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Na sua recente visita a ciativa, vivia a censurar a

Itajai. o sr. Governador do morosidade dos trábalhos.

Estado inaugurou obras de t �gora' estão pagando, os

Í!:liciativa particular, de ini- Iínguarudos!
ciativa municipal e de ini- x x

ciativa federal. x

De obras estaduais, .. �ó 20 grupos, 9 postos de

as )lrim�iras pedras.
. saúde (antes eram centros)

E, com aquela jatância etc. etc. são realizações de

que é a coberta da medio- que s� gaba o .Governa?or.
erídade, S. Exa .. ainda se

I Gostar)a�os .

de ve� ISSO

dá ao desplante de afirmar I bem exphcadmh?, aSSIm: .1
que já fez mais do que 'o posto em Jaragua, 1 em Cr i-

govêrno anterior! CIUma, etc. etc.

Coisa triste, a falta de Pode ser ou está difícil?

auto-crítica ! x x

x
.x x

x O sr. Irineu Bornhausen,
di f'

.

I no seu primitivismo colo-Em iscurso o- iciar, em TóQUJO, 28 (U. P.) - O vulcão do Monte Aso en-
- 195i, S. Exa. prometeu Inau- nial, depois de tentar lan-

trou em atividade causando muitas mortes,' anunciou
.

b da çar o deputado Siqueira Be- ,
. f BELO T.WRIZONTE 23

gurar ,em novem ro -

lo numa aventura política,' hoje
o jornal "Asahy", pelo seu correspondente na' ilha I

r

"

quele ano" a extensão da rê- ce Kyushu, a mais meridional do Japão. As primeiras; (V, A.)
- A partir da s 12

. FI
. . I' ainda pretendeu humilhá-lo,' .

de de energia orranopo IS noticias dizem que morreram pelo jnenos seis pessôas, horas de hoje, teve in ie io o

J
.'

D'
. '. Ievando-o a Itajaí, para' ex-I

- aragua. epms, a mau-
� �

ficando feridas .cêrca de cem, 'de um grupo de 400 estu- julgamento de sete milita-
guração baixou em diligên-' pô-lo aos se�s conterr�neos, r'an tes que escalavam 0_ monte, quando teve início. a. I id �. ,

T'
cía para 1952. E agora, S'. na companhia do presidente

I erupção.
res, env� VI 0_ num corif 1-

i

Exa; espera-se Deus quiser vitorioso da Asse�bléia. O On ibus. de turisx;no transportaram os feridos. ,pa,ra ',to o.cprr,ld� a te de dez�-, 1
- inaugurá-Ia -este ano. representante de Caçador um hospitaL Segundo o jornal, togO deJ10is 'o vulcão hro Ç1� 19üO, TIl!ma pal:twa,

� yg�'Çã� C�piv�rl � recebe� o ,convi:e, a?eitou-, :'-aquietou-sei",. A 'ma ior vptnts das '1l11)r�,!,!, ,e feHmenWs ��d�':fielÍi\ ·er.'1�-�1Jaêt{
I

'O j
Fforianôpohs foí feita �m o" 80rr:u .. '. e nao foi.

\
toram provocados .por pedras lançadas pelo vulcão.

I
'[ulgamento foi' desaforado !

tempo- recôrde. Apesar dIS- r Resta saber se o sr.

GO"j
O Monte Aso tem uma cratera de 25 por 16 quilôme- I

so, a oposição «;laqueIe t��- vernador compreendeu a li t1os, tida como a m�ior do ;llUÍldo, elevando-se o mesmo para a capital, 2m vista de I
po, além de combater a mI- ção do gesto. c'.. 600 metros de altItude. ànimo reinante contra os

RIO,28 (V. A.) - Na ex

posição de motivos do mi

nistro da Justiça encami
nhando sugestões sôbre a

desaproJilriação das te1:ras
do nordeste próximas dos

açudes para serem disb�i
bu idas e cultivadas pelos
habitantes pobres das refe

xidas zonas, o presidente da

República exarou o seguin
te despacho:
"Já determinei o estudo

urgente de um proj,eto de

lei sôbre o melhor uso das

terras irrigáveis, inclusive a

desapropriação por interês

se social, das áreas não a

proveita das por proprietá:
rios que não corresponde
ram aos esforç.os . dispendi
dos pelo poder público na

construção de açudes. En

quanto se conclui a elabo

ração do projeto d,e lei e o

mesmo é' discutido 'e votado

pelo Congresso, o govêrno
está disposto a tomar as I

medidas para qpe hajam ba

ses' legais. Assim, em fac,e

'do grave problema dos re

tirantes do Nordeste, deverá

responder, com urgênci,a, .0
consultor geral da Repubh-, .'

_

, •
• ,01 decretar A autorIdade de 'plantao na

ca: - se e POSSIV,,_
. -a' . , _

a desapropriação. por mte- tl Clrcunscrlçao Policial

rêsse social de aéôrdo com foi avisada, cêrca das �O
os arts. 147 e 141, parágra- horas de ontem, de que no
fo 16 da' Constituição, para

I
interior de um anao da

atender a localização de re-
Cruzeiro do Sul ocorrera

tirantes nordestinos em ter- I
'

. . .

I'S" se as 'con-j
um caso de morte. Compa-

ras Irngave ,- .

.

.

dições prevalecentes no nor- rec,endo ao local, a autorl-

deste c.aract�ri.zam um caso
I
dade verificou. tratar-se de

de perigo lmmente de co-
I um caso de morte natural,

moção intestina, para o, na pessôa do in,dustrial Gus-
mesmo efeito". ! '. '

.

't N
-

d LI' tavo Wulceldors, de 41 a-
O rnlnlS 1'0 ,egrao e -

•

NA
,
,CAIXA DE MOBILIZACÃO BANCÁRIA

Boto foi exonerado das fun- cia feita por um dêles -

ao

ções de Diretor do Depar- . Chefe do Gabinete Militar

RIO 28 (V. A.) - A na-
,
do Banco do Brasil. Refere- bancos seus devedores e da' classifico-u de pasmosas. 101' de 40 milhões e cujo va- da de 30 milhões. , ordem do dia o relatório, em

ção v�i conhecer os têrmos se êste a um projeto em Carteira. de Redescontos. SÔ- Ontem mesmo, no exem- lor �erdadeiro f!co� asta- i, E' .que a Câma�� iniciou, avulso amplamente divul

de um inquérito parlamen- curso naquela casa do Con- bre o assunto, o sr, Raul plo que lembrou, um banco, beleCldo, em avaliação pos- : a noite uma reuma o secre- gado 'entre os deputados, e

tal', secreto, realizado na gresso, para permitir' que a Pila pediu o referido inqué- devedor de 30 milhões con- ter ior, ser de 4 milhões. \ ta para examinar o relatõ- já de acesso à imprensa,

Câmara dos Deputados e Caixa de Mobilização Ban-' l:itO e urna comissão espe- seguiu avaliação para uma Pois a despeito disto a Cai-Ido da comissão de inquéri- para só depois ser decidido

que constitui uma espécie cária receba em pagamento. cial chegou a conclusões sua propriedade, dada co- xa recebeu a propriedade to e decidiu torná-la públí- o procedimento da Câmara

de continuação do inquérito de dívidas os imóveis de' que o sr, José Bonifácio mo garantia à Caixa, ao va- como capaz de cobrir a díví- 1 ca. Assim, será incluído na quanto ao projeto.
--------�-------------------------------------------

------

.----.1 r--,-o-'iIEm Conferência
i Ru����R de _ lC?mdais .Snti.oD!á ..

,e ,

\
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sva·

I· Domin.os F., I� I N 11
* I do, Aranha

IdA
• • • .675 6� Ie qUino. • I RIO, 28 (V. A.) °

sr'j
rial, embora o venha negan-

...�'-=:::-:;:: 8 págs.
---- .. -----.---- ,,------.- _." - -" --,,--- �()�()�()�(;_"$l---O�O'�-(2.� I do sistemàticamente aos
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.
' do Aranha, que e dado co- tre dOIS bons amigos de lon-

r

DepoAr Vargas II mo coordenador do .�·OVi_1 gos ��os que habitualmente'
mento de reforma mmlste-l se VISitam.

.

. \��)eIIIH����
RIO, 28 (V. A.) - ° sr. tamento de Portos e Costas, do Sr. Presidente da Repú- I

Rui Almeida apresentou on-I em data de 23 de janeiro do blica (discurso do Deputa- \
tem na Câmara dos Deputa-] corrente ano, por haver pro- do Armando Falcão, de 9 de

dos requerimento endere- I curado "oito ou dez" Ofici- .abr il 'corí'ente, pago 2.514,
çado ao Ministério da Marf-

.

ais-Generais e os convida- 2a col. do Diár:o do COI1-

nha, para saber "se é ver- do a depor 'o Presidente, da gresso Nac ional.j Lm caso I
dade que o Almirante Pena República, segundo' denún- afirmativo, quais as provi- I

,

dêncías adotadas por êsse I'Ministério".
,

\

il�l� ��
Para Trabalhar

ma, em sua exposição ao ta do ônus que acarretar pa- 1'OS estão rio firm'e propósi
chefe do Govêrno, ,esclarece ta a Nação e sabre a con-

I

to de abandonar os re,ba

que a restrição constitucio-l veni.ência no que diz respei- nhos, c:;ts� não sejam toma
nal do direito de próp1J:ieda- I to ap ap,l:oveitamento agrí- 'das providências pelo govêr
de permissiva da desapro-, cola da região· a ser desa- no federal para o amparo .a

priação sempre dependeu I propriada. pecuária.
_

de legislação ordinária que
'

lhe tem definido' os casos e CHUVAS EM ALAGOAS DEZ AÇUDES CONSTRUI-

regulamentado o problema. Maceió, 28 (V. A.) ,- Nos DOS NA BAHIA
Mais adiante, frisá o titu- últimos dias tem caído chu-I

.

lar da pasta da Justiça, que vas e11.,quase todo o Esta- Salvador, 2� .

CV. A,) ,-:-
,1. referida desapropriação :lo. Os flagelados estão ago- i Apesar das dlflclddades f1-

,stá, todavia, prevista no ca pedindo s�mente para 'II nanceir�s qu: o .Estado a-

:,rtigo H7 da Constituição, voltar aos seus campos. ' travessa, de Janeiro a e�td' Atacado po'r'Jrecisamente com objetivo AFTOSA II data foram cO'llcIuídos pelo
de justa distribuição da I govêrno do Estado dez açu- d Jpropriedade, com igual 0- João Pessoa, 28 (V. A.) : des, com uma capacidáde nas ara-
9prtunidacle para todos.'

1- Apesar das chuva� que' total de 5.838.200 metros'
Conclui o ministro da cairam sôbi'e a região, con-

: cúbicos, sendo ao' mesmo racas
Justiça sugerindo que seja tinua gravíssima a situação tempo inteiramente recons-

o ::tsslJnto submetido aos dos criad<'lres. Agora,' está truído o açude Lapinha, em

minist�;ós dá �:F.'a'zê1di'il(l-f\ A- :;rassando, em certa região Monte Santo, corri a capaci
gricultura, afim de ser exà" rlo Estado, a febr,e aftosa. 1 dade de 12.800 metros cúbi- A,) - ° colono
minado sob o ponto de vi.s- 1"l!}1)1 vista disso, os fazendei-

I

cos, '

Causou Mortes
Monte

o Vulcão d
Aso

Militares No Ban�
co Dos Réus

São os r{;us: capitiio Ec!

son Teixeirá Franco, o sa1'

sento Floral(�o Luquirie e

J'S soldados Fedro Luiz da

acusados,_ respor.s'áveis pela
morte: 'de U,I)l tor,ce�or,
Je nome Osvaldo FelTein�

da Silva.

�osta, Jair Vitorino, Corvi

(10' Teixeira dJ" Costa, Fran-

c:isco BasílIO G<'.lvlio e Vai
,�,

�demar José da Silveira. A.

tuarão na acusaçã::> particu- I
. I

lar os advogados Simão Pe·
ceira e Osvaldo Pierucett(
deputados da ,U, D. N.

perdido,

PORTO ALECRE, ·28 (V.
Giocondo

Marçoni, acompanhado por

Morreu a bo'rdo
Avião

I
'

do, Clf�olas irá á
Ua,mara

:iiordano Panazzolo; ambos
cesidente no município de

Bento Gonçalves foram pes

car. ,Repentinamente, Gio
condo foi atacado por dua�

jararacas, pe'rdendo ,imedia

tamente o uso da visão.S. PAULO, '28 [V. A.) nos, casa.do, residente à a ...

venida Atlântica' n. 1050,
apartamento 901, np Rio de

Janeiro. Gustavo embarcara putaêlos, sr. Nerêu Ramos, sesperado saiu a correr aos

RIO, 28 (V. A.) - ° pre-

3idl?nte da ·Câmara dos De- Julgando-se

no ayião prefixo PPC-BU, comunicoll\ontem que o sr..gritos, até que exausto, a

com destino à capital da Re- Joãõ Cléofas;-,ministro da j,oelhou-'se e começou a

pública, mas logo que o a- Agricultura, ma{'éoL!, o dia 6 orar, pedindo à virgem que

parelho levantou vôo, uma
o amparasse naquele tran-

do mês vindouro 'para ffim- s.e de d_ôr. Encontrado e re.das aero-moças percebeu 'I ''-lo /"
,

que o industrial se' sentia p,arec,er aque a casa do Con- onduzido à sua casa, Gio-
A gresso, Sua convocacão y:_ ' ..

mal, Procurando socorre-lo,
. .

erndo, com surpresa, venfl-

a aeromoça verificou que jl obrigará
a discorrer sôbré o

�u
dois dias depois que es

nada podia faz·er pois Gus- problema da sêca nordestj- 'av'fl completamente resta-

tav acabara de falecer. lia.
- �

elec\'tk). ---...
.

.

J ��
-

". A ponte Hercílio Luz está sendo, no estrado
,oi< ':' de madeira, uma novidade boa; pois que os ca-

caréus que assoalhavam o seu piso e o seu tráfego,
já de tão velhos, cheiravam a pau podre.

Convém, no entanto, observar, com a maior, de

licadeza, que o tempo-vai passando, os dias vão cor

rendo, f aquilo parece obra de Santa Engrácia. Não
acaba. Perturba o trânsito, há infinitos meses.

Depois, desejaríamos saber se não se fará al

rrc:m cousêrto na infra-estrutura daquêle trabalho de

arte e sabedoria, que Hercílto, o gigante, fêz esten

der entre li Continente e a Ilha.
Não é só raspar a ferrugem, sapecar o zarcão e

o pixe, o a que aludimos. É algo mais.
A ponte, a grande ponte, custou bom dinheiro,

bem empregado dinheiro. A madeirinha de cima é
uma coisinha de nada, se nos lembrarmos de quan
to aço foi tramado, por cima e por baixo da ponte.
Aí é que bate o essencial, o mais necessário, o indis

pensável à segurança do monumento, primeiro entre

os maiores, no Estado de Santa Catarina. -

.

Se o Governador qui r-er, póde verificar o' caso.

Verificá-lo e dar-lhe rem';dig. Uma comissão de eu- I

genheíros não seria lá tão custosa para os cofres do
Estada: "

'·Ainda- que 'custasse bastante, o .numerázio des
penddo \aleiia a pen�'dc o ser. Porque, se essa pon
te f'ôr aba ixo, adeus minI:ás encomendas! Um Deus
nos a'211da, dêsse flagelo" que nã,o agouramos, mas,
sint prevenimos.

O progresso de Santa Catarina passaria por urna

catástrofe, na. hipótese pessimista supra-iildicada.
Acautele-se o que ter�'lOs, ganhando com o des

frute dos juros, sem sac:'ifício do enorme éahedal
que O' istmo de aço, alí ir!vertido, rende para todos
os catarinenses.

Se�hor Governador, : elo muit9 que Vossa Ex
celência quer à sua e nOé'3a terra, :.__ mande verifi
car o metal da Ponte! Não é oposição, é colabol'açú,o
de qw:'m grita, advertino o o perigo, antes que êle
des� r:::cc, como um furac:-.o, o seu Govêr,no e o seu

nome.

Creia que só temos l!m interêsse, uma ambicão
uma vontade,' um norte: o da felicidade públic� �
particular, de cada um e (.]e todos.

.

linda o (Q.ueb ra ..Bonde» ,de
�

Salvador
SALVADOR, 28 (V. A.) Câmara Civil do Tribunal

• I
'

Encerrou-se, no Tribu-; mas o procurador do Esta-
;:a1 de Justiça, a questão

I
do opôs embargos, pleitean

,�ntre a Companl1ia Linha: do a redução da indenização
Circular e o' Estado, para a ii· na base do tempo realmen

ndenização, por ês,te, dos te indispensável para a com-

lanos sofriçlos por' aquela, panhia reparar, os veículos
�m 1930, quando Cio movi- danificados. Os embargos
nento popular conhecido foram julgados sábado, ter
)01' "qyebra bonde". minando o julgamento com o

Os debates se prolonga- resultado acima.

de-

meira instância, para o pa

gamen to dos lucros cessan

te�, �o montante de mais 131
mllhoes. A sentença foi con-I
firmada em 1951, pela 2ft

,

:'am até a noite, verifican- •••••••••••••••••••••
lo-se após a votação
,:om' execção do relator

sembargador Cleobaldo

que

de

Go-

() RISODA CIDADE•••

mes, todos os demais fica-
I

ram com o voto vencido do

Jesembargador Souza Car

neiro e do revisor, desem-:
bargador André Teixeira, I
'I

!
fIxando os ucros cessan te'3 I
da Companhia em 5 milhões I
de ,cruzeiros ·e frações.
Pelos danos sofridos, a

Companhia já recebeu cêrca
de 13 milhões de cruzeiros,
obtendo depois nova conde-

,.,:;;:--_

- Aquela bandeirinha lá

será do jogo?
- Pode ser que seja, mas
também pode se·r da

quelas q'ue existem por

aí, para. ·marcarem o

local de pedras funda

mentais do govêrno!!!

nação do Estado, em pri-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Navio-Motor - "Carl Hoepcke"
tLAPIDEZ - CONFORTu - t;.t:GUHANÇA

ViageM entre FLORIANÓPOLIS li': RIO DE JANEIRO

DR. JULIO DOIN VIEIRA
ESPEUALISTA' EM DOENÇAS DOS OLHOS,. IOUyIDOS, NARIZ E GARGANTA' I

Ex-A�sistente na Policlinica Geral do Rio de .Janei- 1
1'0, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leo po ld in a

Ráilway e no Hospital São João Batista da Lagoa.
Curso nu Departamento Nacional de Saúde

Consultas àiáriHmenle das 10 às 12 horas,
3as. e 548. feiras de 15 às 18 horas.

-

Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10
horas.

Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho .

Residêncía : Travessa Urussanga 2. - Apt. 102 •

DR. I. LOBA'fO' i''''ILBO
D"",uça. ,.. ap.r01l1.0 ,realllr_tór'.
TUBJ:JlCVLOS.

&.&DIOGRAFIA. B RADIOSCqPIA DOS Pux...o••

Clrurei. 110 Torax

(;"tlollltórÍo: En" F.Up. Scàmldt n. '1,

Bes.: Rua São J(lr�e D. 80. LHàriameqta, da. 16 à. 18 laor••

DR. M.. S. CAVALCANTl
CUaiee .ltcIu.''''......te ... er1••�

au B&loianllla lIarinho, 1•. - Talefona (•• ) '71.

DR. JOSÉ ARAUJOROSARIO
Cliaiea Médica - LloeDea& ... crl.".tu

'fr .. tAmelltO d. Bronq1llÍ.te, em .dulto•• crianca.)
CêlUlultórlo: Vitor\ I.irelea, 18 - l�. and.r.
Il-tnarlo: D.,!! lo,a0l"" n.se • �a. 1,.'0 •• I,IO/·llora. _

.....ldli ..eI.:' Av.nida Rio Br�lco, UI - I'on. 1.11.',

._--_._-------�----------------

DR. NEWTON D'AVILA
Cl".,C'. C.l·al - Doenç•• d. Senor•• - Pree.......

l:IetricldacJe lIIé4l1ca

C..... ltOrl·o: Rua Vitor Meüiel•• n. 18 - T.I.loa. 1"1'.

Co_mit.. : A. 1l,10 ·hor••• à tarda da. li I!.orj.. am .1.....

R..ld••cl.: Roa Vidal R.mo•• - T.l.fon. 1.,fll.

DR. WALMOR ZOMER GARCIA

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
Un.iversidade do Brasil

Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital
I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
Médico do Hospital de Caridade I·

! DOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES

I Cons,: Rua João Pinto n. 16; das 16,00 às 18,00 horas. I

Pela manhã atende diàriamente no Hospital I
.

de Caridade.
Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692 .

Dr. Alvaro de Carvalho
Comunica a�s seus clientes, ter reassumido a sua

l:.lini·ca. de crianças.
,Consultório: Ru,a -'Trajano n. 12 - 10 andar, das

14 horas ás 18 horas.

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS.

ZANY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRÃO

, - CONTADOR :.-_

ADMINISTRAÇÃO
Redacão e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n.

•

Tel. �022 - Cx. Postal, 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes:
Representações A. S. Lara, Ltda. '

Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro .

Reprejor Ltda,
Rua Felipe de Oliveira, n. 21

'I'el.: 32-9873 - São Paulo.
.

ASSINATURAS

6° andar

Na Capital
Ano Cr$

Cr$
170,u-I
90,00Semestre .

No Interior
Ano Cr$
Semestre .. ,.: ,...... Cr$
Anúncios mediantes contráto.

200.00
110,00

0'8 originais, mesmo não publicados,
serão devolvidos.

.

A direção não se responsabiliza pelo.
ceitos emitidos nos artigos assinados.

não

con-

ADVOGADOS
DR. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

FOro em areral, Becursos ,erante o Supremo Tribl
aal F�deral e Tribunal Federai de Recursol.

.

ESCRITóRIOS
Florianópolis _ Edifício São Jorare, rua Trajaa.

l::! - 10 andar - sala 1
Rio de Janeíro v-c- Edífícío Borba Gato, A\leal.�

Antôllio Carlos 207 - sala 1º�3.

Advocacia' 8 Confabilidade
DR. .SHVAM FUGAPANl

- Adv'lgado _

,.\CACIO. GARlhALDl S. THIAGO
- Contabilista -

�dltlclO
..

L.PASE" - 6° .anda!'.

OR�jOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOi�ADO -

f:alxa ,..&&1 III - lt...Jal - aa.ta C.tarlJu

160

Informações
U.eis

O leitor encontrará. nes

ja coluna, informações que
nec.essita, díàríamente e de
imediato:
JORNAIS Telefone ',.
O Estado ,.... :t022 ''t

A Gazeta 2.656
Diário da Tarde .'. 3.579
Diário da Manhã '," 2.463 �

A Verdade 2.01h
imprensa Oficial
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) .

(Portaria) , .

Nerêu Ramos ; ..

Militar .

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor

2.6SR

2.31-1
2.0:J6
H.831
a.157

3.153

Carlos Corrêa ... 3.121
CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla-
mações)' .

Polícia (Sala Comis-
sário) .

Polícía . <Gab. Dele-
gado) .

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC .

Cruzeiro do Sul .

Panair :.
Varig .

Lóide Aéreo .

Real
'

.

Scandinavas .

HOTÉIS

3.3L3

2.4U-1

2.59·1

:1.700
2.500
3.:';53
2.32,)
2.402

•

2.3;)8
2.500

Lux ............•.

Magestic .

Metropol ....•....

r La Porta .....

'

....

'Cacique ........•..

Central .

Estr�ía .-.

Ideal .

ESTREITO
Disque .........•.

I------__------�-

J
I ���-!�d��!!�'"
casa de pequena família.

I Paga-se muito" bem.
Tratar à Rua Tiradentes.

: 7 (Sobrado).

2,021
2.276
3.147
3.321
8.449
2.691
3.371
3.659

06

l:l!t�.i8íi! intermediáriA!! em ,tAjal • SaM tua, aea ó-O .�I!t,. t'J ith'fl',

para o mov:,me.to de paaa&&,eiroa.

NAVIO-MOTOR' CARL HOEPCKE
Próximas' saídas

I D A

('
�
r"

,-
f
r

Rua Jerônimo Coelho, 16 -- Floria!l'ôpolis
-------------------------------------------------------------------------------��'-----------------------------------------------------------------------------

Lavando com�,-�la:bãO
\iirgem [Sf)'ecialidade
da Cla. ilTZEL INBDSTBI3L-J8IDvllle. (marca registrada'

���������_e-c_o_D_o�-��-te��o e �Dheiro

de Itajaí .J,".-" ../.
10/kJ'

19/4 ,21;4
1/5 ...

/ 3/5'
12/5 r'·./ 14/5
.23/j�/ 25/5

.'
"" "'Z/6· . 5/6

�/ 14/6 16/6
".. Horârio de saída:

/'"

de Fpolis.

de Fpolis., às 24 horas
do Rio, às '1 horas

Para maia informações dirijam-8t1 1

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

EMPR:l:SA NACIONAL D. NAnGAçAO HOEPCK.•

Rua Deodo'ro _ Caixa POltal a.'n - 'f.I.f-o.. : 1.111.
I

rarmacias'
de Pl'dntão

18 Sábado � Farmácia No

turna' - Trajano.
19 Domingo -- Farmácia No

turna - Trajano.
25 Sábado - Farmácia .Es

perança - Cons. Mafra.
�G Domingo -- F_armácia Es-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�\'A
"g

'NO' LAR E NA SOCIEDADE

Experimente boje

I, Ocorre, nesta data, o an i- des.
! versário natalício do nosso O ESTADO, com prazer.

l i!ustl'� confrade sr'. Cei. Cid cumprimenta-a.

l--��--

O\,�o��;;ml:::i:i:I;;:r;;an�: Dr. TOLENTINO DE CARVALHO
e batem-se as mesmas 'até

adquirirem consistencia es

pessa. Em outro recipiente,
mistura-se as gemas, a man

teiga e o azeite até formar

uma massa homogena. Mis

ture 'todos os ingredientes
sólidos, exceto a maizena,
ajuntando-se em seguida es

sa as gemas de ovos'. Bate

se tudo junto. Esquenta-se
,a maquina de "waff'le" e,

quando estiver bem quente,
coloca-se a massa, deixando
se no calor de 5 a 7 minutos.

Gl'a,cilela Elizalde

Da Globe Press

Se a leitora dispõe de uma

máquina de "waffles", po

dia fazer com ela uma va

rieda-de de deliciosos pratos,
inclusive sobl'emessas.

Eis uma receita do Insti

tuto de Economia Domesti

ca da �eneral Eletric para

um "waff'le" que pode ser

servido com salma e ovos.

"Waffles" de maãzena

2 claras de ovos

2 gemas ,de ovos

1 1/2 xícara de manteiga
3 colheres de azeite

3 eolherin has de fermento

2 colheres de açucar

1 colherinha de sal,

1 1/2 xícara de maizena

Vejamos, outra receita,
desta vez para sobremessa.

"Waffles" de nozes

2 claras de ovos

2 gemas de ovos

1 2/3' xícaras de leite

1/4, de xícara de azeite

1 colherinha de essencia de

baunilha.
2 xícara de farinha de trigo
1 colherinha de sal

112 colherinha de açucar
3 colherinhas de fermento

1/2 xícara de nozes picadas.

As claras devem ser bem

batidas, até adquirirem con

sistente espessa, mas tendo
se cuidado .para que não fi-,

quem secas.

misturam-se

Em seguida,
as gemas, o

azeite e a, essencia de bau

nilha até que a massa fique
bem homogeneo. Coloquem
se em seguida os ingredien
tes sólidos e ajunta-se o lei

te. Bata-se a massa, até que

tudo.. fique bem misturado e

junta-se �as nozes e as cla-
I

ras de ovo, Esquenta a ma-

quina 'de fazer "waffles" e

coloque a massa 'de 5 a 7
minutos.

ANIVERSÁRIOS

I
Neida Marina Ferrari

Festeja, hoje, o seu ani

versário natalício, a interes

sante menina Neida Marina

Ferrari, filhinha do sr.

Djalma Ferrari, funcioná
rio do SESC e de sua exma.

espôsa d. Ney B. Ferrari,
caixa dos Serviços Aéreos

Cruzeiro do Sul Ltda.
A .g�lante a.niversariant.e IreunIra, por ISSO, na resI-

dência dos seus pais, as

Isuas amiguinhas, para as
,

comemorações do feliz ani- Iversá rio, com finas bebidas
I:::-_........,e .s�llg,fl d:ÍUJ:l.O;l. ,

em 1.833, na Bahia, os �

:wesos politicos do Forte do1----------
YIa�se haviam revolta-I Empregada10, renderam-se depois de

I . '

resistirem treis dias; F'amíl ia que se muda pa-
I I ra Pôrto Alegre, necessita

1 - em 1.836, o Almirante e i de uma empregada para le-
!
Barão do Amazonas, então var consigo. Bom ordenado.!110 Tenente da Armada, tou- Tratar à Avenida Mauro I

- --,-----

240 . As 8,15hs.Igarapé-Mirim, no Pa- Ramos, .

A I Br ian DONLEVY
,

, uga-se; d ie MURPHY em:

V d Aluga-se uma sala com CAVALEIROS DA BAN-
en e-se ,3m2 para comércio, ou es- DEIRA NEGRA

De ordem superior, aviso aos senhores mutuários mou

de empréstimos hipo rtecário s, em face da revisão e con- rá :

«uen te aumento das TAXAS D'ÁGUA E ESGÔTO, as

I�;uais, na forma contratual, são pagas por esta CEF e
_ em 1.843'\,na Paraiba,

c.eb ita daa, posteriormente, aos proprietários dos imóveis
nasceu a mais alta glóriarespectivos, que essas taxas contin uarão a ser satisfeí-
da pintura Brasileira, Pedrotas de acôrdo com os talões de cobrança, apresentados
Ame'I'I'cO de F'igueiredn epela repartição competente. '

2. Os mutuários, entretanto, que pretenderem dis- Melo a bravura do seu povo;
'.!utir, o novo lançamento das taxas em aprêço, dev,erão
2]Jresentar requerimento ao 'diretor da Carteira Hipote-! - em 1.859, faleceu na
cária desta CEF, em que sol:citará o não pagamento das' capital o habil advogado ca
�llesmas '1)01' parte desta CEF, declarando-se, outross.im, tarinense Caetano de Araucesponsável pelas multas ou outros tributos que decor-

f .io FigueI'edo Mendonça Fur-rerem dessa sua medida, caso não consiga solução avo-

l'ável para o que vier a pleitear.
,

tado, deputado provincial;
3. Quaisquer outras informações serão prestadas,

;'a Matriz da CEF, à rua Conselheiro Mafra, 60-62, diá-' - em 1.864, arriba à bar-
l'iamente no horário das 13 às 17 horas e aos sábados, ra do norte da capital a fra- AVISO
cas 9,30 às 11,30 horas. f

"

t "A "I Co.memorando a Caixa Econômica Federal de Santa Le, ficam convidados os só-ga amazonas, que eva-
.

f'
>, >

d t Cl 'bSecretaria Geral da CEF de Santa Catarina, em Flo-
. I Catarina, dia 30 de ,abril corrente, qumta- eIra, o seu ::10:; es e u e para umarianópolis, 25 de abi"il de 1953. va em missão especial no I sétimo (70) aniversário de instalação, o horário de ,ex- cxcurção "cinegética" aAri Mafra, Secretário g.eral. Rio da Prata o Conselhei110 r;edientt; externo nês'se dia será o das 9,30 às 11,30 horas. Massíambú, dia IOde

-------------------------------------------'----�I-------__________ Maio (Sexta-feira), abertu-
ra da, temporada de Caça.
Como de praxe saida às 4

(quatro)' horas da madru
gada, do Café Comércio
(Mercado Público).
Luiz Horn, Diretor Caça.

-- Ocorre, hoje, o an iver- Gonzaga, diretor de "A Im-

prensa", que se publica em

Caçador, neste Estado.
'-;�ll'ío natalício da in teres

sante menina SÔnia-Inês, fi
rhinha do sr. Nilo Cordeiro O aniversariante, que des

fruta de vasto círculo de re

lações na sociedade catari

n en se, aerá alvo" por sem

dúvida, de expressivas e ca

tivantes homenagens, às

Dutra.
- DefIne, nesta data, o a

n íversá rio natalício do sr.

Henrique Jacques Bo iteux,
funcionário público federal,

Sta. Doris 'I'erezinha de

Almeida

NASCIMENTO
quais nos associamos,
prazer.

Está em festas o lar do

T. Eny Moura, funcionário
Ja firma Carlos Hoepcke S. Faz anos, hoje, a g rac io-

e sa senhorinha Doris Terezi

nha de Almeida, filha do sr.

,\. Comércio e Indústria
de sua exma. esposa d. Ida

Mendonça Moura; com o Celso de Almeida, Inspetor
nascim.ento na Maternidade de F'az.enda..e fino ornamen

"Dr. Carlos Corrêa", de um to da sociedade loca!.

robusto garôto. Pelo seu aniversário será

CeI. Cid Gonzaga muito cumprimentada pelo
seu vasto circulo de amiza-

ESPÉCIALISTA EM OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA comunica á sua clientela que trasferiu seu

consultório para. a rua Nunes Machado 7 - 10 andar,
E<.f:ficio São Franscisco esquina com a João Pinto

DAS 15 às 18 HORAS

� 'Vende-se
fl,�'\� v� Por motivo de entrega do-�. :':��.1 prédioonde esta instalado c

I
'Bar São José, na Cidade de

,\, Biguaçn, vende-se os se-

guiri'):es u tencilos :

'P
6I1cc,'/II(J/lde

RII'l blllJ1l9
o SEU

marca

SOBRETUDO

REHHER
DE PURA LÃ

- SOB"MEDIDA.-
Uma.

Bacelli.

Uma

sorveteria

LOJA: Rua Felipe Schmidt
7-A

- FLORIANóPOLIS -

geladeira marca

'::;opeland.
Duas mesas de Snocker.

Mesas, cadeiras, louças,
vitrines, etc.

Preço de ocasião.

Praça Nereu Ramos

Biguaçu, 15-4-953.Ven_de-se
Uma casa de material si,

'Ita em Coqueiros, na praia _

do-melo.
.

Informações nesta Reda- Ailslne "O ESTADO"

Econômica Federal
Catarina

Caixa
de Santa
Aviso Imporrente

\

Tavares Bastos; I
10 Sext.a-feira - FaI'�á-

cia da Fe - Rua Felipe
- em 1.870, em Vassou-j Schmidt,

ras, Rio, nasceu Joaquim o-I 2 Sábado Farmácia

sório Duque Estrada, que MOderna,- Rua João Pi:lt�, :--w"S z::::,. !..-.faleceu 'em 6 de Fevereiro ' 3 Dommgo - Farmácia �'� Lª r.a.lJde 1927. Foi o autor da le- Moderna r-= Rua João Pin,. '

tra do Hino Nacional; to. i As 8hs.

9 Sábado Farmácia David WAYNE - Ton
- em ,1.870, depois de Santo Antônio - Rua João WELL - Marina BERTI

,

"

- em 1.754, o Forte do terminada a guerra do Pa- Pinto. I em:

Rio Pardo foi atacad6, pelos raguai, chega ao Rio o Ma- 10 Domingo - Farmácia HEROIS DA RETAGUAR-
I

"

guaranís das Missões jesui- reçhal çonJ�, çt..'Eu;" Santo Antônio - Rua João :
.. "

DA
ticas, sendo' repalidoa pelo Pinto. No programa:
Coronel Tomaz Luiz Osório, - em 1.874, Por aviso do Hi Sábado -,-- ,Farmácia; Cine Jornal. Nac.
d e cuja tropa faziam parte Ministerio da Marinha, des- Catarinense - Rua Traja- Preços: 7,00 - 3,50
'nfantaria do Rio, Gragões ta data, foi mandado cons- no. Imp. até 14 anos.

ío Rio G. e aventureiros de tru ír no terreno do antigo 17 Domingo Farmácia I '

�iIo Paulo e Santa Catarina; forte de S. Barbosa, na ca- nCoa.t.dn:n;; - �u:
T. r�ja.':m;�1 ;iI,,-..�IIiWJ..'pítal, um predio para insta-

"

'

" IfIIII.l--:ij:r::- em 1.824, no Ceará, lar a Capitania do Porto; 23 Sabado - F'armác ia ' _.
, , _ ,.. . I

leu-se a deposição do p resi- Noturna - Rua 'I'rajano. As 8hs.
lente Costa Barros, -sendo

- em 1.890, E' nomeado 24 Domingo - Farmácia Antony BEXTER _ Eleo-
'leito pela�Assembléia con- Chefe de Policia do Estado Noturna _ Rua Trajano. n or PARKER em:
vocada por Pereira F'iguei- o dr. Candido Va.leriano da 30 Sábado - Farmácia VALENTIN<1
ras, na cidade de Fortaleza, Silva Freire, mais tarde I Esperança .s:' Rua Conse- Ray MILLAND _ Hele-
Alencar Araripe; Tuiz federal; lheiro Mafra. na CARTER em:

André Niló Tadasco 31 Domingo - Farmácia O ULTIMO BALUARTE
Esperança - Rua Conse- No programa:
lheiro Mafra. Cine Jorna!. Nac.

O serviço noturno será Preços: 6,20 ___: 3,50
efetuado pelas Parmácías Imp. 'até 14 anos.

Santo Antônio, Moderna e
_�_,_,

Noturna, situadas às ruas'

Toão Pinto e Trajano n. 17.

com

Vende-se urna casa de c ritório, com vitrine pró-
'

material nova, sita á rua

I

�ria e. estera de aco, sita à
Antônio Matos Areas, sem

I :'ua 24 de maio no'Estreito,
número -, Estreito. Canto. I a o lado do n. 720. Vêr e tra-
Vêr e tratar a rua Ce!.: tal' com o proprietlitrio no

Pedro Demoro. 1.617. I citado número. i Clube de Cae'o,
',Caixa Econômica Federal ! Tiro e Pesca C.

de, Santa Catarina de Magalhães

Amanhã -- Ritz e Glória
Filmes,Magí�tral apresentação da «França

,

destinada a invulgar tríuní«:
t

(c}f.�\�'i
.

_I

'����s�\\}\\ �;----.c�'_=:::-I�

Uma sátira deliciosa e colorida, filmada ,com
tôda a malicia Que caracteriza o mundialmente

. aplaudido ció�ma francês!

Passado i t t3 r rn (� (L� S
de PI�ntãoHoje no i

I
I

Antonio Saraiva e o dr. Au- �
relino C.

rilÊS DE MAIO29 DE ABRIL

A data nos recorda que:
- em 1.720 o ouvidor de

São Paulo, Rafael Pires

Pardinho, em correição às

vilas do sul, estabelece os

limites entre as vilas de S.

Francisco e Paranaguá pelo
Rio Guaratuba.

AVÉNTURAS DO ZE-MUTRETA.. AO

I

I2ITZ
As G - 8hs.

COLE' - Irts Del MAR
- Abel PERA em:

FALSO DETETIVE

N o programa:
Cine Jorna!. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Livre.

ES-

'I' As 8hs.

I Robert TAYLOR :_ Viven
lJEIGH em :

A PONTE DE WATERLOO

I
I,
i

N o programa:

Cine J o rnal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

Au-

!Vende-seI
I Q Bar MOTORISTA, Rua

í
do Mercado n. 39.

- ......._"""""'..

i' Tratar no' mesmo.

;</,,,"';.),;u;;�t&�l1,l;�

As 8hs.

Ricahrd CONTE - Julie
ADAMS em:

ASSASSINOS ENTRE

TRELAS
No programa:

Cine Jorna!. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos,

f3Lf)I?I�
EsfreUo

, No programa:
'Cin,e Jornal. Nac.

Preços: 3,50 - 2,00
Imp. até 14 anos.

De ordem do sr, Presiden-

y.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A COl\HSSÃO

"
___ .. � ......__.'u ... · ..__.

__� _
- ---

D_01J'in80 O 1'(O�Re'o��'Ritiu"'tt
I I f EMPOLGA A "TORCIDA" FLORIANOPOL TTANA A REALIZAÇÃO, NO PRO�IM{) DOMINGO, NO ESTADIO DA F. C. F., DO I I I

I' .,1 GIGANTESCO E SENSACIONAL TORNE [O "INITIUM" DO CAMPEONl\TO DE PROFISSIONAIS DA CAPITAL, TOMANDO I I I,

I
PARTE' OS CLUBES ATLÉTICO, AVAl, B0CAIUVA;A�;yi:��:SE, GUARANI, IMBITURA E PAULA RAMOS. I I I

"O Estad O E s p O ·r t i v o"
·_() ()_O_()_()_()._.()_O�o o o o�O�()�(o ()�()�() )�()�()�()�() ()�()�()�()�()�()_

I .

,

Universitários ,Paranaenses I Bocaiuva" dia r
No estádio da F. C. F. o prélio que está atraindo a atenção do público esportivo·A atração da. semana ê

I d f'eit ri, • Serão protagonistas os do a peleja em homenagem que o público amante do es- Aguardem o embate entre
rá eva a a e el o Ulepols . I . . ,. I'· . , .

d t d t
.

i conjuntos do Bocaiuva e ao Ministério do Trabalho. porte-rei ass ist irá depois e os es u an es araucarianos

d: aman.hã, em comemora-: dos Universitários do ViSi-1 Será uma partida por cerol' amanhã, na velha praça es- e o pot�nte conjunto da nos-

çao ao DIa do Trabalho. I nho Estado do Paraná, sen-; to movimentada e atraente portiva da rua Bocaiuva.. I
sa Mar-inha de Gue\ra. 'Programa das festividades de IOde Maio, organizado

pelas Associações e Sindical os de Classe de Plorfanõpe,
Iis, com a colaboração da Delegacia Regional do

Trabalho

�(,..-(�(��()...)--(�()�(�()�()....().....()._.()�()4!!f -()-()�

FESTEJOS COMEMORATIVOS DO
"DIA DO TRABALHO"

sem dúvida a peleja que se- .

Jogará Nesta Ca�ital o Guarani, �e �am�inas
Fomos ôntem informados Assentada para o dia 5 de�aio a exibição do Finalmente teremos, em I cem-por-cento ao público.

'pelo esportista Niv�ldo M�- ! . "bugre" frente ao Figueirense . nossa cancha, após anos de f!orianopolitano, pois elas-

chado, esforçado vlcepresl-.
. espera, um clube paulista. se e combatividade não lhes

dente do F'igueirense, ter o Campinas, para a vinda do
I
com o "Furacão Negro", na. ,. _ '. .

falta.

alvinegro encerrado nego- i "bugre" paulista á nossa
I
noite de 5 de maio

vindou-1'
O Guaraní, não resta �ÚVI-

ciações com o Guaraní,. de • Capital, para um amistoso. 1'0. .

.

da,' saberá Impress ionar I Aguardem-no!

A.s 6,00hs. - Salva de rojões.'
As 6,30hs.·- Páscoa do; Operários Católicos na Cate

dral Metrop Iitana.
AS 9,00hs. - Partidas d Pin-Porig, na séde da União

Operária, e re as equipes:

10 - GR'FICO x UNIÃO
2° - CIR<pULO x JOC
30 - VENCEDOR DO 10 x VENCEDOR

A DO 20. Serã� cferecidas medalhas aos ven

cedores. Homenagem ao Instituto de Apo
sentadoria e� Pensões dos Comérciários.-.

O)__f)�()�()�()""'(> __()._.()�()_()....()....()._.()�()�()�()�(); I!I)_(__(_(_().....().-(,_:(�().-..<,...
As 10,00hs. - Vivita ào Cemitêr]o, onde se colocará uma

corôa de flôues no 'Ossâr-io Geral.· .

?�s 10,30hs. - Visita de uITÍ:1 Comissão ao Exmo. Sr. Go
vernador do :E, tado.

As '13,00hs. - Início da pante-esport.iva no Campo da Fe

deração Catar inense de Futebol.
is 13,30hs. - 1° jogo - JOC x Associação dos Alfaiates.

Homenagem iao Instituto de Aposentadoria
e Pensões dos Empregados de" Transportes
e Cargas.

(

OS FESTEJOS DO DIA DO SENTENCIADO ,BRASIL, CAMPEÃO SUL�MERICANO DE' , EM TUBARÃO, DIA
i .

, . ATLETISMO 1°, O'FIGUEIRENSE'
Como soe acontecer to- Obras Públicas; Juiz de Di-;· �

._�.
,

.

dos os anos, o dia 26 de a- reito da La vara e Conse-
I
A contagem geral -, Recordes dos brasileiros I Ainda entusiasmado com

bril é comemorado condig- lheiro Antônio Santaella.! SANT,IAGO, 27 (U. P.) -

i Argentina ocupou o terceiro 'a façanha €le domingo últí
namente pelos reclusos da Venceu a turma composta. O Brasil foi proclamado posto com 177,5 pontos. Os quandomo em Brusque,
Penitenciária do Estado, em dos sentenciados numeros: campeão ·su]-americane d.e· demais naises participantes

I ," "surrou" "ó Paysandú por
virtude de ser o "Dia do. 34 - 1533 - 1617 - 1468 atletismo terminando hoje o: 'terminaram com as segu in- nada menos de oito tentos
Sentenciado". 1- ,1560 - 1563 ,e 1570. torneio. que se vinha cele-, tes contagens: Perú 33, U- contra três, irá a equipe do
Para este ano, foi elabo- i AS 9,15 - Prova do que- brando nesta capital, com o I ruguai 27, Equador 13 ,e Figueirense á cidade de Tu�

rado caprichoso programa bra pote - foram homena-- total de 205 pontos. O Chi_I, Paraguai 10,5.· barão, no dia 1.0 de Maio.
comemorativo, que constou

I
geados - Comandante do ie classificou-se em segun- Os brasileiros batem re- preliando á tarde contra o

do seguinte: Período da ma- '5.0 Distrito Naval Juiz de do IU�'ar com 180 pontos e a cordes forte "onze" do Grêmio Es-
nhã - provas e resultados.

I
Direito da 2.a vara e, Con- Santiago do Chile, 27 (U., portivo Cidade Azul.

Às 8;00 hora-s, foi dispu-: 'selheíro Victor Lima e que .()....()�)...'E·(}_)_ P.) - Wilson Gomes car-I Espera-se novo sucesso de
tada . a prova, CABO DE, apresentou como vencedor Arturzinho; Juraci, Passos neiro, do B.rasil;- venceu -. a "Furacão Negro", tão bem

.'
\ GUERRA em homenagem ao José Herrriílio Bernardo. e Bé, Carioca, Alcides,

Bá',
prova dos 400 metros com

I
organizado e preparado pe-

Diretor da Faculdade de I Às 10,00 - Corrida dos Minhóca e Artur. , barreil'�s, com o expressivo! lo tenente Carlos Dantas.

Dir��it�; Presidente da As-I1..000 metros: Homenagem ?ub·as. n�tas: à,s. 12,00 t�m�o de 51"�/10, que con�-II .

sociaçao de Imprensa; Cor- ao Dr. Paulo Fontes D. D. fOI oferecida as autondades titu i novo recorda su lamer i.
I

.

I'
�_'

regedor Geral da Justiça e Prefeito Munici.pal; Prof. convidados e funcionários cano. '

Diretor da Penitenciária. A' Flávio Ferrari - presiden- daquela modelar casa de O recorde anterior era de de março, p. passado, duo
Pl'OV� disputada com muita I te _.da Câmara Municipal e .correções, suculenta chur- 52"7/10 e pertencia ao mes- � rante a competiçâo prepara-

vibração por parte dos as- JUIzado de Menores. rascada. mo atléta, tendo sido esta- tória para o Campeonato
sistentes t�rminou, empata-II .

Esta prova. f�i .

bem �is- Otima impressão : obtive. belecjdo r..� sula�ericano de : Brasileiro al í rel aiza do. En-
da. As equipes eram forma- putada do prrncrpro ao fim. mos quando pis�mos' no 10- Buenos AIres em 1952. con trando-se em grande for
das ;01' Internos e Exter-I Venceu', Anizió Raul de cal ànde foi herguido o pa- Santiago do Chile, 17 (V. ma e tendo competido num

nos. Brito - chegando em 2.0 vilhão do Estádio Esperan- A.) - O atléta brasileiro dia de multa chuva, Dam-
Às 8,15 - Foi disputada 1 Nilton dos Sa�tos ê 3.0 Irí- 'çrt F. C, sem dúvida o me- Alcides Dambrós, de 32 anos brós pediu e obteve permis

a prova do, ovo na qual fo-
I
neu Krick. Ilhor de nossa varzea. O pa- de idade, derrubou o recor- são para nova tentativa, 10-

ram homenageados :. Presi-' No período da tarde foi vilhão que recebeu o nome de sulamericano do lança- grando, assim, o resultado
dente do Tribunal de Jus-

I
disputada sensacional par- do Dr. Romeu Sebastião Ne- nento do peso, com a mar- que figurará como novo re

tiça, Comandante da Polícia! tida de futebol entre os po- 'ves está situado em ótimo ca de 15 mt. 59. O recorde corde sulame1'icano da pro
Militar e Conselheiro NilS'bn

I derosos esquadrões do Es� lugar, permitindo aosm es-' anterior, de 1.5mt.36, estava va.

Vjeira Borges, apresentou; perança F. C., o leão da var-
.

pectadores visão perfeita de: em pod,er do ar�entino Emi- Santiago do Chile, 27 (V.
os seguintes resultado�: 1.0'

I
zea x E. C. Flamengo. O Es-, todos os lances das parti-

I
lio Malchiodi, que se clas-

I
A.) - A equipe feminina .q---o._.()....()�()....()....o ()._ww.()�()._.()�

lugar --:. Olavo João da. perança fazendo ahrde de

I
das ali disputadas. i sificou no 1.0 lugar, no cer- ,brasileira logrou excepcio-

Silva - '2.0 José Hermínio' seu melhor jdgo, conseguiu O Estádio, conta tambem
.

tame de 1943. Recorda-se, a nal resultado ao ganhar comI I
.

,

Bernardo e ,em 3.0 Manuel, le�ar �e. vencido O· ,esqua- 20m um �lacar�, de bôa fei-
I
proposito, que Dambros, ga- i recorde sulamericano o re-

Avelino. I drao vIsItante pela conta� :ura e amda e todo cerca-, nhou esta prova dia 19 esta-
! vezamento de' 4 x 100 me

Às 8,30 - foi disputada gem de 5 tentos a 4. O Es- :10 em volta. E' sem dúvida, : belecendo a marca de 15mt. tros. A equipe brasileira es

a 'corrida dó' saco em home- I
perança jogou com a se- .uais uma grande vitória do' 08, mas, nào satisfeito com tava constituida por Bene-

nagem ao Secretário do �In-
, guinte constituição: sucu-I·,eu dinãmico diretor Dr. I

sua própria "performance", I dicta de Oliveira, Melania.
Sexta-feira, na quadra I

Ves" da Associação Atlética
- I· A' Ch ') S b I , i.lum in a.d.a. do Largo G

.

.ene- B.arriga Verd.e e'do Lira Tê.-terior e Justiça; Comandan- pira, �las e qu.mo; . u.m- :·,om.eu. e astião Neves.
1 so!icito·u, ·e obt.'eve, no'. Con- Luz, Deyse Jurdelina de

.

I· M' F I ,[ aI OS0[10, prossegUIu a' nls Clube, trllmfan'do o pn-te do 14 B. C. e Cons,elhei� bo (Be) DamazlO e ano; ma 'Izando a res·enha ;n'esso que se reune pa-rale-' Castro e Helena Cardoso de I, .

I E
..

P I' I P l' 1 f t"'d
' disputa do Campeonato Ci- 'II meiro pelo escore.d.e 35\a 28.1'0 Francisco Câmara Neto. gldlO, au Ista ., au IS- .,�3 es IVI ades de ontem lamente com o atual certa- Menezes. O resultado foi de
I

48"2.
tadino de Basketball. Quadros e marcadores.Eis os resultados: 1.0 lu- taIl, Néquinho, e Sl).ratoga. �a Penitenciária, ressaltaI-' me, que lhe fosse propor- .

gar: ÓlavD da Silva - 2.0 I Flamengo - Bube; Dó- mos o big show idealizado I cionada n,óv.a oportunidade. San�iago ,do Chile, 27 (V,
Defrontaram-se os "fi- Barriga Verde ,-:- Nilti-

Otacílio Januário e em 3.0 I quinha e Arilton; 'Doda, pelo Dr. Romeu Sebastião I, Logo no primeiro lança-IA.) _ A e.quipe do Brasil I
nho (2), Osmar (3), Milton

'-T ����>4IIPJItO ,(9), Venício, Nestor (7),Manuel Avelino. l' Dosni e Itamar; Lauro, "eves e qu·e c0t.Itou com a, mento, feito hoje, o esplen-' venceu o revezamento de I
S·

. I I, Onildo (7) e Airton (7).Às 8,45 - cori.'ida de 200 o�bra, QUldo, Malagueta e �r��l1lz:ção da Rádio Gua-I dido.�tleta do 'Brasil, con-,4�4.00 metros .e com esta, vi- q.u�pe de nossa pátria, so-
.metros rasos em homena- Joao. .[ U]ã. Nele, tomaram parte II seguIU superar todos os re- . tona reconqUIstaram o tItu- lICItando-lhe uma volta pe-' LIra - Osni (5), Ronal

gem ao Sr. Secretário da Marcaram os tentos para' os melhores artistas do rá- cordes continentais da mo- lo de campeões sulameri- la písta do Esfádio Nacio- do (4), Dobes (6), Lênio
Fazenda; Comandante da ° Esperança - Egidio, Da- dio local, deixando a

me-,
dalidade. canos que haviam perdido

I
nal. A marca assinalada pe-

I
(9), Fausto, Ondinaldo e

Base Aérea desta Capital e mafzio, Nlequinho, Paulista lhor impressão possível. Di�
.

Embora pendente de ho- nesta mesm� Capital em .. los brasileil;os foi de 3 mi- João Batista (4).
Conselheiro Aujor Avila da e Saratoga.

'

'7er80S
.

numeros musica,is' mologaç�o por parte da 0- 194.6. TIutos, 15 segu�dos e 5 dé-l Na preliminar, entre os

Luz. Em primeiro lugar Para o Flamengo - João foram executados ,e sob o! ficiná, Permanente Consul- A equipe brasileira este- cimos que supera a dos 1).1'-,' aspirantes, triunfou tam
chegou Ola'\to João da Sil- Dosni, Itamar e Sombra. comando de Palmeiro da tiva da Confederação Sula- ve formada de Wilson Go-

f
gentinos que era de 3 minu-, bém a A. A. Barriga Verde,

va 2.0,Otacilio Januário e Na preliminar tambem .Fonto·ura foi apresentado mericana de Atletismo, AI, mes Carneiro, Mario Nasci- tos e 16 segundos. Em 2.0 II por '25 a 20.. '.

3.0 Manuel Avelino. venceu o esquadrão do Es- LIma. cena cômica que arl'an- cides Dambr6s era o deten-, mento, Ulisses dos Santos e lugar colocou-se o Chile, Hoje, á noite, nova roda-
. Às 9,00 _:::_ corrida' dé esc pera'nça pO'r 1 -tet0-·a o. e· .;.o.u os mais. a,calpran,tes ao} t�r d:_ marc!l: sulamel'�cana,1 AI·.gen1ir? Roqu:. O�ú�l�co em 3.0 a Argentina, em 4.0 da em continuação ao cer-

.

tafeta- em hom·enagem formou com a seguiirte cons- pIa usos dos presentes. .
com bm57 que ele haVIa as- chJ!eno renovou as ma11lfes-

.

o' "Equ-ador, em 5.0 o Uru- I�tame, jogando os q.uadros
. Si's .. Secretário da Viação' e tituição: �eandl'o, Getulio p N.· Coelho.' I sina lado, no Rio, no dia 1.0

I

!:ações de cordialidade à e. guai e em 6.0 o Paraguai.. I Atlético .� 'do Tauha:t�.:.;.:
,

\s 14,10hs. - 2° jogo ..:...._ Sindlcato dos Padeiros.x União
Operária. Homenagem à Federação dos
Trabalhadores na Indústria.

is 14,50hs. - 3° jogo � C'rculo Operár-io- x Associação
, do� Pintores. Homenagem. à Federacão dos

Empregados no Comércio.
.

is 15,30hs. - 4° jogo - Sindicat-o dos Gráficos x Sindi
cato de Construção Civil. Homenagem ao

In.stituto
.

de Aposentadoria e .Pensões dos
Industriários. '

'

is 16,00hs. - Partida de honra em homenagem ao ,Mi
nistério do 'I'rabalho :

Universitários do Paraná x Bocaíuva F. C.'
"S 14,00hs. - 'Início da tarde cinematográfica na séde'

da União Operária, que prolongar-se-á até�
às 18 horas.

Às 19,0.0hs. - Posse da Diretoria' da União Operária.
x.s 20,00hs. - Partida de Vol ey - Basket no Estádio

"Santa Catarina".
/

NOTA - Em tôdas as festividades a entrada será
franqueada ao público.

Ângelo Vitali - Círculo Operário
.João Nilo Vieira - União B. R. Operária
Reinaldo Oliveira - Associação dos Alfaiates
Mário Schmidt - Sindicato dos Gráficos
Francisco Xavier - Juventude Operária Católica
Rosalino Domingos"":: Sindicato dOll', Padeil'os
Osvaldo Peixoto - Sindicato Construção Civil.

CAMPEONATO CITADINO DE
BASKETBALL

Vitórias da A· A. Barriga Verde sôbre'ô Lira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ModeJ'uA AD&r�lhAlI'em.
E não se cança de provi- tencia do Estreito, beneme-

" CollJlultório .,- Viac.olld.: d. Ouro Preto. t

Jenciar a melhoria de !lua rito- estabelecimento de uti-
--';._..__�._. �---

Empreza, quer ,mantendo !idade publica que está sen-
,I,

•

sempre perfeitos os onibus do construido à rua Araci n M i'� 'MA' l'nlODlT.oecoD Da
para segurança dos passa- Vaz Calado, no Bairro Nos- V DeUS' dir� I D II U

.

geiros, quer melhorando a sa Senhora de Fatima. Dissolvido 'Rapidamente I enfermaria do
I situação das diversas linhas Os ataques d2SeSpel'adores. e vto-

H V_ lentos da asma e bronquite envene-

da Empreza. Imaginem os leitores, que �:�i�a�&aa��sJ'J�' emá��%t:r:;n;rgd�: • I.

Ha bem poucos tempos ,0
belo e espaçoso edificio,

I
,.aç�o. ,Em 3 mi,n':ltos, Mendac.o,

.. , �

nova formula rnédica, C0111e,.;a a õrr-

. stabelecElU uma linha de está quasi terminado! Com cular no sangue, don;inanuo rapída- Manoel Rodrigues estava
t!

'I
mente os ataques. Desde o primeiro

onibus para Capoeiras na mais uns cem mil cruzeiros dia começa a,. desaparecer a 'lifiCul- em .tratamonto no Hospita
" dade em rpsplrar e volt� o sono re-

de Caridad�. O seu mal
sl'rada que' vai para' São ou talvez muito menos, es- pat3;dor. 'Tudo o que,e faznecessá- C

<:!
_' rio e tomar 2 pasttlh"s de Mendaco

.José afim de atender as 1'e-1 tàrá em cO,ndições de fun- ás refeições e fi.cará alivl.ado .da retinha ao leito, há dias',
,

,
.

. '

asn;a ou bronqUIte, " açao e mUIto .

'lt'
, .

Petidas solicitacões dos

mO_IClOnamento!
rápida mesmo ';lue se t ate de caso� ,Dommgo 'u IplO, ,potem, pas-

• rebeldes e antlgos Mendaco teu,

'adores daquela zona' a"'o- 'I tido tanto êxito que s,' oferece con SOU' a, agredir, a tôrto e a
1 ,

,

' IS
• • a garantia de dar ao pa�lente rcspl'

' r

i'a vem de melhorar a linha A ultima verba destmada ração livre e,f�cil l'"pld,!mente '. di�eito, aos seus colegas de
"

'

I b'
.

'

, . l completo ali via do sofl'lmento d.
f' d'

da Escola de Aprendizes aque a enemerlta obra, fOI' ..s�a em poucos dias. �eça Menda,cc en ermana, provocan O SI..
(.. •

• _. • hOJe mesll,\:o, em q'l1alquer farmaCJB

Marinheiros, cuja· linha �e 100 mIl cruzelr'4s conslg- A I!0ssa garanti:. <2: a ,ua llõ"lor prc tu ação séria para a disci-
teçao

passa pelo Balneario, dqtan- nados pelo Governo Federal,
'

plina naquêle hospital.
� com essa importancia, o

, ,_ Incontinenti, - foi a dire-

1')1'. Paulo Tavares; operoso ção' daquela casa-de-saúd'e I

Diretor,do Departamento de Assistencia do Estreito. obrigada a solicitar ,a pre-

Saúde do Estado operou mi- Alem das obras já emune- sen�a da Polícia, visto o do·

lagres, pois conseguiu rea- radas, está sendo construi- ,ent�e apresentar sintomas

Nos dias te festas, as via- [izar a instalação sanitaria, do agora, extenso muro na de loucura.

gens dos onibus do Estreito, revestimento de pisos e la- frente do edificio, o que Em face dêsse f�to, Ma

são ininterruptas. Termina- drilhos, e agora, luz, em to- muito melhorará aquele tre- noel Rodrigues foi levado à

das estas, forma-se uma fi- dos os compartimentos, soa- cho da rua Arací Vaz Ga-

la de meio qúilôm-etr.o, e, �ho, forro, colocação de por- lado.
,

, __

num instante, uma dezena tas e janelas e outros servi- ratamento .ia sífilis
. 140X·I'II·a-r do 15"'·1àe onibus, que chegam uns ços. O Governo do Estado deve E PLACAS SIFILlTICAS U U-

após outros, transportam facilitar ao digno Diretor li-IX-Ir de NOUDel-ra
.

t6'-10
t,odos os ,passageiros para o Os dinheiros publicos, do Departamento de Saude, A'Iuga" se

n
,

_ Medicaçã«;l ::uxiliar no tra-

continente. quando bem ,empregados, os nec�ssarios recursos no
_ 'tamento da sifiUs. Para trabalhar no Desta-

porque entreg1,les a pesso- sentido de terminação, sem Aluga-se uma sala com ---,-----. -- tamento de Base Aérea de
as criter}os_as, e honestas,. tal'dança, das obras ref�ri- i 63�� .para com�rcio, ou e�- Dr. Alvaro de F,lorianópolis. Os candida-
rendem e dao para atender das, o qúe pode ser feIto, 1 crltono,

com VItrine pro- Carvalho tos deverão se apresentar às,
serviços incalc,üIaveis. Foi o

I
sem grandes sacrificios pelo pria e estera de aço, sita à ,Comunica a,

os seus clien- 9,30 do dia 27 do corrente,
que aconteceu a verba do proprio Estado, que não de- rua 24 de maio no Estreito, tes a mudanç:.n qe sua resi- podtmdo lançar mão das
auxilio dado pelo Governo' ve regatear auxilio a obra, ao lado do n. 720. Vêr e tra- i dência para a_ ru'a Almiran- conduções da' Base que sai-

Fed,.e,_,ral, para ajudar a cons- : de t�nta Illenemerencia. tal' com o pr'Oprietário no I te Lamêgo, n. 130. 'rão às 6,45 horas do Trapi-
trqçao do Posto de Saude e i Correpondente. I citado número. Fone: 2.422., che Municipal.

o ESTADO
-------- ----------_ .....;_-----

N'otícias do Estreito
o SERVI'ÇO DE TRANS.
PORTE DE PASSAGEIROS
o que muito te'm �ontri

buido para o progresso do

Estreito, ê a fac il idada de

transporte en tra a-Capital Os' moradores da zona do

e o ContiÍiente" por meio, Balneario, onde se encontra

principalmente, dos onibus uma churrascar ia e a esco

da. Viação Catarinense, que la-barração que vai agora

mantem um serviço regular ser substituida por um Gru

de 'forma que os passageiros po Escolar, estão ha mais

esperam pouco, muito pouco de dois meses sem uma' gota

SECA,RAM OS PÔÇOS NA

ZONA DO EALNEARIO

UM APELO A DIRETORIA
DE OBRAS PUBLICAS

tempo nas filas .para s-e fa
zerem transportar da, cidade

para o sub-distrito ou deste

para aquele.

de agua, pois, os poços de

todas as residen-cias seca

ram, fenômeno que não se

sabe a que atribuir.

Não fosse o serviço tuo Os poços, artesianos de
regular e a tempo, muitas I todas as casas, por mais que

!'
fumilias não preferiam resi- sejam tocadas as •. respecti

.. dir no Estreito, pois os que \'a� bombas, não dão mais
tencionam fazê-lo, indagam agua. Parece que 0 lençol
logo: - Existem meios fa- d'agu a

,
derivou-se para ou-

• ceis de condução! Não se tro lugar.
precisa a gente ficar na fi-

la, ao rigor do tempo, horas De maneira que os resi-
inteiras? • dentes não tendo agua em

suas casas, precisam ir lon

ge muito longe, para obter o

precioso liquido. No entan-
I' •

to, logo no principio das

ruas transversais '

que vão

Ocasiões ha, em que dois

ou mais carros se encon-
" '

tram no ponto, a espera de

passageiros, e mal aqueles
partem, já �hegam outros.[ para o Balneario, passá o

E o povo tem tanta certeza grosso cano condutor de
da presteza do serviço que, água, pára Florianópolis, o

muitas vezes completa a lo:' qual abastece diversas ca

tação para os que vão sen- sas da rua geral. Porque a

tados, o, onibus parte com Diretoria de Obras Publicas

'poucos passagerros de pé, (:0 sentido de'minorar a si
porque os que estão na fila, tuação aflitiva daquela gen
sabem que, dentre 5 minutos te, não instala uma torneira
outro carro estará no ponto, na esquina ,da projetada
e poderão facilmente viaja-r Avenida Santa Catarina?
sentados.

Aqui fica o nosso apelo,
Felizmente, o povo não se em nome dos moradores da

pode queixar, do serviço de zona do Balneario,
transporte de passageiros Que seja instalada quanto
pela Viação Santa Catarina: antes uma torneira publica,
O sr, Laudelino Campos, para atender aos flagelados
'proprietario da Empreza, do Balneario, considerando
não se descuida em provi- se que se tal coisa acontesse
denciar no sentido de que o no Ceará, o Governo federal

publico seja atendido con- teria mandado construir um

ven ien temen te. Vimo-lo dê açude.

,..

vez em quando, nos pont<?s
terminais 'das .linhas, no

Estreito ou na Capital, ob-
,

servando se tudo vai bem,
se ha alguma reclamação
por parte do publicb, afim

de sanar logo a irregulari
dade.

POSTO DE SAUDE E AS

SISTENCIA

Uma noticia devéras con-

tristadora chegou ao nosso

conhecimento: vão parar,

por falta de verba, as obras

do Posto de Saude e Assís-

do-a de um dos "gostosões",
g�'andes e confortaveis oni

bus, empregados Jla linha
do Canto.

Não fosse a regulaliidade
e presteza do serviço de

transporte pela Viação San-

ta Catarina, morar, no Es

treito, só para quem não

'PI'€cisasse estar constante-,
mente .na "Capital.

Plorianôpuljs, Quarta-feira, 29 de Abril de 195'3

AS VERDY'RAS COLHIDAS � EM' CASA�
• I

SÃO .SEMPRE·' MAIS SABOROSAS!,
<, •

Comece adquirindo boa� sementes

E boas semen tes, de germiI18.
�o gara�tida, você en�on·
trará nos Postos de,Venda:

«C. A. CARVALHO»
,.}\lERCADO PúBLICO, e

CASA AZUL (Ed. São Jorge)

* r°UVE-FLOR
* com MANTEIGA

• NABO BRANCO

... com RABANO
... RI':POLHO

... 'NABO AMABELO
• ·.ToMATE -,

* RABANETE

* PJl:PlNO

* F.RVILRA

* AI.FACE

... CENOURA

* BETERRABA

Transportes Aéreo
Cctorinense S. A'.Missa de 3� Mês

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRI,A
3a. convocação

ALBERTl�A DE CASTRO MEDEIROS
Francisca J. de Medeiros, Luiz Carlos de Medeiros

; família, Roberto' Muller e família, Jone Celestino Viei
<a e família, Alberto Causs e família e Rosa, Alves, con
;'idam os parentes e pessôas amigas para assistírem a

uissa de 30 mês, por alma .d e sua querida e inesquecível
São convidados os senhcres ac ion is tn s desta soc ieda

spôsa, mãe, sogra e avó ,ALBERTINA DE CAS'l'RO ME-,
��e para a assembléia geral ordinár-ia, a realizar-se com

DEIROS, a realizar-se na Capela do Ginásio Catarinerise, qualquer número, em sua sé de social à rua Felipe Sch-

is 7 horas do dia 29 de abril corrente. midt, n. 14, nesta cidade de F'lor ianópolis, no dia 29 de

D d
.•

d t d
Abril de ,1953, às 15 horas r.ara delibera, rem a 'seguintees e ja agra, ecem a o os que COmparecerem este .

1tO de fé cristã.
\ ORDEM DO DIA

-----,--------��

Leitura, d iscuç..o e aprovação do balanço,
conta de lucros e perdas, relatório da Diretoria
e parecer do conselho fiscal, relativo ao exer

cício de 1�::52
- E�ei�ão- do Conselho Fiscal e seus suplentes
- Assuntos de interêsse social.

Florianópolis, 23 'c] ') Abril de 1953
Dr.. J. D. Ferreira Urna, Diretor - Presidente

OI.ROR - OUVIDOS - NAlllZ • GAIlGANTA

DR" GUERREIRO DA FONSECA
.lIpeclal"ta . ti. '11..,1&"

Ree�itA dI' Ocutos - I<,,,ame de }<'uJlfl0 d. '(jIJlO li""

�1&6aificaç'o da Presaio Arterial.

---- ----,-------_._----

delegacia,
fins.

.Viagem com segurdoça
, .'

e rapidez
�o NOS .CONFORTAVErS MICRO-ONIBUS DO

RA?IDO
.
��SnL-BRA8ILEIRO»

l'Jrianópolis - ltajaj - Joinvillé -T
I

Curitiba
- -

para os devidos Agência:,

li na Deodoro esquina da
Rua Tenente Silve'ira

f!J!. V6. pel.

'fi'9CER�
Conselheiro Mafra 6. Fone

2.358

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

,

Intervencão de
«amigo da
ODva»Ít�.
Vilson SchuÍler, solteiro,

1 com 23 anos de idade, de

côr branca, natural de Pôr
I to Alegre, hospedado no

Hotel Lux, quarto n. 409,
compareceu à Delegacja Re

gional de, Polícia, ôntem,
informando que, às 18,3,0
horas de domingo, deixára o

,_ seu [i u tornóvel frente ao Co

légio Catar inense. Ao apro

ximar-se o de chapa n. . ..

3-66-45, aba lrou-o, amas

san do o paralama do seu

carro, em diversos lugares.
Énquanto se entendia com

o motorista 'do veículo-, sô
)re'8S d�spesas do prejuizo
que causara ao seu automó

vel, i�terviu V/adico Pam

)lona que, sem motivo jus

cificado,. segundo "o queixo
so, obrigou o motorista a

prossegu ir viagem, depois
de assim agredi-Id e haver

causado preju iz os ao seu

a u tonióvel.

Operado o
Pedrosa

80v ..

NATAL, 27 (V. A.)
Operado de urgencia, em

virtude de uma crise de a

pendic.ite agpda, o governa

dor Silvio Pedrósa continua \.

apresentando sensíveis lne�

lhoras no seu estado de saú

de, achando-se ainda reco

lhido ,ao hospital Miguel
Couto. Ó governador tem re

�ebido numerosas visitas. '

Friquezas em gere I

Vinho Creosotado
(Silveira)

Procurâ-se
Moça com menos de 18

anos, que tenha bôa letra
e prática de dactilogra
fia. Apresentar-se na re

daç[:,o de 'ALVORApA, à
rua Conselhe!ro Mafra,
,140 - das 10 às 11 horas.

Vende-se
O Bar MOTORISTA, Rua

do Mercado n. 39.

Tratar no mesmo.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o F.S'I'ADO

CASAS

Mo�elar . Rua Trajano 1 e MOdelar de Móveis,,. -

Eis alguns dêsses Preços:

CASACOS E TAILLEURS

Casacos compridos '

_ � à

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

Casacos pura lã 2/4 à
Casacos pura ,lã % , à

,casacos 2/4 godê, lã Cotelê
'

à
Casacos 2/4 bem godê à
Casac�s finíssima lã Cotelê ' à
Casacos' veludo superior 2/4 à
Casacos Veltldo Italiano à
Casacos modêlos fin issimos de valor médio

de :Cl'$ 1.000,00 ...............•..... "

Casacos Naylon . Nacional .

Casacos Naylon Amerie, compridos .

Ta.illeu rs gaba.rdin i pura lã ..........•...

Tailleurs pura lã nas' cores preta, 'marinha e

cinza à
Tailleu'l's em finíssimo 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 % lã, forro de seda . \ . . . . . . . . . . . . .. à

Ternos % lã,' forro inteiro ,............... à
Ternos sarja marinho só em tamanho 48 à
Ternos tropical de perfeito acabamento à

Mesmo em tempos inteiramente normais

OS PREÇOS ABAIXO
Seriam um motivo de agradável surpresa

QUANTO. MAIS AGORA'
I I ., quando as mercadorias e utilidades encarecem

QUASI
que de hora em hora

SÃO PREÇOS
de despedida e de brinde aos seus fregueses

de quasi 30 ANOS
que a velha A MODELAR oferece

antes de entrar em' completa refórma.

155,00

'I'errios pura lã Golombeck à
'í'ernos de superior sarja à
Cerca de mil ternos de finíssima lã ponteada,

em casemira, gabardine, sarja, com aca-

bamento perfeito de Cr$ 1.000,00 à .

1.200,00 por .

Camisas físicas boas ..

Camisas grossas para inverno .

Pijamas bons .

Pijamas superior Bell izia
'

.

Capas gabardine com schantung da marca

"Impex" '.' à

Capas gabardine schantung "Impex" à.
Capas gabardine finíssimas fio australiano

, de Cr$ 1.200,00 por .

Capas gabardine c/schantung pura lã '. à
Blusões de pura lã � ..........•..... à

875,00
615,00
155,00

385,00
455,00

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

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

395,00
455,00

à 615,00
à 635,00
à 900,00
à, 700,00 MALHAS

345,00
490,00

Milhares de casaquinhos, conjuntos, blusas,

uma verdadeira maravilha de lindos por
preços jámais imaginado como possíveis

MElAS
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 .

Meia Indesmealhável .

Meia Super fina Malha 54 de 90,00 .

Meia Rosita sem costura de 90,00 .

,

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
e Tapetes da mesma firma.

Conto o espaço alí é insuficiente ·para
. a

fusão dos dois estabelecimentos, vai ser igual
mente reduzido o magnífico estôque deA MO
DELAR DE MÓVEIS que está, para isso con

cedendo os

SEGUINTES GRANDIOSOS DESCONTOS:

COM 25% DE ABATIMENTO
Tecidos pa:t;a cortinas - Tecidos para
decorações - Marquisetes-c-Gobelins
- Damascos - Lustres e Tapetes

I

COM 15% DE ABATIMENTO

Matéria Plástica - Matéria Plástica PIa
I >

vinil - Passadeiras de borracha e congoleuns
- Congoleuns - Colchões de molas

Probel, Divino e Divfno Luxo - Veludo
.

s - Pano-couro - Oleados

Rua' Traiano, 33

\
-:

.Mela vi'sette .malha 60 de !;l0,00 à
Meia Visette malha 60 de 90,00 à

PELES

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 o maior sortimento, e

preços extraordinàriamente baratos :

Casacos de Pele 2/4 desde .

Casacos' de Pele compridos .

Casacos de Pele Lontra ,.

'

.

Casacos de Pele Dorê"... ..
'
.• ; : .

ROUPAS BRANCAS

Como sempre possue o Estabelecimento .um

grande sortimento de roupas brancas, in
clusivé artigos f iníesimos para enxovaes.

Temos desde o artigo mais modesto a\é
o mais apurado luxo e bom gosto. .

ótimas Camisolas bordadas : .

Camisolas boas, cambraias c/renda .; .

Camisolas boas, cambratas c/ren das .

Camisolas de Jersey .

Jogos de (2 peças) ....................•.

Combinações Lingerie desde .

Combinações de setim renda bordada .

Combinações' Alto da Serra de Petrópolis .•

Combinações Setim ·Lingerie
'

......•...

Calça� de 'meia, Mas, 1 Cr$ 6,00, Dr:

COM 20% D,E ABATIMENTO
Mobiliárias para quartos -. Salas de
Jantar - Côpas - Grupos estofados

e Faqueiros
)o

)

Móveis de ferro esmaltado - PELOS PREÇO� E COM O GRANDE'DESCONTO CONCÉDIDO

....
'

..
'

�

.�i_ .• , ..

AS MERCADORIAS VÃO VOAR RÃPIDAMENTE

COIUPRAR LOGO é 'dó SEU' PRÓPRIO "e MÁXIMO INTE�ESSE

.1'

62,00\
65,00

1.100,00
1.450,00
1.650,00
3.590,00

à 45,00
à 89,00
"

89,00a

à 105,00
à 98,00

35,00
63,0(\
59,00
83,00
60,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ú ES'fADO

Cinema
,

O CANGACEIRO
Por Peacê

Produção: VERA CRUZ. rior de São Paulo e nem

Direção: LIMA BARRE- Icom todo o seu sacrificio e

TO. de sua equipe conseguiram
Cast: Alberto RUCHEL, dar ambiente à pelicula. O

Marih PRADO, Vanja ORI- terreno é por demais aci

GO, Milton RIBEIRO, .Ado- dentado, o que não ocorre
niram BARBOSA, etc. na região nordestina onde a

,

Fotografia: CHIC FOW- vegetação é rasteira, o que

LEY. \ não acontece no filme, 0:1-

Música: ,GABRIEL MI- de há uma floresta com on-

GLIORE.
. \ ,ças e tudo ... até corujas.

, Diálogos: RAQUEL DE

I
Duas cenas que estão erra-

QUEIROZ (sôbre argumen- dissimas, primeiro a caçada
to de Lima' Barreto). da onça, muito bem feita

O cinema brasileiro' atu- aliás, mas completamente
almente atravessa uma fase. fora de efeito, e segundo, a

talvez, definitiva, de toda a

sua existencia; fase esta

que começou com "Caiçara",
mais tarde "Tico Tico no

Fubá", e posteriormente

perfeito em matéria �e ci

nematografia. Sua maior

qualidade se resume na fo

tografia, perfeita e funcio

nn.lissima,

Parabens, portanto, ao se- -

nhor Chie Fowley, que sou

be cercal:-se de competentes
assistentes técnicos e nos

1

::llwesentou uma das melho-
res fotoúafias vistas até

hoje em todo e qualquer ci
nenfa. O ponto alto é a ilu

minação, da qual o habi:l
fotografo tirQu o melhor
partido, aproveitando os me

lhores ângulos, algums dos

quais inexplorados até ago
ra.

Este grande mestre da arte

de fotografar tem quase o

mesmo estilo do mexicano
- Figueroa e em algumas ce

nas. o Cangaceiro chegar a

lembrar a "Perola", obra

prima de cinema asteca.

Quanto à "parte errada",
do" filme, o que nos grita
berrantemente iogo às pri
meiras cenas é O cenário,
que nada s'e assemelha as

c!latingas nordestinas.
'Lima Barreto moveu-se

para Vargem Grande, inte-

presença do índio que 'nave

ga muito bem num magn lf i- !
'::0 rio (no nordeste)! São

estas duas as aberrações do'
filme. Ainda ·há uma tercei-

Eloríauópolis, Qual'ta-feira, 29 'de Abril de 1953
.__ -_ .. _-----_--------

.•.",..

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

,11PIa,�.4
IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

� Construido inteiramente de
cobre,

• Aquecimento ultra rápido.

• Jato abundante na ternpe
ratura desejada.

maior escala de

O MISTURADOR DÁKO. de reçu-

graduações de
(agem "instantaneo, perrnit e , a

, TEMPERATURA.

Agata portanto 2 linha" diretas FLORIANóPOLIS
SÃO PAULO - RIO às 4as. feiras, às 10,15 e 6as.

.. C�ltitib,anos 82. rio!'
.

Cr.$ 60.000,00.fe.ira� às 7,15hs.

._-------

"Apasaionatav-e-e agora es- ra, quanto à parte interpre
ta' "pequena grande" obra tativa, mas é preferível ca

prima que é a realização de lar, pois teria que ofender a

Lima Barreto - O CAN- alguem.
GAOEIRO.

. I Alber�o Ruchel, só pos-

Sem sombra de duvida, sue "mascara", mas talen-

"C
.. '" Ih

I
"O do angacerro e o me 01" to: n e estas que não

filme nac iona.l-fe ito até ho-I respondes?". Mesmo com a C 11 AM08 8/4 Cje, e como diz o �,ropr.io Li-lll:n�cinha Mariza Prado pos-
• Il B

'

.

'. .,.. omércio e &oências
ma Barreto: - O cmema su in do os olhos muito ex- Rua João Pinto, 9-.Fpolis--Sta. Catarina
brasileiro se resume somen=! pressívos porém o resto da

, . ----------------------------- --- .

te em o "O Cangaceiro",! face pecando pela inperfei- tografia e os cortes excelen- filme de Mazaroppi. Sinhá ti) b I
·

d
.

1 h S
porque até agora não exis-I ção, Como a defjn iu um crí- .e s e oportunos.' Vi muita' Felicidade, a preta de "Cai- nesfo e eCl a a inf a urpreeodente �

.

tia

cine.ma
no Brasil. De

fa-I
rico carioca, parece uma rente suspirar profundo! çara" ta"mbém .comparece .....,.._:�;' ......� =, ..� emprego de. co,.

to apesar de todo o seu ca- "zombie" que só diz o que sentindo a cena, coisa que
I
numa ponta sem grande in- p

,

.' AI S' I' d
botin ismo, o homem é mes- lhe dissera"(ll para dizer rté agora não 'acontécia aos I teresse. O Cangaceiro da ce- .

orlo egre.. a va or pital comjoros
mo um grande cinesta digno! (sem querer

\

usar trocadi- éS.pectad9.res ao assistir,' um ,.
na do galope (não me o.co.r- d 10 /

...

A Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul, comunica que a I e
•

!lO mesdos mais farvorosos aplau- lhos). Mas, com a senhorita f ilme nosso. Eis portanto a re o nome do ator), tem um partir de 24 do corrente fica restabelecida a linha .-tI

sos Começou dirigindo "CUl'-
I
Mariza Prado só mesmo as- p�'ova do realismo que deu

I
dos maiores papeis do fil- PORTO ALEGRE - PLOR!IANÓPOLIS - SÃO PAULO Vende-se um sobrado si-

tas metragens" e apresen-I sim ... O único filme em LIma Barreto a esta.e mui-, me e agrada plenamente. Em - RIO - VITóRIA - SALVADOR .às 6as. feiras .com
to á avo Mauro Ramos 11. '1

teu-nos dois otimos' doeu-
I
que ela esteve razoávelmeri- tas outras sequências como' geral todo o elenco agrada. saída de FLORIANóPOLIS às 7,15 horas. por Cr$ .350.000,00.

mentários: "Pan iel '0 San-
I
te bem foi "Terra é sempre por exemplo, aquela com os I

Em uma sequência Lima

tua rio" que positivamente
I
terra" onde o papel ia mais gritos da louca :aindo por Barreto (que também figu

são considerados obras de I com seu temperamento. terra com um ataque de his-lm no elenco), faz um "es

arte q�!�honram o cinema �l A revelação ,.dQ _ filma-ê- ter-ismo. Enfim, seria en fa- [ trelismo';
-

desnecessário
indigena e colheram louros J Niltop Ribeiro. O "seu" ca- ,donho enumerar todas as I quando ferido dispara a me

em terras distantes. Agora, 1 pitão Galdino é perfeito. Li- boas cenas dêste magnifico tralhadora a esmo.Cenas co

Lima Barreto, confirma o
I
ma Barreto pôs todo o seu 'O Cangaceiro". mo esta não ficam bem e até

seu valor de grande homem I carinho quando dirigiu o ar- Os atores falham quanto m " t t
I

e .casos. corno es e, es ra-

de cinema nesta sua realiza- I tista que do dia para a noí-] à interpretação em algumas gam o conjunto. Outra nota

ção que presentemente. esta I te já, tornou-se cel�bridade'l' ·sequêl1c�as mas, quem é que importante são os dialogas.
representando o Brasil no Realmente o ator possue não falha? "Errar é hurna- Já que Raquel de Queiroz
Festival de Cannes e com uma versatilidade notável, no" - como diz o ditado. ;riou um Iinguajar todo ca

ótimas possibilidades de, a- aliada a uma máscara facial Lembram-se de Nieta Jun. :acterístico, e visto que o

biscoitar dos premíos conf'e- adequada para todo e qual- queira, a "Gata" de Sai da cangaço não era constituído
ridos.

,
quer instante. Esteve sober-

.

Frente e Nadando em Di- de sumidades na arte de

O Cangaceiro, apesar de bo na cena do galope' ao nheiro? Pois ela -tem (uma I bem falar e pensai, tudo de

ter muitas falhas se nos a- cangaceiro traidor. Esta é ponta muito boa e saiu-se 'veria ser o mais simples
presenta uma verdadeira 0- justamente a melhor se-

I
muito bem como era de ·se possível o que nã� ocorre,

bra cinemetografica, com quência do filme, de um re- : esperar, pois a ótima carac- poís, por vezes, tudo é SLl

ritimo, continuidade e inte- alismo impressionante, au- i terística já deu-nos prova ;Jerficial e sem um objetivo
rêsse, quer pela sua histo- xiliada mais ainda pela fo-I de seu talento no segundo a alcançar. Verdade é que

ria, autoria do próprio Lima, !laquel de Queiroz grande
quer pelas suas qualidades escr-itora que teve como ber.

técnicas, o que há de mais :0 o nordeste. conhecendo

CONFORTO absoluto·
'.,.,.

"
. i

Grande ECONOMIA

AQUECEDOR ELJ:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

"

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e·

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por' T�RMOSTATO,

que proporciona grande ECONOM.lA.

GARANTE O QUE FABRICA

/
•

x x X
n d\' d

'

o casas e ma erra á rua

x x x

'I'erren o á rua Pedro De

.ncro ao lado antiga Fábri
ra Scarpelli de 13x90. E;
srcito por Cr$ 50.000,00.

x x x·

Diversos lotes no Bairro
'>J". S. das Neves, inclusive
rma esquina ótimo r

, ponto
iara comércio -,jC ideal pa
:a açougue, preço de ·cada

.

�r$ 15.000,.00 e 10.000,0�.
x x x

Uma área com 108 lotes
ireco a combinar.
E mais 3 máquinas de pé.

: Singer e 1 Vesta e outra
ueca.

Vêr e tratar com Hyro it
e r, á Av. Mauro Ramos, 4,
�obrado.

Urgente
Nt>gõcio de

.

"

..
'

.

Churrascaria· Horizonte v,n?��,�����o com

Vende-se Rua: CeI. Pedro Demoro _, CANTO - ESTREITO <3' casas de material todas
. . A do·is passos do ponto te·rminal da linha de ônibus .tlugad'as.

.

CHURRASCO DE la QUALIDADE A TEMPO E A'

I
Sito na Rua Campos No-

Por motivo de entrega do HORA vos ns. 6 a 20. Medindo de
Jl'édio onde esta instalado o

.

AMBIENTE ,FAMILIAR frente 22 33 d f d
811' .São José, na C idade de Churrasco de carne e de frango. Frios, saladas, maionése. I f' _

e e un os. 1n-

BEBIDAS GELADAS. I olmaçoes djretamente {ao
Biguaçu, vende-se os se- Aberto durante o dia e á noite. I

vendedor sr. Nicolau Doko�
guintes utepcilos: ,

-0- (la, Alamêda Adolfo KO!lder,
sorveteria marca A churrascaria "HORIZO�TE" também aceita encomen- 3.

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

CHURRASCARIA "HORIZONTE" -
- CANTO DO ESTREITO-

todos os costumes daquela
região, criou algumas falas,
) que deu cor local no âm

bito total da obra.

Em sintese, o Cangaceiro
, a melhor produção nacio

-ial e dificilmente será olvi

dado. Acho mesmo que nem

) próprio Lima Barreto com

:oda a sua capaci.dade de

�Tande cinea'sta, conseguirá
mperal;-se em qualquer ou.!

:ra produção.

� l/H1ff O' dJUt ..
1

=r-�
no novo BANeO AGRleOLA

A eoop<zr�tiv6., de Cré�;to n� 1', do BRA�IL!'
SEDE PROPRIA

�é1�i'1�1b
FLORIRNOPOllS - STR CRTRR/NR

•

Viagens HIRÉTAS
fLORIANÓPOLlS - RIO Ás. 3a•.
fPOUS.-S. PAULO-RIO 1r 4",.
FPOllS.- CURITIBA-RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

Uma

Bacelli.

Uma geladeira
Copeland.

mar_ca

Cerâmica São Caetano
TIJOLOS rRENSa.tJOS, TELHAS LADRI-'
LHOS, RODAPÊ� E MATERIAL 'REFRA

TARIO
PRONTA. ENTREGA

OsnyGama & Cia.
JERÔNIMO COELHO, 14 - Caixa ,Postal,

239 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

Duas mesas de Snocker.

Mesas, cadeiras, louças,
vitrines, etc.

Preço de ocasião.

Praça Nereu Ramos

Biguaçu, 15-4-953.

maturial nova, sita á rua

Antô,1io Matos Areas, sem

·númelo. Estreito. Canto.
Vêr e tratar a rua CeI.

Pedro 'Demoro. 1.617.CU'IiTIIL\ fULGRAJlÂ: PROSEBRAS

casa de
Vende-se-
Vende-se uma

PAAANA .
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'Completo dois anos de exis

J têncic, o Clube de Excursões
,

da Ilhe"
. !

a alta finalidade almejada, i

Em 30 de' Abril de 1951,
.-

Flolianópolis, Quarta-feira, 29 de Abril de, 1953 era fundado nesta Capital, \

por um grupo ele jóven s en

,tusiastas elo Excursionismo,
o Clube de Excursões da.
Ilha.75.1- Dos Agricultores Goianos

-Trabalham Terrds Que Não
Lhes Pertew:em

Fruto de um nobre ideal

ele mo�os, o CEI foi adqui
r in do aos poucos, novos

adeptos e novos colaborado-

res, que procuram concreti-!

zar, por meios de excursões, I
25 ,a 30 e a'é
arrendamento

E pagam
50-I. de

D. Bencld. Pessedist. n. Assembléi.

Indicação. Do Sr. 'Dep.
Siqueira Bello .

"Sn r. Presidente, Dado o in terêsse que o

Nobres Srs. Deputados: próprio govêrno do Estado
Sôbre o Rio dos Patos, na deve ter em acudir a uma

rodovia Caçador - Coriti- justa aspiração dos mora- '

banes, foi construída um� dores das citadas comunas, lO·.ponte de emergência, visto e em vista de ser cada vez
a atual se encontrar com- maior o movimento na rodo

pletamente em ruína, com o via em referência e cada
fim de permitir o trânsito vez maior, também, as exi
de veículos até ser alí er- gências de escoamento da

guida uma nova e mais so- produção.
lida.
A medida, indiscutível- INDICAMOS

mente, veiu atender em par- que, ouvido o Plenário des
te os interêsses econõmi- ta Augusta Assembléia, se

cos dos dois municípios, faça um novo apêlo ao Ex

pois a produção e o inter- mo. Sr. Governador do Es
câmbio comercial na região tado, no sentido de mandar
vem sendo praticado com construir com a máxima u r

bastante regularidade. gência uma ponte definitiva

Acontece, porém, que em sôbre o Rio dos Patos, en

dias de enchente, as águas tre Caçador e Curitibanos,
cobrem a ponte de emergên- 'afim de evitar que com a

cía, e então todo o tráfego aproximação da estação in-
fica interrompido. I vernosa, não venha o trân- às 15,30 horas - en con-

Tal fato vem causando sito alí a ficar interrompi-: ;1'0 pebolístico entre as e- Para todos os jogos pro- Universitários.'
ser ios embaraços aos pro- II do, com vultosos prejuí- [u ipes dos Universitários gramados, a entrada será
dutores e se constíu i em

I
zos para a econômia públi- Paranáenses e Bocaiuva, em franca. dar-se-á no sábado, dia 2,

serio perigo, pois batida

I
ca e particular.

pelas enxurradas a ponte S. S. em 27 de Abril vde
i ispu ta da,taça SENAC, no Universitários Paranáenses às 15,30' horas, ,no Estádio

pode ceder e causar danos' 1953. .

Estádio da rua Bocaiuva. "
, X da F. C. F., e finalmente

<àslfatais. I (a.) Siqueira BeIlo", I Contando no seu plantél, Universi�ários C�tarinense!". l:,30 horas, o� Un ívers itâ-

com 4 elementos do selecio O pomo culmmante da I nos do Paraná, farão sua

Po�erá ser SD�.- Prel. OS'oi Bégis I �ado de sua terra, os uni� visita dos universitários do! despedida, travando

encon-jpensa
I V80'da Afim de tratar de interês, ! versitários que nos visita- Paraná, será por certo o enol tros de Volei e Basquete
a '

"E!S da administração do mu-
. rão, estão credenciados a 0- '. centro pebolístico. que tra-I com 03 Universitár-ios Io-

de
. Borracha aicípio de Lajes, do qual é ferece�' uma tarde esportiva [ varão com os Universitá- cais.

RELEM, 28 (V. A.)
'I O Prefeito, está em Florianó-

\ polis, o dr. Osní Rég is, OS -MISTfRIOS DA N�TU�EZApresidente do Banco da A- � K

brt H O ESTADO cumpr ímen-mnzônia, sr. Ga ríel er-

;,:'n,�i�huO; ,�:�a::;:,!,�m� p;'r;rÕaN;;'� Pla- San tiuevenda de borracha, caso, no &
prazo de noventa dias, os DO De Obras . Que Destroi Tumores Cancerosos
proprietários das fábricas .

4 S
A

contra S ·e cas .

HOUSTON,. Texas, 18 descreveu a invenção a es- ••••••••••••••••••••••
.de artefatos não provarem

.

(INS) - Uma misteriosa critores de temas Coiesntnifoi-_ Festa dos Ira-que iniciaram a. aplicação ' ,

RIO, 28 (V. A.) - Com o substância do sangue de cos e que verificam
de vinte por cento' 'de seus IIespacho do presidente da certas mulheres tem a pro- vos tratamentos do sangue

b hlucros no plantio de novas
República: "Aprovo o pla- priedade de destruir turno- Segundo o Dr. Brunell � I �I adores emseringueiras. Anunciou, aín- U
:10. Encaminhe-se ac sr. Mi- res cancerosos, segundo in- que se conhece da misterio

da, que a indústria iniciará
nistro da Fazenda para pro- formaram alguns cientistas sa 'substância é o seguinte:

esta semana, a compra de
videncíar sôbre os recursos de Houston. A história de. aparece no sangue da maior

borracha importada, sem
para o seu atendimento",' seu descobrimento é urna. parte das mulheres, "em

prejuízo para 'a produção D 'I'hí Albfoi encaminhado a êsse Mi- das mais esfrauhas na ciên- certa época do mês". Quan- . o sr. lago uquer-

n istério o processo, em que :ia m�dica. Entretanto, .

os i do êsse soro é injetado e� .Jue; E'nCarrega�o �o Nucleo

prel. fiAres de o da Viação solicita aprova- l�vestIgado.res no Hosplt�l tun:ores c.
ancerosos de

anl-I
do SESI, em.Blusql�e, rece-

ção para o novo plano de Anderson, de Houston, crl!)-! mais, esses tumores dantes bemos gentllfonvlte para

Oliveira' obras de emergência, no em que o desconhecido fa-: malignos, sâo imediatamen-! assistirmos, no próximo 1°

Encontra-se nesta Capital valor total de Cr$ 'tal' no sangue poderia ser te destruidos, e os animais! de Maio, a festa que a

o sr. FIares de Oliveira, Pre- 434.520.000,00 a serem exe-' um rastro positivo para o sobrevivem. I alasse trabalhadora fará re-

feito Municipal de Bom Re-
' cutadas .pelo Departamen-j contrôle do câncer. O Dr.: Ultima-se agora a prepa-l alizar, sob o patrocínio da-I

tir

..

o, a quem cumprimenta-I to de' Obras Contra as Sê- tJ.
B. Brunnell, do Centro

I' ração
de dito sôro para a- quele Serviço da Indústria.'

pios, cordialmente. (cas. ' de Iuvestigações referido, plicação no corpo humano.! Gratos.
T ",'

. :"J.... ... .,., .,- ... �.. ,,,.-, " �
, "'''_'''. .

De Maio

Comemoraçoes nesta �a�ital
Em comemoração ao dia .sensaoional frente ao nosso rios locáis. Ambas as equi

pes são merecedoras de cré-'do Trabalho, serão realiza- conhecido Bocaiuva.
,

�
\ '. '

dos sensacionais festejos: às 19,30 horas - embate

desportivos, organizado pe-I de Basquete entre os Uni

lo Ministério do Trabalho I versitárics Paranáenses e

em Santa Catarina, e pelo Clube 12, em disputa da ta

SE'Se e SENAC, cujo pro- ça SESC, e'a seguir, Volei,
grama é o seguinte: entre Universitários Para-

náenses e Barriga Verde.

dito, visto contar a equipe
visitante em seu plantel,
com elementos de destaque
nos meios futebolísticos do

Estado vizinho, sendo que
os nossos Universitários fo-
rarn a revelação do último

Campeonato Brasileiro de

Este sensacional embate

de Mulher

Brusque
nacional.

Assembleia ,Legislativa
RÁPIDA

-

A S.ES�
SÃO DE ONTEM
Sesaãe do dia 28-4-53. .

de Finanças e Justiça da

Presidência: Voln ey C. de
I Assembléia,

Oliveira. I Para presidente da Co-

Secretaria: Lenoir Var-, missão de Finanças, foi e

g'as Ferreira e Elpídio Bar� leito o' deputado dr. Ylmar

bosa. Corrêa e para vice-presiden-
Havendo número legal, o te, o dep. Fernan�o Osvaldo I

;;1'. Presidente declarou a- de Oliveira.

Escreve asneira grossa e mentira cabeluda o
Cícero do Diário da Manhã, quando afirma que nos

rebelamos contra as f'e iras-l ivres. Adventício, cujas
cumplicidades com o p.r. ssad6 -ainda não foram exa

minadas, dele se sabe," depois que aqui está, que já
serviu a vários donos, em situações opostas. Sabe-se,
mais, que é fervoroso adepto do divórcio. E agora,
ainda, que usa suspensórios e toma banho, mesmo
nos anos bi-sextos!

X'

O projeto ,de lei criando as feiras-Iivres, n in
guem o Ignora, é da autoria do. vereador Osmar
Cunha. Aprovado pela Câmara, foi vetado pelo Pre
feito, que acabou entregando os pontos, para por em

execução a medida. Fê-lo, de início, desastradamen
te. Por pouco pouco que não mata a iniciativa.

Sentamos-lhe. a pua, pela imprevidência com

que agira. Indicamos-lhe providências que devia to
mar, para garantir o êxito das feiras. Falamos fran
carnents e fomos ouvidos. Daí resultou o melhorarem
as feiras, que deixaram de ser brinquedo de ven

dínha, como as denominava o povo, para se ajusta
rem às suas finalidades. Fôsse o prefeito dar aten
ção ao engrossamento insincero e hipócrita dos Cí
ceros que lhe endeusavam o próprio fracasso inicial,
e das feiras restariam,' no depósito da Prefeitura, os

taboleiros inúteis. A nossa crítica honesta e cons

trutiva e a coragem inédita do 'sr. Prefeito em aco

lhê-la, deram ao povo as feiras. O resto é conversa

de despeitados, que não souberam alertar o Gover
nador da cidade e preferiram a bajulação à fran
queza.

x

Tem razão, ainda, o prefeito, em não permitir
que nas feiras, se venda caninha, Esse produto,
mesmo vendido nos bares seletos, como o Danúbio, a,

jornalistas ilustres, acaba em desordem e dã ao CeL
-T'rog ilio Melo o trabalho de, fazer um processo, e

ao dr. Secretário de Segurança o trabalho de enga
vetá-lo!

GUILHERME TAL,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


