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policia versus trabalha·dores.�-- Feridos,. na reação ao tiroleio travado na Praça.
. Morena_ e Euzebio Rocha (<falaram»·aos grevistas.

.

-S. PAULO, 10 (V.A.) '- rios. No intuito de dispersá. pronta reação policial, hou- do furta distribuição de Io- proveitaram para íntenstfi- S. PAULO" 10 (V.À.) as autm-ldades estaduais

Agravou•se, sensivelmente, I los" a policia fez uso das. ve mais quatro feridos. i lhetos, por via aérea, concí- cal' sua ação junto aos gre- Em sua entrevista coletiva nos trabalhos para pôr fim

a situação da greve no Es- bombas lacrimogêneas. Co'. Encontram-se em greve
I

tando os trabalhadores à pa- vistas num momento em que de hoje, o governador Lu-. ao movimento grevista.

tado de São Paulo, no dia mo os grevistas foram viSi'l os operários de tôdas as fá. ralização dos serviços nas I
êstes haviam dirigido às cas Garcez inf�rmou que I Acredita o governador;

seguint� em que tQd�s a- velmente ins.tiga,dos por ele- I bricas, de Judiai, em núme- fábricas. I classes patronais e ao .go- : irá brevemente ao .Rio para que os 'entendimentos que

uardavam urna solução da mentes alheios as classes a
.

ro de 4.00.0.. Em Sorocaba a. Até as primeiras horas de vêrno do Estado urna pro- apresentar ao presidente da estão sendo realizados al-

!arede trabalhista em vírtu- policia precisou fazer uso I cham-se em greve cêrca de hoje, ainda não havia uma posta conciliatória. Nesta! República o relatório com- cançarão êxito, não poden

de da proposta dos ope��- de metralhadoras, disparan.ll.OOO operários. resposta das classes patro- atmosfera' 'de recrudesci- ! pleto sôbre a origem e o de- do, entretanto,
.
precisar a

rios que ontem transmIti· do-as para o ar. Houve um Em Santos houve provo. nais à proposta dos traba- mento do clima soeiàl, vol-; senvolvimento do mO"vimen. data do fim da greve. A

mos, isto é um aumento de único ferido a bala, urna cações comunistas, que, me. Ihadores entregue em forma ta-se a falar na possibili.; to' grevista de São Paulo. uma pergunta, respondeu

C,r$ 600,00 fixos para todos mulher, a sra, Gilda dos diante distribuição de folhe- de memorial ao governador' dade de declararem greve Adiantou que vem manten- que não pretende modificar

os trabalhadores, têxteis, Reis, de 22 anos, casada, que tos, concitavam à greve os do Estado. �\
I os empregados da Cia. de do estreitos contatos com o o seu Secretariado, urna vez

metalúrgicos, oficiais. mar- sofreu feriment� no pé es-
I
portuários. Em várias cída- A situação se agrava ines. Transportes Coletivos da delegado Regional do 'I'ra- que todos os seus 'elemen-

ceneiros e vidreiros. .Os o· querdo. Em virtude da cor- des industriais do interior peradamente, sendo eViden-1 cidade de SãG Paulo. balho, sr, Enio Lepage e tos continuam merecendo

perários estiveram reunidos reria determinada pela do Estado' está-se ver ifícan, te que os agitadores se a- GARCEZ VAI AO RIO 1 que vem colaborando �com sua inteira confiança. Cí-

h- antigo Hipó � tou o caso do sr, Manoel de
esta man a no . •

....0.....0_0_"_". � ...0_0.-.0....0.....0-<0

dromo, ali tendo' compareci- i DIRETOR I " ' II FigueÍt'edo. Ferraz, diretor

do, ta.:nbém, os deputados
.

,-Omais antisoDiá- � de uma' das Carteiras do ,

federais Roberto , Morena, Rubens de , crio de S. Catarina' Banco do Estado, que havia

comri�ista, e Euzebio Ro· I,Arruda Ramos - 'c pedido demíssão para fací-

'h d PT B que dirigi . '-.. A XX'XIX 'Jitar urna possivel remede-
c a, o ...,

.

t
GERENTE. ,c

no
:-.

rum. a palavra aos grevís- o lação do quadro de auxilia.

Domin,os F. t N 11 661 , t'es diretos do govêrno. O

ta�()UCO depois das 13,30 I de Aquino o • ••

i seu pedido foi negado.

\ horas, cerca de 10.00.0 ope- -.._,_,__ ',_... ..l_I)_O_'l_O....041111 Respondendo a outra per-

rários que estiveram naque- Edição de hoje _ 8 páp. Florianópolis, Sábado:-li-d�--Abril de 1953 Cr$ 1.00
gunta, contestou o sr. Lu-

la reunião, tentaram urna - -- ------

cas Garcez as noticias que

)laSseata. Advertidas as au-
. ,

davam. o deputado Euzébio

torídades, estas holquearam . Assembléia I

Das.Bp'a'receu' O To'stamento De 5t8111m
da Rocha como tendo parti.

a passagem dos manífestan-

L
•

I ti
cipado d� movimentos de

tes na port�ir'a da rua da egls 8 VI rua, incitando greves.

Mooca, da -E. F. Santos-Jun- I A sessão da Assem- O TEMPO
diaí. Verificou'se, então um ,I bléia Legislativa, que

.

Londres, 10 (U . .1'.) - no qual o antigo ditador ex- 'prosseguisse nos esforcos

I
"O Conselho de Seguran- Tempo - Bom, com ne-

conflito com a intervenção

I
deveria, ontem, eleger o

"Q t t t punha seus pontos de vista para axplorar divergencia's ça Nacional dos Estados bulosidade, sujeito a insta-
de carros da Polícía-t e se presidente da Casa, dei- ue aCOI1 eceu ao es a-

t lítíc d Stalin 'I" sobre sua sucessão política ante as democracias, fra- Unidos, revitalizado pelo bilidade passageir'r.'
encontravam na esquina da xou de realizar-se por men o po I o e. . '

I é t "D ':1' 8k interna e externa. cassaria como no passado. presidente Eisenhower, ago- 'I'emperatura.' - Em
avenida Presidente Wilson

.

falta de número legal. -'- p rgun a o ai y e-

I t h'" E d' . b Dillon, no primeiro pronun- ra se reune semanalmente clin io.
e com a presença da cavala- Na sessão de hoje, poso c.. IZ sa er que os go-

.

.

'. I vernan tes l'USSOS guaI'dar'an1 A RUSSIA FRACASSÀRIA, ciamento público desde que em discussão longa. Seu 'Ventos - De Sul a Leste,
ria. No momento do eonflf- sivelmente, será feita a

to a passeata estava reduzi. escolha: do chefe do Po- I o documento. Este é um do- Paris, 10 ('U.P.) - Dou-I assumiu o posto declarou n o objetivo básico é traçar di- frescos.

da a cerca de 5.000 operá. der Legislativo. I cumento de 4.000 páginas, I glas Dillon, novo embaixa-I Clube Americano: �'Devemo:; retrizes de modo a não ser- Temperaturas Extre-

Suicidlu ...se 'o irmão de, Eva· Peroo. :::fi:�::i::..�u:·:l;::;:: I ,,,g!,
'o d"afio'·.

,.

:�,:.�'i' 'O:'dO'
d. 'u,- �::i!·.o;::'

Máxima 24,2.

BUENOS AIRES, 10 (U. Ó1�x.ti�to deixou um.a Cfll'l..l,o..,aolêndas
à .'.milfa �H, IJJtpCla�,;_�.- rJIlP..�t.S_ .•oJplslas, d� Governo.

P.),_ Juan Duarte, cunha- ta dir-igida ao presIdent� extinto. .

. : -
. --" I ,'J. ' .

,

'
. _,_._

"do do presidente Perôn e Juan D. Perón, na qual di- Anteriormente, nos. Cll'�l�- 1,

seu secretário particular zia, entre outras coisas "vim los políticos se havia d ito R,espenderá as .aeusaçêes, pela' mainria,até a ultima segunda�feira com Eva, e me vou com ela". que Duarte seri�, talvez: �
�

dia em que renunciou ale- A carta de Duarte dirigi- su�essor d7 Domingo Densl,
, O sr.. Brochado da Ro "ha.gando' motivos de saúde, da a Perón, diz, em parte: hOJe embaIxador da Argen· .."

suicidou-se esta man\lã com '''Fui honesto e ningueItl. ,tina ,em Londrtls, como re
RIO 10 (V A ) R P S 'D'

.

'

um ti'l'o de .revolver, em seu poderá provar o contrário. presen!ante dos produtol'e,' ,
.

.

. . -. ecen-l :
. ., pron�nclOu. um

I
os propósitos golpistas do

I
vembl'O os partidos deveri·

"t I t tI de caI'nes em t�mente, o sr. Arman. do Fal- discurso na Gamara dos
I'
govêrno, d,izendo, m.esmo, am OPOI" ao l\I". Getull'o VaI'-

'suntuoso apartamento da a- Estimo-o eSpll"1 ua men e e argen nos ,
""

_

venida CaBao, 1944, segun- digo, uma vez mais, que ú vista de su� vasta expel'len cao, da ala dutrlsta do Deputados em que revelo,u I que a um novo 10 de no- I
gas um novo' 29 de outubro.

do acabam de informar fon- maior homem que conheci cia comercIal..
.

Até agora, os partidos da

t€S oficiais. foi Perón. Sei de seu amor Despa�hos �� MadrId tam

S ITUAç AI"fIIIO DE L ICADA
maioria não se haviam ma-

O corpo foi descoberto, por seu povo e pela pátria bem
..

havlam dito que Dual'
, t E h co nifestado, mas sabê-se que,

hoje, às 7 h6ras da manhã, Sei como' ninguem de SUl e Ina a span �,.para n

_

quando o,ministro da indus- 'honestidade, e deixo êstf s�llt�r certos �edlcos espe por delegação do si,. Gus-

tria e do OOlhércio, sr. Ra- mundo enojado da canalha, cla'hstas.

A
l"fttI tavo Capanema, ficou o sr.

fael IAmdunDdar�n, f �mpirgO )orém, feliz necaceld"teol'x��a'qUd'. IOI·CI·O do alpor 'DO .. IRAO Brochado da Rocha encar-

pessoa e ualLe, OI 0- seu povo nu t:
.

ti - regado de responder ao dis-

curá.lo. em seu apartamento luerê-lo, e de haver sido seu •

( P) curso do sr: Armando Fal-
A0 entrar em seus aposentos leal amigo. Realizei, com DO DO. perODlsmo TEERÃ, 10 U.. membros recebida pelo rei

[reita
atacaram o doutor

Amundarain deparou com o Eva Peron, até onde me per· óuenos Aires, 10 (U.P.) _

Houve um conflito hoje de naquela época havia se con- Mossad'egh, atribuindo-lhe a
cão. E sabe-se alem disso,

corpo banhado em sangue nitiram as forças. Q Conselho Superior de 'Uanhã, nesta capital, diante tentado em registrar, sem intenção de anistiar, p,ara
que o sr: Brochado da Ro-

es,tendido sôbre a camá "Peço-lhe que cuide dt ao "Majliss", entre partidá- comentário, a decisão do so- pel'maneCeI' 110 pOdeI", -oe., ch. a. tencIOna negar a possi-
d

-

d Partido Pel'onista, em reu-

'IDuarte se .�,pcidara com um nin.ha ama a mae e os . .

rios de Mossadegh e ele- berano a respeito da sua membros do Partido Tudeh.
bllldade de um. n,ovo'lO de

tiro de revolver disparado neus. Que me desculpe com nião especial,_decidiu expul- '

,mentos do partido "Arya" pa"rtida do Irão por alguns (bolchevista) presos 011 COll- I novelllbro, precIsamente por
contra o. peito. }les, que muito o querem. sal' de suas fileiras o. coro

IAmundarain telefonou Vim com Eva e me vou com oel reformado do Exército E
favoráveis ao rei. A policia meses. denados à revelia, permitin- que - como dirá não

imedaitamentej à Policia �la, gritando: Viva Perón. ex-governador da ProvincL ;foi obl'igada a intervir, fi- Esta manhã a imprensa do o rem;isso dêstes último:; I
se acha 'no governo o gene-

Central. POUC(fS minutos de- viva a Pátria e que Deus e . cando feridas 16 pessoas. bolchevista atacou com vio- ao Irão.
.

ral Eurico Gaspar Dutra.
de Buenos Aires,' Domingo

ppis chegava à residência leu povo o acompanhem , O incidente ocorreu quan- lência as declarações. de
. { ;'vlercante: os ex.deputados

de Duarte seu ba-rbelro pes- err.pre. .

'

t d H
.

M H
.

AI A
-

do o depu a o assem ae- ossem a. imprensa go- '

soaI que ali o atendia todas "Meu último abraço para Bel'l1ardino Garaguso, Lu-

as manhãs. I '1inha' mãe e para o senhor. : dovico Lavia, Manuel Gar·

Enquanto isso o �hefe dll. - (a.) Juan R. Duart�. Per-I cia, Mario Goizueta, Fran-

Policia Miguel Gamboa, 'fio,
.

peb letra, 'perdao por

I' C
.

Alf d 8
. . "

' CISCO apOZZI, re o 0-

transmitIa pessoalmente a eudo. lamento.
noticia ao pl'esidente Perón Desde sua renuncia, Duar- sa e �anu�l Mun�z,·. .' Os deputados presentes
na Casa Rosada.. >e havia tido frequentes con- I O comul1lcado dlstnbUld'O

Segundo fontes fidedig- 'erências com Perón, e se pelo Partido Peronista diz,
na,\l, o medico legista que ;aue q ..ie êste o esperava ho· em parte o seguinte:
examinou o corpo opinou ie, para conversar. "As informações recolhi-
que a morte havia ocorrido O presidente foi um dos

entI'e Oh30 m e 2 hOI'as da
. .

t as
das por este Conselho pro·

pnmen'os a apresen ar su

madrugada. vam a existencia de atitu-

Pelo que se informou de- laora, Adoece " des confusionistas de deter-

duz-se que um dos últimos minado grupo de filiados .

.

amigos que viu Duarte com Chefe RomeDO Não é passiveI que perma-
vida foi P'aul Apolo, sub-se-. .

Belgrado, 10 (U.P.) - A 'neçam nas fileiras do parti-
cretário de Informação e

Imprensa, que passou du- agencia semi-oficial Yugo- do, nem infiltrados neni fi-

rante fi noite passada várias. press informou esta noite liados que, com pleno senso

horas com ele e outros ami

gos comuno• Depois de des

pedir-se dos amigos, Duarte
disse a sua (1 iada qtie podia
retirar-se pl1ra sua casa.

CARTA DO SUICIDA ,

BUENOS AIRES 10 (U.
P.) -:- Juan Duarte, irmão
da sra. Eva Peron, foi en

contrado morto, esta madru"

gada, em seu apartamento,
nesta cidade.

o RlSO DA CIDADE�-�-:-rizadeh, adversário de Mos- vernamental manteve atitu

sadegh, foi atacado, sendo de reservada. Contràriamen

impedidO de entrar no Par- te, os jornais da extrema di-

ao Majliss comentavam a

paixonadaménte,
.

de acordo

';,om as suas tendencias, a

entrevista concedida ontem

Sessão DO torna
e S8creta:ODtem
na Camara
RIO, 10 (V.A.) - A Cã-

à imprensa por Hossein Ala,
mara dos Deputados reali-

ministro da Côrte.
zará hoje a súa primeira

MOSSADEGH ANISTIARIA sessão secreta desta l,egis-
OS BOLCHEVISTAS latura;
TEERÃ, .10 (U.P.) - A A reunião que terá inicio

fração pàrlamentar da Fren- ás 20,30 horas, foi convoca
te Nacional reuliida ontem da a requerimento da Co
à noite desmentiu as aleg.a- \ missão Parlamentar de ln·

ções de 'H<?ssein Ala, minis· quérito, instituida para a-'
tro da Côrte, segundo as plirar de Redescontos e da
quais três membros desse Caixa de Mobilização Ban-

que! primeiro ministro da íle irresponsabilidade, con

România, Cheorgiu Dej, es- triõuam para destruir, com

tá gravemente enfêrmo. Se· falsas afirmações ou rumo

gundo notícias recebidas pe· res, a confianca que roere-

.

la agênéia, de Bucarest, Dej, I cem os homen's que atuam

não compareceu êste ano à, no ·movimento. '

recepção oferecida pela I O coronel Mercante foi'

Embaixada Húngara, na se_l governador da Provincia de
. I

mana passada, coisa que, Buenos Aires a principal do
nunca ocorrêra antes. I pais, de 1946 a 1950.

,í

grupo teriam feito ptessão caria.
sôbre o Xá, no senJido de Nada transpirou ainda soo d/Ji!.r;::... ,;'_' -�."

��
. .;:_ .. ..:..-".,i..;�,.!�<c ,.:::

..

'. ...�.::: _ ...._,�-

.

süa partida, no fim do mês bre os rontivos exatos que
. de fevereiro. levaram aquela Comissão a

Afirmaram os deputados I tomar a iniciativa tia sessão
que a delegação de sete_ secreta d,a Câmara.

r
- Topas, Uden!lda?

de-
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C.�IO$ Boepok ce 8./A'.
Uma tra�ição no �omércio e na In�ustria �e Santa Catarina

M a t r 'i z - F I o rl a n o p o I
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, 'JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBAR�O E .CURITI8A.
Especialistas em: FERRAGENS,· FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.

\.

DR.· _JULIO DOIN VIEIRA
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,.

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Ass istentr, na Policlínica Geral do Rio de Janei

ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da' Leopoldina
Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso 110 Departamento Nacional de Saúde
Consultas diáriamente das 10 às 12 horas. I
Rua João Pinto 18 _- 10 Andàr.·· ,

.- .. -.- .. -.- .. '.' " .. _.-.. . - - -- _- -... IDR. i. LOBA1.'O, F!LHO
Do-eaç•• 40 apar.. llI.o.re'lIlrAtórl.

T U B E K C n !. O 8 II I

I
""J!""",01" p.lill FAculd.d. N.cion.l dO! ••diein.. TI.iuhl.�ln,,, .' ITi.iociru:rciio do Ho.pital N.rlu "mOI I

DR. A. SANTAEI.A �1l"" •• ".paçi.Uz.çio pala 8 N. T.•x-interno a lb:-•••t,,," .. AI.

rOnDa'O p.la J'.eu14••• Nado".1 'de ••4Ich.1 •• O.l••r",' Clrurll'ia do Prof. Ueo Pinh.iro Guimara•• (&1.).

AO'VO'GADOS.R
. Corpo de Bombeiros 3.313

.... do ar••Il). r:"t,*uitório: 1111 Felip. Schmid' a. ,•.
Serviço Luz (Recla-

'."ieo fOr _nftI'U
I
•••bal.sbel. I Pai_,.g Ol.''"''' Re8.: Rua São Jú:r�e D. ,St).. Dilriamlnte, /d•• 111 la 18 lloraa. l - mações) 2:404

'eM:r.I.
I DR S ,'UH.. MARIO LAURINDO Polícia (Sala Comis-

b-IGt.rllo do Roapial P"41lIáb1.. • •••t...t. J••I4J1I.J1. de l- • M. . CAVALCANTJ. e sário) .... ...... 2.038
� !'-l r'''.r.L I ClhlJea flxelullh·alll.llto •• m......
-J - - .

i
-- Polícia (Gab. Dele-'

b-interl1O da Santa Calll ". II".nMrolta •• &10, .. }....I"'" .... Saldanlla iI.riuo, li.' _:_ T.l.fon. (•.) 111, ORo CLAUDIO BORGES

'I. DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO ADVOGADOS cJ��lNHiÃs' DE" 2.59·'

I·
Gll!lfea Médlc. - Doellçall d. crl••cu rorc em itera.l, Recursos perante o Supremo Trlb. TRANSPORTE

I
,Tr"LAmento d. Bronqlllit•• '.m .dulto. • Cri.DC•• )· 4.1&J Federal e Tribunal Federal de Reeursoa. AÉREO "

i
C�, IIIUirlo: Vitor ••ir.lu. 18 - l° .nd.r.

.,.
.

ESCRITóRIOS TAC '.. :J.700
1 f11'J�i<rI.: Da. 10,ill àa 11.10 ;, d•• 1,10 à. 1,10 Ilor.. C

•

d S I 2500' Fturranópolis - Edificio São Jorie, rua TraJ�. ruzeno ou.... •

i �:���a: AVI�id. Rio Branco, 161- ,"on. 1.1141,
\ :12 _ l0 andar _. sala1.

'"., •• 'I'�' ��:�.�gir.:::::::�,,:,:::::,�:;�:
. DR. NEWTON D'AVILA ' ·---1 ,Rio de Janeiro _:_ Edifício Borba GatQ. n • .,_

�
. Lóide Aér.eo � .. "..

'

.. ':. 2.402
é:U·u.-Ja l'e,·.1 _ Doen�J.#e !Hf..or.. - Pr_w •

� '"

A n' 01\ lO C� rlo� 207 '_ 'sala 1<003;, '

•

R I
.

, f ' , �l���lcLi�ó! *�Iea t ,'Ca • . .. • .. . .. . . .. ,2.358

C 'a!terlo: Rua Vitor libirele. D. 18 - T.I.ton. 1;:1". Advocacia., Confabilidade ����i�avas 2,500

i. "ultae,: AI. 11,10 hora•• à t.rde' da. 16 hor•••m fl.Bt. DR. "ST.VAM FIUIGAP·.o. vw L ri

� di R V'
.. A.IoU U,X ... .. ....... •• 2,0�1

_._.:,:_I_lIICl": aa Id.1 Ramo., _, T.I.tou
� 1.��� .. _,

_ AdV'lKado -:- Magestic .

. . . . . . . . .. 2.276
,H':ACIO GARlb.'\LDI S. THIAGO Metropol 3.147

-.:. Contahili8�. - La Porta ; .. :1.321
1'_lll!'CIO "U'Abí;" - 6° ADdar.' '.Cacique 3.449

Central " 2.69-1
Estrela • . . . . . . . . .. :t3i1
Ideal . . . . . . . . . . . .. 3.65!f
ESTREITO
Disque 06

I .'
.' .

.

/Ven.de-seAI..... c... Dr. Walmor Garci'a
II Diplomado pela Faculdade Na:ional dê Medicina da IIUniversidade do Brasil

II Ex-interno por concurso da Maternidade-Esc(}la

I (Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) í

·1 Ex-inier;o :oEserTviçco de CRi;urgiaJdO �ospital l'K._ CLÀRNO G. GALLETT!
. . . . . . do lO de

.
anelro

_ ,UlVO(;ADO _

,
Médico do Hospital de Caridade .'

.

. .'. . .

I DOENÇAS DE SENHORAS '- PARTOS _ OPERAÇÕES! _.
Rua. Vitor Mt;lreles II. 60 - Fone 2.468 - Florlanopo)Js •

CO�' �:��:�i:;?��,:�l:'d�::;!���t:-�:'�o:;�::i ii Navio-Motor "Carl Hoepcke"Resld:l,Rua General Blttencourt n. 101. Tel. 2.692. ' .

.

.

RAPIDJ:Z - CONFORTO - SJ:GU�:ANÇA •

DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

.

DR. ANTONIO om ,MUSSJ
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tADlOGRAJ'IA a RADIOSCOPIA DOS PUUiOJli

Clrarel. 110 Toras

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

.

Tel. 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS À. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. UE AQUINO.

Represen tantes:
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, tO - 50 andar.
'I'el.: 22-5924 - Rio de Janeiro .

Reprejor Ltda,.
nua Felipe de Oliveira, n. 21 _ 6° .andat

.

Tel.: 32-9873 .::.. São Paulo.
ASSINATURAS
Na Capital

•

I, S

DR. SAl\ItJEL FONSECA
CIRURGIÃO DENTISTA

.

Consuitório e Residência: Rua Fernando Machado n. 5.
"

'I
HORARIO _ de segunda a "sexta-feira das 14 às .

I' 18 horas. Sáhado -- das 9 às' 12 horas. i

QlHlrtas e sextas-feira):, - atende da!;! 19,30hs. às I
21.3Qhs. ATENDE CO:'lf HORA MA,RCADA

Ana Cr$
c-s

170,"'''1
90,00

]60

Info,rmações
Urels

Dr. Alvaro de' Carvalho
i

.
. I

clientesl ter reassumIdo a sua
,

Comunica aos seus
\

c.linica de crianças.
Consultório: Ru,a - TrajanQ n.

J 4 horas ás 18 horas..
12 - 101 �ndar, das

Semestre 0,0 ••••••••••••••

O leitor encontrará, nes

ta coluna, infurmações que
necessita, díàriamente e de
imediato: *'

JORNAIS
O Estado :t022
A Gazeta " .. r • •• 2.6;56

, Diário da Tarde '" 3.5i!l
Diário da Manhã ... 2.463
A Verdade �.. 2.01(1

Imprensa Ofiêial
·HOSPITAIS

Dê Carídade i
(Provedor) . .. .. .. 2.314
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos r » :t831
Militar .....•. , . .. :1.157
São Sebastião' (Casa .

de Saúde) , . . . .. 3.153
Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3.121

CHAMADAS UR-
GENTES

'l'elefo'ne

No Interior
Ano '

.. , ; ",' Cr$ 200,00.
Semestre Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto.

.

Os originais, mesmo não publicados, não
serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza peloe con

ceitl)s emjtidos nos artigos assinados.

2.6SR

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS.

ZaNY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM
FVLVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRAO I- CONTADOR--

Rua Jerônimo Coelho, 16 - Florianópolis I

ORo JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
-, AllVÜ'GADO -

CaIU ".."", I"
\
- haJai - a••a C...ra••

Vende-se uma _,oficina pi
encadernação e Tipog'rafia,
com diversos materiais.
Ver e tratar co� Walde-

mar Dutra, à rua Silva Jar
<1im (Pr,ai�ha).

DRS. CIRO MARQUES NUNES E
DIB CHEREM
ADVOGADOS

Causas cíveis, comerciais, criminais e

trabalhistas
Rua Nunes Machado,! 17 _' sobrado_ sala 2

'I

Vl-lliCem entre FLORIANOPOLl8 • RIO nJ: JANJ:mO
l'I:f�.lail illtermediári •• e,ro irAJ") • �.a;lltoa. lleJido ,t:llh áltill)t

HQEPCKE

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�

p. r .. () WOVlme.to de 'Pal'!� lLi'eiroll.
,

L

NAVIO-MOTO� CARL

JlMPR2SA NACIONAL DI! NAVIIGACAO BOJ:PCK.

Rua Deodoro - Catu Po.tal a. n - 'r.lefo•• : 1;111 .

---------------�----------..-.----------,--..,,---- .. --- .. ,--·-·:--·-·-·------------- .....i _

�tavando com Sabão

\?irgem/ ESpeci'plidade
.- da ,ela. WBTZEL ·INDOSTRIAL�J8iDviIl8. (marca registradà)

eco'Domizô-se t�mpo e dinheiro
.....--"""'"'---.....-��-------..;..-----�.......-----.:...--.-_.-------,--.-.--,----.- .. - -----.-----.�-...--" -·-'-·---·--'---·,-'---'--�-·-'----.�:;_·--,-:;-c'

Próximas sa!das
I DA"

de Fpolis.

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

de Itajaí
10/4
21/4
3/5
14/5

.. 25/5
5;í6
16/6

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

P.ra mais informac;õeà dirijam-s. à

I '

'

Perdeu-s.
A cadern-eta da Caixa E

conômica Federal do Estado
de' Santa Catarina sob nú
me-ro 8.259.

Gratifica-se à pessôa que
a entregar nesta redação ou

� � -AX·, Het:cílio L.I}'z n. '177,
nesta 'cidad:e .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA SOCIEDADE

I
«Grêmio Cruzeiro do Sul» Filiado ao C. 6 de Janeiro (Estreito)

! SÁBADO _ DIA 11 _ GRANDIOSA SOIRÉE "NOITE HAWAIANA". DANSA DOS BALõES, DAS RO
I

SAS, DAS CARTAS E OUTRAS SURPRESAS. VENDA DE MESAS A CARGO DÓ SR. LIDIO SILVA, AO PRE.

ÇO DE c-s 30,00. TRAJE _ MOÇAS, SAIA E BLUSA E MOÇOS, DE PREFER:F.:NCIA, SPORT.

(A DIRETORIA PEDE A COOPERAÇÃO DE TODOS).

FAZEM ANOS, HOJE:

- Sr. Zenon Bonnassís,
IDr. TOLENTINO DE

.

CARVALHO

11 DE l)IAIO .
'

I
vam noticias de uma rebe-

lião irrompida na ilha . da

A data de hoje recorda·, Madeira, com a adesão irne-
de Oliveira, Maria de Lour- '

. I d iata de várias ilhas do A-
rles Ferrari, Dali1a Luz, Ce- nos que:

çores. Os mesmos despa-

ANIVERSÁRIO�

Viúva Odete Natividade da

Costa
.

OCQrre, nesta data, o ani-

versário natalicio da exma,

sra. d. Odete Natividade da

Costa, viúva do saudoso

conterrâneo, sr. Coriguassu
A. da Costi e genitora do

nosso Fompanheiro de reda

ção, Ten. Andrélino Nativi

dade da Costa, oficial do

Exército Nacional,
vindo 119 Hospital
nesta Capital.

ora ser

Militar,

Às muitas homenagens

que receberá do seu vasto

circulo de amizades, as de

O ESTADO.

funcionário da Penitenciá

ria do Estado.

.

- ,,Sr. Antônio Lopes Fa-IrIa.

- Sr. Miguel de Souza
Reis.

Sra. Alice Carpes As-

siso

Sra. Andreza Gonçal
ves da Silva.
_ Sra. Inâcia Oliveira de

Almeida. '

- Stas. Irene Cristóvão

,ci Gonçalves,
lich.

Maria Nico-

_ Menina Lenir, filha do

sr. Jorge Tonera.

Emprégada
Família que se muda para

Pôrto Alegre, necessita de

uma empregada para levar

consigo. Bom ordenado.
Tratar à Avenida Mauro

Ramos, 240.

-

..Comunicação
\

Do Texaco Clube de Flo-

Melhores bases para a tal' a revolucão tecnológica dições para a expansão e o _<_<_<_oe.<Ml

industrialização do �r�-I que se processa desde já na fortalecimento da atividade

duto _;_ Outros objeti- indústria do babacú, visan- privada, com a qual não po

vos da autarquia, se-I do retirá-la do domínio da derá
:

concorrer. • Atuará,

gundo mensagem do I rotina e da condição de ati- também, nos setores corre-

Chefe do Govêrno. vidade marginal, incapaz de latos à economia do babacú, As 2;' 4,30, 7,30, 9,15 hs.

subsistir por si só, para co- que coincidem com o com- Robert TAYLOR - Denise

RIO, (A�ncia Nacional) locá-la em situacão emanci-I plexo de atividades regio- DARSELL - em

_ Em mensagem enviada pada,. apta a remunerar di- na is, cuja.expan sao racional O 'Po'DER DA MULHER

ao Congresso Nacional, o reta e amplamente os capi- acabará por se constituir No Programa: Cine Jornal

presidente Getúlio Vargas tais que nela se apliquem. O no' objetivo mais amplo ,da Nacional.

encaminhou? projeto de lei I Instituto deverá criar con-' futura autarquia. Preços: 7,00 _ 3,50
que cria o Instituto Nado- •

1 d B b '. t
._(--,-,-(}-).....,,�)-()._..,.-

na o a açu. ,,:,-' propos a

Dia'l1 _ Sábado _ "O PODER DA MULHER", vi- 2° Jinnhy Mac Bl}OW

goroso drama da Metro, dirigido pelo' mestre William A. O VALENTE DA

Wel lmann e interpretado por ROBERT TAYLOR, DE- MONTANHA
�ISE DARCEL e um grande elenco. 130 Final do seriado:

.

. "i p �·\''i'�!l'lJ\nRl CAPITÃO AMERICA
Dia 12 - Domingo -- "APPASSIONATA", novo e

extrao rd in ário sucesso da "Vera Cruz", com os mais Ia- Preços: 6,20 _ 3,50

mosos e aplaudidos artistas brasileiros: TONIA CAR

RERO, ANSELMO DUARTE e ALBERTO RUSCHEL.

LIRA rEMIS CLUBE Propõe c Govêrno a CriaçãoJ
do Instituto do Baba�úPROGRAMA DE F'ESTAS PARA O M:F.:S DE ABRIL

DJa 18 _ Sábado _ SOIRÉE.
Dia 26 _ Domingo _ TARDE DANÇANTE.
NOTA: A Diretoria solicita aos senhores associados

não .se fazerem acompanhar de pessoas estranhas ao

quadro social, afim de evitar medidas constr'angedorns,
Servirá de ing resso o talão do mês corrente.

Clube 12 de Agosto

do

Dia 11, sábado, apresentação da celebre soprano
dramatica _ PALAR IN GRACIA, hespanhola, que vem

precedida de. ,fartos aplausos da crítica mundial ...
.

Após o recital, so irée ..•

Semana de Aniversarie
CINE RITZESPECIALISTA EM OUVIDOS - NARIZ e. GAR

GANTA comunica á sua clientela que trasferiu seu

consultório para a rua Nunes Machado 7 _ 1° andar,
Edificio São ,Franscisco esquina com a João Pinto

DAS 15 às 18 HORAS

do .govêrno, segundo acen

tuou o chefe do Executivo,
,c originou após os acura

dos estudos anteriormente

realizados pelo Conselho

Nacional de Economia, em

cooperação com a Comissão

Mista Brasil-Estados Uni

dos e a Comissão d��Desen
volvimen to Industrial. A zo

na de ocorrência do babaçú,
segundo salienta o presi
dente da República, repre-

Hoje no Passado
senta, pelo menos, um quar- Dia 15 _ 4a. feira _ "O DOMINó NEGRO", pra
to do

territ.ório
do pais. Por

IduÇão
nacional com PAULO PORTO e ELVIRA PAGÃ.

isso, em 1951, já havia o

chefe do govêrno determina- Dia 16 _ 5a. feira - "OS AMORES DE CAROLl-

d
.

t d
'. NA", sensacional apresentarão da Franca Filmes, com

o os es u os que ·equaclO- . .

. .,' '

b
. MARTINE CAROL, a mais sensual estrela da cena eu-

nassem o pro lema do apro- ,

ropeia.chos informavam que o mo
- em 1.635, travou-se o

vimento ameaçava esten- veitamento do babaçú, ten
combate de Serinhaem. Pe-

der-se a Lisboa; do em vista dar bases racio- Dia 17 _ 6a. feira _ "OUSADIA", em côres pela
la segunda vez atacam os

'- em 1.931, em São Pau- nais e estáveis às ativida- technicolor, com BURT LANCASTER, ROBERT WAL-
holandeses o engenho da

lo, o movimento contra a des econômicas regionais. KER, SALLY FOREST e JOANNE DRU.

Palma. Desta vez a peque-
'!>" ilii�'1 ���I�:",;,·,'n',"''':

na guarniçã-o foi obrigada a
permanência do então coro- O l�stituto Naciona: do Ba- APARTIR DE SÁBAD0. DIA 18 .: FINALMENTE,'
nel João Alberto na inter- baçu'l portanto, fara uma O MAIS ACLAMADO FILl\t,:E DA ÉPOCA '.

retfrar-se. O general Matias ventoria do Estado assumia

indu�trializacão
efetiva do

- -

de Albuquergue, porém, a-," ,". ,

code e renova-se o combate
g.rav.es 'Pl'o'peirçõe'S'i'O gene- pr�d to com o qtle\ã t).c'q'flo-'�. °t "AMANHÃ SERÁ TARDE D.EMA:IS"o

. .
ral Isidoro Dias Lopes, co- mià nacional virá a ganhar,

. Com ANNA MARIA PIERANGELI, encantadora es-

nas margens do Sermhaem,
d t d 2 R'·- M'II' d

.

d d tret inha italiana bri.lhanten'''nte secundada por VITTO-
. . .

man an e a a. ·eglao 1- a em e uma gran e pro u-
. , .� <

sendo o mrmigo derrotado;
l it

.

h ít I
-

d '1 Ii
,. .

RIO DE SICA e LOIS MAX'i,VELL.

f I 'II
ar. vm a a esta capi a çao e o eo a imen ticio e m-

- em 1.822, a eceu em I .

1
"

r .
' . .

M
tratar do caso com os res- I dustrral, de que ha caren- Grande prêmios nos Fr tivals Cinematográficos In-

Itaboraí o dr. Joaquim a- ,.

I G
� Pro-Lei d

,. pon saveis pe o overno 1'0- era no mun o e mesmo no "prnl'leionais de CANNES, VENEZA e PUNTA DEL
nuel de Macedo. Era mêdí- . .

vi só rio. O sr, 'Prudente de Brasil, ainda uma fonte ESTE!

Morais Neto, falando aos ponderável de combustível
----------------------

jornalistas declarava: "Não sólido, líquido e gazoso de' Indo. ao Río de. Janeiro
admitimos, de forma algu- boa qualidade, segundo c

Hospede-se
Grande Ho lei

,

Todos os aptvs com banheiro compléto, telefô

ne, rádio e colchões de mólas, "Beautyrrest" Diária

para solteiro Cr$ 14.0,00, para casal Cr$ 200,00, com

café compléto pela manhã.
Rua Senador Dantas _ 24. Telegramas para

Hotelok - RIO.

co, poeta, historiador e ro

mancista. Macedo deixou

obras de grande vulto, en-

tre elas - A Moreninha, O
-. ma, que sejam 'importados parecer de muitas autorida-

Moço Louro, Os Dois Amo-
des técn icas,administradores, quando a-

res; crônicas históricas _

qui possuimos . homens de
Memórias da Rua do Ouvi-

capacidade para qualquer Perspectivas melhores

o futuro

no

o. K.·
dor, Lições de História do
..

cargo público".
Brasil, etc. FOI professor do

André N') T d. n re I o a asco
"Temos o grato prazer de Colégio Pedro II e vice-pre-Icomunicar a V. Sia. que, em sidente do Instituto Histó- .-.<_<>.-<_<>.-<l4I

Assembléia Geral, foi elei- rico e Geográfico Brasilei-'

ta e em seguida empossada ro ; i tratamento da sífilis
. E PLACAS, SIFILITICAS.

a Diretoria: desta Associa- em 1.824, morre no

I( N'
.

ção, para � período social Recife o dicionarista Antô- li Ixlr de· oOleira,
1953-1954, ficando a mesma nio de Morais e Silva, au- Medicação zuxílíar no trá-

assim constituida: tor do famoso "Dicionário tamento da sifilis.

Presidente - Helmy Raul da Língua Portuguesa", que
Berlinck. durante muitos' anos des-

Vice-Presidente _ Aldo fmtou de eno.rme pres:i�io IT'ERRENO'
.

Santos. entre os erudItos do IdlO- "\

1° Secretário - Alexan- ma. Morais era carioca, ten-
dre F. Evangelista. do nascido no Rio de Janei-

rianópolis, recebemos:

2° Secretário - Cennyta
Souza.
1° Tesoureiro --:-. Nilo

Torres.

2° Tesoureiro -' Carlos

Adolfo Knoll,

panl
Anás, propondo a cría

cão do Instituto Nacional do

Babaçú, sob a jurisdição de'

Ministério da Agricultura,

1"0 em 1756;
_ em 1826, a escuna "D.

Paula", dõ comando de An-

o governo está certo. de que

a nova entidade autárquica rarmacias
_ 'II Ve'nde'-seserá capaz de atuar ef ie ien-

temente para os problemas de Plantão I Vende-se uma sala de

práticos e imediatos da eco- 1:!. Sábado Farmác.a - Cata- I
jantar em ótimo estado,

nomia do babaçú, ao mesmo riense _ Rua Trajano. I Tratar à Avenida Mauro

tempo que .proporcionará 12 Domingo - Farmácia Ca- Ramos, 240.

perspectivas melhores para tarinense - Trajano. 1 .

o futnro, organizando a ex- 18 Sábado -- Farmácia No-
IVende-s'e um terreno si-

AIperimentação e a investiga- turna _ Trajano.
tuado no bairllo "Bom Abri- uga 5eção, de acôrdo com os me- 19 Domingo -- Farmácia No-

-

go". -

Ihores padrões cientificos. turna - Trajano. Urna Loja na Rua Deodo.
Preço de ocasião.

Impulsionará a revolução 25 Sábado _ Farmácia Es, 1'0 nO. 24 - 'l'ratar na casa
Tratar á Avenida "Mau- ,

perança - Cons. Mafra. Veneza.

26 Domingo -- Farmácia Es-
tônio Leocádio de· Oliveira, 1'0 Ramos, 135, nesta Capi
defende-se, junto da barra tal.

h�cnológica do babaçú
O Instituto proposto, a- perança - Cons. Mafra.de Santa Lúcia, do ataque

'I •• I'A

.

As 4, 8 h.s

1° Don a ld O'CONNOR, em

. .. E O MULO FALOU

em

Improprio atê 10 anos

As 8 hs.

1° Ray MILLAND _ Doro

ty LAMOUR - ern
'

.

O VALE DA AMBIÇÃO
2° Donald ,O'CONNOR _

Patricia MEDINA' --:- em

... E O MULO FALOU
Preços: 7,00 _ 3,50
Improprio até 14 anos

1.�1·B ii PJn]
As S-hs.

Robert TAYLOR - Denise
DARSELL _ em

O PODER DA MULHER

No programa: Cine Infor

mativo. _ Nacional.

Preços: 7,00 _ 3..50

Improprio até 14 anos

As 8 hs.

1° Pierre FRESNAY _ em

SUA ULTIMA MISSÃO
2° Ray MILLA,N:P _ Doro

ty LAMOUR _ em

O VALE DA AMBIÇÃ
Preços: 6,20 _ 3,50
Improprio até 14 anos

f3L()VI�
Estrela0"

.

As 5,30 e 8,15 hs

Robert TAYLOR - Denise

DARSELL - em

O PODER DA MULHEP

Preços: 7,00 � 3,50

Cosinheira
Diretor Social _ Assuero de um brigue argentino,

Arí Dias. mas, em .Qutro ponto daque-
Diretor Oultural - Adol- le rio, a búca argentina

fo Boos Jr. "Congresso" apresou nossa

lém do mais, acentúa o prEl- O servico noturno ser.á V d _ I
Precisa-se de uma, para

sidente Vargas em sua men- efetuado pelas Farmácias 9' en e.. § e casa de pequena família.
CASA MISCELANIA distri. C' ,

b'd d R'd' R C A I sa.gem ao ongresso, devera Sto. Antônio, Moderna e ·0 Bar MOTORISTA, Rua

I
Paga-se muito bem.

UI ora os a lOS •

..,
. h .

Victor, Válvulas e Discos, encam_ll1 ar seus esforços., No_turn� situad�s as ruas I do Mercado n. 3.9.' Tratar à Rua Tiradentes,
Rua Conselheiro Mafra. precipuamente, para fadli-. Joao Pmto e TraJano;' Tratar no mesmo. 7 (Sobrado).Diretor Esportivo - Nel

son Santiago de Andrade e

Jaime Bessa Veiga.
Orador - Jucélio Costa.

Certos de podermos conti

nuar a merecer as conside

rações sempre dispensadas
por V. S:a.,

.

apresentamos,
nesta oportunidade, ·os nos

sos protestos de elevada es

tima e consideração.
Helmy fi. Berlinck

Presidente..

Alexandre F. Evangelista
- 1° �ecretário".

escuna "Santa Isabe'!";
- em 1.847, inaugurou-se

a Bibliotéca Fluminense, fa
to que corresponde a impul
so maior das atividades cul

�Ul�ais da população urbana
formada em roda da baía

de, Guanabara, a qual co

meça a desenvolver um nú.

cleo educacional destinado
a rivalizar e so·bi·epujar os

do norte, sediados no Reci

fe e 110 Salvador;
- em 1.931; telegramas,

procedentes de Madrid, da-

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA.
,

/

.. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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( ES1A TARDE NOVO: TRE'INO DOS VETERANOS'
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MAIS UM ENSAIO COLETIVO REALIZARÃO OS VETERANOS, HOJE, COM INICIO AS
PRAIA OE F,ÓRA, PREPARANDO-SE PARA O EMBArrE DO :DIA 15, NESTA CAPI1'AL,

'JOINVILENSE DA MESMA CATEGORIA.

'" -

HORAS, NO CAMPO DA,
AO ' SELECIONADO

16
FRENTE

• 1
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UBIRATAN E CARAVANA DO AR SAGRARAM-SE,' RE8PECTIVAMENTE, CAMPEÃO E VICE-CAMPEÃO DO TORNEIO
INÍCIO DE BASKETBALL, AN1'E-ONTEM ·REALIZADO NQ. ESTÁDIO "SA:NT� ,CATARINA"
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'

da palavra os senhores Edu-,
'

EIS A TABELA
11/4 _' Flanfengo x Santos, no Rio e ,Palmeiras x, Sãoálrdo. Vitor, Cabral, dando

. .' .
Poulô cem São Paulo.

.

conheCimento de d?IS proJe- 12/4 __: Vasco x Portuguesa, no Rio e Corintians x Bo-
tos &presentados ao Exmo.' t�fogo, .em São Paulo.

'.

Sr. Governador do Es,tado, LS/4 _ Flamengo x Bangú, no Rio e Portugue"sa x Flu

minense, em São Paulo.
__ _ 19/4 _ Botafogo x Palmeira CRio) e Coríntians x 'São

Paulo (S.P.).

CANCELADO O JO-, :21/4 _ Fluminense x Bangú �io) e Vasco x Palmei-

.NOTA do Tribun_al de Re.gras: .' GO FIGUEIRENSE
{"as (s. P.) ,

O disposto no nO 94 nao se aplIca as faltas cometIdas
X 25/4 _ Flumine)lse x Corintians (Rio) e São Paulo x

nos ultimas tres minutos de jogo do segundo tempo ,e no E. C. BAHIA Botafogo (S. P.)
decurso de 'todos os períodos extras, as quais são j;egÍdas ::6/'1 -, Bangú x Santos e Vasco x Flamengo (Rio) e

pelo que dispõe 'o n. 95. Terça-feira, à noite, quan- Palmeiras x Portuguesa (S. P.)
. 2/5 - Vasco x São Paulo ,(Rio) e Portuguesa x Ban

do "O ESTADO" já se en-
gú (S. P.)

3/5 - Fluminense x Bofa,fogo
Flamengo e Palmeiras x

com surpresa, um comuni- 9/5 _:_' Botafogo x Portuguesa

,cada da del'egação do E. C. /
Santos' (S., P.)

,

LO/5 - Vasco x Bangú e Flamengo x Palmeiras (Rio) e
Acaba de demitir-sf. das ram em grande consideração Bahia, segundo o qual não

. São Paúlo x Fluminense (S. P.)
árduas funções de presiden- a par das suas inegáveis haveria no dia seguinte o 14/5 _:_ Corinti-ans x Bangú (S. P.)
te do Avaí, o despol:tista Os- qualidades de esportista e esperado math entre o su- 16/5 _ Vasco x Botafogo (Rio) .e [Palmeiras x :Bangú
mar Beira, elemento de pro-! amigo. Seu afastamento foi percampeão baiano e o Fi'- (8. P.)

jeção nos circulas desporti- \ motivado, segundo nos de- gueil'ense, ten(;lo em vista 17/5 _ Flamengo' x Fluminense (Rio) e São Paulo x

1 I ' Santos e c..orintians x Portuguesa (S. P.) ,

vos do Estado, tendo sido' clarou, pelos seus 'inúmeros que vários "players" ))aia- 23/5 _ ':Taseo x' Fluminense (Rio) e Santos x Botafogo
não faz muito vice-presiden-j afazeres pal"!iculares que nos se achavam lesionados, (S. P.)
te da Federação Atlética tomam todo o tempo. em vista dos esforços .dis- ?4/5 - Flamengo x Portuguesa. é 'BangÚ x São Paulo

Catarht�n�e. �/ I AssUJn�rá. o, e.spinhoso p:ndidos' em Cur�tiba e Join- (Rio) e Corintians x pàJmeiras (S. P.)
,

A notJ.cr�, da ��Jda do" eS-1 cargo d:lxado pelo S�" OS-I vllle, o�de,o conjunto atuou. 30/5 - Bangú x Botafogo (Rio) é Palmeiras x Flumi-
'

forçado .procer aZUl'ra e- mar Meira, o conceituado' O match, segundo apurou a
nense (S.' P.)

.

I I" D/5 - Vasco x Corintians (Rio) e Portuguesa x San-
tristem�mte· ,entre os desportista sr. Walter Lan- nossa reportagem foi can- S·

.

IS' P'. .

.

I
' '",..

.

' I '.'
'. , tos e ão Paulo x Flamengo x. .)

que sempre o tive�· ge, 1° vice-presidente. celado; .

476 - São Paulo � Port\\gu,esa e Santos x Vasc;o (S, �!)

MODIFICAÇÕES It:lTRQDUZIDAS NAS
"REGRAS OFICIAIS DE BASKETBALL",
APROVADAS NO CONGRESSO INTER
NACIONAL. DE' BASKETBALL, REALI-

ZADO EM HELSINKI, EM 1952

(Conclusão)
Nõ 69 _ Substituir a terceira frase por:
"um .dos juizes designará claramente qual o quadro

. que deve repôr a bola em íoso de fóra de campo.
-.Acrescentar _ A Comissão 'I'êen íca deve recomen

dar que a linha delgada seja traçada em todos os campos.
N0 72 - Substituir a terceira frase por: Durante a

execução de lance livre os jogadores tem direito aos es

raças alternados ao longo da área de penalidade, de
acordo com o determinado pelo sorteio para a escolha

das cestas na início do jogo. O quadro favorecido pelo
sorteio ocupará o espaço marcado com a letra A.

N0 73 _ Substituir a penúltima frase por: "se o jo
gador designado tiver que deixar o campo por acidente
ou desqualificação (como consequência duma, falta des

qualificante ou ter 'praticado a quinta falta pessoal), ca

berá ao seu substituto tentar .0 lance ou lances".
N0 75 - Suprimir a primeira frase do segundo pa

rágrafo.
N0 76 - Acrescentar a seguinte NOTA:.
NOTA: Depois de um lance livre decorrente de fal

ta técnica praticada antes do íúlcío do j"ogO ou durante o

intervalo, o jogo será reiniciado com "bola ao alto" no

centro do campo". r-:

N078 _ Substituir o final da úitima frase por: Ue o

jogo será reiniciado com "bola ao alto" na linha de pe-
nalidade mais próxima". '

.' .

N° 93 - Acrescentas, a :sei�inte nota (depois do ar

tigo). - NOTA: O instrutor pôde dirigir-se 'aos:jogado
res durante os descontos, ,de tempo debitados desde que
não entre no campo nem os jogadores dele saiam".

.

�o 94 - ,Acrescentai ta alínea b -

, (P!'li!aH<làd;�) o

seguinte, que e da Regra 10, art. 7 das Regras amerlcanas :

"Salvo nos casos de falta dupla ou multípltce, um lance
livre suplementar deve ser .coricedido : I) se a falta for
flagrante ou intencional ou, se cometida por jogador que
não evidencia esforços razoável para evitar o contáto e

se acha em posição desfavorável para alcançar a bola;
cu II praticada contra um jog�dor que tente uma cesta
ele campo e não obtem êxito,

Emendar a linea c) segunda fí'ase: "um jogador que
tiver come,tido cinco faltas' pessoais, etc ... Acrescentar
ú alinea d final' da primeira:,frase":. .. 1,lma falta pessoal
será marcada contra cada ..infractor e o jogador que so

freu as faltas terá direito a um lance para cada falta,
mesmo que as tenha sOÍl'ldo quando no áto de arremes-

• ' t

sal' á/cesta, .

Interpretação do Tribunal de Regras:
N° 94 - alinea b item II - O lance livre suplemen

tar de que trata este número somente será concedido, no
caso de falta praticada contra um jogador que tenha a

ce:õht de campo e não obtem êxito, quando a falta se re

vestir das condições, constantes do item I dêste número,
isto é, se for flagrante ou intencional ou se cometida por
um jogador que não evidencia esforços razoavel ,para evi
tar o contáto e se acha em posição desfavorável parà al�
cançar a bola. Fóra destas condições a falta praticada
('ontra jogador que está no áto de arremessar ou tenta a

cesta de campo e não -Qhtem êxito será punida sÓinente
tOm dois lances, como consta da letra a.) destes tl1úmero,

N° 95 .:...... Substi-tutir para: Durante os ultimas tre�'
l1lÍnutos db segundo tempo e no decurso de todos os pe
ríodos extras, o cronômetro deve ser parado cada vez que
DS juiz�s apitarem. Dois lances livres serão conced'idos'
para cada falta pessoal esteja ou não o jogador a.tingido
1:0 á,to de arremessar à cesta, exceto nos casos de fa'lta
dupla ou técnica.

DEMITIU-SE DA PRESIDÊNCIA DO AVAl
O SR. OSMAR MEIRA

O "f'ive" brasileiro, em fredo, Arigel in,
.

Mail', Ge
sua segunda "performance" deão, Alvaro, Assaf', Zá Luiz

Enquanto perdurar o im- no Sulamericano de Baske- Tavares, Godinho,' Olívieri e "

passe surgido entre o

Clu-I
tball de Montev;idéu, na n()i-, Algodão.

be e a P.M.F;, a respeito de
te de quarta-feira, derr_?tou Amanhã os brasileiros te

sua sede social .e atenden-
facilmente o quadro da Co- rão seu primeiro compro

do aos Interesaes sociais 'do lambia por 69 a 45. misso difícil, enfrentando o

A, equipe brasileira: Al- selecionado do Perú.

G. A. C., a 'Diretoria faz sa-
.,._.()....(���)._.(�.......()�)...(,...

bel' aos S1'S. socíos e exmas.

famílias, que conforme en

ten d imen to havido entre o'

Atlético e o Clube Recreati-

I
CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL E ·1 CLUBE' ATLÉTICO!

FEMININO DE BASKETBALL . CATARINENSE

Reuniu-se pela primeira vez a Comissão Or-. I Aviso aos srs. sócios
ganizadora dos certames que terão por séde I

a nossa Capital -, Presente o delegado da
C. B. B.

Sob a presidencia do Dr. versando o primeiro sôbre o

Osmar Cunha, mental' da
I
financiamento pelo govêrno

Federação Atlética: Catari-' de obras de finalidades des

nense, presentes os senhores I portiva e o segundo sôbre a

Eduardo Vitor Cabral, 'pre- criação dó Departamento
sidente da Confederação Estadual de Desportos. O sr.

Brasileira de Desportos, Al'a ir Oliveira, delegado da

Alair Guimarães. Oliveira, CBB, demonstrou em segui
representante da.Confedera- da os desejos da mater de

.

ção Brasileira de Basketball, que o campeonato se realize vo 6 de Janeiro, o C. A. C.

Cmt. Félix Vieira' de Azeve- em nossa capital, trazendo fará realizar todas as 3as.

do. Neto, representando o tambem o apôio da Federa- f'eíras nos salões do Clube 6

Almirante Carlos da Silvei- ção Metropolitana. com inicio as 20,30 , horas

ra Carneiro, cm't. d'o 50 Dis- Encerrando a sessão: o Sr. um BINGO-DANSANTE, em
tr'ito Naval; Major Costa I Osmar Cunha, depois de a- 'colaboração com o .slmnâtl
Lino, representando o Cel. gradecer a presença das au-, co Clube do Estreito.

Maury Meíer, cmt. do 14?' tor'idades convidadas, teceu

B. C.; Milton Lehrnkuhl, do uma serie de considerações A entrada será franqueá- I

D_�partamento Técníco da afirmando que diante do da aos socios dos dois Clu-

eclética, estando os traba- apôio prestado pelo Gover�o bes..

lhos secretariados pelo Sr. do Estado em várias oca

Nívio I 'Andrade, da FAC. siões ao desporto amador e Nota: A Diretoria' do C.

Abr-indo a. sessão, o presí- a cooperação sempre presen- A. C. encarece aos Srs. so

dente, apôs justificar a. au-
'

te e estímuladora das Fôr- cios e pessoas da família, .a
sencia do Cel, Paulo Weber 1 ças Armadas, tinha certeza necessidade - da carteira so

Vieira da Rosa, dizendo, que
I d� que os Campeonatês Es- cial e�/tituras reuniões so-.

o m�smo estatià à diJ'rosi- ür)lnais dêste ano teri�� CQ-; ciais,� atend�ndo aos inte-'

ção da FAC para qualquer mo cenârío a nossa bela ca- resses dos sócios e do Clu-

empreitada, passou a histo- pítal. be.

ríar as primeiras providên
cias para a realização .dos
dois torneios m'áximos de

basktball em 'nossa terra,
ressaltando a distinção da RIO, 10 (V. A.) _ Foi, finalmente aprovada a tabe

escolha pela CBB e dos re- la do "Torneio Rio-São Paulo", na: reunião d,O Consel}1o
sultados que adviriam para Arbitral da Fedel�ação Metropolitana de Fut.ebol, efetua-

da com'a pre'sença- do sr. Roberto Pedrosa, presidente da,
a nossa terra o cumprimen-

entidade paulista, transcorrendo na melhor ordem' possi-
to de tão dignificante mjs- 'lei os trabalhos.
3ão desportiva. Declarou

mais que a FAC havia I se Foi das mais e'legantes a atitude daquele .esportista

dirigido ao Governador do dão dificultando em nad'a, procurando salvaguardar os

;nterêsses dos clu.bes bandeirantes, sem prejudicar as

Estado, solicitando uma) J
•

f l' t
.

t b I dagI\emia�lões carlOca's e, 'e Izmen e, saIU a a e a . o

subvenção de, cem mil cru- "Rio-São' Paulo", depois de longas horas de estudo's.

zeiros, e, convidando os pre:' Os jogos ,.desse certame serão dirigidos por juízes
sentes para, c.ompar,ec,erem paulistas, _�o Rio, e cariocas, em .Hão Paulo, auxiliados

incorpQrados ao Paláciq dó ,por fjscà:is de linha locais, istO' quando os jogos forem

interestadüais. Cada entidade apresentará tres árbitros
Govêrno, afim de receberem _'

' ,

rü' a' esco'lha será de comum acôrdo. Em ú timo recurso

a decisão final do ExecU'ti2 ,�erá ne�ê,s:gári� o 'sorteio.
vb Estadual. Us�ram aind&

....()....().....()....()�)....()'-O.-..<)�()....(l....(O

A TABELA DO TORNEIO RIO-SÃO PAULO

c,ontrava nos prélo, os flo

rianopolitanos receberam,
(Rio) e Corintkans x

Santos (S. P.)
(Rio) e Corintians x

c,

SEGUNDA VITÓRIA DO 13RASIL NO SUL-·
AMERICANO DE BASKETBALL

Distribuidor
C. RAMOS S/A

Comercio - Transpor.tes
Rua João Pinto, 9 Fpolis

.

Eletro-Tétnica Indas,tr,i,a e

Comérci9 S.A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

.

São ,convidados os senhores acionistas da Eletro-
Técnica Industria e Comércio S.A. para a assembléia
geral ordinária -da sociedade, a realizar-se no dia 28 de

<\bril corrente, ás 19,30 hs., á rua Trajano nO. 33, sala <1

(sobrado), nesta capital, afim de �deliberarem sôbre a

seguinte
. Ordem d() Dia

. 1° _ Exame, discussão e aprov,ação do balanço do
�xercicio de 1952 e parecer do consel�o fiscal;

20 - Eleição do conselho fiscal;
8° Assuntos de interêsse social.

Florianópolis, 9 de abril de 195"3.
I

(Leonél T. Pereira) _ Diretor-Presidente
(Juvenal Nelinho Pereira) _' Diretor�Gerente
�Dilton José Salomoni) - Diretor-Técnico

•
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Plortaúôpolis, Sábado, 11 de Abril de 1953
--------�----------------------�------------------

40·A80$1(0
PROGRAMA 'PARA O MES DE ABRIL

DIA 11 -- GRANDE "SORÉE", COM CONCURSO DA CELEBRE ARTISTA "PILARIN G R A C I A, SOPRÀNO
DRAMATICA HESPANHOLA·

DOMINGO -- DIA 19 -- TARDE 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 ÁS i9,30 HORAS.

IPequenns
;Noticias

Segundo o recenseamento

'federal de 1950í as favel\s
cariocas são habitadas pre

dominadamente por gente

moça, isto é, a parte mais

produtora de uma, popula-

I
ção, Dos 170 mil favelados

que' o Censo registrou, mais
de 77 milhares, ou cerca de

}46'70 contavam menos de

20 anos de idade.

Nesse particular, as f'ave-

SÁBADO

o POVO E A LITERATURA I ECI TA,L.
I
JUIZO DE DIREITO DA etc. Julgo por sentença a população.;_ como sempre
COMARCA DE TIJUCAS justificação retro para que acontece nos grandes cen

surta seus devidos e jurídi-
cos efeitos. Custas afinal. tros - acusa fraca .. percen-

P. R. I.. Tijucas, 16-3-53, tagem de pessoas em idades

(a) Clovis Ayres Gama, juiz
de direito". Transitada em

julgado a referida sentença,
foi exarado o seguinte des

pacho: "Faça-se as citações
requeridas na inicial. T'iju
cas, 2-4-53. (a) Clovis Ay
res Gama". E para que che- tal representavam o grupo

gue ao conhecimento de to- de 60 anos e mais de idade
Faz saber a todos quantos dos, mandou expedir o pre

interessar possa o presente sente edital que será afixa

edital de citação, com o pra- do na sede dêste Juízo, no

zo de sessenta dias, virem lugar do costume, e publ i- 'to Federal os maiores de 60

ou dêle conhecimento tive- cado na forma da lei. Dado anos de idade somam cer

rem, que por parte de Ana- e passado nesta cidade de ca' de 6% na população glo-
cleto José de Oliveira, lhe Tijucas, aos quatro dias do '

b
. ds mil bal, .o .dobro do eorrespon-

foi dirigida a petição do teor mês de 8 n'l de ano e mi
, dente nas zonas da favela.

segu ín te : "Exmo. s r. dr. novecentos e cmcoenta e

juiz de direito da comarca três. Eu, (a) Gercy .dos An- A vida 'nos morros faz

de Tijucas. Diz, Anacleto J0- jos, escrivão o dactilogra- por si só uma seleção, dos

sé de' Oliveira, brasileiro, fei, conferí e subscrevi. 'Ca) moradores -no partinente à

solteiro, 'lavrador, residente Clovis Ayres Gama, juiz de
acesso, a notoria falta de

em Itapema, município de direito. Está conforme o or i-
1< , , comodidade e o carate tran-

Pôrto Belo,' por seu advoga- ginal afixado na sede dêste

do abaixo assinado, que vem Juízo, no lugar"do, costume, sitório da morada são fato

possuindo mansa e pacifica- sõbre o qual me reporto e

mente, continua e incontes- dou fé. Data supra. O escrt

tàvelmente, com justo títu- vão: Gercy dos Anjos.
lo e boa fé. pois possue a

I
escritura que a esta junta, -----------

bem como o talão do iinPÔS-l
'o que vem pagando, há mais I
de vinte anos, um terreno 'I.om a área de trin ta mil me-

,

TOS quadrados, no lugar;
VIeia Praia, distrito de Ita- I

nema, município de Pôrto l

Selo" nesta comarca, fazen

to frente com a praia, fun
los com .quem de direito;
"iorte com herdeiros-de João

Jeremias, Sul com MarceIi-
110 Melo. Assim sendo quer

perante v. excia. regular í
zar o.s seus direitos sôbre o

referido imóvel pela ação de

usucapião com fundamento

10 art. 551 do Códigó' Civil.
Para dito fim",requer a de

,ignação do dia, hora, local
para a justificação exigida
pelo art. 455 do Código de

Processo Civil, na qual de

verão ser inquiridas as tes

temunhas abaixo arroladas.

Requer, outrossim, d�pois
de feita a justificação, a ci�

cação pessoal dos atuais

eonfrontantes, acima cita

dos, bem como o represen

tal\te do Ministério Pú,blico

e db Domínio da União e

por editais de sessenta dias
:los interessados 'ausentes e

desconh�cidos, todos para a

�ompanhar os termos da

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

�erreno, ficando citados, a

inda para no, prazo legal, a

presentarem contestação e

;eguirem a causa até final

sentença, sob as penas da

lei. Protesta-se provar o a

legado co)1l o clepoimento
pessoal de interessados e

,vistorias. Dá-se a causa pa
l'a os efeitos fiscais o va-

1,01' de Cr$ 1.000,00. Sôbre

Cr$ 5,00 de selos estaduaiS,
:nc'lusive a Taxa de Saúde,
1.ia-se: Tijucas, 4 de março
de 1953. Pp. Ca) Mário Lau

rindo. Testemunhas: 1) Ma�

noel Gabriel Florêncio -

José João ,Jeremais - Fran-

cisco Gabriel Florêncio".
Em dita petição foi exarado

'o seguinte despacho: "'De

signe-se data para a justi
ficacão, ciente o Rep,resen
tant� do M. P., e intimadas
as testemunhas e requeren-'

I
te. Tijucas, 6-3-53. (a) Clo-

i

vis Ayres Gama". Feita a I
justificação foi proferida a :
seguinte sentença: "Vistos, I

las constituem uma exceção
no Distrito Federal, cuja

Edital de citacão, com o

prazo de sesse-nta dias, de

interessados ausentes e des-

conhecidos

.'
Otto(Maria Carpeaux racão, com tres Vacas, umas o incomensuravel valor poê- culto - a grandeza de

Eis um assunto espinhoso. cabras e - colocada, de pro- f tico das peças. Uli sempre "Timon", pois o proletário

_Alguns dizem que o povo
I
.pôsito, 110 últi�o lugal: - � co�ltin�ou ingênuo: o que �o�he�ia a soma terdvel de

nao entende nada de arte: : uma mulher ínsuportável '
o rascmava em Shakespeare inju st.iça neste mundo. Por

prefere às paisagens de Van I que lhe amargurou a vida, I eram os enredos e o perso":! entro lado,' seu ódio contra

Gogh o cartão postal, e aos: tão dura na servidão de um· nagens. A forma poética lhe I os aristocratas não o impe

contos de Kfka o último ro- , senhor feudal; ainda havia I importava' tão pouco que os
I
dia de admirar a altivez de

mance .policial. Outros di� I então tal cois� na Suiça. versos lhe pareciam espécie Coriolono, Suas páginas sô-

't
"

d
I
M d it d I d d 'f" Prefer-i b "T' " "C' I "

zem que es e so e o caso e as e nOI e, e vo ta o L e artí icro, refer-ia a pro- re imon e 01'10 ano

, ,
I

'

pequena burguesia, de gôs- trabalho, sujo e sentindo o sa. Eis uma barreira que continuam, até hoje, das

to corrompido pelo cinema I cansaço até os ossos, UIi encontra o inculto. Por me- mais notáveis da imensa bi

'e rádio :compreenderão dos
I
sentava-se na mesa improví- ra intuição não se aprende bliografias schkespeariana.

valores permanentes da ar-' zada, acendia a vela - e' � sentir a poesia. As pró- Superior à sua época de

te só 'poderia esperar, nestes! quando não tinha dinheiro prias qualidades poéticas a- otimistas filantrópicos tam-

juvenis, apenas 38,5%.
Em compensação as ida-

�es avançadas "sãd pouco

frequentes nas favelas. Me-'O doutor Clovis Ayres
Gama, juiz de direito da co

marca de 'I'ijucas, Estado de

Santa Catanina, na forma

da lei, etc.

nos de 5 mil péssôas, ou a

proximadamente 3% do to-

na população' favelada, en

quanto que em todo o Distr i,

tempos, da arte de quem ain

da é capaz de sentimentos

'elementares, isto é, do povo

que apenas rejeita a pseudo
cultura sofisticada. Quem
está com a razão?

.
,

para comprar velas, estra- -figuravam-se-Ihe 'ornamen- bém é a compreensão de UIi

gava os olhos, lendo ao ,luar ;. tos sem utilidade. O homem I pelo papel do Mal no mundo.

- e abria os volumes que simples é, em certo sentido, A propósito do demoníaco

tomava emprestados, à bi- sempre um. racíonallsta. lago, ocorre-lhe esta frase

blioteca de uma sociedade Uli tambem foi raciona- angustiada: " •.. talvez nós

literária da cidade vizinha. lista por instinto.' Ignovava outros também sejamos ca-

\ Então, uma luz fantástica, a moda então incipiente do pazes de fa1zer coisas ter-
Talvez -seja melhor per

corno irradiando de espec- romantismo. Considerava o ríveis ?". Uli não foi um an
I

tros, espalhava-se pelo quar- aparecimento das bruxas em I jo, mas uma criatura huma-

to escuro : entrava no bar- "Macbeth" como sinal de I na; Shakespeare o ajudou

ração do pobre camponês a superstições condenáveis. a conhecer sua própria na

sombra de William, Shakes- Na literatura, não queria I
tureza humana. Alí .::�o hou-.

peare. saber de nada em que não ve barreiras para O' pobre

As notas qu-e Uli escreveu pudesse acreditar. Tomava camponês, dialogando f
com

É preciso fazer, à maneira
às margens do "seu" exem- tudo ao pé da letra. Para Shakespeare. Mas antes foi

do físico', uma experiência.
' ,

I

'pIar -de Shakespeare ....só fo- êle, Otelo e Hamlet, eram monólogo: Uli só escreveu

Ora, o cientista que preteri-
ram canservados por mero personagens histôricos. Os para si masmo, sem pensar

de organísar um'experimen-
acaso; publicaram-se quase enredos até das comédias iárnais na publicação das

to tem o cuidado de criar
um século depois de sua, fantásticas eram, para êle, notas, o que revela a soli-

morte, em 1877, em livro ho- histórias 'que se passaram j!lão espiritual do proletá

je ra.ro., UtiUzo ra reedição realmente, �ssim como uma iç, Com in-genuidade incri,

recente por Walter Muschg, criança acredita .nos contos vel. Uli dirige-se mú.itas v�-

guntar assim: "Até que pon

to compreende o leitor me

nos culto a literatura? A

res evidentemente desfavo

ráveis à fixação de gente
idosa. E' provável, entretan

to, que' a natalidade nas fa-resposta não se encontra em

opiniões preconcebidas nem

em estatísticas .: duvidosas.
velas alcance indices excep

cionalmente elevados, con-

tribuindo para ampliar os

grupos juvenis da popula
ção. Tambem póde explicar
se o desfalque entre O'S adul-

tos de idade mais avançada
certas condições.vdas .quais,

;'.éI,�iD�l1-ru:.,_O _valO'r do 'resulta-
1�iiít'eJ.. ,��� ��''''

',dq. Em il'OS,SO' caso, a condi-
,

'''çãó e"'ô enf!ontro'''',enb:e um

leitor inculto e, por outro

lado, uma grande obra de

como deco rrencía de uma

mortalidade excessiva, dada

á prêcaríedade das condi-

professor da Universidade de fadas.

de Zurich., A tradução para

zes diretamente "ao meu ca-:

1'0 Sir Willim", conferindo
lhe por conta própria o títu

lo do nobreza, como para

marcar a djstância. Mas
Não era náda idealista. As

. une-se-Ihe
'

pela 'mais alta
melrac, mu.lheI'es l·de·al·s' de Shakes-

nar sôbre lite,ratura quando d f ld d' 't'
gua inglesa. Leu Shake- as' acu .a es cl'l,lcas: pe-

J'á arranJ'ou cultura literá- peare, Julieta, Desdêmona, 'd d d
:yeari na .,primeira tra- la santa capacI a e e en-

ria: foi assim o caso de " Çordélia, pareciam':lhe ina-
tusI·asmaI--se. E sua u'ltl'ma

edução alemã, muito im-
G k· O t

.

grande creditáveis . Julgando con-
oI' I. u rOSSlm, o

'traducão alemã muito im- .�.
apóstrofe ao "caro Sir Wi-

Poeta que procuramos para
,. , forme as suas experlenclas

perfeita. Mas é a mesma ., .

servir de .teste não deve se'r . .

' ,pessoaiS, so acreditavam em

tradução lida por HerdeI' o '-".

t1m nome consagrado, do
' mulheres feias e mas, assim

grande crítico, precursor de
I t d

., .

am falar como foi a sua .Por isso,
,qua o os Ja ouvir "

Schlegal e Coleridge; a mes-,

com reverência; ",pois 'nesse cansiderava "A megera do-
ma que leu Goethe antes

caso a ophÜão do nossp lei- mesticada", farsa rude da

dé, escrever, naqueles mes-

tor não seria independente. mocidade 'de Shakespeare,
mos anos, o famoso capítulo

da van-' . como comédia maglstmtral.
sôbre "Hamlet" que chega

Mas pelo mesmo caminho
ria a fazer parte do roman-

ções sanitárias do "barra-

co" e a inferior situação
Mas Uli não era uma cri-

o inglês está sendo prepara-
arte literária. Nada parece ança e sim um camponês

da. Uli, por suá. vez, não
I

A

I t
mais fácil. Mas não é. O ho- 'a go seco e a go es'per o.

sabia naturalmente a lin
mem do povo só chega a opi-

economica da expressiva
maioria de seus ocupantes.
A morte de Graciliano Ra-

mos, ,autor de "Caetés", "S.

Bernardo", "Angustia", "Vi�
das Secas", "História de

Alexandre", "Infancia",
"Dois Dedos" e "Histórias

Incompletas" f�i a notá do-lliam' termina, como se fosse

l-eza, com' um comovido

"amem". _, (Agência Nacio-

Mafra 6. Fone
lorosa da semana. Conside-
rado um dos maiores, senão
mesmo o maior dos escrito-�al).

. res brasileiros vivos, dono
de uma personalidade for-

Uma pensão familiar bem te e inteiriça, a sua morte

deixa um vasio dificil de

pre·encher no panorama da
literatura brasileira.

Talvez um poeta afreguezada à Rua Tenente

Silveira, n. 76.guarda? Sôbre esses nem as

�hamadas elites costumam

estar de acôrdo. O caso ideal

chegavá a sentir a friez,a
ce de "Wilheim Meister".

desumana da casta Isabella,
Os literatos daquela cidade

em "Medida por Medida",

Tratar na mesma.

seria um grande· poeta que,

pO'r esse ou aquele motivo,

esteve ,esquecido, sendo re

d:escoberto mas ainda não

geralmente reconhecido. Te

ríamos, então, a oportunida

de suplementar de comparar

a opinião do nosso homem

do povo com a dos literatos

que discutem a descoberta:
E!'1sas condições encontram

se reunidas no caso de Uli

Braeker, grande figura da

literatura suíça.
Braeker, proletário rural,

viveu na segunda metade

do século XVIII,quantIo a

critica literária, dominada

pelo classicismo fl;ancê�, a

inda não consagrara o nome

de Shakespeare; só o apre

ciavam os literatos da van

guarda de então, o jovem

Goothe, ppr exemplo. Nosso

UIi 'Braeker, porém, não ti

nha lido o "Werther", o

"best-seller" daquele tem-
,

po. Não _tin ha lido quase

nada Depóis de ter s€rvido

como mercenário nO' exerci

to prussiano, passou a viver

miseravelmente num bar-

zinha suiça
'

só tinham em
que os poetas vitorianos ce

prestado os vO'lumes ao cam-
lebraram como edeal de fe

ponês porque eles mesmos, minilidade. A crítica moder
muito afrancesados. ainda A

•

VISOna;, porém, dá razão ao cam

ponês suiço.
O. que Uli desconhecia de

todo eram. os reis e prínci
pes. Nunca vira tal coisa.
, '

Para êle, Macbeth apenas

era um monstro; escapavam
lhe as sutilezas psicológicas.
Como todos os homens sim-

desprezavam o "dramatur-

go bárbaro", como o chama

ra Voltaire. As condições da

nossa ·experiência não pode
riam ser melhor ...

O TRANSPORTE RISTAR S. A. comunica a sua

distinta freguezia que transf,eriu sua Agência nesta

Capi.tal para a rua 7 de Setembro, 9,. onde espera
contllluar com a preferência e confiança' até agora

•

depositadas.
Telefon:e: 3.178.

ESTA" ,DOENTE? - DE
SANIMADO?

A rira. L. Galhardo ex

médica do Centr0 Espirita
Luz, Caridade e Amôr, aten
de á consultas. Novo ende

reço: Avenida N. S. de Co

paca)'ana, 540, Apto.. 702
- Rio de Jàneiro.
Consultas Cr$ 30,00.

Goethe, o p0eta universal,
e Uli, o pobre camponês,
manifestam de maneiras

muitos semelhantes sua ad-

-------�----------,---------------

A V Ide moralizar.pIes, gostom s o
miração por· Shakespeare: "Tragédia" só lhe significa

por meio de interjeições. va a história da punição de

,Aluga-se
Apartamento" novO' co� 9

A "A MISCELANEA", à rua Lauro ::Vlüller 4a co�

munic� aos se�g distintos fregueses, que se e�carre�a de
l'equel'lmento Junto as repartições Estaduais e Federais,
bem com� se encarregam 'de cuidar de inter'esses de ex

Lranhos, Jlmto as autoridades competentes.
"A MISCELANEA" de Santos & Neves rua Lauro

Müller, 4 - ITAJAí.
'

"Espírito imenso !", "Subli

me"!, "a' própria: Nature

za !", "o santo Shakespea
re !", etc. Mas os motivos
são diferentes. Em Goethe,
essas expressões fazem par

te da moda literáriã daque
la época, sentimen�alíssima
e permanetemente entusias-

um sujeito ruim. E êsse mo

ralismo que ignora os abis

mos trágicos da vida, é mais

uma barreira. peças, sito à, rua Brigadeiro
Em compensação, o incul- Silva Paes n. 13.

to não sentia a obrigação d� Trata:� à rua Araujo Fi-

admirar tudo, em bloco, nos gueiredo n. 21.

valores consagrados. Permi

tia-se duvidar da importân- Vende-se Vende-semada. Em UIi, que ignora o da de algumas peças secun-

estilo Wertheriano, é mera

incapacidade de exprimir-se
Mas tarde, Goethe será me-

'nos estusiasta quando à dra-

Vende-se um a casa de

material nova, sita á rua

Antônio Matos Areas sem

11úmero. Estreito. CantO'.

Vê!' e tratar a rua CeI.

Pedro Demoro 1617'. Estrei�

dárias de Shakespeare, acer

tando quase sempre, anteci

pando pontos de vista da

crítica moderna. Mas com

preendia - e a tanto não

chegou até hoje o público

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.

maturgia shakespeariana;
mas aJ;lreciará tanto mais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Mo�elar, Rua TrajaDo 7 e Mo�elar �e Móveis, Rua TraiaD�, 33

Eis alguns dêsses Preços:

. CASACOS E TAILLEURS

Casacos compridos o • • • • • • • • • •• à

Casacos' Compridos, pura lá, forrados que
valem Cr$ 400,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à

Casacos pura lã 2/4 •.................... à
Casacos pura lã % o '.' • • • • • • • • • • • • •• à
Casacos 2/4 godê, lã Cotelê .... . . . . . . . . .. à

. Casacos 2/4 bem godé . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 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
Casacos Naylon Amer!c, compridos à
"I'ailleurs gabardini pura lã . . . . . . . . . . . . .. à
'I'a.illeurs pura lã nas cores preta, marinha e

cinza à
. Tail'lilUl's em -fín ísaimo tecido petit poule à

ARTIGOS PARA HOMENS
2.000 ternos de perfeito acabamento de corte

elegante e moderno

'Capas, Poulovers etc. Camisas, Conjuntos
Sa ragossy, etc., etc.

Ternos 112 lã, forro -de seda à
Ternos 712 lã, forro inteiro à
Ternos .sal·j:a marinho só em tamanho 48 ii
Temos tropical de perfeito acabamento à

CASAS

Mesmo em tempos inteiramente normais
OS PREÇOS ABAIXO

Seriam um motivo de agradável surpresa
QUANTO MAIS AGORA

quando as mercadorias e utilidades encarecem

QVASI
que de hora em hora

..

SÃO PRECOS .

,

de despedida e de brinde aos seus fregueses
de quasi 30 ANOS

que a velha AMODELAR oferece
antes de entrar em completa refórma.

155,00

Ternos pura lã Golombeck ' . . . . .. à
'I'ernos de superior sarja o ••••••••••• : • • •• à

,Cerca de mil ternos de finíssima lã ponteada,
em casemira, gabardine, sarja, com aca-

bamento perfeito de Cr$ 1.000,00 à .

i.200,00 por " ..
' .

Camisas físicas boas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à
Camisas grossas para inverno , à

Pijamas bons " à

Pijamas superior Bellizia à

Capas gabardine com schantung da' marca

"Impex" , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à

Capas gabardine sehantung "Impex" o à
Capas gabardine- finíssimas fio australiano

de Cr$ 1.200,00' por ' .

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

Mela Vísette malha 60 de 90,00
Meia Visette malha 60 de 90,00

....
,
......... à

ii;
385,00
455,00 '

PELES

790,00
7,00
33,00
88,00
105,00

o estabelecimento que há cerca de 30 anos

tem fornecido a quasi totalidade dos ca

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

preços extraordínàrlamente baratos:
Casacos de Pele 2/4 desde : .

-Casacos de Pele compridos .

.Casacos de 'pele Lontra .

Casacos de Pele Dorê .

265,00
168,oQ
173,00
270,00
189,00
315,00
395,00
435,00

395,00
455,00

875,00
615,00
155,00

ROUPAS BRANCAS615,00
635,09
990,00
700,00

Como sempre possue o EstabeleCimento -um.
grande sortimento de rou-pas brancas, in
clusive artigos finíssimos para enxovaes,
,Temos desde ° artigo .mais modesto até

.

° mais apurado luxo e bom gosto.
.

' ótimas Camisolas bordadas .. . . . . . .. . . . . .. à
Camisolas boas, cambraias c/renda •. '. . . . .. à I

Camisolas" boas, cambraías c7rendas . . . . .. à
Camisolas de Jersey '

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

'
.

Combinações de setim renda bordada ;.

€ombinações Alto da Sel;'a de Petrópolis ..

Combinações Setim Lingerie .

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

MALHAS
/.

345,00
490,00

Milhares de casaquinhos, conjuntos, blusas,

uma verdadeira maravilha de lindos por
preços jámais imaginado como poss1veis

,

MEIAS
Realce malha 51
Star 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

Super Leda .

l\{eia Indesmealhável o ••••••••••••••••

Meia Super fina Malha 54 de 90,00 0.0 , ••

Meia Rosita sem costura de 90,00 o ••

ti'

A reíórma 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

. � Tapetes da mesma firma. '

domo o espaço alí é insuficiente para a

fusão dos dois estabelecimentos, vai ser igual
mente reduzido o magnífico estóque de A MO- ,

DELAR DE MÓVEIS que está, para isso con

cedendo os

"
,SEGUINTES GRANDIOSOS\ DESCONTOS:

.
.

COM 25% DE ABATIMENTO
Tecidos para cortinas - Tecidos para
decorações _ Marquisetes-Gopelins
- Damascos - Lustres e Tapetes

COM 20% DE ABATIMENTO
Mobiliárias para quartos_ Salas de
Jantar - Cópas'- Grupos estofados

e Faqueiros

COM 15% DE ABATIMENTO

Matéria Plástica - Matéria Plástica PIa
vinil - Passadeiras de borracha e congoleuns
- Congoleuns - Colchões de molas

'

Probel, Divino e Divino Luxo - Veludo
s - Pano-couro - Oleados

.

Móveis de ferro esmaltado - PELOS PREÇOS E COM O GRANDE DESCONTO CONCEDIDO

AS MERCADORIAS VÃO :VOAR RÁPIDAMENTE
'/

'

C'Ol\1PRAR' LOGÔ é do SEU PRÓPRIO é MÁXIMO INTERESSE·

62,00
65,00

1.100,0.0
1.450,00
#1.650,00
3.590,00

45,00
89,oQ
89,00
105,00
98,00
'35,'00
sa,o(l
59,00
83,01)
60,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SERÁ, DUPLICADA A REFI-J E O I T' A::,:L._ D,iario da, -Metropole

NARIA,'DO CUBA,·TÃO JUIZO DE� 'nIREITO DA 'fim requeremi a �esig:nàç&o
COMARCA DE TI.JUCAS do dia, lugar e hora, para a

justificação exigida pelo
art. 451, do Código de Pro

cesso Civil, na qual deverão
ser inquiridas as testemu

nhas Carlos Trainoti, José
Tomasi e Francisco Cim, ca

O doutor Clovis Ayres sados, lavradores, residen

Gamá, juiz de direito da co- tes e domiciliados no refe

marca de Tijucas, Estado de rido lugar Rio do -Braço, do
Santa Catarina, na forma distrito de São .; João Batis-

oportunidade da lei, etc. ta, desta comarca, os quais
ou com outra, aceita por es" para renovar a Vossa Exce- Faz saber a todos quantos comparecerão em Juízo in-

ta e pelo Conselho, desde lência protestos de meu interessar possa o presente dependentemente de cita- sa, vê os fatos se acotovela

que fique assegurado o iní- mais profundo respeito". ' ed ital de citação, com o pra- ção, Requerem mais que,
rem, embaralharem-se, con- 'te 'chegou a 'declarar que só

zo de sessenta dias, virem depois de procedida a justi-
,
lji.�f_�::;;;. ou dêle conhecimento tive- ficação, seja feita a citação

fundirem- se... misturava 30% dágua no

---....,--------------------_;�=

rem, que por parte de Ma- por editais de sessenta (60) Na Seman� Santa se re- leite porque de outro modo

noel da Silva e s/mulher, dias dos confrontantes PQl' petiu a mesma história de não daria para tôda a popu

lhe foi dirigida a petição do se acharem em lugar iguo- todos os anos: - Os dema- lação ... E depois que sái

teor seguinte: "Exmo. sr. rado fora dêste Estado, bem gagos juraram por todos os
I
do entreposto os vendedores

dr. juiz de direito da co- como dos interessados incer-
. santos que o peixe não, fal- também a idéia patriótica de

marca. Manoel da Silva e tos e desconhecidos, para

ma mulher, bra-sileiros, la- acompanharem a presente ta ria à mesa carioca, que não deixá-lo faltar à metro-

vradores, residentes e do- ação, depois do prazo dos habita, á beira-mar ... Aca- pole, poêrn mais um pouco

miciliadôs no lugar Rio do editais, nos te.rmos do art. bou o peixe aparecendo e dágu a e água às vêzes que

Braço, do distrtto de São 455,' do Código de Processo não em quantidade, mas por .n ão se sabe de onde veio ...
João Batista, desta comarca, Civil, por meio da qual de- '

! preço alto. Isto só se com- E a criança, pobre criança
por seu assistente infra-as- verá ser reconhecido e de- -

sinado, querem mover apre- c'larado o domínio do supli- plicou depois que se cr-ia-I brasileira, bebe água com

sente ação de usucapião em cante sôbre o aludido terre- ram os entrepostos e os ins- leves traços', de leite ...

que expõem e requerem a v. no, devendo ser citado, tarn. titutos. Antigamente o pes- As gréves ou paredes se

�xcia. o seguinte: 1° -,- O bém, pessoalmente, o rep re- cador ia ao mar, pescava e sucedem. O Govêrno cedeu

pai do suplicante, Laureano sentante do Ministério PÚ- vendia o produto do seu tra- para uns, terá que ceder
Cândido da Silva, 'era pos- Mico; todos para apresen ta-
suidor de um terreno sito rem contestação, se qu iz e
-io lugar Rio do Braço, do, rem, e para seguirem a cau

':listl'ito de São João Batis- sa até final sentença, Dá-se
.a, desta comarca, com ses-I à presente o valor de .! .. ,.

'enta, e nove (69) metros -de Cr$ 2.500,00 para os efeitos
frentes e mil (1.000) ditos legais. Protesta-se provar o

.ie fundo.S - ou sejam ses- alegado com os depoimentos
lenta e nove mil (69.000) pessoais dos interessados e

netros quadrados, fazendo de testemunhas e vistor-ias.
frentes no Rio do Braço e Termos em que P. deferi
fundos em terras de herdei- menta. Tijucas, 9 de setem

"OS de Prancisco Kremer; bro de 1952. .Ça) Cláudio Ca
extremando a Leste com ter- ramurú de Campos". Em di
'as de João Cândido da Sil- ta petição foi exarado o se

va e a Oeste em 'ditas do re- gu in te despacho: "A., à con.
.

:ruerente. 2° - A posse do clusão. T'ijucas, 9-12-52. (a)
:'eferido ' imóvel . anterior- Clovis Ayres Gama, juiz de
nente pertencia, há ma-is de direito". Peita a justifica
.incoenta (50) anos, a Cân- ção foi proferida a seguinte
.lido Alberto de Souza, avô sentença: "Vistos, etc. rei.
lo suplicante, o qual tendo go por sentença a justifica-
"alee ido há mais doe qua ren- ção feita na presente ação
a (40) anos, o pai do supli- de usucapião requerida por

.ante passou a ocupar, como Manoel da Silva e s /mulher
;e'll o referido imóvel, -pacl. para que surta seus devidos
'icamente, por 'doação ver- e jurídicos feitos. Sem cus
)31 que, em vida; já lhe ha- tJls. ,I\ �. I.. Tijucas, 11 d'e
lia feito seu referido avô, março de 1953. (a) Clovis
!uja posse foi mantida por Ayres Gama, juiz de direi
Laureano Cândido da Silva, to". Transitada em julgado'
;em ,interr'upção nem oposi- a referida sentenç�, foi exa-,�ão de outrem, até mil nove- :ado o seguinte despacho:
�entos ,e' quarenta e cinco. 'Faça-se as citações reque

.

�o - Nessa data (em 1945), ddas expedindo-se carta
) pai do suplicântê mandou ")recatória para a la. Vara
lue êste construisse, ,para :la Comarca da Capital a

,í, uma casa no aludido ter- fim de ser citado o Domínio
'eno para que êle, suplican-. ia União. 'l'ijucas, 28-3-53.
:e, o desfrutasse c'omo seu Ca) Clovis Ayres Gama, juiz
lue passaria a ser daquela d,e direito". E para que che
lata em diante, definitiva- gue ao conhecimento de to
"Oente, onde o suplicante, a- los, mandou expedir o pre
;ualmente, sua residência e ,ente edital que será àfixa
lomkilio e algumas p'lanta- :lo na s�de dês te Juízo, no

;ões, nas mesmas condições �ugar do costume e p.ub'lica
J!p que vinha mantendo di- :lo na forma da lei. Dado e

a posse seus antecessores, ')assado nesta cidade de Ti
'sto é, pacificamente, sem iucas, aos tri:p.ta dias do mês
'nterrupção, opos�çao ou ie março do ano de mil no
;mbargo de quem quer que ,!ecentos e' cincoenta e três.

.

:,eja. 4° - Assim, pois, em ,Eu, (a) Gercy dos Anjos,
"ais condições, pO.r sí e seus �SCl'lvao, o dactilografei,
mtecessores, o suplicante �onferí e subscreví. (a) Clo
'em mantendo, como sua,· a vis Ayres Gama, juiz de di
)osse do referido imóvel, há [·eito. Está conforme o ori
uais de trinta (30) anns �inal, afixado na sede dêste
'a,rt. 552, do Código ·Civil), Juízo, no lugar do costume
�'querem legitimar dita pos- sôbre o qual me reporto �
�e"'nos termos do art. 550, do dou fé. Data supra, O es

mesmo Código. Para o dito cl:ivão: Gercy dos Anjos...

Garantia do nosso abas- em condições mínimas de cio dos trabalhos no prazo

tecimertto ,c,om, deriv�-I'70% em prazo- de cinco a: referido de dois anos.
•

dos de 'petrélee - MaIS

I"ete
anos e 30% durante a Pelo pequeno investimen-

30.000' barrís di�,rio�, c�n,strução, e as-obras .con- to e grande economia de di

dando uma economra a- cluídas no prazo de dois a- visas, parece-me que, seria

nual de 'd�z milhões de nos a' partir da assinatura de alto interesse nacional a

dólares Aprovad'Íl do contrato, podendo a mon- aprovação de Vossa Exce

pelo chefe do govêmo, tagem ser contratada com a lência.

própria firma fornecedora Aproveito fi,

de mais ou, menos 210 mi

lhões d;'�ruzeii:os se obte- 'JERÔNIMO COELHO, �t4 _' Caixa
rão .maísBü mil barrís d iá-

'

239 - Florianópolis

RIO (Agência Nacional)
__ Em exposi.ção de motivos

aprovada pelo Presidente
Getúlio Vargas o ministro

da Fazenda sugeriu provi-
t. 'dências para o aumento da

Refinaria de Cubatão, que

está sendo construída no Es

tado .de São Paulo. ,

E' a seguinte a exposição
do sr, Horácio Lafer:

"1. A necessidade de di-

minu ír o gasto de
.

divisas

impõe ae estudo de três so

tores .'importantes: a) refi-

nartas e petroleiros que eco

nomizam cêrca de 60% dos

gastos de divisas em petró
leo ou 120 milhões de dóla-

-res 'auuais: b) navias para

transportes transsatânico

economia de cêrca de 100

milhões de dólares anuais;
c) produção de trigo de 1

milhão de toneladas ou eco-

nomia de cêrca de 50 mi

lhões de dólares anuais.

2. Com referência e refi

narias, pedi ao dr. Plinio

Cantanhedo, operoso Presi

dente do Conselho Nacional

de Petróleo, que estudasse,
como uma das soluções mais
rápidas, a duplicação da

produção da Refinaria de

Cubatão. O estudo junto é

elucidativo a: prova:
a) com um, investimento

rios, o que custal'ia se nova

refinaria tivesse que ser

construída cêrca de 120 mi�

lhões de cruzeiros. O moti-

vo da diferença é que ter-

reno, edificios, va,por, en.er

gia, tanques, equipamentos
de construção, etc. já se en

contram prontos em Cuba-

tão;
b) o prazo do início do

refinQ. é de grande im'por
tância. A ampliação de

Cubatão pode estar termi-

nada em 2 anos. Uma insta-'

lação nova 'levaria .0 dôbro

do tempo.

Estas duas considerações
e mais a que em 200 dias de

trabalho apenas o Brasil re-

cuperará os gastos Ou divi-

sas, e daí 'em ,diante a eco

nomia será de 10 milhões de

dólaT·es .an'uais em divisas,
são suficientes para aconse

lharem uma imediata am

pliação da Refinària de

Cubatão. Com o financia-

Edital de citação, com o

praz� de sessenta dias; de
interessados ausentes e des-

conhecido!]!

menta que pode ser obtido, ChurrascO' de carne e de frango. Frios, saladas, maionése.
os' próprios lucros cobrirão BEBIDAS GELADAS,

"

jeto do aumento que deve-

ria estar c(m-cl,uído em três Aulas da Ta.quigrafia e

O ÇURSO BO�GO, regis-

os compromissos decorren

tes do seu custo.

3. Assim,'se Vossa Exce

lência estiver de acôrdo,
proporia fpsse o Ministério

da Fazenda aut-orizado a co

operar com o Conselho Na

cionaI do Petróleo para que

êste órgão:
a) contratasse com a mes

ma fil'ma qn�·. projetou a

Refinaria de Cll'batão o pro-

m,eses, med;�ante um paga

mepto n'I,á�im.Q,: ,.de 50% a

60% dO' in'eçó'
'

do. projeto
... - -�'-'.. ..

inicial;'
-'.,

� <.

b) fôsse 'em seguida aber
ta concorrência para o for

necimento da refinaria, cujo
pagamento deveria ser feito

Cerâmica São Caetano
rIJOLOS PREN::SllIJÚS, TELHAS, LADRI

REFRA·LHOS, RODAPÉS E MATERIAL

TÁRIO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama a Cia.
Postal,

DISTRIBUIDORES

-----------_.----------

Churrascaria Horizonte
Rua: CeI. PedrO' Demoro - CANTO -- ESTREITO
A dois ,passos do ponto terminal da linha d� ônibus

.

CHURRASCO DE la QUALIDADE A ,TEMPO E A'
HORA

AMBIENTE FAMILIAR

Aberto durante o dia e á noite.
-0--:,

A churrascaria "HORIZO}l''l'E'' também aceita encomen

das de"almôços e jantares festivos, bem como churrasco

para casas de família,

CHURRASCARIA "HORIZONTE" -

- CANTO, DO ESTREITO--

CURSO· BOSCO
orientação da' professor.
Estér de Mélo Lentz.

O cursO.-será pe seis mê

ses, sendo conferidos diplo-

Português

ti'adO' no D�partamento de mas.

�du,(!ação, ha.bilita_ profis- Matrí�ulas até 10 de a-

siouais em taquigrafia. bril, na Livraria Lider (ex-
'\ A_ partir 'do dia 15 d,e a-

I
Livraria Rosa), à Rua Deo

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

las teúricas e práticas, 31 Osvaldo ,F. de Melo (fi
·,êzes por semana, sob a lho) - DiretO'r

Viagem com segurança
e rapidez'

<:0 NOS CONFORTAVEIS lt1ICRO-ONIBUS DO,

RAPIDO l<SUL-B,BASILEIRO)
'hrianópolis - Itaja! - Joinville -::__ Curitiba

Age'"nCl·a _-
R.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ. GARGAN'I'.l

'DR. GUERREIRO, DA FONSECA
_, I. .,_1aIIMa •• B......
Receit& de OculoR - Exàme de FUlldo d. Olho 1.1""

CI••alfieaçlo da Preaalo Arterial.
'

Modera. Apalelha.em.
Couult6rl. -'Vi.co.d. d. Ouro Preto. I.

CUIIITlM fUlCAA.... , PROSf;81U!a

,
,

Dá Me,tropoli:;Falos
(Alvarus de Oliveira) í quantos anos a Imprensa

" Há tantos acontecimen- vem dizendo isto, vem cri

tos na, vida trepidante 'da Iticando, vem 6'radando pela

rrretrôpole, há tantos pon- ano'u:;a.lia? Mas os nossos

to; preocupando o cérebro téc.nicos pensav�m que isso

do carioca, que a cidade na tudo fosse 'brincadeira da'

hora de anotar no seu díá- imprensa e dos Jornalistas,
que fosse invenção, á falta

de assunto.. . A própria
Comissão Executiva do Lei-

rio os acontecimentos mais

importantes do dia que pas-

balho diretamente, fresqui-, para outros. Os letras "O"

nho, vivo ainda, às vêzes.' estão aumentando. E com

Hoje o ent�·eposto recolhe a 1_ isto os impostos também.

produção,' congela, e faz o O altíssimo padrão de vida
I "

Jogo que quer com o preço, 'do Bras-I, o segundo no

id d
I

d d
.

d'
,

sem pensar na necessr a e mun o. epors .'C um. pais
I ) •

do povo. I chamado Birmânia, subirá

Uma comissão especiai ainda mais e naturalmente

estudara o leite chegando a
f ganhará êste campeonato

conclusão de que o precioso
I
já que no futebol perdemos

alimento que o carioca bebeJ até para o Paraguai .. :

não é puro, é desnatado. Úm I s.ó:tem�s receio é. quando
vereador remexeu o assu�to. II subir o 8l;tn:gue 'à cabeça do

Descobriu-se algo mais ve-, pobre brasileiro 'que pre-
. I

lho que a Sé de Braga. Há cisa viver! ','

I
•

� Innff ()' ó..ut I

'=F�
n6 novO BANeO AGRICOLA

A eoop<zró.t;y�, de ('rédito n� 1, do BRAsiL!
SEDE PROPRIA

�lf�n�1b
FLOR/flNOPOllS - STR Cf1Tf;[I/tIrJ

(Leonél T. PEH'eira) - Diretor-Presidente
(Juv·enal NeUnho Pereira) - Diretor-Gerente
(Dilton José Salomoni) - Diretor-Técnico

Elelro-Técnica
C-omércio

Industria e

S.A.
ASS'EMBLÉIA GERAL ORDI�ÁRIÀ

) São convidados os senhores acionistas da 'Eletro
Técnica Industria e Comércio S.A.· para a' assembléia
geral ordinária da sociedade, a realizar-se no dia 28 de
abril corrente, ás 19,30 hs., á rua Trajano nO. 33, sala 4
(sobrado), Il,esta capital, afim de deliberarem sôbre a

seguinte
Ordem do Dia

10 E '.3' -
- xame, ulscussao e aprovacão do balanço. do

exercício de 1952 e parecer do conseÍho fiscal;
2° � Eleição do conselho fiscal'
30 AA t' d

'

"sun os e interêsse social.

Florianópolis, 9 de abril de 1953.
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o DR. MANOEL DE LACERDA, JUIZ DE DIREITO DA 4a. VARA DA COMARCA DESTA CAPITAL, EM SENTENÇA QUE,
ONTEM PROFERIU, DENEGOU O MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO PELO PREFEITO PAULO FONTES, CON
TRA LEI DA CÂMARA MUNICIPAL "QUE CONCEDEU, EM FINS DE 1952, ABONO DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS E

OPERÁRIOS DO MUNICÍPIO. - COM ÊSSE ATO, ESTÃO DE PARABENS AQUÊLES QUE TRABALHAM PARA O MU

NICÍPIO DA CAPITAL, QUE ACABAM DE TER GANHO DE CAUSA QUE LHES FOI NEGADA PELO PREFEITO
PAULO FONTES.

...._---- .('�).-.().-.().-.()--(.

Primeira Enlrevísla de. Jânio IJ8DiO. Quadros
Ao �. não pÓde eDtrar "somente atraves da Yel ig i-

4 Camara P f car", de uI UU
" ão podemos vencer essa-coí-

. e C;» ovo I i-O ao par DOS D. � da denominada Comunirno",

)
S. PAULO,t���� �!!����Jl��os,i�Pa!i���� pessoal e co- RIO, 10 (V.A.) - O pre- O�i��':;i�e�:i:x:;"e;��ud����

O
\. feito de São Paulo sr. Jânio to' d bl i

-

I"prefeito Jânio Quadros rá convocado uma reunião mo se dizia. que havia fun- res e pu icaçoes re igro-

ontem empossado no cargo, dos titulares, para as pri- cion ários preocupados, o sr.
Quadros, e o seu secretário sas, congregados em torno

O DIli!retoríO do. PSD chegou, hoje, ao seu gabíne- meíras medidás de nature- Jânio Quadros respondeu de Saúde, sr. Alipio Correa da "Associated Church

te às 8 horas. Às 9, o chefe za legislativa e admíhistra- prontamente: _ "Pesa-lhes Neto, não obtiveram "visto" Press", que edita 119 revís-

na' CapI-lal do Executivo Municipal re- tiva, destinadas 'a estabele- a conciência? Se não, nada Puanrl.adO·sviAajsalg"esato�ess J.EllnsttaodaOoS ta�'Te !ohrnais prot�st�nte.s.
cebeu os jornalistas para cer a orientação do novo devem temer. Erro intencio-' .

en o a convicçao ma-

.

M dei N J
- uma entrevista coletiva. govêrno. nal não haverá nenhum. consulado norte-americano balável de que �omente a-

qUl� a
. elr� eves,. oao r Disse, inicialmente que Interpelado ôb

I
D t' d d ? E

,. foram feitas por amigos do traves da religião denomí-
Batista Pereira, Aureliano ,. '_

soo re' o que I' .esones· I a e. � caio em

apos a posse jlos secretários significava o levantamento, cima como um raio". .

novo governador da capital -nada Comunismo", disse ele
Stuart, Jáu Guedes da Fon- \ b dei

.

t t Iirá promover rigoroso le- an eírante, aos quais as ex ua mente,
seca, F'ranc isco Germano da fi N

-

B
..

S F I II i Ivantamento da situação ju- . ao 811a eu- 8 0C8U _ O o s- autoridades "yankees" apre- E adiante: "Tenho a con-

Costa, Tertuliano de Brito, II I .

dr. Armando Valério de As-
ridica e administrativa das

lenc·lado lora Iro A,'m'ando de'
sentaram, como motivo

de-I
vícção inabalável de que só-

.diversas secretar-ias e par-
". 11 terminante da negativa o mente atraves de um reju-

sis, dr. Alvaro MilIen da
ticularmente da situação do O-Ido IleDCar fato dos srs, Jânio Quadros venescimento dos valores

Silveira, Joaquim Vaz, dr. •

pessoal No setor das finan-··. e Alipio Correa Neto f ígu. morais tem o mundo possí-
Lauro Forte Bustamante, 'f'

,

t I De Creciuma, com guia RIO, 10 (V.A.) - Fale- .

tart d hilidads de atravessar esteças veri icar-se-a a exa a rarem como signa anos c

Jairo Calado, Waldemar
posição do Tesouro para o

I para ,8 Penitencjária do Es- ceu ontem, em Itaípava, às diversos manifestos de ins- longo periodo de tensão".
Vieira, Edio Ortiga Fedrigo, efeito de promover-se a' tado, onde cumprirá pena, 18 horas, o ministro Arman- piração comunista. Vale re- A liberdada e a .rellg io
José Elias, João de Deus foi apresentado à Polícia do de Alencar.

Soares, dr. Celso Ramos Fi- compressão das' despesas,
Civil Eloi 'Vitorino Pascho- Iniciando sua carreira

cordar a propósito, que o
I
são interdepententes, acres-:

que sofrerão reduções dras- sr. Alípio Correa Neto' foi. centou Eisenhower. Até que
Bonassis, dr. Roberto Lacer- lho, dr. Osmar Cunha, Mi- al, vulgo Zulú, que, há dias, como auditor de guerra. no I

v;cas. A Câmara e o .povo candidato a' vice-presidente a religião seja traelda para
da, .Antonio Pascoal Apos- guel Daux, Prof. Flávio Fer- se evadiu daquele estabele- Rio Grande do Sul funcão .

de tudo ficarão a par, atra-
' •

nas ultimas eleições, na o campo politico, o mundo
tolo, Luis Ferreira de Melo, ra ri, Mário Couto, Rafael cimento penal. que exerceu durante vários

[
vés da imprensa. Adiantou chapa do SI. .João Manga- livre não progredirá sobre-

dr. Ivo Montenegro, dr. Leo- Digiacomo, Antonio de Pá-
que, tão logo .0, sr. Marrey

- De Caçador, foi apre- anos, galgou todos os pos- beira, do Parri.io Socialista vindo uma "civilização atêia
berto Leal, Oswaldo dos dua Pereira, dr. Antonio

S.
sentado à Polícia Civil, de- tos da. magistratura até

Brasile 1'1'0.
-

Júnior assuma a ecretana. . sob o Comunismo".
Passos Machado, Charles Batista Filho, dr. Renato _- . vidarnente escoltado, Os- chegar a desembargador do.

Edg(tr.d Moritz, dí·. Thiers Ramos da Silva e dr. Ilmar waldo Carraro .que, de acor- 'I'ríbuualzle J�stiça no Dís-

,de Lemos Fleming, dr. Joa- Correa. 'Gustavo Neves do com a guia do juiz, da- trito Federal, e mais tarde

quela comarca, será subme- a ministro do Supremo Tri-

Famesa cantora espanhola tro� :a:=iv'!"rs:�:e:at:::7! ���t;�, exame de sanidade ::·:.i�:�:-:'�.d:�ri:\I:;
em ' Fleríaaépelís !:ol�Or�S�l���!:t�ec;e::e��:� �o ddeo �!:�:::.t���:av��:�

no Diretor da Diretoria do Conoress.o das"
D. Alice Ramos de Alencar.'

Interior e Justiça e presí- Seus filhos são o capitão de

dente, em exercício,. da As .. classes· produto,. Fragata Alexaudrino, e COD-

. -

C' d I selheiro de Embaixada Fef-
sociaçao atarmense e m.

ras Ida ,ZOODa daprensa.
nando, atualmente destaca-

tido em Roma, o major do
ma a

I Exército, Carlos,
os capitães

Belo Horizonte, 10 (U.P.) I Mário e José, uma filha ca-
- A Associação Comercial sada com o dr, Maurício
e o Centro dos Lavradores Parreiras Horta, curador dr.
de Ubá vão. promover naque- Justica olltra fI'lha cas,.·u�a

na rútila e escorreita, ana- ,-

1. f
la cidade, dias 11 e 12, um! com 0- maJ'or-avl'ador Par-

Isa os atos com penetrante I'd d I c,ongresso das classes p'ro-. �'e!ras Hort:a..acUl a e, �pon.tand(t ue es

as consequências benéficas
dutoras da Zona da Mata, a Os restos mortais do ini.
fim de tratar dos problemas. n:stro Alencar descerão ho

ou lhe,s denunciando 'aspec- relacionados com transpor- .

C l' d S�tos malfazejos. Sincero e .,.,

Je para a ape a o ao

1 I f t
. d' I' t

tes, energia eletnca, fJJ1ai� -

João Batista,' seu enterra-
ea, o es eJa () Jorna IS a .

�

I
'A clamento e fo:nento da pl'O-' mento s""ra' reall'zado a' tar-

nao se· amo da a convenIen· ,'"
.

. '" I d

I
duçso. Ao -congresso devera d

clas. pessoaIS, .:a an o sem- e.

I.

.

f
- estar representada a Asso- -----------

pre a Iguagem ranca ao . - . .,

Q I h ?"d l'
cluçao ComerCial do RIO ce

uem' c lUseu I ea Ismo.
J

.

'D I
-

d
. A ii' . b"

anelro. as' cone usoes. os ,.
o - ustre colega, em o.a

t b '}
, .

d
.,

ra al10S sera envia o um
com mvoluntariv atraso, os .

1 f.

men1or!a aos governos e-
rrosses mais afe:uosos abra

de!"ais e estadual,' cotrJ. as

ços pela f€&tiva data.
dasl·eivb::l.ica,;;õts basicas dim Oliveira BeIlo e a Feli-

','.'. :."",.,_...�
�!�:ss�s l-'!·OC��l tG:.�as.

-

,

--

Florianópolis, Sábado, 11 de Abril de 1953

É a seguinte a constitui

ção do diretorio municipal
do P. S. D. nesta' Capital:
Presidente de honra: dr.

Aderbal R. da Silva; Presi

dente: dr. Adalberto Tolen

tino de Cárva1ho; Vice: 'dr.
Wilmar Orlando Dias; 10

Secretário.; dr. Alfredo Che-

rem; 20 Secretário: sr. Osní,
Ort.iga e 'I'esourero: Isr.
Francisco Motto Espezim.
Membros: dr. João Batista

.

PILARIN GRACIA, cantará hoje à
no Clube Doze de Agôsto

.

noite

A nossa Capital que, raramente, recebe a visita

de ilustrcf cantores, vai ter logo mais à noite a 0-'

portunidade de conhecer e ouvir uma das mais des

tacadas sopl"anos dramuticas da Hespanha.
Jovem ainda, Pilarin Gracia, que na Europa ob

teve os maiores êxitos, esteve em nosso País, o ano

passaâo, cantando no Rio e em São Paulo, aonde a

critica especializada lhe teceu os maiores elogios.
Volta agora ao ::J.osso País, depois de longa ex

cursão pelas Re::>úbl{cas dr Prata e recentemente no

Chile donde prOCEde. ,

Pilarin Gracia, além da música clásska inter

preta a música folclórica espanhola tão do .agrado
do públicQ; ,

Estamos certos que a nossa culta platéa, logo
mais à noite, afluirá ao Clube Doze para ouvir ·e a

plaudir tão br; .. ::'.�l:te artista, que LOS d;stingue com

a sua permanéncia nesta Capital.
O inicio do recital está marcado para às 20,30

horas. I .

As mes-as podem ser reservadas na Secretaria do
.. Clube· 2 de AgôMo, à rua �oão Pinto.

Gustavo Neves é, sem Ia

\'01', o mais brilhante edito-

rialista da imprensa. barni

ga-verde, na atualidade.

Cu!ta e talentosa, a sua J.1t-

li "

A Diretoria Le Obras PÓ.

Quem enc(imtrou um cha�

veiro! com algumas chaves"
perdidu. ontem entre o Jar- .

pe Schmidt, favor ·entregà
lo nesta l;edação.

Ed8D Será
Operado

1-
Detido para ave
rlguacões

.t>ara averiguaçées encon- bltcas - Se:"',iço de Luz (

LOl.d!"es, 19 (li.PJ - O tra-se recolhido ao xadl:es Fôrça - avisa que dom in-
3€C'l'etr.rio do Exterior, An-

I d'

d.
a Polícia Civií., à disposi- go, I_R 12 do corrente será

tl Gny Eden, estú resfriado <:ão do' del"gaclo da Capital, de[!igada a energia, das 7
e por isso foi adiada por um '210rif.!1O Serafim Ricardo, às:;'2 horas.
ou dois dIas a operação a

.

I
.

de cor preta, qU3 já ali deu Florianópolis, 10 de Abril,que deveria ser submetido 5entrada por furto.
� da 19 3.

..

hoje. , �
Eden continua internado A

·

s Onuma casa de saúde l�ndri-
'

.

V'1
na, desde ontem. Sera ope-
rado na vesícula biliar, de. I Os f8.bricantes do já famoso ,jAFÉ Ú 1'1'0, avisam
vendo permanecer afastado. [I, sua distinta freguesia, que, em virtude. de grande alta
do Ministério do Exterior

I
que vem sofrendo o· café em grão desde o início dêste

cerca' de seis semanas, du.
I ano, resol�e, alterar os seus preços em Cr$ 3,00 (três

rante as quais !'esponde:'á! cruzeiros), esperand.o ii. compre.ensãoA d� seus consumi-

1 M" t'
. ..

.

.:lol'es que sempre lhe deram a preferenCla)la certeza de
pe o 1I11S eno Q pnmell'Q,. estarem tom&ndo um "café puro".
mini�tl'o_.nhur_ch511. }.

.

CARDOSO & CIA .

•
......_

Ike Esperaa- -I

çoso na Reli
gião

Washíngton, 10 (U.P.) -

O presidente Eisenhower

disse, hoje, acreditar que

-- .....

- Então o sr. Governador vai até Ibirama?
- É verdade!
- Inaugurar alguma 'obra federal?
- Nãol
- Estadual?

Não!'
Municipal?
Não!
Distrital?

......
- É! A intendência de Getúlio Vargas.

* *
,

Numa das suas arengas no interior, o sr. Irineu
Bornhausen, segundo os seus próprios jornais, alu
diu à falta de 'assistência ao homem do campo, por
parte do govêrno. Ninguem pode depôr contra si
mesmo. Logo, na fala bornhauseana ·estava evidente
alfinetada no sr. Getúlio Vargas.'

o jornal go�ernista chama o dr. Tolentino de
ü:1Yaiho de ex-prefeito zero.

Considerando que .seu suhsti-tuto até hoje ape
nas destruiu os parques infantís qu·e encontrou, :em
contraste com centenas de outros prefeitos, comó os

do Rio, São Paulo, Pôrto Alegre e Belo Horizonte,
qUt os vem multiplicando;

,

Considerando que para a Prefeitura' consertar'
um 'cano furado é necessário que a imprensa oposi-
cionista promova uma campanha' /

Considerando que dizer que'o sr .. Paulo Fontes
é a negação das negações seria atestar-lhe a o.pero-
sic.ade;

.

Resolvemos oficializar definitivamente a desig
nação eonquistàda pelo atual governante florianópo
litano, conferindo-lhe ad eternitatem, o diploma de
peior prefeito do sul do mundo,

.

:

* *

No convite que o sr. Paulo' Bauer fez ao sr. Go
vernador para visitar Itajaí .está � único meio de
S. Exa. seI' ali J'2cebido festivamente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


