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l\1esa Redonda Em Que o Assunto
Presença

Foi:Discutido, Sob Aspectos Técnicos
do S,enador,lvo d'Aquino-Conclusões

E Econômicos, Com A

A instalação de uma Usi- nomados engenheiros e des- indústria, -que está atraves- ra ti maior aproveitamento tião Campos, Chefe de Sec- CONCLUSõES Após trial de São Paulo, e b - o •

na Termo-elétrica, no sul tacadas peraonalidades da sando sérias dificuldades, da riqueza sulina e também ção do Departamento' Na-' aproveitamento ,do carvão

do Estado, no centro de gra- ! administração, concorrida levou os presentes a mante- para a melhoria do nível de 'cional de Produção Mine- 03 debates, ,as conclusões inferior do sul catarinense.

vidade da zona carbonífera, Mesa Redonda. rem discussões, expondo ca- ,vida dos nossos minerado-I ral; dr. Paulo Carneiro, Pre- fôram: l° - que é perfeita-
com capacidade de 300.000 O assunto foi longamente da qual o seu ponto-de-vis- : res, co?s.equentemente. ,"

feito Municip�l da La�una; : me?te viável a in�ta�ação da! ��sim, �s estudos l?ro�s�
KW e consumo de carvão discutido mormente nos ta. '

I PartiCIparam da Mesa Re, sr. Paulo Preis, Prefeito-de Usina 'I'ermo-élétr ica, no gmrao, afim de que a nu

inferior, afim de fornecer seus aspectos técnicos. A ,O sr. Senador Ivo d'Aqui- ,donda, entre outros, os srs'l' Criciuma; sr. Pompilio Pe-' centro de gravidade da zo- ciativa resulte em benefí

energia ao parque indus- matéria ventilada é de im- no discorreu, na 'oportuní- I dto Geraldo Fonseca, Chefe reira Bento, Agente do Loi- na carbonífera; no sul ca- cios para Santa Catarina,
trial de São Paulo, levou o portância capital para, a dade, sôbre os fatores do do Departamento da Cia. Si-I de Brasileiro na Laguna; tarinense, com a capacidade refletindo, principalmente,
ilustre Senador Ivo d'Aqui- econômia > catarinense, e; empreendimento, acentuan- derurgica Nacional, em Tu- sr. W. Piloto, Prefeito de de 300.000 KW. 2° - que na zona carbonífera do sul

no, ex-Iider do Govêrno no particularmente, para a zn- do, entre, êles, o do consumo barão e renomado engenhei- Urussanga, e dr. José Pi- ela é também necessária, do Estado" com o aproveita
Senado/Federal, à cidadede

I
na carbonífera" porque lta-' pela Usina, do carvão infe- 1'0 eletro-técnico; dr. Sebas�' mentel, Presidente da Asso- porque vem resolver dois mento do carvão inferior,

Criciuma, segunda-feira úl-
I
verá consumo de 'carvão in- rior, fato que concorrerá, tião Toledo" engenheiro-téc- ciação Comercial e Indus- problemas: a; a carência de até então com aplicações

tima, onde relaizou" com re,- ferior, com o que naquela c'omo acima ressaltamos, pa- nico' em carvão; dr. Sebas- triàl de Criciuma. 'energia no parqúe indus- secundárias mínimas.
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de S. Catarina t. Os centros e postos de sr. Bornhausen recebeu o

, .aúde são organizações que govêrno, o leite na Capital
c Ano XXXIX c r se entrelaçam e se comple- era gordo e farto.

,
' * tam dentro de um plano as- Dos postos de venda as fi-

_ � � .sistencial de política sanitá. las haviam desaparecido.

I
". 11.6;2 I'

.

o ia IPI hã dna pr'event iva. I ea, our e a man a, a pobresa os

seria dotar de centros todas morros, descia para comprá
.()._.()�()-()._.()....()-.'

as sedes municipais, ou a lo \

grande maioria delas, não 'Hoje, as
I filas aí estão

._-"

rode ser atingido, na atua- outra vez, nas ante-madru-

In�u'8trl18 00, C-arva-O Amea'ça-�a·. De �ol'apso' ;:::::'r:;u?:'::�:��� E�':!�}l�::;:io:]��:
\C-;7(,�,] " :'c,::'alizado. Par: ficuldades em todos os la-
,nnar, ('!tl parte, essa impos res. Quem fez mais, diante
�ibjlidade, foram criados OE disso? Seria aquele que di-

RIO, 7 (V. A.) - Rece- responsáveis. Tudo, porém, mos , 'informando que por Manoel, de Souza .- basta

I Anton'io Manoel de Souza: postos, que devem gravita! zia ao povo que entrasse na

'bendo o' presidente do Sin-! se� result�do. J: continuar sua vez estão esperando r�- !
que diga .que os aposentados _ Nosso apêlo ao presi- em tôrno dos centros. En fila e votasse nele, que ele

dicato dos Trabalhadores na aSSIm, serei obr-igado, num ceber o �u: lhe devem o LOl- estão deixando di! receber

Ide,
nte da República' t,em,

cher o Estado de postos sem acabaria com as filas, e que,

Indústria Carbonífe-ra de gesto de desespero para o de B.l'asIleuo, a C�entral do suas pensões. A Caixa de A- portanto, um sentido que in- conjugá-los com alguns cen. uma vez eleito, fez com que.

Criciuma (Estado de San- qual espero con.tar com a Bras il e a Leopoldma e ape- posentodorias e Pensões dos teressa também profunda- tros, é erro palmar. Os cen- as filas extintas surgissem

ta Catarina), sr. Antônio compreensão dos meus com- lando para que tenhamos pa- Ferroviários da Estrada de mente 'o govêrno, pois se de tros, com os seus médic�s outra vez - ou seria aquele

Manoel de Souza, o presi- panheiros, a ren�nciar ao
I

���ncia, Não duvidamos dos Ferro Tereza Cristina, um lado queremos atender a os seus especialistas, o' outro que lhe entregou o go

dente da República preme- mandato de presidente do diretores das empresas, mas, para a qual contribui meta- uma classe de outro esta- seus enfermeiros, o seu apa vêrno sem filas?

teu imediatas providências Sindicato, pois não estou evidentemente não podemos de dos mineiros - e, a agên- mos lançando um grito de relhamento completo, são ar x x

no sentido de promover os nêsse cargo para enganar a esperar mais tempo, sem dl- cia local do IAPETC - pa- alerta contra as explorações verdadeiras base do sistena . x

meios de pagar os salários classe. nhei.ro para atender às rios- ra a qual contribui a .outra rrue se possam fazer em 'tár- Os postos - 150.000,00 ca- Dois vaticínios aguarda-

atrasados aos mineiros da sas necessidades mmlma,s. metade - não pagam as .;0 de uma crise social gra da üm � isolados, tem fun. vam a ação governamental

região.' O atrazo no paga- SALÁRIOS ATRASADOS Os trabalhadores, PQr outro aposerxadorias, alega n d o ve numa extensa 'região bra- ção auxiliar, obviamente do sr. Irineú Bornhausen;

mento dos salários aos mi- Expondo os motivos de lado, já não acreditam em tàlta de numeráeís., lk�li- siiejra.",ij',ãD há .trabalhador, muito reduzida. Será acerta-. Um deles, >pess�mi�ta,- a

neí ros deve-se ao fato, ,de ,de_scol}te,�tamen�o 'dQS ipi" mais.. nada e em M,ai-s nino,'

cam,' lltre
sem

o, �''eC('j,fhimen��
de carvão q.pe já não tenha' lo- plantá-los empír icamen- creditava que' S. EXã." 'no

não'fer pag� a- União vu Ito- "n.eiros de Crisciuma, o' sr ";uem. to das corrtr ibulç es das em- Chegado' a 'êsse pén to de pe
te '\p�elo Estado aRara, sen O'ovêrno do' Estado" se�ia tal

sa dívida de ,fornecimentos._ Antonio ManeI dos Santos", rEMOR "GERAI, ,'Pfêsas 1,dos ope ,? ··9s 'não rrútia ql1e ,Ctia úm !;Jimu fa. co�ugá-Ios a' cent.ros, ou , ,qual aquele' dispJicent� pre-

feitos peías empresas de mio, declarou:
'
'.

- ,O ,pjOF é que" no�' Jiré.r-" ':iIiPõerf\.. de fundos ara sa- vorável ao trabalho dos agi,
' sua �onstrl!ção dev� ser pro- I

feito de Itajaí, que d�tante
neração, à E. F. Central do � :Vivem .Q'S mineirós d� ,mos da' cdse atLJal, qua�lab �is.fazer suas {)briga�ões. tadores. Espero, ,por iss( porclOnal aos centros? Sen'l quatro anDS só foi a prefei"
Brásit à E, F. 'Ledpoldina e Criciuma" iiUm regime pei'� .se fala 'até; na'p$ssibil{daae mesmo, que as providência, do estes as bases, devem a� tura 67 vezes, assinalando-

ao Loyd B-rasileiro. manente de salários atrasa- de fechamento de, muitas QUEDA DA PRODQÇÃO Jara normalizár a economia' queles ser construidos pri·1 se como o mais negativ�' dos
/TUDO PARA EVITAR A dos, havendo sempre dois e empresas,' os trabalhadores Seria desnecessário da região carvoeira ,venharr meiro� .Os postos isola.dos I administradores municipais,

I GREVE três mêses de atraso nos pa· da indústria carbonífera - esclarecer que, entre taü, realmente com urgênc.ia. -:- satehtes de um astro·, me-
I
em que pese, hoje, a fama

O sr. Antonio Manoel de gamentos de salários, que muitos deles com mais de amarguras, o trabalhado- AS EMPRESAS EM CRISF
xlstente - não representa- do sr. Paulo Fontes ..

Souza declarou que viera ao 5ão a única fonte de subsis· dei anos de serviço � aba::-t, ees l1ão podem dar a s'ua Entre as empresas, carbG
rão perda de substância?

Rio, avistar-se com o presi- tência dos trapalhadores, é donam-se ao medo de, dr produção normal. Vão para níferas abrangidas pela cri,
Não restarão precários ('

dente da República, enten· coisa comum entre nós. Ago- uma hora para outra, fica] as mi-nRs contrariados, . df 3e, em vias de cerrarem SLWf
quase, inúteis? Todas essas

dendo ser êsse o último re- ca mesmo, para citar um e- desempregados, com prejuí· máu humor, como' autôma- postas, figuram as seguin, considerações estão eviden,

curso para evitar uma gre- xemplo, os' operários d�: zo de todo o esforço que em- tos, sem entusiasmo pelo tes: Cia. Carbonífera São
temente subentendidas nas

ve n'as minas, pois a situa- Companhia Carbo n í f e r a preenderam em tantos anos trabalho. Muitos mineiros, Marcos S. S.; Cia. Carboní
críticas com que,. a �espei

ção dos trabalhadores já os Caeté Ltda., cêrca de tre dé trabàlho. Não quereIP operarlOS especializados, fera Caeté Ltda,; Socieda- to, estamos alertando o go

está levando a reações in- zen tas pessoas, 'estão há gaber de quem é a culpa: te, têm abandonado o ramo, de de Carbonífera Urussanga;
vêrno. Infelizmente, os nos·

controláveis e, se perdurar três meses sem receber pa- :nem por si e pelos seLis, pre· dicando-se a outras ativida- Cia. Carbonífera Rio Salto;
30S comentários, revidadoE

o seu estado de penúria e 6�mento. Como essa, muitas vendo a derrocada de suas des. E' natural, ·em tal si- Cia. Industrfal de Minérioó' !lelo órgão palaciano., não

miséria, certamente, serão I outras companhias devem vidas. Infelizmente é essa a iuação, qLie decresca a pro- Rio Carvão S. A.; Cia CaI'.
.são recebidos co considera,

levados ao recurso extremo aos seus empregados. atmosfera entre os meus dução, com uma qL;'eda ver- bonÍfera Sresciuma Ltda.:
dos como cooperação ou

de paralisar a proqução car- PORQUE NÃO PÂGAM companheiros. tica! ,em alguns casos. Os Cia. Carbonífera Catarinen-
crítica objetiva, mas caem

voeira, esgotada pela' inter-,
- Temos pl'ocurado en·, "

' .' efeitos dêsse decréscimo fa- se; Cia. Carbonífera Metro. 'logo no index, como. explora,
miná:vel espera de que as I tendimento com ;as ,empr�."iNVALIDOS ABANDONA. zem-se notar hoje e nin- politana; Sociedade Carbo- ção política. A culpa seri

ferrovias da União, o Loidé sas, para, normalIzar a Sl- DOS' guém pode prever as conse- nífera Boa Vista Ltda.; e
nossa?

Brasileiro ,e a Leopoldina tüação, mas, a resposta é, -:- Para se ter uma idéia quências. I cutrqS num total aproxima-
lhe paguem ,o que devem. 5empre de que não têm dic i ex:ata do que se passa CRISE SOCIAL

'

I do de trinta, incluidos os

RENUNCIA:RA' nheiro. Pedem que espere·
I prossegúiu o �r. Antonio ,Fina�ente, ressaltou 't' d I

Num dos seus recenteso E,n:prel elros
,

e carvão.

_'.,

Ediçlo de hoje, 8' páp. Florianópolis; Sexta- feira, 8 de Maio de 1953
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Outro deles, endossado
pela grande maio:ria, sus

tentava que o sr. Botnhau-,
sen, homem de �ara visão.,
viria revolucionar os velhos
e rígidos processos adminis
trativos, Diziam esses que o.

Estado estava cansado de
grupinhos escolares, de es
tradinhas de rodagem, de
materJlidade,zinhas, de esco

linhas rurais. " O novo go.
vernador daria um pontapé
,essa rotina exaustiva, e

com a sua visão panoramica
"asgaria rodovias asfalta_
das, mecanizaria a lavoura
�atarinense, plantaria cen

�rais hidro.-elétricas pelo
Estado, em vez de pôr 'di
nheiro fora com essa ener-
giazinha a.Jí do Capivari!
Dois anos ,e pouco são pas

sados. As estradas se não
forem atendidas co� urgên-

•

cia, dentro em pouco esta
rão intransitáveis. A única
obra de vulto, do govêrno
está sendo a ligação d�
,energia de, Capivari, de'Flo
rianópolis �o Norte'! Essa. e
o. suntuoso e soberbo paiá
CIO' encantado da Esta.ção
Agronomica!

I

x

'�E�ie:::::::�:���:t�,P�:�!"PO�SS':O falar.' Na-o --PO�,I '}� Antomovels a !E:��i:;::�:�;:Ei:���;:
.......: 'Não po�so contilll:ar " propulsa-o mformava o povo que', em

transmiti�do promessas. a 1
dois anos, fizera mais de

qu,em esta passando prIva-
' DEARBORN, Michigan, 7 que o' seu antecessor em

eões e fome. Até aqui tenho RIO, 7 (V. A.) _ No de.
�

d
.. CU. P.) -,Um automóvel de quatro. E para provar, çitou

, -;ao as normas regImentaIS. masse, mais notas do discur· t
.

envida,do todos os esfo'l'COS )1'OPL lsa- t�' d'
os aIS postozinhos de ... '

. correr da sessão, vespertina Retrucou o orador com a, de- soo O próprio orador reco.
I o a omlca po era

l50 00
Para evitar a decretaca-o de

. ". 0,00 de saúde e mais a
() sr. Dilenpando Cruz teve claração de que podia falar nheceu o direito do presi. _cr o Garro do futuro; decla·

uma "parede" de cons�quên- compra de' gado leiteiro. Se
um rumoroso atrito com o. sim. dente da Mesa de lhe cassar taram, hoj,�, os cientistas da

cias imprevisíveis. Sobea'
o seu antecessor comprára

Si. Nerêu Ramos. Esse re- - Posso falar. a paiavra.mas não de prOl' - '" d 1\11' t C 200
dezenas o número de tele-

por 1.0 o': ompany. vacas, ele comprára 500.
presentante, num dos quatro - Não po.de. b�r que insistisse no seu �S ,.

f
gramas e me,moriais que J'á Revelaram eles que os era ISSO azer mais? Acha·

discursos que pronunciou O diapasão engrossou no protesto. Estava formado o d
.

enviamos às autoridades d d" 1
- ,:lboratórios Fo�'d estão tra- mos, ata vema" que 'não. E

urante a tarde, ameaçava o la ogo cada vez mais ás- incidente" que felizmente assim julgamos porque, em

1 8r.,I9 "m B.
ministro da Fazenda com pero. O presidente ordenou, não teve maiores conse·

Jalhando com O' objetivo de janeiro, de 1951, quando o

II m um processo por crime de a Taquigrafia que não to· I quências. !ue o novo tip'J de automó,

HorizOD te
'

responsabilidade, em virtu-
\,
��-------

(/.��)O��O:�:��:oE�dae� g:.�i!2.1��i:i���::� 8goraC Os Engenheiros•..domiro Lôbo, do PTB, Umao tmha dado o auxílio -

c!arou na Assembléia Esta- d 200 'lh-' d Ie mI oes e cruzeiros RIO, 7 CV. _'\.) - NoU.
drLaI que a única tentativa �.

.
..

ao governo de Mmas Gerais Clamos, ontem, a vIsIta co·
de sublevacão da ordem até-I E t d' t·1 •

•

1 t' d
,. . .

"

, n en, la que a no ICla era e Iva· os medlcos, por 1111-

agora verificada na greve falsa mas queria obter "m cI'atl'va da A
'

. -

M''-, !oi' < sso:;lacao em·
dos mineiros partiu do re- desmentido oficial. Ia por ca do D' t't F'd I

'

•

' IS rI o e era a
esse terreno, quando o sr. �

,

Nerêu Ramos lhe fez esta
eamara dos Deputados, on-

advertência� havia o orador de fora!ll trata:' do proj2to
pedido a palavra para uma L82/50, que reajusta os

reclamação e nos termos da :seus ve�cimentos na letra
Lei Interna, isso só se ap-li: "O", a exemplo do que ocor
ca 'as duvidas. levantadas
quanto. a' obser�açãó do Re-

I.'e nas Prefeitu;'as desta ca-

gimento. Nao., podia falar pital e de São Paulo.

sobre outros assuntos que T.ambém compreendídos
não se referissem a execu. no mesmo projeto, hoje, às

presenta,nte" do Ministério
do Trabalh'o,.que se colocou
<lO lado dos empregadores.

O orador e o Sindicato dos
Ti'aba�hadores em greve te

le�rafaram ao sr. Getúlio.
Vargas, protestando contra
a atitude do delegado regio
nal do Trabalho.

Simões Filho: '(Pereuntem
Ao Sr. Getúlio»

PORTO ALEGRE, 7 (V'I"'('_()_()-<II!IIID-()�()'"A.) - Interpelado nesta

ORISO DA CIDADE•••

'��l,f�,, __ , ���-�-<\h" '_

��
q '-;"

• ') ,y. \--,_ li f',' � I

�t�t "�ji-

-li.1i5��..�- ��<�
-�--:-- .".

,

,__.
"'

, -

- Mamãi, é verdade que
aí' no jornal tem uma

.3 ho. as, irão à Càmara o;

nge'ilLeiros, a:'quitetos' e

'el venha a se,' construído
oe materiais mais leves, 'ci'
:ntificamente de_stin�dos _

�
nelhorar a potência e redu
zÍl;' o pêso e o custo.

de número, dos referidos

!):'ofi2sionais, dada a impor
,âncb do assunto a ser tra�
tado.

l.g-rônomos para entrar em

,;ontdcto com a Comissão 1v V;� � C �
le Parlamentares designa KARLSRUHE, 7 (U P'). . rou:
da pu "�t dar parecer sôbre (I - "Oficiais soviéticos c-üla-
ll'OJ' eto, 1.082.

' ,- Deixem para f�zer es-
boraram na - rêde de espio-

A Comissão NacI'on"'l pr'o'-
ta pergunta ao dr. Getúlio

Cf. nagem descoberta na -A-Ie- lU

td·
' vargas. A meu ver, êle é a.anne!1 o e salários espera manha Ocidental, no comê-

.-, coY!:parecimento, em gra'l· I ço do mês de abril" decla-
única �essô� autorizada a

".: '7 falar sobre ISSO .6, como êle
rou a Imprensa o sr. Wie-

'

�

1 '

I
nunca me falou sobre o as-

chmann, procurador geral t
.

. ,�
sun o, Ignoro tudo, a não

}Lmto a Corte Suprema de, ser d"
.

I
o 'que lal'lamente no-

�__� J��!�aII�

d
capital sôbre as notícias 1'e

O� 1 lativas à reforma do minis
tério, o sr. Simões Filho, mi
nistro da Educação, decla-

portaria da Co.ap au-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C.e, � I cO $ • O ce p' C Se e $'./A.
'Uma tra�içao no �omércio e na Industria �e Santa Catarina

M 'a t r i z - F.I o r i a n o'<p o I i S
Filiais' em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, ,SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.
Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUrOSCHELL, FÁBRICA DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
"

----------.---------------�----------------�----�--------

,ES1'ADO»

URoA. WlADYSLAVA W. MUSSI
E

DR_ ANTONIO nm MUSSI

DR. JULIO DOIN VIEIRA
ESI'EUALlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS"

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Ex-Ass istente na, Pol icl in ica Geral do Rio de Janei

ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Ra llway e no Hospital Sào João Batista da Lagoa.

Cu rso no Depa rtarnen to Nacional de Saúde
Consultas ciiál;'iameme lias 10 às 12 horas.

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

horas.
'

'

•

I
.Consultórlo : Rua Vitor Meireles, esquina com iSaldanha Marinho.

\ ,
.

IResidêncla : Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.
.

,----- I

Cinrsi.-Cllnie. Ger.l-P�no.
I

••• "" .. �mlll.. t<> .. ,.II�ei.li ...�o iii." DO.NCA!! Dft 8,W"FI('

, .!OI �m lIIIod.l'Uô. mótodo. d" diacnólltlco. • tT ..""'IJI.nte,

'0' ,.118C01'1.4 - BIl'IT.aO -- 8ALfJNGOOJ'.AnA - ••TUO,

1.1S.0 BÁ.8ÁL

o"•• ib U lOTa. -- Dr.••ul"

ClaUaGll TB.Ull.ATOLeeu

Comunica aos seus clientes, ter reassumido a sua

.lin ica de crianças.
Consultório; Rua -- Trajano n, 12 - 10 andar, das

14 horas ás 18 horas.

Or*".....
,

o.lInll;6,... ,"0&0 Pinto, 11.,

DII. 11 to. 1'1 tit.ri•••II�.
'

..... ... 86b.... ,

\
a... I 1Ioea11l1'&/JU, I'''!I••• 116.

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
. Universidade do Brasil

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

Ex-inte;no dt, Serviço de Cirurgia do Hospital
I. A. P. E'. T. C. do Rio de Janeiro li}
Médieo do Hospital de Caridade '\DOENÇAS, DE SENHORAS - }>ARTOS -- OPERAÇõES

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

Pela manhã atende díàriamente no Hospital Ide Caridade. \

Reside Rua General Bittencourt n. 101. TeI. 2.692.

c...... Nad•••1 III. f_cu .......

Ib-atrator 6e Bo.plul ·Coltnla II•••'Á....

DMllÇ" n.no... . .entAla,

Im,.,laet. 8exol.
a•• Tir I.

0.••111... f.. 11 la li laoral-

roN'B. •• ,.1. \
.... 1 a.. BaDtoa !!arai.... , I' - ..tNI...

Dr. Alvaro de Carvalho
DR. MARIO WENDHAUSEN

CJfalea ..Mls at.....

t<.lIs.l&6l1. - I!u� J0!i-PiDto, 11 � T.l. .. ".:
c.a••lt&!.s D.s: , ••• laora.,

-

a ,aaa ••t4I"•• ".l:1i_, ,. T.I. 111 ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS.

ZANY GONZAGA'
NILTON JOSÉ CREREM
-FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRÃO
- CONTADÓR _'

DR. ARMANDO VAJ:JmIO DE ASSIS
.

I' I

••nroo

.. 'Hyt... f. CllaIs Iat••tll .. AuI•••àd. ......... • -
,Iul f. Cal'l....

CLINICÁ. ••DICÁ. D. CaUl�Oü • ADULTO' '

- ÃI.rpa -

c..a.1Url.. a_. :N•••• ' ••cU'" , - 0.•••1... lu II .. 1. -

•••• 11 la l' )l.ra..
'
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ADMINISTRAÇÃO
"

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. ] 60
'I'el, 3022 - Cx. Postal, 139,
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Represent antes:
Representações Á. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas; 40 - 5° andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro. j-

Reprejor Ltda.-
Rua :Felipe de Oliveira. n. 21
Tel.: 32-9873 - São Paulo .

ASSINATURAS
Na Capital

60 andar

c-s
Cr$

170, ..-,
90,00 '

....................
,

-

Semestre .

No Intertor
Ano '. . . . .", . Cr$ 2'00,0,0
Semestre .. ';

'

' Cr$ 110,09
Anúncios mediantes contrâto. ,

Os ortgínads, mesmo pão publicados,"
serão devolvidos. '

não

Ruá : Vitor Meireles n, liO - Fone 2.468 - Floril!-nõpo!is •

.\

Info'rmações
Uteís

,

06

Navio-Motor "Carl . Hoepcke"
_

RAPIDBZ - COf.iFORTO - �,,(1UKANÇA',
'

Vlal'em entre FLORIANOPÓLIS e R"IO' DR JANEIRO

Elcaia. fatermedi4riar em Itajal � s•• toa.
'
... do • .,It. ÓIUmo

para o moTim.ato d. p&ua.reiroa.

NAVIO-MOTOR. CARL UOEPCKE,

de Fpolis., às 24 horas
do Rio, às

.

7 horas
Para maia informações dirijam-•• 1

.

.
- '

.MP-R.aA NACIONAL 'D. NAHGAÇAO DO.PCo-
R J'" C 1'" 16

.

FI
.

"

1· Rua Deodoro - Caju Poatal •• n - 'r.I-·-•• •• 1'··1.-"ua e!'onlmo oe 110, ) - ormnopo IS . ,,_v,.....
-.-----.-"..--,,-,------!I�-,--------------�....,.----------"l"-----------

.... �. j ;

Próximas saídas '

IDA
de Fpolis. de Itajaí

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

,16/6
de saída:

19/4
1/5
12/5
23/5
3/6
14/6
Horário

Lav,ando, com Sabão

\iirgem' .Especia (idade
da Cla. 'BTZEL ·INDOJT'RIAL�J8iDVUI8. (marca. regl,strada)

ecoDomiza-s� tempo e dinbeir()
-......------;;,.,,;--�-_._'-----_-•. -,�','-';�-'--:.._--,,:"'-----'--'-�--;-'-'--'-'----,.. -,�---_.---..,.'-�.,"'.,.�"'--:-,,-"".�.;-;--�-=,=-=-====-:==-'---

_1;'-",;",,: ", ,"i.:,,,,,,; ';'.""

• PI,' ••
'

VOLTA
de 'Santos

16/4
27/4
9/5
20/5
31/5.
11/6
22/6

do Rio
15/4
26/4
,8/5
19/5
30/5
10/6 I

,21/6

Vend,e-se
\

'

Vende-se uma casa de

I, maü:ri,al, nov.a, sita á rlúi

I
Antô.'li� Matos Areas, sem.

núme,ro. Estreito. Can�o.

,i
Vêr e tratar a rua CeI.

- Pedro Demoro. 1.617.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTADO

A···.ODELAB/,

275,00.

Florianópolis, Sexta-feira, 8 de Maio de 1933

(

�LGUNS DESSES PREÇOS

COM OS QUAIS A VELHA E l'RADICIONAL

ESPANTOSAMENTE BAIXOS

SE DESPEDE E BRINDA 1\ SUA FREGUESIA, DE QUASI 30 ANOS,

-EM-

VESPERAS DB ENTRAR EM RADICAIS REFORMAS,:

casacos PURA LÃ FORRADOS COM 'ÓTIMA SEDA A Cr$

168,00

1.250,00

1.650,00 '

350,00

E MILHARES, MILHARES DE OUTROS ARTIGÓS PARA. SENHORAS, HOMENS E CRIANÇAS POR PREÇOS IGUAL

MENTE E EXTRAORDINÁRIAMENTE BAIXOS.

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

.BTABe�� ,�itz-A partir de domingo
UM Gr2ANOE ESPADACHIM. ,.

'�/�cMiiioiiCiE
o HOMEM DAS MIL AVEl\'TURAS .

GRANGTER'PARKER·LEIGi-l·FERRER

ilustre cientista, criador do
Instituto Butantan, em São

G dePaulo - este dia é consa-
I ran

grado como o "DIA DA VI-I,
'

.

,{,ÓRIA".
•

André Nilo Tadaseo O Gr:. Mest:. do Gr:. 01':. de Santa Catarina, Con-
lida o Pov:. lVIaç:. de sua. Obed :., o IIr:. de outras
Oobed:. e os de passagem por êste OI' :., bem como suas

Exmas Famílias, para assistirem o Ceremonial Funebre
Vende-se uma Limozine'uo Gr:. Dignot:. membro do Sob:. Frib:. de Just:. Maç:.

marca Hudson super-síx I ,I

CYRQ--GUIMARÃES ,T:t<;IX_EIRA
\

946 feít t d I Que o Gr:. 01':. de S. C. fara realIzar na noite de 8ano , em per ei o es a o. , te rnê 19"0 I '

T�'
,

•
"o corren e mes, as ,0 101'aS, �a sede do Poder à rua

ver e tratar com AlcIdes, Vida I Ramos n. 80.
.. Cláudio, em Coquei'fos.' I TRAGE: Smoking ou preto.

'

CASACOS 2/4 c-s

:
' ,-,
----- .. - -_:--

I
,
,

PURA LÃ A ...................... ' '
..

•

CASACOS DE �ELE DESDE 'I' ••••••••.•... , .....•....•........ Cr$

-Viagem- com segurd'oça
e rapidez

so NOS CONFORTAV EIS f\.lICRO-ONIBUS DO

RA�IDO «SUI;-H·RASILEIRO»
, lorianópolls - ltajaí - �oinvme - Curitiba

Agência: R.lW Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

CASACOS DE LONTRA J)ESDE Cr$.... � ;

j
.

I

Cr$

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

TAILLEURS DE PURA LÃ A . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . � . . . . . . . . .

Oriente de S. Catarina
CONIVTE

combe, esposa do dr. Ânge-

DO ZE-MUTRETA. � Asen Campelo, esposa do sr. parte na noiva o sr. José
E. Campelo de Araujo, resi- Lupercio Lopes e sua exma.

dente no Rio esposa dona Cecilia da Rosa
- Sta. Maria Edwirges Lopes; sr . .Edson Colvara e

Sidriani, residente, residen- sua exma. esposa dona Mi

te em .Itajaí riam Pizan i Colvara e sr,

'� Sr. Ar! Capela, funcio- Daniel Lopes Mafra e sua
, .

nário dos Correios e Tele- I 'exma. esposa dona Wilma

grifos Kuenzer Mafra e por parte
'- Sr. Osvaldo Climaco, do noivo o sr: Cesar Gomes

comissário de Polícia e sua t!xma. esposa dona
- Sr. Patrocínio Ouri- ; Maria Helena Ramos Go

\

NO LAR E NA " SOCIEDADE
ANIVERSARIOS:
Sr, Silvino Lang Jacques

Ocorre, hoje, o aniversâ
rio natalício do sr. Silvino

Lang ,Jacques, Contador

Chefe da Seccional da Caixa

Econômica Federal neste

Estado.

Aos muitos cumprimentos,
os de O ESTApO.
Sra. Zulmar. Lins Neves

ques, filho do sr. Patrocin io .nes.:' sr, Amancio Pereira e

Ouriques.· . I sua ·e_xma. esposa dona Eli

MISSA: ' Pereira e o sr. Nazareno-Só-

Ce], Carlos Sperança ' .on Lope-s e Senhorinha Ma-

Realiza-se, hoje, às 7 ho-
I
-ilena Lopes Leal.

ras, -n a Catedral Metropoli- Após a cerimônia, o no

cana, nesta .Capital, a missa el casal partiu para Curí

de 7° dia" mandada oficiar 'ba em viagem de .núpcias.
pela família Siqueira BelIo,
em intenção à alma do sau

doso CeI. Carlos Speran ça,
A data, de' hoje regista o recentemente falecido em

aniversário natalício dá ex- Ponta Grossa,

ma. sra. d. M:áiía Esínéral-' 'AcontecimentefS'odál -

da Lins Neves, esposa 'do José Lupercio.-'Angelina
dr. Zulrnar Lins Neves. di- Realizou-se, dia 6 às no

reter da Maternidade 'D·r. ,e horas, em. sua residência,
Carlos Corrêa e conceitqado :\ rua Cardeal Câmara n. 54,
clínico residente nesta Ca- .) enlace matrimonial da

pital. :rentil senhorinha Angelina
À ilustre dama serão Pizan i Filha, dileta filha do

prestadas, nesta data, cari- '10SS0 estimado conterrâneo

nhosas e expressivas home- 31'. Clodomíro Neves Pizani,
, nagens pela sociedade local. alto funcionário do Dep.

O ESTADO cumprimenta- Correios e Telegráfos e ,de
a, corlial e respeitosamen- sua exma. esposa dona An-

te. gelina Filomeno Pizan i, com
Sra. Ângela Lacomba ) sr. José Lupercio Lopes
Ocorre, hoje, o aniversá- lvlafra, filho da exma, sra.

ria natalício da exma
.. sra,

viúva Celeste Lopes Mafra,
d..Maria Helena Grijó La- residente em Curitiba.

- em 1943: na altura de8 DE MAIO

mil' Barros Pinto, coadjuva-
A data de hoje recorda-nos Maceió, o 1.0 Tenente Sa-

o ato civil foi testemu-

que:
- em 1645, Francisco de do por três Sargentos e com .

Souto-Maior, Governador do I um avião "B-18, da FAB,
lio de Janeiro, partiu pa-: poz a pique 1 submarino a-

,

:a Angola, levando alguns' lemão que perseguia um I' . .

Inavios e tropa,_chegando a cargueiro nacron a ;

: Quicombo a 26 �e Junpo do -:-:- em ?9�3, no. Rio de Ja'lI mesmo ano;' I nerro, fOI inaugurado pela

I - em 1758, alvará de D. Academia Brasileira. de Le- I
V&e pela .. José I (Ministro o Marquês tras, o Curso "Camões",

... �]Z i de Pombal) tornando exten- composto de 11 conferên-

7'ERI... ! siva a todo o Brasil as leis c ias, sôb re Luiz de Camões,
, '

F de 1755 acêrca da Iiberda- estando a primeira delas a
,'onselheiro Mafra 6. ODe

de dos Indios, expedida pa- cargo de Afranio Peixoto;
!.:l'-,� I

• ._ i ra o Estado do Maranhão; - em 1945, a segunda

C
.

A 5 A I -- em 1782, faleceu o guerra mundial, iniciada

"

I
Marquês de Pombal;

. em Setembro de H)39 ( ter

,

- em 1.856, faleceu o minou com a rendição incon

dicional da Alemanha ven-

lo Lacombe, clínico residen- nhado por parte do noivo,
te em Criciuma, a quem i pelo sr. Clodomiro Pizani e

cumprimentamos. sua exma. esposa dona An

Sr. Oscar Pinto de Oliveira gelina Pizani, sr. Euclides

Transcorre, hoje o an iver- Tolentino Lopes e sua ex

sár io natalício �o sr, Oscar I ma .. esposa dona Gilda Ligo
Pinto de Oliveira, do alto �ki Lopes; sr. Carlos Luiz

comércio local. Pizani e sra. viuva Maria
O ESTADO se associa às' da Gloria Lopes Cunha e

homenagens que lhe, serão por parte da noiva, o sr.

tributadas.
'

Dalmiro Agapito Mafra \e

Dr. Tom Wildi sra. Celeste Lopes Mafra;
Faz, anos,. hoje, o sr. dr. ;;1'. David Trompowski e sua

Tom W.ildi, engenheiro-civil, exma. esposa dona Lucy I

aqui residente; Trompowski ·e o sr. Coronel
O .ESTADO cumprtmanv]' José Boanerges Lopes e sua

ta-o. exma. esposa dona Leonina
PAZEM ANOS, HOJE: Neves Lopes.

A cer-imôn ia religiosa foi
c.elebrada na Igreja Santo
Antônio, nesta Capital, ser

vindo como paranifos por

Aluga-se uma casa para Marechal Francisco Cordel

)equena família em Coquei-, 1'0 di). Silva Torres e Alvim,
ros, Práia do Meio, na cha-' Visconde de Jerumirim ;

cara da A FLORICULTU-
I

- em 1850, em Itú, nas

RA, vêr e' tratar com o seu
I
ceu o célebre pintor Almei-

proprietário na mesma. I da Junior:

cida;
- em 1950, no- Rio de Ja

neiro (Praia do Flamengo),
faleceu o Dr. Vital Brasil,

Clube ,Recreativo
Límoense ,LIMOZINE

A Diretoria do C. R. L. convida aos associados e

exma. família para um baile que fará realizar no pró
ximo sábado dia 9, com início às 21 horas.

Ao terminar haverá ônibus para Capital.- Sra. Neli Schmidt Gui
marães, esposa do sr. Ten.
João Paulo Guimarães
- Sra. Iolanda Wendhau-

A DIRETORIA

AVENTURAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTÁ ATRAINDO AS ATENÇÕES DOS ESPORTISTAS O GIGANTESCO E SENSACIONAL CONFRONTO DE SABADO, NO ES
TÁDIO DA F. C. F., QUANDO BATER-SE-ÃO NUM DOS MAIORES, DUELOS DOS ÚLTIMOS TEMPOS, OS SELECIONADOS
DE VETERANOS DE S., CATA�INA E PANANA. NÃO DEIXEM DE REVER AS G�ANDES SENSAÇÕES DO PASSADO,

AINDA DANDO LIÇÕES DE FUTEBOL!
\

"
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Domingo o ," Clássico .'da Disciplina"
Para domingo, completan- Preparado o Paula Ramos para dar com-

..

tu ações frente ao Paysandú,

I
'

do a prtmeira rodada do bate ao Figueirense, pelo Grêmio Cidade Azul e Gua-

V·"
, �

b
'

"�:��e:�::�e.p;;:::�:�al:� I
Campeonato �[�aae�11�t·ei�.: ��:�,i:::�" ::::: .nl,"180 'os oa,D" 'O'S '.

,-

estádio da F. C. F., o famo- :11 '"
so "Clássico da Disciplina". tem um prélio cheio de lan- 'initium" de domingo Últi-'I O cotejo de domingo des-

Esta folha noticiou, há ;0 da Gama, União Taman- seguinte telegrama de Pôr-
ces de sensação. .no, espera levar de vencida, perta 'grande entusiasmo en- -"

'GS I
'

'

. . dias', ter a Federação Aquá- dare e Barroso e a FAR to A egre:
Figueirense e' Paula Ra-]

. O clube da "estrêla sol i- seu forte antagonista que tre os afeiçoados do esporte I .

para competirem com suas
\

"Aguardamos informação
mos, com seus eSqUadrões! tária',', que vem de conse- "e apresenta como favorito, bretão que não querem dei-,

tica de Santa Catarina dirigi
Perzuntanelhores guarn ições. na re- data regata pt, ergun a-

, armados e em forma preme- I guir :ii segunda colocação no a par de suas brilhantes a-' xar de assistir á luta. do convites aos clubes Vas- •. I "

-, • rata de junho próximo, di,s�. mos possível, contar', barco
,mtando a Prova Clássica': boas condições pt Acôrdo

'.

'Almirante 'I'amandaré", em" esclarecimento podem con

.omenagem a Marinha de' tal' comparecimento um�
luerra. i tripulação, gaucha pt, Abra
, Ante-ontem recebeu o es- ços Darcy Vignoli presiden
ortista Eurico Hostern o, te Federação Aquática Rio
.res iderite da F� A; S. C., o, ;Crande do Sul".

o .lmbltuba conhecerá domingo o bicam
peão do, torneio "initium"

Bocaiuva e Imbituba A

tlético Clube darão início,
domingo, ao Campeonato da

Divisão de Prof'isalonais, pe- .'

Iejando na' cidade de Imbi-
�

tuba.

O

oeão do torneio-início e o' atraindo as atenções do pú
prélio entre o bicarn-] forte es�uadrão sulino vem' blico imbitubénse que pela

Enorme entusiasmo naquela cidade pelo
choque.Bocaiuva x Imbituba, inau

gurando o Campeonato de
Profissionais

Assembléia Geral

Con voe,ação

Dh-etorja do, 'sporte

.horas, em .sua séde provisô-.
hia, sita à Vila Operâria, n.

,
'

52.

Não havendo número le-

)rimeira vez verá um cotejo' de demonstrar domingo úl

Ie Campeonato entre floria- timo o Imbituba Atlético

ropolitanos e sulinos. Clube.

Dificilíssima para o "Ga- Os boquenses," treinaram
-oto" a cartada de domin- com afinco esta semana sob

ro 'naquela cidade, pois jo- as ordens do técnico "Para

rará no .reduto contrário. ná" e hoje "aprontarão" pa

'rente a um adversário ar" I ra a, eletriza'�te pelaja com

J01'OSO e lutador como pou- os alvicelestes do sul.

,ESPORTE CLUBE FERNANDO, RAULINO

'A
Clube "FERNANPO RAU- gal, de acôrdo com o regi

�L.INO" COrivoc� seus _asso-I �ento interno do clube, se-
'

c iados para uma sessao de' ra efetuada nova
.

Assem

Assembléia Geral, para elei- bléia com qualquer' número,
ção da, nova Diretoria, a' �10 dia 18 do corrente, no

realizar-se no dia, onzé (11) mesmo local e hora.
do corrente;' às vinte (20) A Diretoria

NIZETA ATENDEU AO APELO DE ADOL
FINHO, RETORNANDO AO AVAl

aoel da �aixão Tourinho, di- Eis uma bôa notícia pa- ente técnico campeão da cí-
-etor do Departamento de ra a imensa. legião de tor- dade.
irbítros da F. C. F. e pre- [ cedoves do glorioso Avaí A conquista' do tr.icampe-
"arador técnico da seleção Futebol Clube. "Mestre" onato da cidade é 'a palavra
Ie veteranas que amanhã Nizeta, o veterano "ás" de de ordem do Avaí.
mfrentará os paranaenses, tantas jornadas do. grêmio Portanto, avaianos, com o

acaba de ser promovido, por I alviceleste, resolveu aten-! presidente Adolfinho e o

ito do Sr. Ministro da Ae-I der ao apêlo que lhe ÚZ A-
I
técnico Nizeta para mais

-onâutíca, ao posto de pr i- I dolfinho para retornar ao
I
uma etapa glor-iosa na exis-

neiro tenente, aliás mereci- ,. lube, dirigipdo o plantel! tência do '''Leão da Ilha"!
lamente, pois tem sido um�'

'

de p1'ofissionais "azzurra".
'-

-rilitar brioso e conscio dos I I
Há' agora grande disposi- LEONIDAS, UM

I

-eus deveres.

I
ção e ânimo nas fileiras do GIGANTEA. A. Barriga Verde e Socie- "Representante da F. C. fazer a entrega ao Conselho

N ticf chegadas de Es-Avaí, com a volta do ef icí- o .icias •

dade Carnavalesca Grana- B. B. - sr, .Emídio Cardoso .le Ju lgamentos. 'E nós, que o admiramos

I
tambol, dão conta de -re-deiros da Ilha x Soco Atira- Jnr. Designar pala a próxima sobremodo, enviamos ao te-! HOMENAGEM AOS tümbante vitória do esqua-dores de Florianópolis, res- Juiz - sr. João Cadernut- coelada do Torneio Extra nente Tourinho os nossos, CAMPEO-ES I

.

,drão carIOca,
do América sô-

pectivamente. to de Bolão, a 'ser realizado cumprimentos pela sua JUS-I" bre o esquadrão do Galata-
Marcar um ponto ao Co- Apontador - sr. Francis- nas canchas do Coqueiros ta promoç.ão, RIO, 7 (V. A;) - A CBD i saray, que �. o terceiro na

queiros Clube, por ter ven- ,;0 Althoff Praia Clube em 9 do' CoI.'" I :lcaba de programar uma: classificação da Turquia,cido em' 28-4�53, a disputa Designar para o dia 7 do renté, entre as Equipes "A e homenagem aos atlétas bra-, pela cont'agerrÍ de 3 a 2.
"INDIVIDUAL" pela conta-l corrente, para ,as disputas I B" da A. A. B,arriga Verde �, "ileiros que se sagraram cam O nosso co�terrâneo Leô-
gem de-18 a 4 pontos,' M�r-I de Bóchas entre. a �oc .. Ati- e �oe. Carnavalesca Gl:ana- RESTABELECII10 O ARTILHEIRO DO Jeões do Sul-Americano dis� I nidas fez todos os tentos dos
cal' 2 ponto a A.A. BarrIga radores de Flol'1anopo!Js e I dell'os da Ilha, as segumtes . CAMPEONATO DE 52 )utado recentemente, em brasileiros, além de consÚ-

• Verde, por teor vencido no Coqueiros Práia Clube, as ,I autoridades: / Os esportistas devem ter Como noticiamos, L,' isbôa, Santiago do Chile. t' f'
, .

Ulr-se 19ur'a maxlma do in-
mesmo dia, as disputas de �eguintes autoridades: Representante da F. C. sentido a ausência, no, c<;m- com mais três colegas da No próximo domingo será temacional.
"TRIO e DUPLA" pelas

1
B. B. - sr. dr. Paulo O. Faculdade de Farmácia e 0- )fel�ecido um banquente, em

I' ,
'

contagens de 18 a 10 e 18 a Repl'es�ntante da F. C. 3cheidemantel "

I dontologia, acidentou-se na- :rue tomarão parte, além dos �RA' A PORTUGAL O
2 pontos respectivamente. B. B. - sr. Major Maurício Juiz - sr. AroJ.do Pessi

I
quele estabelecimento de en- lencedores do' certame, os AMÉRICA

Marcar 3 pontos a Soco S. de Souza, Apontador - sr. dr. Ar-
I "ino superior, sendo hospita- :lirigentes da delegação, LISBOA, 6 (U. P.) _ A

Atiradores de Florianópolis, Juiz - sr. Baldicéro Fi- noldo Soares Cuneo I lizad'o.' Jr,esidérites -

das entidades equipe ,de futebol do Améri-
por ter vencido em 30-4-53, [omeno Requisitar a partir das 19 O jovem dianteiro feliz- 'arioca, paulista e gaúcha, ca, do Rio, jogará contra o
as disputas _de "INDIVIDU- Apontador - sr. Egon �oras do dia 9 (nove)' do I me_rit!;! está ·fora ,de perigo, neml:n;os dos Conselhos Téc- PÔl''to F. C., na cidade dês-'
AL, 'DUPLA e TRIO", pe- OlingeJ' 20rrente as cancha,s do Co-I tendo deixado há dias o nicos da C�D, dirigentes te nome a 24 de junho, se-
las contagens de 18 a 16, 18 Deixar de aprorar as sú- queiros Praia Clube, para I Hospital de Caridade: dos clubes que forneceram gundo ,informou o repi'esen�
a 1, 18 a O (por desistência '!lulas do Torneio Extra de as disputas de Bolão. I Ao que apuramos, por ês- dementos para a eomposi- tante na Europa do referido
do Granadeiros) pontos, res- Bolão-Espiridião 'Amin, rea- Mar<�a'r nova ,reunião pa-I tes dias o Avaí te-Io-á n0- ,�ão da representação nacio- clube carioca, que t�mbém
pectivamente. lizadas em 2 do corrente, ra o dia 11 do corrente, nos vamente nas suas ostes pa- Hal e altas autoridald.es es- jogará a 28 e 29 de .junho,
Chamar a �tenção da Soco entre a Soco Atiradores de salões da A. A. Barriga ra novas ,e sensacionais vl- portivas. aqui, contra dois quadros,

Cam. Granadeiros da Ilha, Florianópolis e Soe., Cama- Verde, com 1111ClO para às tórias; No intervalo ao jôgo Fla- ainda não escolhidos.
por ter disputado os jogos valesca Granadeiros da Ilha, 19,30 horas. mengo x Palmeiras, no ,Ma-

' Informou também que foi,
de Bóchas, sem os distinti- 'endo em'vista o protesto a- Florianópolis, em 4 de BENEVAL TRANS- racanã desfilarão os com- contratado o quadro do Pôr-
vos e não ter apresentado presentado pela Sóc. Atira-, Maio de 1953 junto .do Avai nos últimos RIDO ponelt..les da delegação que to para que realize várias
elementos para a disputa do dores de Florianópolis) en'- p/Federação' Catarinense jogos, do eficiente extrema Del: entrada na F. C. F. o tomou parte no torneio l'ea- partidas nó Brasil, em ju-
"TRIO" em 30-4-53. tregando as, mesmas, inclu- de Bóchas e Bolão, Lisbôa, revelação do certa- lledido de transferência do lizado na capital ehilena, lho. O Vasco da Gama, do
Constar em ata a nossa sive o protesto I apresenta-I me do ano passa�o, quando z);1,gt�eiro Beneval do Avaí para que recebam os aplau- Brasil, virá a Portugal, em

censura à atitude tomada! do, ao Conseiho Técnico pa- Egon Otinger conquistou o título de arti-, para o ,Barriga Verde clt' .'lOS do público esportivo me- janeiro ou fevereiro do ano

pelo sr. Thomaz Camilli, I ra op,inar Ilôbre o mesmo. e 1° Secretário lheiro-mór. Laguna. tro'politano. próximo.

\ ARSENAL, CAM-,
I
PEÃO INGLES

I
Em reuruao: ordinária,' Juiz designado para ás dis- LONDRES:6 (U. P.) - O

.... I ,

realizada em 4 do corrente,
I

putas de Bochas de 30-4-53, ' último jôgo, em disputa do

o Conselho Admin�straÍivo I
que embora presente, recu-I campeonato de Futebol' da

da F. C. B. �., resolveu: I sou-se sem motivo justifica-
I

Inglaterra, entre o Middles-

Aprovar �. ata da sessão' do a exercer a' função. brough e o Portsmouth, ter-
anterior. Agradecer ao sr. Giácomo minou com a vitória do pr i-

Tomar conhecimento d-o Mazzola, por ter atendido o 'meiro por 4 x 1.

ofício do sr. Thomaz Camil- apêlo do representante des- A classificação geral fi

li, aguardando a volta do sr. ta Federação, em servir de nal foi a seguinte: - 1)'
Presidente desta entidade, Juiz nas partidas de BO- Arsenal, 42 jogos e 54 pon-
para despacho do mesmo. CHAS de 30-4-53. tos (goal average, 97/64);
Aprovar as súmulas do Designar para o dia 5 do 2) Preston, 42 jogos e 54

Torneio Extra de Bóchas, corrente, nas disputas de pontos (goal average, 85/60;
das partidas realizadas em Bóchas entre a A. A. Barri- 3) Wolverhampton, 42 jogos
28 e 30 de Abril p. passado, ga Verde e Soco Carrr, Gra- e 51 pontos.
disputado entre as equipes nadeíros da Ilha, as seguin-
do Coqueiros Prâia Clube x tes autoridades:

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE
BOCHAS E BOLÃO

PROM,OVIDO TOURINHO AO POSTO DE
10 TENENTE ----..,--------

O estimado tenente Ma-

f
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Florianópolis, Sexta-feira, 8 de Maio de 1953
- ------- -----_.

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

Operários Ameaçam kl�R�R�!�l��lp�A��sl!�A�
'5.000 EM GREVE'I EM B· HORIZONTE E. EM ��c�:�,:ado:'�:��dant�:'a��\�:�Si�:\:�' �����:���

s. PAULO, 1.000, DISPENSAD9S

o ESTA,DO
...----�------_.-

/

Os
5

Dia 17 - Dominao '- Tarde Dansante - Início
. �

,
L7 .horas. t

Dia 23 - Sábado - Soirée - inicio 22 horas

Dia 31 - Domingo - Cock-tail Dansante - Início
10 horas.
NOTÁ.: - .Servirá de ingresso o talão do mês corrente.

indústrias de fiaç�o e tece- I �enas desses trabalhadores

Iagem que participaram do I for�m afastados dos estabe

movimento paredista. Ora, .
Iecimantoj, fabris. Essas

,os lideres da greve haviam:
�����-�,�--���-�-��---��-------------�

firmado acôrdo com os pá- '

trões em que uma cláusula

proibia a dispensa de seus

companheiros e, caso isto se

registrasse, cruzariam no

vamente os braços. Ou tros

sim, estão sendo demitrd..s

metalúrgicos. Alg'urnas cen-

BELO HORIZONTE, 6 (V. lhadores na administração balho que decretou o au

A.) -, Mais de cinco' mil do armazem. ,mento de 32% para aqueles

operários entraram .em gre- NOVA AMEAÇA DE GRE- I trabalhadores. Recorrendo

ve, ontem, na cidade de N0- VE EM SÃO PAULO I para o Tribunal Superior
va Lima em Raposos. Os S. PAULO, 6 (V. A.)' - . do Trabalho, os empregados
trabalhadores pleitearam Tende .a se agravar a situa- não receberão .� aumento, o

aumento de salários à Com- ção entre tecelões, metalúr- que somente será
'.

possível

panhia de Mineração de Ou- gicos e os empregadores após o pronunCiamento da

1'0 de Morro Velho, num mo-s! dessa categoria economica, mais elevada côrte da jus
vimento pacífico. Podemos porque os patrões resblv:e- tiça €lo Trabalho. Por outra

adiantar, ainda, que uma ram recorrer da sentenca do parte, foram dispensados
comlssao de trabalhadores Tribunal Regional do ·Tra- mais de 1.000 operários das

chefiada pelos prefeitos de

ri��i�;::�:r{::i::E: ..�."1� lJ!lj li (À\
sidente Vargas é com o go

vernador Juscelino ..
Kubi

tschek em Uberaba.

1';'JDl

INGLESA
[fi ;'i'�Ii' tJí]
TÚNICA· APERITIVA

ro REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dorn

-\I.IVI .. AS I:OJ.ICAS UTEH',"'i\:-
t'.lIIpn:ga-se com vantagem par.
l'tHnh"ler as Flores Brancas, CoU,
,'8.' '·tprin:-IlI. Menstruaes t 8p'."

parto, e Dores nos ovário •.
I!: poderoso ca Imante e Rt'liull

CONTINUARÁ
BELO HORIZONTE, 6 (V.

A.) - Informam de Nova

Lima e· Raposos, que agre-I
ve dos operários das Mhías
de Morro Velho continuará

até a vitória fina). Este pro

pósito foi transmitido à re

portagem pelo presidente do

Sindicato dos Mineiros, sr.

José Nilo do Rosário.

KAS CONVAlES�ENG�S
dor pnr e"X�f'l{>.ncijj.

H'LLJXO SEDATlNA. .pela "IH.

IU'ovada eficácia é receitaus

médicos Ilustres.
FLUXO SEDATINA eneontr-e-s-

4 .Doiva não re
�rl sistío a morte do
noivo

.

h,lJa narre.

PETRóPOLIS, 6 (V. A.) I
.

I
- O jovem René Janiques,
lapidário, residente nesta

\ , ,

cidade, com 21 anos de ida-,
i de, às vésperas de seu casa-lI m�nto resolveu tomar um

I
banho durante a festa de

; Caxambú, participando, an

TRATAMEN· tes, dos festejos, religiosos.

RECUSADA A PROPOSTA
BELO HORIZONTE, 6 (V.

A.) - Considera-se' proble
mático que o atual delegado
do Trabalho em Minas, sr.

João Carvalho França con-

siga ·harmonizar a greve dos

trabalhadores nas Minas do

Morro Velho. Aquela auto-

ridade teve sua entrada 'no

Sindicato dos Trabalharo

res impedida· pela direção
do mesmo orgão de classe.

Por sua vez" ô prefeito de

Nova Lima, sr- João Lyo de

Morais, que juntamente com i!:
outras entidades conside
ram com simpatia a causa

dos trabalhadores classifi-
, cou o sr. Carvalho França
V'de "homem 'sem palavra e

autorídade inidônea", devi-
.

do a maneira como agiu jun
to à direção da Companhia
de Morro Velho.

dispensas causam mal-estr.r

pentre a classe operár ia. .·eron·A qualquer hora 08 diri-

gentes dos sindicatos deve- ,

rão se entrevistar com �) gr,.
. d

.

vernador Lucas Garcsz, oi man a investigar autores
quem farão um apêlo w) sen- I

'

tido de intervir junto aos contra !i.ua, ,pess6a:
industriais para que não tn� ;_ j;...--

_,
- ,

c:
-

,

mem medidas contra os g re-
'

BÚENOS AIRES, 6 (U. Federal, major Migllel Gam- . Segundo a imprensa ofi-
vistas. Nessa o�sião,. �;e.:·i\t) I' .

P.) - Dentro -do quadro bôa, e os oficiais
'

que deseo-. cial, os terroristas perten-
denunciados os 'industriais

que não estão cumprindo as das suas investigações con- briram os terroristas, que cem à "Oligarquia", da a.ris-

bases do acôrdo firmado na tra os autores dos últimos vinham colocando bombas' tocracia, que, em sua maio

presença do chefe do t:xp atentados, a policia efetuou em alguns pontos desta ca-' ria vive nos bairros do. nor-
I ,

'

cutívo paulista. f diversas prisões e buscas pital, já há dois meses. . te da cidade e pertence aos

O Delegado do Trabalho,
em várias províncias.

I

I, .Peron recebeu, às 7,30, o

!

Partidos, Democrata e De-
apresentou a seguinte pro- PERITOS POLICIAIS ,I major Gambôa ·e os agentes mocrata Progressista, am-
posta aos operâr.ios, em no- " ..

me da Companhia, a qual' VIRAO AO BRASIL I que surpreenderam dois ho-
I

bos de tendêncfa conserva-

foi formalmente recusada: Em Mendoza foram pre- mens, no -momento em que; dol'a.
lO. - 14% sôbre ó s.alá- :lOS o ex-governádor da pro- procuravam cqlocar uma A policia disse que al-

rio de 900 a 2.500, a partir vincia, dr. Adolfo' Vicchi, bomba no automóvel do mi- guns dos detidos fizeram
de primeiro de março' fin- b d "C 't'" C '.

.

� .
.

d 20 t d
,mem 1'0 o oml e. en- ;1lstro d,e Relaçoes Exteno- viaO'eils recentes aos Esta-

o;
.

- pagamen o esse
. I',

'"

aumento na forma de abono traI do PartIdo Democrata l�es, Jerol1lmo Remorino, na, dos Unidos.

provisório, até � .decisã0 do! Nacional, e o. sr. Firmin Vi- ; madruga�a de domingo. O As invéstigações tambérp

�
dissídio; 30. - Caso' a deci-: dela, membro do mesmo paro' president.e ofertou presen- revelaram que os terroris
sflo do STF for

desfaVOr_á-] tido, sendo apreendida im-li les pessoais às testemunhas tas tentaram fazer ir pelos
vel aos trabalhadores nao

.

_ . . .

,
.

d b d portante documentaçao na e polIcIaIs que ·colaboraram ares a estação de gás natu-
sera cassa. o o a ono, sen o, '

.

"

. _

-

1 I
o mesmo transformado em :sede da orgal1lzaçao. ,10 caso. IraI.

aumento; 40. :._ pagamento Um outro lideI' do Parti- ,------------------

da majoração na
.

próxima do Democrata, sr. Alberto

folha aos operários que re- Romulo Lanusse, foi preso
assumirem o trabalho, ho-

na provincia de Tucuman e

je; 50 - instal'áção de um I .

armazem dentro de 60 dias foram apreendIdos numero-

para fornecimento de gene- sos documentos na sede da

1'OS de primeira necessidade organização em Junin, pro

de, pelo preço de custo; 60. vincia de Buenos Aires.
- participação dos traoa- No.ticia-se por outro lado

,ULTRA 'SJO�NO
'f�ERAPI:A

O MAIS MODERNO E EFICIENTE
TO PARA INFLAMAÇÕES E DORES.

TRATAMENTO SEM' OPERAÇÃO DAS
Nadando no pôço do "Almei-

I

da", na estrada de. Caxam-

S· INU5 ITES bú, pereceu afogado, sendo

_ i baldados ,os esf'orços de

INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANT[\. I quantos tentaram salvá-los.
TRATAMENTO COM nORAS MARCADAS. 'I A'

I .' .

Jovem noiva do inf'or-

DR. G·
-

UERRE I'RO tunado. lapidário, logo que

teve notícia de sua morte,

CONSULTóRIO � VIséoNDE DE OURO PRETO' ingeriu violento tóxico, en-

ALTOS DA CASA 'BELO HOIÚZONTE. ' contran do-se em estado gra-

RESII?:íl:NCIA - FEt!PE SCHMIDT N. 113.
I
ve.

,

de atos

Urgente
Negócio
deotasião

Para eliminar o

pigarro e acal-

�ar a irritação
dei garganta, use

. _.......... que partiram com destino

ao Brasil dois especialistas
empregados nos laborató

rios da polícia federál, a

fim de determinar se as ma

térias explosivas utilizadas

Vende-se um terreno com nos recentes atentados da

.8 casas de' material t.odas Argentina são de natureza

Õr:-IOLfNtIN'O-OE -CARVALHO
ESPECIALISTA EM OUVIDOS - NARIZ e GAR.

GANTA c0munica á s�a plientela que trasferiu· seu

consultório para a rua Nunes Machado 7 -'10 andar,
Edifício São Fl'anscisco esquina com a J.oão Pirito

DAS 15 às 18 HORAS
alugada!';. idêntica às que foram .ulti-

Sito na Rua Campos No- mamenté apreendidas no

"OS ns. 6 a �o. Medindo de Brasil.

frente 2'2 e 33 de fundos. In- PERON FELlC�TA. O

for111açõés diretamente ao I CHEFE Ivendedor �r. Nicolau Doko- BUENOS' AIRES, 6

(U'Il,a, Al.amêda Adolfo KO�lder, I P.) ......,. O presidente Peron

3. ! felicitou o cl\efe da Polícia C:UIIITIIIA

Y. sempre vê� alguém fumando
:' . .��

onfinenfo
p r e f e r ê n c' i a' n a c i o n a I

,,'

PRODUTO SOUZA CRUZC..ea.217 U M

Ponlos par!l Concurss'Oi ,(o'ceira dos Pés i

.
. U. i Combalida ncr..1 aO Dia

a) ESCRITURARIO (exame em Agosto) i Se�s pés coçam doem e ardem
_ Colecão Completa /.............. Cr$ 200,00 .anto a ponto de' quasi eníouque-

•
. . cê-lo? Sua pele racha, descasca ou

b) FISCAL DE CONSUMO (exames sangra? A verdadeira causa desta.

• na 2a quinzena de Maio) afecções cutâneas é um �erme que
. .

\ se espalhou no mundo mteiro e é

Colecão Completa Cr$ 270,00 conhecido sob div,:rsas denomina-
o

., ções, tais como Pe de Atleta, Co-
C) T,EZOUREIRO - AUXILIAR DO ceira de Singapura, "Dhoby" co-

I A P I
cetra. V. não pode livrar-se destes

. . . . sofrimentos senão depois de elirní-
_ Curso de Português Básico, por Luiz A. nar o germe causador. Uma> nova

. descoberta, chamada N i x o d • rm,
P. Vitória , Cr$ 50,00 faz parar a coceira em 7 minutos,

C t hilid d'G I Ed Wilk C $ 50
. combate os germens em 24 horas e

on a I I a e erai, por sugar I en r ,00 torna a pele Usa, macia e- limpa

d) DIVERSOS CONCURSOS em 3 dias. Nixoderm dá tão bons
:

. resultados que oferece a garantia
Estatística Cr$- 30,00 de eliminar a coceira c limpar a

400 d P pele não só dos. pés. como na
testes e o rtuguês, passados no maioria dos casos de afp.cções eutã-

DAS P resolvidos Cr'$ 3000 . neas, espinhas, acne. t "(rieiras e
. . . ., ,. . . . . . . . . . ,

I ímpíngens do rosto o\. do corpo.
último Concurso de Escriturário (ques- Peça Nixoderm, ao seu farmacêu-

tõ lvidas)
I 30' I

tlco, hoje mesmo. A n.ossa ga-
oes reso viuas ,. Cr$ ,00 U- d

rantia é a

- Atendemos pelo REEMBOLSO POSTAL. Façam 1.-f.!'���L� ���t���r
seus pedid.os ao I. N. C .. A., Praia de Botafogo, 526 - .

RIO. Porte Aéreo mais Cr$ 50,00. Simples, mais .

Cr$ 15,00.

I r

,�'��.'h
� 'jfarmacias

/Y,9-
I

de Plantão
, MÊS DE MAIO

,

9 Sábado Farmácia

$f»/1 InflnO' cJ.i?U
I I

�� �r-_""/,,,��;-7;:;:-
, �
"0 nOvO BANeo AGRleOLA

A eOop�rb.tivõ.. de eré�ito n� 1, do BRA�IL!
SEDE PROPRIA

�lf�Vl!1b·
FLORIRNOPOLIS - STR CRTRRINR

Janto Antônio .- Rua João

Pinto.

10 Domingo � Far:mácia
:3anto Antônio - Rua João
Pinto.

16 Sábado -' Farmácia

I Catarinense - Rua Traja
no.

17 Domingo - Farmácia
. Catarinlmse - Rua Traja-
I no.

.

.

II ·�<iS(lb·d F
,.

LoJ < a o -

_ armacla

,
Noturna'- Rua Trajano.

I 24 Domingo ---: Farmácia

I'
Noturna - Rua Trajano. ;,-
30 Sábado· - F�rmáci�

Esperança - Rua Conse
I lheiro Mafra. '

I 31 Domingo Farmácia
I Esperança - Rua Conse
, lheiro Mafra.
I. O

.

t

I servIço ·no urno será

.

efetuado pelas Farmácias

i Santo Antônio, Moderna e
,

I Noturna," situadas às ruas

João Pinto e Trajano n. 17.
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PROGRAMA PARA O M:F.:S DE MAIO

, DOI'HNGO - DIA 10 - "SOIRÉE" DANÇANTE, DAS 21 ÀS 1 HORA. - SABADO - DIA 16 -'- GRANDE "SOIRÉE" DANÇANTE - SABADO - DIA 23-
GRANDE "SOIRÉE" DANÇANTE PROMOVIDA 'PELO ROTAJIY CLUBE - SABADO - DIA 30 - GRANDE "SOlHÊE" DANÇANTE. • ,

AS "SOIRÊES" DANÇANTES DOS SABADOS, TEM SEMPRE INICIO ÀS 21,30, TERMINANDO AS 2 J70;;;\S, TODAS SEGUNDAS FEIRAS, SESSõES DE
CINEMA PAnA OS FILHOS DE SOCIOS, ÇOM INICIO ÀS 19,30 HORAS. AS QUARTAS FEIRAS, SESSõES DE CINEMA PAR."- ADULTOS, NÃO SENDO PERMI-

. TIDA A ENTRADA DE MENORES. INICIO ÀS 20 HS.

I

Arrombaram os .Iadrões a residência do
sr. Irajá, . Gomide, e, além de objetos, LAi::;1:����c�RAÇAO

7.100
.

cruzeiros em dinheiro., No ����O::é 6��0�nos�,50

Mai; um roubo, no JstreJ�!!tro:O�a!.�é!�aÚ que, :a madrugada
Itl'll''I�

tro da êapital, regista á' outro roubo. Este, de peque- de ontem, larápios arromba-I -

As 8hs. \
crônica policial, em data de I'na monta, Salum João Clau-

_

ram uma das pontas do' re-
'

_
Jean KENT em:

I ontem:
.

I
dino, motorista da camione- ferido veículo roubando um A MULHER FALADA

I O, s ladrões fizeram verda-: te chapa 6-73-04" de Urubí- blusão, tipo amer-icano e um Alex SHMIT - Stenphe

I deira limpa, na residência cí, esteve na Policia in for- oculos Ray-Band. Mac NELLY em:

! do sr. Irajá Gomide, à rua A FOGO E SANGUE
: Presidente Coutinho, 98.

I Arrombando uma das jane

Anos
i

las, penetraram �o préd�o,
,

' roubando os 'seguintes obje-

Inra (lC!
As 8hs.

Los PANCHOS - Pedro

VARGAS - Ninon SEVI-

,

donou o aviã d t H' 14 '-

f I d
.

d
com moleza no corpo e olhos .f>m ;v H�.J LHA TI'TO' JUNCO

Um aviador de 60 anos de onou o aviao como se na a cen avo. a meses que ta e pu a, meio axa reza-
- 'em:

tecid t
.

d b ldi t I d
.

I I A' Iraqueza atrasa a vida ..orque rr.ulu VENDE CARO O TEU
idade, veterano da .primeira houvesse acon eCI o e 0- VIVO e su SIlO e a vez a; uma, camisa de ã azu .....�" '

,

. d tomé I f
-,

'

agora possa obter' algum I
.

'ti as, fôrcas para f) trar'lllb". AMOR
guerra mundial, emocronou man o um au omove OI pa-

' ara; uma camrsg ipo es-
'

o público londrino da hora ra casa, antes que a policia
I

emprego". )orte, de seda, xadrez; um )
VANADIOL ) No programa:

do' almoço e a policia, voan- iu desse apanhá-lo. ru llower, cinza; de alto re-
aumenta os glóbulos sanguíneos, f VITALIZA o sansu .. u, Cine Jornal. Nac. '

do a muito pouca altura sõ- L5 PONTES - AS DA AVIAÇÃO .evo : um relógio de pulso traquecído. t de gosto delíeíoso e pode ser usado !ln, lo!1,!' Estraído do famoso bole-

bre o sinuoso rio Tâmisa, 'Locali�ado pela polícia, I Disse o piloto que' espe- .om mostrador preto; um
.. idade. 1'0\ de AGUSTIN LARA

passando sob o total de 9 lisse' que havia passado. por j
rava que o mandassem para vidro de perfume "Flor de" , r

"AVENTUREIRA"

pontes de Lo,ndres, pela prl- lebaixo de 15 pontes e que' a prisão pois não poderia
I
Maçã"; um litro de licor e Preços: 7,00 - 3,50

j
��(,....(���

meira vez na história. Foi havia falhado em 3 devido, pagar multa por haver gas- linda a quantia de cem cru- I Imp. até 18 anos .

a maior façanha jámais re- às correntes cruzadas. Dis-I to suas últimas cinco libras .eiros, em dinheiro.
.

OLHOS ;_ OUVIDOS - NARIZ "'GHGAN'I'A ,

alizada na Inglaterra e no .se mais: "Jámais me permi- j
esterl inas para alugar o ae-j A Políícia teve ciência do DR" GUERREIRO DA FONSECA �'21!'.,'�i:')IIIi�.-"'-.---1"mundo. tiriam voar' outra vez. Este, roplano, 'ato, atravez da queixa qu'ê 1!.�t.l"t. III. R..."H.I -trII::ii;r

foi o meu último vôo. -I Durante a primeira guer- .he apresentou aquele re-
ReceIta de Oeulos - Exame de Fuallo d. Olb« l'"

"MAJOR LOUCO" Classifleaçlo da Presalo Arterial.
Quero dizer, que esta foi ara, Draper foi um "ás" da iresen tan te comercial, on-

Ch Ch
.

t h'
- I Moderna Aparelh••em.

ama-se rIS op er
rn inha "canção do cisne" es- aviação. ' 'tem.

Di'aper e é major, o piloto
" -i -

Cnullultól't. - Vieco.de de Ouro Pr.to:,.!: _

C. RAMOS 'S/I.-Comérclo e 'oe'Dclas
Rua João Pinto, '••Fpolis--Sta. �.tari·n.

I

Acrobacias D.e Um Aviador De 60
de idade

o <'Major Louco) seu <,Ca�.o
de Cisne)

Viveu

LONDRES, 7 (U. P.) - Quando aterrissou, aban- petaculár. Não tenho

corajoso. O vôo foi ,fetio em

um mono plano "Silver Aus

ter". O aviador é quase cal

vo e usa oculos, tendo sido,

apel1idado de "O major lou
co". Passou quase roçando
as e�barcações que esta

vam no rio, assustando as'
moças que se "encontravam'
nas pontes ,e dando lugar a I
um diluvio de chamadas te

lefonicas às delegacias de

policia. .

"A policia, inclusive agen-

tes da Scottland Yard, pos-.
tou-se boquiaberta ao longo
do rio e mesmo em lanchas

dentro do Tâmisa. Logo, po-,'rêm, recordaram seu dever

e se puseram os policiais a

averiguar quem era o pilo
to.

Pelo que se 'sab eDrapper
é velho infrator das leis de'

'vôo. Certa vez recebeu ad

moestação por haver voado

por sob a ponte da torre de

Londres. Foi preso, inclusi

ve.

"UMA VOLTINHA"

Agora, apareceu, hoje, no

aeroporto de Broxbourne,
em Hertfordshire e ,disse
aos empregados que ia dar

lima ;'voltinha" no avião. 'E
,

a voltinha foi o que se viu ...

I

Os empregados do aero-I
porto disseram que Draper I

e�,tava voando. havia uns 90 I. .mmutos. " " ", "

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

I���
IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

... Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

O MISTURADOR DÁKO. de reçu

togem instantaneo, permite Q

maior escala de graduações' de
TEMPERATURA,

Missa de 6" Mês Procura-se
Moça com menos de 18

,anos, que tenha bôa letra

e prática$ de dactilogra

fia: Apresentar-se na re-

, dação, de ALVORADA, à

rua Conselheiro Mafra,
140 - das 10 às 11 horas.

ALICE DA COSTA VAZ

'Filhos, genros, nora e netos, convidam os parentes

I
e pes�ôas amigas para as�istireJ;ll'a missa de (i0 mês, por
alma de sua querida e mesquecível, mãe, sogra e avó

I A lice da Costa Váz, a realizar-se na Capeta do Ginásio

:'Catal'inense, às 7 horas do dia 12 de maio corrente.

I Desde já agradecem a todos que compacerem 'a este
I ato de fé cristã. I

I
'

'

Roubos

MOÇAS DESANIM·\ DAS

HOMENS SEM ENERGIA.
.. ,Não é sua culpa!
I!: a. fraqueza que o deixa can-suo. pai;,!.

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

PREGUIÇA E FHAQUEZi\

VANADIOLlos: um terno cinza, escuro,
tipo paletot a 3 botões, ten
do em um dos bolsos, a im

nortâncía em dinheiro de
..

I

sete mil cruzeiros; um casa-

um co, cinza, para homem, de

CONFORTO absoluto·
Grande ECONOMIA

. \

AQUECEDOR ELl:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizonta,l e vertical,

I
• Construção' sólida, .sendc a caixa interna de COBRE e

\' revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Çontiole automático de temperatura por.·'TFRMOSTATO.
'. que proporciona grande eCONOM,IA.

lI"'Jj ( �"j_
'v'6KO
. ,-

.�
,� \

GARANTE O QUE FABRICA
(

,

� I T Z,
As 5 - 8hs.

Gene KELLY - Lesl ie
'

CARON - Oscar LEVANT

em:

SINFONIA DE PARIS

N o programa:

Cin e Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Li;re.

As 8hs.

Gene KELLY - Judy
GARLAND em:

"

CASA, COMIDA E CARI
NHO

Ma rgaret LOCKWOOD .

em:

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços': 7,00 - 3,50

As 8hs.
, Alex SHMIT em:

A FOGO E SANGUE
Richard CONTE em:

ASSASSINO ENTRE ES

TRELAS
Continuação do seriado:

O SUPER HOME�
Con tinuação do, seriado:

O MISTERlO DO DISCO,
VOADOR

No programa:

Cine Jornal. Nac,

Preço única: 3,50

Irrrp. até 14 anos.

As 8,15hs.
Jean KENT - Kirk BO-
I

.

GARGE em:

LAGRIMAS DO CORAÇÃO
No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços i-Loo - 3,50
Imp. até 14 anos.

---'-

frlquezls em geri'
"Vlnbo Creolotado

(Silve�ra)
----

Deseja EmpregO::
Jovem vindo do Rio de

Janeiro recentemente pro
cura emprego com grande
prática de Escr-itór-io e Co
mércio.

Endereçe suas propostas
para Caixa Postal, 325.
Nesta .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



tSTADO'

Estrada que segue para An
tônio Carlos; fundos a Oes
te com terras dos herdejros
dos Cunha ; Norte com ter
ras de João Nunes e ao Sul,

JUIZO DE DIR.EITO DA' que, justificada à poss,e se- com úma cachoeira. 3 -

COMARCA' pE BIGUAÇU .ia a mesma j�llgada por v. Que não possuindo título da
./' excia.,. sendo em seguida ci- propriedade, pretende re

EditaI 'de'citação cc)m o pra- tados os interessados Íncer- gularizar a situação de a-

zo de trinta' (3&) dias tos, por editais, para que a- côrdo com o disposto nos

�. O doutor Osmundo Vie,ira presentem suas contesta- arts. 550 e 552-dõ Código Ci

D,utra, juiz 'de direito da co- ;;ões, opondo-se ao pedido vil e de conformidade com o

arCa de Biguaçu, Estado :ia suplicante, sob pena de, art. 454' do C@digo de Pro

Santa Catal�iria, n,a forma I' iustifi_cada a pO,sse ampla- ceS'so Civil, 4 _:_ O, Supli-
da lei etc. l1ente como esta, sel' Ime- �ànte adquiriu' o -t-e-lH'enQ �rri",
Faz .saber aos que o pre- liatamente julgada a pro· westão bem como 'uma pe

sente edital virem ou dêle �edênéia da ação e expedin- 1uena casfL sita.nQ mesmo>,

conhecimento tiverem qu.e, ,do o mandado que autorize :ié d. Âna Matia dos Santos,
por parte de Constante Gas- fi respectiva transcrição. a qual já se possuia há mais
peri, por seu advogado dr. Dá-se-a ação o valor dé . . .. de 25 anos. O Suplicante
Acácio Zélnio da Silva, lhe Cr$ 2.500,00, 'valor do imó- :iesde a compra mantem alu

foi' dirigida a petiç'ão do teor 'Tel. Biguaçu, 8 de abril de gados os imóveis, os quais
seguinte: Exmo. sr; dr: juiz t953. (Assinado) Acádo �stão atualmente alugados
de d-ireito da comarca de Bi- '.élnio da Silva. 'Selada com ao sr. Aldo Borba, e os ifn
guaçu. Diz Constante Gas- !stampilhas' estaduais no Jostos relativos aos citados

peri, brasileiro, casado, la- valot de Cr$ 3,50, inutiliza- ')ens tem sido' mantidos em,

vrador, residente e. domici- tas. Em dita petição foi da- lia. Assim, vem o sllIllican
liado em. Sorpcaba,' neste dQ o seguinte despacho: R. te requerer a v. excía., se

municipio, por seu ádvoga- hoje. A. à conclusão. 'Bi- :ligne ouvir o depoimento
do, infra-assinado' que,· ,d;e. guaçu, 9-4-53. (as.) O: 'D�- das testemunhas adiante ar

conformidade com o art. 550 tra. :E'eita a c'onclusão, foi roladas, as quais dompare
do Código Civil, quer pro- dado o seguinte despacho: �erão em Juízo independeR
mover uma ação de usoca- Designe o sr. escrivão dia e temente de. intimação, em

pião, para o que expõe e re- hOI�::t para a inquirição das dia e hora por v. excia. de

quer a ·v. excia. o seguinte:' testemunhas arroladas, ci- ,ignados, e com ciência do
1 - Que possile um terreno -ente o dr. Promotor Público, dr. Promotor Público da co

de 245.672 m2; situado ém, Biguaçu, 10-4-53. '(As.) O, marca se processe a justifi
Sorocába de ,Fóra, neste mu- Dutra. Procedida a justifi. cação para: que de acôrdo
nicipio, o qual mede 139,7m., cação

foi e!lta julgada pela �om o art. 454 dQ Código de
de frente, ·a Leste e 1.760m. sentença !lo teor seguinte: Proc.esso Civil, seja julgada
de fundos; sendo que con- Vistos, etc. J.ulgo por sen� por v. excia., mandando a

fronta ao Norte 'com terras! tença a pres,ente justifica- seguir fazer a citaçã� pes- ">J

de Sérgio JlUio EspindoIa.; ção' para que 'produza os soaI dos confrontantes do
ao Sul com as de Cândido seus jurídicos e legais eiei- imó,:eI, berr: como o dl�. Pr.o..::' I .p ,

, I
Lino Machado; a Leste com tos. Façam-se as citações motor PúblIco, o �ervlço do I Óllcc/lle/ld�terras do espólio de Hipóli- requeridas na inicial: a dos Patrimônio da União, em RlIllplIIJ1(9,_., to Machado e a Oeste com' confrontantes e dr. Promo- Florianópolis, por precató� I o SEÚ
o travessão do Timbé. 2 - tor Público poi' mandado; a ria, os interessados in·certos
Que a posse dêste imóvel, do Delegado do Serviço do por editais em 30 dias, sen- SOBRÉTUDO
vem senqo mantida pelo su- Patrimônio da União", por do uma públicação no "Diá-'I R'J:'UIJJ:''Rp-llcante: e seus antecesso- [)recatória, que deverá ser

�
l"Ío 01icial do Estado" e.·três . \:F;;;;J/.;.;;.'J/l_jl:._J_

l;es, mansa, pacificamente, expedida ao Juízo de Dire, i- ',em um jornal de F, lorian,Ó-.I -

- \ DE PURA lA Isem opos'ição nem interrup- to da la. Vara, comarca da, 'Jolis, para, querendo, ·con- _ SOB MEDIDA _ -,'

ção e com�.o "animos 'dom'i- �apital; a dos i?teressados, testarem a presente ação I , , . -".
ni", há mais de trinta anos. mcertos, por edItal, com o dentro do prazo. legal, ; sob LOJA: Rua_ FelIpe Schmldt

3. - Que o suplicante, não prazo de trinta (30) diás" pena de justi�icada a posse' 7-A
possuindo título ,sôbre o re- publicado tr�s (3) vezes em' do requerente ser a ação FLORIANóPOLIS

-

ferido imóvel, quer de' acôr- jornal da Capital e uma {1)' julgada procedente e e�pe-
do com ó art. 550 e 552 do vez no "Diário Ofiçial d.o: iindo o mandado que auto

Código Civil e nas .disposi-' Estado".' BiguaÇu, 20-4-53. r'lze a respectiva transcri
cões do árt. 454 do Código (as.) o. Dutra. E' para che- i cão. Dá-se a presente o va

de prí-ocesso Civi( conseguir gar ao conhecimento dos in" 'or: de Gr$ 1.9.00,00', que é o
r O domínio sôbre o terreno. teressados, passa o presen- valor do imóvel. Nestes têr- Por motivo dé entrega do
Nestas condiGões, de confor- te edital com o prazo de mos, com os documentos a- d t' t I d- _Jréclio on e es a ms a a o o

Ínidader- c.om os artigos d.o trinta (30) dias, publicado e nexos, P, : deferiment.o. ,Bi-
8,11' São, José, na Cidade de

Código Civil, acima citados, fixado na forma da leLDa-. guaçu, 23) de março de 1953.
e nos· têrm.os do aTtig.o 454 dO'e passado nesta cidade (Assinado) Acácio Zélnio
do Código de Pr.ocesso Ci- de Biguaçu, aos vinte e três da Silva. Selado com estam

vil, pede e requ,er a v. excia., dias do mês de abril do ano' pilhas estaduais no -valor de
Re digne ou:virco dep.oimen- de mil novecentos e cin- Cr$ 3,50, inutilizadas. Rela
to das testemunhas abàixo' quenta e três. Eu, Qrlando ção de testemllnhas: 1 -

a rroladas, com ciência do Romão de Faria, ,escrivão, o Levino Alexandl:e, da' Con
dI. Pr.omotor Público e em fiz dactilografar e subscre- celçao, brasileiro, casado,
dia e hora designados por v: vi. Biguaçu, :23 de abril de alfaiate, 2 - João Nunes, Duas mesas de Snocker.

excia., em cuja audiência 1953. (Assinado) Osm'und.o brasileiro, casado, indus- , Mesas, cadeiras, louças,
compareeerão as testemu- Vieira Dutra, juiz de direi- triar. 3 - Aldo Borba, bra-l vitrines' etc.nhas independentemente de to. Confere com o original sileiro, casado, padeiro, to-

_ Pi'eç; de ocasião
'

intimação, para que após se- afixado l!0 lugar do costu- dos residentes nesta cidade. I
.

jam os confinantes do imó-
I
me. O escrivão: Orlando Rol. (As.) Acácio Zélnio da sil-I Praça Nereu Ramos

vel citados pessoalmente e mão de Faria. va. Em dita petição foi datlo I 'Biguaçu, 15-4-953.

releitura Municipal
de ,Tijucas

EDlT ·\.L DE CONCORRil:NCIA PÚJ3LICA -

-

•

SERVIÇO DE CALÇAMENTO .

J

FAOO püRLICO DE ORI?EM 'DO S�NHOR PRE-.

TO MUNICIPAL, que no d.la 15 de M�lo do an? cor

te às 15 horas, na Seeretan_a da P�ebfeltudra, 5seOIO-aOo re-

•

1 • stas par-a execucao das o ras e. me-
l( as propo .

..
. ..

d d de calcamento e 1.000 metros de meio fIO,
s q lia ra os c '.

, , .' .

I. I'velamento com mlCIO no dia 15 de Junho,
USlve n ' , "

artid da Praca Nerêu Ramos e de acordo com as
paI I a •

uintes c6ndições:

a) _ As propostas em' duas vias, �evidamente a�si
'nndns data�las e s:ladas, com f'irma reconhecida
em cartório, deverao ser apresentadas em envo

lucros fechados, no dia e hora acima indicados.

bh- Preço bás}co pormetro. qu�drado de calçamen
to, e metro 'linear de mero fIO, col�cado. ,

c) =-- Condições de pagamento de acôrdo com a exe-

cucão do serviço. ,

d) - Documento provando idoneidade comercial. '

é) - Prova de que exerce atividade de profissional
há mais de 5 anos e que está atualmente em ati

vidade.

_ A Prefeitura reserva-se o direito de rejeitar
,todas as propostas que forem apresentadas e

anular a ,concorrência, desde que nenhlÍma de

las satisfaça os interêsses municipais, não ca

bendo, neste caso, aos propon,entes,' direito de

qualquer indenização.
_ Os interes'sados' poderão obter mais esclare

cimentos e informações necessárias à apresen

tação da Pl'opó,üa, :na Secretária desta Prefei.

, túra. , .' ,

E para qUe ch�gu,.e ao conhecimento de tO,dos, o Sr.

Prefeito l\1tmicipaV mandou lavrar o presente EDITAL,

para a devida divulgação.
Prefeitura Municipal de Tijucas, em 15 de Abril

de 1953.
.José Corréia de Amorim - Secretário

;
,

ED.·ITA,�·

E 0'1 ,T A'L'E"C I TAL. MOVEiS
íUIZO DE DIREITO' DA

'

.
'

, DE A
-',.,.

d ;r
-

I Vende-se á Rua Blumenau
.

'.. o seguinte despacho: R. ho- JUIZO DIREITO D ,de Direíêo >\ J.� Val�fl, da .

"
.

COMARCA DE BIGUAÇU je. A. ii conclusão. Biguaçu, _COMAHCA DE BIGUAÇU comarca da Capital; á dos' i�. 71 um aparelho de _RadIO
Edita] de citação com o pra- 8-4-53. (As.) O. Dutra.Fei-' in.teressados incertos, por I Philco,' quadros, camas; por-zo de trinta (30) dias ta a conclusão/ foi exarado Editalde citação com o pra- edital com o prazo de trintà tão de ferro e miudezas.

O doutor Osmundo Vieira' o seguinte despacho: Desíg- zo de trinta (30) dias (::lO) dias, publicado três --'-', _

Dutra, juiz de d ireit« da co- ne o sr. escrivão dia e hora O doutor Osmundo Vieira

I
(3) vezes em jornal da Ca-

V dmarca de Biguaçu, Estado para 1t iriqu iriçâo das teste- Dutra, juiz �e direito da co0• pital e uma (1) vez no "Diá-' en e-sede Santa Catarina.ma forma mnnhas arroladas, ciente o marca de Brguaçu, Estado rio Oficial do Estado". Bi- '

.

da lei etc. dr. Promotor Público, Bi- de Santa Catarina; nâ for- gua çu, 20-4-53. (Assinado) O Bar MOTORISTA, Rua
Faz saber aos que o pre- guaçu, 9-4-53. (As.) O. Du- 'ma da lei etc. .

. O. Dutra: E para chegar ao do Mercado n. 39.
sente edital virem ou dêle trá:: Procedida a 'justifica-. Faz saber aos que o pre- conhecimento dos interessa- Tratar no mesmo .

conhecimento .tíverem que, cão foi esta julgada por sente edital virem ou dêle d' t
I

dit I
, .

'

, '., h' t· lOs, passa o presen e e 1. a --- --

por parte de Ângelo Vitali, sentenca do teor segumte: con ecirnen o. tiverem que, , d t " t d' V d.

t d M'
,. ! com o prazo e rm a Ias, en e se uma'por seu advogado dr. Acá-. Vistos etc Julgo por sen- por par e e arra Júlia dos I bli d f' d for"

- ','
, , •

, , I. pu Ica o e a Ixa o na -

cio Zélnio da Silva, lhe foi tenca a presente justifica- Santos, por seu
. asaistente

I di' D d pa ado• .'

di
.,.

d J G
. ,ma a er. a o e ss

C A 5 Adirigida a petição do teor ção para que produza os JU 1�lano, r. aymor. u�- i nesta cidade de Biguaçu,
seguinte: Exmo.. sr. dr. juiz- seus [urídicos e legais efei- �a�'aes Collaço, lhe fOI di-

I aos vinte e três dias do mês
de direito da comarca de Bi- tos. Citem-se os confronta�- rJ�ldta �EPetIçao del° t,:o: sde- i de abril do ano de mil nove- Sita a Praca da Bandeira,
guaçu. Ângelo Vitali, brasi- tes e o dr. Promotor Púhlí- gum e: xmo. sr. 'r. JUIZ, e; - t' '.

t trê 23. Preço Cr:$'l?O.OOO' ,00 11'-. direit d
.

d B'
I cen 05 e cmquen a e res.

_

-

·leiro, solteiro, maior, car- co, expedindo-se o rompe- irei o a comarca e 1- I' E 0'1 d R
-

d F .

d d" T t
guaçu .. Diz Maria Júlia dos' .u, r:1? _0 ,om�o ·e

.

a- vre, .e espes.as, ra ar com

pinteiro, residente em Flo- lente mandado. Publique-se
" t' braailei ., J: na, escrrvao, a fIZ dactilo- Egídio Amorim, rua Santos

rianôpolis, -por seu procura- ':!'dital,' com 0 prazo de trin-: zsan os, rasi eira, viuva, re- i- , bscrevi B' D
. 'dr' t A tô

.

C I
' grafar e su screvi. iguaçu, umont, 6.

dor e advogado registrado ta (30) dias. uma (1) vez no :31 en e e� , � orno ar os, 23 de abril, de 1953. (As'si-'
"

• .

na O. A. B., secção deSanta "Diário Ofi�ial do Estado" neste mumcrpio, por seu as-. d' ,\ O 'd V· ., D 'Ve de se. , .. , . na o__, , smun o lelIa u- n _

Catarina, sob n. 512, o ba- e três (3) ....ezes em jornal sístente judiclârio, que pos- . .

d di it ch f
.charel Acácio Zélnio da Sil- da Capital, para a citação sue por si e por seus ante- tra, JUIZ ,e. Irel�. n -ere .

'.
.

'

. .'
-

'
.

h'
.

d 't .

t
com o or-iginal afixado no Uma casa de material st-.

.los interessados incertos cessores, a ma is e rm a
'O

'

. I
C·

,
.

I ' •

'f' . lugar de-. costume. esc.rI- "la em, ,oquell'os, na praIa
Expeça-se .carta precatória anos, m�nsa e pa:1 Icamen-

viío: Orlando Romão de' Fu- I do meio. '

ao Juízo de Direito da la. te, sem mterrupçao, nem 0-
ria.

.

I Informacões nesta Reda-
Varà, comarca da Capítal, posição, um terreno situa-

"

para a oitação do Delegado -do em ,Antônio -Carlos, no
__r_.\,'_ -.---.-----�•. ;� ......_._---. ;.--:--_. ,_ -_.-

do Serviço do Patrimônio da município de Biguaçu, com ,Cera
A

·ml·ca' 'S'-,·'a-·'o ··Cae'lanoUnião. Biguaçu, 20-4-53. a área de ..

' 56.496 m2 (cin-
,.

'As.) O. Dutra. E para che- quenta e seis.mil quatrocen
gar aO'conhecimento dos· in- tos e noventa e seis metros

teressados, p:1ssa o presenté qugdrados), medindo 66 me

edital com o prazo de trinta "tros de frente, por 856 me

(30) djas, publicado e afi- tros de fundos, com as se

xado na forma 'da.'lei Dado �uintes confrontações: ao

e' passado nesta cidade -de Norte, com terras de Valde

Biguaçu, 'aos vinte e 'quatro ,miro Rios; ao Sul, com ter
lias do mês de abril de mil eas de Antônio Medeiros; a

novecentos e cinquenta e Leste, conrterras de Gern�a
;#ês. Eu, Orlando Romão de no Valt'er, Manoel Júlio Coe
Faria, escrivão, o fiz dacti- lho e Campolino João Elias;
ografar e subscrevi. Bi- 1 Oeste, com terras de Val

guaçu, 24 de abril de 1953. Jemiro Rios e Jose Antônio
(Assinado) Osmundo Vieira Weber; e como não possue:
Outra, juiz' de direito. Con- título de domínio, quer, -pe-

I
-' ..., ---

fere com o original afixado rante V. excia., regularizar Grande Dr·lente de S Catar·IDalO, lugar de c.ostume. O, es· os seus direitos sôbre o re-
'

,

•
'

crivão: Orland'o Romão de ferido imóvel, pela ação de
.

.,

Faria. usocapião, com f?n.dame�t,o I' CONIVT.E
no art. 550 do Codlgo CIVIl' -

I O Gr:. l\Iest:. do Gr:. 01':. de ,Santa Catarina, Con-
e segundo o processo <:!sta-, .

1 , •• :'; • •

b l'd t 454
! lIaa o- Po v .• Maç .. de sua Obed .. , o Ih .. de outras

e eCI o no ar. , "e- ; ..---,
O

.

t 'd' C 'do d _

I \)obed:. e os ·de passagem pGr este r :., bem como suas

A I
il'um es . o o Igo €; - hJ-

I' F 'I'
. "

C
.

I F b'.

. C"l N t d'
I L�xmas ' aml las, para assl�t1rem o eremonla une re

.

uga-se .��sso IVI ..
,

es as
.

con I-Ido Gr:. Dignot:. membro do Sob:. Frib:. de Ju�t:. Maç:.
:;oes, reque·r a v. excla. que,

I" CYRO GUIMAILiES TEIXEIRA.
'

Aluga-se uma sala com na forma do art. 455 e se-
.

,

, .

' ,
.

, . '. - Que o Gr:. Or:, de S. C. fara realIzar na nOIte d,e 8
;)3m2 para comercIO, ou es- rlpntes do C. P. C" se pro- I '

., te>
A

�'19 30 h ..' 'd d 'p d "

'

,
o

d'
. .

'd' . h
_.

1 ,10· COllen ... mes, as , G.as, na se e o o er a rua
Titório com vitrine pró_:e a em Ia, ora e

-

ugar '\:"d '1- 'R' ..;" ,

-

'SO' . .

,
, .

d d'
I I a ,,,nos 11, •

" nt. d 't
" mteclpa amente,:- ,eslgna- i Tn ,,: ror Smo'Kl'urr·JrIa e e", ela e aço, SI a a '".,.

d I húub: ,<> ou preto..'

:los., com clenc·la. pl:evla o, .
.

�

y. A' C' -'- G' M t'"ua 2!1 d� maio no Estreito,. d�-: P:omoto,': P��lico: a au: I ...,
..

'.'
.
r.. es re

.

\0 lado do n. 720. Vêr e tra-- chencla de ,JpstIfICaçao de I
��).-<�(�()....o.-.<��

;ar com o proprietário no posse, com os depoimentos
'itado número. las testemunhas abaixo. ar-

,-oladas, feito o. que, julgue
v, E)xcia. a justificação·, man
lando citar'pessoalmente os

nencionados confrontantes
lem como o repres.entante
lo Ministério Público ,e o

3ervico do Patrimônio da
'Jni:ã� e por editais de trin- .().....()�().... ().....().....()�().....(,._.()�().....()..
;a dias os Interessados - in-

:ertos, para contestarem a

presente ação de usocapião
10 prazo de dez (10) dias,
1ue se seguir ao término. d,o
prazo. do edital, na qual se

.

Jede seja declarado o domí-
IÍo do peticionário' sôbre o

dudido terreno, prosseguin
do-se, como de direito, até
final sentença e execução.
Dá-se a causa o valor de ...
Cr$ 2.100,00. Assim, D. e A.

esta, P. deferimento. 'Bi
guaçu, 8 de abril de Hl53.
(Assinado) J'aymor ,.Guima
rães Collaço. Rol de teste-
munhas: Joãó Francisco . . ,

El1as José Coelho -Vieira O()�!�()4,,"()�)'_'(l·_••()'-'<�)�)..-.<.

����i��as�;!:', :��l�;d�;::�li Aten-ç'a-OreSIdentes em AntOnIO Car-
.

los. Comparecerão indepen- '

dentemente de intimação. Aluga-se ou vendecse ótima residência (toda,' de
�m a dita petição toi dado· lvenária) situada no Bairro Bom Abrigo (local de gran
) seguinte despacho: ·R. ho- de futuro). 'Construção nova, 3 quartos, sala d,e jantar,
ie. A. à ,conclusãol Biguaçu, :ozin�a, banheir'O com instalações sanitárias completas,
l-4-�3. (Assinado) O. Du- �ala Ue visita, ampla varanda, distante 20 metros da
tra. Feita a conclusão foi práia. Venda a vista ou a prazo (tabela price).
�xarado o seguinte' despa- : InforÍlHlções no local com o proprietário do bain�o.
C!ho: Designe o sr. escrivão

' ,

'lia e hora Para a inquirição ��,....(�-�__._

::Ias testemunhas arroladas,
ciente o dr. Pl�omotor Públi-

t I''GRIDECIME'N,,TO, E MiSSa":0. Biguaçu, 9-4-53.. (Assi-
nado) O ..Dutra. Procedida
,1 justificação foi esta jul-, Vva. Hilda Pirath Rosar, filhos, irmãos, genro, nora,
gada por s,entença do teor lletos, 'sobrinhos, cunhados, cunhadas e demais parentes
eguinte: Visto's, etc .. Julgo (;0 falecido Primeiro Tenente da Reserva do Exercito
)01' sentença a pres�te jus- (José Marcos Rosar), falecido no dia 2 do corrente l,llês,
tjficação para que produza agradecem a todas as! pessôas que os confortál:"am neste
(JS seus jurídicos e legais Ião inesp�rado e doloroso transt:, .estendendo sua graÚ- .

af.eitos. Façam-se as cita- dão espeCIalmente ao Frei Gentil pelas suas confortado.
ções requeridas na inicial; l'as palavras, e que aconpanharam o féretro até � sua

a dos confrontantes é dr. ultima morada,' e bem assim aos que enviaram telegra
Promotor Público por man- mas cartões e .flôres ,e todos pois, mais uma vez os seus

dado; a de delegado do Ser- s�nceros agradecimentos.
viço do Patrimonio da Uni- Convidam a todos os parentes e pesSOas dé suas re

ão, por precatória, que de- lações 'para a missa de 70 dia, na matriz do sub-distrito
\'.erá ser expedida ao Juízo·! do Estreito, às '7,30 horas do dia 9.

-

va, com escritório nesta Ci
dade, quer promover, :com

fundamento nos artigos 550
e 552, do Código Civil, uma

ação de usocapião para o

que expõe e requer a v.

excia., o seguinte: 1 - Que
o suplicante p.ossue nesta

Cidade, na Estrada para

Ant(mio Carlos, um terreno�
cuja posse vem sendo. man
tida pelo suplicante e seus
antecessores, há 'mais de

. trinta anos, mansa, pacífica,
nem oposição nem interrup
ção e com'o ânimo de dono.
2 __c_ Que o citado terreno
tem a área de 1.560m2, sen

do as confrontações do mes

mo: frente a Leste com a

'ratamento da sifilis
E PLACAS SIFILITICAS.

Elllir de Nogueira
Medicação ::uxiliar no tra·

tamento da sifilis.

E.iij,-;;g;di
Família' que se muda pa-

'a pôrto. Alegre, necessita

le uma �ri1pregada' para. le-
lar' consigo. Bom ordenado,

Tratar 'à Avenida Mauro

Riamos, 240.

Bigllaçu, ven.de-se os se-

guintes utencilos:

Um� sorveteria marca

BacellL
Uma geladeira

Copeland.
marca

7

TUOi ,( }�� .PREN�B..tJOS. TELHAS, LADRI
UIOS. RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TÁRIO
PRON�l'A ENTREGA

OsnyGamal'Cia.
i",-,_J'\;';.i:.1 COELHO. 14 - Caixa Postal,

2:W -'-. Fl(�rianópolis.. .'

lH.STRIBLIDORES·

OLH� - OUVIDOS -� NARIZ. GARGANTA
DR •. GUERREIRO DA' FONSECA

••peclau.t. d. B....ltal .

-

P..-tC'illtÁ de OcuJOf!! � .[t}:;'Bme de Fuado d. OÍho para

IAalufieaçio da Pressio Arterial.
MOderD,. Ap,arelhal'em.
� ,'. '

f C�Wlul�Órlo .- Visco.de d. Ouro llreto. I.

Participação
•

Al'i Silva e senhora, partICIpam aos parentes e pes
ôas amigas o' nascimento de sua primogenita MARIA

,�IATRIZ, ocorrido na lY,Iaternidade Dr. "Carlos Corrêa",
,o di� 5 do corrente.•

CARPINTEIROS NAVÀIS
Pre'cisa-se .

DO ,Estaleiro da Arataca

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



RIO, 7 (V. A.) - Foi en- oito de março ?e 1940 e '"

I acôrdos onerosos judiciais
dereça do requerimento on- 2.436, de 22 de Junho do mes- lou extra-judiciais;
tem ao presidente da Câma- mo ano; , I 4) - Nas reações cons

ra dos Deputados, sol lcitan-" 2) - Relação de todos os tantes dos itens acima de
do da Superintendência das bens posteriores' adquridos vem constar os nomes dos
Ernprêsas Incorporadas da em virtude de incorporação, primitivos proprietários, no
União a relação de todos I compra, desapropriação ou caso 'no item 1 .e dos adqui
bens que passaram ao seu qualquer outro modo de .a- rentes, dos promitentes e

patrimôn io na época da in- quisição; _' anuentes, etc., no caso do
corporação, os bens poste- 3) - Relação circunstân- item 2, inclusive também o

dormente adquiridos e o ciada de tôdas as operações . valor da transação, o cartó
histórico circunstanciado de realizadas com os bens cí- do em que foi lavrada, e o
tôdas as operações realiza- tados nos n. 1 e 2 deste re- esclarecimento sôbre se .foí
das, com o nome dos pr ími- querimento,- incluindo além ou não enviado o processo clássico ou científico, inclu- convidados 12 conferenci
tivos proprietários, dos ad- da venda, promessa de ven- à apreciação do Tribunal de indo jornalistas, chefes de tas, sendo
quirentes, promitentes 'com- da, da ação em pagamento, Contas e em que data". repartições e auxiliares, a- com residencia ou não n

���l���:�: intervenientes e

Jornal."sta Amer•.cao'o I' cadêmicos, diretores o li Estado; os outros 8 d.everã
3 expu - .membros de. diretorias de ser membros de universidaO autor do inquisitório,

deputado Guilhermino de d 'A tlll I associações e cursos, por- des ou institutos de cultu

Oliveira, esclarece que esses SO a rgen IDa tanto pessoas que conse- ra, ou ainda considerado
dados servirão de inicial ao NOVA IORQUE, 7 'cu. (sua última informação" o guiram exerce�' suas ativí- de notável saber.
inquérito que sôbre o assun-

P.) _ A National Broad-: correspondente declarou que dades em ambiente de

CUI-,to instaurará uma comissão

Iparlamentar já nomeada. casting Company anunciou tinha o. propósito de seguir tur� e de representação na, Pro�idências estão s�Jk{}o �"Requeiro a V. Excia., de que seu 'correspondente em para Montevidéu; SOCiedade.
.

'

I encamlllhada.s �ara asf{e ,

acôrdo com o que dispõe o Buenos Aires, George Na- ,Um porta-voz da NBC dis- Os cursistas do ano pas-j rar a contínu idade, para
artigo 97, itens e parágrafos tanson, recebeu ordem de st que a emprêsa espera re- sado que receberam ou não I os anos vindouros, desta i-"""
do Regimento Interno, e pa- deixar a Argentina, até ao. ceber de Natanson mais de- o diploma, poderão nova- niciativa de ordem cultural
ra que· possa servir de in i-

mente s e inscrever, com 'di- I, do -Estado 'de Santa Catarí-cial a elaboração do inqué- manhã, o mais tardar. talhes sôbre a ordem de ex-. .

I
I

f'
r ,

bid
...

rito de que cuidará a Comis-I Funcionários da compa- pulsão. Natanson, que tem reíto a no.vo dip orna, ten- i na, -e �ue 0.1 rec� I a com

são Parlamentar ontem no- n h ia declararam que o' "vis- 31 anos de idade, estava na do-se em vista que os assun-
l
as maiores simpatias dentro

meada, requisitar da Supe-: to" no passaporte de Natan- Argentina desde 1951, onde tos -a serem versados e os
I
e fora do Estado; essa con

rintendência das Emprêsas
'

son estava a ponto de ca- foi contratado para corres- conferencistas serão dife-' tinu idade- sob bases mais
Incorporadas os segumtes i

rentes, constituindo novo' sólidas. pode ser considera-dados: _ I ducal' e que lhe foram envia- pondente da NBC, há um

I1) - Relação de todos os dos credenciais, e outros ano. ciclo. da g:arantida, mercê dos
bens incorporados ao patrí. documentos, a fim de que O porta-voz que deu essas E' pensamento da direção grandes nomes da Intelec-
mônio da União por fôrça' , info rmações acrescentou do Curso realizar as conf'e- II tualidade "barriga-verde"_ éonsegu Isse ,uma prorrog�- ,

dos Decretos-lei 2.073, de
ção ; mas esta,lhe foi nega- que Natanson é ex-comba- rências nas tardes de+. que se lêem na Comissão

II.arma I Eo- da. Simultâneamente, rece- tente da Armada dos Esta- do ou em dia,s fe,riados, a I Organizadora do Curso.
a beu à intimação de manei- dos Unidos, na qual serviu

cbeDte do Ama- ra sumária, pára que saisse durante a segunda guerra

do país. mundial. Posteriorme n t e.

zooas A National Broadcastíng dedicou-se a atividade, de

• 'InqueritoI '

o Que Deseja Saber A
Parlamentar

Comissão
-- ----- ._--_., .. _-

FlorianÓI)olis, Sexta-feira, 8 de Maio de 1953
'

, ;.2!�J'I���.�!IJift�''I\i}��, '!t' <>; ;,J ,�,_,,',.

Assembleia Legislativa
Sessão do dia 7-5.:53.
Presidência: Volney Col

laço de Oliveira.
Secretaria: 'Lenoir Vargas

Ferreira e Elpídio Barbosa.
HORA DO EXPEDIE�TE,
1170 aniversário de funda

ção da cidade de Tubarão
"

Para solicitar um voto de

congratulação pel� --passa

gem do 1170 aniversário da
fundacão de Tubarão, subiu
à trib�na, o deputado Fran
cisco Neves. O requerimen
to do referido deputado, me
receu dos presen tes, apro-

munic ipio, demonstrando a

necessidade inadiável de um

tratamento excepcional para
os produtores daquela te

gião. A seguir informou que
a Coap estava na disposição
de atender suas pondera
ções, considerando a posi
cão geográfica do municí

pio de Chápecó e o seu afas
tamento dos centros consu

nidores catarinenses, o que

'mplicava na ímpraticabili
jade do suprimento em con

dições �econômicas dos mer
cados do litoral catarinense.

vacão unânime.
Ü�ina Siderúrgica da La- Como de costumefo depu,

guna cado Paulo Marques, preten-
Na tribuna, o deputado deu, atravez de apartes, en

Coelho de Souza, solicitou, trar no assunto, para dizer
se enviasse aos lideres dos que já havia tratado do pro
diversos partidos" com as-, blema abordado brilhante-
/sento no Senado, um tele- mente, pelo deputado Var
grama solicitando, dêem a- gas Ferreira, o que não con

poi à emenda do Senador seguiu, uma vez que toda
Alencastro Guimarães, ao Assembléia soube que s. exa,

Plano Nacional do Carvão, conforme declarou,' esteve
criando a Usina Siderúrgí- na Coap, tratando de um as

ca da Laguna. sunto isolado, quando o as-

Em discussão, o requeri- sunto focalizado pelo depu
mente, falou em nome da tado Vargas Ferreira, foi de
bancada pessedista o depu- 'ordem geral, 'isto é,' em be
tado Tenório Cavalcanti, neficio de uma região.
que emprestou o apoio do Ordem do Dia
PSD aos despachos telegrá- A Ordem do Dia constou
f'icos pleiteados. Também de:
falaram os demais líderes 2a. discussão e votação' do
'de bancada apoiando a me- projeto de lei n. 12-53 -

didà, Autoriza o Govêrno do Es-
960 aniversário do CeI. B�- tado a adquirir, por doação,

lizárlo Ramos uma área de terra, no dis
Solicitando um voto de trito de Matos Costa, muni,

júbilo, pela passagem do 96° cípio de Pôrto -Un íão.
aniversário do CeI. Belizá- 2a. discussão e votação d,
rio Ramos, usou da palavra projeto de lei n. 204-52 -

o deputado Celso Ramos Considera de utilidade pú,
Branco. blica o "Instituto Gatarinen-
Apoiou a solicitaçãó, em se de Geografia e' Pescas. Cio

nome de sua bancada o dep. entíficas", com sede na ci-
-

Ribas Ramos; I jade de Florianópolis. 'i1eira de Assistência e oA votos: aprovado, unani- Discussão e votação do
" ..

"

memente. , projeto de lei n. 157-52 gOVên,lO p!:ruano, num ges-

Serviço telefônico Florianó- Concede ptmsão mensal de i to humano altamente simpá-
polis-Lajes-Vacaria Cr$ 600,00 à viúva e aos fi- tico, enviaram ajuda con-

Na tribuna, o deputado lhos menores do s-oldado Pe- creta às populações atingi,
Ribas Ramos, apresentou à dro Frutuoso da Silva, fa- das pelo flagelo das águas,,:onsideração da Casa, um lecido em consequência de

Os viveres e auxílios esrequerimento à Companhia ácidente ocorrido na cadeia
1 f

A .

C t
.

'bl' Ch' tão sendo distribuidos porTe e Olllca a armeuse, pa- )li Ica de apeco.
. _ ' ..', O conferencista, coIl). vi-

ra que esta instale um s,er- Discussão e votação do uma comlssao presidida por
d

.

'd d f
.

,
A' gOl' e ramatIcl a e, ez VI-viço telefônico entre Floria- ')rojeto de lei n. 191-52 - ,�om Alberto GaudenclO Ra- ,

.

lh'd'

l' L' V' A t
. ' . - .J d

.
. . verem imagens esco 1 asnopo IS- aJes- acana. u onza a aquIslçao lJIe, OIF mos, arcebiSpo

metroPolIta-, b d M' I d CFala o deputado Lenoir lotes de terra", ])01' doação
'

na o ra e Igue e er-

V F
. léO de Manaus.

, 's R
..

argas errelra no município de Jaraguá do
TALVEZ SUPERE A EN- vant.es a�vedra, de a�neTFoi a seguir à tribuna o Sul, destinados à construo

CHENTE DE 1922
Mana RIlks e de Carllda

deputado Lenoir Vargas ;ões de escolas rurais. Oliver Labra. Mostrou-seFerreira 'que' em trabalho Discussão e votação do MANAUS,.7 (V. A.) - A
.

t t d t
.

dI' 198 52 mestre em Estatística, sen-In eressan e emons rou a projeto e el n. '- - �leota das águas do Amazo-
formação e colonização do Autoriza a aquisição de umr do ouvido com crescente in-

r.as sôbre o nível do mar
municipio 'de Chapecó e os área de terra, por doação 'teresse e encantamento.

. .hegou, ontem, a 28 .metros t' l'd d G
A

problemas que para aquele no município de Nova Tren- A sessão foi presidida pe-
ICO e ex- I er o overno

. . . .

d' t
- 69 ceritimetros. Admite-se ' L CA AltmUlllclplO se crearam com a to, destma a a cons ruçac 10 sr. Professor Henrique na amara a.

Proibição da exportação d� de um Pôsto de Saúde. .',' ue, na marcha em que vai, Nessa sua VI'sl'ta a Santa-
- ',la Silva Fontes, Presidenteprodutos determinada pela Di�cussão e votação do ii r..tual enche.nte superará a ' Catarina, teve oportunidade

Coap. Deu conhecimento à parecer exarado ao requeri, .1,0 ano de 1922, 'quando se
(.0 Instituto Histórico e Geo-

de entrar em contácto com
casa de 'ter comparecido, a mento n. 9-52, referente a �l'{'fico, tendo sido iniciad& elementos destac,ados dasregistrou a maior cheia do

I�convite do presidente da Co- instalação de uma Coletoria om brilhantes palavras de classes produtoras, nest�
missão de Abastecimento e Estadual, na localidade dE �io-mar.

'audação do sr.. Professor, Capital, em Criciuma, com
Preços a uma reunião da- Pinheiro Preto, no municí-

H--------d-e--C-a-..
-

0thon da Gama d'Eça, Pre- I engenheiros, e aútoridades
a.uela entidade, onde fize- pio de Videira. O"pt, I I pal'a I'nstalaca- d U

.

�, ""'d t d Ad' C t "

I
>

o ,e uma s;·
ram' Uma exposição sôore a Todos aprovados, por una,

.

",I en e a ca emla a all-
na Termo Elétrica. '

situação economica do seu knfintdade. rid ade !lense ,de Letras, palavras Acompanham-no votos de
que foram lidas pelo sr.

I feliz 'viagem.
DA "Maurício dos Reis, aluno da

mMANDADE DO SENHOR Faculdade de Direito, por-
JESUS DOS PASSOS que o autor, por motivo' de

BUENOS AIRES, 7 (U. NO CHILE '

O movimento de assistên- fôrça maio?:, não pôde com-
P.) - O Ministério dos N. Santiago 7 (U P) . . d" t d t' ' " (;la aos In 1gen es uran e parecer.
"Técnicos anunciá que os Um forte tremor foi obser- (IS meses de janeiro, feverei- Tomara!Y.. assento na me-
,sismógrafos do Observató- vado às 13 horas e 20 minu- 1'0, março e abril do corren- 0a a SI'a. PI'ofessoI'a Leatrl'- Tu - orna aspectos sensacionai�rio Nacional Argentino re- tos (locais) na região do te ano, foi o seguinte: Con- ,oe Klappotl.." e os SIOS. Sena- t d SA S� e a mor e e onia ampaio.gistraram violento abalo sis- sul do Chile, principalmen- sulta, 4.849; Curativos, .... dor Ivo ;:i'Aquino, Cônsul Ped:�ira, ocorrida no palace-mico, que provocou uma ir- te em Concepção, Chillan e 1.134; Exames laboratório, J�lio Herrera, Professores te do miiionário Teotônio'regularidade do mecanismo Talcahuano, onde atingiu o 607; Raip X, 389; Ondas Carlos da Costa . Pereira, Pisa de Lara. Enterrada co-de registro em fita. 10° grau ,da éscala interna- Curta.:;, 286; Raios Infra faldyt Faustino da ,Silvá e. mo suicida: Sônia, segundoA distância do epicentrü cional, o' que implica que Vermelho, 164; Raios Ultra João dos Santos Areão, En- acabá'm de concluir agorá ossitua-se a cêrca de 1.400 provocou gra"es pr,ejuízos. Violeti, 89; Corrente Elé- genbeiro Vitor Peluso Jú- peritos da polícia" após equilômetros ,desta capital, As comunicaçces. telefonicas 'erica, 20; Metabolism6 Ba- nier e Acadêmico Maurício xaustivas investigàções, fdiem direção de sudoest.e. Os � radiofônica.> desta 10egião :al, lI; Eletrocardiograma" dos Reis. Na numerosa as- -assassinada.
primeiros tremores foram foram cortadas, o que não ti); Radium, 3; Broncoscn- sistêncja, estavam muitos
pressentidos às 14 horas e perl!litiu, até agora, obter piá, �; Radioter'àpia, 283; A polícia está procuran-
20 minutos e 33 segundos precisões.

•

f onizc��ões, 12'; Oxigenote- PoliticO! E,.IPol... do agora descobrir' quem
(locais), atingindo o gráu 7 E' bom lenÓrar que um rapia, 15; Anestesia p/ga-' matou a bela funcionária,
da e&cala internacional. lTandc abalo sismico produ- ses, 37; Eletrocoagulação, SOS figurando como principais

�iu-se, nesta região em ja-; 52; Bisturi Elétrico,' 3; RUSNOS. AIRES, 7 (V. suspeitos, o próprio 'milio-'
neil'o de 1939, fazendo mi- Transfusão de Sangue, 23; ,A.) - O Conselho Superior nário Teotônio Pisa Lara,
lhal'es de vítimas. O tremor Inhaiações c/penicilina, 18; do Pc,rtid'o Peronista expul- Angélica Catarina Cole, da
de terra foi sentido mais a- Tubagem' Duodenal, 3; In- sou de suas filei,ras 64 filia- ,sociedade curi'tibana e uma

tenuadamente, nesta cida- jeções, 17.561 e Fórmulas dos da Distrito de Mendoza, governante do palacete onde
de. aviadas, 14.195. por "desleald-ade e tl'aíção".

,

se veri,ficou o crime. /

l'OS aumentam dia a dia, en
quanto apenas a Legião Bra-

A Confêrêlicia . do Sr. Felix
. Carbajal

Na futura Casa de Sarrta f' professores, homens de le·

Ca,t�rina, realizou-se a 6 ,do tras ,e es-tudan-tes. .

• I
A

-

f' dcorrente, a anunciada con- sessao OI encerra a

!'erência do professor ur�- com palavras do Presidente,
5uaio sr. dr. Félix Peyrallo para agradecer e enaltecer

Carbajal. a luminosa e proveitosa pa-

MANAUS, 7 ('Y. A.) Company revelou que não rádio, tendo dirigido uma

Noticias alarmantes conti- lhe foi dada explicação al- série de programas em vá
n. uam chegando do interior {uma sôbre a recusa da re- rios países da América do
;ôbre a enchente do Ama· novação, do "visto" no pas-I sul,

antes de trabalhar para
zonas e seus tributári'os, Os iaporte de Natanson. Em a NBC.

'

pEdidos de auxílios e socor-

lestra.

Senador Ivo·
d' 4QU O'f)
Retorna, hoje, via 'aérea,

à Capital Federal, o ilustre

conterrâneo, sr. Senador Ivo
d'Aquino, prestigioso prócer
do Partido Social Democrá-

Tremeu' A Terra DI Chile Apuros de Um
'Millonárlo

S" PAULO, 7 (V. A.) -

Nesta cidade, o grau do
abalo foi de 3. Durante mais
de �O minutos os ,sism:ógra
fos da capital argentina re

gistraram abalos.

Corso de Expansão Colto,ral '�

A ·15' do corrente as in
criçóes para êste en

Para o segundo ano �e I �jm de permitir às p�ss
atividades de Curso serao interessadas das c ida

abertas inscrições a partir 1 próximas, como S. José,

de 15 do mês corrente, de- iguaçu, 'I'íjucas, Itajai, Bl

vendo o prazo se encerrar
I
menau, Gaspar, Brusqu

no dia Lâ de' junho próximo. Nova Trento, Imbituba, L

Como seu cedeu para o guria, etc frequentarem

primeiro ano, podem se as- atividades do

prejuízo do seus afazer

podendo solic
sociar ao Curso como in s

critos, todos aquêles cuja

instrução se pode class if i

cal' acima do ciclo ginasial,

habituais,
tal." inscrição.

«SalvaçãO Politica da' Repú
blica» , -afirma Pilla

RIO, 7 (V. A.) - Em reu- I to da Fontoura, d·efenden
nião efe.tuada na noite de' do o regime presidenciaUs
ontem, ,no a-uditório da As- ta. Secundou-o o deputado
sociaç�o Br�silerra de Im- Osvaldo Orico, fazendo am

prensa, representantes de pIa dissertação sobre o pal'.f
quase todos os partidos ma- làmentari&mo, e situando õ).'i

nifestaram, em debates por seus problemas entre nós,
vêzes acalorados, a &ua pre, considerando residir nêle a

ferência por um sistema de salvação do Brasil. Falou, a

govêrno. À 'sessão, que foi seguir, o sr. João Gomes da
presidida pelo deputado Sa- Silva, vice-presidente da
muel Duarte, compareceram Associação Médica Flumi.
os deputados Raul Pilla, nense, cuja, explanação a

Tristão da Cunha, Coelho favor do, presidencialismo
de Sousa, ,J osé Augusto, 0- foi alvo de constantes apar
linto da Fonseca, Ovídio de teso No momento ,em que,en
Abreu, Valdema� Vasconce- cerrávamos os nossos trã
los, Valdir Mitral, Osvaldo balhos, estava na tribuna o

Orico, além do senador A- ,deputado Raul Pilla, q!le
lencastro Guimarães e o sr. ,preconizou a instituição do
Arnaldo Santiago, presiden- I regime parlamentar no Bra
te do diretório do Partido sH, dl:lclarando constituir o
Liberador de São Francisco, mesmo a "salvação política'
em Santa Catarina. da República, como foi a
Iniciando os debates, usou salvação histórica' do impé-

da palavra o deputado Olin-I rio". ..

_

'-()-()-,()._.(!.....(>...-<).....(,.....()�()��.

Queixou-se o sr. Gove'rnaaor de o custo da mão
de obra haver subido tanto, 110 seu govêrno, que
práticamente anulou o excesso de arrecadação, do
Tesouro.

Um operário do Estado, le,ndo o qúeixume go
vernamental, comentou:

- Ora veja! Por pouco pou'co que a minha mão
de obra não vai abaixo! Foi a Justiça do Trabalho,
daqui e de Pôrto Alegre, que me proteg,eu tontra
a diminiução dos meus sal�rios. Por vO,ntade do go
vernador, a gente já estava trabalhando de graca,
Pra riba dos operários êle, inverteu o ditado: q�ís
fazer pouco dos muitos!

;Mas estrepou-se todo!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


