
Bosto de donal
Jolla Lopes de I
Almeida, em Llt!O I

boa
RIO, 6 (V. A.) _ Com a

presença do pessoal da Em

baixada do Brasil em Lisboa

e do Consulado Geral, do

professor Maximiniano Cor

rê ia, reitor da Universidade

de Coimbra, dos escritores

ÁquÚino Ribeiro, João de
Barros e Vitorino Freire,

do professor Hernâni Cida

de e do presidente do Tribu

nal de Justiçá, foi inaugura
d�, a 28 de abril, no jardim
Gomes de Amorim, de Lis

bôa, um busto da escl'itora

brasileira D. Júlia Lopes

de Almeida, doado àquela
cidade por iniciativa de al-

gurnas senhoras, \ nossas

compatriotas, -que desejam

prestar uma homenagem ,à

mu lher portuguêsa.

CaSOO"18
Universo

'mlls

lVIANlLHA, 6 CV. A.) _
A senhorita Htisela, "miss

Universo de 1952", finlan

desa de dezoito anos de ida

de, desposou em Tóquio, .úl
tímamente, um jovem ,e ri

quíssimo filipino de 23 a

nos, sr. Virgínio Hilario, :_

anuncia um jornal de Mani

lha.

Êsse casamento, segundo
o correspondente dó mesmo

jornal em Tóquio, repre

se�taria a rápida conclusão

de um ídilio iniciado há

três semanas na ci�a�,e de

IBaguio, onde os dois jovens
teriam se encontrado num

Isalão de dança.
Acrescenta o jornal, o

'.'Manilha Chronicle", que

'os recém-casados seguiram

para os Estados Unidos a

fim de gozar � lua de mel.

Chegoo Trigo
argeotioo
RIO, 6 (V. A.) _ Prece- ,

I dente de Necochéa, pôrto
trigueiro argentino, chegou
a esta capital, atracando no

..armazém 24 do Cais do Pôr

to, o navio cargueiro do Loi

de. Brasileiro "Rio Doce",
com um carregamento de

trigo em grão importado pe

lo govêrno brasileiro, atra

vés da CEXIM, em cumpri-
.

mento ao acôrdo comercial

recentemente firmado em

Buenos Aires. Êste navio, I
que se acha no momento em'

descarga, é o primeiro de'

uma frota de oito embarca-I
ções brasileiras e argenti- i
nas a chegarem ao nosso

país. IEsta frota transportará,
no decorrer dêste ano cêrca I

de 60.000 toneladas do ce-Ireal argentino para diver

sos' portos nacionais de Re-'
cife a Pôrto, Alegre. I

Oar as
pular.
SE�A' CONVOCADO O

ELEITORADO

CAIRO, 6 (U.
eleitorado eg ipcio será con- era constitu ida por rep re

vacada, em data ainda não sentantes de tôdas as atívi

determinada, a pronunciar- dades e classes sociais. O

se sôbre se o país deve ado- projeto foi agora aprovado
tal' um regime republicano pelo plenário da Comissão.

A cara do dr. Nerêu não é,.,de fato, uma lin
da cara. Sê-lo-á, porém, a do sr. Bornhausen?

As mulheres é· que deviam decidir e julgar êsse

caso.

Homem, não ...

Procedi a um inquérito, submetendo a con

curso as fachadas de ambos. Já tendo consul

tado a vàrias criaturas femininas, tomei boa no-

ta do que pensam e de como opinam no tocant�
aos carizes em pendência. Mais ou menos sal

desnorteado, num enleio de que me não desenre-

do para solução aceitável. Não obtive maioria

nem' minoria, senão uma enrodilhada discordân-

cia, caprichosa e difícil de corrigir, sem apurar
os votos dentre as respostas eleitorais que me

deram e que, em geral, abandonavam as caras.

e se referiam à presença, à estatura, à apresen

tacão pessoal, ao trato cavalheiresco, etc. Uma,

por exemplo, desviando-se da cara inteira,. en
trou 'de cara num só pormenor da cara, e rindo

me disse: _:_ O sorriso do Nerêu é bem bonito!

O do Bornhausen, credo! é de amargar ... (A

bichinha, conforme apurei, é pessedista da ge

ma' 100'0 voto nulo). Outra aludiu às boas fa-

las 'do �r: Bornhausen, macias e envolventes, na

palestra. E acrescentou que o Nerêu, quando'
discursa, alto e rasgado, num comício, até se faz

um homem bonito. Pareceu-me sineera. Isso, en
tretanto, não está em jôgo. O que eu. queria e

quero se não.é caradura, é, restritivamente,
cara, na dura, só cara contra cara, e qual a mais

feia. Houve, acreditem; quem me dissesse �e
rem um e outro pouco fotogênicos.

� Mas, \líío_ é isso, )ninl\à ,se�ho,pl. L \,. _�

- Pois é, ó: Nerêu é maís velho, mais \;01'-' -

.(
pulento e pálido.

'

_ Continue, por favor. � .

_ O Bornhausen é mais moço, veste-se com

gôsto. O Nerêu usa óculos, anda bem trajado, e

tem os pés pequenos, menores que os do Go

vernador.
.
_ E as caras, as caras dêles, se compara

das, que me diz, senhora, das caras dêles?
_ Ah! Sim. As caras ... Bom, cara de ho

mem não deve ser bonita, somente no cinema é

que há rostos belos, e quanto mais belos, mais

impressionam. O Robert Taylor tem uma cara

para lá de simpática. O sr. não assistiu à fita
"A ponte de Waterloo"? ..

x x x

Por êsse desteor, as demais. respostas. Sem

pre vagas, sempre ladeando a questão em roda
do alvo que eu mirava. Nenhuma, incrível, deu

tiro certo. .Igualmente, nos artigos que tenho li

do e não subscritos por mulheres, trata-se do/

nariz do Nerêu.
Um dêsses artigos tinha a epígrafe de "O

nariz de Cirano".

Ora, eu li, reli, remastiguei a comédia he

róica, no original, de Edmond Rostand e na tra

ducâo de Pôrto Carreiro. A comédia se denomi

na 'Cyrano de Bergerac e ali existe, além do pro

tagonista, uin bicho fabuloso, o hipocampo-ele
f'anto-camelo, fantasia zoolõgíca como o boi-ta

tá, o sací-pererê, a bernúncia. O nariz do herói
toma o nome gracioso de "arqui-desmesurado
apêndice nasal".

Apesar disso, a bela Roxana, a heróina, me
teu-se' num convento, apaixonada pelo homem

que .lhe ,escreverà as cartas de'amor, tecidas em

renda de.Matines, urdidas' na. .filrgrana de ouro,
sêda e 'frivoÚdade, tais como delas gostavam às

"precieuses rfdícules" do' século do seiscentis
mo. O'estilo de Rostand ainda hoje-é primoroso,
pois lhe fez a "glória teatral, em Paris. "Sendo
da sua época", sê-lo-á de tôdas as épocas. Essa
é a marca inapagável das obras imortais. Nerêu

.

não ostenta nariz à Cirano, tem-no torto, é ver

dade; entortado no meio "da cara que Deus lhe
deli". Posso afirmar, contudo, que há mais fós-'
foro intelectual naquele nariz, do que em tôda
a massa cinzenta do cérebro do Governador
Bornhausen.' ,_. . "'J 1.

pagamento, etc.:

O Instituto de Previdên-

•
, -

'11--
.. ..:.

� �.

Quanto à cara dêste, ja que ninguém me
ajuda a desenhá-la, digo que, de relance. " ho
mem, nem sei! Nem boa, nem má. Das' piores,
será a melhor. Das melhores, tem de ser a pior.
Eu a vi, várias vezes, na própria pessoa ê em

clichês estampados nas gazetas. Fugi a uma

observação direta, assinalando, apenas, dois
fundos sulcos, duas vivas rugas que, a partir
das asas do nariz, lhe escorrem, arqueando-se co

mo pernas de parêntese pelo rosto abaixo, e tão
longas quão longo é o seu Govêrno, quinquê
nio contagiante pelas rugas com que 'franze a

testa, a cara e o estrangulado pescoço de San
ta Catarina. Quem escreve, assim e aqui, é, ou
tro tanto, mal-encarado.

BARREIROS FILHO

A.,
a pôr à disposição dos Es-

da de Sãó Paulo.

cia e Assistência dos Servi

dores do Estado a adquirir
seis ambulâncias destinada"

a atender aos encargos do

Hospital dos Servidores do

Estado;
I O. Banco do Brasil S.

Sergipe a importância de

Cr$ 5.000.000,00 para cada

.um, destinado ao "Fundo de

I Socorro contra as Sêcas do

'Nordeste; e

I Autorizando a Casa da

, Moeda a ceder à Fundação
I Abrigo do Cristo Reden tor

rais e autarquicos em face
dos seus .colegas da Prefei·

tura do Distrito Federal (

l�ma impressôra de cilindro

1'''Koenig & Gauer", uma im-

I
pressôra de cíl lndro "ex

pai-f', uma máquina de pau-

tar; uma prensa de dourar, pIPa l·d· dpequena,' destinadas às ofi-: ' -par loas
cinas ti�ográficas. daquela eIPulsões.� ..

Fundaçao no Instituto

pro-,I PORTO ALEGRE, 6 (V.
fissional Getúlio Vargas. A)

.

O di tõ.
_ Ire ono munICI,

I paI do PTB resolveu convo-

Helen Keller vai cal' _0 vereador Josue. ?ui
_

S PI'
maraes para, na proxrma

.
a· •

,
ao o. I

reunião, prestar esclareci-
S. PAULO, 6 (V. A.) - mentos sôbre sua atuação

Chegará no próximo dia 12, : no último comício do PSB I
a São Paulo, a escritora e realizado nesta capital. O',
conferencista cega Helen

I

parlamentar petebista teria I
Ke1!el:, que se �cha em nos-

I
atuado diretamente no "me-I'so pais a convite do Minis- admiração inclusive à ad

tério das Relações Exterio-' ministração e ao govêr
res. A líder da educação .e

I

no trabalhista. Há um

da 'reabilitação do cego, co-
i movimento no s e i o da

nhecida mundialmente, pro- I
agremiação, no 'sentido da

• •
. I· .

ferirá duas conferêacías expulsão pura e simples da-
sob os auspícios da Un iver-

I
quele parlamentar; enquan

sidade de São Paulo e da to elementos mais modera
Fundação do Cego do Bra-' dos sugerem a pena de sus-

sil,
. pensão.

SIMPATIA E COMISSÃO em Caçador, neste Estado.

• A exposição do preaiden- Para êsse ato de fé cristã,• I

te da Associação Médica do a família Siqueira Bello, a-

Distrito Federal foi recebi-
I

gradece o comparecimento
I

da com agrado pelos depu-' de quantos participarem
I

tados presentes, sendo logo dessa homenagem pó stuma

depois designada uma co-
I
ao pranteâdo extinto .

-().....()--()--()--()--()--()�()�()._.()._.(e

O RISOgDA "CIDADE.
Ifr' ---

-

� . --:: - . "'--
- Balacú, no duro!

Onde está dando muita pescada, garopa,. tainha
� em Brusque, Blumenau, Joinville! Dizem que
e por causa dos tubarões!

..
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MD�elar, Rua Trajano 7 e lo�elar: �e Móveis, Rua Traia�o;. 33

Eis alguns dêsses Preços:

'CASACOS E �AILLEURS'
C�sacos compridos ... '.0 • • • • • • • • • • • • • • • • •• à

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

Casa, os pura lã 2/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à
Casacos pura lã :;:l à
Casacos 2/4 godê, l� Cotelê à
Casacos 2/4 ben1 godê à
Casacos finíssima lã Cotelê .. , . : . . . . . . . .. à
Casacos 'veludo superior 2/4 à
Casacos Veludp Italiano à

Casacos modêlos finíssimos de valor médio
de Cr$ 1.000,00 " à

Casacos Naylon Nacional à
Casacos Naylon Americ, compridos ", à
Tuilleurs gabardini pura lã .•............ à
'I'a.illeurs pura lã nas cores preta, marinha e

cinza, ..... ,." .. , ....................•. à
'I'a illeurs em finíssimo tecido petit poule '" à

ARTIGOS PARA HOMEN�
2.000 ternos de perfeito acabamento de corte

elegante e'moderno
'

. Capas" Poulovers etc. Camisas, Conjuntos
Saragossy, etc., 'etc.

Ternos Ih lã, forr-o de .seda .........•...... à'
Ternos Y:l 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

quando as mercadorias e utilidades encarecem
QúASI

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.

•
•

• t

]j5,00

Ternos pura lã Golonibeck 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 .......................•.

C arnisas físicas boas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à
Camisas grossas para inverno ' à
Pijamas bons ........•................... à

Pijama� superior BeHizia , ...•.. à
Capas gabardine com schantung da marca
\

"Irnpex" '

'

'.' : , .. '- à
Capas gabardine schantung "Impex" à
Capas gabard in e finíssimas fio australiano

.

de Cr$ 1.200,00 por .

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

Me;'l Visette malha 60 de '90,00
Meia Visette malha '60 de 90,00 . .- ,� .

..

'

•....•.... à
à

385,00
455,00.

790,00
7,00
3?,00'
88,00
105,00

395,00
455,00

875,0'0
,615,00
155,00

PELES'

265,00
168,00
113.00
,::!70,00
189,00

: 315,00
395,00
'135,00

o estabelecímento que há cerca de 30 anos

tem fornecído a quasi totalidade dos ca

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

preços extraordinàríamente baratos:
Casacos de Pe-Ie 2/4 desde ',' .

Casacos de' Pele compridos· c••

Cas�cos de Pel�Lontra .•.......•.•..•.. ;.

Casacos de Pele Dorê , •..........

ROUPAS BRANCAS615,00
635,00
990,00
700,00'

Como sempre possua o Estabelecimento um

grande sortimento de roupas brancas, in
clusive artigos finíssimos 'par", .enxovaes.
Temos desde o artigo mais modesto até
o mais apurado luxo e bom gosto.

ótimas Camisolas bordadas . . . . . . . . . . . . .•. à

Camisolas boas, cambraias c/renda
'

.....•...:-à
Camisolas boas, cambraías e/rendas .. '.' .'. à
Camisolas de' Jersey •...•..........•.. ; ., à
Jogos de (2 peças)

'

/ à
Combinações Linger ie desde ........•.. ; .

Combinações .de setim renda bordada .....• �
Combinações Alto da Serra de Petrôpolis

'

. �
Combinações Setím Lingerie '"

-

..........•

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

MALHAS

iH5,o(]
490,00

.

Milhares de casaquinhos, conjuntos, blusas,

uma verdadeira maravilha de lindos por
preços j:.mai� imaginado como possíveis' j, ....,

. MEIAS'
,.

\
Realce malha- 51 à 29,00

à. 28,00:
à 43,00
à 43,00
à 65,00
à 62;00

]55,00
] 89,00
330,00
375,00

Star malha 51
, ......................•..

' .•

Super Leda '" .

Meia Indesmealhável .

Meia Super fina Malha 54 de 90,00 .

Meia Rosita sem "costura de 90,00 .........•

A rcfórma do prédio terá início no mês
de julho, próximo, quando o remanescente do
estóque c 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 firmá.

Como o espaço alí é insuficiente pára a

fusão .dos dois estabelecimentos, vai ser igual
mente reduzido o magnífico estóque de AMO
DELAR DE MÓVEIS que está,.para isso con-

cedendo os
'

" ..... '_' .... _ ...... :...._. � - ._-;

.
�

.,

SEGUINTES GRANDIOSOS. DESCONTOS:.

COM 25% DE ABATIMENTO
Tecidos para cortinas - Tecidos para

. decorações - l\'la:l'quisetés-Gobelins
- Damascos -.

-' Lustres e Tapetes

COM 20% DE ABATIMENTO
Mobiliárias para quartos --- Salas de
Jantar -:- Cópas - Grupos estofados

e Faqueiros .

/

COl\f . 15% DE ABATIMENTO
/

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

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

Móveis de ferro ·esmaltado - PELOS PREÇOS E COM O GRANDE DESCONTO CONCEDIDO
.�: ,

AS MERCADORIÀS VÃO VOAR RAPIDAMENTE

COl\fP�AR LOGO é do SEU PRÓPR.IO e MÁXIMO INTERESSE

'0 ESTADO
/

62,00
69,00

1.100,(10
1:450,00
1.65.0,00
3.590,00

45,00.
'-89,00
S9,00
105,00
98,00
35,00
63,PC' ,

59,00
83,.00
60,00

/

r
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'OSCAR L. SILVA, compenetrem, tragam para metros de distância e vinte
si a incumbência de velar e : e quatro .

horas por dia. E

Pela primei'ra vez, ,na,mi- dar -�o semelhante a paz e eu, sem poder sair para ali-

nha existência, tórnóu-se â a tranquilidade. \ I viar ou espairecer a carga

música=, insuportável para
.

r, I
acumulada em uma, cabeça

. A segunda razão é a mú- pelos sofrimentos atrozesmim.

A música, sim, esta dádi- sica, Não ela, propriamente que, por si só, bastariam pa-

va divi�'a que nos transpor- dita, a autora do meu deses-: ra desesperar qualquer mor
ta às culminâncias da vida pera, que a essa altura não tal, Enfim, meus leitores aí

celestial sonhada por todos é' sem causa. Não! Foi o mo-', estão as razões. Pedi�do
e alcançada por poucos. A. do como me chegava aos ou- ,perdão, que é palavra de

música, sim, esta maravilha vidas, ferindo, se n ão me
'

origem divina ... dos meus ...

que foi a razão da vida de exagero, esse órgão sensível à humanidade e aos imor

Schubert, de Mozart, de que é o da áudição, - jor- tais da música quem neguei
Chopim e de uma enorme rada por um alto-falante de à divindade! E o silencio é

galeria de i�ort�isA PI:ivile-,
elevada potência a poucos a Imortalidade ...

giados, e de intel igências a

graciadas pelo Senhor, rio

entido de dar ao mundo fí- I
sico um pouco, d'quilo que I

. só os redimidos. usufruem
nas regiões mestrais. Não

V A N A D I, O Lfbi bem a música, esta que

metamorfosea em flores de li: indicado nos casos de fraque
'I'elegrarr;n retido do dia

alegria as nossas preocupa- za, palidez, magreza e fastio, porque
�O de Abri: de 1953 ao 3 do

cões metafisicas, que me em sua fórmula entram substancías corrente:

�eixou n'um estado desespe- tais como Vanadato de sódio, Licí Alexrandrina - Hilto _

rador, ao ponto de revoltar- tina, Gilcerofosfatos, 'pepsína. nr» Raulino José Muller _ Ai-
'me contra ela. Não! Vou ser de cola, etc" de ação pronta e ettcaz

- miro Damorz io - Casa Luiz
mais explícito. Foi a falta nos casos de fraqueza e neuraste-
d'uma outra prec iosídade : nias. Vanadiol é indicado para PO Gurada - Unida - Tricot

d'uma outra coisa que não. mens, mulheres, crianças, sendo ror- -Nessino Raraynan i - Cx-

é menos divina: o Silêncio. mula conhecida pelos grandes me- . ta rin a Vasconselos _ 01.'- jFoi e é, posso afirmar, sem dicas e está licenciado pela saud- lando José Martins _ EKvt, E I:) I ,T A' Iconstrangimento, a ausencia Publica. ! _
- Aristiliano Ramos pt

dêste, na hora em que êle '

era de 'um valor inestimável 'JUIZO DE DIREITO DA "do-se, como de' direito, até
I M1l:S DE MAIO

e se fazia mais necessári?

ULTRA SONO I COMARCA DE BIGUAÇl! 'I'
final sentença e lexedcuçã9. 9 Sábado FarmáciaNa hora em que era mais . Dá-se a causa o v� 01' e ...

precioso para mim, do que
.

'" I Edital de citacão com o pra-! Cr$ 2.100,00, Assim, D. e A. Santo Antônio'- Rua João

um oasis para um fatigado I zo de trint� (30) dias I esta, P. deferimento. Bi- Pinto.
e sedento viajo!' pelo deser-I TE APIA

O doutor Osmundo Vieira, guaçu, 8 de abril de 1953. 10 Domingo ---:- Farmácia
to, O silêncio tem o seu va- R' Dutra, juiz �e direito da co-oi (�ssinado) Jaymor Guima-

Santo Antônio .,- Rua João
lor! Foi no silêncio que os I marca de Biguaçu, Estado; raes Collaço. Rol de teste-

Grandes Mestres produzi-! 7 DE MAIO de Santa Catarina, na for-I ml�nhas: ,João Fran.ci�co
Pinto.

ram e legaram às gerações; 'A data de hoje recorda-nos ma da lei etc. .

! Elias: ,Jose �oelho Vlelr�, 16 Sábado _ Farmácia

herancas valiôs issimas quer O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN- Faz 'saber aos que o. pre- Paul in o Neis, todos brasí- Catarinense _ Rua Traja-
•

Õ que:
no campo das letras, da Me- ,TO PARA INFLAMA'Ç ES E DOR�S. sente edital virem ou dêle leiros, casados, lavradores e no.

.dicina, enfim, em todos os, TRATAMENTO SEM OPERAÇAO DAS _ em 1.644, Francisco de
conhecimento tiverem que, .esidentes em Antônio Car- 17 Domingo _ Farmácia

campos' da atividade huma-
'

Souto-Maior tomou posse djô por parte de Maria Júlia dos os. Comparecerão indepen-

I
Catarinense - Rua Traja-

na. Na filosofia, teve o si-

SI,N·.USITES Governo da Capitania (10 Santos, por seu assistente lentemente de intimação.
lêncio o seu papel primor- Rio de Janeiro, em conse- judiciário, dr, Jaymor Gui- '�m a dita petição foi dado no.

dia!. Foi no silêncio do de- \ quencia da morte do respecí marães Collaço, lhe foi di- I seguinte despacho: R. ho- 23 Sábado _ Farmácia

serto, que os' gran des
t

filó- f: INFLAMAÇÕES DA CABE'ÇA E GARGANTA. \ I

rígida a petição do teor se- e. A. à conclusão! Biguaçu, Noturna - Rua Trajano.tivo Governador, Luiz Bar-
sofos, os "Grandes Capitães i TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.. guinte: Exmo. sr. dr, juiz de \-4-53. (Assinado) O. Du- 24 Domingo _ Farmácia
da.<-Fé� Jl_odew_o_s

djz-e-r!�'-�;;:'_"�D
.

GUE' E I
,. balho Bezerra; direito da comarca de Bi- .ra, Feita a conclusão foi

Noturna - Rua Trajano.
centravam a inexgotável R''-

> • "

R'.R .' RO' _ em 1.886, Tubarão nês .. ruaçu. Diz, Maria .JÚlia dos ixarado o 'seguinte despa-
,

" - " ,>-�, '- -
• ---B-O-·Sábado' _. Farmáciafonte do saber. Lá sncontr.a-

'

• te Estado, hoje béla e pró- Santos, brasileira, viúva, re- .ho : Designe o sr, escrivão
ram a essência das suas

dOU-I gressista cidade do Sul, f�i' sídente em Antônio Carlos, lia e hora para a inquirição Esperança - Rua Conse-

trinas, das suas filos�fias, fundada por João Teixeil4lll neste município, por seu as- las testemunhas arroladas, I lheiro Mafra..

que, hoje, são a luz guiado- i
CONSULTóRIO - VISCONDE DE OU,RO PRETO sistente judiciário, que pos- ciente o dr. Promotor Púhli- 31 Domingo - Farmácia

ra, a luzf�'e,sPlandente ptara II "i1E������L�ASAF:���E ��:�?�T�. Nunes;
.Coronel

sue, por si ,e pai: sedus a�tte- :;o'd B)igouaçDu, t9-4-5p3, (Ad�Sdi- Esperança - Rua Conse-
que não icassemos nas re- 113. _ em 1.840, o cessares, ha mais e trín a na o . u ra. roce I a

Ih' M f'
vas e na obscuridade. I Feliciano de Morais Cid le- anos, mansa e pacif icamen- a justificação foi esta j\ll- I

erro

,

� Ia.

,

E' o silêncio o deus da me- �
vou de assalto seis acompa- te, sem interrupção, nem 0- zada por sentença do teor i � serviço noturno será

ditação! E' meditando que lO R" Da' . .&A ssemb,le'.!a' mentos entrincheirados dos posição, um terreno situa- segu in te : Vistos, etc .. Julgo
I
efetuado pelas Farmácias

revivemos passados remotos, eCI'040 'JO em António Carlos, . no por sentença a presente jus- Santo Antônio, Moderna ed' "balaios", sob o comando de tif i
�

d '
que de delícias, quer e' a- munic ip.io de Biguaçu, com I icaçao para que pro uza Noturna situadas às ruas

marguras., E' lêle �indta que virou «íar-west- -. 'bRa!mundd0500G�mes, hatvendOo 1 área de 56.496 m2 (cin- JfS .Steus FjUrídicos e le�atis. João Pi�to e Trajano n. 17.
nos leva a sa vaçao e erna. ,... a ixa e. msurgen es.

. 'Iuenta e seis mil quatrocen- e eitos, açam-se as CI a-
I

E foi pela sua ausência, �ue mesmo Coronel saiu ferido, tos e noventa e seis metros �ões requeridas na inicial; i ,.,.... _

eu detest.ei a música e, com desses combates�' que fica- ..j_uadrados), medindo 66 �e-
t dos confrontantes e dr'jela, a vida no seu lacto sen- Revo'Iv,eres., .em I .:liça, '}/,,,

'd da,s tros de frente, por 856 me- :>romotor Público por man-
U \,_, ram c_onhecI os

\
como

I d d d I d d Stido, Désprezei todos os que tros de fundos, com a's se- : a o; a e e ega o o er-
. ,

cor e .- S Matas de Curumatá e Egito .

d Pt'
.

d U'me rodeavam e deseJei para
. " ,r o guintes confrontações: ao' VlÇO o a nmonlO a lll-

a humanidade inteira o mais
São Luiz, 5 (V.A,) _ Na seus revólveres, provocando (p'iauí); Norte, com terras de Valde- ão, por precatória, que de-

vil castigo, condenad'b e re- - em 1.840, no Mara" miro R-ios; ao Sul, com ter- iTerá ser expedida ao Juízo

provado· por qualquer cons- reunião preparato�'ia da A�- c?rrel'ias e gritos, principal-
nhão, o Tenente-coronel ras de Antônio Medeiros,; a Je Direito d�. 1li.A Vara, da

ciência' normal. Foi nesse sembléia Legislativa, desti-' mente entre as pessoas que ,

D' C
' Leste, com terras de Germa- �omarca da Capital; a dos

I . Franclsco Ias . arnelro
desespero invulgar que a hu- nada a eleger a mesa direto- . se encontravam nas ga-

"b I'" no Valter, Manoel Júlio Coe- interessados incertos, por
" , I· I derrotou os a aIOs que d't I d'manidade, e a propna mu- ra dos trabalhos; houve um lel'ias. Em fac·e do tumulto,

d d' 5 t
lho e Campolino João Elias; e I a com o prazo e tnnta

sica, representaram' para 'h .." I" I'd d I des e o la a acavam sem
a Oeste, com terras de Val- (30) dias, publicado três

mim o mais ridiculo dos pa-
'c

anvalf'l ,

em p eno rec�n- I,
o presl ente suspen e�

b

os
êxito; demiro Rios e José Antônio (3) vezes em jornal da Ca- '

peis, chegando ao ponte de to, que OI

transformado!
trabalhos, o que não fOI as-

_ em 1.856 no Rio d'e Ja- Weber; e como não possue pital e uma (1) vez no "Diá- I
negar a divindade de uma e num verdadeiro "farwest". tante sendo então convoca-

neiro, faleceu' o Conselheiro título' de domínio, quer, pe.
rio Oficial do Estado". Bi- I

de ridicularizar a outra. E No momento da votação,

al-l
da nova sessão para ont�m, d Estado José Cesário de rante v. excia., regularizar guaçu, 20-4-53, (Assinado) I .

Por que ess,a divindade foi guns deputado�, com os âni- ficando a votação da primei-l e. ' i d' 't �b O. 'Dutra. E para chegar ao IV dd t' ,'d' I
.

>-'

MII'anda R'b
'

V' d
os seus Irei os so re o re-

en e seI eIra, Iscon e'
f 'd

.

'I I
- � h' t d 't I -nega a e ou ra 11 ICU anza-

mos exaltados sacaram dos ra anulada. .
en o' Imove , pe a açao de �on eClmen o os m eressa"

,da'? E' simples a minhares-' de Uberaba, Senador pela usocapl'a-o, com fundamento dos, passa o presente edital I-------------- Por motivo de ,entrega do
posta, e vou bas�á.la, ,apel: Feijoada é indigesta? Provincia de São Paulo; ! no art. 550 do Código Civil com o prazo' de trinta dias,

prédio onde esta instalado o
nas, em duas razoes e com '

_ em 1.880, na Fazenda I
e segundo o processo ,"sta- publicado e afixado na for-

I
.

t'f'
.

I
dI' D d d Bar São José, na Cidade dee as espero JUS.I I�ar a �I- A feijoada depende do modo como é preparada, para que 3anta Monica, faleceu o belecido no art. 454, "e- ma a el. a o e passa o

nha falta., A p�'lmelra, fOI a
o estômag'o não tenha muito trabalho em digerí-Ia. Nem Marechal Luiz Alves 'de Li- guintes do Código dE; ...·f'O- '1esta cidade de Biguaçu, Biguaçu, vende-se os se-

falta d,e sIlencIO; e a segun- sempre é passiveI controlar-se a quantidade ou a qualidade. cesso CiviL Nestas condi- lOS' vinte e três dias do mês guintes ut!ncilos:

d� o mO,d� pelo, qual, eu �u- de gordura adequada à sua per'feita digestibilidade. Com fr�- �a e SIlva, Duque de' Ca�
ções, requer a v. excia. que, :le abril dO.ano de mil nove- Uma sorveteria marca

v�a a mus�ca. �a faleI muIto quência, ainda, V. a sahoreia acompanhada ou' antecedida de '{las, veterano da Guerra da na forma do art. 455 e se- :entos e cinquenta e três.
Bacelli,

sobre o silencI.o; mas tem bebidas fortes ou a.peritivas. Quan'do, porém, as consequên- Independência, de sitidio de guintes do C. P. C., se pro': Eu, Orlando :Romão de Fa-
I f

' .

f' d'l Uma geladeira marca

�lga.l' pa�'a maIs uma r�ze'cias não forem boas para o estômago, ê bom recorrer ao uso :.\10ntevidéu e pacificador do ceda em dia, hora e lugar na, escnvão, a IZ actI 0-

SIlencIO, lYaquelas horas, de "Carboleno". O anti-ácido e digestivo "Carboleno" pro- 1\1 .. h;- S- P I lV'T! antecipadamente , designa- grafar e subscrevi. Biguaçu, Copeland.
era para mim o maior bál·

.
.

. alaH ao" ao au o, 11- 93 d br'l d 1953 (A' D d S 1
.

.

I"
' � tege a mucosa estomacá! contra irrit:tções e facilita a digcs-

a Gerais R' G d d dos, com ciência prévia do � e a I e . SSI- uas mesas e noc {er.

sarno, era o el1!tIvo para d.s tão dos, alimentos muito g'ordurosos ou condimentados.
11<seIO ran e o dr.' Promotor Público, a au- nado) Osmundo Vieira Du'- Mesas, cadeiras, louças,

�:u� tormentos, era � anb- "Carboleno" é encontrado it venda nas flrmácias e drogarias. Sul, Comandante em Chef� diência de justificação de tra, juiz de direito, Cenfere '/itrines, etc.
?lOtlCo rec.lamado; pOIS com., -, Jas Forças em operações posse, com os depoimentos �om o original afixado no

�l d I
- Preço de ocasião.e e eu po Ia repou�ar e com

I '
: contra o Paraguai Oribe e das ,testemunhas abaixo ar- :ugar de costume. O escri-

P��;,:iE.°���ino;: f?i�r�asdi�� I t AGRIDECIMENTO E,MISSa: :;:�S'd:��:�;� a '25 de A- .��le:��:: !ji��ti�i�:çeão�%��: ;i��: Orlando Rom_-;-ã_o_d_e_F_a_-__�_:'_;_�_:_G_l�_,e_�_';_:_-_:_5_�_�_0_s__, dando· citar pessoalmente os
sofrimentos amenizados,

I
Vva. H,ilda Pirath Rosar, filhos, irmãos, genro, nora, I

- em 1.888, o Gabinet� mencionados .confrontantes
que me eram tantos que n.ão l�etos, s�brll1h�s, �unha.dos, cunhadas e demais paren�es presidido pelo Conselheiro bem como o representante
os posso descrever

f' prefen,n- : l,lI f�I�ldO Pr�melro) Tf,enl'en_te da Reserva elo Ex.erc�to João Âlfredo Correia de 0- do Ministério Público e o '

do silenciar, por orças clr- i \. ase arcos asar,· a eCldo no dia 2 do corrente mes, I'
.

, Sel'vl'çO do Patl'l'mo�nl'o daI L Ivelra propoz à Câmara doscunstanciais ou, talvez, para' agradecem a todas as pessôas que os confortáram neste União e pQr editais de trin-
não cair no' velho pr.overbo 11'ãO inesperado e doloroso transe, estendendo sua grati- Deputados a extinção ime-

ta di'as os interessados in
"não contes as tuas dores ao dão esp,ecialmente ao Frei Gentil ""elas suas confortado- diata da Escravidão. A re-Jo' certos, para contestarem a

mundo porque êle rir-se-á ras palavras, e que aconpanharam, o féretro até a sua querimento do Deputado presente ação de usocapião
• delas" �dtima morada, e bem assim aos que enviarclm telegra- Joaqu'l'm N b f'.

t-
.

fIA' I a uco OI nomea- ao prazo de· dez (lO) dias,
E com isso eu p'asso à mas cal' oes e ores e todos pois, mais uma vez os seus I d .

'

. - que se seglll'!, ao te'rml'no ',do' "

. .

I ..
'

, 'd' t _.
a uma espeCial comlssao,

segunda razão na qual te-· �Jn.celos agIa eClmenos.'
I

'

prazo do edital, na qual se
nho o impecto de. fazer ,um I, Convidam a todos os' parentes e pessoas de suas ;e-

i
que, no mesmo dia, deu pa-

pede seja declarado o 'domí
apêlo às pessoas possuido- 'ações para a missa de 70 dia, na matriz do sub-distrito recer favorável à proposta nio do peticionário sôbre o
ras da rara nobreza, qU,e se no Estreito às 7,30 horas do dia 9, apresentada. aludido terrerio, prosseguin-

7 de l\1aio de '1953,O ESTADO
---------_._----- ---- -_ ..

'Perdãoaos'a:maldiçoados "-:KOLYNOS
,

.

-,
" ®

e' aos negados

A ciência moderna de-
monstra que o creme

,
dental Kolynos comba
te efetivamente as cáries.

A espuma concentrada,
suave e penetrante de

Kolynos elimina os áci
dos bucais, perfuma o

hálito e rende mais.

MACROS E FRACOS Telegramas
retidos.

5
----, ---------,-----

('

(

rarmacías
I

de Plantão

Viagem com segurdoça
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO

RA?IDO {(SnL-B·R�4SILEIBO)
I }orianópolis - Itajaí _ Joinvllle - Curitiba

Agência: nua Deodol'o esquina da
Rua Tenente SilveiM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-feira, '7 de Maio de 1953

�o TAl*:1 I -

JUIZO DE DIUEI1'O D' qu e j ustif icad a, a posse ,,_I
COMARCA DE BIGUAÇU ja a mesma julgada por v.

cxcia., sendo em seguida ci
Edital de citação com o pra- tados os interessados íncer-

zo de trinta (30) dias tos, por editais, para que a-

O doutor Osmundo Vieira presentem suas ,contesta
Dutra, Juiz d.e direito da co- çôes, opondo-se ao pedido
marca de Bíguaçu, Estado do suplicante, sob pena de,
de Santa Catarina, na forma justificada a posse ampla
da lei etc, mente como está, ser ime-
Faz saber aos que ,o pre- diatamente julgada a pro

sente edital virem ou dêle cedência da ação e expediu
conhecimento tiverem que, .do o rnandado que autorize
por parte cie Constante Gas- a respectiva transcrição.
peri, por seu advogado dr. Dá-se a ação o valor de ... '.
Acácio Zélnio da Silva, lhe Cr$ 2.500,00, valor do ímó
foi dirigida a petição do teor vel. Biguaçu, 8 de abril de"Eseguinte: Exmo. sr. dr. juiz 1953. (Assinado) Acácio
de direito da comarca de Bi- Zélnio da Silva. Selada com

guaçu. Diz Constante Gas- estampilhas estaduais, no I JUIZO DE DIREITO DA '01' de Cr$ 1.000,00, que é o

peri, brasileiro, casado, la-. va lof de Cr$ 3,50, inutiliza- i COMARCA DE BIGUAÇU valor do imóvel. Nestes tê1'

vrador, residente e domici-. das. Em dita petição foi da- Edital de citação com o pra- mos, com os documentos a

liado .em Sorocaba, neste' do o seguinte despacho: R. I, zo de trinta (30) dias nexos, P. deferimento. Bi

municipio, por seu .advoga- hoje. A. à conclusão. Bi-; O doutor Osmundo Vieira guaçu, 23 de março de 1953.

do, infra-assinado que, de guaçu, 9-4-53. (as.) O. Du- Dutra, juiz de direito da co- (Assinado) Acácio Zélnio
conformidade com o art. 550 tra, Feita a conclusão, foi marca de Biguaçu, Estado da Silva. Selado com estam

do Código Civil, quer pro- dado o seguinte despacho: de Santa Catarina, na forma pilhas estaduais no valor de

mover uma ação de usoca- Designe o sr. escrivão dia' ,e da lei etc. Cr$ 3,50, inutilizadas. Rela
pião, para o que expõe e re- hora para a inquirição das Faz saber aos que o pre- ção de testemunhas: 1 -

quer a v'. .excia, o seguinte: testemunhas arroladas, cí- sente edital virem ou dêle Lévino Alexandre da Con-
1 - Que possue um terreno ente o dr. Promotor Público. conhecimento' tiverem que, ceiçao, brasileiro, casado, IIde 245.672 m2, situado em Biguaçu, 10-4-53. (As.) O. por parte de Ângelo Vitali, alfaiate. 2 - João Nunes,
Sorocaba de Fóra, neste mu- Dutra.' Procedida a just.if i- por seu advogado dr. Acá- brasfleiro, .casado, indus- I
nicipio, o qual mede

139,7m'l
cação foi esta julgada pela elo Zélnio da Silva, lhe foi tr ialv S - Aldo Borba, bra

de frente, a Leste e 1.760m. sentença do teor seguinte: dir ig ida a' petição do teor sileiro, casado, padeiro, to
de fundos; sendo que con- Vistos, etc. Julgo por sen- segu in te.: Exmo. sr. dr. juiz dos residentes· nesta cidade.

f'ronta ao Norte com terras"l tença a presente justifica- :le direito da comarca de Bi- (As.) Acácio Zélnio da Sil
de Sérgio Júlio Espindola; ção para que produza os '5uaçu. Ângelo Vitali, brasi- va. Em dita petição foi dado
ao Sul com as de Cândido seus jurídicos e legais efei- leí ro, solteiro, maior, car- o seguinte despacho: R. ho

Lino Machado; a Leste com tos. Façam-se as citações pinteiro, residente em F'lo- je. A. à conclusão. Biguaçu,
terras do espólio de Hipôli- requeridas na inicial: a dos r ianópol is, por seu procura- 8-4-53. (As.) O. Dutra. Fei
to Machado .e a Oeste com confrontantes e dr. Promo- dor e advogado registrado ta a conclusão foi exarado
o travessão do 'I'imbê. 2 - 01' Público por mandado; a na O. A. B., secção de Santa o seguinte despacho: Des ig
Que a pOS3e dêste imóvel, lo Delegado do Serviço do' Catarina, sob n. 512, o ba- ne o sr. escrivão dia e hora

vem sendo mantida pelo su- Patrimônio da União, por charel Acácio Zélnio da Sil-'I para a inquirição das teste

plicante e seus antecesso- »recatória, que deverá ser va, com escritório nesta Ci- munhas arroladas, ciente o

res, mansa, pacificamente, expedida ao Juízo de Direi- dade, quer promover, com dr. Promotor Público, Bi

sem oposição nem interrup- to da la. Vara, comarca da fundamento nos artigos 550 guaçu, 9-4-53. (As.) O. Du- Preços: 7,00 - 3,50
ção .e com o "animos domí- Capital; a dos interessados e 552 do Código Civil, uma tra. Procedida a justifica-

A Ini", há mais de trinta. anos. incertos, por' edital, com o I' ação de usocapião para o cão foi esta julgada por . . 'u·ga-sa3 - Que o suplicante, não orazo de trinta (30) dias, qu e expõe e requer a v. I sentença do teor seguinte: .., ii fi' 4jt r, I .-

possuindo título sôbre o re- ')u!:>licado três (3) vezes em excia., o seg
ú in te : 1 - Que I Vistos, etc. Julgo por sen-I KM a, .. a 'A Aluga-se uma sala com

ierido imóvel, quer de acôr- jorhal d� Capital e �Ifola (1) o: suplicante possue nesta tença a presente justif lca-].:
As 5 ___, 8hs.

63m2 para comércio, ou es-

do com o art. 550 e 552 do vez no Diár-io Oficial do Cidade, na Estrada para ção para que produza os.

Código Civil e nas disposi- Estado". Biguaçu, 20-4-53. Antônio Carlos, um terreno, seus jurídicos e legais efei- Alberto RUSCHEL - Ma-
e ritório, com vitrine pró-

ções do' art. 454 do Código (as.) O. Dutra. E para che- ruja posse vem sendo man- tos. Citem-se os confrontan- risa PRADO Milton I peia e estera dê aço, sita' à

de Processo Civil, conseguir gar ao conhecimento dos in- tida pelo suplicante e seus tes e o dr. Promotor Públi- RIBEIRO em: .' I rua 24 de maio no Estreito,
b domínio' sôbre o terreno. teressados, passa o presen- antecessores, há mais de co, expedindo-se o compe- O CANGACEIRO

.ao lado do n. 720. Vêr e tra-

Nestas condições, de confor- te edital com o prazo de trinta anos, mansa, pacífica, tente mandado. Puhlique-se
midade com os artigos do trinta (30) dias, publicado e nem oposição nem interrup- edital, com o prazo de trin

Código Civil, acima citados, fixado na forma da lei. Da- cão e com o ânimo de dono. ta (30) dias, úma (1) vez no

e nos têrrnos do artigo 454 do e passado nesta cidade � - Que o citado terreno "Diárin Oficial do Estado"
do Código de Processo Ci- de Biguaçu, aos vinte e três tem a área de 1.560m2, sen- e três (3) vezes em jornal
vil, pede e requer a v. excia., dias do mês de abril do ano .lo as confrontações do mes- .da Capital, para a citação
se digne ouvir o depoimen- de mil 'novecentos e cin- 'no: frente a Leste com a 10s interessados incertos.

to das testemunhas abaixo qúenta e tl:ês. Eu, Orlando Estrada que segue para An- Expeça-se carta precatória
arroladas, com ciência do Romão de Faria, ,escrivão, o tônio Carlos; fundos a Oes- ao Juízo de Direito da la.

dt. Promotor Público e em fiz dactilografar e subscre- te com terras dos herdeiros. Vara, comarca da Capital,
dia e hora designados por v. vi. Biguaçu, 23 de abril de' 'dos CUJlha; Norte com ter- para a citação do Delegado
excia., em cuja audiência 1953. (Assinado) Osmundo ras de João Nunes e ao Sul, do Serviço do Patriplônio da

. comparecerão as testemu- Vieira Dutra, juiz de direi- com uma cachoeira. 3 - União.. Biguaçu, 20-4-53.

nhas independentemente de to. Confere com o original Que não. possuindo título da (As.) O. Dutra. E para che

intimação, para qué após se- afixado no lugar do costu- pl'opriedap.e, pretende re- gar ao conhecimento dos in�

jam �s confinantes do imó-
I m�. O escriv.ão :'Orlando R�- gularizar a situação de à- tel:essados, passa o pres�nte

vel CItados pessoalmente e .mao de Fana. côrdo com o disposto 'nos edItal com o prazo de trl11ta
arts. 550 e 552 do Código Ci- (30) dias, publicado e afi

xado na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de

Biguaçu, aos vinte e quatro
jias do mês de abril de mil
novecentos ·e cinquenta e

;rês. Eu, Orlando Romão de

Faria, escrivão, o fiz dacti
'o.grafar e subscrevi. Bi

guaçu, 24 de abríl de 1953.
(Assinado) Osmundo Vieira
Dutra, juiz de direito. Con
fere com o original afixado I
10 lugar de costume. O es

crivão: Orlando' Romão de

Pref�itura Municipal
de Tijucas

EDITAL DE CONCORRÊNCI� PúBLICA

SERVIÇO DE CALÇAMENTO

FACO PÚBLICO DE ORDEM 'DO SENHOR PRE

FEITO MUNICIPAL, que no dia 15 de Maio dó ano cor

rente às 15 horas, na Secretaria da Prefeitura, serão re

cebidas propostas p·ara execução das óbras de 5.000 me"

tl'os quadrados de calçamento e 1.000 metros de meio fio,
ir.clusive nivelamento, com início no dia 15 de Junho,
�om partida da Praça Nerêu Ramos e de acôrdo com as

,;eguintes condições:

a) -'- As propostas, em du�s �ias, �evidamente a�si
nadas,. datadas e seladas, com fIrma reconhecIda

em cartório, deverão ser apresentadas em envo

lucros fechados, no dia e hora acima indicados.

b) - Preço básico por metro quadTado de calçamen
to, e metro linear de meio fio, colocado.

c) - Condições de pagamento de (icôrdo com a. exe

cução do serviço.
d) - Documento provando idoneidade comercial.
e) - Prova de que exerce atividade de profissional

há mais de 5 anos e que está atualmenfe em ati
vidad,e.

f) - A Prefeitura reserva-se o dhi:!ito de rejeitar
todas as propostas que for.em àpresentadas e

anular a concorrência, desde que nenhuma de
las satisfaça os interêsses municipais, não ca

bendo, neste caso, aos proponentes, direito de·

qualquer indenização.
g) _ Os interessados poderão obter mais esclare

cimentos e informações necessárias à apresen

tação da proposta, na Secretária desta Prefei

tura.
E _para que chrgue ao conhecimento· de todos, o Sr.

Prefeito Municipal, mandou lavrar ó presente EDITAL,
para a devida divulgaça·o.

Prefeitura Municipal de Tijucas, em 15 de Abril

de 1953. I
José Coneia de .Amorim - Secretário

vil e de conformidade com o

art. 454 do Código d·e Pro-
2esso' Civil. 4 - O Supli
::ante adquiriU o terreno em

:j_uestão bem como uma pe
qu,ena casa sita no mesmo,
de d. Ana lVIatia dos Santos,
1 qual já se possuia há mais
de 25 anos. O Suplicante
desde a compra mantem alu
gados os imóveis, os quais
estão atualmente alugados
ao sr. Aldo Borba, e os im

postos relativos aos citados
bens tem sido mantidos em

Faria.

dia. Assim, vem o suplican
te requerer a v. excia., se

digne ouvir o depoimento
das testemunhas adiante ar

roladas,. as quais compare"
cerão em Juízo indepen,den
temente de intimação, em

dia e hora por v. excia. de
;ignados, e com ciência do
dr. Promotor Público da co

marca se processe a justifi
cação para que de acôrdo
com o art .. 454 do Código de
?rocesso Civil, seja julgada
por v. excia., mandan'do a

seguir fazer a citação pes
so'al dos confron tan tes do
imóvel, bem como o dr. Pro
motor Público, o Sel'viço do
Patrimônio da União, em

Flonianópolis, por precató
ria, os ini'e'ressados incertos
por editais em 30 dias, sen
do uma publicação no "Diá
l'Ío Oficial do \Estado" e três
em' um jornal de Florianó
polis, para, qu�rendo, con

testarem a presente açãp
dentro do prazo legal, sob
pena de justificada a posse
do rElquel'ente ser a ação
julgada procedente e expe-'
dindo a mandado que auto
rize a respectiva transcri-

Conselheiro Mafra 6. Fone

ção. Dá-se a presente o va-' 2.358

LIMOZINE
Vende-se uma Limozine

marca Hudson super-six
ano 946, em perfeito estado.

Vêr e tratar com Alcides

';láudio, ê'm Coqueiros.

tratamento da sifiIis
E PLACAS SIFILITICAS.

W}JltY1 !!!�!l��!�,��i!�.
� .

,

. tamento da slflhs.

As 5 - 8hs.

Gene KELLY

GARLAND em:

CASA, CÕMIDA E CARI-

NHO' ,"

No programa:
Cine Jornal; Nac.
Preços: 7,00 - 3,50
Livre.

As 8,30hs.
Ultima Exibição.
.Alberto RUSCHEL

Marisa PRADO - Milton I

RIBEIRO em:

O CANGACEIRO,
No programa :

Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.

Jean KENT - Dirk BO

GARDE em:

A MULH�R FALADA

No programa: '

Cine Jornal. Nac.

No prografna :

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,60 � 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.

Maria Antonieta PONS
- Victor JUNCO em:

VENDE CARO O TEU

AMOR

Roddy Mc DOWALL em:

ERA SEMPRE PRIMA

VERA
No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preç,os: 6',20 - 3,50
Imp. até 18 anos.

'f3Lf)VIÂ
EsareUo

As 8,30hs.
Gene KELLY

GARLAND em:

CASA, COMIDA E CARI

NHO
No programa:

Cine Jornal. Nac.

.Preços: 7,00 - 3,50
'Imp. até 14 an'Os.

Vende-se uma

-e A 5 A
Sita a Praça da Bandeira,

23. Preço Cr$ 120.000,00 li
vre de despesas. Tratar com
Egídio Amorim, ruà Santos
Dumont, 6.

Vend.e-�se
O Bar MOTORISTA, Rue

do Mercado n. 39.

Tratar no mesmo.

Judy

o ESTADO
.--------......

- �--- ,....,"""".......-=="'""'---

\
'

. '.

Distribuidor.
C. RAMOS S/A

Comercio -�Transporte,.
Rua João Pinto, 9 Fpolis

\
'

�>...-<�,....()��)...-.<.)...-.<>..-�
OLHOS - OUVIDOS - NARIZ. GARGA}ilTA

DR. GUERREIRO DA FONSEC,A-
"peelau.ta .... B.....ltaJ

, Receita d� Oeulos - Exame de Fusdo o. ()tbú � ...

Clallllifieaçio da Prellllio Arterial.
Moderaa Aparelhacem.

.

I
- eo...ult6ri. - Villco.de ,de Ouro Pr.�o. a.

-o....()._.().-.(j.-.().-.().-.()....()..z9()�()....()...

tal' com o proprietário
citádo número.

n'O

Empregada- , o Centro de I�adiação
Família que se muda pa- Mental "Amor e Luz" realiza

ea Pôrto Alegre; nece'ssita sessões Esotéricas, todas 'asse
de uma empregada para le- gundas feiras, às 20,30 à rua

. Conselheiro Mafra, 33 - 2°
var consIgo. Bom ordenado. andar.
Tratar à Avenida Maur0.t· ENTRADA FRANCi)

Ramos, 240.
•

Judy

•

I������'
..........

�T
.........

;"""�
....

;
.........

;,.._,.,��_,._,..��
Agem directamente sôbre

o aparelho digestivo, evitan
ao a prisão ce ventre. PI'O

porcionam bem estar; geral,
facilitam a digestão, descon
gestionam o FIGADO, regu
larizam as funções digesti1
vas, e fazem des'aparecer as
enfeJ.:midades do' ESTOMA
GO, <FIGADO e INTES:rI-
NOS.

-

.........

Ponlos para Concursos
a) ESCRlTURÁRIO (exan1e em Agosto)
Coleção Oompleta ... ;-.' . . . . . . . . . . . . . .. Cr$
b) FISCAL DE CONSUMO (exames

na 2a. quinzena de ,Maio)
Coleção Completa _ .. _. : '

_ .. Cr$
c) TEZOUREIRO - AUXILIAE 'DO

I. A. P. I.
Curso de Portugu�s Básico, por Lu.iz A.

P. Vitória :.............. Cr$
Contabilidade Geral, por Edgar Wilken Cr$
d) DIVERSOS CONCURSOS:
Estatística , _ . . . . . . . . . . . . .• Cr$
400 testes de Português, passados no.

D. A. S. P., resolviJios Cr$
último Concurso de Escriturário (ques-

tões resolvidis) .' Cr$
. - Atendemos pelo REEMBOLSO POSTAL.

.seus pedidos ao I. N. C. A., Praia .de Botafogo,
RIO. Porte Aéreo mais Cr� 50,00. Simples, mais
Cr$ 15,00.

200,0'0

270,00

50,00
5'Ü,00

30,00

30,00

30,00
Façam
526 -
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'o ESTADO 'FloriUl�ópolis, Quinta-feira, 7 de Maio de 1953

BST4DQ�<� l1itz-A partir de domingo
UM GJ2ANDE ESPADACHIM •.

JM/�cMiiioiici
o HOMEM DAS MIL AVENTURAsEstá, em 'visita a nossa Ca-

'Ipital o pintor alemão, sr.'
l t : ..

'

Pedro Geraldo Kusterko :

que, vindo de Bom Retiro,'

tr�)Uxe consigo várias télas

,

e aquarelas nas quais o seu

pincel ctraduz iu, divinamen-
te, a sua alma de artista; a ",'
",

.;'sua' paixão pelas côres e,

�::�:;toP::� t;a��/ ��:ét�:: ._Da Bancad, Pes�edistl nl Assembléia :11 Grande Oriente de S. Catari'nadas Belas Artes. 1
I'

TE' de se notai; claramente' ,

d' I"ONIV E' O Dep, Elpídio Barbosa, cipal de Lajes, uma area e I ,'-', "

a sua inclinação para -os
do P:S.D., apresentou à con- terras com mil e seiscentos i O Gr :,' Mest:. do Gr:. 01':. de Santa Catarina, Con-

m,tizes frios tão caracterís- ;:;;ideracâo'dos seus pares, na metros quadrados (1.600 i,'lida o vPov i. .Maç. de sua O�ed:., o 111':. de outras
ticos dos verdes campestres. A<!cembléia. o seguinte . ms2) situada na sede do! Oobed:. ,e, o� .de passagem .p�r este Ocr:., be� clomFo SUbasI B R ti

' ,

Exmas Famílias, para assistirem o eremon ia une rece som e 1l�0. PROJETO DE LEI N. I distrito de Cerro Negro, mu-
do Gr:. Dignot:. membro do Sob:. Frib:. de Just: .. Maç«.T.em sido muitíssimo visi-

L
.

f 'Dispõe sôbre aposenta-I nicipio dê ajes, con ron- CYRO GUIJyIAnÃES TEIXEIRA
dorla de oficiais de tando ao Norte e Leste com Que o Gr:. 01':. de S. C. fará realizar na noite de 8

justiça.
'

I a .estrada g.:_ral de Cer�·o Ne- (;.� �OI,Tente .�ês, às 19,30 horas, na séde do Poder à rua

Art. 10 -r-r- E' extensivo gro ao Lajeado do 'I'igre e Iv id al Ramo" n. 80.
.

,\

I \ . . . ,I ,\, ,TRAGE: Smokmg ou preto.também aos oficiais de JUS-' ao Sul e Oeste com terre-
CY:. A:. :.

nos de Otávio Kley e sua

mulher, para que o Serviço �__(�_)�()�()�-.....()�
de Defesa Animal de Santa

,

,

,

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

UM' PINlO.R,

x

x'

x

Catarina nela construa um

r'

--------_ ---- --------,-----------�----

Pa.rágraf'o único � No banheiro car-rapaticida.
onde se póde apreciar o. e-

20 A F d dcálculo de provento da apo-' Art. - azen a o

ti ti h'
.

"

t feito magnífico da luz e da ,

t dGraciosa blusa espo r iva IpO c' €mlSler, com in e·
sen tador ia dos oficiais de Estado sera represen a a

rassantes bolsos em forma triangular. (ÀPLA) sombra projetando-a no pi- justiça', inclui-se, na renda no ato, pelo Promotor Pú-
,':;0 úmido d'uma rua semi- •

líquida, o seu padrão de' blico da Comarca,
desel'ta.· , ...

30 E ti' tvencimento. Art.' - s a 'el en ra

Anotamos ainda "Festa
Art. 20 _ Esta ,Lei entra em vigor. na data da sua pu-

dos Navegantes", "Paisa-:
,'I'

- das diem vigor na data da sua pu- b icaçao, revoga as as' is-
gem de Sambaqui" etc. blicação, revogadas as dis- I posições em contrário. '

Jovem vindo do Rio Quanto às 'telas êle apre, podições em contrário. Sala das Sessões, em 29

Janeiro recentemente pro-
senta, com destaque, "Fun- '

S. S., 2'9 de abril de 1953. de abril de ,1953.

d ,90S do São Joã'o" (Bom Re·
Elpídío Barbosa

I
(As.) João Ribas Ramos,cura emprego com gran e

tiro), "Vale do Groedner" .

prática de Escritório e Co- Vargas Ferreira. Wilmar Dias. '

(Tirol) etc.
JUSTIFICAÇÃO I, JUSTIFIC.t\ÇÃO,Pedro Geraldo Kusterko, 'A lei de organização jUdi-t

Pela lei' 'municipal n. 35,
urna alma que vibra com en-

d 26 d' ôst a 1952' f'ciária, que entrou em vigor ,e e ag�s o' e
'. '.

1-

êdi d tusiasmo ante a .harmon ia
em 1952,' fixou no 'padrão A cou a Prefeitura Munícipa 'O.ilust:r:e me lCO, que es;, das fõrmas e das côres de .

fruta de posição destacada o vencimento do ofícial" de de Lajes autorizada a ado
..

'1
'� ..• ........·_,_.-""__w'-. ',lossa 'deslumbrante paisa- justiça. I quir ir, po r compra, desa-"na sociedade jornvi ense, se, _'"

rá 'alvo de m'ereêidas horne- -Empregadas g'em v tropical que, como já
.Anteriormente, a aposen- propriação ou doação, uma

é conhecida, possue os mais '

d t
'

ten sã.nagen s .dos seus amigos e, tadoria do oficial de justiça area e erras, .
.na ex ensao, Precisa-se uma boa cozi. .

d t '
. , . varIa os aspec os. ..

se r'egl'a pela Le'l' n. 252, de de 1.600 ms2"na sede do dis-correligionáflOs, as quaH, \ .
,nheira e uma mocinha para

'

A êle, enfim, os nosso"
.

r
'

I

t't d C Ncom prazer, nos associamo'c;, ·15 de janeiro de 1949 (o pro- rI o e erro egro, par:1ajudar em casa de pequena' votos de feliz estada. em o'
,

i. I d
I

, vento calculado por arbi- transfen- a, por oação, 3?'fltmília, . "I nosso meio cultural e a,rtís· '

/' r:! -

d E t d 'f' dtramento). ",overno Q s.a o, a 1m r,Tratar à rua depdoro n. 7. i tico. ", O padrão de vencimento, na mesma �er mstalado, pe-

fixado para o, oficial de .l'tis- 10 ,S,erviço de Defesa Ani-_O_)�)_O_O_(�)_(>--.<)�,...'{ '_

'ji_ça, é o inicial da ,escala-: mal, um banhetro can"apa.

PartI-el-pa a'-'
,-

padrão, do Quadro único'do tícida....

'ç O E t d ,I Trata-se de um melhora·'

,
s a o.

" .' A , ...0---0---0_0_0-=::;0.....0_0_0_0_0;

'Ari Silva e senhora, participam aos parentes e pefil-' se� o��c�:!Oaed�u�!�:i!ee:t: :�el�atoosd;e:��:!islt::o������: I

Dr 'TO IENTINO' DE CARY'''LHO,'ôas amigas o nascimento de sua primogenita MARIA, 'melhor.ado através da exe-! �róspero e futuroso distri· '

1:' N NDIATRIZ, ocorrido na Matemidade Dr. "Garlos Cornêa", . , I
tI" ... •

no dia '5 do COlTen,te.
' cuçâo do seú serviço (CUS-! o, one e a, pecuana Ja atm-

I ESPECIALISTA EM OUVIDOS _ NARIZ e GAR-
tas). 'g'iu apl-eciável

desenVOlVi-I: GANTA comunica á sua clie�tela que trasferiu seu
CorÍl o 'determinado pela mento. ,

.

'

consultório para a rua Nunes Macl'lado 7 - 10 andar,
Lei n. 252, art. 10, a sua a- A medida é de relevante i Edificio São Franscisco esquina com a João Pinto

.

"

DAS 15 às 18 HORASposentadoria, em têrmos e- oportunldade e interesse e,
_-..., ..;,___,, -

t d' 'd I -----"--,

conôtnicos, repr,esentará di- lao emos a �enor UVl a '

minuição do seu, padrão de lue será bem acolhida pele
lida. Poder Executivo.

O projeto de lei pretende Sala das ,Sessões. em 29
de abril de 1953. PrecisH-se DO E� taleiro da Aràtaca,(As.) João Ribas Ramos, ,

ca do por seus amigos e ad

rnirado'res que' afluem ao

Hotel Central onde seus

trabalhos se acham à dispo.

tiça, que percebam venci

�entos, o disposto na Lei n.

252, de 15 de janeiro de

1949.

siç ão dos que desejam apre
dá-los ou mesmo adqu iri-
'los.

Podemos destacar entre
i ,

as aquarelas "Jogo de Luz'

�..,.__ .. �-........-...--�

I
Dr. Norberto Bachmann

i

Deseja Empre,go•••
,

\ i
'Regista a data de hoj e o

ANIVERSÁRIO

de
aniversário natalício do sr.

dr, Norberto Bachmann, -hu
manitário clínico e prestí
g íoso prócer do Partido S'),

ciãl Democ,rático na cidade

de Joinville. .

mércio.
.' Endereçe suas' propostas
para Caixa Postal" 325.

Nesta.

Menina Berenice

Festeja, hbje" o seu an:-
, r

versário natalício, a galan-
te. menina Berenice, filhi·
nha do nosso prezado COlP

ga de imprensa dr. José Me

deiros Vieira, brilhante ad-

vogado 'em Itajaí e diretor

dp, A GAZETILHA, que se

rpublica n�qúela cidade.
I

B
.1 , •

,

erelllce sera cumpnmen-

tada pelo seu vasto círculo
�(''''''()''''()�)'''''''()''''.(}'''''''()�(\''-''()'''''fl.�'O

\
.

O sr. Dep. Ribas Ramos,
do P.S.D., apresentou à con

sideração da Assembléia'
Legislativa, o seguinte:

PROJETO DE LEI N.
Autoriza o Estado a ad

quirir, por doação,
uma ál'ea de terras.

Artl la - Fica, o Estado
autorizado a adquirir, por
doação, da Prefeitura Muni-

(.::
�' �GllCl..Wlt?/Ide ;'_'\i'

EIIl /i>l/l//{�

\i_})f\
TIJOLOS PREN�.a.a)OS, TELHAS, LADRI-

o,," • t LHOS; RODAPÉS E MATERIAL REFRA.

R:;;;�·
'. +

.\1 _
'

j . PRONi��REGA
OEPURALÃ' 1"."1'05'nyGama ·�"CI·a' •- SOB MEDIDA -

_ �', " ex
LOJA: Rua Feli);e Schmidt I JERÔNIMO COELHO, 14 - Caixa Postal,

7-A I 23,�J. ,_ Florianópolis
FLORIANóPOLIS -- OISTRIBUIDORES

de amizades e, comemoran-

At
-

'

,do o seu aniversário, ofere- ençao
'

cerá às, suas a�igui!lha.sI' ,'.lauta mesa de fmas bebl- ,

\
'

,

das e salgadin}ios. Aluga'-se ou vende-se ótima residência (toda de
.3lvenária) situada no BaÍl'i'o Bom Abrigo (locai d'e gran-Cumprimentos, com votos I f) �

ce uturo. Construçao nova, 3 -quartos, sala de jantar,de felicidades. eozinha,. banheiro com instalações sanitárias completas,
"ala de visita, ampla varanda, distante 20 metros da
rráia. Venda a vista ou a prazo (tabela _price).

Informações no ,lo.cal com o proprietário do b�lÍrro.
, .

suas funções.

estabilizar o padrão de vida,
a que fez jus o oficial de

justiç� pelo exercício das Wilmar Dias.
----------------FAZEl\1 ANOS, HOJE:

Vende--se
o

� Sta. Elí Teresinha, fi
lha' do si,. Haroldo Vilela,

, r

,t.esoureiro da Penitenciária
" do Estado.

- Sr. Abelardo Coelho Urge�t-� �, IC, A sr ANeg.oclO '",
'

,

deocasião Aluga-se l��a casa par.a
,

'pequena famlha em Coquel.ve. Vende-se um terreJ;lo. com' "
"

. .

G'lb C 1-0S; p'ráia do Meio,' na cha·- Sr. lVIarlO I erto os- 3 casas de material todas '

cara da: 'A FLORICULTU·alugadas.
Sito na -Rua Campos' No- RA, vêr e (ratar com o sel:

proprietário, na mesma.
vos ,ns. 6 a 2('). Medindo' de

Silva, Sub-fis�al da Fazen
da.

'.- Sr: Renatb Cabral Tei-

ta.
- Menino Mauro Luiz, fi-

lho do sr. Francisco Vieira,
telegrafista.

•

Gr:. Mestre

. ,

C�t?
.�-'OVv-

.-

•

I

� �/)'O' dJUt
' I

=.r-�
nó nOvO BANeO AGRleOLA

A eoop�re..t;vÓo. de Cre�;to n� 1, do BRA�IL!
'SEDE PROPRIA

�ér�n�1b,
FLORIfI!fÓPOLlS - STR CRTRRII'I{I..

'.

CA��INTEIROS NAVAIS

'-----,--,_,

CerâmiEa São "Caetano

frente 22 é 33 de fundos. In
formações dire�amente ao

vendedor sr. Ni�olau Doko
la, Al·amêda Adolfo Ko.'.lder .

3.

DO ZE-MUTRETA.. "Nomrações
.
Por ato recenté do sr.

Presiden te da', República,
as�inado na pasta da Guer

ra,/ foram pJ'omovidos a Te

nente-Corol�el, .

os Majores
Mário Fagundes, servindo
no 140 Batalhão d,e- Caçado
res e OsvaÚlo Luiz do Rosá

rio, diretor do Hospital Mi
litf,\ri nesta' Capitã!.

Utpa casa de material si
ta em Coqueiros, na praia
do. meio.,

I

Informações nesta Reda-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-feira, 7 de Maio de 1953 o ESTADO
----------------------_._- -- ---------------------------------�---------------

x
ESTÁ ATRAINDO AS -ATENÇÕES DOS ESPORTIS'rAS O GIGANTESCO E SENSACI aNAL CONFRONTO DE SÁBADO, NO ES
TÁDIÓDA F. C .•F.; QUANDO BATER-SE-AO NUM DOS MAIORES DUELOS DOS ÚLTIMOS TEMPOS, OS SELECIONADOS
DE VETERANOS DE S. CATARINA E PANANÁ. NÃO DEIXEM DE REVER'AS'-GRANDES SENSAÇÕES DO PASSADO,

AINDA DANDO LtÇÕES DE FUTEBOLt
.,' .

11''''..''' ,,''' &..''' ''' &..''' '''-&-,.-& _ ,&. -

� - ..___.....
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F. que teve como protago-

dia 1° do córrente mês, no de Santa Catarina e dada a correntes ao Torneio Rio --
Os quadros atuaram as-

1 "d
I

A' ., �a-o Paulo passou a ser aloca onde sera e r'g u i a sua' exeelência da area podera � -

sim constituidos:

I'
I. , .

.

. monumental praça de es-' ser inaugurado no pr'oxrmo segu ínte :

I Guaraní - Paulo, Waldir '"
!

. I V G
..'

.

portes, no distrito de Trm-, ano, tudo dependendo do a- 1.0 ugar ,- asco da a-

e Palante; Herbert, James
d 'f' h I " d' d

'

I' a' 2 ponto perdid;

I
da e, uma magrn ica c ur- pOIO os po eres pub ICOS e -rns - S' os-

i e Saraiva; Dido, Nonô, Ro-, rascada em seu benefício, I dos esportistas em geral. 4 tentospró e 2 contra: sal.

'I
meu, Jul inho e Hélio. I' .

'

d 2 2 I C
.

titendo comparecido conside- Custou o terreno 120 mil o, ; .. 0 ugar -. on.n I-

res salvou espetacularmente o abuso do jogo violento POl:" Figueirense _ Alcides,
rável número de esportistas, cruzeiros, tendo o Paula Ra- ans v-- 3 pontos perdidos -

quan.do Alcides, já. estava I alguns elementos de ambos Laudares e Garcia : Julinho,
além do srs. Governador Iri-I mos pago já um terço da 11' ten-tos pró e 6 contra;

d A 44 J I h d I d P B h f it ti saldo, 5', 2.0' lugar - Sãovenci o. os u l!1 O e-, os a os. OI' pouco Gumer- Hélio e Cherubin.í : Morací,
neu orn ausen, pre ei o

I
quan la. .

de sempatou, falhando de no- cindo e Nonô não chegaram
I

Herrera (China), Danyr,
Paulo Fontes, dr. João Bay-l As obras serão. iniciadas Paulo - 3 pontos perdidos

vo o goleiro alvinegro. 2 aI' I
.

er Filho, secretário da Fa- ainda este mês. O sr, Go- - 7 tentos pró e 4 contra;
.

'.
as vias de fato, graças a in- Gumercindo (Pacheco) e , I'no prrmeiro tempo. O ter-

. _ '. .
zenda e os deputados Siquei- vernador impressio n ou-se' sa do, 3; 3.0 lugar - F'la-

tervencao dos companheí-] Pacheco (Abelar do). ,
ce iro ponto dos visitantes te- O· ,

bi _.." I . ia Belo, Frederico Kuerten .

vivamente com a iniciativa mengo - 4 pontos perdidos
. • i ros. ar itro paulista .r..s-I . .

. " 7 t
-.

t '12 t've cmo autor o mela Juh- Na prehmmar. defronta- e Celso Ramos Branco, con-I do campeão de 47-48, pro-
- en os pro e con ra;

• i
i tevão de Oliveira prejudi- , , : "d f' it 5 3 I Pnho, ma is uma vez falhando .

__..
.

.

.

.

t.a.r'am-s e Postal 'I'elegráf'í- vidados especiais.. Antes, 'metendo auxiliá-lo na con- e ICI" ; .0 ugar =", 01'-

Alcides.
'.

I cou muito o Figueirense na
I
co (amador) e F'igueirense porém, percorreram todos! cretização desse grande tuguêsà - 4 pontos perdi-

Jogo violento ! fase inicial, mas correspon-! (aspirante), vencendo o pri- .o e�celente .te rreno, onde se- 'ideal dos florianopolitanos, dos
- 9 tentos pró e 8 con-

•

O embate teve também os.; deu. plenamente no perío-, meir� por 1, a ?'. rá construido 'õ estádio tri-
I
de possuir uma praça es-j'

tra; saldo, 1; 3.0 lugar -

seus momentos negros com
_

do fmaL' I JUIZ: Jose SIlva (bom). color, ficando todos admil;a-! portiva com todos os requi-I
F'Iumin ense - (pontos per-

dos com a grandiosidade do
I sitos indispensável ao con- didos - 11 tentos pró e .10

arrojado empreendimento do
I
forto dos jogadores e publi-I contra; saldo 1; 3.0 lugar

querido clube presidido pe-: co, além de contribuir no
I
- Bangú- 4 pontos perdi

lo dr. Romeu Sebastião Ne-: máximo para o desenvolvi- dos - 7 tentos pró e 7 con
I

ves.
. ", I mento dos esportes em ge-

Segundo nos declarou oral. .

,sr. Liberato Carioní, 'pr�si-I' .

.tcn tos pró e 12 contra; de-

dente da Comissão Pró i Oportunamente daremos I f ic it, 1; 4.0 lugar - Pal-·

Construção do Estádio do maiores detalhes. me iras - 6 pontos perdidos
- 10 tentos pró e 12' con-

TOMBOU O FIGUEIRENSE, APÓS MUITO
LUTAR- 3 X 1 O ESCORE - ALCI
DES FALHOU NOS TRES GOALS

DOS CAMPINEIROS - PRE
LIMINAR

ALTAS AUTORIDADES VISITARAM O
LOCAL ONDE O PAULA RAMOS CONS

TRUIRÁ SUA PRAÇA ESPORTIVA
..

. U UIO- SAO PAULO
EM NUMEROS

RIO, 6 (V. A.) - Comuvi[ o!m ln a, a arina � uaraní Consoante foi noticiado, Paula Ramos, a praça espor- os resultados da quinta 1'0-

reallzou,o Paula Ramos, no tiva paulaína será a maior dada, a colocação dos con-

� .

Agradou cem-por-cento rO

interestadual disputado an

teontem no estádio da F. C.

nistas os pelotões do Gua-

raní, de Campinas, um .dos
fortes concorrentes ao carn- J

peonato paulista, e Figuei
rense, vice-campeão da Ca

pitaL.
Ambos invictos fora

seus domínios, �endo que o

Cua ran i veio precedido de

limai vitória sôbre o esqua

drão campeão catarinense

do América e um empate sô-

bre o "onze" do Caxias, am
bos os clubes pertencentes a

divisão de profissionais da

Liga Joinvilense.
O

23 de .Maio - América x /
tável fibra. Para vencer,· o Postal e Bangú k Treze de

M
. Bons espetáculos futeqo-I 3.0 jogoGuaraní teve que empr.egar alO "

todas as suas possibilidades 24 de Maio ..._,_ 'União x
lÍsticQS do mais puro ama- Ipiranga

técnicas e físicas. E mais Iris e Colegial x R�dium' (.dorismo assistirá o público 4:0 jogo - Radium x

do qlle isso, contaram os 4.a RODAJ)A' ) esportivo no e.s.tádio da Fe-
;

União .Juvenil
campineiros com a chance, 30 de Maio _ Flamengo deração Catarmense de Fu- I 5.0 Jogo - Postal Tele-

pois os três pelotaços en'de- x ,União e Ipiranga x Postal tebol, hoje, COlJl início às 19
,

gráfico x Bangú

reçados a meta 'alvinegra,
.. .s1.de Maio _ Treze de hOl��S,. co�, a. é.feti,�ação do

I
6.0 jogO - Venced�r do,

perfeitamente, defensáveis, Maio X. América e Colegi'al' TOlllelO Il1ltlUm da se-I Lo .x Vencedor do 2.0 Jogo.

encontraram o guardião AI- 1{ Bangú I gunda Divisão (Amadores)" 7.0 jogo - Vencedor do

5a. RODADA I ao qual Goncorrerão n.ada 3.0 x �encedor do 4.0 jogo

6 de Junho _ União x I menos de dez. clubes, bem ,8.0 Jogo - Vencedor do

I
.

B' R d'
! equipados e treinados. 5.0 x Vencedor do 6 o jogoplranga e angu x a mm\,. .'

.

7 d J h T d'
E o segUInte o programa: i 9.0 Jogo - Vencedor do

se defendidas, teria trans- e un o --'- reze e ,.,
.

,

formado o panorama da lu- Maio x Iris e Flamengo x i 7.0 x Vencedor do 8.0 jOgo.
1.0 jogo - Treze de Maio! Preço único: Dois cruzei-ta e a estas ho.ras o "Fura- Postal

x Cole!!,l'al
.

I _ ..
cão Negro" estaria gosando 6.a. RODADA �

.

ros.

2.0 jogo - América x Todo,s ao estádio da F. C.
as delícias de uma vitória 13 de Junho - Colegial

Iris F I
naturalmente de grande re" x Postal e Bangú x América ..

vercussão. 14 de Junho - Flamengo -.c���,._,-{)....-<�l4IIIIIIH>�./
Venceu o Gua<."aní. por .. x· Iris e Radium x Treze de "'

três a um, sendo.Q ponto de Maio SÃO PEDROX AIMORE'
"

honra dos. locais o mais !in- 7.a RODADA Realizou-se domingo últi- berto, Antônio, Sebastião e

do da noite, de autoria do 20 de Junho - Treze de ma na localidade de São: Beco. Os tentos do vencedor

"center" Danyr, em lin,da Maio x Un!ão e Bangú x Pedl:o de Alcântal:a, üma I f�r�m ass'irial�dos pOIJ.· An-

cabeçada, bem servido por lris movImentada partIda fute-. t01110 (3), Jose ,e Beco;

Morací que centrou da ex-' 21 de Junho - Colegial bolística entre os conjun-I O Aimoré formou· com
.....

trema direita. x Ipiranga� e Radium x P-os- tos do .Aimoré, local e do' José, Francisco e João;' Er-
Marcha do placard: Aos tal' São Pedro, do Estreito, sa- vino, Vitor e Alípio; Vino,

3 minutos Romeu assinalou 8.a RODADA indo vencedora a eqhipe es- Ca;rlos, Orlando, Alvino ,e

o ponto inicial, falhando Al- I 27 de Junho - União x treitense pelo expressivo es- 'Didi. Golearam Vino e Alvi-

cides que não saltou a-te'm-
i

Bangú e Postal x Iris core ae 5 a 2,. alinhando o no.

po. Aos· 39 minutos Danyr
I

28 de Junho �'Colegial x seguinte quadro: Argemiro,! Na partida preliminar a

empatou com acima narra-
I América e R'adium x Fla- Orlando e Nando; Casinho, i vitória' cou be aos locais por

seguit; Lauda- ! inengÓ I Itamar e Hélio; J0sé, Gil".3 1:L.2 ...

x NOVA VITÓRIA DO CARAVANA SOBRE O
25 DE DEZEMBRO

tra : 4.0 lugar - Bótafogo
� 6. pontos perdidos - 11

Figueirense, por sua .,....()....()....()....()....()�()....(,....().... ()....()�...()....()...()...o....()--

12 de Julho - Radiurn x

11 Ipíranga
·e América x União

.

- H.a RODADA _.

Está assim organizada a 9.a RODADA ,18 de Julho - Postal x

tabela do primeiro turno do 4 de Julho - Treze de Tl'eze de Maio e União x

Campeonato da Segunda Di- Maio x Plamenzo e Radium
I
Colegial

Seria, portanto, uma pe-
,'"

I· 19 d J Ih I' I'visão (Amadores) de 1953: x .América I e u o - rIS X pi-
na perder o embate entre o I

! F' I 'A'
.

5 de Julho - União x ranga e. amengo x mert-

"Bugre" campineiro e o RODADA ,.1.a I Postal e Ipiranga x Bangú 'ca.

"Furacão". O estádio da rua 9 de Maio - Treze de
I' I A tabela do segundo tur-

Bocaiuva apanhou uma as- Maio x Colegial e América 10.3 RODADA ! no será confeci�nada tão 10-
sistência numerosa, ávida x Iris I 11 de Julho - Bangú x' go 'for encerrado .o primei-
de ver em ação frente _a 10 de Maio - Flamengo Flamengo e Colegial x Iris' 1'0 turno.
frente dois aguerridos in- x Ipiranga e Radium x U-I

.

Vi�O�rélio apresentou ca-

nião

2.a R?DADA 1-�7�:;;:;:=):�::;:ri�
....(O

rateristicas sensacion a i s, 16 de MaIO - Postal x'
_

deixando em "suspence" os Bangú e Colegial x Flamen-I TORNEIO INICIO DA DIVISA0 DE
expectadores, tal o equili- go AMADORES
brio de forças. Não se in ti- 17 de Maio - Iris x Ra-I
midou o Figueirense com a dium e Ipiranga x Améri-

I

. fama dos "bugrinos" pau- ca

listas e lançou-se à luta fa-

vez, goleara aqui e em Brus

que o conjunto do Paysan
dú, por 5 a 2 e 8 a 1 e logo

A TABELA DO CAMPEONATO DE
AMADORES

depois, atuando em Tuba

rão, triunfava sôbre o Grê

mio Cidade Azul.

ESPORTE CLUBE FERNANDO RAULINO

tra; - 6 pontos perdidos

Flamengo

- 8 tentos pró e' 12 contra;
,

'

deficit, 4.

Os "artilheiros" até ago

ra são Pinga' (Portugllêsa),
Telê (Fluminense), Mene
zes (Bangú), Baltazar (Co
rintians) Vasconcelos (San
tos) com 4 tentos, seguin
do-se Jaime (Botafogo),
Santo Cristo (Portuguêsa),
Cláudio (Corintinas) e Ze
zinho (Botafogo) com,.3. ..

I Os goleiros mais vasados)
,;ão: Gilson e Garcia - 12

tentos. O menos vas�do, le
vando-se em conta que, par

ticipou de todos os jogoS,
é Barbosa, com 2 tentos.

O Trne�o Rio � São Pau

Conti�ua fazendo furor I Golearam Mário II, Zuca io rendeu em cinco rodadas
com sua equip.e o Caravana e Euni. O quadro f.oi o mes- C $. I.. r 10.198.617,50.
F. C., da rua Monsenhor" mo que venceu .0 triangu- A próxima rodada apre-
Topps. Domingo, recebendo lar de Itacorobí; ou seja: J .0- sentárá as seguintes atra
a visita do 25 de Dezemb.rQ, I

sé, Wanderley e Nizio; Má- ções: Sábado _ no Maraca
de Itacol·obí, a quem ven- rio I, Aço e Nezio;-Augusto'i.nã, Botafogo x Portuguesa'
ceu no último mês por 2 a 1, Ç�lio, Zuca, Mári.o II e Eu-

'1' no Pacaembú, Corintians �
tornou a vence·r a equipe 111. Santos.
.caravaneira-, marcando três A peleja foi. dedicada ao Domingo - no Maraca-
tentos contra nenhbm do. jovem Thiago Silva, grande nã, pela manhã, Vasco x
seu leal opositoi·. batalhador do Caravana. Palmeiras; no Pacaembú,

Fluminer;se ;, São Paul�.

Assembléia Geral

I
horas, em sua séde provisó-

Convocação ria, sita à Vila Operária n.

. 152.
A Di·retoria do

Esporte"
Não havendo número le-

Clube "FERNANDO RAU- gal, de acôrdo com o regi
LINO" convoca seu's asso- mento interno do clube, se:
ciados para uma sessão de I rá efetuada nova Assem

Assembléia Geral, para elei-
I
bléia com qualquer número,

ção da nova Diretoria, a no dia 18 do corrente, no

realizar-se n� dia onze' (11) I mesmo local e hora.
do corrente� às vinte. (20) A Diretoria

3.a RODADA

\
Treze de Maio, Colegial, América, Iris,
Flamengo, Ipiranga, Radium, Uni-

-

P I
I

,

ao, osta, e Bangu, os concor-
renteszen do valer sua inquebran-

cides desprevenido,' insegu
ro e domin::do pelo nervo

sismo. Aquelas três bolas"

LIRA TENls'CLUBE i·....()�::--(,....(,...(�'
PROGRAMA DE FESTAS PARA O M�S DE MAIO!Procura-se
Dia 9 - Sábado -- Grandiosa Soirée - Coroação Moça com menos de 18

ela Rainha dos Estudantes Universitál:ios � Início 22
horas. anos, que tenha bôa letra

D· 17 D' T d' D' I
,. e prática de, dactilogra-la .

-

.

ommgo - ar e ansante - mclO

17 horas. I fia. Apresental<Sft na re-

Dia 23 � Sábado - Soirée - início 22 horas dação de ALVORADA, à
Dia 31 - Domingo :- Cock-taiL Dansante - Início

10 horas.
NOTA; -',- Servirá de. ingresso o talão do' mês corrente .

rua Con�elheiro Mafra,
. (

140 - das 10 às 11 horas.

Vend�-se á Rua Blumenau
11. 71 um aparelho de Rádio

Philco, quadros, camas, por
tão de ferro e miudezas.

·CURITIBA 1l.U.r.,.", .. � PROSE8RAS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M a t r i .rz - F Lo' r i a n Ó p o I i S
Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES; JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA .

. Especialistas em: FERRAGEriS, FAZENDAS, DROGAS, MAQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA
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DaA. WLADYSLAVA W. MUSS)
E

DR. ANTONIO nm MUSSI
,......

Olrarpa-CU.lca Chr.l-rartoa

...s.. �mpl.to • "p.ciaUsado daí DOBQA! D. '.H'"

,.a. ... ""'r.o. m6todo. eI. di.".ó.1:lcó. • tratam.Dto.

IOLPOIOOPU - IIIST.ao - 8ALPINGOGILOU .; ••TilO
,

LlS.O BASAL -

"dloMrapla' por o.d•• c.rta.-.l.tro_•• lacb &ato. V Itr.

"�.ia • Infr. 'Y .:rmeftao.
.

: Ceuau,rt.1 a••. Trajano. a. 1. 1· ....I' - ..In.t. .. .o�
�...

••Art.1 D••• la 11 '11.01'•• '- Dr.••••1.

Du 11 .. 11 kor&l - Dr.. •••at.

a.at••••1& An.l.. Tie.powalt1, ••

DR�' . A. SANTAELA

. DR. JULIO DOIN VltJRA
ESPEUALIS'fA .KM !JJOE;\ÇAS II\):-; OLHOS,

.

.

OUVIDOS, NA!RIZ E GARL.\NTA
Ex-Assistente na Policlínic� Geral do Rio de J'ane i- �

ro, na Caixa ele Apose:ntaíil�l:ia e Pensões da
-, Leopoldina ,IRallway. e no Hosp irul !São João Batista da La�oa. '

CUl'so\no Departumen t o Nacional de Saúde
Consultas diáriamente das

'

1-0 às 12 horas. I
3as. ·e 5as. feiras de 15 às 18 horas. . I

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

-, I
Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com I

Saidallha)\'larinho. ;\ I

Residêncta: Travessa Urussanga 2, � Apt. 102. I
·DR. I. LOBATO .FALHO

"

I)oe.ça. 40 .•par..... reallllrat.érlo
TUB.aCULO'S.

,roníl." p.la :r.caldad. Nacio_J ·d•••diet." •• 0.'''0''.' a.DIOGRAJ'lA •.RADIOSCOPIA DOS PULa0 •• '

" , ........rÍIIIl1). <"'rarp•. 4. Tora:a. ' I'
...1.. por ...cara••• bat.ta••l•• ral_,a"', .. Dt.,rt� I '.,,..,.,,.1(> ".Ia FacllIdad. N.cioDal d..

'

••diClD•• TI.IOI.at.... i

,...,.....
' .

, I
.

ril�ocirDrriio· d� .Ilo.pltál Narlll ·:&am.. !
1h-I.Mn••• ao.pUal"P.l"ol.6irl.... a••l... to J."alár1....

I'
( ..........."."I.lançAo p.la s, N. T. 1b-IDterDo • b·•••I...... .t. I

"",Iial "".ral. ',i Glrarri. do Prof. U ..o Pinh.iro Guimari•• (ajo) I
b-hltotrno. da, S.uta C..a, .•••t••rie6r�l••• &h.... �••Ol ....

1
nO_llnltório: .!ta... J'.lip. Sdamidi ·D. ••.

.

CU.tea .'diea - Doau�a. N.no.... ; Rea.: Rua Sio Júr�e •. 30. Uiàriam.ute. da. 16 à, 18 1101'••.

c.u�lt.érl.: ••Wcio J.m6li. N." ,- Ia.. • ,'-- .Ó:

.......d.: aaa Bocai....� lU, DR. 1\1. S.' CAVALCANTl
0au1ll...·1 Da, li' la 1. lliona I CU_ca uclul",a•••t. •• erlaacu
r.lato••I· tJe•••UóriQI 1.1111 a..l'he1., L.... .! Ih. 8ald.Dll•• '-rinJa�, 1•• ..,.. T.I.fo•• (I.) "h.

DB.. ·JOS� DAmA S. BrrrENCOURT
.JºICO

�",' ....;....",.. ""cúaJea ·hr.l·- piDÍÂyaU
a•• , li.•••111., U - ItaJaJ

ro.IUOULTUaA .

- P_'iDlATltU - CLOOé.. a.L&.!

DR. JOSÉ ARAUJOROSARIO
CU_ce II,-"ca - ·I)oe.�u •• crla.1U

,Tr.tam.u·� d. Bl'ODqllite, .m .dalto•• crl.Dca.1
C.�lll&6r1.: Vitór ...lral.i.. 18' -''}••1i"éin7'

l!or.ri.: Du lO.'" l. 11;'0 • 11•• 1.'0 l. 1.'0 laora,

IlUttl'lIcla: AvenIda aio Brauco. lIl' - rODa 1.861

c.uJt6rIe • a..i•••d. :.._ "aa a.ldo> "ia.. • � I Ler...." -- .

lO .....> ----: J'lort..6poU.,
....1rI•• ·1 la'U tora. .. nll\llt.III.....tIJI

\ "

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

0...01 - OUViDO, - 1"'.:aD • GA.&GANT ..

DR. GUERREIRO DA FONSECA

".

o ,

------------�_... ,�....

DR.· ANTONIO MONIZ DE ARA.GAO
clau.GU T••UJl&TOLO.�

I J

\

Or........ '

0...."6,t., JoaCL ptD�. II
h. 11 •• n .tt.r1.m.II:�.

... , I_la,.. 116 ......... '16.
--_._---_ ..

DR ALFRFhO CRF.RF..M
C.r.é N.t'I.... 1 tf!.. .�.ca. ....., ..

.. tir.tnr d. Hospital Goll,,'. 1'1 .

1B>'�ttTlet. !és••1-
••• TIr '"

O'... lta" dá. 11 Ih .li ..."..

•ON.· •. na

&a,., a.. S.D"'. 88ra1'o'.. 104 - "U'cl'"

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

DR- MARIO.WENDIlAUSEN
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LesislativaOntem, No 14. B.· C.
Insta-lado" SOlenemente,lo,' Quartel

General lida1ID-5a.
N o Quartel do 140 E. C. Em seguida ao desfile te- sando também o Comando.

teve lugar, ontem, a insta- ve lugar a ,solenidade de da Guarnição Militar de
lação oficial da Infantaria' instalação, que foi feita no

.

Florianópolis, que ficou com

Divisionária da 5a Divisão' Salão de Honra daquela o Comando da Infantaria
de Infantaria, cujo Quartel Unidade, havendo feito uso Dívisionária sob cuja juris
General era em Ponta Gros- da palavra, a fim 'de dizer. dição, disciplina e ordem
sa no vizinho Estado do Pa- do significado de t�o neces- pública, dependem os 140
raná e que, por ato do Pre- sarra quão feliz ôrganiza- E. C., 16a C_ R. e H. Gu.
sidente da República (De- ção, o sr. General Lamartí. O sr, Coronel Gaspar Pei
ereto n. 31.983, de 22 de De- ne Peixoto Paes Leme que xoto de Castro, Comandante
zembro de 1952), teve sua disse se encontrar "neste Interino da Infantaria Diví
séde transferida para esta berço de tradições gloriosas sionâria e da Guarnição Mi
Capital. que ilustram nossa Pátria", l itar, em belissimo improvi-
Para dar cumprimento ã terminando por proclamar: so, disse da satisfação que

êsse ato do Govêrno Fede- - "Entrego, portanto, ao tinha em assumir os referi
ral veiu a esta Capital o sr, Povo de Santa Catarina e dos Comandos, salientando
General de Divisão Lamar- seu Govêrno e, particular- -lue tudo espera, não só do
tino Peixoto Paes Leme, a- mente, ao de Florianópolis Govêrno Estadual e Mun ici
companhado de seu Ajudan- a guarda de um pôsto de Co- pal, como também, das vá
te Geral, o Major de Infan- mando de um dos escalões rias unidades militares aqui
taria Nelson Dourado Mu- de nossa organização mili- sediadas.
rias, bem como o sr. Gene- ta r, almejando um perfeito Finda a cerimonia e de
ral de Brigada Justino Al-' entendimento entre todos clarado instalada a Infanta
ves Bastos" aquêle Coman- para um trabalho eficiente tia Divisionária, foi servida

i dante da 5'a D. L e êste Co- c que redundo no engrande- aos presentes uma taça de

I mandante da'A. 'D. 5a. cimento do Exército e do guaraná.
Assim, naquele Qu&rtel, Brasil". Após haver sido retirada

I p�esentes os srs. Secretários

I
Estas palavras foram re- de forma, com a solenidade

I
da Justiça, dr. Fernando cebidas com calorosa salva regulamentar, a Bandeira

I Melo e dr. Bayer Filho, de palmas. Nacional, todos os presentes
I Prefeito Paulo Fontes, re- Em seguida o dr. Fernan- se dirigiram para o Campo
I presentante do Sl'� Almiran- do Melo, em nome do Govêr-, de Tenis que foi inaugura-

I te Comandante do 5° Dis- no de Santa Catarina, agra- do, havendo o Major Fortu
trito Naval e seu Chefe de deceu, ' nato Ferraz Gominho pro"
Estado Maior, Coronel Che-I ,Usou da palavra o cel.1 nunciado substancioso dis- • Os Amoresf",'De Mar.'I.-a' defe da 16a C. R. e Oficiais, Osvaldo 'Maury Meyer, pas- curso, por todos aplaudido. ..Comandante da Base Aérea • � ,

'

D"
.

de Florianópolis, Comando

No'tas- PoIJl>lt·lcas· ",h'Í�'.<. ireea
���-��I� °f�C�:�el�a ��l����

_ HOje, conferência de An- ·

Diretor do Hospital desta Já assinalamos, 'aqui, a lítico pois que, somente a·

Guarnição e seus Oficiais," grosseria de certos orado. cravés dos partidos pode o drés Daglio, no Insji.ujo'teve início, às 16 horas, à- res, por ocasião da visita cidadão dar e conquistar voo
quela solenidade, logo após oficial do sr. Governador ao tos. �< de Educaçãohaver desfilado o Batalhão, município de Itajaí. Falas- Nobre filiação.é essa, que H' 1- d f " ...,

dul idoje, no sa ao, e con €- do, o primeiro ja tra UZI o
,
sob' o comando do Major trões sem compostura, sem permite ao mais humilde in- " .

d I tit t d Ed "

rencras o ns 1 u o e u- para o português e o segun-'Fortunato Ferraz Gominho, talento e sem nível de ins- divíduo sentir-se membro cação, o escritor, jornalista do ainda em hespanhol, An-em continêncià àquelas al- trução moral e cívica" fize- necessário da Nação e po- e comediografo uruguaio dres Daglio tem mostradotas Autoridades. ram dos seus discursos en- der, graças ao exercício do A d D' I'
. ,

- n ires ag 10, pronunciara no exterior a exuberancia, o

Teu "el Dr. 05-
sejo para a bajulação ras- voto, fazer-se parte de seus importante palestra sôbr e valor e a importância da li

U teira ao chefe do Executí. Conselhos e responsável por assunto litero-histórico, ver- teratura e problemas brasí-I 'd L d B á
I vo e ataques excusados aos seus destinos".

-

,sando sôbre os "Amores de leiros na América do Sul.
í vai o . o os - homens e ao partido do pre- Infelizmente" no mesmo Marilia e Dirceu". Conferencista dos mais a-

I .

, I feito anfitrião. O próprio dia que tivemos a. grata 0- Andres Daglio é um dos plaudidos, Daglio tem vá-

I riO, 'I Go:ernador: que depois de portunidade 'de ler êsse es- escritores da República Ori. rias palestras escritas, al-
O Presidente. da Repúbli- mais de. dOIS anos. la a sua plendido discurso, que é' ental do Uruguai que mais gumas das quais, como a

.:;a acaba de assmar, na Pas- terra maugurar, no setor valiosa contribuição para o se tem interessado pela vida presente que promlnciaráI
ta da Guerra, vários decre- estadual, uma realização do aprimoramento das praxes literária do Brasil, sendo, hoje e já dita em cenáculosI tos, promovendo, por, mere- seu antecessor, no seu dis- democráticas, d,e Guarami· verdadeiramente um dos úruguaios com grànde a-
cimento entre outros no curso de chegada fez-se de rim, às vesperas de um plei- maiores divulgadores de as- plauso. Formulamos ao es-, '.. � I' IServico de Saúde do Exér- fanseu, afumando que nao to e eItoz1a, chegam-no!" suntos brasileiros em lingua critor Andres Daglio votos
cito, 'ao pôsto de Tenente- era como os publicanos ca- protestos pela ação abusiva castelhana. Autol: de inúme- de feliz estada em nossa
coronel, o Major Osvaldo çadores de votos! Logo de- de um filho do sr. Irineu l'as reportagens jomalisti- terra, augurando, ao mesmo
Luiz do Rosário, que vinha pois presidiu à anedóticá Bornhausen,' o qual, junta· cas, publicadas em periódi- tempo, votos de que dê à
exercendo as elevadas fun- solenidade do lançamento mente com. agentes fiscais cos de Montevidéo, e de di� nossa culta intel'ectualidade
ções de DiTetor do Hospital dos trilhos da ferrovia pa- procura, pela coacção, con· versos volumes sôbre a vida uma noitada plena de arte
de Guarnição desta cidade. ra Brusque e foi inaugurar seguir que candidatos pesse- Brasileira, dentre os quais e de conh�cimentos inéditos
Noticia alviçareira esta, obras alheias, que das suas distas à Câmara renunciem destacamos "Kodak" e "Bra- da vida de, Marilia de Dir-

pois o Dr. Rosário é pessoa se esquecera. suas candidaturas. Aí -está si!, o renascer de um mun- ceu.
muitíssima ,estimaq,a em to- Deixando, hoje, outros o teverso do discurso: a fal- ...o....o....o....o....o_o o....o....()....()....cO
dos oS'circulos, principal- aspectos pitorescos 'da visi- ta de respeito aos cidadãos, R ITZ--S,A'BADOmente nos Militar e Médico, ta a Itajaí'e das ratas e, ga- a ameaça à liberdade, a ação

_onde goza de real 'presti- fes irineuseanàs, queremos criminosa contra a demo

gio, pela sua competência aplaudir um, discurso dife- cracia, a prova de penúria
profissional como Cirurgião rente, como o foi, também, o cívica de quem devia ser o

e ,pelos elevados sentimen- do ilustre prefeito Paulo primeiro a dar nobres exem·

tos. .
'Bauer. pIos.

Nascido em 3 de Novem- Trata-se da oração do sr.! O sr. Aderbal R. da S!l-
bro de 1.904, formou-se em Julio Pacheco Monteiro, an- va presidiu, no govêrno, <,

Medicina pela Faculdade do te-ontem publicado pela A dois 'renhidos pleitos elei-

GALLOrJI Rio de, J�neiro, ingressando Gazeta. Nela, o orador ,com torais. Presidiu-os do Pa-
no ExercIto, no Quadro de elegância e firmeza, traça o lácio, como magistrado. Es-

A T EI ' t J

d S C' i Saúde e no pôsto de 1° Te- papel dos partidos políticos sas duas eleições ficarão na

,ermo- e fica e . ala- nente, em 15 de Outubro de na vida, das nações civiliza- história, como exemplos de
1.930, sendo promovido a das e situa, perfeitamente liberdade e de respeito à

fi-na e' obra de redença-o Capitão em 24 de Maio de definidos, os papeis" post- lei. ·��__t _

1.937 e a Major, por mereci- eleitoral, dos ve'ncidos e dos O sr. Irineu Bornhausen,F Q aeconômica �;���' em 25 de Março de ve:c;�:::s�outrinária dêsse ::é ;:!��.f:::::.i\: :���:e� V0G· a·o · ePossue no Exército, os lapida,: discurso, é incisiva- pessoa.lmente, tres vezes,

I
'

,

RIO DE JANEIRO, (B. J. cidade de São Paulo que,
Cursos de Aplicação do Ser- e penetrante e revela no sr. ;a ma:� desendfreada cabala. O jorm,tl governista, ôntem, a propósito da su-

l.) - O senador Frautl3C0 servida pela energia catari- viço de Saúde e de Aperfei- Julio Pacheco ,Monteiro um ara a man ou a ento-ura- mária demissão de um professor, com mais de vin-
Gallotti, um dos senadt",cs nense, poderá, em interliga- çoamento. espírito elevado, imbuido de ge oficial, com os seus Se- í te anos de serviço, enumerou as obrigações dos
que subscreveu o Projeto do ção, ceder a sua energia ao

Além de haver tomado civismo -e dos mais sadiós cretários d'Estado, fiscais I funcionários públicos. Devia, também, ter arrolad()-)ar-te em va'r'
.

t
.,.

d t' S� de fazenda, do imposto deSenador Alencastro G;l i."'l�- Rio, para o que já se acha 1 lOS mOVlmen os prmCIpIOS emocra ICOS. ao as penas a que os faltosos estão sujeitos. Essas pe-revolucl'ona' I-I' f t d d b 'lh t d' renda, policiais e um rol de ,rães, criando uma Us:]]�t os ez par e a o seu rI an e lscurso nas são gradativas e vão da advertência' à suspen-
Têrmo-Elétrica em "ant,a Fôrça Expedicionária Bra- estes conceitos: automóveis oficiais. Ago- são e à demissão.
Catarina, falando à repc!--

sileira, em operações na Itá- "Os vencedores terão con- ra, com a aproximação dos No caso em tela, houve respeito a essa escala?
tagem do BUREAU nos lia, onde soe salientou pelas 3igo a responsabilidade de pleitos municipais, a. má- Vinte anos de serviço são um patrimônio que nã�
JORNAIS suas elevadas qualidades de ser !!'ove'r-no, de bem dl'rl'gl'r quina -oficial promete fun- pod d b"DO INTERIOn, = e ser saquea o ar ltrariamente. Para a aplica-
teve oportunidade de afir- _;ir�lrg-ião, con,quistando. os I a: nau governamental, de cionar outra vêz, já que, ad- .

ção da pena máxima é mister um inquérito adminis-mais. francos elogios. dos I resolver' os problemas que minis'trativamente, vive em- tl-atl'v Imar o seguinte: "A lJSINA < o, regu armente procedido, por uma co-Chefes que o reconheCiam e lhes forem 'apresentados e penada e inútil. m'
-

.

ITERMO-ELÉTRICA !oc�li- lssao especla mente designada para êsse fim. Sim-_/ o des.taca.vamo�ntre os mais I de 'serem equanl'mes na SIta Contente-se o govêrno em pIes' d'" .zada no sul-c�tarinense, se-
�

. S111 'Icanclas, sem o direito de ampla defesà ao
rá uma obra de reden:;ii,c €_

habels clrurglOes de guerra. solucão' os vencidos carre-
cercear a liberdade nesses acusado, não bastam. Comprovada, legal e regular-

conômica, por ,isso: a) terá Conquistou as Medalhas I garã� 'a responsabilidade plei,tos isolados, nos quais mente, a falta grave e repetida, por parte do acusa-
como combustível o nosso

de Campanha e de Guerra, ainda maior de ser oposicão esta perdendo a, sua autori- do, da consequência do ato eliminador o Estado es-pela soma de serviços pres- que, paradoxalmente, l;m- � da.�e moral. Eleições gerai!" t' Icarvão e, assim, economisa-
t d 'N -

b', I'
.

â vIrão!
ara a sa vo, na sua responsabilidade, porque ela

rá o muito, divisas; b) pro-
a os a açao. em governa pe a VIgII n- I" • decorrerá da própria lei e da atitude do f.altoso.

;��;�:s�:ag;::ad:o��-t;at�� C
�:l::,t�U:I� ,�:���;�ti�:n��;�: I TeD•.A�C;,·,:&"'Mãr� Pl'en�1� �::�� ��ui�l:sseni�f���;a� t���C;!;.ioD�au:;rinense e paranaense por omnl,aeão de tiva, pela advertência pa- F,3QundA'." simples sindicância pode resultar uma suspensão.onde passar a linha de p
triótica, dando ao coman- ;"'I A demissão de funcionário estável exige processotl'ansmissão; c).o grande eoa da�te. e 'à tripulação os Por Decreto de 25 de A- prevlO, que conÍpr,ove, nítida e iniquivocamente

parque industrial paulista,

I
O Presidente da Repúbli-

meIOS e oportllllIdades de bril último, assinado na Pas- uma falta de tal gravidade que a, lei lhe comine �bem como o - sul do Estado . I
bem conduzir a bom pôrto ta da Guerra, pelo Presid.en:J pena máxima da eliminação. .

de São Paulo estari,am ga-
ca, em ato aSSInado ontem, o barco que a todos con-' te da República, foi promo- Essas garantias processuais, por outro lado, emrantidos quanto �o forneci- a LIGHT devidamente pre- comlut�u para doze anos de

I
duz".

.

, v�do, por merecimento, ao St; tratando de Santa Catarina, sob o govêrno ude-
mento de luz e força; d) a parada; e e) iniciativas 'co-

rec usao, a pena que eum-
, .

posto de T,enente-coronel, lllsta, devem ser exigidas com todo o rigor.Capital Federal poderia I mo estas hão de tornar o
pre, na Penitenciária do Es-! � este tO'.)l�o: . • , na. Arm� �e Infantaria, o

E' q��, mais de mil funcionários, por aqui, fo;.contar com apreciável re- Brasil um 0010sso comô se- tado, o sentenciado João
I Por eXIgenCIa de leI e

I
Major Mano F,agundes, atu- ram demItIdos por cometerem a falta gravissima de

, forço de energia vindo da rã em dia".' Dias Ferraz _

.

i
dever de todo o Cidadão almente servindo no 140 B. serem pessedistas!

' ., '

"""'"...,...;o--,-�-"""""'-""'"""......,..,"""""'",...",--......."""""""""""'--"""..",..,,.......

.
.

,
.

pertencer a um partido po- ,C., -aqui sediado.
..",.., GYI�HIRME' tAL,-....................

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

Florianópolis, Quinta-feira, 7 de Maio de 1953

lIaado ,

eEste
b.. ' I

o sr. Irineu Bornhausen, nascido na cidade de Ita-

ru
í

há mais de meio século, alí viveu e cresceu com as

;�:mpatias de todos, os seus conterrâneos.
Foi um menino de facil compreensão, modesto e

obediente, merecendo a estima dos companheiros de in
faneia.

Durante a mocidade, foi o jovem mais apreciado na

gleba amiga que lhe viu nascer, não só pela elegancia
no trajar, como tambem pelas buriladas frases que sabia
nizer às suas dulci,néias.

Era um moço bondoso e por isso sobejamente bate

jado pela felicidade, tendo se tornado um dos mais con

ceituados e festejados capitães de indústria.
Em matéria de estudos, pouco se distanciou da Car

tilha Analitica, livro este que contem a conhecida lição
de Paulo e sua bola. Daí, talvez, a sua simpatia pelo dr.
Paulo Fontes, nomeando-o Prefeito de Florianópolis.

Dispondo .de avultado capital e diplomado pela ES
I_jOLA DA VIDA, sendo brasileiro nato, vacinado, qui
te com o servico militar, valendo-se das prerrogativas
que a Constituição da República fixa aos cidadãos nas

cidos na terra das palmeiras onde canta o sabiá, o afor
tunado catarinense houve por bem pleitear a governan
va do Estado, conseguindo eleger-se.
.

A sua posse foi festiva. Houve COMES E BEBES,
discursos e foguetórios. O Palácio 7Roseo tornou-se pe

queno para conter os seus correligionários, amigos e ba

juladores, Mas o antigo moço bondoso ao assumir a che
fia do Executivo da terra barriga-verde, olvidou o pas
sado.' Enchendo-se de orgulho e arrogância, transfor
mou-se, desde êsse dia, numa estrela da constelação do
Leão.

Levado pelo despeito, pelo .ódio e pela insaciável sê
ele de vingança de grande parte de seus auxiliares de

govêrno, o sr. Irineu Born hausen tem praticado inomi
náveis injustiças.

Passados dois anos de seu malfadado govêrno, fal
EOS amigos e correligionárf os já Iniciaram a debandade
nUMO AO OESTE, dando-lhe o classico adeus de mão
fechada ...

Aqui mesmo, nestas paragens, ninguem mais se preo
cupa em fazer a defesa da sua improfícua administração.
As nossas críticas continuam sem resposta. Afirmamos
que Sua Excelência a nâo ser os SANITARIOS da Esco-
1.1 Normal - nada mais fez na terra de Correia Pinto, e

c s seus apaniguados não nos desmentiram até a presen te
data.

O jornal de sua grei, que se intitula Região Serra
na, deixou de publicar o resultado da eleição cÍa Mesa da
Assembléia Legislativa,'para não justificar mais uma
derrota de um govêrno que vai se afundando 'no oceano

da impop�laridade ...
O chefe que se agarre com as unhas que tem ... E'

l!11� o sr. Irineu Bornhausen é um sol prestes a desapa
r:ecer do Poente, começando, por isso, à movimentação
dos abissínios, em busca das pedras com que mimosearão
o astro decadente ...

Num futuro próximo acabrunhado pelos seus des,en
g:anos e desilusões ,sofridas durante ·os tormentosos dias
de sua gestão, o filho da terra de Lauro Muller regres
!'oará ao céspede natal, sem correligionários, amigos e ba
jilladores. ,

'E, ao cair da tarde, na risonha Itajaí, que debruça
da sobre o caudaloso rio que lhe dá o 110me, eujas aguas
doces, na foz, recebem o sal do batismo do Aceano Atlân
tico, o sr. lrineu Bornhausen, castigado pela voz da cons

(iência, vei-á a extensão do mal praticado contra o nobre
[-ovo que habita o Estado de Santa Catarina.

E, então, no seu retiro de Cabeçudas, com_ os olhos
fitos no farol da barra e ouvindo o bramir das ondas,
exclamará, por certo, depois de longo e doloroso suspiro:
ESTE MUNDO E' UMA BOLA! ...

('Do "Jornal dá Serra", de Lajes)

.

Assembléia
�....,....- """� .... ...,... ' '.

Ainda o caso dos Operários,
da Lamber

Sessão do dia 6-5-53. verbas federais, destinadas
Presidência: Volney C. de ao mun icipio de T'ijncas, até

Oliveira. i hoje não foram pagas. So-
Secretaria: Lénoir Vargas I licitou providências para o

Ferreira e Elpídio Barbosa. assunto.
/

Restaurante do SAPS em Ainda os operários da
Florianópolis Lumber

Ressaltando a importân- Volta a ocupar a tribuna
cia da criação de um restau- para se referir ao descaso
rante do SAPS, em Floria- da superintendência das
nópolis, o deputado Fran- Emprêsas Reunidas para
cisco Neves, na tribuna so- com os operários da Lum
licitou fosse enviado ao che- bel', o deputado Fernando
fe do Executivo Catarinen- de Oliveira.

.

Terminou, afirmando que,
q.uando devidamente do�u
mentado, viria denunciar ao

povo, as irregularidades
dessas autarquias. '

Pôsto de Puericultura para
Brusque

Na tribuna, o deputado
Braz Alves, solicita, fosse
enviado à direcão da L.B.A.
de Santa Cata"rina um ofi�
cio, dizendo da necessidade
da instalação, em Brusque,
de um Pôsto de Puerfcultu-

se, um pedido de informa
ções, sôbre o andamento do
processo de instalacão de
um, nesta cidade.

"

Serviço telefônico de Floria-

nópolis ./

Também para solicitar
um .jiedldo de informações
no executivo, desta vez, sô
bre o contrato de serviço te
lefônico para Florianópolis,
usou da tribuna, o deputado
Leno ir Vargas Ferreira.
Vlrbas federais para o mu-

nicipio de Tijucas
Na tribuna, o deputado Go
mes de Almeida, comunicou
ao plenário, 'o recebimento
de um oficio do prefeito de
Tijucas, segundo o qual, as

Ordem do Dia
Na Ordem do Dia, foi a

provada a redaç-ão final do
projeto que considera de
utilidade pública, a União
Catarinense de Estudantes.

ra.

MAZZAROPPI
O notável cômico de "SAI DA FRENTE", na maior
comédia do CINEMA NACIONAL:

«Nadando em Dinheiro»
Novo triunfo da "VERA CRUZ"; a companhia que nos
deu "TICO TICO NO FUBÁ", "ANGELA", "APPASSIO.
�ATA" e "O CANGACEIRO"!

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


