
de incriveI esforço conse

guiu aprender a falar.
-anjaram urna fórmula falsa: o

A anulação das· licenças
irregulares, forjadas por
um funcionário da Agência
do Banco do Brasil, em �o
nivência com a firma bene
ficiada, foi imediatamente
comunicada aos consulados
e às Alfândegas. A punição
dos responsáveis é certa -

garante ainda o diretor da
GEXIM .

.....................
ORISODA CIDADE•••

,., !�U
?�� • t

O Tribunal de Justiça Anula Mais "Um Ato
�-1

n�gal.

.._.

t',:.� .

do Govêrno Irineu Bornhau·sen
�� . �

. Integra do Acórdão do Tri-
,

Heralda Nápoli Lummertz julho de 1949, a dispensou crescidos de 20'% de hono, ra inquiná-lo de nulo, estão. colhido pelo dr. Ju iz de Di- legalidade do ato foi reco-

bunal de Justiça no caso da! propôs, no juizo dos 'Feitos I da fu,nção de professor ex- rár los do advogado. I subordinados àquele decre-, rc.to .que reputou legal o nhecida na sentença, de mo-

prof. Heralda "Nápoli Lum-! da Fazenda' da comarca da I
tranumerário�diarista, com Defendeu-se o Estado com I to-lei, considerado o Esta- i ato impugnado. Todavia, do expresso.

. .

.mertz
.

,

. I C�p,it�l, a presente ação 01'- : �xercício no Grupd Escolar a alegação de q�e o ato in;- ! tuto dos extranumerários. e 11 tendo em vist� que era a au- Nesta instância o dr. Pro-
VIStOS, relatados e dlscu-I d in ária contra o Estado de I Castro Alves", da cidade pugnado e perfeitamente va-. contratados, Destarte podia tora reconduzida anualmen- curador Geral do Estado, a

tidos êstes autos de apela- Santa Catarina, com. o fim I de Araranguá, pleiteando lido, pois de acôrdo com o ser a autora livremente dis- te na aludida função e que lém de refo'rçàr as alega
ção cível n. 3.464, da co-I de anular o ato do sr. s-.: outrossim a sua reintegra-

I
decreto-lei n. 1.023, de 20 de

.

pensada da função que, e- o seu afastamento não fôra ções anteriormente expendi
marca de Florianópolis, .em I

cretário do Interior e Jus-: ção naquela função, até o
I
maio de 1944, "o pessoal ex-I xercia, sem ofensa à lei, que: solicitado pela Direção do das em favor do Estado, ar

que são apelantes e apela-, tiça, Educação e Saúde, da- preenchimento . dá mesma' tranumerári-o será sempre. não dá, garantias de estabi- I Grupo Escolar, condenou o gumenta que a autora, di
dos, simultàneamente, He-. tado de 6 de abril de 1951,

.
por professor efetivo e o

[admitido
a título

p'recário"'llidade
a essa categoria de Estado a pagar-lhe os salá- plomada em 1950, não pro

ralda Nápoli Lummert� e o I que infrin,gindo os arts. 11 I ressarc,imento d?s s�lários Os dispositivos da lei n. 277, seI�vidores públicos, .

rios legais, da data da d is- vou tivesse preenchido a e

Estado de Santa Catarma: e 12 da leI n. 277, de 18 de que deiXOU de .perceber, a- invocados pela autora, pa- Esse ponto de VIsta fOI a- pensa até o fim das grandes xigência do art. 30, § 20, da

_0_0_0_0_<)0 ---;.o....o....o....o....o.-;<Q férias escolares, e mais 20% lei n. 277, o que era ind is-

I
o ,! de honorários do advogado. pensável para demonstrar o

, o DIRETOR
é

, c

O
,_ .

D-' ,� Incorformadas, apelaram êrro da autoridade ou o ví-

R b d � I maiS,anhgo 1.- ambas as partes. A autora cio do ato em questão, dadaU ens e

,�._
-

d S- C t
-.

0,
rto e • a arlna �,- pleiteia a reforma da sen- a presunção de legalidadeArruda Ramos tença, afim de que prevale- que constitui elemento es-

GERENTE i

l0
Ano XXXIX 0,

ça, integralmente, o seu

pe-I,
trutural de todos os atos ad-

t '\ � dido inicial: o Estado se ba- ministrativos. .

. Domingos F. • N
te pela isenção de qualquer

.

i de Aquino _'.,') I
· 11.678 I� ressarcimento, desde que a i Continua na 63 pág,

I ..().-..<)....<�).-..<)....<)�).-..<).-..<)--(.

---;;;.::::;:: sP..... �"anópolls, Domingo, 3 de.Maio de 1953 "_"-::�':-'�INotas Políticas
Gr.VIS BcOntecImentos Na Arge�! II DEr�tr:dr:dllb::B�â �e. :�;�,f��:��f�������: ::l:-�:�l��::�:}�:::�!�fif:
Interdt�tado o cam.po de pouso" em B A- M' s a o o 10 nal r da Capital que teve a hones- rentes, a vitória ao seu candida-

uenos lres- ais; 'WASHINGTON, 2 (U.P.) tidade e a decência de exprobar to. Em outras palavras: o P.T.B.,

b b I d
. .

d P f I' t""\ b
- Um crédito de três mi-

a maneira vergonhosa pela qual ao mesmo tempo que levantou a

uma om a exp o iO quan o eren a ava aos ra a. lhõesdedólares foi hoje
foi eleito o Presidente adtara"mAoSs- candidaturaBrazAlves,tratoude
sembléia Legislativa, torpediá-Ia, de torná-Ia axlomâ-

lhadores' a 1· de maíe-;Na embaíxada dos Estados �:�1Cc:di::ter::C�:a:li,1 ::l�: ��:::::�i;��s e a(�O;r:�a=�g\:�::el�:� :i:;:l::�:ag,::_�::s�e�o!::s f�:::
. Ilnídes»Vigilancia nas agencias da United Press, ��::l�c�a:��:�as d:oC;s��;�

Associele Press e INS. do Rio de Janeiro.

RIO, 24 .(V.A.)
- O ve- _ separando os contendores.

I' pender
a sessão. Os dois. ve-

reador trabalhista Odilon I DESPERCEBIDO readores foram conduzidos

Braga asbofeteou, ontem, na Tudo se passou rápida- I par.a suas banc.adas, nada

sessão da Câmara' Munici-· mente, não dando tempo mais correndo digno de re

pal, o seu colega comunista nem ao presidente de sus-
I gistro.

Antônio Costa, por ter de

clarado qUI) a vida..na Rús
sia era mais barata do que
aqui, O vereador Adamas
tor Magalhães, solidário com

o sr. Odilon Braga, insultou
o representante comunista,
chamando-o, entre outras Rio, 2(VA) Por 52 votos contra 8 foi aprovado na ses-

coisas, de "pelego russo". são noturna de ontem o projeto de ratificação do Acôrdo
O INCIDENTE Militar com os EE. UU .. Na mesma sessão aprovou-

O sr. Antônio Costa, na
se, também, a redação final do mesmo, de maneira que esteve presente na ültí-

tribuna, pronunciava um
que póde êle seguir imediatamente para o Catete pá- ma reunião desta .casa, a

discurso sôbre o Dia do Tra- ra receber a sancão do Presidente .da República. que tive a honra de assistir,balho. Dentro de sua técn i- A emenda interpretativa do sr. Aloísio de Car-
Ih t E e que foi tão prematuramen-ca verme a, a acou os s- valho foi rejeitada, por 30 votos contra 14.

.

Helen Keller, que viajou
tados Unidos, falou na guer- O, senador Bernardes Filho leu uma "declara- I

te arrebatado à afeição de
acompanhada da sra. Pollyra da Coréia, cr-iticou as ção de voto", assinada por 25 senadores. todos os seus amigos". disputaria, com candidató seu, a

Nações Unidas e elogiou a .T'homsem que a interpreta, presidência do Legislativo. Esse

�uú:ss�a�omte::i�:��?, � tsi:� Novos Embaixa- Exonerada Q Co- �:!�:t�r�l��I;xtCe��:!�eD�� �::��:ast:., �:���:�t�l:�ani�d�a�
país. O sr. Odilon Braga, em dores IDI-ssa'-o Dos. ,Anl-Si_ Terá visitar além do Rio de ze ta, seria o nobre deputado Braz
apartes, respondia a essas

Janeíro, outras cidades brâ- Alves. Mas, simultâneamente à
coisas. Em dado momento, . ��� escolha, os arranjistas ludibria-
os debates se tornaram tu- RIO, 2 (V.A.) - O presi- 11-ados s ileiras, onde entrará em '

.

multuosos, sendo o presiden- dente da República assinou contacto com as instituições BOm'8nagem dO----te obrigado a suspender a, decretos: designando em- RIO, 2 (V.A.) _. O presi-l Os membros exonerados de cegos e surdo-mudos. No
sessão. Reiniciada" o comu-

.
baixadores do Brasil, no E- dente da República, em ato

I
são os seguintes: Amadeu Rio, já está marcada uma Brasil a Saonista terminou calmament.e, git�, o, diplomata Temisto- de ontem; exonerou os mem- da Cunha Laquentinie, re- conferência pública de He-

M ti'seu discurso, com o sr. ?dl- cles da Graça Aranha' na
bros da Comissão encan'e-, presentante do Ministério len Ke,ller, que será re.aliza- ar Dlon Braga, mudo, ao pe da '

r, ..;
,

,. gada de estudar e emitir pa- da Justiça; Alvaro Pereira,

Itribuna. De reRente, inves-' lürqUla, o q�plomata MarIO 'recer sôbre os casos d.e re-: do Miriistério da Educação; ia na Faculdade Nacional BUENOS AIRES, 2 (U.
tiu contra o comunista, hou- I Moreira da Silva; na Vene- versão de funcionários pú-: Antônio Gonçalves de Oli- de Filosofia, terça-feira pró- P.) - Os marinheiros do
ve troca rápida de pala�ras,

I
ruela, o diplomata Joaqllim,

I
blicos civis da União, dóI veira, do Ministério da Vi- xima, às 17 horas. Partici- navio-escola brasileiro "Al-

e se seguiu o murro que a-
I
de Souza Leão Filho " e, no I Distrito Federal e dos Ter-

, ação; Horácio Bahiense, da pará também de uma mesa mirante Saldanha" . t-t· . . I .

't'
.

'f'
.

d I IP f't d D'
.

F d pIes a
mglU o rosto e partIU os I'

'

d' lo t Ab
n orlOs, bene ICla os pe as re eI ura o Istnto e ,e- d d Ab' bl hóculos do vereador comunis-

I anama, o IP ma a e-
anistia concedida pelo de-. ral; Luci�no Pereira da Silo.

re on a
.

so re o pro ema

Iram
OII!enagem esta manhã,

ta. O policiamento da Casa la�'do Bretanha Bueno do ereto 7,474, de 13 de abril j va, do �inistério da Agri-I d� c,:gUelra, no .Instituto ao �eneral S�n Martin e ao!e vereadores intervieram, Prudo. '. I de 1945. ,cultut:a; Marcos Botelh_o BrasIl-Estados Umdos. almIrante GUlllermo Brown. I
'J>

• • � -'"
_

geiros, sr. Georges Bidault,

I, ao começar seu discurso na

A
. -:-1 E j d

casa da América Latina, fez
O cordo Bras. - s a OS' luestão de prestar homena-

Un-.d'os I gem em nome do govêrno
francês, "ao embaixador do

! Brasil na Franca, sr. Car-
I .'

•

lOS Celso de Ouro Preto,

APROVADO
ontem a sra, Helen Keller,
RIO, 2 (V.A.) - Chegou

José Cherem, os arranj istas ar-

famosa educadora america-

na, que tem consagrado a

sua vida à recuperação dos

cegos e dos surdo-mudos,
-

sendo ela mesma, desde a

idade de 19 anos, cega, sur-

da e muda, mas que depois

partido, por davante, marcharia

independente e equidistante do

govêrno e dos outros partidos e

Você foi tapeado para
não pensar que eu sou

o Braz Alves para ser

tapeada,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ANTONIO DIB MUSSI
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DR. JULIO DOIN VIEIRA
ESPEUALlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,.

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de .Janei

'co, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Ral1way e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso no Departamento Nacional de Saúde
Consultas rliáriamente das 10 às 12 horas.

.

3as. e 5as. feiras de 15 .às 18 horas.
.
Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10

horas.
. Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho.
.

Residência: T�vessa Urussanga 2. - Apt. 102 .

DR. I. LOBATO FllJIO
DoeR..a. "., .par.,lII.o. rea.lr.Url.
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'DR. ANTONIO'MONIZ DE ARAGAO
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Navio-Motor "Carl Hoepcke"
RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA ,.

V1aKeu entre FLORIANôPOL(S. RIO D:E JANEIRÓ
J!:l!Calai intermediária. em Itaja1 I Saato�....do ae.t. 61ttlJ)(j .t.....

para o movimeatO d. pauaireiro..

DR. 1\1. S. CAVALÇ�Tl
CUalc;!I e:nhl.l ....me.to •• ertaacu.

.... Sal"áDll. ..rinho, 1.. - T.I.fon. (•.) 11•.

DR . JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clialca M�c. - Doenças II. crl••CU

.

,:l'r ru,.r.. to d. BroU<1�-.m adD.lto......ri.nc•• )1C llltório: Vitor .e1rell1, 18 - 1° .ndar.
lI.rári.: D•• 10.ltJ ... ll,iO • d•• á,IO l. 1,'0 .lt.or••.

aulcl4.li.d.: Annid. Rio \.Branco. UI - ron. 1.116'.

DR. NEWTON D'AVILA

DR. WALMOR ZOMER GARCIA

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade 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

DOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇÕES I
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

PéIa manhã atende diàriamente no Hospital Ide Caridade. .

.

Resid: Rua General Bittencourt n.101. Te}. 2.692.

Dr. Alvaro Ide Carvalho
Comuni.ca .aos seus clientes, ter reassumido a sua

;.linica de crianças.
Consultório: Ru,a ..:_ Trajano n. 12. - 10 andar, das

1.4 horas ás 18 horas. \ ..
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ADVOGADOS
--------------------------

DR. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

!<'Oro em areral, Recursos perante o Supremo Trlb.
'oial Federa! e Tribunal Federal de Recursos.

ESCRITÓRIOS
Florianópolis - Edificio São Jorge,

1.2 - l° andar ,- 'sala 1
rua Traja.

� R�o de Janeiro -. ,Edifício B�rba .9ato,
AD tOn io Carlos 207 ._ sala '1003.

Advocacia e Conta'bilidade
DR. EHVAM FBIIGAPA.NI \

.

_ AdV'lgado -
ACACIO GARUsALDI S. '{'HIAGO

- ContabUiata -
II.;dltlclO "lPASE" - 60 andar.

DR. JOSE MEDEIROS VIEIRA
.

/
- ADVOGADO-

C&1u P_Cal li" - IUja' .... S.ata Catariaa

DRS. CIRO MARQUES NUNES E
DIB CHEREM
ADVOGADOS

Causas cíveis, comerciais, criminais e

� trabalhistas .

,.

Rua Nunes Maülia)lo, 17.- sobrado - sala 2.

DR. CLARNO, .G. GALLETTí
- ADVOGADO -

Rua: Vitor Meireles n. 60 - Fone 2.468 - Floriànópolis.

/

Informações
Uleis

o leitor encontrará. nes

ta coluna; informações que
necessitá, diàriamente e de
imediato r"
JORNAIS Telefone
-Or-Estado 3.022
A Gazeta .- 2.656
Diáriô da Tarde '" 3.579
Dlário. da Manhã ... 2.463
A Verdade......... 2.01(1
Imprensa- Oficial 2.6�R
HOSPITAIS
De Caridade:

(Provedor) .

/ (Portaria) ,

Nerêu Ramos .

Militar .

São Sebastíãe . (Casa
de Saúde)

Maternidade Douter
Carlos Corrêa ...

CHAMADAS UR�
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla-
mações) .

Polícia (Sala Comis
.

sârío) .........•

Polícia (Gab. Dele·
gado) .

COMPANHIAS DE'
TRANSPORTE
AÉREO

TAC 3.700
Cruzeiro do Sul 2.500·
Panair 3.553
Varig r r :>' 2.32.5
Lójde Aéreo ; "... 2.402
Real .-...... 2.3.58
Scandinavas 2.500
HOTÉIS
Lux .....•........

Magestic ....•••...

Metropol •.......•

La Porta •...•....

Cacique .....•.....

Central .......• � ..
Estrela .

Ideal �
'o

•••••••••

ESTREITO
Disque •..........•

I__�_-----

2.3J.j
2.036
:�.831
:U57

3.153

3.121

3.313
.

2.404

2.021
2,276
3.147
3.321'
3.449
2.694

.

3.371.
3.659

06

Cosioheira
Precisa;-se de uma, para

casa de pequena família..
Paga-se muito bem.
Tratar à Rua Tiradentes,

7 (Sohrado).

NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE,
Próximas saídas

de Fpolis., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

Para maia informaçõea dirijam-I. i.

\
.MPR:I:SA NACIONAL D. NAnGACAO HOEPCU
Rua Deodal'o -/Caiz.a Po.tal •• n - ".Ief-o•• : 1.111.

I D A
de Fpolis;' de Itajaí

10/4
19/4 21/4
1/5 3/5,
12/5 14/5
23/5 25/5
3/6 5/6
14/6 16/6
Horário de saída:

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS.

ZANY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM
�

FULVIO LUIZ VIEIRA
ADVOGADOS

ARMANDO CARREIRÃO
- CONTADOR

Rua Jerônimo Coelho, 16 - Florianópolis
-------------------.,_.--------------_._------_.----------------------------------- ------------_

\Lavarido com Sabão
.

\?irgem 'Especialidadé
da Cla. / IBTZBL INDDSTBIAL-.JsioviUe.· (mar.cH registrada)'

,

ecoDomi.za�se' tempo e .dinheiro
.

_____--------------------
___:c_ .. __ ._'-•• __ , ' ._-.. ._._._.•..•••••

.

� ., ._ •._."..., __ . �_,L_,•.•. _. __ ._

S�6Ã���RCt,.,
ESPEC!AqOtoDE .

'�=Q.m.•�.'.".,...,,;,M'-'"� __ ....

VOLTA
do Rio de Santos
15/4 16/4
2ji/4 27/4
8/5 9/5
19/5 20/5
30/5 31/5
10/6 11/6
21/6 22/6

Vende-se
Vende-se uma' casa de

material nova, sita á rua

Antô.1io Matos Areas, sem

número. Estreito. Cah'toi'

yê.!,' e t1:.atar a rua.

I Pedro Demo!'? 1.617,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA SOCIEDADE
versário natalício do dr.
Abel Alvares Cabral. Audi
tor Privativo da Policia Mi
litar do Estado e pessoa
grandemente relacionada
na sociedade local.

O ESTADO se associa às

Hoje no Passado

homenagens de que será al- nasceu Sebastião da Rocha te, congregação que já vi
vo o aniversariante, ama- Pita, o autor da "Historia nha funciona-ndo. desde 5 de
nhã. da América. Portuguesa",' Maio de 1.929,' filiada a
Sr. Luiz da C. Preysleben editada em 1.730; Igreja Presbiteriana Inlde-
Passa, amanhã, o aniver

sário natalício do sr. Luiz
da Costa Freysleben, cirur
gião dentista nesta Capital.

O ESTADO cumprimen
ta-o.

Sr. Thiago Vieira da Costa

EM LINHO GRANiITE' - Confortável costume para
(is dias' menos quentes do verão. A sáia é justa e o blu
são, com mangas bem largas, tem como enfeites quatro
bolsos. Deve ser usado com o cinto no mesmo tecido, ou
mesmo tecido, ou em ouro. (APLA)

x

Existem almas, que, como
lenhos, parece que se acom-Ipanham, que se firmam uma I
na outra; mas seu destino é

,

I

esforçar-se por estar acom-

panhadas, e sempre estão
só.
Há outras almas, que a,

tudo quan to se aproximam,
se ligam, dão amor, recebem

carinhos, não conhecem a

solidão; a vida para elas é

constantemente ternura da
da, ternura recebida. São
fontes de agua pródiga, bra
ços abertos, corações que
se dá, coração que se con

quista!
x

x x

ANIVERSARIOS

Dr.' Roldão Consoni

Transcorre, nesta data, o

aniversario natalício do ci

rurgião dr. Roldão Consoni,
médico do IAPETC, IAPM e

rã alvo, por· certo, de home
nagens dos seus amigos e

admiradores,
O ESTADO cumprimen-

ta-o.

x x

i(.

xando··se notavelmente;

do maior brilhantismo às votos de felis estada em sé Pereira Filgueiras;solenidades, pois é figura de nossa Capital e apresenta -em 1.868 Combate dealta projeção nos e irculos felicitações a Igreja pelo Andai, no Chaco, em que oEvangélicos do Brasil, con- motivos de tão significativa coronel Barros Falcão repetando já com 28 anos de mi- comemoração. le o ataque de 3.000 paran âmico Prefeito Municipal o istério.
de Crisciuma.

.

Bacharél em Direito, Con-
A aniversariante, que é sultor Jurídico da Caixa de

destacado e f ino ornamento Aposentadoria e Pensões
da sociedade criciumense, dos Servidores Públicos do
receberá

_ cumprimentos de Paraná e Santa Catarina, .

seu vasto circulo de ami- membro destacado do Rota-

Sta. Alaide B. Pires

Festeja, hoje, o seu ani
versário natalicio, a gentil
senhorinha Alaide B. Pires
filha do sr. Paulo Pires, di-

guinhas.

VIAJANTE:
REV. DR. SÁTILAS DO AMARAL CAMARGO

I'

comemorativas do 23° an i
versário de organização da
Igreja Presbiteriana Inde
pend�nte desta cidade, dan-

ridas conferências é fran-

A entrada para as ref e-

Bignaçu, vende-se os se-

gu in tes utencilos:

sorveteriaUma marca

marca

Mesas, cadeiras,
vitrines, etc.

Preço de ocasião.
Praça Nereu Ramos
Biguaçu, 15-4-953.

louças,

3

N o programa:
Cin e Jornal. Nac.

Preços: 7,60 -::- 3,50
.Livre.

As 10 horas

MATINADA
JORNAIS
SHORTS z z z

DESENHOS

Preços: 3,50 - 2,00
Livre.

Imp. até 18 anos.

As 2hs.
O DOMADOR DE MOTINS
FALSO DETETIVE
Con tinuação do seriado:
O MISTERIO DO DISCO

VOADOR

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

\s 2 - 4,30 - 6,30 - 8,30hs

Regista a data de amanhã genuinamente brasileiro.
o aniversário natalicio do Presidiu-se o Imperador Pe
sr. Thiago Vieira da Costa, d ro L

residente em Lajes, onde - em 1.824, é feito o ju
desfruta de sólidas amiza- ramento da Constituíção do
des. I Imperio do Brasil, na cida-

.

Cumprimentos. de dt São Salvador (Bahia).

I-em 1.861, é inaugura-
FAZEM ANOS AMANHÃ: do o faról de Ponta dos
- Senhores Augusto Bar- Naufragados, na barra Sul

bosa da Fonseca e José Bas- de nosso Porto.
tos. - em 1.863, neste então
- Senhoras Maria dos Desterro, nasceu João da

Santos Souza. Cruz e Souza, orgulho de
- Menina Marcia, filha nossa poesia. Faleceu em

x x do sr. Queonildes Ligockí; 19 de Março de 1.898;BILHETE DA SEMANA -
- Menino Mário, filhinho x

Coração que se dá! I do sr. Mário Garcia, alto' NASCIMENTO:
Quantas almas procuram funcionário do IPASE. Está em festas o lar do Artes e Ofício, graças aos Uma geladeiranão e�tar só na vida ... ! pro-: - Menina Maria Teresa, sr. Manoel F. Peres, comer- esforços do Presidente Teo- Copeland.curam carinho, são como um filhinha do sr. Mário Viana, ciante nesta praça e de sua doreto Carlos de Faria Sou- Duas mesas de Snocker.lenho atirado na correnteza

I
funcionário do DCT. exma.. espôsa, d. Eduvirge to;do rio. Vão só, pelo centro I - Meninos: Mário, filho Peres com o nascimento de .

- em 1.9DO, na Capitaldo rio, chegam ás margens, do Sargto. Mário Antônio duas meninas, ocorrido dia Federal, é erigida a estatuacomo querendo firmar-se, I Luiz, e Mário, filho do sr.' 30 p.p. na Maternidade Dr. do descobridor de nossa Terdefender-se mas depois são Acelino Assonipo Cardoso. Carlos Corrêa, que recebe- ra - o Almirante Pedro AInovamente arrastadas pelas ram na Pia batismal os no
aguas que sempre levam, Dr. Abel Alvares Cabral mes de Mar ia B�rnqdete
que sempre correm. Ocorre, .amanhã.: o an-i--J-Pê es e-N"'E!'U'lnr arra Peres.

O'ín ema e
3 DE MAIO ;'�lai(}$ ela coluna d'e Manuel IA data de hoje recorda-I �\'Ion ti e!. O inimigo bateu-se

nos que: com grande encarniçamento
- em 1.652, na margem mas acabou retirando para

esquerda do Tigipió, em o Timbó. Foi um dos recan

IPernambuco, os holandeses tos mais duros, na margem As 1,45 - 4 - 6 - 8 - 10 ' As 2,30 - 5 - 7 - 9hs.foram destroçados pelas direita do rio Paraguai. Mariza PRADO - Aibe r- Mariza PRADO - Alber-tropas do Sargento-mor An- - em 1.930, ficou or'gan i- to RUSCHELL - Milton to RUSCHELL - Miltonton io Dias Cardoso; zada, nesta cidade, a Igreja RODRIGUES RODRIGUES em:
- -em 1.660, na Bahia, Presbiteriana Independeu- O CANGACEIRO O CANGACEIRO

- em 1.819, é organizado pendente de Curitiba, cujo,
um Corpo de Artilharia de Pastor é o mesmo de hoje,
Linha, com' 271 praças de o Rev. Dr. Satilas do Ama-.
efetivo; ral Camargo, havendo este
- em 1.823, no Rio de J'a- feito a devida instalação,

neiro, solenemente, a As- sendo �leitos Presbíteros os

I.iembléia Constituinte, sen- Venerandos Srs. Romão
do o primeiro parlamento Martins Barbosa, Gervásio,

Pereira da Luz, de saudosas

memórias, e Laércio Caldei
ra de Andrada que hoje re-

'

I As 8hs.s ide em Niterói. I Cecile AUBRY, - PierreAndré Nilo Tadasco
i BRASSEUR em:
I A FAVORITA DO BARBA

-em 1.883, é instalado em

nossa Capital o Liceu de .Bacell i,

- em 1.635 Luiz Barba
lho, um dos nossos melhores

caudilhos na luta contra as

holandeses, repele estes ul
timos no ataque que leva
ram a cabo contra o reduto
de Paes Barreto, obra avan-

çada da fortaleza de Naza-
reth do Cabo, ponto de im

portancia no comercio de

cabotagem no nordeste.
- em 1.761, D. José I, I

por Decreto, isentou dos di-I
Feitos de exportação, o Café TO
planta que se introduzira no I
Pará e Maranhão, propa- !

I ,

_ em 1.808, D. João VI, E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.
run dou no Brasil, a Real I TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.
Academia de Marinh�; .

DR GUE RRE IRO- em 1.813, o OUVidor e
• .

.

_

membro .da Junta �o G�ver- CONSULTóRIO _ VISCONDE DE 'OURO PRETOno Intermo da Capitania do
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.Piaui, Luiz José de Oliveira RESID1!:NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113...

depois do Monte Santo, foi
destituido de suas funções,
preso e remetido para a Ci
:lade da Bahia;
_:_ em 1.817, no Ceará,

Eoi proclamada a' Republica
do Crato, por José de Alen
car e seu irmão Tristão
Gonçalves Pereira de Alen
car. No dia 11 foi restaura-

I AZUL

V d
:
.. Katharine KRAYSON -

en e-se Mario LANZA em:

.' I AOUELE BEIJO A MEIAPor motivo de entrega elo "

prédio onde esta instalado ° NOITE

B Q- J' Cid d I .Precos : 6.20 - 3,50ar ...ao u osev na iouna ue

ULTRA SONO
TERAPIA

r
_

N o programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Livre .

As 8hs.
Katharin e KRAYSON

Mario LANZA em:

AQUELE BEIJO A MEIA
NOITE

Cecile AUBRY - Pierre
BRASSEUR em:

A FAVORITA DO BARBA
AZUL

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 18 anos.

As 2hs.
O SUPER HOMEM'
O MISTERto DO DISCO

VOADOR
DOMADOR DE MOTINS
FALSO DETETIVE
Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

f3Lt)l?IÂ
EstreUo

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN
PARA INFL�MA'ÇÕES E DORES.
TRATAMENTÚ SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES

Procedente de Curitiba têmas: "Uma Visão Magní
chegou ôntem, à esta Capí- I

fica", às 11 horas, e "Uma
tal, via aérea, o Rev. Dr. I Congregação Modelar", às!

do Hospital "Nerêu Ramos". Sátilas do Amaral Camar-;:20 horas, s. s. continuará a

Desfrutando de gerais a- go, Pastor da Igreja pres-; série de. Conferências bri
mizades na sociedade local, biteriana Independente da-I lhantes que vêm pronunci
o ilustre aniversariante se- quela cidade. ! ando no Templo da Igreja

O ilustre Pastor veiu too, Presbiteriana Independente,
mar parte nas solenidades � Rua João Pinto n. 37.

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

HORA
AMBIENTE FAMILIAR

-0-
A churrascaria "HORIZONTE" também aceita encome�das de almôços e jantares festivos, bem como churrasco

para casas de família.
CHURRASCARIA "HORIZONTE"

� CANTO DO ESTREITO-

Churrasco de carne e de frango. Frios, saladas;maionése.ca. ia a autoridade do Rei nes-
BEBIDAS GELADAS."O ESTADO" apresenta ta vila pelo Capitão-mor J0- Aberto durante o dia e á noite.

"onselheiro Mafra 6. Fone
�.358

Fraquezas em geral
Vinho Creosotado

(Silveira)

Deseja Emiirego ...
J ovem vindo do Rio

f an e iro recen temen te
de

pro-
cura emprego com. grande
crática de Escritório e Co�
mércio,

Endereçe suas propostas
rara

.

Caixa Postal, 325.
Nesta.

.. .

. I
FABRICA

DI>

AVENTURAS DO ZE·-MUTRETA.

homenagens.
O ESTADO se associa às culdade de Direito de Curí-

ry Clube e Professor da F'a-

FAZEM ANOS HOJE:
- Srta. Elita de Aguiar.
- Sr. Mái'io D'�l�ªcio.,�.....-.......-

tiba, aqui veiu afim de pro
nunciar conferências reli

giosas.
ôntem, sob o têma "Uma

fuga heróica" C' hoje sob os
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\CQa�aftí X,. "lBQ(ei�en$e
NÃO PERCAM O EMBATE INTERESTADUAL ANUNCIADO PARA A NOITE DE TERÇAFEIRA, NO ESTÁDIO DA F. C. F., EN
TRE OS POSSANTES CQNJUNTOS DO GUARANI, DE CAMP,NAS E .DO F�GUEIRENSE,LOCAL. f

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

"O ]3�stad o E s 'p O r t i v o"
. ,

...()�()-O_()�() ()_()_()._.o_() () o_o_O__(o••••••� O O 04 n_o_o ()_O_O_O O_O.-.().-.0--,

Venceu o Figueirense em Tubarão
NOVO T·RIUNFO COLHEU O NOVO ESQUADRÃO DO FIGUEIRENSE, DERROTANDO, NA TARDE DE ANTE-ONTEM, EM TU- .

,BARÃO, o "ONZE" DO GREMIO CIDADE AZUL, LOCAL, PELA EXPRESSIVA CONTAGEM DE 3 X L PARABENS, "FURACÃO
,

' NEGRO"! : .

( .

..

Universilarios Paranaenses I
x B'ocaiuva I . �O�O_O'-'()""()4I

; TORNEIO RIO -

SÃO PAULO
Hoje o, Torneio

I São Paulo terá prossegui
mento, estando

Rio

programa-

dos os seguintes encontros:

Geral - 10,00. No Rio - Fluminense x

Militares não graduados e Botafogo.
estudantes com carteira - I Em São Paulo - Ccrin-

5,00. I tians x Flamengo e Palmei-
,

.' Senhoras e Senhoritas e· ras x Santos.
.

I
menores de 10 anos acompa-j O jogo Vasco x São Paulo,
nhados dos responsáveis te- antecipado para ante-ontem,
rão entrada franca.' I no Maracanã, :teve como.ga-I .

Todos ao Campo da rua nhador o quadro cruzmaltí-

Bocaiuva! no 'pela contagem mínima.
,

.

ANIVERSARIOD··SE O PLAYER
SANFORD

xima quinta-feira á noite,
sendo dedicado ao persiden
te da F. C. F., sr. Osni Mel
lo. Somente poderão. parti
cipar do Campeonato os jo
gadores menores de 21 anos.

Decidiu mais o Conselho
Arbitral que os �ogos terão

por locais os gramados da
F. C. F. 'e Vila Operária de
Saco dos Limões, esclare-

x

lores, entre os quais os nos

sos conterrâneos Marco e

Guido, exdefensores d� Fi

gueirense e Àvaí, respecti
vamente.

1.0 jOgo.- 'Imbitúba, x

Bocaiuva
2.0 jogo - Figueirense x

:raula Ramos
3.0 jogo Atlético x

ExtreoD ,vencendo' o Ouaraul
,de Campinas

Por 2 a 1 foi vencido o bicampeão do Estado'
o

.
Guaraní, de Campinas, i prios domínios do alvirubro

deu início, ante-ontem á joinvilense, por 2 x 1.

sua temporada em gramados I Hoje frente ao Caxias
de Santa Catarina, tendo si- ! Hoje, no mesmo local,
do, bem sucedido, pois aba- voltará a se exibir o con

teu 'o "onze" bicampeão cá-I junto campineiro, desta vez

tar inense do América, pró-! fren�e ao Caxias.

A tabela

Guaraní
4.0 jogo - Aval x Vence

dor do 1.0' jogo !

5.0 jogo - Vencedor do
.()-()�()._.()_()...u.()�()_().....()_()._.()__

( . .

Preços
Arquibancada - Cr$

VETERANOS X AVAl, NA PRÓXIMA
SEXTA-FEIRA

Segundo colhemos, na I conjuntos de Veteranos 10-

próxima s:x�a-feiral á nOi-l! c�is e do Avaí, campeão da .

te, no estádio da F. C. F., cidade.

jogarão amistosamente os Aguardem-no!

2.0 x Vencedor do 3.0
6.0 jogo - Vencedor do

4.0 x Vencedor do 5.0

15,00.

ão, que o torneio "initium" 2.0/ jogo - América
terá sua efetivação na pró- Iris

(

3.0 jogo - Flamengo

x

Ip iranga reinante entre' os universi- putas desportivas sem gran-
4.0 jogo - Radium x U- tários, tanto da Faculdade de interêsse, 'e sim combates.

9·9 jogO - Vehcedor

8,0

. ;

� -,
_";:-;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mul�eres falais
DE PITIGRILLI

P R U o E N C I A C'A P I T A L I Z A ç Ão
COMPANHIA NACIOI':/AL PARA FAVORECER A ECONOMIA

Capital: Cr$ 2.250.000,00

Sede: RUÇI José Bonifácio, 2.78 - São Paulo

Participação aos POI'tadores de Títulos
: I
II
f Ii
i
I

I

A .PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO, Cúm

panhia Nacional para favor:ecer a ec()

nomia, está distribuindo, a partir de.

27 de abril, em sua seJie social, à l:ua

José Bonifácio, 278, primeiro andar, em

S. Paulo e nos escritórios de suas Ins

pet�rias Gerais e Agências dissemina·

das por todo o País, as quantias a que

têm direito os portadores' de tí tulos

considerados em vigor entre lo!:! de ja

neiro e 31 de dezembro de 1942, con

forme estabelece. o artigo 9 de suas

"Condições Gerais".

A D I R E·r O R I A

INSPETORIA. GERAL EM FLORIANÓPOLIS Ir

Pr. 15 de' Novembro, 9 - 3.° andor

..

.

(Especial para. "O ESTADO". FO'RTALEZA, 3 (V.A.) - mete tomorem rumos

verda-IBUENOS AIRES - (APLA) - Antes que a "Gio- A �prensã.o de c.êra de car-
.

deiramente sensacional, em-

conda", o famoso quadro de Leonardo da Vinci, conser- b lt I
I d

nau a u Imamente verifi-. polgando a 'mprensa local, e

vado - ma conserva o - nas Galerias do Louvre fosse I
b d n ing e h' bid

-.
' cada na Paraíba e no Piauí, o país, dada, na-o sõrnents, a

I
rou a o u m avia perce I o seu SO.I'1"ISO en igmâtí- Ico, seus olhos magnéticos, seu indefinivel fascínio a f'a- �elo que se observa nos úl- impôrtanc ía da firma envol,

I

ralidade que,. como uma emanação venenosa, trans'�arece t.imos despachos recebidos,

I
vida como também pelo vul-I

oessa pintura. Quando os jornais, depois do furto, dívul- pare�e ter desp�rtad�. a a- to das transações efetuadas!
garam em preto e branco as reproduções do quadro, to- tenção das autondas fiscais, I no "câmbio negro.

.- (
tos concordaram em dizer: "Realmente, é uma mulher

pela qual, mesmo em estado de pintura, se pedem fazer
para apuração de 'vultosas e Sôbre o assunto, o matuti. i

loucuras". �om�rometedoras tr.ansações no "Gazeta de Noticias", I
. Algu�m. as fez

".Depois que� o( quadro voltou ao Lou- realizadas pela firma J'a- desta capital, publica a se-'

vre, as cronicas registraram três ou quatro tentativas de mes Fredrick Clark S.A., 1 guínte nota:

.�.uicídio a seus pés. Um humorista sugeriu pregar um importante estabelecimento Icartaz como nas portas das casas. de jogo: "É proibido daquela pr ca O rbl i
"A Comissão do impôsto

d f'"
c c aça. pu ICO a-

tntrar com armas e ogo', e colocar Junto a fatal "Gio- P h '. I de Renda, ora em operação
conda" um serviço de socorro médico urgente.'

. com an a com VIVO mteres-
-

.

na Paraíba, tem recomenda-
A "Giconda" começou a ser 'fatal no dia em que al-

se e empenho êsse novo ru-

f
.

ib 6'
. ções especiais para apurar

guem �he con erru os atri ut.os da fatalidade
..
Se uma jO-I'

mor SISSlmo caos, que pro-

vem hiperesteta tomar um dia um tubo de verobal dian-
certas transações efetuadas

te de "O Pensador", de Rodin, ou arrancar todos os ca-I pelo "Cambio Negro", nas.

belos por não ser correspondida em seu' afeto pelo

"He-/
quais está envolvida a firma I

)racles", de Bourdelle, ambos se converterão tambem em
HOMENS FRACOS

local James Frederick Clark.
.

.

homens fatais, e por motivos de ordem pública se aconse-
HOMENS NERVASOS

P " HOMENS ESGOTADOS Sabe-se, sôbre êsse caso,
lharia mandar o

" ensador pensar em outra parte, e o: . ,. .

músculo "Hemcles" a atirar flechas contra alvos menos! HOMENS

DESMEMO-I
que houve inquérito ínstau.

vulneraveis. , I
RIADOS rado pelo Banco do Brasil,

, �oi .fundad�, �m Paris, uma Liga contra as Mulhel:es � �atores ?ecisivos para o tendo sido localizado na es-

:F atais. E constítuida por um grupo respeitavel de donas êxito, na vida atual.

ue casa, que temem pela estabilidade de seu lar ante a

j.erspectiva do eventual encontro de seus respectivos ma

ridos com uma mulher fatal. Segundo as fundadoras, as

mulheres fatais são perigosas inimigas da sociedade e é

vrgente neutralizar sua ação. Cada uma das filiadas.à
Liga possui uma coleção de retratos destas famosas vam

jíros, e juraram impedir o acesso a sua casa de toda mu

lher que apresente características análogas.
Oh, senhoras filiadas à' Liga, para. que fazer escu

de de vossos peitos contra o perigo constituido pelas mu

l]�eres-vampiros, para que gastar ·dinheiro com a impres
sao de semelhante catálogo? O catálogo das. mulheres pe
rigosas já existe. Tome-se a lista de contribuintes ou o

catálogo, do telefone; abra-se ao acaso, ponha o dedo so

bre qualquer nome de mulher: essa pode ser uma mulher
fatal. Mas que encontre um homem disposto a acreditar
nisto.' ,

. São mulheres fatais as que entre el�s mesmas e o

homem que as procura colocaram algumas dificuldades
nu criara�. algumas complicações. Nada mais. São mu

lheres fatais aquelas que, tendo visto. no cinema as at.itu-

I �es de uma mulher fatal, repetiram como papagaios ou

corno macacos os gestos e as palavras, ·e encontraram al
gum inexper ien ts, que não cempreen'dsu achar-se diante
de um disco e se prestou a fazer o papel d:e "partner" des
sa grotesca pantomina.

. :r:ecordem o fÍlme "O Anjo Azul", no qual Marlene'
D!eir..ic.b.....fa.7-.o nane] de lIUla >nIW'Ile.TIa cantora » t
verna de quarta classe. Os meh'l:nus mr =�....'()�I"-'a�ni-l"'Jm=a'--'<a"'--+.-..L.J,J.__.'--_
à noite, e pela manhã levam para a aula o cartão postal'.

Um professor se apaixona por ela, segue-a, conve_rte-s:
em palhaço, rebaixa-se de degradação em degrada�ao ate

a imbecilidade. Mulher fatal? Para êle. Para um soo Para

alguém que tinha todas as condições para ceder, a sua se

dução, ainda que ela não tivesse feito grande esforço

para seduzi-lo. Mas os estudantes prosseguiram seus es

tudos, coroaram sua carreira de burgueses de bom senso,

casando-se com uma cevadora de pavões e preparad?ra de

marmelada. Êsse filme, que deveria ser o triunfo da mu

.her fatal, é a denuncia de sua inconsistência a vacuida

d·e.
Nesse fil'me não há senão um homem arruinado. As

'\" hgrandes amoureuses", as "jemmes ,à catastrophes", as

"femmes-revolver" atingem o total de duas ou tres. Um

'filme consta de 2.200 metros tle celuloide;. na vida de

l:ma mulher .há lugar para mais alguns milhares de me

tros. Mas a cousa n,ão muda. As mulheres fatais denun

c.am-se fàcilmente ao grande público deslumbrado por

l:'eu convencionál esplendor, e aquele infortunado que é a

'vítima cega.' Mas não se denunciam a su-a camareira, ao

alfaiate, à quiromante. Para estes personagens, conti-

Pmam - cása de Amigos
.

4} "li

toneladas, enquanto que
Agora você terá o rádio que esperava! A 'nova

Germ,'nnem "00·/. criação da RCA Victor. o rádio de mesa B-74,
1952 tal produção fôra

.. oferece . o máximo de, perfeição e a pujança
48à toneladas.

Plante produtos garantidos. As t I d Gona : a arganta de Ouro, num elegante mo- As principais medidas
sementes DI.ERBERGER são rigorosa- dêlo em tons claros e escuros. Painel luminoso provadas

�:..�;!,!e�ec:�nadas através �e e�peri- com seletor de estações e calibração pela Micro- V'
.

ó �� C',_._
unas medida� . ",c,9.-

dens para orientá-lo no que ror preCIl>u.-·\-........_-..:.a.H.I.4.d1.ja nAS soa' ·ai.xa.s..in.te.rDflcionuis deondas. o�_

Consulte-nos. admirável, Procure conhecer o modelO t5"IT"ci",-_--'--"J..UJ.da aprovar. \ -_ ... �

RCA Victor, e você terá escolhido o rádio Pfll,'!} peten teso Entre elas desta-

O seu lar. ca-se o revigoramento de

:'�,:��:�?- .. , 50 quilos na zona de produ

cãc, com variações diver-.
sas. Foi recomendado ainda

a criação de uma taxa mó

vel o trigo importado, a in

tensificação da instalação
de silos e armazens de tri-

E§cândalo

r,

Balaovo da VII
Reunião.Técnica
d� Trigo. Da Cêra ·d·e Carnaúba

o
, .

maXIIDO o balanço da Vil Reunião

da Comissão Técnica do

Trigo - As medidas a se-
.

rem 'recomendados aos po-

deres competentes, segundo
informou o Sr. Itagiba Ber

lante.

RIO, (Agência Nacional)
- Reuniu-se na capital do

país, de 23 a 28 do mês de

março p. passado, um grupo

de técnicos em produção. de
trigo, na VII Reunião da

Comissão Técnica. do Tri

go. O conclave teve como

finalidade principal a de'

fazer um balanço geral sô

bre as atividades daquela
com issãn, decorrido mais de

ano de sua fundação. Esti
veC'am presentes os técnicos
dos Estados produtores de

.

tr.go, como sejam Rio G.
do Sul, Santa Catarina, Pa
raná, São Paulo, ,Mato Gros-

30, :Minas Gerais e Goiás.
600 mil toneladas de trigo'

em 1953

O balanço foi plenamen-
te satisf'atór-ío, pois Os de

legados estaduais chegaram
á conclusão de que os prog
nósticos sobre ri produção
se haviam confirmado e no-

va pel'spectiva de aumento,

nos índices produtivos se

delineavam para os Esta
dos tritícolos. Informou á

imprensa o sr. Itag iba Bar

çan te, diretor do Serviço de

Expansão do Trigo, que a

produção do trigo do cor

l-ente ano atingirá 600 mil

em

ricanas, transicionadas no.

"câmbio negro". Sabe-se que

o inquér-ito remetido para o

Rio de Janeiro, foi ali aba-

em perfeição
num. lindo

rádio. de mesa

O,NOVO MODÊLO

RCA VICTOR_

'@)@
tRCAVICTOR

Líder mundial em

Rádios e Discos ... A primeira em Televisão

de

a-

.�·o nas zonas d� maior pro

dução e nos pontos chaves

do �eu escoamento, além de

estudos sobre a panificação
de farinhas de trigo, de va

riedades 'nacionais ·e estra.n

geiras, idem· sobre a cria

.:;ãol de um registro de cria

c1ores-, pedido de fretes es

peciais, inferiores aos atu

ais, criação de núcleos co

loniais para triticultura, e

.:dta daquela firma, vulto-

GOTAS
MBIDELIN4S

<as somas de moedas ame-

'IA gotas da Juventude".
São nervos fortes, idéias
claras e saúde perfelta, aos

fracos e acovardados, cedo

en�elhecidos pelos ne·rvosis-·
mo.

Não tem contra-indicação.
.

Nas f'arms. e drogs do
Brasil. Pelo reembolso End.
Teleg. Mendelinas. Rio Díst..
local Staudohar & Drieasen
Ltda. publica."

Dr.:IOLENTINO DE CARVALHO

muitas outras medidas de

fado. E mais um rumoroso

caso envolvido uma grande
I

firma do comercio da Parai-

ba, mas, espera-se que a

Comissão de Fiscais do' im

posto de Renda possa me

lhor esclarecer a opinião

Sementes Dierberger
.

Sementes de flôres e hortaliças a

provadas pelos departamentos oficiais.

Calálogo grátis
DIERBERGER - Agro-Comercial Ltda.

Uma organização garantida por 60

anos de experiência
Rua Libero Eadaró, ·199 - Te!.

36-5'171 - C. Postal, 458'

SÃO PAULO

ESPECIALISTA EM OUVIDOS - NARIZ e GAR

GANTA comunica á sua diehtela que trasferiu . seu

consultório para a rua l:'funcs Machado 7 - 10 andar,
Edificio São Franscisco esquina com a João Pinto

DAS 15 as 18 HORAs
--------------�--------�/----�_·--------------

2:randes interesse para a

intensificação da cultura de

Irigo.
'\1"edidàs de ordem agTonô

micas

Determinadas providên-
.

.

,:ias de ordem agronômicas

.foram também pleiteadas

pelos representantes dos

Estados produtores de tri

go, tais como inicio ou· a

continuação, nas estações
experimentais, das· ativida

des de melhoramento �o
trigo, os trabalhos experi
mentais de competição de

variedades, a adubação, ,a
rotação e a conservação do

I ESTA'
sólo, a execução de cultura

DOENTE? -- DE- multiplicadoras seleciona-
SANIMADO?

das, etc. Reivindicam, ain-

A Dra. L. Galhardo ex- da, na rêde do Instituto A
médica do Centro Espirita I gronômico do Sul a execu-

Luz, Caridade e Amôr, aten-I' � .'
de á consultas. Novo ende-

sao �o .2.0 Experl.mento S�l
reço: Avenida N. S. de Co- BrasIleiro do Tl'lgo, contI-

pacar>ana, 540, Apto. 702 nuação do Centro Brasileiro,

-- Rio de Janeiro. do Trigo e a uniformização
Consultas Cr$ 30,00. dos preços de venda das se-

mentes.

.'<�--.�.-�--"'__-�-----"'_____;_------"'__-�--�--...__-�---:_j

,Iuam a ser incuravelmente lImas simples mulherzinhas.

Sabem a que �aixezas se submete a mulher f�ta� para

"oubar ao grande costureiro o modelo que coplar,a uma

:nodista anônima que traba·lha em sua casa; sa,bQm com

Que prudente vigilância essas aparentes dissipadoras.

,:ertem nas garrafas os licores que ficaram no copo, e

20m que engenhosas manobra misturam as quatro.centas
.)alavras de frances, rumeno ou ingles com que f.lzeram

fama de poliglotas e Vemo-las na Eúopa a de�rubar mi
!.istérios, a süstentar candidaturas as Academias, � lan

.�ar um premio Goncourt, a criar a moda de uma clllta, a

�e fazerem célebres por um topete lotiro entre os cabe

:os negros; e, ·em virtude desses privilégios, vimos indus

Lriais liquidar altos fornos, banqueiros a deixa.rem afun

da� os títulos na bolsa, até o momento em que outra vam

)iro, com um topete distint9" uma fantasia mais se con

:erte na mulher do dia, na rulna de um lar, na estrela da

I

Opera ou da Cour d'Assises. E o ídolo caído é o primeiro i

a perguntar o como e' porque de seu quarto de hora de
;

�entura. "Eu comia num American ijar, onde um pequeno pal-

co trabalhavam duas cantoras, um ilusionista e uma bai

!arina, compensados .de quando em quand� :om alg\.lma

;"lOta de problemático valor ou com a refelçao, salvo, al

!ruma exclusão no menú. A bai'larina, aumenta:qdo com

;;s lágrimas sua soupa rala, dis�e-me uma. manhã .qu_e a

linham despedido antes Ido fim do contrnto, porque o pú

olico ria em suas danças cossacas e nas suas contorsões

bindús. Sem pretender trànsformá-la com minhas pala

';ras numa Maria Ruanova, aconselhei-lhe ·uma suprema

experiência: .

_ Esta noite - disse-lhe-durante a dança hindú,

ponha na cab�ça a idéia de que é uma verdadeira �acer
(;otiza, e aplacar com seus gestos um deus encole1'!zado,

a invocar o perdão ou a vingança. Não faça os gestos

inexpressivos e convencionais que lhe ensinaram ná es

cola. Ponha fogo. Trate de ser sua personagem: pensa na

India fabulosa, no templo, nos sacrifícios, imagine que

ps.ses cem papalvos que behem �erveja diante de você i

i'-ão sábios ou reis. Durante o balla·do rus·so, pense lias!
,?stepes sem fim, numa' carga de cossacos, nas cúpulas de;

úuro do Kremlin". .

A bailarina me obedeceu. Foi' aplaudida. O contraw

foi renovado. Um camareiro dos carros-dormitórios aban

conou o· .emprego para fugir com ela. Criei tambem uma

mulher fatal. Se esse fulano, em vez de ser solteiro, ti

vesse mulher e filhos, e, em vez de ser camareiro fosse

presidente das Companhias des Wagons-lit et des Grands

Européens, hoje no catálogo dessas senhoras da Liga

parisiense, haveria mais uma fotografia .

C·A.RPINTEIROS NAVAIS-�!
.....-�I

PreCiSR-Se DO Estaleiro dà Arataca

��----------------�-"-�
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FINALMENTE, HOJE!
nrrz, ODEON, IMPERIAL e GLÓRIA
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ALBERTO RUSCHEL MARISA PRADO
MILTON RIBEIRO VANJA ORICO
na produção da "VERA CRUZ":
Direcâo de LIMA BARRETO

ViJl'e�'com o ritmo de "MULHER RENDEI
RA", a canção de guerra dos CANGACEIROS.....
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PRÓXIMO DOMINGO

UM GI2ANDE ESPADAC,",'M .. ,

UM GRANDE AMOROSO!

'�/�CARAMOUCHE� o HOMEM DAS MIL AVENTURAS

I de'RAFAEL SABA'rINI!Um 'fl'llIle espetacular, baseado na famosa nove a

.
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STEWART GRANGER
.

.

PIER ANGELI
GEORGE SANDERS

5a FEIRA:

GENE KLLY

JUDY GARLAND
em:

SIMONE SIGNORET -. SIMONE SIMON

DANIELLE DARIEVX ODETTE

Isto posto, cumpre, antes I II - tiver prole mais do a titulo precário", não dos extranumerários está- acima transcrito. Porém, O)....(,....o.....(�().... ().....o....o ()..... \).....(�

de tudo, examinar a lei n. numerosa; i invalida essa conclusão. Em veis. conforme já ficou exclare-'
277, de 18 de julho de 1949, I IIlI - f'ôr casado; I primeiro lugar cumpre a-I Outro argumento h'rele_: crdo, não se trata das hiIfó2 E'DITAL
que disciplina o provime�to ! IV - fôr mais idoso". .: centuar que o decreto-lei n. : vante é q do dr. Procurador teses previstas neste artigo
de escola, ou classes de gru-I Ora, a autora, então com- 1.023 não se aplica aos pro-

,
Geral do Estado, acima alu- e sim da dispensa da auto- 'I

pos escolares, por professo-I plementarfsta, foi designa- fessores extranumerários- i dido, de que a autora, di- ra, com o provimento da..
_ Família que se muda pa

res extranumerários-diaris- da em 1947 para reger 'uma diaristas, de vez que se refe- plomada em 1950, não apro- classe que 'vinha regendo DE LEILAO COM O PRA.
ra Pôrto Alegre, necessita

tas. Dispõem os arts. 10 e 2° classe do �,rupo Ese�lar re. �penas aos dia:istas ad- i v�u �i,:esse cumprido a exi- há mais de quatro anos, não \ ZO DE DEZ (lO) DIAS
de 'uma empregada para le-

desta lei que as escolas reu- "Castro Alves, na qualida- mítidos para funçoes de na- genoia do art. 3°, § 2° da por professor efetivo, nos
I.

B

b 1
•

A

• I var consigo. om ordenado

nidas ou isoladas e as elas- de de professor extranume- tureza raçal ou subalterna, ier n. 277, o que era in dís- termos do art. 11 da Citada JUIZO DE DIREITO DA 4a. .'

ses de grupo escolares, que, rário-diarista. Em 1950 di- ::o�forme. resu�t� das se- pen�á.vel para demonsb�ar lei, mas por, o.utr� p:ofessor VARA _ FEITOS DA FA- I Tratar à Avenida Mauro
não forem providas por con- ! plomou-se por curso normal guin tes dísposições : o VICIO do ato em questao,

. extranumerârío-diartsta, co-I A P' LICA DA O Ramos, 240.
curso, na época legal, pode- 'I regional, continuando a e "Art. 23 - Diarista é o dada a presunção de lega-I mo ela. Nisto e só nisto es-I ZEND . UB � -

-------�--

rão sê-lo por professores di-' xercer a mesma função, já .ixtranumerár-io admi t i d o I !idade de que se revestem tá a ilegalidade do ato em MARCA DE -FLORIANo-
CASA MISCELANIA dístrí,

plomados pelos institutos de agora com as garantias da )ara função de natureza todos os atas a<;lministrati-I exame, que por êste motivo I' ! POLIS
. buidora dos Rádios R. C. A:

educa�ã�, por �inasianos, I �ei n. 277, em vigor desde braçal ou s:l�alterna e que

I' v?s. D;e. ac��'�o com. êste

I
não pode subsistir,

.
O Doutor Manoel Barbosa Victor. Válvulas e Dísces.,

vocaciol istas, diplomados I Julho de '1949. Em face do recebe salário

..
correspon- dispos itlvo so se considera . Ante o exposto:

. de Lacerda Juiz de Direito I Rua Conselheiro Mafra. \

pelos cursos normais regío- ; art. 11, portanto, deveria Jente ao dia de. trabalho. titulado o professor que ti- ACORDAM, em Câmara ] d 4 V " Feit da F .....
nais, complementares, etc.,' ter "exercício na classe, . . . § 10 - E' vedada a admis-

'

ver o respectivo título regu- ,Civil, por unânimidade de a a. �ra.- .ei os a a- .

, .•

ria qualidade de extra-n ume- I até o preenchimento da: são de diarista para função Ilarmente registrado no De-' votos, negar provimento à [zenda Publica da Comarca
I Y' hJ'-

rários-diaristas. 'mesma por professor efeti- 'ueren ta às profissões libe-I partamento de Educação". ; apelação do Estado e dar de Florianópolis, Capital do (JIlCOII!l?lldp r\-
Adiante prescreve o art. vo", observado o disposto :ais, trabalhos de escritó- Realmente, a autora não 'I provimento à da autora, pa- 'I Estado de Santa Catarina, .e1ll1e1l1IU�

.})�
11: . :10 art. 12, no caso de não rio, de qualquer natureza, juntou o diploma de profes- I

ra que seja esta reintegra- na forma da lei etc. _ o SEU >?: (.,.
"Os professores admiti- preenchimento de tôdas as sxceto os de conserva-ção e sora regionalista, nem pro- da na função de que fôra I' F ber

'. . I

� I
dos, nos têrmos desta lei, te- classes por professor desta isseio". vou tê-lo registrado no De- dispensada, até o preenchi-

az s� er aos ��e o pre-
r

SOBRETUDO i,�

rão exercício na classe' ou iategoria. Mas ,ainda que assim não oartnmento de Educação, menta da mesma nos têrmos sente edital de leilão .com .0 I nEHHER \
nas escolas, até o preenchi- A lei é clara. O art. 12 "asse, o argumento em exa- talvez por não ter sido pos- dos arts. 11 e .12 da lei n. prazo de dez (10) dias

Vl-j'
J"{:

mento da mesma por profes- :lesce a minúcias, no senti- ne não. era de ser acolhido, ta em dúvida a regular.ida- 277, de 18 de julho de 1949, rem ou dêle conhecimento
DE PURA LÃ

Sal' efetivo, ficando, automa- do de afastar todo e qual- 'Jorque a lei n. 277 é poste- de do mesmo, salvo aquela com o ressarcimento dos sa- tiverem que, no dia 7 de
-:- SOB MEDIDA-

ticamente ,dispensados, uma quer arbítrio da autoridade 'ior ao decreto-lei n. 1.023, vaga e tardia, alegação do lários não pagos em virtude maio, próximo vindouro, às'
vez empossado êste último". administrativa, no tocante à relo que sôbre êste preva- dr. Procurador Geral, quan- do afastamento, acrescidos -LOJA: Rua Felipe Schmidt10 horas, à frente do edifí-

E acrescenta em seguida: dispensa dos professores ex- 'ece no que diz respeito aos la não mais tinha ela opor- de 20% de honorários do
7-A

"ArL 12 - No caso de tranumerários-diaristas, que irofessores extranumerá- sunidade de fazê-lo. advogado. Custas pela Fa- cio do Juizado da 4a. Vara,
não serem preenchidas tô- �'ozam assim de relativa es- 'ias-diaristas,. cuja adimis- Mas, essa c.ircunstância zen da do Estado. li rua Visconde de OtIro Pre-
das as classes vagas de gru- ;abilidade. 'ão e garantias -

esp'ecial- não altera a feição do caso. Florianópolis, 13 de abril tô, 62, o porteiro dos audi- Comerciári-os-.-i,-p-a-ra-que
pos escolal'es e escolas reu- Entretanto, a autora foi nente disciplina. E' que a autora, antes de di- de 1953.

tórios do Juízo trará à pú- chegue ao conhecimento de

nidas, por profe·ssor efeti- wmaria,mente dispensada Também não vale argu- plomar-se, em 195.0, pelo Flavio Tavares da Cunha bl' -

d. ICO prega0 e ven,da e ar- todos mandou expedir o pre

vo, permanecerão nas clas- ·1e sua função, para ser su- nentar com a natureza da curso normal regional, .la Melo, Presidente com voto.
.

f
•
-.

I P 'd rematação, à quem. maior

ses ,ainda vagas os extranu- JstItuida, não por pro es- cunçao exerclda pela auto- era comp ementarista. Nes- reSl ente, com vto.menários-diaristas que ti- ,01" efetivo, como prescreve ea, ,por isso que, ·embora se- ta qualiàade vinhá exercen- Osmundo Nobrega,
verem categoria mais eleva- ::t lei, mas .por outro de ca- ia a precariedade uma das do, desde. abril de 1947 a tal'.da, o que será verificado pe- cegaria igual à sua, extranu- :aracterísti'cas ·da função de função de que foi dispensa- Alves Pedrosa.los diplomas ou certifica- ·nerário-diarista. 8xtranumerário, nada impe- da pelo ato impugnado. E o Esteve presente ao jul
dos. Não há dúvida, portanto, de que o legislador se afas- documento de fls. 61, junto gamento o dr. Vitbr Lima,Parágrafo único - Na de que o ato impugnado te da sistemáticá da legis- oelo representante do Esta- Procurador GemI do Esta,
hipótese da igualdade de tí- �on.trariou a lei n. 277, pelo lação ordinária geral, para do, na primeira instância, do.tulos, a que se refere êste que deve ser declarado in- atribuil!'; certa estabilidade atesta a regularidade de suaartigo, e dentre os concor- subsistente. O argumento do a determinada classe de ex- investidura na mesma, comorentes ao mesmo lugar, terá representante do Estado, tranumerários. E x e m p I o professora complementaris-preferência o professor ex- escudado no art. 2° do de- desta. natureza deu, aliás, ta. .tranumerário-diarista que: ereto-lei n. 1.023, de 20 de o legislador constituinte no A prova da qualidade dp.
I - contar maior tempo maio de 1944, segundo o art. 23 do J\to das Disposi- professora regionalista só

•

de serviço no magistério qual" o pessoal extranume- ções Constitucionais Tran- era necessária para os efei-primário estadual; rário será sempre admiti- sitórias, que criou a classe tos do art. 12 da lei n. 277,

Casa Comida e Carinho
. ,

U M
.

I d'a' METRO, em Technicolor!mUSIca ,

.

().....()�()......()._.()._.().,..0.-.0....0 _.o�<.l�
"

PRÓXIMOS LANÇAMENTOS:
GENE KELLY

SÁBADO: FRANK SINATRA

I----"'!!I
"I

. .' <�[HO·N/ETAJUNQUEW�---.;" �\\:1\\ l__�.. m� 18 em o -

.'

'.

" '" DY VELOSO' A C CA� CAl>MEM MIJLLE12
. � 'õJk

�-A --��j�·�e Justi�. Aoula �a-is�-�-�-�-�-�-�-�-'·-i-�_F;_�_�.j do Govêrno lrlneu Bornhausen

JOYEUX '- ISA MIRANDA - ANTON

'iVALLBROOK - SERGE REGGIANI - .

JEAN-LOVISFERNAND

BARRAVLT

GRAVEY

GERARD PHILIPE
\,

'Empregadà

- FLORIANóPOLIS -

sente edital que será afixa
.

do no lugar do costume e

publicado na for1Jla da lei.

Rela- lanço oferecer o seguinte:
Uma Máquina Registradora,
marca "National", s. n. .... Dado e passauo nesta cida-563958 G. 1086, em perfeito de d.e Florianópolis, aos vinestado de conservação e te (20) dias do mês de abril '

funcionamento, avaliada por do ano de mil novecentos lequinze mil cruzeiros...... cinquenta e três., Eu, 'Vini- _'Cr$ 15.000,00). A máquina cius Gonzaga, Escrivão, oacima referida foi penhora- subscrevi. (Assinado) .Ma-da a Luiz Faria & Irmão, noe! Barbosa de Lacerda.O Bar MOTORISrA, RU:::'l na ação exec�tiva que lhe
I Jui� de Direito da 4a. Vará.do Mercad� n. 39. moveu o IInstltuto de Apo-, Está �onforme. O Escrivão:Tratar no mesmo. I sentadoria e Pensões dos Vinicius Gonzaga. .

Osmundo Nobrega.

Vende-se
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grande
BUENOS AIRES, 3l U.)

P.) _ Hoje .de manhã dois

comerciantes foram presos

;01' alta 'ilícita, o que eleva

a 1.000 o número total das

prisões efetuadas desde - o

início da campanha, contra
a cspeculàç·ão.

Bingo "Bola Preta"
\

DOl\HNGO, DIA 3, AS 15' HORAS _ GRANDE E ESPECIAL BINGO "BOLA PRETA", NOS SALõES DO CLUBE DOZE DE AGOSTO. 5 RODADAS NO BINGO
-- MOSCA, COM 5 PREMIOS VALIOSOS, A SABER: la RODADA: _ UM LIQUIDIFICADOR ARNO NO VALOn DE CR$ 1.400,00- - �a RODADA: - UMA EN·

CE�ADEIRA ARNO EQUIPADA COM ESPALHADOR DE CERA NO VALOR DE CR$ 2.400,00 _ 3a RODADA: _ UMA MÁQUINA DE COSTURA ELÉTRICA MARCA
ZYNDAP NO VALOR CR$ 4.800,00 _ 4a RODADA: _ 11M RÁDIO ELETRÓLA DE PÉ, MARCA SEMP,. CONTENDO PORTA DISCO E UM BAR, NO VALOR DE

C�$ 9.500,00. --l 5a RODADA: --'- UM AUTOMOVEL .\LEMÃO MARCA- VOLKSWAGEU, .NO VALOR DE CR$ 76�900,00. _ O BINGO SERA' IRRADIADO PELA
HADIO GUARUJA', PERMITINDO O CONCORRENTE iVIARCAR EM SUA PRÓPRIA RESIDENCIA'- _ CARTõES A VENDA NA SECRETARIA DO CLUBE DOZE
DAS 8 AS 11 HORAS, A 200 CRUZEIROS. r�NTRADA }'RANQUEADA A TODOS QUE QUEIRAM' CONCORRER.

A AGONIA DA� Na Es.rôda Pres. Du'ra

ASMA Cínce mortos e vinte feridos
Aliviada em Poucos Minutos

_ desaslr'e_Em poucos minutos a nova reeeí- D'Umta Mondaco - começa a cir-
cular no sangue, nltvíando os aces..

sos e os ataques da asma ou bron
quite. Em pouco tempo é possível
dormir bem respirando livre e fa
cilmente. Mendaco alivia-o, mes-
mo que o mal seja antigo,' porque
dissolve e remove o mucus que
obstrúe as vias respiratórias. minan ..

do a
-

sua energia, arruinando sua
saúde, razendo-o sentir-se prematu
ramente velho. 'Mendaro tem tido

geiras. Entre êles figuram tanto êxito que se oferece com a rai, verificou-se grave de-' respectivamente, residentes
garantia de' dar ao paciente respira- I

.
13 Italianos, 1 lituano, 2 ção livre e fácil rapidamente e com- sastre, na manhã de ontem.: na estrada Madureira, s. n.,pleto alívio do sofrimento 'da asma

russos, 2 poloneses, 1 alba- em poucos dias. Peça Mendaco, hoje O ônibus 10-51-23- R. J., i em .Nova Il"uaçu e Joaquimmesmo, em qualquer farmacia. A

nês e 1 turco. DOssa garantia é a sua proteção. da emprêsa Nossa Senhora
I

Andrade Rodrigues de 43
I

, Aparecida, de Nova Iguaçu; anos, casado, morador na

...().-.o....o.-.o_o_o_o._.o.....o_o.....o' I
• .'

. transportando passageiros rua Jacob, 80. Mesquita, que

LI-RA T'ENIS·CLU--BE"" q.ue se d�stinav.a� .à roma- faleceu, ao. ser �evado para
.

.'. .
.

1
'.

I
na de �. S. de FatIma, .qu.e a sala de c�rurgl�.

,

x

. .

-.l se realiza em Barra do PI-, ()s d_emals fer-idos foram

PllOGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE MAIO rai, chocou-se com o cami.j recolhidos à Santa Casa de.
Dia 9 _ Sábado _ Grandiosa Soirée _ Coroação ! nhão . de .chapa 7-91-96, D.! Barra do Piarí. .

da Rainha dos Estudantes Universitários _ Início 22
'

F .. Em 'consequência, cinco I As autoridades fluminen

horas.
- _. I pessôas perderam 'a; vida' e', ses fizeram remover os ca�'

, �.ias 17 � Domingo _ Tarde Dansante _ Início vinte outras fi'car��1 feri.! dávere� .

para o necrotér.io...,7 hOD· .a .29 S âb d S
. J '.,.

22 h
das. Quatro das vítimas fO·1 da PolICIa.

la cl _ a a o _ olree _ InICIO· oras
.

-' .

. -

Dia,31 _ Domingo _ Cock-tail Dansante _ Início
10 horas.
NOTA: _ Servirá de Í1}gr.esso o talão do mês 'corrente.

_

..

Por outro lado,,67 astabe

lecimentos comerciais fo

ram definithra:mente fecha-

dos.

An uncia-se, também, que'

a aplIcação da lei sôbre. a

residência, prevendo nota

damente a expulsão, foi pe
dida contra 3$ negociantes
de nacionalidades estran-

- ,

RIO, 3 ram removidas para o hos

pital de Nova Iguaçu.
I

São elas os irmãos An tô-

nío, Valter e Eduardo Mi

gueloti, de 16, 17 e 23 anos,

clnlra formigas
NEOCID. EM PÓ aplicado nos caminhos
das formigas, elimina-as de sua casa por
muitas semanas. Inofensivo, sem cheiro,
pOde ser-asado sem receio onde se guar.
dem alimentos. Par� maior facilidade use
as embalagens grandes com o Polvi
Ihador para NEQCID, EM- PÓ.

Sempre, à 'altura das últimas '-exp'eriêncfas. , ,

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

(CCangaceíro» Ganha
Prêmio: Cannes

um

Festival de Cinema de

can.,
buído ao filme francês "Le

nes terminou esta noite pe. Salaire de La Peur", de

la atribuição dos prêmios, Henri·Georges Clouzot. -

que foram concedidos a di· O Prêmio Internacional
ferentes filmes apresenta. do Filme de Aventuras, com
dos no decorrer dessa mani· menção especial para a mú·

festação. sica, foi concedido ao filme
O Grande Prêmio Inter. brasileiro �'O Cangaceiro",

nacional do Filme foi atri. de Lima Barreto.

Para o figado e Prisão· de Ventre
P�ISÃO DE VENTRE

PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente, falta Ite ar,

vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a

maio,r parte das vezes são devidas ar.

maU funcionamento do aparelho diges
tivo e consequente' Prisão de Ventre

As Pilulas do Abbade Moss são indica.'
das no tratamento da Prisão de Ven

tre e suas manifestações e as Angioco-
lites Licenciadas pela Saude publica, as Pílulas do Ab

bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça o

liIIIIiIIiIII�il.:l. "" ;:".11
••QM�r.d.• J O.OtID,.. 3,·J, J.�."Jal

--

........ ).�oJ\" fOHEJ""ua '2" Cala..r... ..,.,.SfS!
�-

f'AlIAI'tA �

(V. A.) _ No

quilômetro 56 da Rodovia

Presidente Dutra, na loca
lidade de Ponte Coberta,

,

município de Barra do Pi-

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOs' E
HOSPITAL DE CARIDADE ,

{FUNDADA EM 1765)
VERA CRUZ

D-e ordem do sr: Irmão Provedor e de acôrdo com o

preceituado no artigo 98 do Compromisso, faço público,
que" no dia 3 de maio, às 8,30 horas, será realizada, na

Igreja do Menino Deus, Missa Solene, com sermão ao

Evangelho, em comemoração às festividades da VERA
CRUZ.

Para assistirem a referid-a. solenidade, ficam convi
'lados todos os fieis, especialmente, os Irmãos e Irmãs.

Consistório, 28 de abril de 1953.
,

,Luh; S. _B- .da,Tr índade-, .. -

( -

Secretário

!if::O�ldade� VI-, iifif;l;ai;;;�l�
RIO, 3· (V. A.) _ O Di-] Medicação cuxílíar no tra-

reter da Divisão do Impôsto
I tamento da sifilis.

ie Renda, sr. César Prieto,
visitou, ontem, a Associa

ção Comercial do Rio de Ja

neiro, sendo recebido pelos

farmacias
'de Plantão

diretores daquela entid!lde. MÊS .DE MAIO

Perante os membros da 3 D-omingo _ Farmácia

instituição o sr. César Prie- Moderna _ Rua João Pino

to discorreu longamente sô- to.

bre as diretrizes que vem 9 Sábado Farmácia

imp-rimindo ao órgão que Santo Antônio _ Rúa João

dirige. Pinto.

Infoi'mou que il fiscaliza· 10 Do�ingo _ Farmácia

ção assumiu novas caracte· Santo Antônio _ Rua João

tist,icas, em todo o país de Pinto._

modo a permitir· que cêrca 16 Sábado _ Farmácia

:le 1.300 cidades brasileiras Catarinense _ Rua Traja·
vinham sendo visitadas pe- . no.

los fiscais, delegados r·e- 17 Domingó _ Farmácia

gionais e inspetores, tor- Catarinense _ Rua Traja·
nando mais difícil' a práti. no.

ca das infrações que ante· 23 Sábado .
_ Farmácia

dormente ocorriam com fre- Noturna _ Rua T11ajano,
quência, 24 Domingo '_ Farmácia

:\oturna - Rua Trajano,
.

30 Sábado _ Farmácia

Esperança _ Rua Conse

'lheiro Mafra.

31 ]%mingo _ Farmácia
Esperança --:__ Rua Conse
lheiro Mafra.

O serviço noturno será
efetuado pelas' Farmácias
Santo Antônio, Moderna e

Noturna, situada� às ruas

João Pinto e Trajano n. 17.

LlVRE·SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRONQUIOS COM .

BENZOMEL

"

Na impermeab.ilização,·
SIKA é de pronta ação!

\

Meio século de estudos e experiências da
química aplicada às construções resultou nos

produtos de impermeabilização Sika - marca

mundialmente famosa. Fabricados segundo
fórmulas suíças. os impermeabilizantes Sika
eliminam o perigo da água e da umidade
que ameaçam a solidez das construções.

SIKA N.· 1 - Irnperrneabl ltzarrtede pega normal. Para
subsolos,

.

caixas dágua, piscinas, fachadas etc. '

SIKA N.' 2 - rmpermeaoíttzante de pega ultra-rápida.
Para estancar infiltrações e fortes jatos dágua .

51KA N 3_· - Acelerador de pega para concreto. Para
qualquer obra em que se deseje alta resistência inicial.

Surpreende'ote
emprego de cu'"
pilai .com juros�'
de 10·/. ao mês

Vende-se- um sobrado si-

. tá ã 'av, Mauro Ramos n, 4

por pr$ 350.000,00.
-x-x x

6 casas dé madeira á rua

Curitibanos 82 por ......•

Cr$ 60.000,00.
x.x -x

, Terreno á rua Pedro De· -

moro ao lado antiga Fábri

ca Scarpelli de 13x90. ,_ES"
treito por Cr$ 50.000,00.

x x x

Diversos lotes no Bairro

N, S. das Neves, inclusive

uma esquina ótimo ponto
)ara comércio _ ,e ideal pa
ra açougue, preço de cada

�dJ; 15.000,00 e 10.000,00.
x xx

Uma á.rea com 108 lotes

preço a combinar.
E mais 3 máquinas de pé.

1 Singer e 1 Vesta e outra

Sueca.

Vêr' e tratar com Hyroit
:er, á Av. Mauro Ramos, 4,
Sobrado.

SIKA N. 4- Impermeabilizante
de pega rápida. Protege as

argamassas em tanques de

óleo, gasolina etc.

11015

SIKA N.' 4.A-Impermea
bili�ante de pega rápida,
especialmente indicado
contra a ação de águas
agressivas..

. '(ombata' .

O 'Reumatis.m,o
fôquarilô-'(Jórme,

'f.'

m2

Se v. sofre de dores agudas; se
suas articulações estão inchadas, Isso
prova que v. está se intoxicando
porque seus rins não trabalham bem.
Outros sintomas -de desordens nos
rins são: frequentes levantadas no

turnas, dores -nas costas, lumbago,
dores nas pernas, nervosismo, ton
teínas, enxaquecas, tornozelos incha
dos, olhos empapuçados, falta de
energia, perda de apetite, etc. V. de
ve eliminar os germes que estãoar
ruinando sua saúde. ey"tex combate
êsses transtôrnos removendo sua
causa. Peça eY5tex em qualquer far
mácia sob" nossa garantia de que o
aliviará rapidamente. Em 24 'horas
V. se sentirámelhor e completamen
te bem em unia semana. Compre
eYltex hoje mesmo. Nossa !:!rantiaé sua maior proteção.

C:�steE no tratamento da:

CISTITES. PIELtTES E URICEMIA

SIKA. S. A.•
Representantes em toda o Brasil

Vendas dos produtos Sika em Florianópolis:

TOM T. WILDI & elA.
Rua D. Jaime Câmara - Avenida 'Rlo Branco.

Caixa Pc;Jstal 115

Com SlKA na argamassa, a água lamal. pass, !

mZ
m2
m2

AVISO
. ,I1NISTÉRIO DA GUERRA

5a.R.M.

QUARTEL GENERAL

De ordem do Sn1". Coronel

Ajudante da 5a. R. M. co

.nunica-se aos interessados,
,lue aquele Q. G. possui, pa·
:'a alienação, uma máquina'
,le impressão marca "Mari

.lOni" de cilindro (2) duas

ramas, formato 0,73xO,57 e

0,68x0,48, tiragem 800 exem-

TIJOLOS PRENSatJOS, TELHAS, LADRI. pIares.

LHOS, RODAPÉS E l\'IATERIAL REFRA. Preçó de alienação a com-

TÁRIO .binar, não ultrapassando de

I Cr$ �90.000,0@ (noventa mil
Pl,tONTA ENTREGA cruzeiros). As propostas de.

U G .... C·_
I verão ser apresentadas de.

Sny ama ex Ia .

i

\>id�mente seladas, datadas,
..

... . I assmadas em envelope la·
JERONIM,O COELHO, 14 - CaIxa Postal, crado e encaminhadas, o

239- - Florianópolis mais bre',(e possível, ao Q.
DISTRIBUIDORES G. da 5a. R. M. _ Curitiba-

Dados sôbre as novas
insta:lacões

,

J �

LOCAL: _ Rua Capitão Pacheco Chaves, 313 _ Es-
.Iuina da Avenida Um _ Ipiranga.
'AREA: _- Area Total .

Area Coberta _ Total .

Escritórios principais < ••••

Edif. de Serviços dos Empregados ..

Depósito e Escritório _ Peças e Aces-

200.000
63.000
5.000
3.000

sórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10.000 m2
Edifícios auxiliares 5.000 m2
Fábrica _ completa ; _ . . . . . 42.500 m2

;APACIDADE DA FÁBRICA: _ 125 veículos por dia
'ormal de 8 horas representando um aumento de cerca
Ie 100% sôbre as antigas instalações da rua Sólon, 809.

lEFEI�O'RIO: _ Por turma _ 600 operários _ 200
'unc ionários escritório _ 50 gerentes e diretores

.
Capacidade da cosinha _ 2.700 almoços (por dia)

,JETALHES: _ Equipamento de montagem de veículos
lo tipq mais moderno, semelhante ao usado nas fabricas
lOS Estados Unidos.

Desvio ferroviário particular. ,

, ,Edi'fício separado para a Secção de Peças e Aces
or ios, assegurando assim rápido transporte e armaze
iagem do material, segundo os métodos mais modernos.

Escritórios com ar condicionado.
A FÁBRICA FOI PL.ANEjADA PELOS ENGE

��HE.IROS ?�- FORD, sendo os edifícios planejados pela
t irma b ras il e irn Severo & Villares S. A. e construidos
[leIos contratantes brasileiros Christian & Nielsen e
r:ompanhia Brasileira Fichet & Schwartz Haumont.

Cerâmica São Caetano

Viagem ,com segurança
e rapidez

.
I

80 NOS' CONFORTAVEIS M.ICRO-ONIBUS DO

RA?IDO {(SUL-B,BASILEIBO»
lorianó]:>olis - Itaja! - Joinville - Curitiba

Agência: Kua Deodoro esquina da .

Rua Tenente Silveira

. _,._-�

-�.
-- ----......-----._�_A ._

...�'.,;

Paraná, a fim de ser feita
a c'oncorrência.

Aluga-se
Aluga-se uma sala com

G3�2 para comércio; ou es

critório, com vitrine pró.
pÍ'ia e estera de aço, sita à
rua 24 de maio no Estreito,
ao lado do·n. 720. Vêr e tra
tar com o proprietário 'no

citado número .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Reunião!CairalD Duas BODl-]
I'

bus do Avião
Acabou Em Confusão A

dos EstudantesRIO, 2, (V.A.) - ílvam , nhec.imento do mesmo, acon-

Esteves, de 23 anos, soltei- selhando apenas o recla- I. ��O, 2 (V.A.) - Logo de la, redigindo, na ocasião, tes que para essa segunda'
,

, . mlCIO - acentuavam - o uma nota de protesto contra assembléia, solicitarão da
1'0, bombeiro hidráulico, mo- mante a cortar os fios, jornalista Fernando Novais a atitude intespestiva da; direção da Faculdade a de-
rador na rua Flora Lobo, Mais tarde, fomos inf'o r- começou a atacar determi- mesa. Esse documento foi

I

signação de um professor
154, na' Penha Circular, mados de que a referida nados alunos da Faculdade, 'assinado pelos 65 alunos para presidí-la a/fim de que

compareceu à sala de im- bomba, bem como uma ou- dizendo que' êles haviam' presentes e deverá ser lido não se repita o sucedido na

prensa do Hospital Getúlio tra que f'ôra encontr�da .en- conquistado diversos cargos na próxima assembléia. assembléia de ontem.

«Salde or�amenlário» e res- Vargas, a fim de relatar o terrada no solo, caíram de no corpo docente da escalá, Anunciaram os estudan-

y
� seguinte: - Ao chegar à avião militar I'

em troca de promessas de se ------------.---------....--

L/que,
por a I

manterem subservientes aos O ' - A

t d II"peito ao egislativo sem :�:0�:::uc�:aq�:t:15:�.�:� passara. direto�:s'alunos de oposição Lemos po�a��!�er?u� � novo��iO ,d�t�.���orte.
aumento de imposto de quantidade. de fios de co-

I

d
à direção do 'órgão estudan- ao Aéro Porto de Itajaí.! fô- Tão sensacional e grandi

bre presos a uma arvor-e. Na Ven e se til apartearam-lhe, pedindo ra dado o nome do eminen- aso foi o feito, que os pau-

CUIABA'" 27 - O Esta- de 15 milhões de cruzeirós.. estremidade de um dêsses
-

que citasse nominalmente te e saudoso brasileiro Sal- listas o gravaram numa pla-
do de, Mato Grosso desfru- Ora, o governo do Estado, O Bar MOTORISTA, Rua os alunos que' se haviam gado Filho. ca de bronze, as portas do

, fios, havia um cabo de aço,
ta, no momento de magm- na execução do orçamento, d M d 39 prestado a negócios daquela Surprendeu-nos o fato; Ministério da Viação mas ...

I tendo numa das pontas urna
o erca o n. .

fica situação financeira., não só conseguiu cobrir esse natureza. não porque o homenageado a Revolução de 30 dali ar-
, Tratar no mesmo.

Assim é que, no exercício "deficit", como ainda obte- bomba meio soterrada e que não merecesse a homena- rancou-a, pelos mesmos mo-

passado, teve um saldo de I ve um saldo de 10 milhões. poucos momentos antes ex-

R b
Foi justamente nesse mo- gem, mas por que Itajaí, tem .tivos imbecís que ainda ho-

lO milhões de cruzeiros. I Destarte, a receita reg is- I plodira, estando ainda quen- OU O menta - acrescentaram - entre seus ilustres filhos 'ie se agrupam por "aí no

Cumpre ressaltar a atua- trou um aumento de, 25 mi-
I t

'
'

que a aluna Linéia Mecina, um - não menos digno que primitivismo indigena. Esse

ção do govêrno. do Estado lhões de cruzeiros, sobre a Nã b d d t
atual presidente substituta Salgado Filho - que, como itajaiense, esse Ministro, foi

d; it t
. � .

t
.

I
ao sa en o e que se rata- Os larápios, na madruga-

no que IZ resper o ao ra- previsao, e IS o sem majo- .

f t
' do ,pres.idente do D. A., cujo Ministro da Viação foi o Victor Konder.

to das finanças, publicas, ' ração de qualquer tributo. O vta:.cdomd unldcar2a1� Da 0pas au- da de ontem, estiveram na partido (Movimento de !te- pioneiro da navegação aérea
d

.

d
'

A
I

tdI'
ali a es o .. as residê ci d Prof L ft

' -

pois, ten o envia o a s- I orçamento es a ua, que era .

G
. C' Ih

I en la o .' u , a forma) acaba de fazer uma comercial do Brasil. Salgado Filho ja recebeu
..' • �

I quais eorgma _ arva o

Isembléia. Legislativa um de apenas 56 milhões de
t F

.J id te ni
rua Uruguai, levando quan- aliança com o Movimento U- . '" no genero homenagem mai-

. . . . .' renanlles, resl en e na rua
'

orcamento squflfbrado, a cruzeiros, .na atual admínís, to encontraram no quintal niversitário agremiação do' A êsse inolvidavel itajai- 01', enquanto Victor Konder
Câ�ara apresentou uma: tração passou a 117 milhões Santa Clara n.o246, e o en-'

.

ex-presídsnts Fernando No- ense deve o país as suas está sendo olvidado como sê('
proposta com um "deficit"

I
de' cruzeiros. 1 tretanto, não tomarem coo'

Ad' vais, vendo que Navais es-
I primeiras rotas comerciais nada tivesse feito pelo Bra-

! Apezar e muitos esfor- tava em a
! ,

id. '1---, I
_ •

ava em apuros, resolveu ,en- ,aereas, vencI as no tempo I
SI .

D M t 34 F
·

d I Ç?S nao conseguiram entrar cerrar, a sua revelia, os tra- I por hidra aviões e ele em l "

eZ Or O5 e er I OSino prédio, que estava fecha- j balhos da assembléia. I pessôa num vôo sensacio-I Catarinenses, reivindique-
I do a sete chaves. . . pROTESTO nal cobria em poucas horas mos para o aéro-porto de

N DE
prosseguem: o espaço entre a Capital da Itajaí, o nome do nosso sau-

Um esastre O fato n, ão foi levado ao
- Com a retir�da da me, República e a sua te:ra na-. dossissimo coestaduano !

,
. 'h' . , .

sa, entretanto, cerca de 65 tal, como demonstraçao pra-I (D'A Imprensa, de Caça-
_ _

_,

con ecimen to da Polícia, -alunos permaneceram na sa-
1 tica da eficiência e rapidez dor). '

.,....()�).-<,...().-<).....()--� �(,...()...�)4IIIIH�-,._()����....�().-<��!�l4IIIIIIo<���>4IS

Cancçladas Pela. CEXIM LICenças Fraudulentas
RIO, 12 (Via. aerea i -

,qu� "houve, tremenda cor-Ivista do que há indicias de ...()....()....()....()....()....() ()....o�o....()...co
Em seu comunicado, o sr, rerra nos corredores' da CE- que as mesmas foram falsi

Cor,I,·?lano. de G�is se repor- XIM. a fim de ser apurada lficadas, naturalmente, pormissa, que vai a pique-n í- ta as afirmações come d
, o' '.

e n,: a orrgem �s respectivas li- uma quadrilha que opera em

ques, ou que a nada vai indo. tários da. imprensa local cenças de Importação em
I
seus domínios".

Ql,lem gosta de foot-ball (Diário Carioca), "segundo ---'-----'---'--------------
as, quais a CEXIM vem per-

..

AcabOM 1-'mitindo a importação de cer- ' OU onopo iO,
veja, uísque e de outros pro- ••••••••••••••••••••••

Quem tem namorada, o dutos considerados super-.
mesmo, lhe acontece. Tão fluos", Prossegue afirrnan

bom, ter uma namorada! Ela do que,' em sua administra

espera, à 'janela ou de por- ção, nenhuma licença foi
concedida para a importa
ção desses produtos, tendo,
ao contrário, negado as

prorrogações autorizadas
se contam segredos de 'a- com base em remanescentes

mor. Uma mulher é sempre de operações vinculadas.

bonita, porque mulher, chio. Admite, entretanto, con-

firmando integralmente a

noticia divulgada neste jor-
Justificando sua decisão,

nal em primeira mão, que
o coronel Hélio, Braga de

uma firma de Fortaleza vi- clarou, ontem, ao plenário
da Comissão:nha importando uísque e ou- tura que nos possa conven-

tras ,mel'cador'l'as n'a"o, ll'cen-
- Revoguei a portaria 36
P d 1 cer, por exemplo, do seguin-

cIaveis (champagne, teci-
- - e 1 dêste mês pa-
ra COFAP f' te - na estrada, logo ilbai-

dos, máquinas de costura,
que a Ique com

bicicletas, etc.), em conJuio
liberdade de ação e assim xo da Ponte Hercílio Luz,

criminoso com um funcioná- possa, devidamente armad't lado do Continente, que se

rio da Agência do Banco do
e credenciada,' defender, os dirige, a Coqueir��, hã vá-

B '1 A' d interesses do povo que estãorasl , vista essas irre- . dIrias pilhas enormes de ma-

gularidades, considerou can-
aCIma e' qua quer outro. A-

d' "

I' d Ad
. nulei a concessão reafirmo t eira. Ate aI, nada de novo.

�e a as to as as autOrIza- "
,

�

ções concedidas nessas cir- I para que a COFAP doravan- ;
Mas, o para que nao encon-

c'unstâncias, mandando ins- te, possa p�oceder ,em ca?a 'I tramos explicação é a dtanei
taurar inquérito para apu- caso, Ade .acordo com as CIr-

. ra de os caminhões descar-
rar responsabilidades. cunstanclas mas com abso- regarem a madeira que vem

A CAMPANHA DO D C luta liberdade". I
•

• • i che�ando. Trancam o Caml-
As investigações manda- I

Ulpa restriFiío. Namorar, so- das proceder pelo diretor da Disse ainda que conside- n.ho, e os veículos, inclusiv(
nhar, são sinônimos. Son'ho CEXIM .foram objeto de rava fundamental a maior onibus de linha regular, que
qu,e não acaba, que não se uma campanha contraa im- harmonia entre a C'OFAP e esperem. Esperem,' ,'porque

portação clandestina de uís., o comércio e a indústria, I
que, iniciada na edição do sendo seu desejo respeitar não há outro re�édio. Nin-
dia 17 do mês' passado, com sempre essas duas classes, 0" b

.

toilettes, de automóveis, de , .

d
"

"1' 1 bUem sa e exphcar porque
a notIcia de ter sido apre- sem cOJ;ltu o CrIar prlvl e- i .

p��oyas de amizade, com vi- sentada ao SERDEF a de- gios para uma ou para' ou-
. lSSO acontece... Ou pode-

nho e doces. Depois, os dias núncia dos favores concedi- tra. Daí, porque revogou a rão a Inspetoria de Veículos

continuam na roda do tElm- dos
_ irregularmente à uma portaria que concedia ao ou a própria Prefeitura di

po. Lá se foi tudo quanto firma de Fortaleza para a Sindicato do .Comércio Ata- zer da razão dêsse episódio
Marta fiou. E do noivado I importação de 600 caixas de cadista de Gêneros Alimen- de todos os dias, atrapa-

J

nem a transformaça-o de um' uísque desembarcadas pelo

I
tícios exclusividade na dis- lhand' .

d tA polícia e os bombeiros navio "HI'llaI'Y"
"

t'b'
-

d t·
.

I
o o serVIço e rans-

, em prmcI- rI Ulçao os ar Igos ImpOl;- .

cooperaram no transporte aguenta o outro,. e o outro pios de abril. tados pela COFAP e desti- portes coletivos e a vida ,de
dos feridos para o Hospital aguenta o um. A notícia adiantava ainda. nados ao consumo público.. muita gente? ..

de, Pronto Socorro, onde
uma verdadeira massa hu
mana se concentrou em bus�
ea de noticias de pessoas
presumivelmente vitimadas.

Os mortos são: Ivanilda
Correia da Silva, de 7 anos,
Marcília Jardini, de 19, Gus-' não há discussão, até o ta
tavo Rirts, de 74, Emilio pa, o tabefe à portuguesa ...
Costa Cal>valho, de 66 e pai
de 10 filhos, Caetana Qua- E t d
dros Silveira, de 20 anos, I

U o

Pedro Ferreira Peres, aluno contas:

do Colégio Anchieta, Odete
Cardoso, de 38 anos, faltan- "Amor,
do identificar um dos cada-

) -

Florianópolis, Domingo, 3 de Maio de 1953,

Em Majo-Grosso

0)(. Domingo com sol, talvez
·x· *

com chuva... E passa

gente pela gente, que vai à

PORTO ALEGRE, 2 (V.
A.) - A rua de Santana foi

palco do maior desastre de

tráfego já verificado .em

Pôrto Alegre. Um ônibus da

emprêsa Boely, da linha de

Santana, guiado pelo moto
rista Michael Borilenjo, su

perlotado ,de passageiros
desgovernou-se e foi de en

contro a uma árvore, tom

bando, em seguida,' sôbre o

lado e incendiando-se. Dada

tem uma tarde cheia.

RIO, 2 (V.A.) - Em ato
de ontem, o presidente da
COFAP anulou a concessão
do monopólio da distribui
ção de generos alimenticios
ao Sindicato dos Atacadis
tas do, ramo, feita na admi
nistração do sr. Benjamin
Cabello e denunciada em

várias reportagens. motivos de sua existência ...

. * Há certos fatos de que.a violência do choque, o' tan

que de gasolina, que estava

cheio, explodiu, alastrando
se, imedaitamente, as cha
mas por todo o veículo.

Registraram-se então ce

nas pavorosas, sendo a 'ca

bine do ônibus transforma
da num verdadeiro forno
crematório, dentro do qual
se ouviam gritos de horror
e angustiantes brados de so-

* * não podemos encontrar
a razão de ser... Por'
mais que procuremos expli-

tão, vestido à moda, lábios

de bâton, brincos de cigana
pendentes da .orelha, onde cá-los, de�tro da razão, não

topamos com o motivo ou

Aqui, mesmo,' na Capital,ta e f ita.. não há feia nem

bonita. E quem o feio ama,

bonito lhe parece. A .menti-

ou, ali, no Estreito, o mes

mo panorama. Não há crea-corro.

ra da ilusão amorosa é a

Alguns passageiros :pude- , d d' Ih d d, ver a e me 01' o mun o.
ram abandonar o veICulo pe- ; , . .

la parte trazeira, arrancada Embrlaga o espIrIta e ace-

pela árvore. Outros, porém, lera o coração.
não tiveram a mesma sorte,

;

morrendo horrivelmente i O namôro e a política são
queimados. ' I . '..

t t
O b b·

as cOIsas maIs Impor an es
s om eiras comparece-" .

'

ram ao local e extinguiram na VIda de um homem que

as éhamas, sendo então en- �,e preza, - sendo solteiro.

contrados, entre os escom

bros, os cadáveres carboni
zados de duas criancinhas e

de oito adultos.

A primeira parte disso aí

L de Eça de Queiroz. A se

gunda, não. E' de quem faz
Após' o desastre, o moto,

rista fugiu, afirmandó tes
temunhas que êle sabia que
a mola do ç.arro estava ava

riada, conforme constatou a

perícia, mas que, no afã de
dar mais renda à emprêsa,
superlotava o veículQ, pro
vocando, assim, o desastre.
Além dos mortos, há 34

pessoas feridas, sendo que
14 em estado grave e 5 em

estado gravissimo.

realiza, é que vale. O casa

mento, uma bonita festa de

Ilro' el I
TORNEIO SALZANO

P
_

amen OS I Na Sala D'Armas da Po-

em Barreiros e oujro licia Militar. �u� está

fran-I_

I
queada ao publlco, dueler-

em Sao José se-ão hoje; paulistas, par�-
I naenses, gauchos ,e catarl-

D· tI' nenses.
OIS a rape amentos se contra, em tratamento.

verificaram, no dia primeiro!
I

O fato foi levado ào co- Da' h f
d M·

.

d' I, eqUIpe gauc a azem
é amor, afinal de e alO, comUlllca os a Po- nhecimento da Polícia pelo Parte: Dirceu Canaba'rro

lícia Civil. !
-'11otOl'ista em apreço. Troisten. Mario Azevedo

NA RETA DOS- I EM SÃO JOSÉ
'

Queiroz, ten. ,Tomas Perei-

ml'ste'rol'o, divinal BARREIROS
"

., ra de Vasconcelos e ten.Em Barra Clara, mUnICI- N C b C
.

[encanto], O t
'

I d t " I, ., ey ana arro erquelra.
au amove es a ,praça, pio de Sao Jose, Sidnei A-, S'egundo o boletim, editado

Miragem, sombra, aspira- de chapa 36-6-38, governada guiar, motorista do Serviço .pelo Sogipa de Porto Ale
[ção, querer".] pelo motorista Cândido Ma- Nacional da Malária, às 16 gre o ten. Queiroz que no

chado, solteiro, com 19 �nos horas, atropélou, também, ano passado fez o curso de
- Já não sei quem poetou' de idade, residente à rua I um Cidadão, de nome Libe.-

mestre d'a:mas, .na Esco�a
.

. .

P I l'
' de Educaçao FlsIca no RIO

P d
assim ou quase aSSim, e eu edro vo, ah'ope ou, quan- I rato de tal. Este foi hospi- G' d d SI' T',er eu ?

I
termino assado: d t't d '

I an e ou, e o ten. rOls
o ransl a�a_ na ,reta os I t�lizado, por conta do moto- ,foi o campeão estadual de

I Barreiros, um menor, que I nsta. Na delegacia de polí- florete e sabre no ano de
Encontrám-se nesta reda- "Asneira, chôro, na caudal montava uma bicicleta. cia, um sobrinho da vítima 1952.

ção, à disposição de seus le- [do pranto,] Em seguida, socorreu-o, Júlio Juttel, afirmou que � I Até.o pres'ente não tive

gítim,o"s dono_s, um, óC.,u,los" e
j'
B,.e,steira tal, que de.ix,ou. de J'nte'''nando n li 't I d .... t "t I mos alllda nota dos compo-

• - 'oL., -o o .I'l.0SpJ a e 'nlOLOl'IS a-nao eve culpa al- _' .

'

-Iuma chave Jowil. [ "J " '] l' 'I
nente da eqUIpe pal'anaen-ser. 1 "arlC aí e, onde al11da se en- guma no acidente. se.
.'

,

Por quê? Por que não

prossegue O' sonho tão lin

do? As flores de laranjeira

'Dois
Um

duram di;;ts, quando duram.

Rusga, muchacho, ·quando.

veres.

A menina Ivanilda feste
java, hoje, (> seu' aniversá
rio.

Quem

/' ,

I

/

Eis uma carta:
Sr. Guilherme Tal.

Nesta.
'

A imprensa local .noticiou, há dias, muito a me

do, a aparição, nesta Capital, de um monstro desal-
,mado e sanguinário, de nome Dirceu Gomes. Esse
êmulo de Jaques, o Estripador, em plena praça, ten
tou triturar a clavícula de um inocente menino, ati-
vo e zeloso funcionário público.

'

A polícia instaurou, rigoroso inquérito a respei
to. A gravidade do crime, pelo profundo al,arme cau

sado ,na população, deslocou a competência do pro
cesso, da polícia comum para a Delegacia de Ordem
Política e Social. Isso, inegavelmente, ,está certo!
Mas é muito pouco. Sabemos que aquela Delegaéia
está assoberbada de inquéritos, como os do ,empas
telamento de um jornal, da agressão ao estudante

/

Gil Lasso, da aparição de cartas anônimas, do ape
drejamento do lar de um magistrado, e. mais uma

série contra o sr. Manoel de Menezes, da Verdade.
Todos esses processos, exceto os últimos, estão

tomando o tempo, por inteiro, das ilustres e dignãs
autoridades daquele departamento. Temo que, à vis
ta disso, o processo contra o monstro- Cecêu, fique
de lado ou seja engavebdo, de forma qque nem o dr.
Telmo Ribeiro - sem dúvida o mais eficiente advo
gado da atualidade, nêsse setor - possa pô-Jo por
frente, fazê-lo sumaríssimo, a jato, como é de neces

sidade pública.
O crime do monstro Cecêu, segundo o insuspei

to depoimento de um estu"dante, colega de Gil Lasso,
foi estarrecedor. Por pouco pouco que, ali no cora- _

ção da cidade, êle não arranCa o da sua indefesa e"'(frágil vítima. •
-

'E êsse monstro, que de humano só tem o gesto
e o peito, como dizia Camões, ainda anda solto dan
dó-nos a dolorosa impressão que entre êl� e ; polí
cia há conivência.

A nossa legis'Íação penal, cheia de pieguices e

sentimentalismos, limita' a pena a somente 30 anos

de. prisão. Há, entretanto, na Constituição da Repú
blIca, um artigo que possibilita, em determinados
casos, a aplicação da pena capital, por fuzilamento.
O monstro Ceceu não poderá Ser enquadrado nêsse

"salutar dispósitivo? O seu bárbaro crime estarreceu
o povo. A indignação é de todos. Geral a revolta. A
r'epulsa é ta'manha que até a imprensa está em si
lêncio. Sei que diversos jornais, por covardia ou me
do do monstro, recusaram-se' a comentar-lhe as fa
çanhas, embora para isso lhes fôsse o�erei;ido vul
tosa importância.

Onde estamos, afinal? Que garantias' oferece
o govêrno contra a sanha desalmada de Ceceu? Eu

.

mesmo já não durmo, apavorado'! E se durmo, eles

I
perto com pesadêlos horrorosos, nos quais CECEU
aparece, moendo-me as cláviclllas, triturando-m:e os

ossos, asfixiando-me a alma.
Já. adqüirí um 44 e um 38, além de uma peixeira

pernambucana. Vou requerer garantia de vida na

polícia, no 14 B. C., na 5a Região Militar. E se não
tomarem, hoJe mesmo, providências enérgicas aban
donarei esta terra infeliz, onde os cidadãos' vivem

- sob constante ameaça de um monstro que, para exem

plo, já devia ter sido linchado em praça' pública.
Barnabé. VaJ�nte dÇ>s A!l�......,�,!""",,'II!il![
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