
.

Gareez Desistiu da Causa
·iii!"t '

'ENTREGOU ,A .JUSTICA 1;)0 TRABALHO A SOLuCAo QA ci'REVE.
TAMBEM' NA BAHIA, ALASTRANDO-SE AS PAREDES:·

o Vaticano intercede em:Nais Humanid�de:
.

'favôr dos.mártires" I Ab'liç�. dos
. é�sliUls corplrais e da ��Dii�:a���ol:�p�:;��1' �

>

•

I ao repatr.ia.mento. d.. e pris io- a injust.iça de que foram vi- PUDlçaO:::pela 10le ,�I?" 9 d(Vd'�') - Ao co-
. - _I mlssarlO e Ia no 210 Dis-

t
neiros na Coréia; ora, Pa-, timas nossos mártires, e a

.

RIO, 9 (V,A,) - Dando

I
torno dos castigos díscipli- daquele' país amigo, Repli- trito Policial, foi apresenta-

, , -

d sua inocência", declarou a prossegUl.'mento a discussão n.ares a serem impostos aos cou o representante bras i- d fi'ris tem a impressao e que o, preso em agrante Hei-
. rádio do Vaticano ao co- da ONU, o primeiro grupo detentos, As instrucões mi !eiro

I

que, em .n orne da nos tal' Ribeiro de Car,valh'o,' ca-a opinião de Pequim muito mental' a libertação, na RÚs-. '--. .

;. j.�.fluiu para, ser adotado no sia. dos médicos acusados de tql.balho do Seminário nimas da ONU, em seu tex- sa delegação, apresentou sado, de 23· anos, emprega-
"

! ni l;i'9 :-ds �tjtl),::j,v,e.r,Ui,-, �yç.j)td";, à:!l.::. ê'<.Di\}ll:a� _":e .t'e)i,l'Qi<,isr' Làtini'�4'<\(De1.7�el;1'hO di�·. . p"re- '.,to. ?l'igjnal apresentado ao LIma emenda substitutiva,
do do Bar San ta Luzia, si-

, . ,.1"'., 'T, 'C
' mf t ""-,, ,_ c

t tua.do na Rua' Fuas Roupi-"perfeitamente equítatlvo", mo." 1: ,
'

-. vençs o ao' TIme ,e ,'1 �a fi;-. l::i€mliT&l'J.O, ou frga-vam ao abo)indl) �tais. castigos
. qu. .. '. . nho, llq, .na Penha Circular,

um ponto-de-vista, qU�' 'no Após declarar que essa mente do De-linquente deba- diretor, ap.ó.s ouvido.o me "qualquer- outro que -POSS[ - o- detetive 2.000, chefe da
,

.

.

.

.

'

" noticia só póde ser acolhida teu os seguintes temas: dico do Presidio, a faculda interessar 0- estado fi's/ice ,-

dR'fim do outono era qualifica- com satisfação, tanto mais
. guarlllçao a. ,P,-24 con-

do, em Moscou, de "absur- quanto se condena em Mos. Serviços .Médicos Pen itenci- de de isolar e reduzir a ali- ou mental do detento", Ta 'tau, àquela autoridad�, que

do" e "Ilegal", cou os métodos aplicados ários: infrações e penas mentação dos detentos, berr moção, defendida tambérr Heitor, momentos antes no

d' 'I'
,

sJd '

I I interior do ,estabelecl'me'ntoNo fim de contas, foram para arrancar confissões ISClp mares, mero e coa- como encerra- os em ce � pelo delegado Roberto Pe
d t

-'

f
-

di it t i O'
onde trabalha, tentoll Stf-obrigados a admitir na ca- aos acusa os, acrescen ou a çao, in ormaçao e Irei os escura, por cas IgO, sim. tinatto, após alguns deba.

,

"M h' t bê bornal' os fiscais da Cofap,pital russa que a guerra da emissora: as a amo em dos detentos, bem como o pies enunciado da proposi tes, foi aceita e aprovada, OI'
'b' d

indo Matosinho Sodré eCoréia tornou-se bem' mais milhares' de ISpOS, e pa- contacto que podem ter com ção levou à tribuna o ma VISITA A PENITEN- Alexandre Kremer, Os dois
Penosa para a economia dres e de fiéis que foram

f
' "

, o "mundo extérior". Apre- jo r Vittório Caneppa, que CIÁRIA uncronarros da COfap h-bolchevista do que para a condenados em consequen- , , a

América, cia das confissões que lhes ciou-se ainda, a situação autorizado pelos demais Conforme estava progra- verifí entrado na'quele bar e

O auxilio dado àõ� guer- foram arrancadas. Numero- dos reclusos estrangeiros e companheiros de delegação, mado, os delegados ao Se
veri icado a falta de etique-

PARIS 9 (U P ) E' a ' . ta, s de preços nas m.ercado-
, ,

. ,

rilheiros bolchevistas g re- sos dentre êles terminaram dos apátridas, chegando à expendeu vo ponto de vista minárió Latino-Americano
d D

' "

Iori n,as e aiÍalta·de tabela of í-determinação' as emocra-
gos, do general Markos; a sua existência g o�'I�sa no conclusão de que a êles se- do Brasil com relação ao visitaram ontem, à tarde, a cial de preços, Quando sedas de fazer tudo para con- luta aberta contra o mare- cadafalso, nas prrsoes ou ,

f lt d di it d t d 'f I.>(
. ra acu a o o irei o e se assun o, a mais orma re- Penitenciária Central do preparavam para autuar o

jurar qualquer nova amea- chal Tito; a tentativa de nos campos de concentra- - , falt f
bloqueio de Berlim, finda- ção. O mundo civilizado pe 'I

corresponderem com as au- pulsa a tais métodos, Segui- Distrito Federal. Após per-
aso, oram vitimas de

ça, a determinante "ofensi- t id d di I 't' d I d
uma tentativa de suborno,ram da mesma maneira: _ de que se estigmatizem os orr a es rp orna icas os ram-se com a pa avra os e- correrem demoradamente a-

va de paz" ,russa; na medi-
depois de fracassos dura- métodos de que foram viti- seus países" ou com aque- legados Cesar Salgado, a in- quele reformatório, seu di- PO�:ea;��t:�:��r�!amdO"da em que as decisões recen- mente constatados, mas, Outros milhares de las que representem os in- da do Brasil, e Roberto Pe- teto!' major Can eppa, dir í- ram-se com a P R entre-tes possam constituir "ofen- d bispos, de padres e de fiéIs

terêsses de sua Pátria, bem ti tt d A' t' gand'" en re-

Para se ver no reiniçio e, -

f líb t d
� ma o, a rgen ma, co�- g iu uma saudação aosi seus o o preso, Alexandra

. iva de paz" ... M
ainda nao oram I' er a os K':;1

_<,
"

,_.., negociações de Pan �n, pela morte dos sofrifuentos como os responsáveis ou roborando a, exposição do colegas, traçando um retros- mtínu: o segundo fiscal, é
Tal e a oPI�lao �aIS e,o�", Jom um ges�o de paz, sena injustos que lhes são infli- instituições reconhecidas representante brasileiro, pecto das atividades da P. �on ��r,o do Presidente da

rente nos meios dlPIo,mat,l-1 prec. is,o que este gesto fosse
gidos",

'

com o direito' de patrocinio Defendendo as normas, em C, e fazendo um paralelo en-
,epu Ica, cooperando gl'a-

E t f t t amplo pa

I
cIOsamente na fis I' -

cos franceses. s es mSlS- su .1Clen e��n e � , . .- . • nessas oportunidades, seu original conteudo, fa- tre ela e as 180 PI'I'so-es qlledica Izacao

tem na necessidade 'd�' dar l'a levar a soluça0 ?ohbc.t O des"abrld"r da \ I a�u: e orgão Controlad;r
" _ do probl.ema da Coreia e a- UV V OS CASTIGOS COR-', lou o representante da Co- já teve· oportun'idade dé vi· eltor, após ser 'd

provas de clrcunspec�ao no
nunciar também o fim das poolcll-'08 ,'a-, PORAIS lômbia, Roberto Arrazola, I sitar em 18 países dos di.

em cartório foi tranc��T.�d�
exame �aquelas d�cisões �

e ho'stilidades na Indochina, I 'U Iniciara-se o debate em diretor geral das Prisões versos continentes,
no �adl',ez, por ser seu cri-

no sentido de sua lmportan-' Da mesma f,orma, uma

casar
. me maflanyável.

cia, resposta encoraJ�dora russa.'

a' t II IConcordam Paris, Lon- à última nota aliada sôbl'e I \ Umeu' o euaa Alemanha - que remonta Londres, 9 (U. P,) - C
.

dres e Washington em jul-
a 28 de 'setembro último - cientisto britâp.ioc qfledes-,

.

'gar a politica"russa por atos seria considerada índice cobriu a penicilina, Sir, Ale
e não pelas pl:ofissões de I manifesto de um desejo de xandre FlemiI}g atualmente As taxas df'! água e esgotos foram, no ano último, ob
fé que a definam, Convém paz, •

com 71 anos de idade, den- jeto d� um pedido de auhento, por parte do Go'vê1'no do
, , Uma medida como a rea- tro de alguns dias desposa- Estado à Assembléia Legislativa, ., Ipois, acredita-se· aqUl, 1'e- -

,

bilitação dos "médicos as- rã, a sra, Mamalia Coutsou- Estudando-as, os representantes do povo decidiram I

·conhecer quais são os atos "
, ,-...

Isassinos" parece principal- ris, de origem grega, "(l1eltar o aumento solicitado, de vêz, qtte referidas taxas
que se podem considerar

mente inspirada pela políti- A partir de hoje serão pu-· vmham sendo já aumentadas, em proporcões mais que
testemunhos de uma orien- ca interna como "indício de blicados os editais do regis- razoáveis, de acôrdo, aliás, com um critério definido na I
tação pacifica na diploma- distensão" no plano inter- tro civil de Chelsea, no West p1'óp1'ia lei, O Govêrno do Estado, todavia, não se con- l
eia russa, E' preciso distin- nacional, o gesto parece a- End, nesta càpital. formou com a decisão do Poder Legislativo, E, agindo!

, guir "gestos", que podem qui muito vago, N, da R, - Há muitàs his- mais que totctlitariamente, dete1'minou que os novos lan- .1Acolherá Paris com vivo tól'ias .sobre Fleming, co :amentos dessas taxas fossem, feitos com aumentos as
provar que o governo russo

prazer qualquer progresso nhecidas no mundo inteil'o, tl:onôm,icos, de 100 ri 5ºor;;, Para isso, a seu bel-prazer, Irenuncia ao uso de métodos da pacificação; mas en- Pr,emio Nobel de Medic,ina I.tatonalmente, rasgou e 1'evogou a lei vigente, modifi- I

que não lhe permitem che- quanto se, espera um pro- pela descoberta da penicHi- cando o que ela estabelecia corno base dos cálculos, !

gar a seus fins, ou signifi- gr,esso evidente, é melhor na, .com Chair e Florey, Fle- A ilegalidade desse prQcedimento equivale a anular
,

d evitar conclusões apressa- ming e, sem dúvida uma das a Constituição, pois que, de f01'ma evident.e, o Executi-
cal' que por motivos ·e 0- -

das, e é prudente não aban" mais admiráveis figuras de .vo não só está legislando, como ainda revogando as de-
portunismo gostaria de ver

donar a linha política que cientista que já esteve en- cisões do Poder ,Legislativo, Assim está agindo, por ou

instaurada certa pacifica: permitiu obter a situação tre nos, Simples, caladão, t1'O .lado, o Governador q1.j.e .condenou os aumentos de
ção internacional. atual. profundamente .simnático e tributação e prometeu o barateamento da vida! Mas as-

De todas as decisões to- AP1l:LO DO VATICANO estranhadamente britânico, sim, necessariamente, deve agir um Govêrn� que quer

d 'Moscou a consi- CIDADE DO VATICANO, deixou-nos indelével impres- construir palácios suntuosos e, não tendo dinheiro, pre-ma as POI, ,,; 't' ,,9 (U, P,) - "Pedimos que são quando do V Congres- cisa esfolar os contribuintes, Estes, ao que apuramos,·derada aqUi mais pOSI Iva

_I em nome ,rle um 'princIpIO s� Int,ernacional de,Micro- I dentro �� ,b;eve se reunirão afim de recorrerem ao Po
é a aceitação do ponto-de de humanidade pelo menos, I biOlogia, que se rea�lzou no

I
der JudWlarlO,

vista da ONU relativamente
I
se reconheça púbJicamente Rio há quase tres anos, Belezas do ?'egimen bornhauseano!

operários,

R:...FRrRTPRIA

1AILO�

,o RISQ DA CIDADE�••
. ''f

\
A
..

1
4

_.�" . Sf1LA
CJE PROVAS

- President.e, deixe ela gritar, Essaficar do balacobaco! roupa vai
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14 horas ás 18 horas.

Semestre
-

.

No Interior
Ano .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.
Os originais, mesmo' não publicados, não

serão dev.olvidos.
. ,

A' direção não se responsabiliza pelo. con

ceitos emitidos nos .artigos assínados.

ADVOGADOS.
.UR. MARIO LAUlUNDO

e

DR..CI4UDIO BORGES
_ ADVOGADOS

.r·Ore I!ID areral, Recursos perante o Supremo Trlb •

..ai Federal e Tribunal Federal de Recursos,
ESCRITóRIOS

Ftortauopof ís - Edifício São Jorlle, rua Tra;...
,� - 1 o alld�r - sala 1 ,

'
.

RIO de Janeiro - E'difício Borba Gato. Ai'�"l.
��t()nlo Ca�Jos 20; --- _sal; A.003�

2.314
2.036
:••83l
:U57'

3;153

3.121

Corpo de Bombeiros 3.313
Serviço Luz (Recla-
mações) 2.40-1

Polícia (Sala Comis-
sário) . . . . . . . ... 2.038

Polícia (Gab. Dele-
gado) " 2,.59·1

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

'-fAC", .. :.. � -; ...... ' :t700
'Cruzeiro do Sul . . .. 2.500
Panai� . :'. . . . . . . . .. 3;5á3
Varig 1-

••••••••••• '. 2.325
Lóide .

A'éreo ;: 2.402
,

Real" 2.3.i8
Scandinavas 2:5(}O
HOTÉIS
Lux .

Magestic .

Metropol ........•

La Porta' •.•....•.

.,

Cacique .

Central· .........•.
Est"rela •..........

Ideal .............•

'ESTREITO

2.021
2.276
3.147
3.321
3.449.
2.691
3.371
3.659

I

ADVOCACIA E CONTABILIDÁnE
DRS.' .

ZANY GONZAGA
NILTON JOSE CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRÃO
- CONTADOR --

Disque •.......••• 06
I'

.

:Vende-se

HOEPCKE

. Advocacia e (;onfabilidade
Ok 8ST.VAM Fa.GAPAlD

- Ad,v'lgado -
.'CAelti GARIÍSALDl S. '{'DIAGO

,

-.,. ContabUlat. -
1lJ.(lnCHI 'll'A�E" - 6° Andar.

\t.�t\QJI entre F'LORlAN()POLJj:o; • RIO n. JAN"ltO

l':!'ral.lU Intermediária. em itaJ,,1 • Saotoa, a.adu ..,u. flltlrn\:

.,.u o mov:mê.to d. vaua1reirol. '

Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
.do Rio, às 7 horas

Para mais �n!ormaçõel! dirijam-a. à

f:MPRISA NACIONAL D. NAHGACAO DO.peU

Rua Deodoro - Caiu P-o.t&1 a. n - 'r.ldo.. : 1.111.

VOLTA
do Rio

15/4
26/4
8/5
19/5
30/5
10/6
21/6

de Santos
16/4
27/4
'9/5
20/5
31/5
11/6
-22/6

Rua Je.rônimo Coelho,_ 16 - Florianópolis
-----------�----------------- -------_--_ .. ..:_.� ._-------------------------------------.....

ORo JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- _4DVOíiADO -

I

·!Perdeu-.eLavando com Sabão /

\?irgern ESpecialidade ,

da .Cla. IITZEL INDOSfRIAL-Jeioville. (marc_ registrada)
'I.� �:�.:i:��a�se�st��:�:��óq�:

, ecoDomiza,,.,se tempo" e dlnbeiro - , a Av ..HerclllO Luz n. 177,

�.-________________________________________ ����������__������������������nesta cidade.
���_

NAVIO�MOTOR CAR,L
Próximas saídas

I D A
de Fpolis. de Itajaí

10/4
21/4
3/5
14/5.
25/5
5/6
16/6

19/4
1/5
12/5
23/5
3/6
14/6

•

A caderneta da Caixa E

,cónômrca Federal do Estado

de Santa Catal'Ína. sob nú

mero 8.259.
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ALGUNS DESSES PREÇOS " ESPANTOSAMENTE BAIXOS
,'-

' ,

COM OS QUAIS A VELHA E TRADICIONALa

!

VESPERAS

CASACOS PURA LÃ - FORRADOS COM ÓTIMA SEDA A Cr$ 275,00

CASACOS 2/4 -. PURA LÃ A .......................... Cr$ 168,00
.

CASACOS DE PELE DESDE : . • � • • • • • • ! • • • • I. • • • • ." • • Cr$ 1.250,oó

CASACOS DE LONTRA DESDE .......................... .- ..... Cr$ 1.650,00

TAILLEURS DE PURA LÃ A ., .... Cr$ 350,00

E MILHARES., MILHARES DE OUTROS ARTIGOS PARA SENHORAS, HOMENS E CRIA�Çi\S POR PREÇOS. IGUAL

MENTE E EXTRAORDINARIAMENTE BAIXOS.

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

�\"e. '

• I
.'1

" ,/ -, SÁBADO '- DIA 11 \� GRANDIOSA SOIRÉE "NOITE HAWAIANA". DANSA DOS BALõES, DAS RO
SAS, DAS CARTAS E OUTRAS SURPRESAS. VENDA DE MESAS A CARGO DO SR. LIDIO SILVA, AO PRE.

NO .'L'· R .E 'N.A' SO�I�D "',DE ÇO DE ces 30,00, TRAJE - MOÇAS, SAIA E BLUSA E MOÇOS, DE PREFERÊNCIA; SPORT.·
� ,,� 14. ' (A DIRETbRIA PEDE A COOPERAÇÃO DE TODOS),

, ,

Esperim6ote' boje' --

-12�
"

f(....�ar tkt 00bê -: G'iT:?T.: ,e�h�����:'�� �o!�::::.let�::o�:;,�e�::
.

O P Ih· Q e Pa'ssab \P'a! ,
i �,�: :e7aJ��t�re �!;!��iS� outros Estados. �ava,' e I ro u '

,

,

.). Y'- " fX'"SINIIA (J,4/(1/élI(,O "ácompanhada por galinha Em Santa Catarina, f ir- -

L E S A
I •

.assada fria, e batatas cosi- mou-se como contista. E as I N G I,' DE PITIGRILLI
. COMO ANDAR das Otl assadas. suas produções, publicadas

]A parte que Você, como mãe, deve toma),' para aju- A gelàtina sem gôsto, que por ê'le em vários livros, [e) ·,:,'r·, III "O ESTAD"O",

-

I� l� �f Especial, paradnr seu filhinho a partir do seu prime iro ano de idade a
se encontra em folhas, é a correm cidades. Por isso,

__ � _

seguir 0, caminho de sua própria independência, é sim-, baserdesse prato com vege-: desfruta êl� 'de vasto cir-
'O'HJ C A A P E R I T I V A I BUENOS AIRES - ÇAPLA) - �,ropõe-se. d�s�ri?l�ir,

ples. A 'criança coneervada sempre depende de sua tais. Eis a receita:
' culo de amlz.a-des, em to q.o , 'em Paris, 'o "prêmio do senso comum. Nas ehmmatol'las

mãe e, a ela limitada, sem çonvívio com pessoas extra- 12 folhas de gelatina; o Estado. HOJe, a data aSSI- f�ram descartados dois gral�des políticos franceses, que
nhas, Ú!nrleTá a conservar-se .nesse e'sta(!l'o tanto' tempo" 7i, de xícara' de. agua fria; nala o transcurso ,do seu

t-ra'ljl1 os "favoritos". "

quanto lhe for possível. Tal educação, obviamente, influ- i ;;"8a��" ,de":.aglía ,q�e�te;. �11,iyersário pat:Hí�io" e��:- < _ ',' "': ,,' ,.� ". Que é o -senso comum?
cnciara todo seu creseimerrte.v o , 'l--/ '''', :",.,"_';* .,·e 14':'de- � xíeara.... ·d;e"":'''''Rç}3�-ar;' )�!ld9 a0S ��u:s, a1fl�,�0,� e:�-'��.t����._�I!,.� (� Não é. f{rej,l .def iaí-lo. :reólcartàsf nas pr-imeiras pu-

'Você precisa encorajai' seu f ilhinho "a tornar-se in- 'h. co'lher . de chá" de sal' míradores a manifestações

'TERRENO
'

!:,inãs 'd'�' "Discurso do 'lVIêfcd�':',' dIz" êom·1!tma":._p'On'tlt:."rlê'�
depe�den�e de Você. Ele sabe o que yocê representa para' �1Íe xícara de vinagr� de.,reg�sijo,.

.

A.

•

I •
•

,

\ .ron ia.: '.'? bom senso' é a.coisa mais ?em distribuíd� no

ele como segurança e por isso deseja sempre conservar- 1 colher de sopa de suco de E. n.os, ql�e o temos e�tre .
i mundo, ja que cada qual Julga estar tão bem que, ate "os

se seguido ao máximo as suas sugestões. E' preciso dei- limão; lh xícara de cenou- os �als assíduos e queridos Vende;.s,e um terreno SI-
I (,ue são dif ic í'limos de contertar em outra coisa diferente,

xar uma' grande margem para as próprias iniciativas ras-picadínhas 1 xícara de colaboradores, levamos a tuado no bairro "Bom Abri- ,não costumam desejar mais do que. têm"; ,

'

de seu fflhinho ou de sua fi'lhinha. Quanqo,. por exemplo, aipo pica-din�o; � pimentões Ud.ef.onso �uvenal, o �o.sso, go". '. ' I -'Mas" logo em seguida, p assando do tOT? ��aeejad�r
'seu bebê começa a aprender a andar, depsis de comprar vermelhos plc�dmh.os. c�rdlal abraço de felIcita-I. Preço de ocasíão, ; í10 to� s_en?, seu). r:e� sequer voltar ao prmclp.lO, contí-
para êle um calçado com solado, deixe-o andar. á von�ade, Amoleça a gelatina em çoes, co� .os melhores .-vo- r Tratar á Avenida "Mau- nua : Nao e verossímil que todos se enganam: ISSO. mos

fora do seu carrinho. Não se importe se ele f ica sujinho agua fria Adicione agua tos de felicidades extensívos l
'. I tra que o poder de julgar bem a distinguir o verdadefro

,

b t
>. •

m se
.

,

à exma. família. I I'O Ramos, 135, 'nesta CapI-' I'
, .

.

um banho cO,m um sa one eproprro para crrança nu
,

-

quente" açucar e sal. Mexa
, I, ..

I
do f� se, a que propr-iamente chamam de bom ,se�so ou

gun?o o .pora �m ordem. Escolha, no e_?-ta,nto, o l�gar ��- enquanto a gelatina estiver Sra. Flávio Ferraril
.
tal.

I razao,_? nat-uealT?ente Igual em todos os homens
..:de ele ?eve, f icar, de modo q�e :V0�e fique tranquila ; se dissolvendo. Junte o vi- A data de hoje assinala o , :O� mtelectuals; o�, melhor, os enfermos de in telec-

(lUal�to a sua segut ança, sem precisar de minuto a mmu-
nag re e o suco de limão. aniversário nata lício, ) da . • tual ismo - o que e diferente - ostentam :ce�·to despre-

to vlr�observ:,a-Io: "', '

'A
•

A .'. Deixe esfriar e quando a exma. sra, d. Nadir Amaral]
.

\.'810e "O FRTADO" Z? pelo senso cO.m:lm ': o col-ocam no.mesmo.nlve' da fi?-
�odàS as cOlsa� que ve, ?le, peg� e tod�s as. COIsas mi�tura começar a endure- Ferrari; esposa do sr. Prof. (hocnda�e, da hmltasao m��t�l, da mca�ac��ade de san

flue ele pega, lev.a a bo�a, pOIS este e o melO �als ade.
cer acrescente os outros in- Flávio Ferrari, Presidente __()4•••()4IIIH��

dos cammhos proestalbeleclQos. M�s os mtehgentes� qUe
4:wdo que pOSSUl para m.formar�s� �obre as C?ISas. �o- gredientes _ e ponha numa da Câmara Municipal de n.ada tem ii ver c�m os intelectuais, o "tem em grande éS-
ce, naturalmente, deve evIt�r que ele ponha COIsas sUjas fôrma, que foi precisamen- Flori:mópolis e Diret0r-Ge- Cumprimentos de O ES- bma. O poeta BOll�su rec�m�nda�a}, �u depens du bon

�a boca, como pontas de clgarr_o, etc., mas, alguIt:Ias fo-
te passada em agua gelada. ral do SESC e SENAC,,,,em TADO. 3e�s, gardez de ptalsanter ; IStO e, cllld'ado com os gra-

lhas de. grama ou um ramo,. nao podem causar mal se
,Quando estiver bem gelada Santa Catarina. FAZEM ANOS HOJE: le]OS,. a expensas do sen�o c0J_TIum": e o m�rechal Foc}l -'forem tl!'adas �e um lugar hmp�. ,.': tire da fôrma. A ilustre dama aniversa-

. - Sr. Silvio D'A'lascio; record�ndo que Lam:nsls estIgmatizava �s que af�gavam
Voce tambem deve ,acostuma-lo ao c,onV1VlO de, es-: Arrume no centro de um dante, que conta com vasto

- Sra. Cacilda de Olivei- ,) senso comum sob nos de l'lalavras - nao, apresentar-se
tl'anho�: Em sua i�ade,·a n_atureza infantil o induz a. ser 'prato, enfeite com folhas ,de circulo de .amizades na so- ra Nohrega, esposa do sr. c:m problema complic'ado para ser resolvido em: eolaboücsconf:ado, ,mas ele deseja ardentemente fazer amIgos agrião ou de alface. eiedade barriga-verde, será Flodoaldo Nohrega, Presi- lação com outros, começav� com esta frase: "Voyons
de acôrdo com o seu feitio, de criança de um ano. Seu A receita foi calculada alvo de carinhosas e expres-

dente da Caixa de Aposenta- (l'abord de quoi s'agit-il" - Começamos por ver de que
�dstema � mu�to e':u'?ora não ,seja o que �ale Carnegie

p�ra 6 pessoas: (APLA). sivas homenagens a que se doria e Pensões dos Empre- 3e trata!
, .' .

"

.'
recomenda - e legitImo. Ele e capaz de fIcar a olhar °

, -0- credenciou pelas suas excel- Il'ados na Estrada d,e Ferro Conta-se em Bergamo,. CIdade da Alta ltalia, uma
olbjeto de sua amizade potencial, dur,antealgum tempo,! ANIVERSARIOS'" Tereza Cristina, de Tuba- historia que é um modelo de sensatez. Alg'uem abrirasas qualidades de espiritoestudando-o, observl)-ndo-o. Ele pode solenemente dar ao

I Tenente Ildefonso Juvenal � de coração. l"ão. Em concurso entre todos os ártífices do mundo pa'ra a
.

1I.ON'0 amigo um objeto qualquer, ou então, tomá-lo de voI- I'ldefonso .J'uvenal, oficial O ESTADO cunipriment,a-
- Sra, Maria Ferro Bar- fabricação de uma estaca. Um espírito científico cons-

ta, ou pode mesmo continuar' a empi1har todas as coisas ela reser�'a r'emuner'a'da da bato, es'posa do sr. CeI. Ri- truiu-as servindo-se de um, instrumento "de precisão', um
. v �, cordial e respeitosamen-

LO seu alcance sobre seu colo. A maioria dos adl,lltos não Polícia Militar; dedica-se, soleto Barbato; útífice preferitl o uso das máquinas à inexatidão ,de .suas
compreende que devem deixai' as crianças o quanto pos- hoje, ao jornalismo. Milita

te.
- Sr.' Otlivio Pereira Bri- mãos; um magalômano e fez de ouro; um arabe em fi-

sível sózinhas, durante o seu ,período de cresc,imento. A • Menina Ve...a,Lúcia to', ii!lrana', um ,poeta, em pau de rosa ... m'as um r:apa"z' d"ena imprensa, com .cronICas -

El:s con-�m para .ela�, chei.os de e�tusiasmo e loquazes, e artigos versa�flo- sempre A interessante menina Ve- - Sra. Zilda Guedes da Bérga�of cidade do senso comum, antes de .esco'lher o,
ImItando o balbUCIar mfanbl, mas elas fogem quase sem- assuntos da atuaHdade. Co- 'l'a Lúcia, encanto do dar do Fonsec,a Lopes, espo'sa do materIal" e empreendei' o trabalho, perguntou:
pre esc'ondendo-se atras' da saia 'de sua mãe, de onde a labora no, periodismo floria- sr. Hercilio Soares, fGncio- sr. Alvaro Augusto Lop.es, _:._ �ara que vai servir? ,.

.

Cl�stO se consegue tirá-las. �as, se Você avi,sa de ante- nopolitano, há anos e ainda lário da firma R. Schnor, funcioriário da Prefeitura No dir�ito civil contemporâneo, em matÚia matri-
mão as visitas gue "seu filhinho ficará acanhado, tím. i- hoje êle diáriamente leva elesta praça, faz anos, hoje. de Santos; � Imonial, aparece com frequencia a expressão cunh�da
do, se se prestar muita atenção a· ele, pelq que ° mais

aos leitores, �)l'oduções que Comemorando essa data - Sta. Lourdes Maria relos antigos juristas, romanos: "a sensatez do bom pai(".onvenieníe é deixá-Io ,em paz", Você o estará ajudando são apreciadas. Sabe dizer, feliz, Vera Lúcia reunirá Cordova' de familia", que não corre atras das aventuras dos so�
muito. .'. com verve, fatos cá da ter- '18 suas inúmeras amigui- - M�nino Francisco de I nhos. das es'peranças, das promesas, das esp�culaçõesLogo que o �ebê começar a perambular sozinho pela, ra. Sabe escrever contos, 1has ná residência dos seus Paula, filho do sr. Domin- brilhantes, do cavalo provável, do sorteio da loteria, das
�asa, leye-o conslg.o par.a todos os lugares que pu�er. Se com verdadeiros

se�timel�-I
pais, ofer:cendo-lhes laut.a gos Andréa; I

í'ções industriais que subirão a preços alucinantes.
ele tem � oportu�ldade de acostumar-se aos adultos en-

,tos, tornando-se, pOrlSSO, h- mesa de fmos doces e bebl- __ Menina Norma StaeJ A mãe de Napoleão que recebebu das mãos imperiais
�uant� estes estao __!Jreo_cupados. com os seus misteres, do. Intelectual, pertence êle das. d'Acampora.· , Contimua na sexta. pagoeles nao lhe parecerao tap amed'rontadores no confronto �\--------,------7�------- _-:- '_-�_:_----_:_----------__,:___,:,.,.__
(IUe as eriancas fazem com elas. '

O'
,"

,

Se seu iilhinho é filho único, faça o possível 'para AVENTURAS O' Z'E-MUTRETA.mantê-lo, sempre em contacto com oútras criancas. Mes
mo que plas,�ejam mais velhas e que ele não p�ssa par,
ticipar de seus jOgos e brincadeiras, muito lucrará' a-'
<,ostumando �e a elas,'

A cúan�a qúe é conservada em c,asa todo ,O tempo,
custará muito mais para ajustar-se a'() tipo, de' vida co

letiva (lue vai encontrar no jardim da infa��ia. Este é o

motivo que torna as crianças que vivem em "t�mílias nu

merosas mais des,embaracadas do que as que 'vivem como

que sozinhas, com seus p�is apenas. Enfim, não é pedir ,o
,!mpossivel a qualquer mãe, pedir que �la atente nesses
pormenores que tanto ajudarão os seus 'próprios filhos a

crescer e desenvolver-Si tal como elas naturalmente de-

«Grêmio Cruzeiro do· Sul» Filiado ao C. fi de Janeiro (Estreito)
u

.. ..

;sejam.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ES'fADO

Alea.�ados os Campeonatos Brasileiros Juvenil e
remi,nino de Basketball por, parecer· desfavorável

do Conselho Regional de -Desportos
�.�__..-..__� - -_-_ - Wt.·_-.-_-.·.-.-_-._ -_._-.._- ._..-_- -a:-. w-..-......, -..-.:-.-.....-_-_• .,...._,. -J*_-_ .. � . _ .-..-.

_._-_ � -_- -"".... ---.._-.._- _._.-.-.-_�.--..-- .--- -...�.,....- -.w__.-��

"O -E s t a d o E s P o r t i v o
"

O) o O () () O O'-'() () () () o O () ()� o�O ()._,() () () o o () () !) o o ()�

Hoje,:E.C. B'ahia !r�U� Aval CIF.
Foi transferida para. a por 2 a O, segunda-feira, conjunto de se exibir contra canchas ilhõas,

.

,'Avai atuará completo e, se- mér ica Joinvilense. 'gando as equipes secundá-
noite de hoje, no estádio da após ter. logrado empatar' o Figueirense, ficando, des-I Está o 'quadro baiáno pre- gundo nos foi dAado saber,: _

O choque "desta noitE( en- rias do Avai e F'içuerense,
rua Bocaíuva, a peleja de com os dois clubes de maior I

ta forma cancelada a pele- parado e com todos os seus
I irá "prá cabeça", buscando tre baiános 'e catarln enses anbas vice-campeaes da ca

estréia do· Esporte Clube expressão do Paraná: O Co-
!
já, o que veio lentristece'l� valores refeitos das contu- rehabil itar-se do seu in su-

I
será, certos estamos, atra-' tegcria.

Bahia, que enfrentará a e- ri ti-ba, bicampeão e o Clube' muitos aficionado do espor- sões que felizmente não fo- cesso no Campeonato Esta- I enie e sensacional, devendo' Para o jogo desta . noite

quipe campeã do Avai. Atlético p.aranaense. Na pe- ! te-rei-ansaiosos p�lo c,on- ram graves, devendo ofere- dual de Futebol; quando so'_I,levar á praça e.sportiva
da' vigorarão os preços 'ab,_ai-

. O popular conjunto da leja sustentada com os cori-: fronto dos dois "esgua cer á "hinchada" flor ianó- freu eliminação logo f'ren- rua Bocaiuça uma grande xos: .

"Boa Terra", na excursão tibanos, segundo nos decla-"I drões de aço". politana um dos maiores es- te as seu primeiro antago-. e �ntusiástica assistência'. I . Cadeira - Cr$ so.oo.
que vem empreendendo pe- rou o preparador Lourival: Hoje, li luz dos possantes petáculos futeb.ólisticos do nista que foi o Grêmio Es-I O jogo' será iniciado ás' Arquibancada - 20,00
lo Sul -do país, ainda, não Lorenz.i; vários elementos refletores do estádio da ano. portivo Araranguaense, o 21 horas. I Geral - 10,00
viu os louros da vitória, do plantel baiano sof�e_ram: Praiâ de Fóra, o E.C. Ba- Para o interestadual com qual por sua vez teve o I Haverá. preliminar; com 'I 'Senhoras e 'Senhoritas
tendo perdido para o Caxias contusões, o. que inpediu o hia fará o seu debut em: o super-campeão baiano, o mesmo destino frente ao A- com inicia ás 19 horas, jo- - 5,00.

Domingo: Grande Regata a Vela O Atlético iniciará, amanhã, suas
.

'promovida pela !F. V.' M. S. C. atividades no setor atléUco
,

/. ,
'; , c.

abril :
í
I

Ilmo, sr. diretor do jor-' toda ficou assim consti-
tarinense, dentro de mais uma recepção no Harmonia

nal "O ESTADO:'. I tuida:
alguns dias, h()menagearão Lira, segunda de um ban-

Tenho a honra de levar Capitão _ João Càspari-
os bravos rapazes do. Clube quete a que estarão presen- conhe.cimento de Vossa Se-: no da Silva
de Regatas Aldo Luz, que tes autoridades civis e es-
/ nhoria, que em sessão reali-
tripulan,do um "out-riger" portivas. daquela' cidade, zada pela Seção de Bolão

quando serão oferecidas
da Associação Atlética Bar-

medalhas ,F
aos remadores'

ága Verde, foram em data
alvi-rubios. I

de 11 do corrente, organiza�, Aproveito o ensejo para peças, sito à rua Brigadeiro
ram ao Brasil a primeira vi.. d''Digno, portanto, de -regis- dos os seguintes grupos e apresentar a Vossa Se- Silva Paes/no 13. Aulas,' da' Taquigrafia e O curso será de seis roê-tória em barcos desse tipo

I'
,

d
i -. I .

-

tro a inidativa do Gdvêrno B?lão; assim. dellomma os:, nhoria os meus protestos, Tratar à rua Araujo Fi-" O CU.RSO BOSCO, regis-I ses, sendo, cQnferldos dip.lo-em águas estrangeiras. G G" 'D' 1
I.

e Povo, de Joinville que, "ZI -ZA ,cuJa 11'e-, (e elevada estima e cou- gueiredo n. 21. trado n.o Depa.r.ta.mento d.e I
mas.

.
Não resta 'duvida que a·

numa. d�'m·.onstra.ça-o elo-' .tOI·!'a fl'COU ·assl·m cons-.' s.ider'aça-o. !
'

-

,Educaçao, hablltta profls- i MatrIculas até 10 de a-
homenagem que- ptetendem ." ,I t't

' 'd I D 'd Gdi"
-

.,' quente, atestam o seu espI-' I UI a: aVI evaer
I

'

.

"

. sionais em taqu.· igrafia. bl.·U, TI.a Livraria Líder (ex-
os Joinvillenses prestar a

't d t' 'd d C I
.

H S
'

V d'. lJ:l o e espor IVI a e; pre- apitão _. Apo 01110 . ecretario da Secção de
e'n e s

" A pal�tir do dia 15 de a-. Livraria Rosa), à Rua Deo-
esses valorosos remadores

ml'ando áq'ueles que, desas-
..

- Gonsaga I Bolão." I' .

. - e b'l
- .. "

, 1'1, serao mmlstradas au-' doro, 33. '

tem grande significação, I
V d d Isombradamente, lá fóra, tu- en e-se um a casa e las teúricas e práticas, 3 Osvaldo F. de Melo (fi.pois além de estimularem . .)__(·)....0....0 0....0---0....0 0....0 0.... material nova, sita a' ruado fizeram para escrever na -/êzes por semana. s ..b a lho) - Diretor

'os vencedores de Mon, tevi- A to�
.

M t Ahistória do esporte nacio- .

E-
-, -

-.

T I
n nlO a os l'eas s·em

déu 'a realizarem novas fa..:
nal uma página tão gloriosa

. letro- écnica ndustria e núvm�ero .. Estreito. Cal?to. \: � 1 ..._ '>" I '�ii ...:iIil.;,,_,.�nki{i.. ;.:'çanhas par.a maier glória do er e trata C I
". ,� � ,

espQrte brasi'leiro,_ estão
e bri'lhante.' '.

" Comérclo StIIA. Pédro D,emoro \:l/u;str.:i� .CeraAml·ca"
...

Sa-O ,.Caetano.'também incentivando a to- Parabens, Joinvillenses!
_

dos os catarinenses a práti- Assim é trabalhar pelo es-'
, ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ca do salutar esporte do re- porte, e trabalhando pelo
I

mo tantas e tantas glórias esporte estão assegurando

"Florianópolis, 6 de
no e Povo daquele pro,gre,s- rão aos herois de Jurubatu- •

, de 1953.
sista município do norte ea'" ,ba e Melilla, constará de

'!.TIC�TAC", cuja, Dire-

SU::i:!��;:::es ?f�Ceia�:�!� , l.:o��e��QOO �OO�2�01�0400, I ��:: e:�:el;ra��:s, a�'�:��:�:
mo, o Atlético real izará,: sá- � Salto em distância" .altura te, por -ocasião das festivi�

ba�o próx!��, -l pela . �,nf�'" � vaJ;�
- Arre�essos de pe-I elades que, marcam o trfun-

e a tarde, suas' atividades so, dlS60 e dardo. - ,io hras ile iro em Tuiuti .
de atletismo, que deverão I Aos vencedores individu- Cada clube poderá insere
.ser cont imuadas;" domingo,

I
ais das provas serão ofere- v�r dois, atletas por prova,

pela manhã:. Afim' de colo- � c idas medalhas pelo Clube não podendo o atleta tomar.
cal' todos os atletas da capí- 'Atlético troféu. As inseri-' parte em 'mais de três pro
tal em plena forma, preteri-

I
ções para as provas deverão' vas, não se contando a pro

de o Clube Atlético inst itu, I dar en-trada na secretãria da
'

va de revezamento.
ir ull).. T�oféu; denominado

I,
fAC, ás 10 horas do düi 20

'

.
Para o Campeonato Re

"BATALHA- 'DE' Tuiuti)_ .a
I
de Maio, cabendo' ao Depar- I

gional de Atletismo Juvenil
ser disputado' 'nos dias 23 e

I tamanto de Atletismo da
I
a realizar-se no dia.B -, de

24 d� Maio; e constando das
I
FAC, a organização e arbi-: Maio, pretende o tIube A-

segumtes provas: I tragem da. prova. Para atlético Catarinense apresen-
-

.

- Moças - 100 e 80 c/
I
conquista definitiva do ti,o- I

tal' uma equipe em eondi
barreiras - ,Salto em dis-' féú, serão necessários três

I
ções de conquistar o bi cam-

t�' lt A
� I

't
r ' ,I

ancla e a uEa - rremes- Vl or·las conse,cutIvas ou pé!Onato de Atletismo. Juve-
so de peso, dárdo e disco. I I nil da cidade.

. (

Domingo proximo será d(j'-d�"20 milhas, no triân-I No barco vencedor, será cr ição para a sensacional

realizada a maior regata a I gulo -c�ínp�eendido entre o, colocado uma placa de pra-I prova; nada menos de 15

veI'a da temporada oficial Farol do Diamante na,Baia II ta, corno detentor da FITA barcos de div,-�,a, classes

da Federação de- Vela de Norte, bóia preta e bóia ver- AZUL e a sua tripulação re- pois reina entre ps, aficio-

. Santa Catar-ina, em que par- menlha na Baia Su'l, sendo. ceberá .
artlstícas medalhas. n-a�os do belo esporte

....

grá�
ticiparão os maiores veleja- a saida da séde do Iate 'CIU-! Segundo conseguimos co- de ,entusiasmo.'

dores do Estado. be e a chegada no Veleiros lher junto aos diretores da Em nossa proxima edição,
A_ regata será realizada da Ilha. ' -I Federação, já pediram in s- voltaremos com maiores' de-

., talhes.num percurso aproximado
-_..:...._-----�-----�----------------=-- ----,-------------

Homenagem, aos' bravos re-,Se�ão de Bola0 da .4�,A. B� V�rde
madores do Aldo Luz

Segundo notícias que nos

ch;egam de Joirrville·, Govêr-

Recebemos e agradecemos Secretário -' Osny R.

o seguintes of'icio;
" I, Sche idt

-homenagem que o Govêrno ! Tesoureiro _ Vergilio.
e Po-v,o de Joinville ·presta- Angelo.

-----

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

a 8 remos, na, rega,ta inter

nacion,al de Montevidéu, no

dia 22 de março findo, de-

S�retario - Ivo G,fLspari- _
'

no da Silva .I -A I
.

rTesoureiro - Heraclito'�
.' uga-se "

. Dorta do Alnaral. I Apartamento, novo com 9
.

CURS·O BO'5eO
Português orientação da, professor,

Estér .de Mélo Lentz.

·Imanbã: reunião do Departameito
'em'inluo do IUético

Realizar-se-á, sábado pro- par Dutra, no Estreito. A

ximo, dia 11 do corrente, dil:eção do Departamento
uma grande reunião das a- Feminino do C,A.C. convo

tleta!j- do Clube Atlético Ca� ca tôdas as sócia.s � atlétas

tarinense, afim d-e ser �m, I e as 'que d�sej�ram int�g�'�t;
determinados quais os dIas a representaçao femmma

de treinamento para atlet'is- do Atlético, para compare

mo, volei e basquete. O 10- cerem no sábado, nas depen
cal da reunião será na séde dências provisórias do tri

provisória, á rua Gal. Gas- coior do Estreito.

Ordem do. Dia

ESTA' DOENTE?
SANIMADO?

A Dra.' L: Galhardo ex

médica do Cenh'o Espirita
Luz, Caridade e Amôr, aten
de .á consultas. Novo ende
reco: Avenida N. S .. de Co

pa�abana, 154.0, Apto. q-02
.

- Rio de Jàneiro.
Consultas Cr$ 30,00.

DE-
TIJOLOS PRENSlWOS, TELHAS, LADRI
LH6S, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TÁRIO,
PRONTA ENTREGA

,

São convidados os senhores acionistas da Eletro
'Décnica Industria e Cômércio S,A. para a assembléia

. geral ordinária da sociedade, a, rea)izar-se no dia 28 de
,c\bril corrente, ás 19,30 hs" á rua Trajano na. 33, sala 4
(sobrado), nesta capital, afim de deliberarem sôhre

'

á'
seguinte

tem dado a Santa -Catarina. uma mocidade forte para o

Soubemos, ainda, que a Brasil de amanhã.

--

1° - Exame, discussão e aprovação do. balanço do
exercício de 1952 e parecer do .conselho fiscal;

20 - Eleicão do conselho fiscal;
30 Assimt�s de interêsse social.

OsnyGam,al tia.
(Leonél T. Pereira) - Diretor-Presidente
(Juvenal Nelinho Pe-reira) - 'Diretor�Gerente
(Dilton José SaJomoni) - Diretor�T,écni�o

Ve"de-se JERÓNIMO CÓELHO,14 -, Cai.xa
239 - Florianópolis

Postal,Florianópolis, 9 de abril de 1953.

Uma,pensão familiar bem

afreguezada à Rua Tenente.
,

S.ilveira, n. 76. DISTRmUIDORES \

Tratar na mesma.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!lROGHAMA DE FESTAS PA'RA O Mt:S, DE ABRIL
Dia IS - Sábado - SOIRÉE.'
Dia 2.G � Domingo - TARDE DANÇANTE,
NOTA: A Diretoria solicita aos sen-hores associados

'não se .f'azerern acompanhar de pessoas. estranhas ao

.' , ..:..
• i quadro soci,al; afim de e�itar �didas. constrangedoras:Aceitas condlçoes para" noce de feridos de guer ra ". ' ,\

Servirá de ingresso o talão do mes corrente.

Pna-Mun-Jom, 8 (U. P.) to ?ntem pela .ONU_ foi re-" .

Os. ��spertinos publicam I rêia de.nti'o,.de u�u semana lln:a grande �'êde d.e ,hOSPI- I
_. _

- O grupo de ligação dos cehida com satisfação. a noticia 'em grandes títu- a 10 dias, a paztir do pre-
. tais, com mu ítos Ieitos ..

invasores aceitou hoje o re- No Ministério do. Ar já los,
"

I sente -Início das conversa-! AR. A. 'F.

CI' b' 1 d Apatriamento voluntário, an-: se examinam planos para a TRANSPORTE IMEDIATO 1
ções. E que todos os homens

I LONDRES, 8 (U.P.) -

OU' e ft,
e gostotes do armistico, dos prisio- evacuação dos prisioneiros I WASHINGTON, 8 (U.P.) ,'.que estiverem em condições Ministél!io 'do Ar anuncia 41,

'

neiros doentes e feridos. A brit�nicos enfermos ou fe- - Um porta-voz do Exérci-', de viajar serão transporta-
I
que a "Raf" está pronta a

formula final- inclui os prí- ridos. !l0spitais militares to afirmou q�e o primeiro � dos para os Estados ,un!-I r�patriar e�. a�bulânciassioneiros gravementos doen.. da Gpa-Bretanhll, recebe-! grupo de prisioneiros ame-. dos logo que cheguem as ll- aereas os pr rsionerros doen-
Ctes e feridos, e também os riam instruções 'para rece-

i ricanos enfermos e feridos: nhas aliadas. As forças a-! tes e feridos, no càso de a-

que em condições menos sé- berem esses prisioneiros. 'poderia ser esperado da Co-,' mericanas tem no J'apão s côrdo sôbre a troca,
rias. conforme a -Convencão '

____;,_.;_.__---: -;:-:";::-:-::::;::-:::;-;:-:;:-:-�.----.

.' .

ONU CASA MISCELANIA, dístrí-de :Genebra, devem ser en- N4 .

. buídora dos Rádios R. C. A.viados a um�_ nação neutral' Música, maestro I Victor, Válvulas e Discos.Na reun tao; o genera
.
Rua Conselheiro Mafra.;:l��-C;�:;�od���g����,c�:� Minha voz está E,lei_to ,0. Novl Secretário-Geral em����'�\lco�l��a;e��e s�: I��:�� mais clara e mais .

SU'bst-'I
- -

Ir ove LI-e'vava:« direito de pedir a
A

'

.

I ulçao a YInstalação, em país neutro, s.onora.
.
gora., usO .

dos prisioneiros que estão NAÇõES UNIDAS, 8 (U.
nas mãos dá ONU e que não

ti _
'p,) - Dag Hammarskjoeld,

fdoOrS'e.mE·sdsiaretdaertfuCleanrtaeça:oePsaetrI�ae� t:f!1 i1e:f.:.1 ,� � II ;t: da Suécia, foi eleito secre-

I__ _ _ _ _ tário-geral das Nações Uni-
fere ,à proposta de Chu En
Le'i, primeiro ministro de Sem'ana ,d'e A"níversario doPequim, ];Jara resolver o pro-
blema do repatriamento.
A reun ião dorou 36 minu- CINE' RITZtos.O almirante' Daniels, \./ Geral confirmou a recomen-

'chefe da delegação da ONU,
Dia. 11 _ Sábado _ "O PODER DA MULHER", vi- dação de Hammarskjoeld,declarou que a atitude dos

f I C Ih d Sgoroso drarr.a da Metro, dir-igido pelo mestre William A. eita pe o onse o e e-delegados sino-coreanos lhe
, Wellmann 'e interpretado por ROBERT TAYLOR, DE- guran ça, por uma votaçãopareceu favorável.

COMUNICADO NISE DARGEL e úm grande elenco. de 37 países a favor, um'

,

Dia 12 - Domingo - "APPASSIONATA", novo ePan Mun Jom 8 (U P ) contra e uma abstenção.,- -

,..

extraordinário sucesso da "Vera Cruz", com os mais fa-
- O comunicado pub'licado

mo'8OS e aplaudidos artistas brasileiros: TONlk CAR- O periodo de cinco anos
depois da reunião que os

RERO, ANSELMO DUARTE é ALBERTO RUSCHEL. para o secretário-geral quepontos do projeto aliado a-
Dia 15 _:_ 4a. feira - "O DOMINó NEGRO", pro- sucede' a Lie foi aprovadoceitas pelos invasores são

dução nacional com PAULO PORTO e 'ELVIRA P')\GÃ. por unanimidade. A propos-os seguintes: 1) Pan Mun
O ORES DE CAROL1

Jom como locat'da troca, 2)
Dia 16 -:- 5a. feira - "_ '8 AM •. .

_"

ta foi apresentada pe'la! de-'NA", sensacional apresentação da França FIlmes, com
_ ,

.

Esta se;rá feita por grupos MARTINE CAROL, a mais sensual estrêla da cena eu- .

legação do Canadá, A vota-I'de feridos e doentes. 3) mo-
ropéia,

' "

ção foi secreta. '

dalidades para a entrega e Dia 17 - 6a, feira - "OUSADI�", em côres pela A votação da Assembléiarecebimento 'dos prtsioneros. techn ícolor, com BURT LANGASTER, ROBERT WAL- Geral foi uma questão for-Os invasores declararam 'KER, SALLY FOREST e JOANNE DRU.,
'

mal de rotina. '

Na real'ída-que apresentarãoseus pontos A PARTIR DE.SABADO, DIA 18 � F�NALMENTE,.
.

de, vista com relação dos '0 MAIS ACLAMADO FILME DA ÉPOCA! de, a des'ígnação de H,!1m-
demais artigos, depois de ,"AMANHÃ SERÁ 'tARDE DEMAIS" , marskjoerd }oi !lsseguntda
mais amplo exame; e que Com ANNA MARIA PIERANGELI, encantadora ,es-' terça-feira passada, ao con-
õ projeto filiado que .lhes trelinha italiana, brilhantemente secundada por VITTO- cordar o Conselho de Segu-foi 'àpresenta'rlo ontem "po- RIO DE 'SICA .e LO;LS MAXWÉLL.

-

,

di rança em propor que o mem-de servir de' base a ISCl)S� Gra-nde prêmios nos Festivais Cinematográficos In-
são entre' as ditas partes."

,

cernaciona.is CANNES VENEZA PUNTA 'DEL
bro do governo sueco ocu-

POSSIBILIDADE DE PAZ ESTE!
de , e

passe çcargo de secretário-
Pan-Mun-Jom, 8 (U,P.) geral. da organização mun-

- A Rádio Pequi'in disse ho- dial, cujos honorários são

t:e��e : ::��:�f�,ooh!::�: .� 1Il11��. I��,.� II,_� "I�� de 55.000 'dõlares anuais,

réia." O �omentário foi ir- liA !'l!__'!1 �l� __�J 1 __ I�� VISHINSKY RECUOU

radiado pouco, depois de, em NAÇõES UNIDAS, 8 (U.
Pan-Mun-Jum. Os invaso- / lO' RE'(ÜJLADOR VIEm�,

res concordarem com o re- A mulher evitar' dore.

patriamento vohll1tário.

�x-.�
ALI\ IA AS CÓLICAS UThkJ ..,.\�

"POR ALGUM TEMPO" �,f.:mpl'ega-se com vantagem par.
,

P ) �
.., c�[nbater as Flores' Brancas, eoll,;Wastington, 8 (U.. __._

� :�
O presidente Eisenhower de- AVÓ ,;:;;..)': cas "terinas, Menstruaes e ap" f

clarou hoje que as tropas

�'l�:.\.' parto, 'e Dores nos ovirio•.

d ONU t
_

mane

�
""'-r'II i poderoso ealm�nte e Rei"l.

c:r na C����aq�'�:reralgu�
)..��'" :�

dor por exeelência.

tempo" -"- mesmo que a paz ;')j}j.�\�� ,)'r>,
"·LLJXO. SEDATINA, pela aUl. cullJ

seja lograda. Disse�o, duran- ;tT;�
� . ,/ - .,rovada eficacia é receitada pu I.

-te uma palestra nã.o formal, f� flLH '\;, MAr: .

médicos ilustres.
'ante a conferencia n·aciona1 FLUXO SEDATINA enéontn-u eu

do Fundo' de Defesa dos Es

tados Unidos.

.

� O ESTADO
Florianópolis, Sexta-feira, 10 de -Abr'il de 1953

,

�--

: J
/

secretário demissionário,
Trygve Lie. A Assembléia'�

das, por um per-íodo de cín

co- anos, em. substituição ao

('

P.) - O sr. Andrei Vishins- .

ky, representante da União'
Soviética da ONU, declarou
hoje, antes da abertura da

assembléia, plenária, que

não tin�a intenção de apre

sentar à assembléia, que de

ve ratificar a resolução da

comissão politica sôbre o

5
'I

ILIRA'TE'NIS CLUBE

--------_.

Dia 11, sábado.. -apresentação. da celebre soprano
dramática - PALAR IN 'GRACIA, hespanhola, que vem

precedida de fartos aplausos da crítica mundial ...
Após o recital, so lrée . ..

Fraquez.. em ge'll
Vlnbo Creosotado

(Silveira)

Y. sempre vê alguém' fumando

nfol
uma preferência nacional

P R o o U.t o SOU Z A C R U Zc ·88.221 UM'desarmamento, o proj·eto .de

resolução sovi,ética qae ti-
nha sido rejeitada pe'la co- que fôra capaz de derrubar

_

I,
missão..

CONTE�6��::STO EM Vende-se 1 (oce,i.rà.dos P�S ESFORÇO _RUSSO
, I, Combalida no ,.0 Dia' MALOGRADOLondres, 8 (U.P.) - A Vende-se uma sa.!..a de I '" •

GENEBRA 8 (U P ) O da França, foi eleito vice-
N I d' d P I" '.

"

.,

d conclusão do, ,
' '

' I Seus pés coça'D, doem e ardem , ,"
-

" 'I P
a sa a armas' a o I-I SICOS nvals em esgrIma enotlclR a Jantar em otJmo esta-,\;). anto a ponto de quasi enlouque- ., f' dR' . pIesldenté, e o dI. talo e-I .

M'l' h" '30 .àcôrdo em Pan-Mun-JOll),
"

�- .
" éê-Io? Sua pele racha, descasca ou pnmelro es orço a ussla

" "

' 'Cla Iltar, o]e, as 19,' 'que desde o ano fmdo, quan;.J I
TrataI a AvenIda Mau'io sangra? A verdadeira causa destas ,I' Ch' N 10ttl, do UlUgual, segundo I h d I

� '1,'1 .

I
'sôbre os nove pontos ..o p a-

R 240 afecções cutâneas é um germe que para expu sar a ma a-. ,.' G'
oras, ue ar-se-ao os c as-

,
do o Lll'U evantou todos os

d
'

t' t pr�opos .amos, . se espalhou' no mundo intel,ro e é '. I' tI" vIce-presidente. oer ges

'I'
,.,

d
'

" 'no e I'epa namen o· -

.

'.

I
conhecido 'sob diversas denomina- '::lOna IS a. ce um

OIg.anlsmo
- SICOS rIvaIs a esgnma -' VIce-campeonatos, vem lu-'ções, tais como Pé de Atleta, Co- ONU d d

�

t
., Kaeckenbeck, da Bélgica,

.

.

.ceira de Singapura, "Dhoby" co- da .' es e que eve ml-
, . '

, LIRA X DOZE - que s·e' tando pela supremacIa no

��Z.fin��t�ã�.fnoã�e d������s�e �=� _;io "a ofensiva de paz" co-
fOI eleIto relator.

I vão defrontar na prova de! fidalgo despi:n:to das armas.'

'

·

H· I I'
nar 'o germe causador, Uma nova ' I' h' PREMIO DE PAZ I ,I .�

.-
"

eh' orllOn e· descoberta, chamada Nixod.rm, mun,lsta, ma ogrou .oJe na I

I espada por equIpes, do .' "" .'urraSCU'rl8 faz parar, a coceira ,em 7 minutos. ,_ d' D' 't H NACõES UNIDAS 8 (U' I EqUIpes: LIRA (vICe-cam-combate os germens em 24 horas e Comlssao·e IreI os u- - ',' campeonato estadual que se
_

, .'
.

��n: cta�el�i;�:�r:a�la t�o l:�� manós. P.) - O sr. Try'gve Lie, se- está .realizando sob o a'lto! LPeado) , -M Milt2_n Arantes,
result do' ,

fe c g a ti t'
.

'I d N
_

, , e em endonça, Alinor. J. . a
.
s que o re e· a ar n a

A mocão russa pedindo à (:rE. ano-gera as ,açoes patr'o'cln 10 da, FESC. I R th Ed
.

ESTREITO' de elimmar a coceira c' limpar a .

R C I P d D moro
.

CANTO·- pel ã
.

d 's o n O'd d"'" /
, U es e gard K. Perei-ua: e. e rO.e -. . A • mai�rl:; d�S ��so�sder�i",c�õí!� cutâ� Comissão pa�'a excluir o de- UI as, emlSSlOnano re- Liderado pelo BarrIga I

A' 'dOI',S, passos do, pont,o termmal ela 1m,ha de ,ombus, neas espinh cne ,,�. i a e
'

b' P 'M d' I d
.

. I raA EMPO E A impm"gens d'Oas'r�sato o', Y·d·r01e rcosrpo.. legado' nacionalis!a e, em ce era o l�emlO un la a Verde, 'que continúa man-'
,

CHURRASCO :pE la QUALIDADE T' v ..
_

'HORA ��g� ��j:d:.,:;�r::�:e.!: �a;::c:�: seu lugar, empossou o re- Paz, criado pela Federação tendo ponto alto em esgri- DOZE - C�p;' Gilberto
Rixod••• ���t�a�o� presentante comunista chi- lVlundi�1 dos Antigos Com-

ma, 'a atração máxima do Silva, Tenentes Manoel Co
""' ......... CIIIb... ·proteçao. �ês, foi rejeitada por onze batentes - anunciou o sr. campeonato está nos emba-' mes e Celino Camargo' Pi.- (

votos U quatro; com uma Alfred Gwyne Vanderbilt, tes entre o Lira e Doze, clás- res, e João Jú'lio !le'Souza.
abstenção - a da lugoslá- presidente do Fundo Mun-

g.
'E' d via. A Suécia, a Rússia, a Jial de Antigos Combaten-

m'prega a I
Polônia e a Ucrâina vota-I t�s, organizaç�o _a�éricana

,Família que se muda para ram a f�vor da proposta, hgada � �edelaçao. ,

Pôrto Alegre, necessita de que fOI apresentada ,pelo O PremIO da Paz sera en

LIma. empregadar 'para .leva}'1 professor D, P. l\��rosov na I tl'egu� ao sr, Trygve ,Lie dia

eonsig'o. Bom ordenado.
,

abertura da reumao -no-114 do cor.rente, apos um

Tratar à Avenida Mauro
I
na sessão da Comissão. A jantar em sua homenagem.

Ra�os, 240. . ," I

.. 1 Gr�-Bretanha e os Estad�s A DESPEDIDA DE LlE
.

, . UnIdos deram votos contra- NAÇõES UNIDAS, 8 (U.

V 'd
.

I' rios
I 'P,) _/Anunciou-se que o

a·n e. -'� e
.

.,....(�)...()�)�)�,._.()�,....()�)..... � � Mahmoud Asmi, do Egito, sr. Da-g Hammarskjoeld, de
O Bar MOTORISTA, Rua eleito presidente por unâni- 47 anos de idade, chegará a

do Mercado n. 39.. I midade, declarou era uma Nova iOl'que na proxlma
Tratar no mesmo. honra para "o novo Egi�o, quinta-feira pela manhã. Na

toda varte.

. AMBlENTE FAMILIAR

Churrasco de carne e de frango. Frios, saladas, maionése.
, '. BEBIDAS GELADAS.

Aberto durante ° dia e á noite.
-o-

A chunascaria "HORIZO}l'TE" também aceita encomen·

das de almílcos e jantàres festivos, bem como churrasco
.

pa'ra casas de família.

CHURRASCARIA "H.ORIZONTE"
',_ CANTO, DO ESTREITO-

OLBOH - OUVIDOS .....; NARIZ. GARGANTA

DR. ,GUERREIRO DA FONSECA
. .�t" •. B.......
••

'

Ret� .. i,..a 1.1'" (}t'uj(llll ,_ fíj�8mp�dl' Fu.no d. Olho P"�

Ctll8!1ific..çio da Prel.io Arterial.
,�h,derB& ApareUla.em. .

Coaauilórt. - VIlco.de d. Ouro Preto•••
"""""".,_,,,.,,,,,,,,,,,,,",,

o jugo da tirania e da per-

/

Na Policia ,Milifar, HojP,
Duelo de." Espadé)'

,seguição".
o professor René Cassin,

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

de-se o Bar Café Sn,ooker Verissimo, �ito à R�a 24
,

de Maio 742, no (Estreito), ao lado do Restaurante
,Pérola.

s.exta-f,.
eira terá lugar a

ce-, rame.n,
to ante o presidente

rimonia de sua posse. O di- da Assembléia Geral, Les-

ploma.ta sueco prestará ju- 'ter B. do Canadá,
,.'-- "o ,.� -.' .,.- c,,' :/"" ·"rf':\�;),Mif[-�?,:,�·Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. .' PROGR�AMA PARA O ,MES�CE ABRIJ_'
SÁBADO _' DIA 11 - GRANDE. "SORÉE"� COM CbNCURSO DA CELEBRE ARTISTA '''PILARIN G R A C I A, êOPRANU

DRAMATICA HESPANHOLA·
.

DOMINGO - DIA 19 .: TARDE DANÇANTE, COM INICIO AS 17 HORAS.
SABADO - DIA 25 - "SOIRÉE" COM INICIO ÁS 21,30 HORAS. .

TODAS. SEGUNDAS E QUARTAS-FEIRAS, SESSÕES DE CINEMA, COM INICIO AS_19,30 HORAS.

Dr. lOtEMTlNO DE CaRVALHO RECORDANDO •••

- As 5 - 8 hs.

o VALE DA AMBIÇÃO
No programa: Filme Na

cional:

Preços: 7,00 ,- 3,50

-

ESP.ECIALISTA EM OUVIDOS - NARIS e GAR-

GANTA comunica á sua clientela que trasferiu seu

consultório para a rua Nunes Machado 7 - 10 andar,
. Edifici'o São Fransclsco esquina com a João Pinto

o Cavalheiro Que Passa
do filho, no cimo da glória, uma valiosa lista cívrl, punha
a parte, todos os meses, algumas moedas de ouro.

- Com que fim essa ridícula economia? - lhe per

guntou o imperador. - que significado tem a reserva

(essas quatro moedas? Não estou eu aqui?
Dona Leticia ,com fino espírito profético, aludindo

aos filhos e ás filhas, respondeu:
- Servír-me-ão no dia em que tiver de manter to

«os estes reis e rainhas a minhas custa.
R.ecotd'ando estas palavras, a águia ferida, ao evo-"

cal' os altos e baixos de sua 'parábola humana, dizia:
....:. Minha mãe é uma mulher de bom senso.

Os intelectuais fáceis, por uma espécie de dandis
mo mental, cometem o erro de desprezar esta preclara
virtude,.mas cultivam-na no seu interior.

O pintor Salvador Dali, que ganha dez mil dólares

para cada cartaz de propaganda ou quadro composto das
mais audazes e absurdas extravagâncias pictóricas, vi
sitou uma galeria de arte ·e comprou uma paisagem de
feitura tradicional, adocicada, quase aleográfica, de
lima senhorita que pintava como a moír parte das s'enho
ritas. Maravilhada, a autora se apresentou' em seu es-

túdio e lhe pediu uma entrevista.
'

- Como pode o sr., que é um pintor excepc'ional,
comprar meu quadro que é, a expressão do mais confor
mista de todos os conformismos?

Em resposta, o estranho pintor a conduziu a outro

estúdio, não. organizado para os comerciantes de quadros,
nem para a clientela anob, e lhe mostrou uma série de

..rf.:inturas um tanto semelhantes à sua, e lhe diS-se:
- Quando pinto por minha conta, pinto asslm.
Os excepcionais, os extravagantes, são como os vege

tarianos que, de tempos em tempos, tem necessidade de
um corretivo de carne.

-

Fantásio, de Mussef, um espirito estranho, que se

aborrece porque não pode saltar da janela, sem quebrar
as, pernas; porque se deve estudar dez anos para tocar
decentemente vio'lino; p.orque se deve aprender para ser

l,alafreneiro e para preparar uma torta; porqu'e, em re-

1'umo, acha qUe todo o mundo está mal combinado, em

certo PO)1to diz a seu ami'go Spark:
- Oh, se pudesse sair de minha pele somente uma

(lU duas horas; se pudesse .ser aquele cavalheiro que va,i
passando ... '.

,

Esse senhor que passa, esses' senhores que passam,
constituem a soma dos experimentos realizados, a como'

pensação ,das expert'ências adquiridas, a estratificação e

cs sedimentos de sabedoria hereditária. "The man in te

street", o homem da rua, é o ,grande estabilizador dos
valores negativos. Pode-se deixar de' levar em conta o
juizo dos individuos que, interrogados um por um, dirão

quiçá as mais insustentáveis barbaridades, mas quanto,
por um misterioso fenomeno de fusão, seus sentimentos
e seus' juizos se fundem, brota um veredicto mal cir

cunstanciado, porem justo.
Opor-me-ão os exemplos· c\lstumeiros: a queda, na·

primeira representação, de "Carmen" e da "Walkyria:' ...
Stend'hal que obteve a gloria depois da morte .. , os 250

exemplares 'vendidos, nem um só mais, das obras de

Shakespeare, na primeira edição. ;Mas o homem qual
quer não é o daquele noite ou daque'le momento; é a

classe, são as gerações de homens de senso comum que
voltam, para uma revisão, sobre seus erros.

Os redatores de um jornal ingles, com uma tiragem
oe ·4 ;n:lhões de exemplares por dia, julgam que a menta
tida.de de seus leitores corresponde à de um menino de
onze anos. Mas quanto senso do, justo e do injusto,( do
fejo e do belo ha no pequenin dessa idade! E quanta re

belião, quanta desconfiança para com o que é verniz e

aparências! A rapaz de Bérgamo que, antes de manejar
o tôrno paterno para tornear a estaca, perguntou para

9ue iria servir, tinha onze anos. O seni\9 comumtinha

alcançado seu má::imo e suficiente desenvolvimento.

Alguns anos mais e ele, estragado por cânones es

téticos e. filóspjicps_, po '·se-Ja a tornear estacas fi'losó
;ficas e estéticas, sem perguntar a si mesmo: "'mas ...

;:.;� para g_lj.e. servem á humanidade ?/' - CAPLA)
:-. -. �

" �< ,

JUIZO DE DIREITO.'DA fim requerem e designação
COMARCA DE TIJUCAS do dia, lugar e hora, para a

iustificação exigida pelo
art.'451, do Código de Pro
cesso Civil, na qual deverão ATÉ
ser inquiridas as testemu
nhas Carlos 'I'raínoti, José
Tomasi e Pranc lsco Cim, ca

O doutor Clovis Ayres sados, 'lavradores, residen- cional.

Gamai juiz de direito da co- 'ps e domiciliados no' refe.- Preços ,6,20 - 3,50 - 14
marca de 'I'ijucas, Estado de rido lugar Rio do Braço, do anos.

Santa Catarina, na forma distrito de São João Batis-
.

da lei, etc.'
,

ta, desta çomarca, os quais
Para Presidente da República, o Sr. Getúlio Vargas Faz saber a todos quantos -ornparecerão em Juízo' in-

obteve 1.031 vótos (34%), o Sr. Cristiano Machado 1010 .nteressar possa o presente dependentemente de cita-
votos (33,3%) e o Brigadeiro Eduardo Gomes 989 votos 'edital de citação, com o pra- cão. Requerem' mais que, A 8 hs is.(32,7%). :0 de sessenta dias, virem depois de procedida a [usti- OS CREGOS ERAM ASSIM

ou dêle conhecimento tive- ficação,'seja feita a citação
A votação dos candidatos à Vice-Prealdencia, foi a rem, que por parte de Ma- por editais de' sessenta (60)

seguinte: noel da. Silva e s/mulher, dias dos confrontantes por cional.
"

lh'e foi dirigida a petição do se acharem em lugar ign o- Preços 7,00 - 3,50 - 14
teor seguinte: "Exmo. sr. rado fora dêste Estado, bem anos .

dr. juiz de direito da co- como dos interessados incer
marca. Manoel da Silva e tos e desconhecidos, para
sua mulher, brasileiros, la- acompanharem a presente
vradores, residentes e do- ação, depois do prazo dos
micíliados no lugar Rio do editais, nos termos do art.

- As 8 hs.
Braço, do distrito de São 455, do Código de Processo
João Batista, desta comarca, Civil, por meio da qual de- AS 8 VITIMAS

por seu assistente infra-as- verá ser reconhecido e de- No programa i Filme" Na-

I,sinado, querem
mover a pre- darado o domínio do supli- cional.

-

sente acão de usucapião em cante sôbre o aludido terre- Preços: 7,00 _ 3,50. _ IO Partido Social Democratico conseguiu maior nume- que ex,põem'e requerem a v. no, devendo ser citado, tam-'
1'0 de votos de 'legenda, para a Câmara dos

DeputadOS.)
excia. o seguinte: 1° - O

lbém,
pessoalmente, o repre- ....-"liiii!I-.III!!-�Iii!-�-�II!-_-

pai do suplicante, Laureano sentante do Ministério �ú- �.'._ ��I:1_.-1IIIi1a.l...I I: ..

As votações foram estas: Cândido da Silva, era pos-- Mico; todos para apresenta, •

--=---r
_suidor de um terreno sito rem contestação, se quize-

P.S.D. - 1438 vótos (46,8%) 10 lugar Rio do Braço, do rem, e para seguirem a cau- AU D N 10 2
- R 8 hs .

. . .
- 5 votos (34,3%) distrito de São João Batis- sa até final sentença. Dá-se

P.T.B. � 462 votos (15,9%) ''I, desta comarca, cam: ses-I � presente o valor de É FOGO NA ROUPA
Em branco -:- 115 votos (3,9%) 'lenta e nove (69) metros de Cr$ 2.500,00 para os efeitos FLECHAS DE VINGANÇA
A votação preferencial foi a seguinte: frentes e' mil (1.000) d�os légais. Protesta-se provar o Fj lrne do ser iado : CAPl-

le fundos p>q.ri'''se_f�n'i: sTes� àr!)'�ado com os depoimentos TÃO ÀlVIERICO
senta e nové'" mil (69.000)' pessoais dos interessados e Inicio do ;S-eriado SUPER
metros quad.�a&Ós,. fazendo, de ,�?stemunhas e vistoria�. HOMMEMfrentes no RIO do Braço e' -I'errnos em que 1>. defer i-

1214 fundos em terras de herdei- mento. Tijucas, 9 de setem-
142 1'OS de Francisco Kr.emer; bro de 1952. (a) Cláudio Ca- anos.

48 extremando a Leste com ter-' ramurú de çampo8". Em di-
31 '.·as de João .Cândido da Sil- ta petição foi exarado o se-

2 'a e a Oeste em ditas do-re- guínte despacho: "A., à con,

l'
.

jueren te. 20'�. A posse do clusão. T'ijucas, 9-12-52. (a)
referido imóvel anterior- 'Clovis, Ayres Gama, juiz de
'nen te pertencia, há mais de .direíto". Feita a justifica
.incoenta (50) anos, a Cân- ção foi proferida a seguinte

•••••• 0'0 ••••••••••••••••••••• : 1034 lido Alberto de Souza;' avô sentenca : "Vistos, etc. Jul-
12 lo suplicante', o qua'l tendo go por' sentença a justifica

anos.
3 falecido há mais de quaren- ção feita na presente ação
2 .a (40) anos, o pai do supl i- de usucapião' requerida por
1 iante passou a ocupar, como 'Manoel da Silva e s /rnulher

seu o' referido imóvel, pací- para que surta seus devidos
:icamente, por doação ver- e jurídicos feitos. Sem cus

bal que, em vida, já lhe ha- tas. P. R. L 'I'Ijucas, 11 de
462 lia feito seu' referido avô, março de 1953. (a) Clovis

nrja posse foi mantida por Ayres Gama, juiz de direi
,�aureano Cândido da Silva, to". Transitada em julgado
em interrupção nem oposi- a referida sentença� foi exa
.ão de outrem, até mil nove- rado o 'seguinte despacho: Veneza.
.entos e qua-renta e cinco. "�aça-se as �itações reque-l;0 - Nessa data (em 1!)45), rIdas expedmdo-se carta

.....,..._

I pai do suplica'nte mandou precatória para a la. Vara
lue êste construisse, ,para da Comarca da Capital a-,

,í, uma casa no aludido ter- fim de ser citado o Domínio
A t

-

dI' :eno para que êle, suplican- ia União. Tijucas, 28-3-53.1 ....141vo açao, e egendas para a Assembléia Legisl.ati- '"
I'a foi a seguinte: :e, o desfrutasse como seu (a) Clovis Ayres Gama, juiz

lue passaria a ser daquela de direito". E para que che
lata' em diante, definitiva- gue ao conhecimento de to
nente, onde o suplicante, .a-. dos,'màndotl expedir o pre

:ualmente, sua residência e sente ed'ital que será afixa- I

domkilio e algumas p'lanta- do na sede, dêste Juízo, no IlilMiiiliiiilM...iliii:iIII..6il1:l
�ões, nas mesmas condições !ugar do costume e· pub'Íica-
�m que vinha mantendo di- do na forma da lei. Dado e

:a posse seus antecessores, passado nesta cidade de Ti-

A isto é, pacificamente, sem iucas, aos trinta dias do mêsvotação preferencial foi a seguinte: (Os mais vo-

tados) interrupção, oposição ou de março do ano de mil no-
embargo de quem quer que vecentos e Cincoenta e três.
;eja. 4° - Assim, pois, em Eu, (a) Gercy dos Anjos,
:ais 'condições, pO,r sí e seus aSCI'lvao, o dactilografei,
an, tecessores, o suplicante �onferí e subscreví. Ca) Clo- E Sábado Farmác;a' _ Cata.-1455 .

Glem mantendo, como sua, a V'IS Ayres·' ama, juiz de di-
30

posse do refei:ido imóvel, há l'eito. Está conforme o ori-
16

mais de trinta (30) ano's ginal, afixado na sede dêste
',art. 552, do Código Civil), Ju{zo, no lugar do costume,
i! querem legit'imar dita pos- sôbre o qual me reporto e

ú! nos termos do art. 550, do dou _fé. Data supra. O es- turna _ Trajano.884
mes,!no Código. Para o dito crivão: Gercy dos Anjos... 19 Domingo __ 'Farmácia No-

As eleições de 1950. 12° de uma série
#

No programa.: Filme Na-

Edital de citação, com o

)11'8Z0 de sessenta dias, de
interessados ausentes e des-

. conhecidos
'

(Acy Cabral Teive) - As 8 hs,
O ULTIMO HOMEM
TUDO 'AZULAtingimos hoje, nesse nosso trabalho estatistico so

ore as ultimas e'leicões realizadas em Santa Catarina, ó
município de Capínzal. Votaram nessa localidade 3067
eleitores. 1

PLANO FEDERAL

'No programa: Filme Na-

...... '"

"-f'7f'.Altino Arantes - (PSD) - 1388 vótos (57%)
-,

Odilon Braga - (UDN) - 1035 vótos (42,5%)
Café Filho - (PSP) - 11 vótos (0,5,%)
A cadeira de Senador foi disputada palmo a palmo

vencendo, afinal, o Sr. Carlos Gomes de Oliveira (Coli
gação) por 1480 vótos (50,8%) contra 1429 vótos dados
ao candidato pessedista, Sr. Nereu Ramos (49,2%).\

P. S. D.

Armando Simone Pereira
.

Antonio N. Varela
.

Nerêu Ramos 0 •••••••••••••••••••••••••••••••
Agripa Faria

.

Orlando Brasil
...............................

Leoberto Leal ••••••••••••••• ,0 ••••••••••••••••

Preço � 3,50 - 14

U. D. N.
- As 8,15 hs.

E O MULO FALOUWaldemar Rupp
Jorge Lacerda
Toão .Bayer Filh�"""""""""""""""

.............................
'\.fons·o Wanderlei

•••••••••••••••••••••• ·0 •••••
\l'istiliano Ramos

•••••••••••••••• 0'0., •••••••••

Preços 7,00 - 3,50 - 14

P. T. B.

Aluga-se .3�tlI10 Ramos
................................

PI,ANO ESTADUAL
'Uma Loja na Rua Deodo-.

1'0 nv, 24 - Tratar na casa

, . ? Sr. Ir in eu Bornhausen (Coligação) venceu as
"JeIçOeS para Governador do Estado obtendo 1574 vótos
í52,4%) contra 1407 vótos dados a� sr. Udo Deeke, do
PSD (47,6%). ....

PSD -'-::- 1511 vótos (49,2%)
UDN -:- 888 vótos (28,9%)
PTB - 536 vótos (17,5%)
PRP - 60 vótos (2,1%)'
Em branco _:_ 72 vótos (2,3%)

P. S. D. r,

f-armacias
de Plantão"

Antonio Alm·eida
.

Augusto Bi'eso'la ,
,

.

Abelardo Souza ; ',

riense - Rua Trajano.
12 Domingo - Farmácia Ca

tarinense. - Trajano.
18 Sábado - Farmácia No-

U. D. N.

Mario O. Brusa ........ �
'

.

�. T. B., turna - Trajano.
25 Sábado - Farmácia Es

perança - Cons. Mafra.

[26
Domingo -- Farmácia Es

perança - Cons. Mafra.
O serviço noturno será

efetuado pelas Farmácias
Sto. Antônio, Moderna e

Noturna - situadas as ruas

J.oão Pinto e Trajan.o,.,.....................,.

��;I

A 'visoHilario Zortéa
.

530'·0 ••••••••••••••••••••••••••••••
,

.

P. R. P.

João Batista Sanches 60 O TRANSPORTE RISTAR S. A. comunica a sua

distinta freguezia que transf·eriu sua Agên�ia nesta

Capital para a rua 7 lie Setembro, 9, onde es,pera
continuar com a preferência e confiança até agora

Ç1epos,itadas.
Telefone: 3.178.

PLANO MUNICIPAL

A", éléicões para Prefeito de 'Capinzal e- para ,a, Câ

mara;Muui;ipal, só faiam realizadas êste ano.
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os A,MERICANOS PE�,MA,NECER,ÃO
.

na Coréia Por Algum Tempo ....
Washington,.8 (U.P.). - .

O presidente falou espe- Branca navia dito que via o I primeiro gTUpO de prjsionei
O pl�esidente Elsenhowe_r de- l�nço�amente das ��rspec-; aC?I�do ?ara a troca, dos 1'08 americanos enfe\'mos e

clarou hoje que. as bop�s tívas de paz na Coréia, du- ! prrsron.erros enfermos e fe- feridos será repatriado ,en-

d Nações Unidas terão rante uma palestra sem for- ,'ridos entre os aliados e os tr -'0 dias aas, '-

'l"d re uma semana e .L ,

que permanecer na reg iao �a I. ade �nte uma confe-
I
comunistas na Coréia corno contar do presente inicio

por algum te�po -,
mesmo rencia nacional do Fun�o de um fato "incentivador". das negociações.

que a paz seJa lograda na Defesa �os Estados Ul1ldOS., Enquanto isso, um porta- i O presidente Eisenhower
Coréia.

I AnterIormente, a Casa voz do Exército disse que o aceitou a presidência hono

rár ia+do Fundo de Defesa

dos Estados Unidos, com a

advertêncla de que "ainda

estamos em guerra".
Mesmo se a paz for Io

zrada na Coréia, "nossos

homens e as tropas dos nos

sos aliados terão que per
manecer naquela região por

algum tempo", disse ele em

seu discurso a conferência
do Fundo de Defesa.
"Todo indivíduo mental

mente são deve elevar todas
as noites uma prece a Deus

pela' paz", disse o presidén
te, continuando: "Se essa

paz fOI' obtida - o que de

votamente esperamos - não

permitam que alguém lhes Apartamento novo com 9
diga que a necessidade dOS" .,'..

.

diminuiu" peças, sito a rua Brtgadeiro
seus servicos irmnuiu'.

O presidente Eisenhower Silva Paes ri. 13.

sempre formula suas frases Tratar à rua Araujo Fi-

no condicional, 'como se vier gueiredo n. 21.

Uma pensão familjar bem I o armísticio" ou "se a paz
,

' for obtida".
afreguezada a Rua Tenente O' ',' ,I S B'

. . maJor genera ..
'

Silve ira, n. 76. Hayes, c irurg ião gera'] ad-
.

Tratar na mesma. junto do Exército, revel.ou iVende-seos planos para repatriar I
por via aérea os pris ionei- i Vende-se um a casa de
ros americanos, enfêrmos e

I
material nova, sita á rua

feridos. Ele disse que o, Antônio Matos Arcas sem
primeiro grupo poderia che-, E t'i C tUm Rádio "Champion" e gar quase que imediatamen-

numero. s rerto. an o.

.uma máqu ina de escrever te depois de realizada a tro-, Vêr e tratar a rua CeI.

ca.
'

Pedro Demoro 1617. Estreí-

I

MILlCIB CATARINENSE Ve"de-se

,

BANCO AGRICOLA

Rui Stockler de Souza, tar o pôsto e nome do Go-

, vernador, en quanto que no

SOMBRAS NA HISTóRIA d� exoneraçãó f,az. referên-

I
era ao cargo ún ícamente.

_, •
Para quem, como nós, de

(110 de uma série)

I
tão poucas fontes dispõe,
essas minúcias não devem

Assim é que êsse coman- passar desapercebidas. Vê

dante Hermínio Américo se, no primeiro, entusiasmo
Coelho dos Santos que as- pelo chefe; no último uma

sumiu o comando do Corpo frieza que a linguagem of i

quando Moreira Cesar as- cial mal esconde.

sumiu o Govêrno do Estado Na palestra que tivemos
e cf qual, segundo a relação com o sr. Octávio Ignácio da

,

dos comandos da Polícia Si'lveira Filho, o mesmo fez -
..

Militar, permaneceu no mes-. referência ao fato de haver'

mo até 12-12-896, portanto -Hermín io sido atacado' de

quasi três anos, na real ida- tuberculose, moléstia da

de ficou apenas um mês e quaí veio a falecer. Isso tal
oito dias, pois apesar de vez explique as confusões

que a Ordem do Dia n. 11 de datas na relação dos co-

e 3,0 de Maio ,<de 1894,:não- _:rnl'lI!Àos ;.-é bem possível que
está assinada, só a êle pó- doente, houvesse SIdo afas

de ser atribuída, a expres- tado, mas não exonerado,
são que se nos afigura um exoneração que só' foi feita

tanto melancólica quando se em 12-12-896, quando em
, refere ao "pouco período do verdade havia deixado o co

meu comando". Para melhor mando em 30-5-94. Afastado

esclarecimento do fato, va- do c'omando, outro assl.i"miu,
mos transcre\r.er parte da ei� fic'ando êle numa espécie de

tada'Ordem do Dia: "Faço, comando em disponibilidade,
público para conhecimento pois tudo é possível nes'sas
do Corpo que, nesta daeta épocas de revolução.
passo o commando do mes- Acontece, porém ...

mo ao cidadão Alferes Octá- ------------------------

vio Ignácio da Silve'ira, con
·forme, comunicou o Exmo.

Snr. Governador do Estado.

Aproveito a occazião para
10uvaI- aos cidadãos Tenen- ,

tes João Baptista Fernan
des e João Vieira de Frei

tas, êste Quartel Mestre e

Seéretário interino e aquel
le comandante da _la e 2a

Compa., pela leal coadjuva
ção que prestarão durante o

pouco período de meu co

mando". Como já afirmá

mos, esta Ordem do Dia não

está assinada, mas perten
ce ao Cmt. Hermínio, con

forme comprova o fato de
I estarem por êle' assinadas
,as ,Ordens do Dia: n. 2 de 3,'
n:r�e 11, n. 5 de 12, n.-6 de

16, n. 7 de 17, n, 8 d� '22, n.
10 de 28, todas do mês de

!���:too,a��:e�.i�89s�rS� �l�� TIJOLOS PRENSf\.aJOS; TELHAS, LADRJ-
mandante da Ordem do Dia
n. 11 de 30 de l\nio. LHOS. RODAPÉS E MATERIAL REFRA-
Em que situação teria dei

�ado o comando êsse ofi

cial? Nas boa's ou nas más

graças? Já assinalámos o

tom melancólico com que se

refere ao seu curto coman

do; vamos transcrever ago

ra trechos da Ordem do 'Dia

n. 1 de 22-4-1894, quando as

sumiu o comando: "Para co- JERÔNIMO COELHO, 14 - Caixa Postal,
nhecimento do C.rpo faço
público que, por acto do

Exmo. Snr. Coronel Antônio
Moreira Cezar, Governador
d'este Estado, fui nomeado
Tenente

I
Coronel Comman

dante, pelo que na mesma

data àssumi o referido Co
mando". Comparando os dois
atos dêsse comando, depa
ramos com a,Igo que póde ter
sido mél'a coincidência, mas
também póde ter cau'sa nos

recônditos do sub-concien
fato de quan�o faz

Vende-se
pontatil "mercedes",
Vêr e tratar na Av. Her

cílio Luz 192.

o MELHOR JURO-

5%
�

DEPOSITOS POPULARES

RUA TRAJANO. 16

fLORIAN6pOLIS

CURSO a·05CO
Português orientação da �essorl

Estér de Mélo Lentz.
Aulas da Taquigrafia e O curso será de seis roê-

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

Educação, habilita profis- Matrículas até 10 dli! a-

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

bril, serão ministradas au-,· doro, 33.
Ias teúricas e práticas, 3 Osviildo F. de
.,êzes por semana. se,b a lho) - Diretor

Melo (fi-

Cerâmica São Caetano

TARJO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama Bt Cia.
239 - Floriahópolis

DISTRmUIDORES

s o
A :�"t, MISCELANEA", à rua Lauro Müller 4a, co

muIiiéa'ê-a�s seus distintos fregueses, que se encarrega de

req�e�irrie�to junto as repartições. Estaduais e Federais,
bem como ,se encarregam de cuidar de interesses de ex

(ranhoS'; juuto as autoridades competentes.
"A MISCELA,NEA" de Santos & Neves, rua Lauro

Müller, 4 '_ ITAJAí.

E�CI TAL-
/

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS

Conselheiro Mafra 6. Fone
2.358

presente ação de usucapião,
depois da terminação dos

prazos dos editais nos ter
mos do art. 455 do Código
de Processo Civil parágra
fos 1 e 3 por meio do qual
deverá ser reconhecido e

declarado o domínio do Su

plicante sôbre o aludido
terreno, ficando, citados, a

in da para no prazo legal, a
pr�sentarern contestação e

s,eguirern a causa. até final

'sentença, sob as penas da
Faz saber a todos quantos lei. Protesta-se provar o a

interessar possa o presente legado com o depoimento
edital de citação, com o pra- pessoal. de interessados, e
7,Q de sessenta dias, virem vistorias. Dá-se a causa pn

ou dêle conhecimento tive- ra os efeitos fiscais o va

rem, que por parte de Ana- 101' de Cr$ 1.000,00. Sôbre'
cleto José de Oliveira, lhe Cr$ 5,00 de selos estaduais,
foi dirigida a petição do teor inc'lúsive a Taxa de -Saúde,
seguinte: "Exmo. sr, dr. lia-se.: Tijucas, 4 de março

juiz de direito da comarca de 1953. Pp, (a) Mário Lau

de 'I'ijucas. Diz, AnacletoJo- rindo. Testemunhas: i) Ma
,é de OI iveira, brasileiro, noel Gabriel Florêncio _:_

solteiro, 'lavrador, residente José João Jeremais -'- F'rarr
em !tapema, município de cisco Gabrie'l Florê�cio".'
Pôrto Belo, por seu advoga- Em dita petição-foi exarado
do abaixo assinado, que vem o seguinte despacho: "De

possuindo mansa e pacifica- signe-se data para a justi
mente, continua e in contes- ficação.: ciente o Represen
tàvelmente, com justo títu-

I
tante do M. P., e intimadas

10 e boa fé, pois possue a as testemunhas e requ eren

escritura que a .esta junta, I te. Ti,jUC�S, 6-3-53. (a) Clo
'rem como o talão do impôs- vis Ayres Garria". Feita a

o qu e vem pagando, há mais justificação foi proferida a'

:i' ,',i11 te anos, um terreno seguinte sentença: "Vistos,
�om r'

á
rr-a datrin ta mil me- etc. Julgo por sentença a

eros o un drados. no lugar justificação retro para que
Meia Pra ia, dstrito d,.e Ita- surta seus devidos e jurídi
perna. mun ic ípio de Pôrto cos efeitos. Custas afinal,
Beio, nesta comarca, fazen- ,P. R. L. Tijucas, 16-3-53.
do frente com a praia, fun- (a) Clovis .Ayres Gama, juiz
dos com quem de direito; de direito". Transitada em

Norte c0lX.(,_ herdeiros de João julgado a referida sentença,
Jeremias, Sul com Marceli-. foi exarado o seguinte des
no Melo. Assim sendo quer pacho: "Faça-se as citações
oerante v. excia. regulari- .requerídas na, inicial. 'I'iju
za r os seus direitos sôbre ocas, 2-4-53. (a) Clovis Ay
referido imóvel pela ação de res Gama". E para que che

usucapião com fundamento gue ao conhecimento de to

no art. 551 do Código Civil. dos, 'mandou expedir o pre
Para dito fim requer a de- sente edital que será afixa-
s ign a ção do dia, hora, local do na sede dêste' Juízo, no

para a justificação exigida lugar do costume; e. puhli
De',lO art. -455' do Código de" cad<) 'nã {di-ma da lei. Dado
Processo Civil, na qual de- e passado nesta cidade de
verão ser inquiridas as .tes- 'I'ijucas, aos quatro dias do
temunhas abaixo arroladas. mês de abrfl do ano de mil
Requer, outrossim, depois novecentos e cincoenta e

de feita a justificação, a cí- três. Eu, (a) Gercy dos An
zação pessoal dos atliais ios, esc,rivão o dactilogra
�onfrontantes, acima cita- fei, conferí e subscrevi. (a)
los, bem como o represen- Clovis Ayres Gama, juiz de
:ante do Ministério Público direito. Está conforme o ori-
� do Domínio 'da União e ginal afixado na. sede dêste
lor editais de sessenta dias Juízo, no lugal; do costume,
los interessados ausentes e sôbre 'o qual me reporto e

::lesconhecidos, todos para a- dou fé. Data supra. O escri
,.ompanhar os termos da vão: Gercy dos Anjos. •

Edital de citação, com o

prazo de sessenta dias, de
interessados ausentes e des-

conhecidos

° doutor Clovis Ayres
Gama, juiz de direito da co

ma-rca de Tijucas, Estado de
Santa Catar-ina, na forma

daIeí, etc. <,

Aluga-se

'Transferido o
Bola Preta

A grande rodada do BINGO SOCIAL "BOLA PRE
TA", que devia se realizar hoje, ás 15 horas, J,lOS salões
do CLUBE DOZE- DE AGOSTO, ficou ti-ansfer ida para
data que será oportunamente marcada, devido não ter
chegado o automovel, ó que se dará dentro de breves
dias.

Ficam assim avisados todos os que adquiriram car

tões desta transferência, sendo que a data da reunião
,;erá amplamente anunciada não só pelo programa socia-l
do CLUBE DOZE, ás 2as., 4as. e 6as. feiras, das 18,25 as

t8,30 horas, pela RADIO GUARUJA, como tambem peJa.
Imprensa local.

'

Tão logo chegue o AUTOMOVEL alemão MARCA
"VOLKDWAGEN", será o mesmo exposto numa das vi
crines do centro comercial, conjuntamente com os ou

tros quati'o prêmios.
Guardem seus cartões e aguardem a grande rodada.

Mais alguns dias e tudo decorrerá 100% ...

Bingo

A.

CO'NTA-GOTAS
oi( turistas de língua in- pital Panamenha mantem

glêsa �ue vi�itam a Améri-! s� sempre, a .par das excur

ca Latma nao :3'mtem ne- soes eCOnOll1lCaS pt'la Zona
nhuma dificuldade em obter do Canal.

'

,

infel'mações sôbre os acon- � -0-

tccimentos mundia;s, uma

vez que jornais'" de língua
.

Há duas cousas que os a- I
inglêsa são pubikados dià-

I precifldores da moda femi-Iriarr:ente na maioria das

I
nina não podem deixar de

principais cidade;;. , fazer, ao vis-itar a Guatema-
-0- la: comprar uma saia gua-

As melhores ig-uarias do temalteca colorida e uma

mundo são encjntfhdas nos bolsa de couro, cousas que
I'estaurantes dê! Cidade do podem ser adquiridas a pre-'
México, os qu�is oferecem, ços razoáveis.
pratos originários do todas -0-

as partes. Liç�o realística de' Histó-
�o- ria é obtida pelos visitantes

Todo turista que visita o do Haiti, os quais teem 0-
Panamá encontra grande a- portunidade de apreciar re
t�'aci:,o na 'repre;;:l "Big�Dit- líquias da primeira viagem
�h". O pessoal rla Pan Ame- de Cristóvão Colombo num
l'ican World Airways na ca- museu de Port-au-Prince.

CURITIBA r.tuCIt"'II.: PROSEBRAS

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fp,oHs

Viage� com segurança
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBU8 DO

RAPIDO i<SUL-B,RASILEIRO»
I }nrianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

e
- FORÇA E LUZ PRóPRIA -

.,.

REAL OPOETUNIDADE

V E N D E-S E
Dois Moto-Geradores Diessel da afamada marca

"CUMMINS J;>;LESEL POWER" em perfeito estado, e

pouq,uissímo uso, trifa,sicos llDj220 volts, 60 ciclos, 31
KVA cada um, com magnifico quadro de comando, por
j,'reço de ocasião.

'

Interessados queiram
,em 'J,i'Io 'ianópôUs.

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira .

_,_'-,--_-,--• .....-'_.---_.__._--- -�-�-'--- o _ •• :_...:...__ ....:.... •••

I,
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Um:,. "'lIvro de .

I mM>-'. '

'Iavlo de Aquino A_b_a_n�,do_n_a_d_o_Pe_l_a_'_N_�i_v_a
Flavio de Aquino, nosso' .::

P·I·n,'gO.S >·PO·· .11,IJot·ICO·sr �::,�:n�:!:o'm:: �:tel�;��� ApuDhal�u.a, friamente, a.�
..epenrdeade-se E ás 15,30, graças a um

t d requerimento do Sr. Pascoal'

( \ tes das novas, gerações, com m,omen OS epOl5' Carlos Magno' foi levantada,

ERA" I t
.

d' a vantagem de possuir íne-
h

'Do Jornal "NOVA, cu amen e seguran o uma
Blumenau, 9 _ Ante-on-' com um irmão de seu cunha- . chou-lha uma punhalada. a sessão, em omenagem a

de Rio do Sul, da noticia da garrafa sobre a mesa, olhos quívocas qualidades de es-
tem ás 20 horas, quando era' do, com quem viajou para I Arrepende-se do ato que memoria do grande escritor.visita do sr, Governador a desmesuradamente abertos, critor, acaba de publicar intenso o movimento no cerí-' I-B.rusque onde passou al�uns i

praticou e est� disposto a A essa altura já era enOl:;;
, Ituporanga, extraímos:' aludiu o Hliputiano triunfo em "Os Cadernos de Cultu-. tro da cidade desenrolou-se i dias, Deante de tudo Isto, esquecer a noiva ingrata, .

t" d rô
'

di. t'
.

d
. .

t
.

'. " . me o movlmen o e pess a,s"Estavam encerra as as as an .errores a nums ra-
ra" um pequeno volume em plena Rua 15 de Novem- I Ivo humilhado e desvaira-

I dando-l�e 0'1\despreso que,
'

.

'

.manifestacões, com o agra- ções I, do Grupo 'Escolar ,

. . �'bro, em frente a confetaria do mesmo, perdeu a cab.eça; merece.
.

, I de todas as classe_s socraisdecimento' do sr, Governa-' "Mont'Alverne", taxando-as, contendo vários ensaios so.

Socher, uma impressionant� e _encontrando .su.a ex-noiva, i Ao encerrarmos �sta nota, ,em demanda ao s:iao Nobre,dor. Do ágape, tinha S. de politiqueiras eímpordutl-' bre problemas "artísticos.
cena de sangue da qual fO-! nao poude resistlr .ao dese-' soubemos que Nair apesar 'movimento esse que se deExcia. programadas algu- vas e relapsas. Ora, pergun- "Três fases do movimento vitima uma moça de 20 anos. jo de vingança e num mo-

I

de sêu estado ser' grave, es-
I

senvolveu por to'da a partemas visitas.'Mas, eis sinão tamo-ncs, como. o velho Lo- Moderno" é o titulo da obra Nair .Tristão, a infeliz mo- mento de loucura, desfe-I tá fóra de perigo de morte. I
'

• d I it den-'quando, o jovem acadêmico' bato", "que diabo disto é,
e; ao mesmo tempo o do es- cinha, quando saltava de 'enLl'an o pe a nOI e a en-

de Direito e ardoroso ude- aquilo?". Que tem que ver
, um onibus do Garcia acom- 'Lal'enla'vel Om' I�SSa-D tro. Numerosas coroas fo-tudo inicial, em que o CrI- -

f .nísta João Momm, levanta- as pretéritas administrai-
panhada de sua irmã ,e cu- .

.

,

" ram depositadas ao lado do.• �

d G' d tico analisa os tempos evo- '

,se e fala, aos eomensais, coes o rupo com.a sau a-
nhado, foi atacada por Ivo "I caixão de Graciliano Ra-quixotesco 'e "rígeletto", ção, em nome dos estudan- lutivos da arte .que dom i-
Pellens, de 20 anos de ida- Portugal esquecidjo, ,:, �. n.:,.0'5" " es I' mos, homenagens as mais"del'iciando" com, sua pala- tes, ao sr. Governador do' naram as inovações auda- de, seu ex-noivo, que fria-

, • "
..

f" I
-

..

d IV C
.

d
diversas de 'associações cul-.wra inoportuna e, como se, Estado, em vístta o reia e ciosas dos nossos dias - 'mente 'sem lhe dirigir uma t 'I"

"'" fi
I.

verá adiante.dmportuna ; ar- de cordialidade? Que bus-
motivo. de horror, ainda pa- palavra, a apunhalou ferino, '

, elOS. .�", . en enarlo '. e I tUI�ais, casas legislativas,vorando-se, á "ego, sum", cou o mocinho com essa. alu.
ra . tanta gente, confinada do-a gravemente. Populares. -: S'a-O'" , Pa''ulo '1

homens de letras e amigosem representante da classe' 'são ridiculamente grossei-j ]
que se achavam 'no local" do. extinto.estudantil - "embora su- ra e imbecil?" Francamen.- nos limites do cânones aca- orocuraram defender a mo-

lleri()X;�,.· consoante ele pro- te, "seu Momm, nínguem não. dêmícos. Os trabalhos se- �a, tendo sido tomado a fa- I

prio 0, frisou - vai por aí ó entendeu nada- de coisa al- miintes t
-,
êm os, t.ítulos_:;. "Ar- ca doagressor que foi. pre-

S. PAULO, 8_(V.A.), ,.

d
' -

-, Deverão. ser "demitid-os to-jovem pretenso orador, me- guma" - é 00 que to os os
te, abstração formal" "O 50 e cõndueido-à -D.elegacia

tendo pés às 'mãos e, por ló- que tiveram o. desprazer de
mundo poético. de Osvaldo Regional de Policia, snquan- dos os' funcionários nomeá-'gica : da ação" estupendos ouvir o insensato e' inopor-' to a vitima, banhada em san-

E f· Goe.ldi" e "A arte de Lasar dos por iniciativa do prefei-pontapés .. sofre a gramátí-'] tuno orador dizem. - 1-
gue, foi levada para o Hos-

'ca, que 'tanto' a prezam os quemos por aqui, quanto �o. Segall", tôdas, páginas de pital Santa Izabel. ',to Armando de 4rruda Pe-
eruditós professores da ve- academico J6ão Momm um uma. grande penetração,' em· No hospital, Nair foi en- reira, para a Comissão de
lha Faculdade de Direito. futuro advogado que provo-

que o autor, no entanto, não treg'ue aos cuidados do aba- Festejos do IV Centenário'
Em mal arrumadOo e atrope- cou, com sua pobreza de' es-

se fecha' no hermetismo téc- lizado cirurgião 'Dr. Gelasio .de Sãó Paulo, antes da pos- :lado improviso, não diz coi- nÍrito sua tacanhice encefá-
. .

f Freit.as qt.le-a medicou e Qpe- se do SI'. Ja�'nI'o Quadl·os. I
"

•

>. • �

d nico' de certos CrItIcos, a-. sa com coisa. - ,.A uma be- lica e inteira ISençao. e' so.-
rou ImedIatamente, decla- '. .

li�sima peça de oratória, c·ialidade, uma nota disso- ,zEndo-se compreende.r, per- rando porem, que seu esta-I'
.

_ ,

'

qual a do Deputado Bulcáo nante e vergonhosa' na res- feitamente, pelodeigo cudo- do é bem grave, em virtude' Esses sao os rumores que Isucedeu-se esfarrapada e' peitave,l e. cordial reunião, so e de boa vontade... .. . ao feri�en�o ser pro!undo , ci�'culam. Acrescenta-s'e que ,Imanca ar.enga, e quanta dó ,presidida por S. Excia o sr.
(Do jo!'nal' de Letras, e ter atmgldo o·pulmao. permanecerão apenas, poao se dizer isto de um aea-II Go.verna.dor dOo Estado e.

'deste mês) .

Ouvindo Ivo, ·sobre os mo- referido. organismo, os ser-'dêmieo de Direito. - Mas, concorrida das mais, desta- "bvos de tal loucura, decla- ..d' d
.

d' Inão ficou aí a impertinen-I cadas personalidades do ""-0Diário da-Manhã, de rou-nos este que 'ha cinco VI ores nomea os por 111 l

eia 'do jovem: Dentre outras mundo soc'ial d,e Ituporanga ,� * ,ontem: "O aspecto mo- anos namorava Nair com cação do governador Lucastiradas importunas, dedo" e Rio do Sul, entre e�tas S.
l'al 'na�o parec'e m'en.os. fll'n- quem

.

pretendia casar-se
G

.

I
.

W ld
.

arcez, entre os quais a fi-,em ri�te à mesa do sr. Go- Excia o sr. PrefeIto a e-
damental do que o aspecto dentro de alguns dias. Quevernador, a outra mã!) �idi- mar Bornhausen".
ideal". ha pouco tempo, ainda a in- lha. do sr. Armando Perei-

Is�o, aí, é aquêle vício ternou ,no Hospital 'para' ra,
.

que é Secretáriü do sr.

chamado. eco, rima em pro- tratamen�o e� operações. ten-I Franciscü Matarazzo, presi
.;;a. Além do eco,. bestíce no 'd? com. IStO ga.sto malS de

I dente da referiaa autarquia.
sentido da frase. cmco :nul cruzeIros. Que ha i Este seria também mantido
Ainda o Diário: "Não im- cerca de tres anos vem con- !

A

porta, os princípios que se tribuindo com todas as des- ! em seu posto.

adotar". Falta de conco.rdân- pesas de Nair (Estas decla-' ILondres, 9 (U.P.) - Dois
I menos 6 p�ssoas morreram. cia. Adotar, tal como está rações foram confirmadas Por outro.·..Jado, afirma-se

'.
trens .subterrâneos, reple'tos Acrescentaram que dos fe-[empregádo, é futuro do sub- pelo proprio pai de Nair). que o sr. Mário Beni, quan

, de passage,iros, chocaram-se f ridos.-3 estão em estado gra- juntivo. Logo, tinha de ser Agora, para realizar o casa- ,

do esteve na 'Euro.pa, tendo'es-:-,ta nOI"te, durante a hora ve e que 2.0, ainda ,estão pre- a·do.tar.'em. Assim se dI'r'ia: mento, comprou tudq o que
I

convidado os governos
. dade maior movimento. O aci- sos nos vagões., 'Os princlplOs que se puse-. para casa nec·essitava� Eis

,

,

N
.

t' Itália e de outros 'países pa-
' d,.{mte· ocorreu pouco' . antes rem em ·prática, que se fi- porem que alI' sem mo. 1-

"di;; 19 horas; quando úm dtls zerem definir. "Não impor- vos e sem razão de um mo- ra pRl1:iciparem.� dos feste-
tr�ns investitl contra a tra:: (CR.·I·.d» latal..81·0 ta.", corrija-se para "não mento para outro, resolveu jos do IV Centenário, esque-z�ir� do qutro. Um grande importam". abandonarlo, namorando ceU-íle de fazer o mesmo
número de passageiros fi- Lição, essa, para os sa- ,

cou preso nos dois primei� ·Vitória,.9 (V.A.) - Estão bidos do matutino. O TEM'PO cotp. relação a PortugaL. ,Or�s carros do trem que se i'ecebendo' carinhosa mani- "Infelizmente a Ooposição
•

.

. fato teria' causado péssimadirigia' a Epping, que foi o festação popular,. nesta ca- só vê erros". Quem foi que Previsão do tempo até às impressão ao povo portu-que investiu contra o que pital os remadores potigua- disse? Há tanta. coisa certa, 14 horas do dia 10.
f "'d" N ,guês, segundo ainda os ru-se dirigia a Hainault. res, que azem o. raI a-

por êste mundo de Deus. O Tempo - Instável, sujei- SãoUma' hora d'epois do cho- tal-Rio, numa "yole" 'a qua- Diário ecerto, o snr. Bor- to a chuvas.
,mores que correra em

que êsses passageiros ain- tI'O remos. nhausen·é.certíssimo. O Me-: PI' I dTemperatura � Em ligei.,_ au o, nos cu'cu os _e pro-da· não haviam sido retira- deiros é outro acêrto. Tudo' .

d l'nI'o J'eção social. Fala-se tam-dos de entre os escomhros

M d I certo; é o que se vê. ro ec I .
-

das duas composições pela useI' e ,te' "Mais preocupação com Ventos - Do 'quadrante bém que o governo portu-
Polícia e bombejros, que tra- Moderna as. idéias do que com os' ho- Sul, frescos. guês enviou um emissári?'balham com o auxilio de po- mens". Tempera'turas Extre- especial ao Brasil para cor�
derosos refletores.� Comemorando o primeiro É mesmo. Infelizmente, mas de ontem: Máxima 26,6. rigi1' a situa�ão decorrenteinúmeras' ambulâncias,. aniversário das suas novas fala-se· tanto do dr. Nerêu,

,

carros do corpo de ,bombei.-' que não é uma idéia, é 'Ium Mínima 19,4'.
.

" instal�ções, 'o Museu de Ar- . ;_j1'08 e material de 'sa\vamen- feixe de idéias. As vezes,
to foram enviados apressa-' te lVÍoderha· de Florianópo- têem mêdo dele. Será pordame:nte ao locar• .do�aeiden.- lis, programou, para "o dia que é um hOl!lem? Estão
te. Um porta-voz Scotland 15 do corrente': com pavor da, manobra queYa�'d declarou:

_'

Co.nferência às 21 horas, o dito homem pode desen-
,"Acredita-se que seja ele- volver?

vado o número de vitimas". de Manoetlita de Omellas
"�le (P. S. D.) devia. fi-

Até as.�21,45 horas (hora 'sÔbre o tema ROTEIRO DO' car mas é muito quietinho".
local), 12 pessoa,.s haviam MAR ,E DA TERRA SA- E então? ,Não está guiesido levadas iw hospitál e LOIA e) às'.22 horas, exp�- tOo?' Estão �ertos, os do Go
diz-se que outras seis ha- sição de desenho, aquarela, vêrno" de que o P. S, D. se
viam sofrido ferimentos le-

xilogravura e litegrafia, to- está mex�endo? Co�agem, ra-ves. As autoridades ·encan·e.... 1··.,'." .. ,

.,� ,.p��es, nao <:acareJem(e a I tlstas contempor a, .

t
.
d b" t d ,'

' an es e, ser. o a o.

Tempo ao tempo.!

\

N.a Uni.ão Operária
A

.

Nova Diretoria Eleita,
Dominoo Ultimo ..

/,

Florlanôpolís, Sexta-feira, 10 de Abril de 1953

r

'Dezena.s de vÍ,timas num des-
sástre de trens subterraneo�

/

já pos:slli três Muse.us.

da'omissão. Teria êste f.eito
sentir qúe o governo por,t,u
gqês desejava colaborar nos

festejos, em posição desta-SeQadas Conli_••
RIO 9 (V.Á.) - O mll1is

tro. do' TrabaÍho estêve on,

tem, em despacho com o pre
sidente da Repúbl'ica., Fêz
uma explanação sobre o ca

so das greves de São. Paulo
e entregou dO.cumehto cujos
termo.s já divl!llgamós.
Ao regressar ao Rio, pro�

curado pelos' jOl'llalistas
disse qüe nãô haviá 'no.vida
de's, '

cada e oferecia para isso
um Museu Colonial. Mas o

sr. Francisco. Matarazzo -

"

segundo comentários J

que

trallsmitimos com reservàs
). teria dito. nãó ,ter 'Uite
rêsse no citado oferecimen-

.to, uma vez que São Paulo

Homenagem a
.

GraclllaDo Ramos

No expedieiit1;\.ó;.;cla Câma-'
ra falaram vários vereado
res, exaltando a personalí
dade invulgar do falecido.

, ....

_'h,.
,

.. .:a\" .

"-

Numa cidade do interior dois políUcos udenista,s ,

hav.aram acalorada' discussão sôbre o próprio pres-'
tígio eleitoral. Cada um procurav,a convencer o ou�

tro de que as preferências do eleitorado eram sUlj.S.
E foram debulhando. argumentos, razões, fatos, mo

tivos, apoios e solidariedades.
,

A certa altura, um deles, já exausto, de falar,
deu o xeque mate:

- Pois fiqtie você sahendo que eu o derrotarei
fragorosamente áté meilmo se você fôl' candidato
con tl'a o nosso gov'êrno!

*

*

Marco TúUo disse: Aspéto é espêto!
* 'x'

o Diário da Manhã, de o.n tem, relatou, a seu
modo, a el�ição de govei.-nador, em 1935. Afirmou que
o voto, que seriíl' o da dignidade, foi o da traição. O
assllnto, pôsto só ignoraao por certos arrivistas, ai
está, de colher, para a pena brilhante do Prof Rena-
to Barbosa, eleitor à epoca. ,'-'I'(

* .)10

*'

Afirma o mesmo orgão que ós votos do Prof.
Flávio Ferrari, na Câmara, ;'têm'tido o. apôio dÓ sI.
Ceiso Ramos. Isso .é dito na última página. Na tel}
ceira, o, mesmo jornal afirma que aqueles votos nã

.
têm tido aquela aprovação.

Bonito jornal! Como é que pode, hein?
iC· �.,

-A'

Ainda o mesmo jOl'nal, à sexta página, coloca
sr. João, Pedro Arruda entre os pessedistas mais e

t�gorizados! Essa é d'a,petite, co.mo diria o Eça! Ai
da na recente convenção da U. D. N., o ilustre eng
nheiro l:esidente veio .especialmente representar L
ges. Mas) como o ,artigo ped'ia referências ,de adv
sários ao sr. Govern,adot, o seu jornal não teve d
vidas em transferir �quele funcion'ál'io do quadro
U. D. N. para o do P. S. D. Nãe; .há de ser nada. O s

Idneu, qualquer dia, baixa um ato pondo êle à dis.
sição da U. D. N. outra vêz!
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