0 ••• o ••••••• 0 ••••••

Meia Indesmealhâvel o •••••••• o ••••

Mêia Super fina Malha 54 de 9Ó,00 ;. o." • o o •

Meia Rosita sem costura de 90,00 .

A reíôrma do, prédio terá início, no mês
de Julho, próximo, quando o remanescente do
estóque e escritório da casa- de Modas passa
rão para o prédio n- 33 da' rua Trajano, onde
se acha instalado o estabelecimento de Móveis
e Tapetes da mesma firma.

Como o espaço alí é insuficiente para a

fusão dos dois estabelecimentos, vaiser igual
mente reduzidê'o magnífico estôque de A MO
DELAR DE MÓVEIS que está, para isso con

cedendo os

,

'/

\

SEGUINifES' GRANDIOSOS,DESCONTOS: � ,�.'" .:" �;s:.�,;:_:?; F.,!: ,.'� .. 1, ;7:t'f" �1f:.!J'
...

.

: ·:\�i
.

,

COM 25% ,DE ABATIMENTO
Tecidos para cortinas '_ Tecidos para
decorações - Marquisetes-s-Gobelins
- Damascos _' Lustres e Tapetes

\

COM 20%,-J)E ABATIMÉNTO
Mobiliárias 'para quartos _� Salas de

�

Jantar _ Cópas'- Grupos estofados
e Faqueiros

COM 15% DE ABATIMENTO

Matéria Plástica _' Matéria Plástica Pia
vinil - Pas��l(Íeir�� de borracha e congoleuns
- Congoleuns x..< Colchões de molas,

Probel, .Divinêe Divino Luxo _' Veludo
s - Pano-couro _' Oleados

Môveis de ferroesmaltado - PELOS PREÇOS E.COM.O GRANDE DESCO:NTO
''''''f.�

.

_;I: )'�r�."
' ' .

�i��-...d,'
• : ;"

AS,-MERCADORIAS VÃO VOAR RApIDAMENTE
_1 �. .j

,.
�

CONCEDIDO

COMPRAR LOGO é 'do SEU PRÓPRIO e MÁXIMO INTERESSE,

)
, , -,
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POSTO DE SAUDE E

I
setor de nosso Departamen-

ASSISTENCIA to de Saúde, como soê ser

Dentre pouco tempo esta- a da assistência infantil,

rão concluidas as obras do antecipamos as nossas feli-

O PALITEIRO Foi por isso, senhor Re- das costeletas, numa assa- 8 DE ABRIL
belo edifício sito à rua A- citações.

Depois que part.ícipei das dato r, que achei caber aqui, }eira de vidro. 'Asse em rací Vaz Calado, (Vila de -0-

tertúlias de sexta-feira, pa- nas sociais, 'uma despreten- fôrno moderado, perto de 15 A data de hoje, recorda-
N. S. de Fátima), destina- FALTA DE PESCADO

rece que fiquei fan do Bar- ciosa e pequena crônica da minutos. Ponha por cima nos que: do a proporcionar ao povo Tal como aconteceu na

r'iga Verde. Aquela gente a- esgrima que é um desporto queijo suíço ralado e deixe do Estreito, assistencia mé- Capital do Estado, não hou-

legre, acolhedora, simpâti- gentleman. Fôsse eu mais no fôrno mais 15 minutos. - em 1.595, James Lan-
dica, principalmente ás cri- ve pescado à venda quinta e

ca, cativarum-me de fato; jovem e já estaria matrlcu- caster, cêlebre corsário in-
anças pobres, que .ali en- sexta-feira Santa. Como não

não fôra isso e eu jámais lado na Academia de Esgrí- ANIVERSARIOS glês, surgiu em frente a 0-
centrarão todos os ben ef í- existe tabelamento para o

teria tido a lembrança de ma e Ginástica, cujos cur- Jorn. Waldir de Oliveira linda, procurando atacar a
cios proporc ionaôos pelo peixe seco e salgado, este

assistir um campeonato de sos terão início êste mês e Santos terra, tomando de assalto
Centro de Saúde de F'lor.n- foi vendido no cambio n e- Na Tela:

esgrima. já conta com regular núme- Ocorre, nesta data, o an í- Recife. Governava a Capíta- nópolis. Lá se encontram I goro, a preço excorchante. O Claudine DEPUIS em:

Jogava o Barriga Verde, ros de rapazeae moças, me- versârio nataliclo do nosso nia de Pernambuco D. Filip- amplos compartimentos des-
I
cação, peixe inferior, muito NOITES DE PARIS

No programa: Filme
com o Lira se não me enga- ninos e meninas. prezado colaga-de-impren- pe de Moura; tínados à cosinh� díétetica, nosso conhecido, pelo cheiro

.

d L'
Nac,

no, num domingo pela ma- Paro aqui consignando sa Jornalista Waldir de Oli- - em 1.640, saiu e is-
com distribuicão do leite caraterist.ico de amoniaco, P 12 6'

_ reços: ,,00 - ,00
nhã. Fui, eu que não sou do .votos . para que a esgrima veira Santos, redator da Im- bôa a Esquadra que condu-

às criancinhas, ao gabinete ,1:�(�OLl iOf,'ando carreira com Imp. até 18 anos,

esporte. Não se assuste, sr. prospere e o travesso Pal í- prensa Oficial do Estado e ziu a Bahia o Primeiro Vi-
dentário, aos exames médí-, o bacalhau da Noruega, -

Redator! que não vou fazer teiro tenha longa e útil exis- da nossa confreira A GA- ce-Rei nomeado para o nos-
cos ao refeitó�io ao gabi-l po is, en qu an to este produto,

.

fj1 PJ 1._ ;1.9 !da página social, página tência. ZETA. SO, Brasil, Marques de Mon- net� do d&'et�r, �o serviço, importando e superior, era .�,&.t._••_" il,�........i&.íi_"""ijI_.__.
desport.iva.. Na-o vou comen- R H Aos muitos cumprimen- talvão, que aqui chegouem. vendido de 27 a 30 cruzei-• • sanatârío, espaçoso varan-

tal' esporte doqual nada en- tos, os de quantos traba- 21 de Junho do mesmo ano; dão de espera e outros. ros, o cação ma riscador das

tendo; mas é que vi a es- Esperimeot., bo�·e
lham em O ESTADO. - em 1.812, os caudilhos As referidas obras que costas de Ganchos e <Porto

g'rima no que ela tem de so-
.

Sr.' Vitor Silveira de Souza Germano. Machai.n e Rubio

I se encontravam paralisadas Belo, pesadão, apenas com
I COSTELAS COM QUEI O f d t dciabilidade: educação, har- 'I'ranscosrre, hoje, o an i- ,Marquez oram erro a �s -há quasi uma dezena de dois ou tres dias de sol,

monia e afabilidade. Verda-
Eis um prato que real- versário natalicio do sr, Vi- no Passo de Alcorta (RlO custava 22 cruzeiros!

mente agrada aos mais ex i- 'N B da Drí t I)
imos, tiveram agora, graças

defra reunião social onde tor Silveira de Souza, agen- egro- an a rien a , pe-
aos esforços e dedicação do Onde está a Coap, com

gentes paladares, Exper í- t f' I d
.

'

A

t d lo então Coronel Ol iveira . ? O dprimam, acentuadamente, e Isca o impos o o con-
.• l

atual DIretor do Departa- toda á sua garganta. n e
mente prepará-lo num do- AI d tá I Lrequisitos de boa sociedade sumo em Espírito Santo. vares, a no ave egrao mento de Saúde Pública do estão as bancas que ela ia
mingo, quando tiver alguns O ESTAD0

. de São Paulo', '

dino mod-o d'e receber, de tra- " cumprimen- Estado, Dr. Paulo Tavares, instalar em iversos pon-
.

j convidados. _:_ em 1.823, a vanguarda t d d pescatal', e no de apresentar o [o- ta-o. r o tão esperado prossegui- os, para a ven a o -

go, com especial deferência
A receita que damos abaí-

FAZEM ANOS, HOJE:' do pequeno Exército do Go-
menta e, muito breve, esta- .do, uma das quais no Can-

xo é para 8 pessoas : d d A d
Para os assistentes aos - Menino Léo, filho do verna 01' as rrnas a en- ,

P t d S id d E to do Estreito?
1 quilo de costeletas ra o os o e au e o < s-

quais saudam e'legantemen- ... Laudelino Saraiva Cal- tão Província de Piauí (Jo-
treito, p'roporc ionarido be�2 ovo§ ,.ba,ti,dos , d 'S. ão- José da Cunha' F'id';é)', I

>

te em cada vez que 'iniciam
l'

. '" nefícios ao povo.. qualquer pescaria nos dias
xícara de fari'nha de

_ Sr, Germano LUl'Z A- entrou em Caxias. No dia.17 \

um novo duelo. Um despor- Obras como a que nos vi- da Semana Santa, ou o pes-

to de salão, sêm aquela de-
rosca

I morím, funcionário do Ser- com a chegada desse Chefe
mos, realizadas graças ao

sagradável torcl'da, berran- 1/2 xícarrs de queijo
v. iço de Fiscalização da Fa- iniciaram as fortificações auxílio do govêrno Federal,parmezão ralado no Morro da Taboca, ondete e frenética, que nos ou- zenda.

e administração do Estado,1 xícara dtt azeite de ali- .

Back dentro 'em pouco foi assedia-tros se vê. - Sra.' Verôlllca por intermédio do Departa-
Do jogo não fiquei enten-

va
Pontes, esposa do sr. Ten. do pelos independentes, sob

mento de Saúde. só merece

dendo nada. Dois espada-
1 xícara de cebolas pic,a- Getúlio Lelis Pontes. J comando do Tenente Co-

das I J
-

da Costa A'!e- aplauso�, e a gratidão de
chins que se ,batem e cinco - Sra. Olindina Elpo Li- l'One

,
oao

todos.
1 dente de a'lho Ald crin "

�lhares, esposa do sr. o
1 lata de' suco de tomate

As 5 - Shs.
Claudine DEPUIS em:

NOITES DE PARIS'
No programa: Filme

Jornal. Nac.
Precos: 7,60 - 3,50
Imp. até is anos.

As 8hs.
Paul DOUGGLAS em:

HORAS INTERMINA
VEIS

Marlene - Luis DELFI
NO em:

TUDO AZUL

No programa: Filme Nac,

Preços: 6,20 - 3,50 .

Imp. até 14 anos, .. , .

As 8,30 hs,

Espetáculo de Tela e p�
,

No Palco: Despedida de)
rONLAYO - A Rainha
do Marnbo e Blake humoris-

ta Internacional.

O ESTADO Plortanópolís, Quarta-feira, 8 de Abril. de 1953

.. A' te· 80$'
(I

0'''<� � -,i . �.� .�
,

'

. � ., � .' -','.
�

PROGRAMA PARA o MES DE ABRIL
DIA 11 -. GRANDE "SORÉE", COM CONCURSO DA CELEBRE ARTISTA "PILARIN G R A C I A, . SOPRANO

DRAMATICA HESPANHOLA·
DOMINGO - DIA 19 - TARl1E, DANÇANTE, COM INICIO ÁS 17 HORAS.

SÁBADO - DIA 25 - "SOIRÉE" COM 'INICIO ÁS 21,30 HORAS ..

.

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

As Shs.

Stephen MACNELLY -

Collen GREY em:

FLECHAS -DA VINGAN-
CA

No programa: Filme Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As Shs.
JeH CHANDLER

Eleyn KEYES em:

PIRATAS- DOS MAkEfs
DA CHINA

.

No' palco v= Apresentacado foi encaminhado para cão da Rainha do Mambo
fóra do Estado, ficando o ::_ TONDOLAYO
povo da Capital e do Conti- � do humorista internacio�

'lente privado de tão ne- nal Blake

:essário alimento? Preços: 8,00 - 6,00

(3Lf)�IÁ
,

EslreUo

pre-

As 8,15hs,
Sessão 'Popular.

Paul�OUGLAS - Bar
bara B. GUEDES em:

HORAS INTERMINA
VEIS

No programa: Filme Nac.

Preços: 3,50 - 2,00
Imp. até 14 anos.

,eI

,_
"'\

Estreito, cheias de casas
--

bairro de ,N. S. de Fátimá.
l'esidenciais que pagam pe- Uma das ruas mais des-

- FORÇA E LUZ PRóPRIA -
,

REAL OPORTUNIDADE

V E N D E-S E
zes, aspecto de jardim zo dades municipais, não man-

dam para ali, algumas car-
As ruas transversais, vi-

d d t
.

I� 1'a as e a erro e ·al1lve a-
vem daquele geito. . . Sem

:lados impostos urbanos. A
prezadas do Estreito, é sem

l'ua principal, 24 de Maio duvida a antiga da Noguei
JU CeI. Pedro; Demoro, é, ra, hoje Afonso Pena. Quem
talvez, a única que vem me- foi que disse que aquilo é
['eeendo atenção dos pode- h

. rua�
ees públicos municipais. E f' 1 d d t (

,,' _

lca ao a o a sun uCJ'VaIIlda todas as manhas,

I sa Catedral do Estreito, be\..3e v.ive cheia de animais do- I' d
. ,

no oca, on e surgIra a pr2mésticos é porque. estes, "

. '-, .
. ! melra praça a.lardmada d, ..

mUlto contrIbuem para en-; localidade!
fe'itá-Ia, dando-lhe, por /ve-

_____,---------------------------------------

às vezes arrebatadoras, ou

, tras cautelosas e demora-

ológico ambu'lante ...

SABADO

" '

Notícias do Estreito

Porque as nossas autori-

Vende-se dora, pelo menos para dar
luz, sem agua, sem meio fio á referida Eicada, o aspectoria e humorística, e esta se

apresenta através do PALI

TEIRO, um jornal dactilo-

Dois Moto-Geradores Diessel da afamada marca

'CUMMINS nr,ESEL POWER" em perfeito estado, e

Uma pensão familiar bem pouquissimo u.so, trifasicos 110/229 volts, 60 ciclos, 31

afreguezada à Rua Tenente
KVA cada um, com magnifico quadro de comando, por
;'reço de ocasião.

Silveira, n. 76. Interessados queiram
Tratar na mesma. 'em Florianópolis.

·, ...."F·.,.'_•.

ou sargeteamento, sem boei de rua? E' até irrisorio dar-
1'0 e sem limpeza. Haja vis-

se o nome de rua, aqueles
ta a rua Arací Vaz Calado e

.dirigir-se a Caixa Postal, 23 quinhentos metros de ca-.

transversais, no importante minho, cheio de grótas e

elevações, à cujas margens
se encontram mais de 100

casas de moradia!

Moradores daquela via

pública, pede-nos, apelemos
por estas colunas, para a

bôa vontade e p,atriotismo
dos dirigentes mun'icipais,
no sentido de mandarem en

direitar o leito daquela su

posta' via pública. Aqui fica
o apêlo. Será atendido? Es

peremos.

Correspondente

�\$e,
NO LAR, E NA SOCIEDADE

Teria fracassado toda e

6 folhas de mangericão

Nos Barreiros, entretanto,
1ão faltou peixe, porque lá

:ól Coap não 'tem ação e o

pescador� vende o pescado
pelo preço que bem entende.

juizes que julgam; jogadas
.

Ao Dr. Paulo Tavares e

Ll·nhaI'es.
- em 1.827, travou-se o

ao seu dedicado auxiliar
_ Sra. Beatriz C!ucupira. combate nával de Monte-

"? Dr. M. Cavalcanti, a quem1 xícara de queijo suiço
_ Menl'na Helol'sa, fl'lha 'santiago, iniciado na vespé- ,

está aféto tão importanteralado j� dr. João Ricardo Mayr, ra. As 11,30 horas foi morto
_O_)_)....().-.()�

2 çolheres de chá de viria- funcionário do IAPI, no Rio o Comandante Rafael de 30lano Lopes, ditadór do

gre doce sal e pimenta. :1e Janeiro. Carvalho. Com o sair da noi- Paraguai, o General Ca·ba'!-
Corte a costela em 4 pe-

UMA RUA

DIFERENTE ...
Os olhares de nossas au-

das; alg'umas eivadas de a

preensões pela agressivida
de e violência dos choques
que podem resultar em fu

nesto acidente sempre evi-
daço·s. Junte o sal a pimen- NASCIMENTOtado pel;l educação e con-

Ih
. . ta aos voso .batidos. Mistu- LORENA, e' o nome de para Buenos Aires, depoistrôle que o· cava elrlSmO

re o queijo parmezão com a
comanda. Vê,.se lances per- uma interessante garotinha

farihha de rosca. Passe as
feitos e belos pe'la elegân- que veio enriguecer o lar

da d�s que jOgam, os quais
costelas no ovo e depois na feliz do nos�o presado e

farinha de rosca misturada
timbram em manter fidalga particular amigo José de

d
. com parmezão. Fritem em

A
.

f d l'nte'lealda e que vaI ao acusar, " monm, ,es orça o e -

, .

d t d 1/2 Xlcara de azeIte at.e que I' t S t" d Preas proprlas esvan a.g.ens a
. 1gen e ecre ano a -

.

d Ílque dourada. Coloque-se, f 't M" I d Tl'J'Usua Joga a, costume que ra.: I el ura UlllClpa e -

depois na assadeira; espa- d SI'a Dramente se vê em outros
. i cas e e sua exma. .,

d f d
lha suco de tomate por Cl-

Z I' 1 A' AmoI'l'm, esportos e que az a es-

1
.

o lZ (OS nJos .

grima um valioso fator, edu-
ma.

São padrinhos de Lorena
. Prepare o môlho deixan- I

, . .
.

caclOnal, uma excelente pa-'. .

I
o Sr. EgldlO Amonm, desta-

nacéia contra o egoismo.
do fntar a cebola e o alho cado funcionário do Servi
no azeite em que foram fei-

Entre gente educada'e de
I
ço Florestal e sua esposa a

"t
-

d' f lt
tas as costeletas, durante 5

P f AI 'd S d' A 'meSplI'l o, nao po ena a ar 1'0. aI e ar a mon .

,minutos. Tire o' alho. Acres-. .

() chiste imprescindível nu
cente suco de tomate, man

ma boa sociedade, o trans-

bordamento da verve lite'rá- geriMo a outra 1/2 xícara
de azeite' de oliveira sa'! e'

te o Almirante argentino [el'o que ainda se mantinha toridades municipais
conseguiu fazer a retirada �m armas foi alcançado nas

proximidades de Bela-V�sta,
:10 Apa/pelo Major Fran

cisco Marques Xavier, ren

dendo-se então com 54 ho-

.-:is·am voltar-se para diver

-'las ruas do Sub distrito do

.:ie terem ficado prisioneiros
dos brasile,il'os alguns ofi

.::iais argentinos;
- em �.837, os republica-

110S do Rio Grande d0 Sul,'
mens;
- em 1.882, contando cin-

.-:omandados pelo General coenta e cinco anos de bons

Neto, ocuparam Caçapava, ilerviços públicos faleceu o

tendendo-se o, Coronel João Conselheiro Rafael Arcânjo
Crisosotomo da Silva; GaIvão, diretor geral da
- em 1.870, apezar de Contabilidade do Tesouro

morto desde 1° de Março do Nacional.
célebre Marechal Francisco André ·Nilo Tadasco

pimenta e vinagre. Deixe
cozinhar -uns 10 minutos,
mexendo constantemente.grafado, edição de um 'único

,exemplar e circulação ex-
Espâlhe o môlho por cima

clusiva dentro da sala d'ar-

mas. Cheio de espírito e gra

ça o jo'rna'lsinho jo�osamen
te escalpela os espadachins
e vibra-lhes clltiladas e es

tocadas que� não ferem como

os sabres e as espadas, mas
são ferinas. A turma ri,
mesmo ao se ver caricatura

da, e assim eles esgrimem
com o florete e com a pena

e estreitam e solidificam os

laços de fraternidade que

os unem.

. . ..

APLR
1�13 .
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Na· Noite �e Aman�8 TOlneio "Initium" �e \

.

8astet�all
"

.I

.'

Adiado do di.a 1.0, terá Nada menos de sete clube

I
SETE CLUBES EM AÇÃO -'-'DEDICADO sionais .e atraentes. I

nense decidiu que o torneio- nhã vigor-arão .os preços

lugar, .amanhã, no colossal. estarão amanhã ás 19 ho- •
Em homenagem aos baian�s l.ínício de basquetebol será! abaixo:

'

estádio "Santa Catarina", ras, naquela magnífica pra-
'1

AO E .. C. BAHIA O TORNEIO-. em homenagem á delegação I
localizado no Largo General

\ ça esportiva, buscando pelo Aproveitando a estada, do famoso supercampeão

I
Cadeira - Cr$ 10,1)0.

Osório, o torneio-início do! valor de suas equipes o tí-I OS PREÇOS
I
n�sta. Capital, do poderoso: da" "Bô� Terra". ,. Arquibancada ,.....---; 5,00

Campeonato Citadino de l tulo do "initium". o. público apreciará, aplau- Verde, Lira 'I'en is Clube e "onze" do Esporte Clube
I

.

-

IBasquetebol, promovido pe-
. dindo os "fives" do

Ubira-I
Dobe de Agosto, os quais Bahia que hoje estreará en- Preços Menores, Militares não

la Federação Atlética Cata- j Será, pois, uma grande tan, Atlético, Caravana do tudo farão para brindar � frentando o Figueirense, a
.'

. I graduados e senhoras e se-

rinense. noitada cestobolístiéa que Ar, Taubaté, A. A. Barriga torcida com partidas sepsa- 'Federação Atlética Catari- Para o "ínitium" de ama- nhoritas.- 3,00. .

"O -E -8 t a do,E 8 P o r t i v o"
.) C) Cl.�Cl Cl._.Cl C) o o C)._.Cl o o C) c)__ I C)--.Cl o ,.....Cl o o o o o () o o Cl.-.

,.

"

• ,1"
•

TI. C. Sabia a·. "lueiroA_-
r

1
Hoje, finalmente, <> pú- tusiasmo na "h inchada"

i Hoje, á luz dos refletores, a estréia d� Super- : Carlito' jã são c�nhecido do amplamente, caberá ao Fi-l será escalado na �ora H, ou
blico esportista ilhéu terá a .florianoplitana, que logo á! -

bai f'
. I público florianopoli ta n 0.1 gue írense, o querido clube

I seja
minutos antes da sen .. ,

,
I campeao mano que en rentara o novo con- I

grata satisfação de ver-em noite e sexta-feira acorrera I.. t d "F "
-

N" .
:'que os viu no ano passado' alvinegro do sr, Thomaz sacional porfia. O técnico

ação o poderoso "onze" do ao estádio da rua Bocaiuva, I jun O o, �racao eg�o _ -. �uadros pro-. I quando aqui estiveram como
I
Chaves Cabral, enfrei-Itar! Carlos Dantas acredita no

Esporte Clube Bahia, super- ávido pelas jogadas classí-] vavers - Havera preliminar '

I integrantes do selecionado lo supsrcampeão baiano na I sucesso das cor�s a'lvin e

campeão e base da última cas dos rapazes baianos. O I demonstrará sua técnica e di, Claudinho, Bandeira, " baiano. I partida desta noite. Para gras, pois tudo envídou nos

seleção' baiana de' futebol conjun�o q�le ora hos�eda-I sua fibra invejáveis. Izaltino, Toia, Carl íto, Ray-I Como técnico, virá Lou-' uma exibição condigna, o exercícios físicos e coletivos

que eliminou os seleciona- mos vela disposto a brilhar
Há n� E. C. Bahia valo- mun,d�, Fialho', �anáca, Pa-I i'�val. Lorenzi� que foi ? di-: Fur��ã� N.egro". f:z ,várias, d� conjunto vicecampeão da

dos catarinense e paranaen- em cheio, fornecendo ao trocírrío e 'I'estinha, estes I rigente do nosso seleciona- aquisrçoes respeitáveis, de-. CIdade.

J
res destacados do pebol do J I I

Ise, nosso exigente público a- dois últimos <10 último' selé- , do no último ·Campeonato vendo brilhar intensamente
norte do ,Brasil, como Ba-' . I

t A temporada do famoso mante do esporte das multi- clonado catartnense, Alguns' Brasileiro de Futebol. frente aos rapazes de .Lou- Haverá preliminar
grêmio da "Boa Terra" está Liões, dois espetáculos de carnarte, Leça, Dárió, Nil- dos elementos ac Í1,na, corno I Apto o Figueirense rival Lorenzi. O quadro, se-I Haverá preliminar, com

despertando o mais vivo en- caras proporções, nos quais ton, Enoque, Guiu, Ivon, Di- Leça, Bacamarte, Ivan e I Como já foi divulgado gundo soubemos, somente
I
início ás 19 horas. '

AIMORÉ MOREIRASEGUE HOJE O AR- POR UMA CESTA O QUIN1'E'Í'Õ DO TRI-
BITRO LÁZARO COLOR VENCEU AO UBIRATAN - 27 A
BARTOLOMÉU' , . 25 A CONTAGEM

homem. para reconhecer mi-

COjl1 destino à Capital F,e- , ,- .

I nhas falhas, mas jamais
der'al, pelo Car'lo' s· Hoepcke, Recebemos e agradecemos Hélio Gouvêa Lins' Ln Te- t'

.

. -'. .'

I
con el com a colaboraçao

.egue hOJ' e o estí.mado atencioso ofício do Cúava- soureil'.O - Otílio Alves;. ,

t· d
.

D' V'l� es- .

.

. que p,reclsava er para o e-, ommgo na I a Operá-
por'tl'sta e co'nc'eitllado a'�·- na do Ar Esporte Clube, co- 2.0 tesoureiro - Plínio G'O-1 h d'

.

h 'f I·' d S· d' L",
"

I sempen o e mm as' un- ,rIa' e aCQ os Imões
bitro de futebol Sargento IT).unican.do a el,eição e pos-' m.es Gou'larte;,' dir,etol:! do -

O d N t P
I

I' 'b' .'
.

•
"

•
I

,

_ \.' '1 çoes. r. ew on a,es rea ,Izou-se uma em· movl-

Lázaro Bartolomeu da nos
se da nova dn etona do slm- Depar tamento EsportIvo -' B .

t h' d ti, t d 'I' d f b' -o'" "
• ,. I arre o, compan elro e· O-I'

men a a pe eJa e
�
ute 01,

sa Marinha de Guerra Lá-l patICo gremlO' da nossa Ba- Carlos âa,. Costa Dantas; da h d' t t f d'
.

.

.

, " .

.

I s as oras, . po era es e- 'em que oram a versa.rlOs
zaro , como já divu'lgamos se.

Q

Aerea, ·para o .�enod.o: I DIretor. do Dep.artamento I
munhar todos OI! dramas os times do Figueirens.� e

foi tranflferido para () Rio, 195...,-55, e que esta assim· RecreatIvo e SOCIal - Pe-
que vivemos em Lima. Den. B'Otafogo, ambos l'Ocais.'

BUENOS AIRES, 6 (U. ond.e· em 'br'e,'e
..

embarcará constituida: dro Lino Serôa da Motta'! t d
. t' t

.

, 1'0 e vm e e qua ro horas -O resultado final saiu fa-
P.) - .Em San Juan, o atlé-

como tripulante do "Duque Conselho Deliberativo I.elaborarei dois' relatórios; v:Orá,:el a'O pi:i_meiro , pela
ta noru'eguês Karl Straling de Cax'l'a' .'1", qtl.e fa.I'a' a vai Pr·esid1en te '" Major- Hyroito de Faria 'Martins' t',', t t',

< -

." I ' um eCl1lCO e ou 1'0 res·erva- con agem mmima, send'O
bateu s'eu próprio recorde 'ta ao mtlndo.· aviador Roberto Bi·andini;·. Paulo da' Rocha Chaves

. .

I . 'do, os quais serã'O encami- que na primeira fase 'O I!Iar-mundJar de lançamento do Vice-presidente - Carlos. Cláudio Filomeno, Jose Ja- nhados ao ,presl'dente da C. d
.

I ca 01' permaneceu mudo. O
martelo, com um arremêsso Por nosso intermédio, Lá- da Costa Dant?s; LI.l Secr,e- .

cint J<:'ilho e Moracy Gomes. E D'I
.

.

.. ,
.. Neles contarei .tudo ;conjunto vencedor flormou

de 61,�8 metros. I za1'o se despede de todos os tário -:; Pedro d,a Rosa -�,i- ,
Nossos votos de f.elicida- .

_ I que o que se passo� em Li- com Zé (Pernambuco), José
O record.e precedente era seus ami!!os e admiradores, nhares; '2,0 Secretário - des. .

Ih J' A I ,.
- ma, ou me 01', tudo o que e alr; 'varo, 1" atalin'O e

.de 61m25. autoridades esportivas, im-
ocorreu desde a concentra- Zézinho; �belardo I, Juca,

prensa escrita e faladá e ) ção de Sã'O L(;>urenço., E1' Hélio, Maurino e Abelardo
quantos tem sabido presti- FERREIRA Bj\STOS E MIGUEL DAUX,-OS depois, com a devida per- II.
giá-lo no conceito do espor- HOMENAGEADOS

Uruguai, Perú e Brasil vitoriosos
Sábado, e'm Montevidéu,' tagem de 51 a 37, sendo o

'Oi inaugurad'O o Campeona-I quadro constituido pelos
to Sulamericano d'e Bas-' seguintes encestadores e

quetebol,. tendo os uru-
I
respectivos pontos 'obtidos:

guaios de�otado facilrhente·1
Angelin (18),' Alfredo (9),

os colombu�,nos por 67 fi 33.
-

(6)Gedeão (6), Godinho 'INVICTO NO SUL OD'Omingo p certame pr'Os:'"
Algodão (4), Mário (4)

eguiu com duas par.tidas,
' CORINTIANS'Thales (2), Zé Luiz (2) e VENC"DO O QUADRANNa preliminar defrontaram- -Ardelin.

li!,; R O CORITIBA D . .

...•

se Perú x Paraguai, ven- Despediu-se do pú�lico' GULAR PARANAENSE A <IA lVlISCELANEA", à i.'ua Lauro Müller 4a, co-
Brasil x C_olombia . , .

cendo o primeiro a duras port<ilalegrense, domingo úl- O conjunto do COl�itiba, Torne'io Quadrangular Pa- munlca aos seus dl·shntos fregueses, 'que sê encarrega dEl
I requedinento junt'O as repartições Estaduais e Federais,

penas pelo escore de 53 a Hoje continuará 'O Sula- timo, o conjunto bi.campeão bicampeão paranaense, ao ranaens·e. bem ,como se encarre,gam de cuidar de interesses de ex-
51. A partida principal da mericano de Bola ao Cesto, I paulista

do Coríntians, qu.e ,
Na preliminar o Palestra .(ranhos, junto as aut'Oridades competentes.

rodada reuniu as se'leções com os sl!'guintes encnntros: empatou com o Grêmio, por �mpatar, domingo, com o' 'vicecampeão paranaense foi
.

"A MISCELANEA" de Santos & Neves, tua Lauro
o Bl'asil e do Equador, tri� Brasil x Cólombh e Perú 1.1 a 1, retorhando- assiml Es.porte

Clube Bahia, por: superado pelo,. Atlético Pa- Münú, 4 _:_ ITAJA1.

fnfand'ô os nossos pela cou- x pruguai. invicto, a São Paulo. 2 x 2, sagrou-se campeão do rana'ens.e por 4 a 1..
o

�� _

os JUVENIS DO CLUBE ATLÉTICO DER

�itpTARAM OS PO BA:LNEÁRIO PELA
CONTAGEM DE 4 a 1

Em mateh-treino, realiza- s�gunda fase, no onge tri
do domingo, no gramado do ,c()lor.
14 B. C., perante sua enor- O quadro' do vencido es

me t�rcida,. além do Presi- Java na segunda fase, cons

dente do tricolor, consegui- tituido: Decio, Jord�lino e

ram os juvenis do "Pin- Fabio; Jaca; Novais e Lio;
.guim" sobrepujarem aos do Miguel, Osn i, Anisisio, Bi- -

1 Ba;lne,ário pela contagem de I cho, e Alceu.
.

,P4 -tenJ:ps a 1, mercê, de uma !Ti's, goleiro reserva do·

defesa solida e de' um ata-! AtJ.ético constituiu�se na

que infiltrador, comandado revelação da partida, ,tendo.
por Gaucho (Valadares). O os demais agradado plena
jogo que decorre.u na maior mente.

(llsciplina apresentou valo-
....(,...c)4lllt>().-.c�)4I

t

PREÇOS PARA A

TEMPORA,DA DO'
E. C.' BAHIA

res apreciáveis.
O primeiro tempo termi

nou com o escore de 3 tim-
,t'Os a 1, de atuoria de No

vars, de penalti, aos 4 minu
tos para o Balneário, e , de

Rui, de penalti, aos 8, de
C, Bahia, foi organizada a

Valadares aos 24 e de .Mau-
seguinte tabela de preços

ri aos 26 minutos, para o
das localidades:

Para a temporada do E.

quadi'o vencedor.

Na .2a. fase, voltou maIs
Cadeira - Cr$ 30,00.
Arquibancada - 20,00.
r ..

Geral - 10,00.
harmonioso .

o alvi-verde,
tenâ'o no entretarrto, o Atlé

tico suportado (
a, re.a.ção,

marcand'O mais um tento,
por intermédio de Valada
res aos 21 (minut'Os. O qua
dro vencedor estava assim

�onstituidQ :

Iris, Lourival e lVlaurici;
;, pdrade, Rui e lVlarquinho;
\:-ogildo lVlauri, Valada

I Juvencio e Aldo. ',.

�ami'lton e Luiz Carlos,
11tt.}zaga, Evaldo e Sepetiba,
lia intermediária e Jutahi,
Abrahã'O e Osvald'O, na li-

ha dianteira, entraram na

Senhoras e Senhoritas

5,00.

NOVO RECORDE
,MUNDIAL

INAUGURADO {) SULAMERICANO DE

BASQUETEBOL
te catarinense.

Desejamos ao benquisto
marujo boa vlagem e mui
tas felicidades. '

REVELAÇÕES DE

Falando a um matutino,. missão da entidade maxíma,
especializado de São Paulo, ! relatarei ao público brasí

Sábado passado, num en-.' HIPOLITO DA SILVA. O o treinador Aimoré fez
I 'leiro quais 0S verdadeiros

contro amistoso, defronta- conjunto "do IAt'1é-ticb
-

esta- as segu intes .revelações: ·1 responsáveis pelas - agora

""." os qU,i�tetos dos j�_j' v.�.'assi� Ol

....gan.izadd.-: ��u- - "A causa principal da sei eu - sucessivas, derro

vems do Atlético e do UOI- lo Alberto (16), Astrogildo, derrota da seleção brasilei- cadas do futebol nacional",
ratan, A partida que decor- :��aurj (1); Ai�enor: Zanzi- .ra foi a quadr-ilha compos- E firializa o treínador da

reu arduamente dis.putada.<zãr (10), Sim�s: Fragoso, ta\ por três
J
cronistas ca- equipe brasileira:

_-

terminou com a vitória dos
I ..:&,0 'io tempo Simas' en� docas, pres,entes' em Lima, - "A vitória dos pará

tl'ico!9rejl, por uma cesta, t tl'OU em lu,gat de AIdj!nOI:,
com' o fim precípuo de pre- guaios fo} ll1er,ecidíssi�a,

conseguida nos minutos fi- Frag�o em lugar de Maud. jtldi�ar }os trabalhos de to- conquanto sua eq!lipe s,eja
hais do tempo complemen- e no 2.0 tempo Valdir subs- dos aqueles que desejavam uma equipe modesta. Nor-

tal'. O 1.0 tempo termino� ti.tÜtiu.a Z,anzibar. trazer para o Brailil 'O títu- malmente, jamais poderiam
favor.áve'l ao Ubiratan pela lo ambicionado. E para dar perder esse campeoanto e. 'O

contagem de 12 a 11. N<;> se� Está pois de parabens o
nome aos pois, adianto-lhe logico seria ganharmos .to-

gundo tempo conseguiu o I ,tricolor do Estr,eito pai- que são eles os srs. Oduval- das as partidas como ganha
Atlé'tico nos minutos finais mais esta demonstração do Cozzi, Geraldo Romualdo mos a primeira. Prome,to

o triunfo, surpreen/dendo de sua interêsse pelo espor-
da Snva e José Maria Seas- lhe, dentro de alguns di,as

mais uma vez seus dirigen- te amador, apesar dos em-
.'la. Foram eles os autor·es prestar-lhe todos os �scláre

.

tes, e prestigiando o traba- baraços cr(ados para o seu
de todas as "ondas" que cimentos passiveis p'ara co

lho do técnico, DJALMA. desenvolvimento. _( perturbaram o ambiente d,e locar um ponto fina'! nesta'
magnífica disciplina que 'agitada participação do,
ia na delegação. Não me Brasil_ ao sulamericano

.

do
excuso de culpa. pelo con- Perú".
trário sou suficientementeA NOVA DIRETORIA DO

CARAVANA DO AR"

NA VÁRZEA·

A'V'! S O·

Os promotor1!s da tempo- serão em homenagem a pri
rada do Esporte Club� Ba- m.eira ao desembar'gador
hia decidiram que as pele- José Rocha Ferreil'a Bastos
jas das noites de hoje e sex� e a segunda ao vereador Mi
ta-feira entre o supercám- gu€l Daux, aos quais 0 nos

peão baiano e o FigueÍl:en- so futebol deve assinalados
se e Avaí, respectivamente, serviços.

a.o Mo'"hal DeoJ",•• :141, 1.- ...d•• \.:�
......

, ,;. .. .".0'
. CURITle. r.-.u.GR4I1À.';;OSEB.U••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 8 de Abril de 1953

,----

Sr mio Cruzeiro do Sul» Filiado ao; C. 6 de IJaeeiro (Estreito) I
.

, o - Dll� 11 - GRANDIOSA SOIRÉE "NonE HAWAIANA". DANSA DOS BALõES, DAS RO. I
SA:A�RTAS E OUTRAS SURPRESAS. VENDA DE MESAS A CARGO DO SR. LIDIO SILVA, AO PRE.

I!S, DAC $ 30,00. TRAJE
- MOÇAS, SAIA E BLUSA E MOÇOS, DE PREFERll:NCIA, SPORT.O D�A rÍ>IRETORIA PEDE � COOPERAÇÃO DE TODOS). "

5
------ _----_

escobriu uma droga capaz de varrer 21��f�!R�:;!�!IINCALCULAVEL-o PREJUI-

a pulrelaça-o da' superll·cl·e d'a I'-rra
' ����:fa�:����:%�i�:;li�;�i� ZO DO NossO ESTADO'

. u raç�O. Em 3 m
í

n u t o s M�ndac.oJ. (
, nova fórmula médica, começa a .ctr- �.'

1
"

cular no sangue, dominando rapída- por SIl)NEY NÓCETI tima tiva de produção de ca-
"

. mente os ataques, Dêsde o Primeiro

I
..

_

, YORK 7 (U.P.) -I'
dinárias. Pe .mlte trabalhar I dia começa a, desaparecer a ditícuí-

ob.J·etivo visado. E' a redu- da produto.NOVA".. ,
. dadeem respírar e volta o sono re-

URGEU1\.,... -Nd ti ta venezuelallo, disse o dr. Fernandez ..,..- com cadáveres, sem o odor paradOr. Tudo o' que se faz necessá-
_

u...A_ PROVIDE - <;;ão da renda do Estado, E' 30) Fixação da cota quern en IS
k" idéi d d dá I d t i é tomar 2 pastilhas -de Mendaco CIA POR 'h. O GO d' . '

h 1 a Nova Yor a nasceu a I ela que me o· esagra ave, uran e o �o feições e ficará aÍiviado da �ARTE D . a diminu'ição a produção e i cada produtor deveria en-ue c ego.l de dois meses mina desde então. Queria tempo que se quiser. Ade- :��: ou bronquite. A ação é muito VÊRNO . .L\.UMENTO DE eru consequência a diminui- I

tregar ao consumo interno,ICO mais '
'.

_ rápida mesmo que se trate de casos

PREÇOS
OL

desconhecido nos conservar seu corpmho pa- mais, os estudantes poderão rebeldes e antigos, Mendaco tem '

EM VEZ DE ;ão da riqueza pública e para venda com aplicaçãora um
'

. tê I
.

F'
.

d f'inid t lido tanto êxito que se oferece com BAIXA 1>. -O DA ' d I CDL ( t d1 Unidos talvez um ra e- a sempre comigo. OI conservar 111 e InI amen e garantia de dar ao paciente respí- • ."EDUÇA ')l_�ivada, E O esemprego de da fórmu a cus 0- es-stac os de turistas ou impossivel. Porém a idéia qualquer órgão do corpo �ação livre e.f�cil rapid�mente '" PRODUÇJ\..O E DAS REN- in umeros operários e a cri- peza-Iuc ro). Deixando livremilharese. . completo at
í

v
í

o do sofrunento daos
d egócios que che- fiCOU como um cravo em mi- que queiram estudar. �sma em poucos dias. Peça Manda,co DAS DO ESTADO. DE- aÇão do clima próprio ao de- a expor-tação para' o que foromens e n

. tioje mesmo, em qualquer farrnácía SEMPRE'--' "'ASSA d f'ta cidade todos os nha mente. Ao transferir Acrescenta, então, com
A nossa garantia É: a sua maio:: pro �O EM lU • s envolvimento o comunis- produzido além da} cotas 1-�m a es

,

minha residencia para à Va, um sorriso: "por exemplo, t,eçãO
'

CRIAÇÃO DE CLIMA rno, xadas.
_las., de poucas nezuela 'dediquei-mê a re- em minha casa em .Caracas PRóPRIO AO DESEN. Uma medida que nos pa-, 40) Incentivar de tôdas asMas, no curso'

11"'-" t' d Iceu a nu a Izar experrencras em o o tenho, sôbre o piano, há al- A uga-s'.'e
/ VOLVIMBNTO DO CO- '�e('e,"- ,daria, ma is h-a'balho. maneiras, inclusive inter-emanas, desapare

-

t
'

di 'I" d
-

. -

Id anonimato que o 0- o empo ISpOl1lVe, epors gum tempo, u'a mão e uma MUNISMO. Para ser executada" mas a- vindo o poder público, para'ult
o

e' o humilde viajan- de minhas atividades no Mi- pernaJ de mulher". 'thlgiria os fins almejados, I facilitar créditos bancários,u ava

tI'
tê d S 'd H' d

.

d E tã I 'I '
.

Ih f' b
.' nnver'teu no cen 1',0 rus erro a au e. a OIS Acredita o dr. Fernan ez

9
s ao a al_'madas as c as- _' Eol'ia a segUIJ1 te: af im de apare ar a ricasse (\ ",. Apartamento, novo com d t C '

e todI;s as atenções. E' que e meio anos, finalmente, que .sua fórmula ajudará ' ses pro u 01'as de Santa a- 10) Levantamento dauma e estabelecimentos agrico..
. trazido noticias que meus esforços foram coroa- também ria investigação de peças, sito à rua Brigadeiro tarin a com a orientação to- elStatística do consulho de las destinados a produçãoavra

d d
'

it " .

P 13 'da pela' C íbi 1 d
.

t d t
. -

arn sensação no mun- os e eXI o . certas, enfermidades, como- Silva aes n, . ma 'OAP prOl' lDC o nosso merca o 111 erno. dos pro u os cuja escassesausar .

D di f t b I' A
.

F' a expor'taç
ã "1'1' t t "f' .

t d
'. tifico norte-amenca- evemos izer que a 01'- a u ercu ose e o cancero Tratar à rua raujo 1- " o de generos" -

,20) Levan amen o da es- 01' mais acen ua a.o cien
mula do dr. Fernandez é um Além da ação curativa da do j 21 menticios.

gueire o n. .

Trata-se do Dr. Carlos segredo. Ó que, não é segre- fórmula própriamente. dita, ' A medida foi adotada, se-

odriguez Fernandez. que, do é a perspectiva que a permite conservar sem .alte- gundo explicações daquele
pós oito anos de pa�lentes mesma, cria. " ração alguma os tecidos in- órgão, visando o baratea-
xperiênciaS, descobnu uma No ambalsamento de um feccionados para serem es-

CA.SA DE 'NEGóCIO
mento do pl_�eco de deteI'mi-

ormula capaz de "varrer. a cadáver, diz o dr. Fernan- tudados atentamente. nados prOd1.1t�s nos centros

ld f d ter dez, nãoé necessário extrair

I
E', ao mesmo tempo, um consumidores do Estado,putrefação a .ace a -

,

Vende-se Casa de Secos ea". O dr. Fernandez dt;s- os órgãos internos, nem o poderoso desinfetante, "po-. Si a "Comissão do Abas-
'Cobriu um liquido potentJ�- sangue. Com apenas uma rém a este respeito resta Molhados" situada na Estra-

tecimento e Precos", visas
imo que petrifica os teci- injeção, at� sem �irar à. rou- ainda averiguar", declara o da Geral, em Saco dos Li-

se um barateame�,to rnomen-
os quase instantaneamen- pa do cadaver, e realízado dr. Fernandez. "Mas, até a-

mães, n. 294, ótimo ponto, tâneo, para atingir algumte, e oferece, ademais, a o embalsamento .que, depe�- gora, comprovei que o Iiquí-
por preço de ocasião. fim imediato, a medida to-

erspectiva, de curar enfer-. de�do da q,uan�ldade de li- do cicatriza certos ferjmen-
Tratar na mesma com mada estaria certa. Isto por-

idades até agora. incurá- qUldo usado, pode ser per- tos e faz desaparecer cer-
que, venda-Se os produtoresmanente ou provisório. tas enfermidades da pele". José Gomes Soares. .

t caeis.
I

com seus estoques ran -

A fórmula lá foi subme- Em Caracas, o dr. Fer- Também tem dado resu ta-
dos, sem' Possibilidade de

�ida a provasreveras pelo nandez embalsamou os ca- dos positivos no curtimento
exportá-los, fatalmente, com

r. Chades E.,'Kenouard, ,pe. tláve1'es de mais de 300 ani- de couros.

rara.s excepções, precisarãoito norte-a!Jlericano de re- mais, alguns dos 'quais es- O dr. Carlos Rodriguez
movlme�tar o capital empa-

Jl.ome na mat�ria, qUe a qua- tão na Cidade Universitária,' Fernandez e' seu auxiliar, tado, vmdo oferecer, em
fica de "Milagrosa". Quando se emprega a quan- 'dr. Adolfo Prince L'ara, jâ maior quantidade seus pro,"
O dr. Renouard, o proto- t-idade máxima de liquido, solicitaram patente nos Es-

dutos no mercado ,interno
'pu do cientista, com sua acresceA1ta, o corpo endUl'e- tados Unid'os, d'epois de mo-

provocando a esperada bai-
arba grisalha e lentes de ce tanto que é impossível dificarem a fórmi.lla, de a·

xa.

iope, empregou a formula ,serrá-lo. Fica como uma' côrdo com certos regula- Esta baiXa no entanto, a,
" �rJ.Fernan�ez num' hos- estátua. "A aparência cada- mentos �o Bureau de j:>.a- ,

,
,

' firmamos, Será sõÍne,J;1te d€
'�ul1icipal dur�nte as vérica", acrescenta o' âr tentes. -

'

,

efeito m0tnentân,eo. O qUf
timas dez 'semanas. Infor- Fernandez, "desaparece". 0 O di Fernandez preten- irá acontecer em futuro pró-
a que a mesma foi empre- cad,áver fica com sua ex- 'de regressar 'a Caracas ain- Ven"de-se ximo, é nova alta provocadaada em 23 cadaveres e que, pressão e cor natural". Su- da ,esta semana, a fim de es- pela falta da produção, de-

�s resultados foram unifor- gere que seu método seria tal' de volta' a Nova York sestimulada ,pela baixa de
ltlemente positivos. um extremo util no campo em fins da próxima sema-

,de preços ConSegul'da atravez. .

E C d F Vende-se um a casa"O qu'e vi constitui um da batalha para eVItar epl- na. m aracas, o r. er- da e�portaÇão proíbida.verdadeiro milagre", decla- demias càusadas pela pu- nandez já formou a "Com· material nova, sita á rua Calmos deste modo num

r-ou o dr. Renauard à United trefação de cadáveres. panhia Anô:pima Prince Ro- Antônio Matos Areas sem circu'lo viCioso. Proibição da
Press. "O liquido, ao ser in- Na medicina, diz o dr. drigue,z", que elabora a fór- número. Estreito. Canto. ex�ortação para provocar a

ietado nos musculos ou nas Fernandez, sua descoberta i mula para fins experimen- Vêr e tratar a rua CeI. bau�,a,. ParaHzação da pro-
art-éria$, detem e destroi a oferece vantagens extraor- tais.

Pedro Demoro 1617. Estrei- duçao deVido a baixa. Nova-
putrefação em cinco a dez alta de preÇos devido a fal-
minutos. Claro está que ha- ta de producão. '

rá que continuar as ex- Se as auto'ridades respon-
pel'lencias, para sabermos VIVERI MORRE'R I sáveis ,por êste sector da
com exatidão às doses de li- •• • nossa administração, dese-
quido que devem 'ser empre- O d O d jaram uma prova de que es-

gadas. Mas, pelo que vi até eDende o � engue. sangue é iii ,vi a tamos a�h'nlando procurem
agora, parece que o dr. Fer- Tonifique-�e com SANGUE- informar-se q�a�üas fábri-nanelez descobriu algo sur- NOL que conté:qt excelentes cas de latic:inios, descasca-
pl'e"ndente". elementos tônicos, tais como: dores de arroz moinhos de,'

e'sele que foram eonhe- Fósforo, Cálci.o, VaRadato 'e trigo e Olltr�s estabeleci-
ciclos os resu'ltados das ex- Arseniatl) de Sódio, etc. mentos destinados a pl'odu-

'periências realizadas pelo ção dos artigos cuja expor-
dr. Renouard, a noticia da tação foi Proíbida, já estão,
nova formula foi difundida em nosso Estado com suas

rápidamente nos circulos atividades com�letamente
. cientificos. Vários profes- CASA MISCELANIA distri· paradas, Ou reduzidas ao

sores de impo�tantes Uni- buidora dos Rádios R. C. A, minimo qUe lhes é possível.
versidades já visitaram o Victor, Válvulas e Discos. O resultado desta orien-
,dr. Fernand,ez e algumas Rua Conselheiro Mafra. lação errada é o inverso do
das maiores emprêsas de
sllbs ias quimicas envia
,ram especialistas a esta ci
dade para observar os re

sultados das experiências.
A respeito destes últimos,

não há dúvida de que a fór
mula do dr. Fernandez cau

sará profunda comoção na

venda de produtos para em

talsamul' e consejvar" por
seu custo-muito reduzido o

seu uso simplissimo.
. O dr. Carlos Rodriguez
Fernandez disse que até

.__----

uma criança poderá. usar
sua fórmula para, embalsa
mar um cadáver ou para pe
trificar um animal.
E como um dentista che

; j!Ol1 a in tel'es!lar-se por um

tema tão at'astado de sua
. profissão? O rosto do dr:
J:'ernundez, �e entristece.
Disse-nos ê:e que nasceu

em Ovideo, Espanha, há 41
anos.. A'li contraiu matrimo
nio e teve uma filha ... "que
nasceu para me castigar".'
Há oito anos, quando conta
va 4 anos de idade, a meni
na faleceu atàcada de me

,ingite. "Com sua morte",

lrarmacias
I de Plantão

11� Sá�ado Farmáci: - Cata.
riense - Rua Trajano.
12 Domingo - Farmácia Ca�

tarinense - Trajano.
18 Sábado - Farmácia No-

turna - Trajano.
19 Domingo -- Farmácia No-

25 Sábado - Farmáci&. Es·
perança - Cons. Mafra.
26 DomIngo -- Farmácia Es-

perança - Cons, Mafra.
O serviço noturno será

efetuado pelas Farmácias
Sto. Antônio, Moderna e

Conselheiro'
2.358

NotUl;na situadas as ruas

João (Pinto e Trajan o.

Importante Firma Atacadista. Precisa de jov�m enc

tre 1D e 25 anos com instruções secundária e que possua
Carteira de Motorista para o cargo de vendedor pracista.

Apresentar'-se de segunda a quinta-feira entre 9 e 11

boras ao Largo Fagundes, n. 4, munido de todos os do
cumentos.

Atenção

Com êste valoY' �S.

Clu"e 11 d� Agosto
Dia 11, sába;do, apresentaçao da éelebre soprano

dramatica - PALARIN, GRACIA, hesPanhola, qu� vem

precedida de fartos �Pélausos da Crítica mundiaL ..

,

Após o recital, SOlr e ...

QLHOS - OUVIDOS - NARIZ. GAKGAPi'I'A
DR. GUERRE,IRO DA fONSECA

"pectall8ta •• B....lt..
�t'ceí�.de OculoM - Exame d� F'u».,cio 111', i Jlhí, (."

Claaaifleaçlo da Pres8ia A.rte�ial.
Model'na Aparelhal'em.
CODJIultõrle ,_ Visco.de de Ouro Pl'.to, 1

",b.. ill'� um!> Cldnta. que

ii1Í1i!!�::-
Ih� ..ender'6. jul"O com·

\J.:.I__1Zj!I1I pens6.do� e

-: Itvó,"";' pl>�ó, SUl> residen-
,

,
I ci", um lindo e útil presente:

II um BELISSIMO COFREde 14(/0 CROMADO.

� APr'ocul",!! hOje o NOVO

t:J NCO ,GRICOLA
li, �J" 16

,�_ FLORIANÓPOLIS ��TA CATARINA

"" Missa de 1· Mês
Raul Cherem e família, agradec,ern, a todoS que �on

fortaram pelo falecimento de sua Mãe, Sogra e Avo, e

;onvida.m as pessaas de suas relações e amizades a as

�,istir,em a missa do 10 mês a realizar-Se no dia 8 do cor

��ente, às 7,10 horas no Ginásio Catarinense.

Distribuidor
C. RAMOS S/A

110·...

C'oniercio - Transport.es
Rna João Pinto, 9 Fpolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6
____.---------------------------------------------------------------

Plorianôpolis, Qual'ta-feil'a, 8 de Abril de 1953

(100 de uma série)

Filho, êsse dístin to cida-

dão, que é um cavalheiro,
prometeu que enviar-nos-ia
interessantes documentos

" sôbre a vida do Corpo de

Segurança, nos anos de

18�4-96, documentos. que

estão em seu poder e per

tenceram ao seu pai, e os

quais comprovam a afirma

ção por nós feita, de haver
o mesmo comandado o Cor-.

po -de Segurança desde 1894.
e isso no pôsto de tenente

coronel, e não como está

consignado na história mi

liciana.

gal quando, então, apresen

tou-se ao CeI. Moreira Ce

sar que havia sido �seu ins

trutor na Escola Militar.

Preciosos, para nós, êsses

esclarecimentos, pois eles

confirmam as conclusões a

que haviamos chegado e das

quais já demos publicidade;
por. isso ,apressamo-nos em

publicá-los; e enquanto a

guardamos' o recebimento

dos documentos que nos fo-
•

J

ram prometidos, vamos, pu-

blicando o resultado de pes

quisas que conseguimos fa

zer nos raros documentos

que nos foi possível obter.

assumi na mesma dacta. (a)
Octávio Ignácio da Silveira,
Ten. CeI. Cmte.".
Provado está, conseque,IÍ-

.
temente, o erro da relação
oficial que nos dá Hermínio
no Comando durante' o se

gundo semes-tre de 1894 e

.

Rua: CeI. Pedro Demoro - CANTO ......, ESTREITO
A dois passos do ponto terminal da linha de ônibus
CHURRASCO DE la QUALIDADE A TEMPO E A'

HORA
AMBIENTE FAMILIAR

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

Aberto durante o dia e á noite.

MIUCII CATBRINENS,E 1�'���J�,�l� o��!J!� *(SmRI�nD
RUI Stockler de SO�Ja nos anos d: �5 e 96, �poca Dia 26 --"- Domingo _ TARDE DANÇANTE.

•

em que Octávio assumiu, no NOTA: A Diretoria solicita aos senhores associados
.SOMBRAS NA HISTóRIA pôsto de alferes; na verda- não se fazerem acompanhar de pessoas estranhas ao

de quem durante três anos quadro 'social, afim de evitar medidas constrangedoras.
e meio, 30-5-1894 a 30-11- Servirá de ingresso o talão do mês corrente.

1897, permaneceu no co-
�----

Assim chegámos a pensar mando do Corpo foi Octávio Churrasc�rl·a UO'rl·zouleao ir desvendando, aos pou- Ignácio da Silveira no pôsto U
cos, à luz das investigações., de Tenente Coronel.

as sombras que escondem As sombras que envolvem

aquele agitado 'periodo. Mas os acontecimentos daquela
depois verificámos que não época, quando os ódios' abra

só ao vencido se olvidava, zados campeavam a solta

mas também os vencedores. incendiando as paixões que

Assim é o caso de .otávio se chocavam nos trágicos
Inácio da Silveira, lesado

. no seu tempo e no seu pôsto
de comando, pois figura

.

o

seu exercício em 1896�97 no

pôsto de alferes, quando, em
verdade, assumiu em 1894

no pôsto de tenente-coronel.
Em palestra com o sr,

Otávio Inácio da Si'lveira

Contou-nos, ainda, 'qu·e
seu pai, oficial da legalida- Telegramas retidos do dia

de, não aderiu ao govêrno 30 ao dia 6 de Abril:

revolucionário que os fede- Dr. Ernesto - Zizínho

ralistas implantaram em Schultz - Sargento Silva

Santa Catarina, e tanto as- Júnior - Dr. Jocalin Leo

sim é, que embora houvesse cádio - Egerciana Laurin

constatado o seu nome na tins Pereira - Maria da

ata de. instalação, nem essa Conceição - Sebastião Vi

ata e nem outro documento eira - Adernar Manoel A

qualquer contém a sua assi- raújo - Cesar Guimarães

natura; é que êle, estabele- - Fran.cisco Silva para Dul

-cido o govêrno revoltoso, fu- cin e'la - Daura Fernandes

giu para o interior da ilha - Rosalina Muller - Ar

onde permaneceu até o res- tu r Abreu - Germano Ulys

tabelecimento da ordem le- sêa - Senador Galotti.

Assim consta da relação
dos Comandos no histórico rarmacias

_ 1 JERÕNIMO COELHO., 1� -, Caixa
da Corporação: d PITen. CeI. Hermínio Amé- e dn tao " 239 - Florianópolis
rico Coelho dos Santos (10 1"!. Sábado F'armâcia - Cata- '

Ten. do Exército) de 22-4- rren se - Rua Trajano.

894/a 12-12-896. 12 Dõmíngc - Farmácia Ca-

Alferes Octávio Ignácio tarinense - Trajano.
da Silveira Dez. 896 a 30-11- 18 Sábado - Farmácia No-

897. turna - Trajano.
Entretanto a ORDEM DO 19 Domingo -- Farmácia No-

DIA no 19 de 30 de Maio de turna, - Tra?ano. , .

'1894,. consigna o seguinte ; 25 Sábado -, Farmácia Es-

"Publico para.conhecimento perança - Cons. Mafra.

do Corpo que, pela resolu- 26 Domingo -- Farmácia Es

ção do Exmo. Sr. Coronel perança - Cons. Mafra.
Governador do Estado, em O serviço noturn,o será

ofício datado de 30 de Maio efetuado pelas Farmácias
do correnté ano, fui nom'ea- Sto. Antônio, Modema e

do ·Tenente-Cor'one.l Coman- Noturna situadas as ruas

dante d'êste Corpo, o qual João Pinto e Trajano.

A grande rodada do BINGO SOCIAL "BOLA PRE
rA", que devia se realizar hoje, ás 15 horas, nos salõés
do CLUBE DOZE DE AGOSTO, ficou transferida para
data que será oportunamente marcada, devido 'não ter
chegado o automovel, o que se dará dentro de breves
dias.

Ficam assim avisados todos os que adquiriram car

tões dest,a transferência, sendo que a data . da reunião
será ampl.amente anunciada não só pelo programa so'cial .

RIO, 6 (V, A.) - O che

do CLlJBE D,OZE, ás 2as., 4as. e 6as. feiras, das 18,25 as
fe de Polícia solicitou pro-

18,30 horas, pela RADIO GUARUJA, como tambem pela
vidências' ao governador A

imprensa local.' .
,- maral Peixoto, no sentido

.

Tão logo chegue o AUTOMOVEL alemão MARCA
de proibir-se, em todo o ter

;'VOLKDWAGEN", será o mesmo exposto numa das vi-
ritório fluminense, a fabri

zrin es do 'centro comercial, conjuntamente com os ou-
cação de bombas, destina

TOS quatro prêmios.' das aos festejos jun inos,
Guardem seus cartões e aguardem a grande rodada.' que ultrapassem o poder ex-

'dais alguns dias e tudo decorrerá 100%:. .

plosívo tolerável em tais en-

l-G5,A ETAONI ETAOIN ETAOIN ETAOIN ESTAO genhos.
Considera o general Ar-

mando de Morais Ancora
que, em face da impossibili
dade prática- de reprimir a'
queima de fogos de estron
do durante as comemora

ções populares do mês de
junho, a única maneira viá
vel de acabar com os tor

.nerrtos da cidade naquele
período é impedir direta
mente a fabricação das fa
mosas "cabeças de negro".
ATACAR PELA RAIZ

O pedido do chefe de po
.icia está fundamentado na

exper-iência de seus ante
ressores, que se haviam li
-nita.do a proibir a venda de'
bombas no Distrito Fede
-ral,

Essa medida; porém. nini
ca pode ser os resultados
esperados, pela razão, mui
to simples, de que as "ca
beças de negro" continua
ram a ser fabricadas em lar-
ga escala no Estado do Rio,
sendo vendidas 'livremente
em qua'lquer cidade flumi
nense, principalmente Nite
rói e Caxias. Bastava aos te

calcitrantes atravessar a

'iaía, e adquirirem quantas
bombas, quisessem.
Diante 'Ido fracasso da

'lrobição da venda e da ino
cuidade das reiteradas cam

panhas de esclarecimento
popular contra os riscos -'
a.1.gumas vezes fatais - que
representa a queima de go-
gos incomodos e perigosos,
sobretudo nas mãos de me

nores, o chefe de Polícia
decidiu, este ano, atacar o

• ,.
mal em sna principal fonte

A "l( MISCELANEA", à rua Lauro Müller 4a, co- de produção.' ,

múnic� aos se�s distintos fre�ueses, que se encarrega de

I
Salienta-�e, a i n d a,· a

peças, sito à rua Brigadeiro requerImento ]lwto as repartIçõ.es Es,ta�uais e Federais, 'Providência do Chefe de Po-·
Silva Paes n. 13. bem como se encarregam de cUIdar de mteresses de ex- lícia, tratando desde abril

, Tratar a' rua A'
.

F· ,(ranhos, junto as autoridades competentes. j de ass.entar m�didas contr�
lauJO 1- "A MISCELANEA" I

.

glreiredo n. 21:
de Santos & Neves, rua Lauro o inconveniente dos abusos

\ Müller, 4 - ITAJAf. juninos. ,

ambates de uma guerra fra- -0-

tricida, dão aos fatos e aos A churrascaria "HOlnzONTE" também aceita encomen

personagens um tom de mis-jl
das d�lmôços e jantares festivos,.�em como churrasco

"

A ., ,

'

para casas de famflia.
certo, 'ssim e que esse co- .

_ CHURRASCARIA "HORIZONTE" _
mandante Hermínio... I - CANTO DO ESTREITO-

Telegramas
retidos

Transferido ,o
Bola Pre'.8

Bingo

rI,OLOS PRENSluJOS, TELHAS, LADRI-

o MELHOR JURO -

5% Cerâmica São· Caelano
r

lHOS, RODAPÉS, E MATERIAL REFRA-�

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA TÁRIO
.

PRON'l'A ENTREGA
RUA TRAJANO. 16

fLORIAN6pOLlS OsnyGama & Cia.
Postal,

�DISTRIBUIDORES

Viagem com segtirduça
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS. l\iICRO-ONIBUS DO

RAPIDO (SOL ..B,BASILEIRO»
f lnrianópolis - ltaja1 _;_ Joinville - Curitib8

Agência: I\.ua DeodoJ'o esquina da
Rua Tenente Silveira

AV I s ()
Aluga-se
Apa,rtamento, novo com 9

,

Cincoenta e três mi- sos rebanhos, foram toma

lhões de cabeças em das diversas providencias
fins de 1952 - Traba. no ano passado. Dentro de

lhos em cooperação esquema de trabalho pré
com os Estados -:- O in- I fixado, apl icando-se os re

cremento da insemina- i
cursos disponiveis, foram

ção artificial - Outros
I

adquiridos para 'revenda
dados focalizados pela I 1496 reprodutores, sendo

I

Mensagem Presidencial que no ano anterior apenas

ao Congresso, em 1953. '606 cabeças de gado havi-

I am sido importadas.
' .

• RIO (Agência Nacional); Trabalho em conjunto com

- A recuperação dos reba- I
os Estados

nhos nacionais, no decorrer I Em 1952, também foi bas

do último decênio constitui' tante incremontado o traba

acontecimento marcante. da lho. em conjunto com vários
. ,

evolução econômica nacio- Estados, nos quais foram

n a'l, pois permitiu, ao' mes-rl aplicados cerca de 16 mi

mo tempo que acelerava a lhões e meio' de cruzeiros.

m:ll�,cha para a industrial i-I' For�m beneficiados, �m ta!
zaçao, manter elevados, mes- sentido os Estados de Para

mo em confronto com países Maranhão, Piauí, Q-p...ará,
desenvolvidos,6's índices do

I
Rio Grande do Norte, Ala

I

consumo de carne em tem-' gôas, Sergipe," Bahia,. Espí-
Um Rádio "Champion" e plos setores Ida população rito Santo, Río da Janeiro,

uma máquina de' escrever brasileira. Tal, afirmativa Santa Catarina, Rio Grande

pontatil "mercedes", foi feita pelo presidente da do Sul, Goiás e Mato Grosso.

Vêr e tratar na Av. Her- Republica em sua Mensa- Treze Estado receberam a-
I

cílio Luz 192. gem 'ao Congresso, acentu- inda auxilio para as expo-

ando ainda que me conse- sições regionais de animais

quência das medidas postas e produtos derivados, de

em prática ,pelo governo, as vendo salientar-se ainda

condições dos rebanhos na- que esteve a cargo do pró-

go".
Preço de ocasião.
Tratar á Avenida "Mau- falques verificados na épo- dutos Derivados.

1'0 Ramos, 135,' nesta Capi- ca da guerra, os rebanhos Incremento da inseminação
tal.

I
de gado bovino, em 1952, artifíclal
graças ás medidas tomadas

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua
Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar.
, ENTRADA FRANCA

Vende-se

TERRENO
Vende-se um terreno si

tuado no bairro "Bom Abri-

,F,lquezlI em gerei
Vinbo Creosotado

(Silveirà)
.

�oDtr8 OS FOgo �

o ESTADO
-----.

__--------------�7_-
./....

Crescimento acentuado dos
rebanhos nacionais

cionais melhoraram consi

deradamente, sob r e tudo

qaunto ao gado bovino.

Assim, não obstante os des-

prio ministério da Agricul
tura e realização, em Porto

Alegre da 19a. Exposição
Nacional de Animais e Pro-

Destacando os trabalhos

pelo governo, já possuiem de inseminação. attificial,
53 milhões de cabeças. a Mensagem presidencial ao
Maior número de reprodu- Congresso declara que du-

tores adquiridos rante o ano de 1952, foram
Afirmou o Chefe da Na- re.alizadas 97 mii operações

ção, 'ainda que para se con- I de tal natureza, contra um

segu ír uma evolução perma- � total dê 71 mil realízádas
.

'
. v-

mente na qua'hdade dos nos- 'no ano. de 1951.

Despedida
Na 'impossibilidade de poder despedir-me pes

soalmente de todos os parentes e amigos, o faço por'
êste intermédio, oferecendo meus préstimos no Rio
de Janeiro, à rua Cardeal Leme 218 - Apartamento
307 - Santa Tereza.

' .

Florian.ópolis, 8 de abril de 1953.
MOZART RÉGIS (Pituca)

----�'----------------------------,------

�AI'.r fl!scOJ*-f 1I"'1XIRA1fTE TmIO,..
�

/ I'" nos VA/){'JOS (

�MJ' D��"�-,=='*� � n "'.ii .!t�
� �j ,

�------------------------------�==�..i,
..... ......_

�

Vende-se
Por motivo de mudança para outra cidade, ven

de-se o Bar Café- Snooker Verissimo, sito à Rua 24
de Maio 742, no (Estreito}, ao lado do Restaurante
Pérola.

.

-

----------- --'_

CURSO BOSCO
Português orien tação da professor,·

Estér de, Mélo Lentz.
Aulas da Ta.quigrafia e _o curso será de seis mê-

O CURSO BOSCO, regis- ses, sendo conferidos di.plo
.trfldo no Departamento de mas.

Educação, ha.bilib profis- Matrículas até 10 d,e a-

sionais em taquigrafia. bril, na Livraria Líder (ex-
A pa�·tir do dia 15 -de a- Livraria Rosa), à Rua Deo-

bril, serão ministradas ·au- ,doro, 33. .

l�s te&icas. e prátic.as, 31. Osva.ldo F. de Melo (fi-
7ezes por semana. slib a lho) - DiretorAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 8 de Abril de 1953
--------__-------------------.------�-------------------------------------------------------------�--�---------

Oa�lo·_,· ao(opok ce $./6(,
Uma, tra�içao no Lomércio e na In�ustria de Santa Catarina
Ma:tr:iz - FI·o�rj·anópolis

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, L{\JES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA,
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AU'fOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

.

MARIA, FBRICA PR GÊLO. '

.------------------------�----------------�----�--------- -------._--�--------------------�----------__--------------
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DR. ANTONIO nm MUSSI
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DR. JUlÍQ DOIN VIEIRA
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS"

OUVIDOS, NA-RIZ E GARGANTA
Ex-Assistente na Policlínica Geral de Rio de Janei-I

1'0, na Caixa de kposentadoria e Pensões' da Leopoldina �
Rall.waY

e no Hospital São João. !!atista da Lagoa,

I_Curso no Departamento-Nacional de Saúde
Consultas diáriamente das 10 às 12 horas."
Rua' João Pinto, 18 - 1° Andar, .1

/'

160

Informações
.

Ufeis

Consultório e Residência: Ruà Fernando'Machado n. 5.

".-eIan... i. _••1'"

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

....ra. Ap.r.lk.r.m. 18 horas. Sábado - das 9 as 12 hÓi'as.
'&.I.à.sd••• W.IUI. - ••fr�Mr _: 'hr1Om.'r. .\a. &&la 1. (r. 1 Quartas e sextas·feiras -- atende das 19,30hs. às

I
jiO<"l',afiaa i. é.b_c.) � "."r.�" t. Oerp.. -Jlnr".II.. d. 1"111• ...,

" 21,30hs. ATENDE COM HORA MARCADA \

J;}1i�-·�..:.:-:om ...� .. - OJ_ •• �h '('. Dr. ,Walmor Garcial--D-R-S-.-C-IR-g-I-:-.�-�-,�"""��-.. :""".�-'."""�"""'U-N-�-S-'-'E-,
-

,Dvisquee n····.d··· 'e'''�s'' .06'

.......d. - "eU.. IIebIlch. 111. _' T� IH' ADVOGADOS
Diplomado pelá. Faculdade Nacional de Medicina da

C
,. -.. .;. Vende-lse. uma ofi:c'l'na piausas CIVeIS, cOmerCIaIS,' crImmaiS eI Universidade do Brasil •. . enc'adernação e Tipografia,Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola· trabalhistas"

... com diversos materiais.(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) Rúa Nunes Machado, 17 - sobrado _'- sala 2.
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital Ver e tratalr com Walde-

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
'

•

nR. CLARNO' G. GALLETTI mar Dutr'a, à rua Silva Jar-
Médico do Hospital de Caridade '_ ADVOG AD() _. �.. cEm (Pr,ainha) .

DOENÇAS DE ,SENHORAS - PARTOS -- OPERAÇõES Ru�: Vítor Meireles n. 60 _ Fone,2.468 L F":lorianóp�lis.
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

Pela �anhã atende diàriamente no HosPitallde Candade.
.

.' .

.

_

R�sid: Rua General Bittencourt n. 101. Te}. 2.692.,
'

DR. ,1\1. S. CAVALCANTI
CUalc. exch••I" eraUtu '

" ... bl.t.nla. ..rinlao. 1•. - T.l.fon. (••) "U .
.

DR., JOSÉ ROSARIO ARAUJO
,

CUalca M6dlc. - Doe.ç.. 4. erl••ç..
I,Tr.tam.n.. d. Bronq_t...m .dulto. '. erl.DC•• )

. ,?-...Uórle, Vitor ••ir.l.. " 18· - 1° .Dd.r.
a.rárl.: D•• 10,111 àa 11,10 a d.. 1,10 li' .,10 laor..

&U_1_4_••_ei_ó·__:_A._"...,·_II_id_._I,_i_0_B_r_._D_cO_,_1_il__.-_r_o_n.__I_.8_"_._ _;;__... l
. DR;" .NEWTON :D1..AVfLA

'
.. - i 12 ....:. .:1:0 -a,ndar - sala 1 '

..,.".
" --

CII'.t". ,er�1 _;''' DoeÍlç•• de 8elÜlora� _ Prece.loct. -I Rio 'de Janeiro :._ Eà"ifício' Borba ,GAto,
J:letrleiud. lIétiea A.ntônio Carlos 207 - sala 1003. '

'C ltórlo: Ru. Vltór lI.irel•• n. li - T.I.lona 1.1.,.

C. ltaa: A. 11,10 hor••• à tarde d•• li laor..•m 'I.....

1l..��I.ei.: RII.· Vid.l R.moe. - T.I.lon. I.UI.

DR. I. LOBATO F!LHO
Doe.ç•• .110 ••ar .. 'II;. r...lr.tórl.

TVBIlIlCUl.0IlI
t.DIOGRAJ'IA. • 'RADIOSCOPIA. DOS PULa0"

Clrarrta d. Ter.s
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. Clrurc!. dO' Prof. V,o Pinh.iro Gulm.,.••• (ti.. i
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'"

Res.: Rua 810' J(Jr�e ... 30. Üllí'i.m.nt'. d•• 16 ã. 18 �ór� ..

�--_--------�-------------------------

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

«o 'ESTADO)
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinas, à 'rua Conselheiro Mafra n,
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Gerente: DOMINGOS f'. DE AQUINO.
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ASSINATURAS

O leitor encontrará, nes
ta coluna" informações que
necessita, diàr'íamente e de
imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado :1.022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde '" 3.579

f, Diárío
da l\'lll.nhã 2 ..463,

A Verdade ::::.01(1.

Imprensa Oficial .,. 2.6SR

I HOSPITAIS
De Car'idnde ;

(Provedor) 2,31-1
(Portaria) .. . . . . .. 2.036
Nerêu Ramos .. 0_0 •• -H.831
Militar ,. .. :U57
São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
3.15:l

Carlos Corrêa: ... 3.121
CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros 3.313

Serviço Luz (Recla-
mações) 2.404

Polícia (Sala Comis-
sário) .. .. .. .... 2.0:�8

Polícia (Gab. Dele-
gado) ...... ,;.. 2.591

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉRE.O

TAC ...... .. .. :UOO
Cruzeiro do Sul 2.500
Pãnáir , ,; ..

.

Varig.. ; .

LÓide Aéreo .

Real .

';candinavas ., .. ; ..

HOTÉIS

3.5:>3
2.325
'2,402
2.358
2.500

DR. ,SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO DENTISTA

Dr. Alvaro' . d'e Carvalho
Comunica aos s'eus clientes, ter' reassumido a sua

(;,J.j,nica de crianças.
" I Consultório: Ru,a -- Trajano n. 12 ,:__ 10 andar, das

14 horas ás 18 horas.

6° aridar

Na Capital
.

Ano, 170,,, )
!lO,oo

•••••• 0-; •••••• 2,021
2;276
3.147
3.321
3.449
2.694
a.371
3.659

'Rua

'

.

Semestre> ".",.,

,No Iutcr ior

Ano' , ". C!$ 21l(),oo
'Semestre ".",." ('r� 110,00

Anúncios mediantes con! rú � o,

Os originais, mesmo nãn publ i(:l�'dos, não
serão devolvidos.

. A direção não se responsabiliza pelo. con

ceitos emitidos nos artigos assinados .

.Lux
Magestic ,

.

• Metropol .

La Pórta .

Cacique .

Central .•..........
Estrela .

Ideal " ..

ESTREITO

Navio-Motor "Carl Hoepcke"
RAPIDEZ - CONFORTO'- B.GURA�ÇA

Viarena entrt' .·FLORIANÓPOLIS e RIO DE .JANEIRO

E!!uiaa httermediárial! em Hajal • SaJitol,' IfJ1Ido .este dltlmo ap••al

J)ara o movímeato d. pa8..�eiros.·'

:"!H a n:aí � �nf:Jrmaçõe� ó irijAm-s� A

Ií.M11Rfl:8A NACIONAL D:R NAV�GAÇAO HOEPCU

Rua �eodoro - Caixa Postal a. 82 - ..".llfo,,: 1.111.

Lav,ando ,com Sabão.

\?irgem Especialidade
d CI W'TZiL INDUSTRiaL J I "II (

·

d) ,
��'3Ã.? �/kCtÁf Gratific:a-se à pessôa que

a '. 8. 1)..
"

II � C DI' 8. marca, -r8g'lst�a a � [�,PE(�lALIDJ�,DE
I
a e!ltregar-�esta re�ação ou

ecoDom-iza-se tempo e dinheiro '�i1'i."C�"�'3:"'::-7,,,'):r.;o.· à Av. Hercílio Luz n. 177,

_______________---------......--------------------. ..._-----------------
nesta cidade.

'

.

NOTA: -' Em virtude da greve dos po�tuários do Rio

de Janeiro, a Emprêsa está impossibilitada a pl'e
,

ver as datas de saída das próximas viage�.s" seja
dêste' pôrto de Florianópolis corno do demais do

itinerário.

--------�------------�--�-�----------�----.'

Perdeu·.e

'ADVOGADOS
. _.

6

DR. MARIOLAURINDO -

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS.

ZÁNY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEI(EM
FULVIO 'LUIZ VIElRA

'ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRÃO I
- CONTADOR,--' - IJerônimo' Coelho, 16 - Florianópolis

------------------------------��-----------------�. ---,---

fo'õro em �eral, Recursos perante o Supremo Trlb.

,ui Federal e Tribu.nal Federal de Recursos.
ESCRITóRIOS

Florianópolis - ...Edifício São Jorie. rua TraJA»

Aveald

Advocacia e Confabilidade
DR. ETJlVAM FUGAPANI

�
-- AdVlgado -

ACACIO GARlhA LDI S. THIAGO
- Contabilista -

Edlf1eio "I:PASE" - 60 andar.

DR. JOSÉ MEDEIROS \'IEIR.l�
- AD�OGADO-

Ca'x.a P_taJ 11. � IUI.L.� e••ta .Daaarlu

PROXIMAS SAIDAS

A cadei'neta da Caixa E

conômica Federal do Estado

de Santa Catarin� sob nú-

mero 8.259.
{.,,"

-
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Atropelamento
Marido e mOlher, á roa João
Pinto, lerido� por um 'camlubão

Reune-se o Secretariado de Garcez' para Estudo da Situação Paulista
S. PAULO, 7 (V.A.) - A GREVE NA INDúSTRIA movimento nas indústrias'l vernador Lucás Garcez te- 1-"'70

.....

'O��D�reunião do secret�ri,ad� pau- ,DE VIDROS !
de malhas_, paralelan;ente ao ria enviado, hoje, um oficio

i Major Ivaro Ias
lista, sob a presidência do, S. PAULO, 7 (V. A.) _ dos teceloes, tambem per- ao comandante da Segunda

I
.

governador Lucas .Garcez,! Ain,da não, é tota� a greve manece_ inaltera'do. Regiã� .Mili_tar solicitando de Lima
terminou, às 12h15m. Ne-I na indústria de vidros des- TAMBEM EM GREVE P,A- a mobil ização de todos os "

T t Sílveira-
,

ALH'A ilit t
.

t A lua enen e ,
nhum comunicado oficial ta capital. Pelo que pude- CIF'ICA OS TRAB - mi I ares mo 01'1S as, os

',' .

foi distribuido sôbre o as-I mos observar, o movimento 'DORES DO CORTUME quais entrariam em ação no

I'
102, faleceu, as prrmeiras

sunto. Houve absoluto sig i- ainda não ,se general izou, o FRANCO-BRASILEIRO caso de' .greve, p�ra. evitar horas da no�te �e ante-�n-
lo na reunião que, se reali- que poderá acontecer nas S. PAULO, 7 (V. A.)

,

que a Cidade fique sem tem, o sr. Major Alvaro Dias
zou

..
de portas fechadas. próximas horas. Na indús- Os trabalhadores do Cortu- transportes. de Lima, que, por longos 'a-

Ã saída dos Campos Eli- tria Santa Marina, a parede me Francc-Brasileiro, com

seos, nenhum secretário era parcial e a ela apenas fábrica no Largo da Porn
quís falar à imprensa. A haviam aderido os maqu i- péia, entraram, hoje, em

única coisa que disseram foi nistas, sopradores e colhe- greve pacifica, reivindican-
que o governador era a pes- dores, continuando as tur- do melhoria de salários; A
soa indicada para prestar mas do serviço de expedi- legam aqueles trabalhado,
informes. Só êle. cão e da administração tra- res que o que estão ganhan-
Entretanto, soubemos que balhando normalmente. Na do é insuficiente para fazer

o governador apresentou aos Indústria Paulista de Vidro face a alta constante do
seus auxiliares um relató- Plano, uma das principais' custo da vida.
rio sôbre a situação social organizações do ramo, o tra- S. PAULO FICARIA SEM
no mumcipio da capital, balho é abso.lutamente nor- TRANSPORTES
bem como planos para aten- mal, esperando os seus ope- S. PAULO, 7 (V. A.) _

'der a essa situação. rários a concretização de Noticia-se que está prestes a

um acôrdo com os in dus- eclodir um movimento g re-
O secretário da Seguran- triais. vista na Companhia Muni-

I ça, sr. Elpidio Reale, tam- INALTERADA 'A GREVE cipal de Transportes Coleti.
bém apresentou um relató- INICIADA PELOS vos (CMT). O movimento
rio e se réferíu aos aconte- TECELõES, paredista parece invisivel,
cimentos que abalaram a S. PAULO, 7 (V. A.) estando as autoridades de-:

ll t d"

izaram on em, com gran e
cidade nos últimos dias. Permanece inalterada a g re- senvolven do esforços 'junto Q. G. 'DOS GREVISTAS

acompanhamento, saindo 'oParticiparam também da ve iniciada pelos tecelões, aos líderes para que seja a- METALúRGICOS
nante desenvolvimento e reunião no Palácio do Go- metalúrgicos e marceneiros. 'diada a decisão final para f'eretro de sua residência,
do seu aspecto promissor. vêrno, os srs. Enio Lepage, Os respectivos sindicatos a- depois da posse do prefeito

I
S. PAULO, 7 (V. A.) - para o Cemitério do Itaco

delegado do Trabalho em guardam, novos contactos I jân:io Qlradi'os, o qual ficá- Os metalurgicos instalaram robí,Graças aos seus patrióti-
São Paulo e Sales Filho, com os industriais e insis- ria com a incumbência de ontem o seu "quartel gene- O ESTADO apres-entacos e operantes esforços deputado estadual e líder da

"
tem na obtenção de sua rei- ! resolver', a pretensão dos ral" de greve, num dos pa-

iunt b
.

it condolências à exma. famí-jun o ao enemeri o e cons- coligação interpartidária na vindicação inicial, ou seja, empreg-ados do CMT. vilhões do antigo Hípódro
trutivo Govêrno do eminen- Assembléia Legislativa. ,'aumento de 60 por cento. O Segundo se informa, o' go- mo do Mooca,

-

na- rua lia enlutada.

tê catarinense dr. Aderbal Bresser.

Jorge Manoel Martins, idade, residente em Itagua
natural dêste Estado, de côr

I

çú, Coqueiros, produzindo-,

'I

branca, casado, com 28 anos! lhe ferimentos ria região
de id�de, motorista, �'esiden-I! frontal.. .

te no Estreito, à rua Maria

Cristina, s/n., comunicou à I A vítima foi internada no

D. R. P. que, ontem, às' 17 Hospital de Caridade, onde.

horas, ao' passar, pela rua se encontra em tratamento.

J 09.0 Pinto, dir�indo o seu O marido dessa senhora,
caminhão, atropelou a sra. também acidentado, João

Clotilde Felipe da Silva, na- Martins da Silva, cabo da

tura] dêste Estado, casada, li P. M., foi internado no mes-,

doméstica, com 31 anos de mo hospital.

.......

Florianópolis, Quarta-feira, 8 de Ábril de 1953

Pel�,s MUDicipioS
De Ccmboríu

Em 1936, acompanhado
de sua jovem espôsa d. A

polinária Guerreiro Fadel,
e de seu venerando proge
nitor, nosso saudoso amigo
Antônio Fadel que residia
em' Pôrto Bello, aqui che-.

nós, exerceu, neste Estado,
'o elevado cargo de Chefe do

PREJUDICADOS OS JOR·
NAIS - A GREVE DOS
GRÁFICOS Telégrafo Nacional.

O extinto, que desfruta

va, em Santa Catarina, deS. PAULO, 7 (V. A.) .:._

Desde ontem, os jornais que
se editam nesta capital, es

tão circulando com. menor
número de páginas, em con

sequência da g-reve parcial
que atingiu a classe dos grá-
ficos.

'

estima e consideração, foi

servidor da União durante

llongos anos, no exercício de

elevados cargos, Nesta Ca-

p ital, o sr, Major Álvaro

Dias de Lima contava com
A maioria dos jornais

deixou -de apresentar seu

costumeiro suplemento do
minical e inseriram notas

explicando os motivos dessa
anomalia.

inúmeras amizades, e era ci ...

dadão respeitado pelas suas

qualidades de coração e de

espírito.
Os seus funerais se rea-

gava o nosso prestimoso Ramos da Silva, nome e o- tras vítimas, eis que sur

companheiro de lutas An- bra inapreciáveis perpetu- gem depositários, ostentan
tônio Fadel Filho, que aqui ando patrióticos desígnios -do grandezas, .construindo
fixava o seu domicilio. que, para' exemplo de ou-' vistosas casas de morada,

Instalando-se nesta praça tros governantes, ficarão luxuosamente instaladas.
com importante casa comer- perenemente gravados na proprietários d,: glebas de
cial, atendendo e bem ser- memória de todos quantos terras na praia balneária,
vindo os seus inúmeros fre- anseiam pela boa sorte, do despertando atenção dos
guêses foi, desde logo, se tradicional rincão cambo-

que não explicam o mila
impondo à consideração, riúense, conseguia, com groso fenômeno, para, com

confiançá e estima da nossa simpatia e louváveis propó- o mesmo espanto, traírem
laboriosa população. ' sitos, fosse instalada a rede! no e tornarem-se os mais
Afastado das 'lides- parti- de luz e fôrça:� zona da �idícuros dos intrigantes,

dárias, cuidando e zelando nossa importante praia bal- esquecendo e cuspindo à
o seu comércio em franca neária e nesta cidade. mão protetora. No decorrer dos dias 11 à 19 do corrente, o "Cine

.

prosperidade, por circuns- Para consecução desta po- Católico, possuidor de Ritz" está em festas comemorativas de seu décimo ani-
tâncias do momento que re- derasa alavanca abrindo no- uma alma sobejante de fé, versár-io de brilhantes atividades cinematográficas ...
clamavam a sua colabora- vos rumos para 0S destinos sentiu-se o sr. Fadel, por O que tem sido êstes dez anos toda cidade sabe: re

ção, atendendo 'insistente do muriicípio, o sr, FadeI motivos
' ereações diárias, suavizantes da labuta que o homem en-

que a nossa pro- I ren ta na rotina da vida ... Ã noite, lá .está o "Cine Ritz"
a-pêlo do Diretório central não regateou esforços ten- pria convicção cristã e res-

para suavisar O" duro batente da atualidade...
'

,

,

do P. 'S. D. ingressou na po- 'do, com persistência e cora- peito devido aos nossos sen- Dez anos, cerca de 3 mil e tantos lançamentos ...
lítica local, torr{ando-se gem, vencido a rebeldia e tímentos religiosos mandam E' urna grande atividade, francamente.
prestigioso membro do

par-I' inqualificável obstinação de e�tranhar, decepcionado e De tod'a parte do mundo nos vem filmes que são exi-

tido, cujo Diretório 'o ele- maus filhos desta terra que, sem ânimo para continuar
o idos no "Cin e Ritz", Ora ame�icanos, l:nglêses, fránce

geu seu acatado presidente. matutando, em vão, tudo fi- assistindo oficios e cerimô-
,es, mexicanos, italianos, argentinos, portugueses, ára-
bes, alemães e, nacionais, natu�'almente ...Neste pôsto, por vezes en-

,

zeram para, impedir a inau- nias em a nossa bela Ma- Todo mundo ante nossos olhos e ainda os comp1e-
frenta,ndo' veredas desi-

'

guração de tão esplendente triz,' tal a indigna maneira mentos maravilhosos que varam o universo e nos trazem
guais que culminavam pela acontecimento que havia de com que tentavam diminuí- as belezas das plagas longinquas ...
estupidez de assaltos à sua chegar, c�mo felizmente lo., Entretanto, dand(i), teste- A Emprêsa dos Esfabelecimentos "José Daux", S.A.

dignidade de cidadão, sere- chegou, iluminando-lhes Comercial neste ponto muito tem feito para que possa�o munho das suas exemplares mos ter sempre do melhor ... Seu circuito se extende ca-
no e desapaix.o�ado e sem- cérebro doente. reverências apostólicas, do- da vez mais e aí estão todas as nossas casas de diversões
pre sensível ao sofrimento Prosseguindo e comple- mingas e dias santific..aos dentro da órbita segura, do manejo técnico, eficiente, co

do próximo, marl!!hou confi- tando o programa traçado acompanhado de sua exma. nhecedor de Jorge Daux, que comanda a plejade de cine
ante no desempenho das pelos 'homens que, com o família, madrugava à cami- distas de que se cercoLÍ.

responsabilidades que' lhe, advento de 30; abriram-nos nho de outros Templos vi-
Entra agora também para recreações familiares e

I sociedades particulares, os filmes de 16mm., que andam
pesavam sôbre os ombros; novas perspectivas, tirando zinhos; onde recebia o bal- distruindo sobremaneira e 'que cada :vez mais ganham
por isto que nunc� lhe fal-I Camboriú da apatia em que �amo, confortante, reascen- terreno para nossos meios .. , E como si isto tudo não
tau o decidido apoio dos

I
o deixaram os governos an- dendo a sua fé para bem bastasse, há mais aquela magnifica e altaneira edifica-

elementos mais destacados I tedores, e aos quais se de-l servir a Deus. ção que' sabemos irá ser o suntuoso e já tão ansiosamen-
te esperado Cine "São José". . .

-

vem os primeiros impulsos, Estes, notadamente, os
.

Dez anos observando os anseios'da população paraautenticados na .construção maiS fortes e lamentáveis galhardear-lhe com o que 'há de mais ,interessante em
do grupo escolar "Prof. Jo- motivos que, bem contra à, matéria de cinema. E é por isso que a Empreza se'lecio
sé Arantes", manteve-se o' sua vontade, forçaram ao nou para êste período comemorativo; as brilhantes, pro
sr. FadeI com moderação e nosso particular amigo sr. duçf:es Que se seguem:

inteligência no desempenho F d 1 t 'f' . Dia 11 - Sábado - "O PODER DA MULHER" vi-a e a rans erIr sua reSI- . . .
. {

do mandato que lhe fôra ou- d "1
goroso drama da Metro, dll'lgldo pelo mestre ,William A.ência para F orianópolis, Wellmann e interpretado por ROBERT TAYLOR, D-E-

torgado para presidir os tendo construído, no flores- NISE DARCEL e um grande elenco�
destÍItos, políticos do muni- cente bairro S. Jorge, im- Dia' 12 - Domingo _. "APPASSIONATA", novo e

cípio. , portante e vistoso prédio on- extraordinário sucesso da "Vera Cruz", com os mais fa
Nesta dura e. ingrata jor- de se acha confortávelmen- mosos e 'aplaudidos artistas brasileiros: TONIA _CAR-

. . , RERO, ANSELMO DUARTE e ALBERTO RUSCHEL.nada, manda a verdade que te Illstalado CamborIu. e, a I
Dia 15 _ 4a. feira - "O DOMINó NEGRO", pro-humanidade, em consonân- se afirme, houve-se êle sem sua boa gente que mUlto dução nacional com PAULO PORTO e ELVIRA PAGÃ.

paixão, respeitando e reco- prezam e muito devem ao Dia 16 - 5a. feira ;- "OS AMORES DE CAROL1-'
mendando acatamento aos sr. Fad�l e que, com justi- NA", ,sensacional apresentação da França Filmes, com

direitos dos seus adversá- ça, bem dizem da sua con-
MARTINE CAROL, a mais sensual estrêla dá cena eu

ropéia.
Dia 17 - 6a. 'feira - "OUSADIA", em côres pela

technicolor, com BURT LANC.t\STER, ROBERT WAL
KER, S.'\I.LY. FOREST e JOANNE D-RU.

A PARTIR DE SABADO, DIA.18 - FINALMENTE
MAJ,S ACLAMADO FILME DA ÉPJ)CA!' ,

'

"AMANHÃ SERÁ TARDE DEMAIS"
Com ANNA MARIA PIEltANGELI, encantadora es

trelinha ita'liárta,' brilhantemente secundada por VITTO
RIO DE SICA e Lo.�S MAXWELL,

Grande prêmios nos Festivais Cinematográficos In
ternacionais de CANNES, VENEZA e PUNTA DEL
ES'I'E!

De parte dêste diário, os mais efusivos cumprimen- Itos pela brilhante etapa vencida brilhantemente. 1

•

�I VI i
Dez 4008

- ,

,Complelará� ,sábado, o
,

.,Cine Hilz If
'

no muniCípio, em cujo meio

sensato e reconhecido 'atu-
ando com ponderação 'e efi

Ciência, teve concretizadó o

seu prestigio e a estima de
todos que _o sr. FadeI aqui
deixa.

Exemplar chefe de famí

lia, cidadão dotado de qua
lidades apre.ciáveis, amigo
dedicado e coração sempre
voltado à prática de atos de

eia com os seus sentimentos
de católico fervoroso, não

d'esaten.dia necessitados que,
durante o dia ou à noite,
lhe - batessem à porta em

bUSCll de recursos médicos.
Ao sr: FadeI que, identi

ficado e reconhecido à nos-

rios sem, todavia, esquecer vivência amiga e prestante
companheiros de lutas par- bondade, �amentando o seu

tidárias. afastamento, desejam-lhe e

De boa fé e atento aos à carinhosa f�mília, muitas
li-nperativos do seu pôsto: venturas em a sua nova re-

O

sa boa terra oqde desenvol- amparou e recomendou cer

veu a sua atividade, qu;r to� histrjões, camboriúenses
no cQmércio quer na indús- que \Taga�am pobremente,
tria, multiplicando e empre- reclamar{do porque se di
gando o seu capital, deve

I
ziam amigos e que, tão de

Camboriú o maior e o me- pressa atendidos e escova

lhor fator do seu, i�pres)io- dos, na lacaia, à cata de ou-

rsidência, e sinceramente in

conformados com sua 'parti
da, querem e esperam o seu

retorno ao nosso conVlVlO

social e ao seio de amigos e

co�'religionários.
(C01'1'espondente)

ililria nr
U�

Causou grande decepção 11ectual da chacirga de Xape-
o resultado do julgamento có, a 24 anos de' prisão, e

realizado na cidade de Pôr-I Jovino de Melo, a -dois me-

to União de 47 acusados co-
1
ses.

- .

mo res,ponsáve.is pelo truci"-'
.

Terminado o, j"uIgamento,damento e queima dos cada- o promotor J'osé Daura de-
I '

veres de Orlando Lima, seu monstrou' sua decepção pe-
irmão Armando Lima, lvo

I
los resultados, dizendo que

de Oliveira Paim e Romano ,I havia provas' irrefutáveis
Ruani. contra todos os acusados,
Em novembro do ano 'pas-I n.ão compr�endendo êle a a

sado, dos 21 acusados leva·' títude dos Jurados.
dos à barra do 'I'ribúnal, sô-I Acrescentou que, princi
mente fôra condenado Emí- palmente contra Abel Ber
lio Loss, a 24 anos de pri- J' toleti, Alcebiades. de Olivei
são. ra Pôrto, Fernando Tusseto,
Agora, apesar do promo-I Agapito Savaris,Pedro Cam,

tor José Daura ter, duran-I panhola e Fer�ando Nardi,
te cêrca de oito horas, de- ,essas provas' eram' g-ritan
monstrado com provas VOIU-II tes, pois êl,es confessaram a

mosas a culpa dos réus, o;; ,polícia, sem qualquer coa

jurados, depois de quatro. ção, terem si_do os primeiros
hora'. de deliberação, absol-' a invadir a cadeia públi-ea
veram quase todos os acu- de Xapecó, onde foram bár-,

sados, condenando apenas I baramente sacrificada.s as

Argeu Lajus, autor inte-; quatro vítimas.
"',������>.-o<��.

Como os prQvérbios, a história é velha. Um pe
dinte, certo dia, bateu à porta do médico, pedindo
lhe alguma roupa. O médico deu-lHe uma velha cal
ça. Alguns dias depOis, 'no seu e'legante. automóvel,
o médico, no alto: de uma serra, comete uma barbei
ragem e quase se despenca no abismo. Seu carro
ficou balança, 'ma� não cai, à beira do precipício.
Qualquer movimento doo apavorado esculápi� seria
,o suficiente para provocar a queda. , ,

Aconteceu, justamente nêsse momento"dramá
tico, o impossivel: surge na estrada o eSllj.oLeJ:",que,
dias antes, fora presen,tea'do com a calça. E,mais:
nas costas traz uma' possante barra d.e fE:lúo,. "com
a, qual calça O carro e salva o médico. Daí o pro�
verbi'O: um dia' é da calça, outro do calçador.'

x x

x

Corre pela cidade que o ex-diretor do Instituto
de Educaç-ão está sendo incurso no mesmo p.;;t,l�ágra
fo do mesmo artigo do lllesmo Estatuto, que costu
mava aplicar em cima dos outros! E' o ráio d.o 'pl'O
vérbio!

,GUILHERME 'TAL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


