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-ihó�' 9- ('V:'Ã.>· _:_ A refor· inicial da reforma, esperan- ,soai do� presidente na
�

sua nL:ro escolhido continÚa a llic.ados pr,oble.mas �políticos para o sr. Antô.rlo Balbino. A EXPLICA'ÇÁO VARGAS

ma ministerial recomeça a do-se, para dentro de alguns; nomeaçao, que, de acordo ser apenas o sr. Osvaldo A·
I
atmentes as situações de S. quanto à Educação, seria ,A um politico de sua con-

r o ceticismo que se dias, a nomeação do sr, Jan.,' com as combinações polítí.
I
ranha, êsse também depen- Paulo, Minas e Bahia. Os dada seja a Minas, na pes- fiança pessoal, que o inter-

vence
. I' G I t M'

.

té tâ lvíd I
d dA. d

' . . . 1 h T
'

d N I t t ôb
ralíza nos meIos po 1· go ou ar para o nus e· cas em que es a envo VI o, ente o êxito as conver- mmerros, como se sabe, rei- soa (O sen or ancre o e· pe ou recen emen e so re a

gene 1 I'
I ,/

ticos com relação à sua efe- rio do Trabalho. importaria numa'modifica- sações ainda em curso. vindicam para o sr. Lucas ves, seja a Bahia, tudo de. reforma o sr. Getúlio Varo

t-. �

nos próximos dias. A PASTA JANGO ção das próprias bases do! AS PASTAS PROBLEMAS Lopes a Viação enquanto S. ! pendendo da conciliação dos
I
gas "teria respondido: ....

ivacao

I
" I '

I

O�tem, voltava-se .a asse- O .presídente do PTB, en- atual govêrno. Quanto às pastas da Vi. ,Paulo e Bahia, disputam a interesses, mineiros e pau- ..
- Estou disposto a fazer

gurar em fontes politicas li. tretanto, subordina sua a-
I
A PASTA AR�NHA ação, �ducação e Justiça", Justiça" o �rimeiro para o listas. a reforma. Sei que o meu

gadas aos próceres empe- ceitação a um empenho peso
I Além do sr. Jango, o mi- envolverIam, as mesmas, de- sr, Sales FIlho e o segundo I ministro da Fazenda será o

f ma que a _ '" Osvaldo Aranha, e que o mi.
nhados na re or _,,'_,,_,,_u_,,' ...O_O"'O'_'O'_'O <,..'

mudança dos ministros esta- t. DIRETOR ,� ! � ! nistro do Trabalho será o

•
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�

O
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itei d
ria na dependência da so u- , mais 8n 110 la- 'ango. as nao acer er na a

ção de três probl�mas poli. Rubens de i c ,io rde S. Catarina c ! quanto às outras �astas. E

tíeos _ os do preenchimen- j' Arruda Ramol ! ,t I cada uma delas, nao se de-

to das pastas d� Viação, Jus.

,� 'GERENTE I
c Ano XXXIX c

'

ve esquecer, são problemas

Ed açao I , , politicos que tem de ser po-
tiça.e uc .

DominlOI F.
O CARTÓRIO DE c � N 11 684 c liticamente resolvidos.

SEGADAS I de Aquino • I
.. I w.<O��S�T

' , -

o cartório dado ao sr, se-. -.<_..�--� �')�()_()...o...o...o.. « E ADO"
gadas Viana seria o passo Ediçlo de hoje - 8 págs. lo w1'Ianópolis, Domi;go, lod';lvi;i;;-d;195'3- Cr$ 1,00 O ESTADO não circula •
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,.. '% Ao da ISIIva 113, com uma edição espe-

T ' dear a administra- as ordens de dois Secretá- Ao conc ulr O estagio, na Ja. Camara cial, comemorativa do seu

nrpe .

d G
A

d E t d
çâo é argumento que os de- �lOS .

o ov��n� ? tS a dO. Criminal, do Tribunal de Jusnçe, o A exma. sra, d. Ruth 40° aniversário.

magogos de aluguel têm ati- egurram a. In a JUS a a .I
H k d S'I d' NU D N d d oepc e a I va, ig- -

1ft Trado contra os que formam '.' ., eixan e-a sem au-

dr. Rober'o· uedel-ros, recebeu cert_ au rama
a oposição. A par disso, o, torídade mor�l�pa�a f�zer .I 1". níssima espôsa do sr.

governador que até hoje qualqu�r �e�trIçdao as a�l�u. nbo�a homeneuem dos
..fmagl-s'r�dos

dr. Aderbal Ramos da 80lD8S
dispôs das maiores somas de does e. �ed�lsoes a oposiçao. -:, !I .I ... Silva, ex-Governador do _ O

d. h
. pÚblico _:_ e que episo JOo, na sua crueza, .RIO, 9 (Especi,al.) -' Ter- cultura invu lgar. E' o. pen-,

por VII' hombrear com dois Estado e Presidente da
M�XICO, 9 (U.P.)

In erro
� f' bi t d t t '3 d d V

I ex-presidente de Cuba, Car-
não realiza nada.r0rque nao OI o je o e umA probel�'o, minou o seu estagio na a. sarnento e que um la . mestres, a quem acostumei ímportante firma Car-

A' I' ante ontem na ssem ela . . los Prio Socarras, negou ca-
tem competencla para P am- d'- '. denu- Câmara Criminal do 'I'ribu- Excia. permanecerá def in i- admirar desde que" ingres- los Hoepcke S. A., Co-
r - vive a queixar-se de o Jovem e vrgoroso epu- nal de Justiça, o dr. Rober-' tivamente ao nosso lado nos sei em 1940, e em 20 lugar/�:r de meios. Como os falo tado Gallotti Peixoto, que

I
mércío e Indústria, vê

s:s �endigos, S. Exa. tem. o exp.ôs a� Legislativo estar- to Medeiros. conforta, pois virá elevar de temor, porque sincera- transcorrer, na data de

veso das lamúrias: o Legís- recld? a Indecorosa manobra \A.ntes de encerrar a últi- com sua atuação a Judica- mente' temia não poder cor- amanhã, o seu al)iversá-
lativo nega-lhe a esmolinha udenísta contra o progresso m� sessão da 3a. Câmara

I
tura brasileira. ' responder ao que de mim rio natalício. _

de pequenos e ultra-mõdi- da sua terra. Crimínal, o seu Presidente, I O sr. Presidente pediu deveria ser exigido. Talvez

cos aumentos de impostos. xxx
dr. Adelmar Tavares, diri-' fôsse consignado em Ata es- nãd tenha 'feito o que deve-

o de vendas e consignações, As mentiras e intrigas ,
.

I I' g indo-se ao Des. Roberto ta homenagem e terminou: ria,mas fiz tudo quanto pou-
para citar, segundo os cál- com que o jorna pa aciano , ,
'culos oficiais, renderia uma procura desprestigiar a AS-l Medeiros proferiu, as se-" "Oficie-se ao Desembarga-

miserinha! Calculamos em �embléia, ti.ve�am, an.te.on·1 guintes palavras: ,I dor Presidente para que

mais de, 20 milhões o exces- �em, do proprlO preSIdente conste na folha do homena-
d L

.

I t'
.

f "HoJ' e chegou o Desem-'
.

soo E fomos exa.tos, confor- o egls a IVO, a maIs oro

R b t M d'
, geado essas Justas homena-

me a Mensagem comprova. mal repulsa. A energia com bargador o er o e eIras

Os outros, cujos aumen. .:jue o chefe desse Poder ao termino de seu estágio
g'ens da,3a. Câmara Crimi-

.

'1 d nal".
tos os representantes do po- anIqUl ou os enre os e as entre nós e é com tristez:l

vo' vetaram por dever de o. lleivosias do órgão gover- C,om a palavra o Desem- Vieira. Deixo com muita
que o vemos sail' de nosso

brigar 'o governador a cum- nista possivelmente chama· �)argadqr Medeiros, dirigiu- 3audade a 3a. Câmara Cri-
, " � • . meio. 'Duranfe o tempo em

prir sua' plata,forma,. contrá.
ra a razao os responsavelS

ria aos aumentos, assalta- por' �quele jornal. que aqui esteve foi. V. Exa.

,riam a bolsa popúlar em xxx de urn� eficienCia iuvu1gat,
mais de três vezes o excesso

' Enquanto �'or aqui, a po- trabalhador inveterado, me
do tributo aumentado. Afo- pulação amarga a falta de

recedor de nossa admiração
ra esses aumentos ruino'sos leite, que praticamente de·

d t t tanto na rapidez de seus
,

e escorchantes, o �gislati. �apareceu os pos os e em

� venda racI'oinada na USl' J'ulgados como na segura,l-
vo deu ao E�ecutivo todos os �' "" •

. créditos solicitados, sem ex- Ia,. o sr. Irineu Bornhausen, ça de seus votos - Não dei-

ceção de um só. la Capital Federal concede

Deu.lhe até o direito de �Olnposa entrevista ao jor
abrir créditos nllm' total nal A Noite, de 6 do corren·

nunca antes permitido a ';e, na qual explica minucio·

qualquer governador. Auto- ;;amente "de como FOI RE·

rizou empréstimos e emis- SOLVIDO o problema do ideal pel:!. Justiça brasilei

são de bonus. Aprovou orça.
leite!" Essa é d'apetite! m, onde é um de seus maio

mentos"com a receita subes·' Não é de matar de rir, res generais. E" a par d:,o

timada de modo irrisório. Os porque é de chorar!
so, o amigo

..
leal, assiduo e

meios, enfim, que pôs a dis. Um consôlo resta ao po·
d I

.

I d dedicado".
posição do govêrno foram vo: o e er, no Jorna o sr.

todos os que podia pô.... , sem Bornhausen, todos os dias e

desconto de um centavo. em tôdas as páginas que

Culpa 'não lhe cabe, por cer- o exagero da divulgação é vez do quanto a nossa 3a.

to, de o sr. Bornhausen con.
a cobertura da mediocrida- Câmara se honrou e elevou

sumir vários milhões de cru- de. .' I com sua presença e aqui
zeiros com a remoção de C···Ã·d·:t

...

···p"'l····-:···a'" permaNecerá conosco nesta

funcionários, com as cara- rti I O ara 1 Sala onde viverá também a

vanas de duzentas pessoas, 4
· 'I S d d s�

com o maravilhoso Palácio 'maZ�Dla'
nossa au a e. ao �s poe-

U

I
tas os vates do s,enÍlmento

da Agronômica,. o qual, só
de linho pàra'lt!nçóes exigiu RIO, 9 (V.A.) _ Apre-

do coràção hum�n? e lem-

oitenta e dois mil cruzeiros' .

d t
.

t
bro-me do que dIZia Alber-

.

.

clan o, on em, o proJe o que

EnqU!, por, aqUI,
a de. to de Oliveira "não se vai

nlagog' ti dj' d
manda o governo federal

Ia, pen la a a me-
"

. . .' de todo embora, quem ficá
tro de co 'nas, repete essa 20nceder um ,auxilIO de Vlll-

I
numa saudade". Queira pois

farsa de o Legislativo ne-, te milhões de cruzeiros em
V. Excia. aceitar o profun

gar meios ao Exe,cutivo, a favor das populações atin-
U D N em TI"

\ :lo reconhecimento P,ela co-
. .., Jucas, segue ,.jd'as pelas consequencias

a linha justa. Naquele mu-
"

laboração aqui prestada e
das enchentes do rio Ama-

DlClplO" como' é sabido, o :reia que sua presença fi-
Prefeito, é pessedista. A po- zonas, a Comissão de Trans- é indenização 'de um milhão

r;ará para sempre guardada
lítica governamental, aH, é portes da Câmara dos De- de liras, ,por haver sido cau-

'lO fundo de nossas almas.
dirigida pelo Secretário da putados aprovou emenda sa de ferimentos em um ca-

F d f• d
. Com a palavra oDes. Eu-

azen a, e so re aln a a

m-j' r;ontrária à determinação sal italiano por ocasião de
fluência do bi·Secretário da d 1

cico Paixão, associando-se a RIO, 9 (V.A.) Pode-

Justiça e da Segurança. �e6un. o.a qua a aplicação
�sta homenagem prestada

um acidente de trânsito.
:nos informar, com seguran-

O pre,fel'to, v,l'sando cal. do refendo auxilio deverá USPENSO"lO Exmo. sr. Desembargadoí' FICARÁ E� S ça, que já se encontra de- Institutos e Caixas. Passou

çar a principal rua da cida. obedecer a planos elabora- I
.

- Roberto Medeiros dirigindo O sr. Frota MoreIra, que, missionário de seu pôsto o a ser de 200 mil para 350

de, entabolou um emprésti. dos pelos próprios mu..nici- < se'cl'eta'r'l'o gel'a,l do Par.tl·-ao mesmo em termos e as- � 2mbaixador do Brasil nos mil cruzeiros. Assim ficarão
mo com a Caixa Econômica. pios a que se destinará o
O d udenl'stas sim terminou: "Aqui traba- do Trabalhista Brasileiro, Estados Unidos o sr. Valter os beneficiários isentos do
s verea ores, 'beneficio proposto.

-

quando o respectivo projeto lhou quase 1 ano em subs- cambém foi condenado a pa- Moi'eira Salles.

de'lei chego,u à Câmara, de- tituição ao Exmo. Senhor g:lr uma multa de 19 :mil li-
]a se ausentaram, para não Desembargador José Duar- ras e as custas de processo,. As razões oficiais do pe- xas especificas, quando o

haver quorum. 't 4Df aram s te e o fez com tal seguran- que montam a 40 mil liras. di do consistem no compro- imóvel comprado sob finan-

Agora, sabendo que doiB

J
ça que se tornou senhor de A sentença ficou em s.us-I' misso estabelecido com o ciamento não ultrapasse es-

vereadores pessedistas te- Dias nossa admiração e estima. penso. Presidente, ao aceitar o car- ta quantia. O projeto teve
riam que ausentar-se para S. PAULO, 9 (V.A.) - A Suas decisões se tornaram go, de exerce-lo apenas por parecer favorável das, ,co-
atender pessoas da família, ' ,
gravemente enfermas, cor-

oolicia local está à procura confiecidas no seio de nossa

I
O parlament\r brasileiro I um ano. Mas a verdade é missões, que pela palavra

'reram à Câmara e rejeita. do amigo do alheio que fur- Justiça onde V. Excia. é um foi acusado de causar feri-! 1ue os motivos reais se do sr. Herbert Levy, consi

ram a lei. A atitude desses tou, da residencia �o sr. Go- dos pontos mais altos por-
j mentos em Astério Carra-� prendem a desacordo com a i derou estritamente Justa a

vereadores decepcionou o dofredo Augusto Schmidt, à·1 que sempre demonstrou poro' dni, de Roma, e em sua es- politica financeira do go- alteração dos valores, na

povo, que os vê como trai- V 564
. .

I
.

d
I D' EI

.

C AI' I f
'

dores do progresso da sua
rua eneza, , lOlas no va- menoriza amente em seus i posa,

ma ettl arrari- vern.o, no que se re aCIOna orma do que foi apl:ovado I
terra. Esses, de fato, torpe- lo�' de trinta e cinco mil

crU-I
brilhantes votos, u� eleva-

i
ni, quando, o automóvel do

I co.m �

o empréstimo 'Ide 300

I Ol:tem,
sem discussões, na

Idearam a administração, sob zelros.
'

,do senso
. de JustIça e de

I
sr. Moreira se chocou com mllhoes. Camara.

,de para bem cumprir com

meu dever' e colaboJ.'ar com

tão brilhantes Juízes como

são Vossas Excelências.

"Ni'ío faz pou'co, quem faz

o que póde" dizia o Papre

.6e aos demais membros 11inal e profundo é meu re

COl1&$ii.nfeR"·drli Câmara l1 si� :!On,heeim�n�t� pel'a� ;Qala
Presidente o sr. DeserfThar] 'vrat; que me foram dirigidas
gador Eurico Paixão -

.De-ll
e �enso que deixo aqui meus

vo confessar que me smto dOIS mestres e levarei co

profundamente emocionado,migo além de seus ensina
e pertubado a ponto de não r mentos dois bons amigos.
poder alinhar as palavras. Faço questão também de

xou um só processo'. Afir Sinto imenso ter de deixar externar o meu agradeci
mento ao sr. Secretário, A

lico Pereira Pinto, ao fun-

mou-se cada vez mais no

homem admirável que é, mi
litar e trabalhador de seu

2:-;:a Câmara onde tanto me

esforcei para bem substituir

o Exmo. Sr. Desembai'gador
José Duarte.

cionário Rubem Guiot Pin-
to e ao continuo Marino Bar

bosa, enfim aos funcionários Ida 3a. Câmara Criminal que
I;empl'e me atenderam com

I

Confesso que ao receber

minha convocação para a

qui, dois foram meus senti

mentos - o 10 de alegria presteza e eficiência".
Saiba V. Excia. mais uma

A ilustre dama" cora-

ção sempre �feito à prá
tica do bem e da carida

de, desfruta de sólidas

amizades na alta socie-'

dade catarinense.

Encontrando-se, atuo

almente, em visita a vá-

rios países da Europa,
acompnahada de seu es,

pôso e de suas gentis fi
, lhas, d. Ruth H. da Sil-

va há-d� receber, por

sem dúvida, no dia de
a m a n h ã, carinhosas

mensagens de felicita-

ç(ies do seu vasto CÍr'cu,

lo de amizades.

O ESTADO, associan-
do-se às provas de res-

peito e amizade, envia,
com êste registo, à
exma. sra. d. Ruth

Hoepcl{�, da' Silva, cum·
primentos os mais cor·

diais.

1110 i O ro a �r!ira
Condenado na ItaU� a 10 .l:Dêses de prisão
FLORENÇA, 9 (U.P.) -I a motoclCleta em que VIaJa-I cidente, Carrarini sofreu

O membro do Parlamento va o casal, O fato ocorreu fratura de um br�co e sua

Brasileiro José Artur da em setembro do ano pas,sa-I esposa
.

a amputação de um
Frota Moreira, de 39 anos do. Em consequência do a- pé.
de idade, residente no Rio

Demissiooario
Walter Moreira
Salles

de Janeiro, foi ,condenado,
à revelia, po"r um tribunal·
local, a 10 meses de prisão

14qDisi�ão "de casa

tegoricamente, que estives.
se preparando uma exposi-
ção revolucionária em Ta-

basco, Tampico e Yucatan,
para tentar derrubar o go-

vêrno do presidente F'ulgên ,

cio Batista.

Batista encabeçou o golpe
milltar de 10 de março de

1952, do qual resultou a saÍ-
da do dr. Socarras. Este úl-

timo, em declarações feitas
ao matutino "Novedades",
disse: "Ninguem poderá, já-
mais, provar esses fatos. Tu
do não passa de uma burla,
uma monstruosa calúnia.

quP. 11asceu do medo de 13a-
; ,J •

tistà e 'foi -espalhada com

sensacionalismo por altos
funcionários do regime dita.

'

)torial para consumo do po-
vo 'cubano".
Em outra passagem da

entrevista, perguntou: "On-
de está, o exército de merce

nários de que tanto se fa-
lou? Onde estão as armas

que, segundo se disse,1 ti
nhamos em Tabasco, Ta.,mpi
co e Yucatan ?":

Condecorado um
brasileiro
RIO, 9 (V.A.) - Dentl'e

is condecorações concedidas
pela rainha Elizabeth II, da

fnglaterra, às vesperas de
:sua coroação, as diversas
personalidades estrangei-
ras, figura a que foi atri

buida, na Ordem do Impé
rio Britânico, a um brasilei

ro, Angelo Mário Cerne, que
integra o Departamento Ju-
ridica da Embaixada Britâ-
nica no Brasil,

-----'._. '-

RIO, 9 (V.A.) - A Câ- dRISO DA CIDADE••_

mara dos Deputados apro

vou ontem um projeto que',atualiza o valor rriáximo dos

imóveis, para aquisição da
I

casa próp�ia de feliados aos

pagamento de impostos, co-
I

d
. -

tmo o e transmlssao e a-

Ir �

- Eu vim lhe avisar, do.
na Udenilda, que, aquê.
le bilhete d� loteria
que a sra. comprou es.

tá branco!
- Já sei! Já disseram
isso lá na Assembléia.!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I HOJE! NO RITZ, IMPERIAL e GLÓRIA

UM GI2ANDE eSPADAcHIM ",

'

'�/�cliiiiouCi '

, o HOMEM DAS MIL AVENTURAS '"

I

AGUARDEM:
.'

R1TZ, 5a FEIRA -
. \

Mais um colorido e alegremusical da METRO:

GENE KELLY·
-

. omensVERA ELLEN
FRANK SINATRA
ANN-MILLER

-

GEORGE MUSHlN
BETTY GARRETT

- em technicolor -

�o Deserto
ANSELMO DUARTE em:

•

"l:T "

.
l' eneno'OI...(I.....(I....(I....(I....(I....()....(I�(I....(I... ()411

BREVISSIMO:
_

'

I
UMA RE-APRESENTAÇÃO GRANDIOSA:

A Filha do Comandante DORIS DAY�:
-c

-

,. .

hni 1 'd· "S-'onharel com YuceA"om musica- tec nICO or, romance, come la e -

TODOS OS ARTISTAS DA METRO!

RITZ - a partir de 6a FEIl}A "":

O FILME QUE O MUNDO INTEIRO
ESPERAVA!

«(O Direito de

Faço saber

associados do

CLUBE que,

ção da Diretoria, está sus

pensa a aprovação de pro

postas de novos associados,
até que seja concluído o le-

N I
vantament do quadro social.

,

» Outrossim, solicito aosas,ee r I senhores associados, em dê

i bito com a Tesouraria, atu-BASEADO NA FAMOSA NOVELA DE:
FELIX CAIGNET

al izn rern as suas mensallda,

des, sob pena de ser vedada

.a en tra dn na sede social.
Aos' associados com mais de

três (3) meses de atrazo, a

Dirctor.n concede o prazo

de ,30 dias para pagamento
de suas mensalidades, sob

pena de exclusão, conforme

preceituum os Estatutos no

seu Artigo 32, parágrafo 10.
Por outro lado, faço saber

que pca instituido para o

futuro, que a expedição de.
: ingressos para' pessoas exJ
'tranhas ao quadro social,
estará a cargo do sr. Sec re-
tário Geral e na .ausência
dêste, do sr. Presidente.Espetacular super-produção MEXICANA

Com: •

LUPE SUAREZ/
JORGE MISTRAL
JOSÉ BAVIERA
GLORIA MARíN

MARTlfA ROTH
e um grande elenco!

, 1 ----- -,--

-As esperanças .de ALBERTO LIMONTA, os LIMOZINEanseios de SOROR HEf.ENA, a angústia de
MAMA-E DOLORES t-

.

id ti' Vende-se uma Limozine
.

) cs ao reVIVI as nes e

fil ',. marca Hudson super-six
I me, que mostra em carne e osso, OS heróis a 946 feit t d

" ,... no, em per ei o es a o.

, que voce amou. atraves da mars sensacional I Vêr e tratar com Alcides
RADIO-NOVELA no .SÉCULO! ê Cláudio, em Coqueiros.

qs ingressos serão expe
didos das 16 às' 18 horas do

I

dia em que a festa for rea-

llizada, .' ,

Plorianópolis, 4 de maio

: de 1953.

I Joâo Gasparino da Silva

I � Secretário Geral.

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

ESTADO
-:------- ---_,_. -------.

DUAS MÃES

Núma igreja se encontraram
duas Mães, em certo dia ;
uma entrava, e nesse, instante,
toda cheia de alegria,
orgulhosa e triunfante,
levava, chegado ao peito,
um filhinho a batísar.

Outra, a infeliz que saía,'
levava um filho tambem ...
Oh! mas essa pobre Mãe
levava um filho a enterrar!!!

Cruzaram-se a poucos passos,
a que -trazia nos braços,
cheio de vida e confôrto,
o filho de seus encantos,
e a triste, lavada' em prantos,
que seguia o filho morto!!!

Trocaram ambas um olhar ....
Nisto a Mãe afortunada
foi quem rompeu' a chorar;
enquanto a desventurada
que o filho tinha perdido,
Oh! maràvilha do' amôr l
No meio da sua dôr
sorriu ao recen-nascido!!!

"

FAZEM ANOS, HOJE:

I
- Sr. Orlando Coelho,

I comerciante em Joinville. I

I'
- Sr. Antônio Nazário, do

comércio em Biguacú
., Sr. Manuel Ct;stódio ,I- Sr. Reinaldo Veiga

Pamplona I �L-----
- Sr. Nestor Augusto Du- ""5 sem

COt1Sulte�i�;O sô-
tra comP:�� S. pr�ble

��s ele plntU1a,Sr. Virgulino Goulart ,

Filho I
-, Sra. Celestina do Li

vramen to Carvalho
- Menina Iremar dos

Santos Nunes, filha do sr,

JJoão P. Nunes """"""'IYV'

��
'.Dr. Armando Ferreira Lima

Regista-se, manhã, o ani
versário natalício do nosso

distinto conterrâneo, sr. Ar
mando Ferreira Lima, alto
funcionário do Ministério
da Agr-icultura, ora "adido
ao gabiente do sr. João
Cleofas.

O ilustre conterrâneo se

rá alvo, sem dúvida, de ho

menagens, às quais nos as

sociamos.

SOUL.ç\RY

Contando com grande nú
mero de amigos e admirado
res nesta Capital, muitas
serão, por certo, as mensa
-gen s de felicitações que re

ceberá.
O ESTADO, cumprimen

ta-o, cordialmente.

- Sr. José Licínio

E lembramos, como homenagem a todas as Mães vi
vas, e como preito' carinhoso de saudades àquelas que
j::í não existem, os versos de Coelho Neto:

- Ser Mãe é andar chorando num sorriso!
\ - Ser Mãe é ter um mundo e não ter nada!
- Ser Mãe é padecer num paraizo!!!

BOLO DE FIGADO DE
PORCO

Os nutricionistas apre
goam "comem figado ao me

nos uma vez por semana".
Isso será um maior prazer
e uma grande economia se

o fígado for de porco e, pre
parado de maneira apetito
sa como a receita de hoje.
O figado de porco é uma

das carnes 'mais ricas e ali
mentícias.

Ingredientes:
112 quilo de figado de por

co.

3 fatias de bacon (ou to i
,cinho).

1 cebola de tamanho mê
doi.

3 colheres de sopa de sal
sa picada.
1/4 de xícara de aipo pi

cado.
1/4 de xícara de môlho

chili.
2 xícaras de miolo de pão.
2 ovos, mal batidos.

.

1 pitada de sal.
1 pitadinha de pimenta.
1/4 de colher de sopa de

mostarda em pó.
Preparação:

Deixe o figado em água
quente por perto de 10 mi
nutos; escorra a água. Po
nha o fígado, o toucinho e
as cebolas no moedor de
carne, usando a lâmina mais
grossa. Môa tudo e acres
cente os têmperos e os ou
tros ingredientes. Ponha
't\ldo bem socado numa fôr
ma de pão. Asse em fogo
moderado, perto de 1 hora.
Sirve quente ou frio em fa
tias. A receita foi calcula
da para 6 pessoas.
(APLA). . Flora

x

x x

MARIA ISABEL

Aniversaria-se amanhã a

galante menina Maria Isa

bel S. Carvalho, filha do

sr. Astrog ildo S. de Carva

lho, funcionário da Colô
nia Sta. Tereza e senhora

Herondina S de Carvalho. IANIVERSARIOS:
Sr. Euclides Fernandes

Ocorre, hoje, o aniversá
rio natalício do sr. Euclides

Fernandes, alto funcioná
rio do Banco do Brasil, em

São Paulo.
O ESTADO

ta-o. cumprimen-I
Sr. Virgílio Moura
Faz anos, hoje, o sr. Vir

gílio Moura, inspetor de Ca

ça e pessôa grandemente re

-Iacíonada nesta capital.

pes, funcionário do Ministé
rio da Fazenda.

- Sra. Iolita Luz, profes-, _

so ra do G. E. "Vidal Ra-

�:,:" �::,:�;�:,!:::t. ;::1 QflE e:;:AS'tl :�ARPINT.EIROS
.

NAVAIS
rust, residente em Mondaí /JS P

'p. I I· d A t
'

��:���;�::.;�!!i:,:t. '/.
-

=.;; remIa-se no oSla elro a' ra aca

escrivão de paz em Mondai
- Sr. Zenon Ortiga.

Sr. Jorge Lunardelli
-

FAZEM ANOS, AMANHÃ:

Decorre, hoje, o aniversá
rio natal��io do sr. Jorge
Lunardelli, viajante da fir
ma Pirelli; em Pôrto, Ale
gre e que aqui residiu por
longos anos.

Miiça-iüxillH1iTsCiítoni
Precisa-se na fírrna Moellmam & iUu Ltda., à rua,

Mal.. Guilherme N. 1, que tenha prática de serviços de
escrituração auxiliar, ficharios e datilografia.

-

Apresentar-se 2a e 3a feira das 16 às 17 horas.
_ ..

_----------------

Substitui o anti-higiênico e moro

so trabalho manual de preparar a

massa para pastéis. Economisa
tempo, dinheiro e mão-de-obra.
E os fregueses são atraidos pelo
processo mecanizado e altamente
higiênico. O Cilindro "LILLA" é
de grande utilidade também para
confeitarias, restaurantes, colé
gios etc., pois prepara massas

para doces, macarrão e uma infi
nidade de outros produtos ..

FACILITAMOS O PAGAMENTO
SOLICITE-NOS PROSPETOS

Temol também: Picadores de caro
ne elétricos. Ventiladores de teto para
espantar moscas e refrescar o ambi
ente. Cortadores de fr-ios. Máquinasde fazer café. Engenhos Ilara cana.

Má9.uioas para pipocas. Balanças. -<MOinhos de café e outras máquinas. .J
,

' V

.[
COMPANHIA (b7f:i DE MÁQUINAS

INDÚSTRIA '-'/QllfjI'd E COMhclO '

Fund"da em 1918
R. Piratininga, 1037 - ex. Postal 230' - São Paulo
Oficinas e Fundição em Guarulhos - São' �ulo

Garantia e proteção
produtos SIKA

com

Sob a garantia do nome SIKA são fabrica
dos vários tipos de tintas protetoras à base
de borracha e cimento, para sup�rfícies
de concreto, ferro e madeira. Use as tintas
SIKA_ 'se deseja empregar bons produtos. c
IGARA - Tinta esmalte, à base de borracha de

_ grande resistência aos ácidos, álcalis e corrosivos
11:_ um, produto de n;últiplas aplicações, na constru�

,

çao clv!l e na Indústria, poderido ser empregadotanto sobre concreto e reboco, como sôbre madei
ra e metais.

11 '6

Dores
nas Cosfas,
Nervo s i smo r s;:�;i:�!L�� �:�IS
Reumatismo! I �oOn�:·lo�l�a:e��. Nac.
A alírnentução inconveniente, o ex- I

Imp.cesso de b bi das, resrríados, etc IObrigam fl'equentemente os rins a
um trabalho .rorçado. Os transtôrnos
dos rtos e do aparelho urinário são
a causa da ret nr-ão do ácido úrico
frequent -s 'evantadas notur nas, do

I

res nas pr-rna=. nervosismo, tonteíras. Com Bil ELLIOTT
tornozelos .inchad'ls, reumatismo, ATADANDO Eolho; 'mpupur'ndns, P, em geral" '� M DI-
írnpr. ssào ri v' níce precoce. Ajude
seus rins a p Idf ca: ser. sangue por
me!') de Cys!ex A primeira dose .co
meça a vraoath r, ajudando seus rins
a eliminar o - xcesso de ác.dos, fa
zendo ass m com que se sinta como
novo. Sob nossa garantia CYltex deve
ser inteiramente satisfatório Peça O SUPER HOMEM
Cy.tex em qu. Iquer farmácia hoje
mesmo. Nossa garantia é a sua, No programas:

,
maior proteção.

I Filme na tela.. Nac.
I C7'stex no iratamenlo de': Preços: 6,20 - 3,50
l C.STITI;S PIELlTES E URICEMIA Imp. até 10 anos.

i �a!{'!��s"a�':��;TI�AS ,•••, •••:!I !!!!!���u!�a,��lt��· A, 2 - 8"-

I tamento da sifilis. MAZZAROPPI em:

;.'il NADANDO' EM DI--

.,
�)

CONSERVADO P - Tinta impermeabllizante à base
de cimento. Especialmente indicada para fáchadas.
SIKA-L_AR - Tint� fõs<;�, lavá,:,el, à base- de borra
cha. Nao mofa, e de tácíl apllcação e ótima resis
tência. Para pintura de paredes internas.

CONSERVADO 5 - Impermeabilizante transparente
e incolor, para proteçao e conservação de paredes
exposl as ao tempo. Repele a penetracão da águaevitando assim a decomposição provocada pela acã�das chuvas. Garante a durabilidade e beleza das construcões, qual

quer que seja o seu revestimento.

SIHA S. _A.
Representantes em todo o Brasil
Vendas dos produtos Sika em

Florianópolis:
TOM T. WILDI & eiA.

Rua D Jaime Câmara - Avenida Rio Branco.
Caixa Postal 115

Lo-

A Revista VISÃO, quinzenário ilustrado,
publicado em São Paulo, comunica às varras

praças do Sul do País, principalmente do Esta
do de Santa Catarina, que o sr. CAIO BAPTIS
TA não está autorizado a angariar assinaturas
nem publicidade, por sua conta. Outrossim, VI
SÃO muito apreciaria que, quem lesse o presente
aviso e soubesse o endereço do referido cava

lheiro, tivesse a bondade de o comunicar à
EDITORA VISÃO S.A.
Rua 7 de Abril 252 - 60·andar
Conjuntos 61/2 - Endereço REVISTA
VISÃO - São Paulo
Pelo que antecipa seus agradecimentos

fraqueza e

exgotamento
Ff.AQUEZA E ESGOTA

MENTO no velho e moço,
perturbações funcio n a i s

.nasculinas e femininas, me
do infundado vista e memo

ria fracas, mania de suicí
dio, tiques nervosos (cacoe
tes), frieza, desaparecem
com um só vidro das' Gotas
Mendelinas. Adotadas 'nos
hospitais e receitadas .. dia
riamente por centenas de
médicos ilustres, Mende1i
nas firmou-se como o mais
completo e categorizado re

vigorante do sistema nervo

so e das energias vitais.
Sem contra-indicação. Nas
boas casas. Pelo reembolso
End. TeIg. Mendelinas Rio
Dist. local Stoudohar &
Duessen .Ltda,

Aviso

-ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN
ro PARA INFLAMAçõES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

•
, " t! ii! I�.. ': "If I �

, ._ III _ . .-....<� _ .k-� ';_._'
'

12 I T ,Z,
As 2 - 4,15 - 6,�5 - 9hs.

Stewarte GRANGER
Eleonar PARKER em:

SCARAMOUCHE
N o programa:
Filme Jornal. Nac.

Preços : 7,60 - 3,50
As 10hs. Matinada

As 8hs.

MAZZAROPPI em:

NADANDÓ EM DI-

até 14 anos.

Asj2hs.
BALAS PARA BANDIDOS,

CONSULTÓRIO .: VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
RESIDÊNCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

NHEIRO
O MISTERIO DO DISCO
VOADOR

NHEIRO
Gen e KELLE em:

3I.NFONIÁ DE PARIS
No programa:

Atualidades em Revista
Nac.

Preços: 7,60 ,- 3,50
Livre.

,

t:i!'S i » D1
\

As 2,30 -·5 - 8hs.
Stewarte GRANGER

Elconar PARKER em.;

SCARAMOUCHE
Preços: 7,60 - 3Jío
No programa:
Filmé Jornal. Nac.

SINUSITES
E INFLAMA'ÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA. IJt,Ufl �I-TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS. �=�DR. GUERR·EIRO A'8�30:'.· i

MAZZAROPPI em:

.. ..

JADANDO EM DI

'JHEIRO
Fl'uedd Mac' MURRAY

DO ZE-MUTRETA.
,

ern :

}UEIW UM MILIONARIO
No programa:
Bahia em foco naco

Imp, até 14 anos.

As 2hs.

) SUPEH HOMEM
) MIS'PERIO DO DISCO
VOADOR

_ BALAS PARA BANDIDOS
NADANDO EM 'DI
NHEIRO
N o programa �

Filme Jornal. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

f3Lf)VIÁ
, EsfreUo

As 5,30 - 8,30hs,
.

Stewarte GRANGER
Eleonar PARKER em:

'

SCARAMOUCHE
N o programá:
Jornal na tela naco

Preços: 7,60 -- 3,50
As 2,30h8.

Matinada

'O
I IJ I

��

�
d

O I
6 I O

n-B--"'--
O I

",-,/,
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Quadros prováveis : público' que acorrerá ao

BOCAIUVA - Tatú, Ro- campo da F. C. F.

, Florianópolis, Domingo, 10 de Maio de 1953 O F,STAllO
"-='��-""""-"""""""""--"'-""""�"".'�-,�.- .............._,_,. ,".-._-..-=.���...."..,_..."-_."...=>,�.",�-�=-,_.-._-"",, '-'='=,.,._.. .......,.,.-_

...",..,�""""......,..,---"..._----�.-.---""=.....".-..,-,...'==. ,_
-
-, -,f

•

k

Jogam hoje, nesta Capital, alvipretos e tri

colores, iniciando. o. Campeonato - Em

Imbituba o. Bocaiuva lutará frente ao.

clube que tem o. nome da cidade
sulina - Quadros prováveis

PAULA RAMOS - Jai-.

Plínio, Valéria e Jacy; Wil- meu e Bonga ; Adão, Geral
son, Nilo, W�lmor; Sombra do e Cobra; Caniço, Ad ílio,
e Dunga. Raimundo, Biscoito e Os-

mar.

mel,' Waldir e Jaime IIç

l'iIUei,.en$(e . X
Dois eletrizantes embates

I
Levando-se em considera

marcarão hoje o início do ção suas últimas "perfor
Campeonato Citadino de I mances", o' "Furacão Ne

Profisaionais de 1953. gro" pisará o gramado do

Nesta Capital lutarão Fi- estúdio da rua Bocaíuva

gue irense e 'Paula Ramos, o com as honras de favorito.
famoso "Clássico da Disci- O conjunto dirigido, pelo Por sua vez o quadro pau-: fiante o momento de pisar

"O Estad

plina", . reinando em torno tenente Carlos Dantas está laíno está animadíssimo, a- a liça para. dar combate ao O outro jogo constante da Marco e Guida; Gerson, Má-· FIGUEIRENSE -:- Alei-v'
do matc.h entre alvinegl:os I �mb�lado. e com 'muita von-I go.ra qU� vol,tou. a receber a forte onze comand�do por rodada, será ,efetuado na ci- rio e �arioca; Quesco, Har- des, Laudares e Garcia;
gro,s e tricolcres enorme mOI tade ele inaugurar o certa-, orientação técnica de F'ran- Danyr, '

-,
I dade de Imbituba, defron- Iley, Djalma, Geopas e Lan- Julinho, Hélcio e Cherubi

terêsse e o mais vivo entu-j me com uma vitória sensa-j cisco Prazeres. A equipe da Teremos, assim, um mat- tando-se Bocaiuva e· Imbitu-I dinho. ,

.

i ni; Moraci, Herrera, Danyr,
tusiasmo. I ciona!. 1 • {Práia de Fóra aguarda con- "eh de boas proporções, pe- ba.

,

lo que grande deverá ser o J Gumercindo e Pacheco.

_&·&"__a a &..&..a ' ....,..,_" _........... _ ...,._..__ -.. eetI•••••••••••••••t ._ _ ;.••__ _ � OI"Ot
"

Disputa-se '�oie

Bocaíuva e Imbituba H1BITUBA - Capaverde,

Quadros prováveis
Salvo modificações, deve

rãc ser estas as equipes de

g lad ian tes:

o E s P o' r t i v o"

Infelizmente pão conse- rem com o objetivo de me- ,O ATLÉTICO ÚNICO CONCORRENTE
guiu ainda êste ano o Cam- lhoria das marcas, cujos I ., ,

peonato Juvenil 'reunir mais recordes são os seguintes:' - 26" - 1.000m .
....:_ 3'12" 20,85 - Ar remêsso

de um concorrente. 1 Moças - 75 m. 11,"2 Salto
I

! x ·100m. - 50" Salto em I do - 2Q.,52.
O Clube �tlétifo Catarí-] em extensão 3,90 - Salto' distân�ias - 5�10 m. - S�l- O Campeonato deverá ter

nense apresenta candidatos'� em altura - 1,15 - Arre- to em âltura - 1,55. I início ás 8 horas imprcteri
na ma.ioria das provas,. de_.1 messó de peso 7,23 ,- Ra-

I
Arremêsso de pêso - 11, i ve lmen te, devendo os ârbi

vendo as mesmas se realiza-: pazes -100m. -12,6 200�. 22 - Arrernêsso de disco -, tros e juizes da FAC se en-

o II Campeonato Juvenil �e' Atletismo
I
contra rem no E�tá�io, "Ten .. ria, ,Luiza Sbruzzi, Zulma Silva, Maurí Silva, Aden or
Ce!. Chaves 'I'eixe ira" no Regina de Souza e Zenai�! Senna, Altamiro José d9s

de dar- quartel do 14 B. C., meia I de Machado e nas provas I Anjos, Nelson Valadares,
hora antes do comêço da I

masculinas os joven s E'rí-
i
Luiz Carlos de Melo, Horí

prova de 100 metros rasos. I co Botelho de Abreu, Paulo! ginaldo d.e Farias, Valdir
Nas provas femi�inas de-! Alberto LÍ1lO, Zanzibar Bor-

I
Silva, Luiz Carlos da Silva,I I

verão 'competir as sen 1:01':· ".�, '>:�",," ,T o�é Gevaerd, Nelson Beppler, Boris Mo-
nha� Leda Maria L'no, Ma- ,_ull1':', ;�: '::!atida, Mauríci re ira da Silva .

EM 3 TURNOS O PRÓXIMO CAMPEONA TO CARIOCA .

I
A NOVA TABELA DO CAMPEONATO DA

.

.

I
CIDADE

RIO, !) (V. A.) - Convo-
I
do Rio, Olaria x Portuguesa,

I
Bangú x América, Madurei- Nova' tabela do 1.0 turno elaborou a F. C. F" para

cada pela presidência da" Bonsucesso x Vasco, Ban g
ú

ra x Botaf'ógo, Canto do o. Campeonato Citadino de Futebol Profissionais, mo d i
F. M. F. reuniram-se os re-I x Vasco, Flamengo x Amé- Rio x São Cristovão, Bon- qcadas que foram algumas datas, bem como o local do

presentantes dos clubes em
I
rica, Fluminenses x . Canto sucesso x Portuguêsa. jogo Avaí x Imbituba, que será nesta Capital, á no ite.

\. hléi G" Itr" R' 01' B t f NOTA O' d R Eis a nova tabela: I

Í ssem ela era ex aor- ao 10, ar ia x o a ogo, - s jogos o e-
f.... 10 d

.

I bit b B' I hit
. ,

• : I' "
•

I
Q_ ,: _

,!..lIa e maro - m I u a x ocatu va, em m I una
dinár ia. O assunto prmci- zsao Cristovão x Bonsucesso, turno serão de acôrdo com Dia 10 de maio _ Figueirense x Paula Ramos
pal da reunião, o julgamen-! Portuguesa x Madureira, a colocação técnica do 'I'ur- Pia 14 de maio - Atlético x Guaraní (noite)
to do recurso _dO Andaral'l

Vasco x Fluminense:., Bota-,I no.
'

, f)!a 17 de ma.io - Av�í x Bocaíuva ,r
contl�a a promoçã� da Por- fogo x Fla,meng�, ,Madur�i- ; " D�a 17 de mal? -=-Im?ltu�a x Paula R�mo,s, eml, I�bltllba Ituguesa a categor-ia de pro- I ra x Bangu, América x Sao CA'MPEONATO EM 3 [):a 21 de ma:o Flg�:lrense x guaralll (no te)

1
,

." " ,... ," C" '. -

C dR'
'

,

TURNOS
Dia 24 de. maio - Atlético x AVal 'ifl.ssIonals, fOl adIado paI � o I Ilstovao, anta o 10 x

i �.. .' Çl-ia 28 de maio -I Bocaiuva x Pm.lla' Ramos (noite)'
dta 15 do corrente, em vlr- Portuguesa, Bonsucesso x

I
,O campeonato carIOca se· Dia 31 de maio - Imbituba. x Figl\eirense, em Imbifu b:1

tude do l'el;tor, Viv�iros de Olaria, Bangú, x Fluminen- r.á realizado em três turnos, r:lia 31 de maio - Guaraní x Avaí

Castro, ter pedido novo pra� se, América x Botafogo, Ola- : senqo que o terceiro reuni� D!a 4 de �unho - Atlético x Bocaiuva (n?ite)
zo para melhor e"tudar o' ria x Vasco -Canto do Rio x rá apenas os seis primeir08 DIa 7 de Jllllho - Paula Ramos x Guaram

os

.'
' ! . Di"a 11 de junho - Ava{ x Imbituba, em Fpolis. (noite)assunto, em vista de tel�. Flamengo, Bonsucesso x. colocados. Caso haja empa- 'u' 14 d 'h F'

;.

AtI 'tO, Ia
.

e Jun o - Iguelrense x e ICO
também

,o
Oriente

interpor_'1
Madureira, Portuguesa x S.

I
te no 6.0 lugar, a classifica- DÍa 18 de jlJ.nho - Bocaiuva x Guaraní (noite)

to recurs'O através do Depar- CrIstovf,o, Vasco x Flamen- ção será feita por gôl "ave- Dia\21 de junho - Paula Ramos x Avaí
tamento Autônomo a presi- go, Fluminense x Olaria,' rage". tlia 21 de junho'- Imbituba x -Atlético, e� Imbituba
dência da Fedéração. Dia 25 de junho - Figueirense x Bocaiuva (noite)

..-<�(��>4IIIIto(�)""'()'-'< (� Pia 28 de junho - Paula Ramos x AtléticoAPROVADA A TABELA
Dia 28 de junho - Imbitub:1 x Guaraní, em Imbituba

DO CAMPEONATO CAMPEONÁTO AMADOR DA CIDADE Dia 2 de julho - Figueirense x Avaí (noite).
CARIOCA

I O Campeonato Citadino

I
mengo x Ipiranga

.'

'A _:>eguirfoi posta em

diS-I! de Amadores prosseguirá A's 10,30 horas ._ Radi- SERAO DESCONTADOS OS VENCIMEN-
cussao a tabela do campeo- na manhã de hoje com os um x União TOS DO ATLETA ADEMAR F. DA SILVAnáto carioca, tendo sido a seguintes encontros: : 'Local: estádio da F.C.F.
mesma aprovada. O início 'A's 8,30 horas - Fla-l Prêço único - Cr$ 2,00,
está programado para o dia

'

_

12 de julho, sendo a ordem A'rLETISMO CONVALESCENTE
dos jogos: I Os soberbos desemí.ênhos dos atlétas patrj-
Flamengo x Madureira; cios, Adernar da Silva', Dayse de Castro, Bene-

I dita, de
.

Oliveira,. l\'Ielân'ia Luz, Helena CardosoBangú x Canto do Rio, Flu- de Menezes, Wilson G'cmes Carneiro, Alcides
minense x Bonsucesso, Bota- Dambrós, Ulisses Santos, Mário Nascimento e
fogo x São Cristóvão, Amé- Argcmiro Roque, coadjuvados pelos não menos

rica x Olaria, Vasco x Por- <;,rdorosos integrantes l'as equipes feminina e

tuguêsa, Olaria x Flamengo, masculina, 'entre os quais o destacado atléta Ca-

Canto do Rio x Vasco, Ma- larinense Waldomiro M:mteiro, parece, empres-
tar::.m ao nosso agonizante esporte-b.ase, verda
deira transfusão de san Jue, evidenciada no Es
tádio "Ten. CeI. Nilo Chaves Teixeira, no quar
tel do 14 B. C., unidade do Exército Nacional,
dentro das tradições das Fôrças Armadas Bra'
sileira.s em Santa Catarina, sempre pronta a co

operar para o desenvohimento do desporto ama

dor, pela presença de inúmeros praticantes'
de atletismo.

Em tarde ensolarada, tranquilos os ventos
costumeiros, vimos exercitaram-se no magnífi
co estádio, atlétas universitários, pertencentes
á Faculd'ade de Farmácia e Odontologia de nos

sa capital, preparando-Ee com afinco para as fu
turas competições, demonstrando vontade indô- '

mita para vencer os precalços de um treinamen
to assíduo e desprovidos de material necessário
e pessoal.

.

Os juvenís do. Atlético, assoc�ação que
apesar dos empeços que se erg,uem ante' seu

planejamento tudo vem dando em pról do desen- ,

volvimento do esporte amador, disputavam
entusiasticamente contra os, ponte'iros do cro-·.
nômetro, preparando-se para a caIUp�tição do
dia 10 do corrente; vimos a destacada atléta ca

tarinense Maria Natalina, auxiliaqdo o pre,pa�o
de ,uma atléta juvenil tricolor, numa eloquente
prova de que o 'a�letismo ai'nda pps.sue· em 'nos

sa terra possibilidades de- vida.
A competição' de atletismo, juvenil, promo

vida pela FAC e o troféu "BATALHA DE
TUIUTú" instituida pelo comando do '14 B. C.,
constituem sobejas manifestações de que o atle
tismo barriga-verde continuará ...

d-urenra x' América, São
Cristóvão x Bangú, Bonsu

ces�o, X' Botafogo, Portuguê-
sa x Fluminense, Vasco' x

Madureira, Fluminense x S.

Cristóvão, Flamengo x Por-
.

tuguêsa, Eangú x Olaria,
Botafogo x Canto do Rio,
Bonsucesso x América, Bo

tafogo x Fluminense, Fla-

mengo x B,onsucesso, Olaria
x Madureira, América x

Can to do Rio, São. Cristóvão
X Vasco, Portuguêsa x Ban-

gú, Vasco x América, Bangú
x Flamengo, Madu,reira x

Fluminense, Botafogo x

Portuguêsa, Olaria x São

Cristovão, Canto do Rio x

Bonsucesso, Vasco x Bota

fogo, Fluminense x Flamen-
go, Cantá do Rio ,x Olaria,
São Cristovão x Madureira,
Bonsuce'sso x Bangú" Portu-
guesa x Amér�ca, América x

Fluminense, Botafogo x

Bangú, Flamengo x São Cris

tovão, Madureira x Canto

Repercutiu mal a atitude do novo. edil paulis
ta co.m relaçãQ ao. campeão. mundial e o.limpico.

fio salto. triplo
RIO, H (V. A). -:- As no-, que a entidade máxima so

cicias de São Paulo infor-llicita dispen'sa dos seus a-·

,!lando a' decisão do prefeito tlétas das funções que exer-

oaulista de descontar dos cem. Ao que se .adianta, a

"encimentos do oiimpico imprensa e o radio carioca,
Adema'r Ferreira da Silva, promoverão enquete sobre o

,os dias em' que o atléta' es- assunto, para qU'e todo's te

ieve au�nte ao serviço de- nham oportunidage de '

ex-

fendendo, por sinal com in- pressar os sentimentos de

nJlgar brilho o atletismo simpati�, ou de antipatia,
brasileiro, causou uma sen- pela atitude ine'sperada e

�ação verdadeiramente cho- na opinião geral injusta to

;ante nos circulas desporti- mada pelo' prefeito de São
vos metropolitanos. Si a Paulo.
iustiç'a apôia a decisão ·do =--

-_

;1". Jânio Quadros, por ou- TORNEIO RIO _.
tro lado um sentimento de \ SAO PAULO
pathofismo espol:tivo de-

.
O ..... Torneio Rio - São

fende o, grande recordista Paulo cóntinuará hoje, es

que hqnrosamente lutou pe- tanda progr3jmados os se

la privilegiada posição que guintes p�êlios:
agora desfrubJ de reCOTais- No Rio (Estádio do Ma
ta mundial do· salto triplo. racanã) - Bang,ú x Vasco·
Em parte, a despreocupação e Flamengo' x Palmeiras.
da C. B. D., é resp0nsável Em São Paulo (Estádio
por êsse ato, pois que sem-I do Pacaembú) - São Paulo
pre n,os' illtimos instantes, é I x Fluminense.

-, -_ ..

CUCA INGRESSOU NO ÁGUA VERDE,
DE CURITIBA

.

.

REDUZA
AS 'CONTAS DA

OFICINA. ••
Faça a Revisão
de seu Ford!

Periódica

Peças desgastadas, soltas ou mal ajusta
. qas, podem causar sérios transtornos! A fim
de prolongar a vida de seu caminhão, viajar
com absoluta segurança e evitar maiores

despesas, acostume-se a trazê-lo periõdica
ment� ao SERVIÇO PRE_VENTIVO FORD

para um completo exame do motor, freios,
instalação elétrica, rodas e demais partes de

vital importância!

VEJA �Ó AS VA.NTAGENS Da

/

1. Descobrem-se as falhas, que são corrigidas em

tempo, antes que se agravem.

2. Q. custo dos serviços é menor, porque os

. consertos são pequenos.

3. Previnem-se acidentes, porque removem-se

as causas.

4. "Mantém-se o carro ou caminhão rodando.

5. Evita-se a substituição de peças e conjuptos
de grande custo.

1.663
.

Concessionário5: Irmão� Àmin
RUA - DUARTE SCHUTEL N. 7 TEL, 3347 E 3605

ESPORTE CLUBE FERNANDO RAULINO
Assembléia Geral horas, em spa séde pro.visó

hia, sita à Vila Operária, n.
52.

N'ão' havendo número' le-'
gal, de acôrdo com o regi
mento interno do clube, se':'
rá efetuada nova Asseem
bléia com qualquer número,
no dia 18 do corrente, no

mesmo local e hora.
A Diretoria

Convocação
,

A Diretoria do Esporte
Clube, "FERNANDO RAU-
LINO" convoca seus asso-

Noticias vindas de Curi- da Capital paranaense. I ciados para uma sessão de
tiba, rev,elam que o jovem Nossos votos de prosperi-I Asse.mbléia Geral, para elei
centromédio Cuca, do Fi- dades ao novato "pivot" que ção da nova Diretoria, a

gueir�n�e, vem de ingressar
I
se revelou' na Associação 1 realizar-se no dia onze (11)

nas fIleiras do Agua Verde, Desportiva Qolegial. do corrente, às vinte (20)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"w @ô0GOOW0
, Carlos José Castilho é carioca, nas-

/ ceu a 27 de Novembro de 1927. Atua
-

no Fluminense F. C" do Rio. É carn-
� peão Carioca, Pan-Amerícano e Vice

campeão Brasileiro. Um dos mais
perfeitos goleiros, autor de inúmeras
defesas sensacionais.

SOU UM JoGAOOR DE DE
FESA! E DeFENDO TAM-

..

BEM A MINHA IlPARENCIA
FAZENOO A BAR811; OIÀ
RIAMENTE, COM euem
TeCH f LAMINAS AZUL!

'/

Si V. ainda não experimentou Gillette
TEOR, experimente-o hoje mesmo!
Verá como fazer a barba é mais fácil
e rápido. TECR não é um aparêlho de

barbear comum. Possue "barra dístensora"
e outras inovações técnicas que tornam o

barbear mais suave e seguro. Gillette TECR
é considerado o aparêlho de barbear mais
perfeito e econômico até hoje fabricado.

A venda nas boas casas do rumo,
em estojos para todos os gostos e preços

Gillette
('

TECEI
.o APARELHO
DE BARBEAR

T E C N I,CAM ENTE
PERFEITO

'A-045

Di�rio da Mefropole ••
:::::.: ...•..:»

•....•

soberbo que êste, "Dia das

Mães".

Maio, é o mês de Maria,
é o mês que simboliza o a

mor de mãe, da maior de tõ

das, a Mãe de Cristo. No
mês de maio, no mês de Ma

ria, uma data se assinala,

magna, o "Dia das 'Mães".
Pelo muito que devemos à'

, nossa mãe, pelo que ela nos

deu de sua vida, pelo que

ela sofreu por nós, pelo que

se sacrificou, pelo que tô-'
das as mães' fizeram pelos
seus filhos, nós a verena

mos, nós a saudamos nes

te sublime dia -de maio.
o mundo vivendo época

..

amarga, escreve negras pá
pinas da sua história O t
mundo conspurcado atra

vessa os seus "dias mais te

nebrosos. E 'de roldão, na

onda de sofrimento, onda da

, guerra que não pára que de

vasta c; humanidade, há cri

aturas que sofrem mais que

as outras: - As mães. As

mães que perdem s�us .
fi

lhos, as mães que vêem seus

rebentos partirem cheios de

vida e de esperanças, para
nunca mais voltarem. Para

estas, neste "Dia das Mães"
o nosso pensamento se eleva

e se eleva numa prece sin
cera à Maria. Aquela que
também sofreu pelo seu fi-

Pilulas

lho, Cristo, sacrificado

paz ,e à redeftção dos'

à

ho-
mens. Nesta prece à maior
de tôdas as mães, implora-

o Centenária da Trindade vem
, sçndo comemorado '.' com festejos civico-religiosos

O sub-distrito da "I'rínda-, timo e terminam, a 31 de I ton Espetim Vieira. Lima, Luiz Coelho, Luiz
de, sem dúvida alguma um maio corrente, com o se- ( Juizes - Dep. Protógeries

I

Coutinho Azevedo ..
dos mais populosos do mu- guinte programa, capricho- Vieira e Dep. Clodorico lVIo-1 Mordomas - Exmas. Srtas,
nicípio da Capital, está co- samente organizado pela \'eira: Otília Vial in, Sueli Mar-

memorando, com festivida- Comissão Organizadora dês- Juizas - Exm;. Sra. Ma- tins, Osmarina Fidelis, Yo-
des c ivico-rel ig iosas, o seu ses festejos: rieta Konder Bornhausen e landa Simas, Dirce Mafra,
centenário. E', não há n e- FESTA DA SS. TRINDA- Exa, Sra. Dr. Rafael Cruz Rilda Brasil, Elí Reil, Sil-

gur �contecimento de re- DE, PATRONO DA PA- I Lima.' via Passos, Doralice Piora-
mercado ardor civico, que RóQUIA I vante, Dalva Cordeiro Ce-

enseja a manifestação de Tríduo ---,- 28, 29, 3'0, com I Mordomos - 11mos. Srs. lho, Seraf ina, d'Amaral, Sra.
alegria a quantos têm suas pregação pelo, Vigário da I Marcelino Silveira, Dimas,) Francisco Jaques, Sra. Car
atividades ligadas' à vida Paróquia. I Antunes Oliveira, Bento los Manoel Pinheiro, Vilma

daquêle distrito da ilha de 31 de maio - 8 'horas, , Faustino da Silva, Alcides Ribeiro, Cléia Toronto.
janta Catarina. 'missa de comunhão. Pereira, Antenor João A-

Destacamos, nesta notícia . 10 horas, missa solene e mând io, José Basílio da Sil-
ligeiros dados" que se rela- festiva. va, Volnei Arcanjo Cordeiro,

r rionaram á centenário da PregadOJY: Revmo, �e. Ro- Pedro Vidal Filho, Osmar
Trindade: dolfo Machado, mui digno' Dutra, Dolvener Cardoso)
"A paróquia Ide Trinda- vigarro de Biguaçú. I Pedro Manoel da Silva, S�n-

.

- 19 horas _!_ Solenidades
le e o seu distrito de paz Festeiro - Ilmo. Sr.,lVIil-, tino Andrade, João José de I de Encerramento .

, ,_._---,

•

:'o1'am criados, por pârte dos
roderes civis; pelo decreto
rrovincial de 23 de março
Ie '1853. Esta criação é

:iosterior às restantes cinco

oaróquias da Ilha, que hoje
lhe estão anexas: Sto. An
tônio (1750), Lagoa (1750),
Ribeirão (1809), Rio Verme
lho (1831), Canasvieiras ..

(1833), com um total de 20

igrejas e 23.000 habitantes.
A primeira igreja de Trin

dade se, construiu, em 1748,
quando da colonização aço
riana. O atual edifício se

levantava em 1848, recebia

ultimações em 1854,

torre!em 1938. As imagens da

SS. Trindade se colocavam
em março de 190:9, talha
das pelo artista Fernando

Demetz, em S. Ulrisch, Gro
eden, Tirol, austríaco. Em

1912 se comprav� também a!
atual casa paroquial.
Foi primeiro, \'\igái<io' Pe,

João Taborda da Silva Bra-

(Lista da Secretaria da

Irmandade, de 8 de junho de

1952) .

•

Você garante
hoie
o presente
de seu filho

•••mas iã. pensou que é preciso garantir-lhe o futuro?
,

contra qualquer eventualidade. medi
ante um seguro de vida. Procure ou

vir ainda hoje um agente da Sul Ame
rica: êle lhe indicará, sem compromisso.
qual o plano de seguro de vida que
mais lhe convém.

Uma linda criança, à qual nada, falta,
à qual tudo sorri: seu filho. Você vela

agora por' êle com tôda a fôrça do
amor paterno - êste amor que deve
levá-lo a pensar no futuro. Para que
tenha corulívões de triunfo, seu filho
sempre necessitará do melhor: cursos
cada vez mais custosos, livros cada
vez mais caros - e ninguém sabe o

que pode acontecer, Garanta o futuro
de seu filho, protegendo-o desde já

Sul Ameriea
Companhia Nacional de Seguros'de Vida

,Fundada 8111 1895

Cidade'
_

Qu,a, co••
a voz d•••

a.lg., _ pala"r.
do A•••,. ti.
5.1 A••rl•••

----------------------- ---m,t.. ,� --

�
Á SUL AMEIUCA - CAIXA POSTAL 971 - RIO DE JANEIRO
Queiram enviar-me um folheto com informações sõbre o seguro de vida.

Nome � --------

Data do Nasc.: dia ,

Profissão _

mês ano

Casado? Tem filhos?
N.• Bairro

Estado

12-hhhh-l 78 O

Ru� __

"

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMI_EM
E SINTA-SE BEM !

.;PROGRAMA PARA O· Mt::S DE MAIO
DOMINGO - DIA 10 - "SOIRÉE" PANÇANTE, DAS 21 ÀS 1 HORA. - SÁBADO - DIA 16 - GRANDE "SOIRÉE" DANÇANTE - SÁBADO - DIA 23 -

(iRANDE "SOIRÉE" DANÇANTE PROMOVIDA PELO ROTARY CLUBE - SÁBADO - DIA 30 - GRANDE "SOIRÉE" DANÇANTE.
AS "SOIRÉES" DANÇANTES DOS SABADOS, TEM SEMPRE INICIO AS 21,30, TERMINANDO ÀS 2' HORAS. TODAS SEGUNDAS FEIRAS, SESSõES DE

CINEMA PARA OS FILHOS DE SOCIOS, COM INICIO AS 19,30 HORAS. AS QUARTAS FEIRAS,. SESSõES DE CINEMA PARA ADULTOS, NÃO SENDO PERMI-
TIDA A ENTRADA DE MENORES. INICIO AS 20 HS.

-

Si�, se não esq.llecer de

qne a Magnésia Bisnrada
deve estar eemp re à

mão para eliminar
_

0It

sintomas de uma díges
tão imperfeita: azias,

cólicas, nâuseas, golfa.
das e mal-estar.

'.

Hoie e Amanhã
no Passado

Das Mies»«Dia
P RUDE NC I A C"APITALI lAÇA0

André Nilo Tadasco COMPANHIA NACIONAL PARA FAVORECER A ECONOMIA

Há muitos anos passados residiam em Filadelfia,
nos Estados Unidos da América do Norte, dilas mulheres.
l'.-íãe e Filha.

Não sómente naquela cidade, como pelas visinhan

ças, eram elas conhecidíssimas pelos elevados dot,s de

coração e acendrado espírito cristão, praticando toda
sorte de caridade, sem olhar a quem.

Um bélo dia faleceu aquela que éra Mãe.
Sua filha, ANA JARVIS, ao se conformar com a per

da irreparável de sua Genitora, propoz-se, para o resto
ca vida, ao sacerdócio da caridade cristã.

Um bélo domingo, suas amigas, querendo prestar
culto reverente a memória de sua Mãe, levaram-na mui
Las flôres. Ela, agradecendo a homenagem pediu que, não
: ómente à sua Mãe, mas à todas as Mães, fossem dirigi
das as homenagens com a condição de que, aquelas que
a tinha viva condusissem uma FLOR VERMELHA, sim
Lolízando ternura e alegria, e aquelas que não mais go
zassem do mesmo pr ivilêgio, tendo-as já mortas, condu
zissem uma FLOR BRANCA, simbolizando carinho e

.,audade. Isto foi em 1.912.
Ficou então instituido o DIA DAS MÃ'ES, havendo

() Govêrno daquela grande Nação sancionado o áto do
Congresso coma criação de um Feriado Nacional, corres- 1

r.onden te a homenagem daquela comemoração.
No nosso Brasil o dia consagrado as Mães e a sua

comemoracão é feita no segundo domingo do mês de
Maio. Um ·Decreto do Govêrno-assim estabeleceu :

Decréto n. 11.366; de 5 de Maio de 1932:
"O Chefe do Govêrno Provisório da República dos

Estados Unidos do Brasil:
,

- cons iderando que vários dia's do ano já fôram ofi
cialmente consagrados à lembrança é à' comemoração de
f átos e se-ti.tlmentos profundamente gravados nó coração
humano;

- considerando que um dos sentimentos que' mais
distinguem a especie humana é o da ternura, respeito e

veneração, qu�' evoca o amôr materno;
- considerando que o Estado não póde ignorar as

lt'gitimas imposições da consciência coletiva, e, embóra
não intervindo na sua expansão, é do seu dever reconhe
cê-las e prestar o seu apôio moral a tôda. obra que tenha
por fim cultuar os sentimentos que lhes imprimem fôrça
efetiva de cu1tura�e de aperfeiçoamento humano.

DECRETA:
Artigo 1° - O segundo domingo de Maio é consa·,

grado às Mães" em comemoração aos sentimentos e vir
tudes que o amôr materno concorre para despertar e de
.senvclver no coração humano, contribuíndo para o seu

aperfeiçoamento no sen tldo da bondade e da solidarieda
de humana.

Artigo 20 - Revogam-se as disposições em centrá-
LO. (a.) Getúlio Vargas". "'

Êste Decreto continua em vigor e foi sancionado
atendendo à solicitação partida do II Congresso Interna
cíonal Feminista, que resolveu se dirigir ao Chefe do
Govêrno Provisório, por meio de uma Comissão, afim de
conseguir a oficialização da comemoração introduzida
n o Brasil pela Associação Cristã de Moços, em solene
comemoração realizada em 13 de Maio: de 1·919, tendo, a

Escritora Julia Lopes de Almeida, nesta mesma soleni
dade, presidindo-a, proferido a seguinte alocução:

"Mães do Brasil, mães 'do mundo inteiro, estreite
mos as nossas mãos com mais força, com mais frenesi do
que nunca, porque jamais a cadeia invisivel mas podero
fia de nosso amôr, êste amôr que tudo dá e nada péde,
precisou como neste momento, de tamanha resistência
e tanta fôrça". '

Comemoramos, 'pois, no dia de hoje, o consagrado as

Mães.
'.'

.

Um velho soldado, encanecido nas lides da Caser
ta, que runca se aquebrantou ou se sensibilisou nos

horrores-bélos dos campos de batalha; sente-se emocio.
nado nesta comemoração.

Alegria e tristeza, num mesmo dia e numa mesma

comemoração. ,

Passado e Presente. Prazer e' saudade.
Mãe, imagem de bondade, querubim terrestre!
No dia que te é consagrado, o meu coração se sen

te tambem santificado gozando tua presença e para ti,
inteiro, se volta, saudando-te numa -hornenagem.

Diante dos teus, longos anos eu me curvo reconhe
cido ante as rugas sublimes de teu rosto divido e ao Tro
no Sagrado de Deus faço chegar as minhas suplicas, pa
ra que te proteja, como me protejeste; te conceda ainda
muitos anos de vida, repleta sempre de saúde e felicida
des; que te abençoe como sempre me abençoaste; te
ampare na' velhice como sempre me amparaste; e, quan
elo fores chamada ao Seu Abrigo, que te reserve uma das
muitas moradas Celestes prometida aos bons e justos,
y:;orque ,sempre soubeste me abrigar 110 remanso de teu
seio carinhoso!

Mãe, nome marchetado de virtudes!
Quem disvirtuará ou menosprezará tão riqUlsslmo

tesouro, tão fulgurante jóia? Quem não reconhece' no seu

resplendor mais fulgor do que as próprias estrelas en

pastadas na amplidão do firmamento?
Mãe, é o mais rico tesouro sôbre a face da terra .

a mais viva recordação que trazemos sempre presente .

o mais respeitoso de todos os nomes ...

Ventura sem dar dos que a tem viva, de&ventura in
consolável dos que a tem morta, ..

As duas mães-' eu presto homenagem pessoal:
A uma 'devo o meu ser, a outra a razão de ser a mi

ilha existência; a uma devo o que tenho alcançado, a ou

tra o que ainda posso alcançar; uma é o meu Querubim
terrestre, a outra o meu Anjo da Guarda.

No altar construído com os musculos de meu cora
--.... ção, Elas habitarão ,eternamen.t,e .. :

uma é minha Mãe e. a outra a Mãe de· meus
, filhos!!!

Capital: Cr$ 2.250.000,00
Sede: Rua José Bonifácio, 278 - São Paulo 10 DE MAIO "rancisco Rebelo da Gama,

.eroi 'das campanhas 'de
819 e 1826; Magnésia

'Bisurada'
\ data de hoje recorda-nas

que:. Participação aos Portadores de �ítulos - em 1837, teve início o

egundo assédio de PôrtoA PRUDENCIA CAPITALIZAÇÃO, Com

panhia Nacional para favorecer a, eco

nomia, está distribuindo, a partir de

27. de abril, em sua sede social, à rua

José Bonifácio, 278, primeiro andar, em
S. Paulo e nos escritórios de suas Ins

petorias Gerais e Agências dissemina
das por todo o País, as quantias a que
têm direito os. portadores de títulos

considerados em vigor 'entre I!! de ja
neiro e 31 de dezembro de 1942, con

forme estabelece o artigo 9 de suas

"Condições Gerais".

, - em 1624, os holandeses

entraram na cidade da Ba

hia, aprisionando o Gover

nador 'Diogo de Mendonça
Furtado;

republicanos\legre pelos
lo Rio Grande do Sul, os

ju a is, na mesma data 'em

l838, organizaram o tercei
'o assédio 'á mesma cidade;

'P
(JlIa.·/l/elld�

PIIlNmp{9
o SEU

- em i756, os guaranys

das Missões foram desalo

jados de suas trincheiras no

arroio Chuiebi pelas tropas
do General Gomes Freire de

Andrada:

- em 1867, o Coronel Car.

',OI' de Morais Camisão re- SOBRETUDO

REHHER
oel iu um ataque dos

Juaios, dirigidos 'por
�in Urbieta;

para

Mar-

DE PURA LÃ
- SOB MEDIDA -

LOJA: Rua Felipe Schmidt
7-A

FLORIANóPOLIS -

- em 1888, foi lida no
em 1789, o Alferes

Joaquim José da' Silva Xa- Senado o projeto de lei ex

vier _ O Tiradentes - tinguindo a Escravidão no

comprometido na Inconf í-f Brasil, remetido pela Cãma

dência Mineira, foi preso no
'1 ('O.' Deputados. Teve pa-.i.

,'t'e!' favorável pela Comis-
Rio de Janeiro;

A DIRETORIA

INSPETORIA GERAL EM FLORIANÓPOLIS:
Pr. 15 de Novembro, 9 - 3." andor

Anuncie n�"O ESTADO" \

'.o : .

- em 1803, em Conee:·
-- ,�'11 1,)01, por Lei Muni-

';üo do Arroio, no Rio Cran- I
, ;,1 r, :10, foi criado o;

de do Sul, nasceu 1\1a:1 ue '

,'

1
'::r:tu de .\Ito Capivari,no

Luiz Osório, vindo a ia ecer

I
,.

'lI'l'cilj:O de Tubarão, cujo
Ino Rio de Janeiro em 4 de

orr e de o rigem veiu do f'a
Outubl:O d. e 1879

.. Mareeha. 11',
o r:o:; ]"H'[111oi1'05 habitantes

do Exército e Visconde de
I ":lrtliei'e d ist rito possuirem

Herval foi o herói de Monte'
iI u mu r a s a de secos e mo

Casseros ;
'-:1(10" «n e o povo chamava

Panam - Casa de Amigo" 43 <'H

Comunicação·
Sylvio Orlando Damiani & Cia. Ltda., avisa aos -aeus

amigos e fregueses que, tendo vendido seu prédio comer

dai a rua Silva Jardim, n. 180, para a Cia. Antárctica

Paulista, transferiu-se provisoriamente para seus. anti

gos depósitôs situados ao Largo Benjamin Constant, n. 1.

Comunica ainda que dén tro de breves dias dará início a

construcão de seu novo edifício a rua São Jorge, esquin ,

D. Joaquim, esperando continuar merecendo a confiança,
de sua imensa e seleta freguesia.

, ,

..

_ em 18'12, teve inicio a' .e )d'H1:1Zem;

rebelião dos liberais de s.1
Paulo ,'opondo-se ii posse I

das autoridades criadas pe-I
e:�'(I, deu-se o famigerado

la Lei de 3 de dezembro de evan re integralista tendo

�ido a tacado o Palácio Pre-

_ .. - "1',1 1037, no Rio de J'a-

1841;
sidencial, sem resutados. O

farmacias
de Plantão

- em 1888, a proposta do movimento foi imediatamen-
Govêrno extinguindo a Es- te sufocado; Icravídão no Brsail foi apro- .

.v�da em últiina discussão na - em 1.942', foi afundado 'O Centro' de Irradiação
D do navio "Parnaíba", da nos- Mental "Amor e Luz" realizaCâmara dos eputa os e re-

sessões Esotéricas, todas as se-
metida ao Senado : sa Marinha Mercante, com

gundas feiras,. às 20,30 à rua
10.585 toneladas e 69 .ho- Conselheiro Mafd, 33 _ ],0

. __:. em 1944, partiu do. meus de tripulação. andar. /
Quartel do 14 B. C., aqui se- :) ENTRADA FRANCA �,

10 Domingo - Farmácia

·Santo Antônio - Rua João

Pinto.

16 Sábado - Parmâcía

Catarinense - Rua Traja-

_.André Nilo Tadasco
-a_'_'()��.-.c�()....()-..<.

diado, com destino á Força
Expedicionária Brasileira, o ��(
,.

Pnimeíro Contingente de /

'��.'/;"barriga verdes'"; ,y,�
"

:
-_em 1946, faleceú Ca-

tulo da Paixão Cearense,
j .

rrascido em /a cidade de La-

vardiere, no Maranhão, no

.nredlo n. 68 da então rua

Grande, hoje Osvaldo Cruz

em 8 de Outubro de 1863.

no.

23 Sábado - Farmácia

Noturna - Rua Trajano.
24 Domingo - Farmácia

Noturna - Rua Trajano.
30 Sábado - Farmácia A Dra. L. Galhardo

.

ex"

. ! médica do Centro EspirithEsperanea -

.

Rua Conse-I 'r C id d A·A t n
.

.

LUZ, a1'1 a e e mor, a e -

lhe iro Mafra. .

de á consultas. Novo ende-
31 Domingo � Farmácia 'reço : Avenida N. S: de Co

Esperança - Rua Conse- pacabana, 540, Apto. 702

lheiro Mafra. - Rio de Janeiro.
Consultas Cr$ 30,00.

.--.------ .r--
- ••--.,;

ESTA' DOENTE? - DE
SANIMADO? /-

•

I
- o dia de hoje é consa-]

grado como "DIA DAS

MÃES" e foi instituido por

Decreto n. 11.366, de 5 de
Maio de Hl32, pelo Govêrno

I

I

O serviço noturno será
efetuado pelas 'Farmácias

CASA MISCELANIA distri·
e

buidora dos Rádios R. C. A.
Notum a, situadas às ruas Victor. Válvulas e Discos.
João Pinto e Trajano n. 17. Rua Conselheiro Mafra.

Santo Antônio, Moderna

Provisório.

11 DE MAIO
A data de hoje recorda-nos

que:

� Missa de 6- Mês � Innn()' cJ..tU I,
_=F�

"0 nOvO BANeo AGRleOLA

A eOoperb.tiv6., de Cré4;to n� 1, do 'BRA�IL!
SEOE PROPRIA .

�tr�I1�1b
FLORIRNÓPOLlS - STR CRTRR/NR

em 1655, o valoroso

André Vidal de Negreiros,
tomou posse do Govêrno do

Esta'do do Maranhão, como

seu Governador e Capitão
general;

ALICE DA COSTA VAZ '

Filhos, genros, nora e netos, convidam os parentes
e pessôas amigas para assistirem a missa de 60 mês, 'por
alrp.a de sua querida e inesquecível, mãe, sogra e avó
_4lice .da Cost,a Vaz, a

realjZ�If-S'
na Ca�ela do Ginásio

Catarmense, as 7 horas do dIa 2 de maIO corrente.
Desde já agradecem a tod '

que compacerem a este
áto de fé cristã. . J

.'

t MiSSa /DE 6+ MES

_:.. em 1817, deu-se uma

contra-revolução monarqui
ca na então Vila do Crato,
no Ceará, cuja república ha
via sido proclamada a 4 des-

p' t
.. .

te mês e ano por José de ',o ar lClpaçãoA família de Manu..:!l Ferreira de f'ielo convida' aos Alencar;
í:.arentes e pessôas d�i suas relações para assistirem, no

Ari Silva e senhora, participam aos parentes e pes-
(;ia 11 do andante, .segunda-feira, às 7 horas, a missa' ,ôas amigas o nascimento de sua primogenita MARIA

- I - em 1830, no Recife r.IATRIZ, ocorrido na Maternidade Dr. "Carlos Corrêa",que manda rezar n4: Altar de N. S. de Lourdes, na Cate-
dral lVletropolitana; 'em sllfrág''i'o 11a alma aa sempre (pernambuco), faleceu o no dia 5 do corrente.

lembrada CONSTANTE. ,Capitão de 'Mar e Guerr�

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ploríanôpolis, Domingo, 10 de Maio de 1953

'.

JUíZO DE DIREITO DA 4� ja se vai aproximando de' Álvaro do Espírito Santo,
VARA DA COMARCA DE trinta e cinco anos, pelo que operário. 3) -'- Gregoriana

FLORIANÓPOLIS já Se consumou o usucapião do Espírito Santo, domês-
Edital de' citação,» com o extraordinário para a aqui- tica. 4) -, Francisco Péres
prazo de (30) trinta dias sicão do domínio Isôbre o da Silva, indústrial. 5)
O doutor Manoel Barbosa irn'óvel, cujos encargos fis- João Amâncio, la�rador. To

de Lacerda, juiz de direito cais perante as .respectívas dos brasileiros, residentes
da 4a Vara da comarca de repartições, veem sendo pa- nesta comarca. 'Data supra.'
Florianópolis, Estado de :ros,' também, ,pelos supli- (Assinado) C. G. Gatletti.
Santa, Catarina, na forma cantes. Face' o exposto, pe- Advogado. Em a dita petição'
da lei' etc. dem mui respeitosamente a foi proferido o seguinte des-
Faz sabei.' aos que o pre- v. exc ia., seja servido ad- 'pacho: R. Hoje. A. à con-

, sente edital de citação, com miti-los a legitimar sua pos- clusão. Fpolís., 20-2-1953.
o prazo de' trinta (30) dias se, nos termos dos artigos (Assinado) Manoel Barbosa
virem ou dêle conhecimento 550 do Código Civil e 454 e de Lacerda. Subindo os au

tiverem que, pêr parte de ieguin tes do Cód. de Proc. tos à conclusão; receberam
Adelino Laurentino da Silva Civil, mandando designar o seguinte despacho : De

e sua mulher Maria Nativí- fia e hora para a justifica- signe o . sr. escrivão dia e

dade da Silva, na ação de ;ão prévia, à qual 'compare- hora para a justificação, ci
USUCapião em que requere- rerão, para provar' o alega- entes todos os Interessados.
ram perante êste Juízo, lhe do, as testemunhas abaixo Fpolis.; 26-2-53. (Assinado)
foi dirigida a petição do .rroladas, independentemen- Manoel" Barbosa de Lacer

teor seguinte: "Exmo, sr. dr. se' de int imação. Pedem ain- da. Sentença. Vistos, etc.

Juiz de Direito da 4a Vara: da que procedida a justif i- Julgo por sentença a justi
Dizem Adelino Laurentino cação, sejam citados os inte- ficacão constante de fls. e

da Silva e sua mulher Maria ressadcs incertos, mediante fls. 'em que são justifican
Natividade da Silva, êle mi- publicação de edital, bem tes Adelino Laurentino da

Iitàr reformado e ela do- iomo os confinantes do imó- Silva, e sua mulher Maria,
méstíca, ambos brasileiros, 'el, para os fins de direito, Natividade da Silva, a fiI? I' domiciliados nesta comarca, citando-se ainda, o exmo. sr, de que surta os seus devi

por seu assistente judiciá- dr..Promotor Público, para dos e legais efeitos .•Cite�-1rio abaixo-assinado (doeu- of ic iar em todos os termos se por mandado os S1'S .. sl�
mento� juntos), que sendo d� c�u�a e o $e.�viço dó Pa- l�e:o� do Sel:�iço do .pat�'I-1possuidores de um imóvel tr imôn i da União, na .pes-1 momo da Ulllao e o dr. �I 0-
nesta cidade, adquirido por sôa do seu representante le- motor Público, na quahda-I
usucapião, 'desejam legiti-. gal nesta cidade; para o fim de, de representante do .Mi- .

'mar sua posse, pelo que instituido pelo art. 12,' do nistêrio Público e da Fazen-

veem, com a presente, pro- ,de�Teto-lei n. 710, de 17-9- da-do Estado, para intenta

mover a competente ação, 38.,Nestes termos, pedem se- rem' a ação no prazo legal.
no decurso da qual prova- [a a ação afinal julgada pro- Citem-se, por edital, com

rão: 10) � Que em fins de cedente, para que se lhes re-' ,prazo de 30 (trinta) dias, os
v 1918, o sr, Rosalino Villafa- �onheça e .declare por sen- ínteressados .

incertos bem

nha da 'Silveira, proprietá- enca o domínio sôbre o como os confinantes do imó

rio de uma pequena casa e mó;'el usucapido, fazendo- vel, citação essa que deverá

respectivo terreno, sitos à ;e em' seguida a devida ser feita 'na conformidade
rua Cur.itíbanos n. 86, nesta .ranscrição no Registro de com o art. 455, § 1°, do CÓ

Capital" desejando ernpreen- 'móveis. Protestam por to- digo de Pro�. Civil. Custas, I,

dei' uma 'viagem para o Es- los os meios de prova em afinal. P. I ..R .. Florianópo
tado do Rio Grande do Sul, Iireito admitidos, inclusive lis, ,26 de março de 1953.

nece�itava, para êsse fim, tepoimento"pessoal de qual- (Assinado) Manoel Barbosa
da importância de três mil juer contestante, sob pena' de Lacerda, juiz da 4a Va,
'cruzeiros, ou seja, três con- -}e confesso, inquirição de ra, E, ,para. que chegue, ao

tos de réls, àquele tempo, .estermmhaa, juntada dene- conhecimento de todos man

fez então com o suplicante 'os documentos, exames pe-' dou expedir o presente edí

Adelino Laurentino da Sil- -íclais vistorias e arbitra- tal que será afixado no lu

va, que era na, época solda- mentes, ,e tudo o mais que gar de costume e publicado
do da Polícia Militar do Es- necessário for. Com o va- na forma da lei. Dado e pas

tado, o seguinte negócio: lar de Cr$ 5.000,00. PP. de- sado nesta cidade de Flo

recebeu, dêste, a citada .im- rerímento. Florianópolis, 12 rianópoliá, aos vinte e dois

portância em dinheiro e ao 1e fevereiro de 1953. (Assí- dias do mês de abril do ano

mesmo tempo lhe entregou 'lado) Clamo G. Galletti. de mil' novecentos e cin

sua propriedade acima refe- Clamo G. Galletti, Assis- quenta e três. Eu, Vinicius

·ridà, sob o compromisso de !;e�te Judiciár'io. Advogado: Gonzaga, ascrivão, o. subs

nassaí' a competente esc ri- Escrítório : Rua Victor Meí- creví, (Assinado)
.

Manoel

tur'ar 'tão logo' v:oH;;tsse', da -elles, 60. Fone· 2.468 ,- Barbosa de Lacerda, juiz de

viagem que i,ria efetuar. Na- 8'polis.· RóI (las testemu- direito da 4a Vara. , Está

da obstante, entre as partes lhas: 1) - Eduardina Cos- -, conforme. O escrivão: Viní

ficou também combinado, ta da Silva, doméstica. 2) - cius Gonzaga.
'qtie ao regressar 'dessa via

'gem, a qu�l ·s,eria de curta
.. duração, o Sl",. R.osalino Vil-

Clafânha (ta S,ilveira poderia . Da Bln'clda Pessedista' na âmar.
desfazeT' ó' negócio e devol-
ver o din'heiro rec�bido, uma'
vez que pagasse os júros le- DiscursG do ve'reador An.
gais. 2°)· - Que o imóvel �ôi1io Apóstolo:
,em apreço era, efetivamen- Sr. Presidente
te, de propriedade do refe- 81'S. Vereadores.
rido senhor Rosalino, o qual Numa das sessões da'reu-
êle tinha adquirido de Wen- iJaO ordinária' de Feverei
ceslau Tomaz Pacheco e sua '0, tive a oportunidade, de
mulher, pelo. preço de um :o!icitar a palavra, para di-'
conto e quinhentos mil réis, . ,'igil' um apêlo as autorida- :
conforme documento anexo, les federais, no sentido de I
extraído do competente Re- 5er 'apressado o início dos I

gistr de Imóveis desta co- ,erviços da dragagem do I
marca. 3°) ..,- Q'u.e as ca- )ôrto de Florianópolis.
ractel'ístícas e confrõnta;· A 'iniciativa mereceu o

ções do imóvel são as, que <Lmplo apôio dos meus no

consta'm do já cith..do regis- I bres. pares e ,conseguiu des,
Itro, onde· se lê o seguinte l.pertar o interêsse e a boa

(4oc. junto): Um chalet,. vontade dos poderes compe-
-

/

com fTente de tijolos, à rua tentes, conforme honrosos
Curitibanos, n. 86, aonde faz telegramas que a Câmara

,

'

A'

'frente coberto de telhas recebeu da Presidência da Casa por ver coioado d,e ex I

com diversos compartimen� República, do Deputado Ne-' to o seu interê�se _por tão

tos, com 18m. de frente .sô- rêu Ramos, Presidente da

I
importante reahzaça�. ,

bre r08 de fundos com 'João Câmara Federal, e da dire- Mas a dragagem nao e tu-
. MOi'itz, lextremando, por um ção Gerai do Serviço Nacio-, do para o noss,o porto.
lado, com Joana Bernardina nal de Portos Rios e Ca- -Mister que ao lado ?a dra-
de Jesus e p�lo outro ��m naes.' gagem se processem tambér,n
João Francelina Cordeir6 A través desses docllmen-' os trabalhos de aparelha-
tendo o chalet três janela� LO';, veiu-nos a alviçareira mento.

'

de fren.te. 4°) - Que desde 70tícia de que a dragagem' Eis: ,entretanto, que o

a saída de Rosa:lhio Villafa- terá início no próximo mês pôrto de Florianópolis .....fi
nha da SUveira, e1\1 1918, de julho, noticia essa que cou, exCluido.do numero da
desta Capital para o Rio vem de ser confirmada pe- iueles q,ue serão· .atendidos
Gi-a'nde do Sul, passou o ad- -lo ,ilustre deputado Federal· este ano:· '

'.

quirente Adelino Laurentino Jorge Lacerda, transmitida Segundo notici'as publica
da Silva a possui,r como seu em atenciosa carta a minha das na impi'ensa da Capital
o imóvel acima descrito, em pessôa e ao ilustre Presi- da República e aqui trans
face do negócio feito, mas .dente desta Casa. critas, em reunião da Comis
,aquele nunca mais voltou a Quero ainda trazer ao co- são Mixta Brasil Estados
esta cidade e do. mesmo nun- (nhecimento de V. Exias. que Unidos foi deliberado o rea

ca !llais se teve qua�quer nOi o .vapor.,hidr�grafico Rio parelhamento dos portos de
tícIa, constando ate aos S1-t<! Blap.co Ja esta fazendo os Itajaí e Laguna. Nenhuma
plicantes que já é falecido. levantamentos das nossas referência ali encontramos
5°) - Que assim essa pos- baias para o serviço de ·dra- aos portos de Florianópolis
se, a qual tem sido, durante gagem. 'e São Francisco do Sul.
todo esse lapso de tempo" Devo pois congratular-me Entretanto, Sr. P{esiden
mansa e pacifica, sem qual- com a nossa capi't[t! pelo te e F3rs. Vereadores, o por
quer interrupção nem· con- grande melhoramento que, 'to de São Francisco' é o se

tes�ação �lguma, vem de Ilhe será outorgado, e \con- gundo do país pelo seu ca

rnaIs de trmta anos, ou seja, ' gratular·me, tambem, com a ,-lado, e ainda é um dos mais
I

7

I

ARMAS

PODEROSAS
10

SlGNIFICAM

•

'.

,__"(.:.......

";: f� ,

,I
,

com que armas conta o Sr.'

para' proteger o seu carro?

Proporcionar ao motor do seu carro a proteção
. integrar que só um lubrificante de alta classe pode
assegurar, equivale a dotá-lo de uma poderosa
arma de defesa contra a corrosão e ° desgaste.
garantindo a'fua eficiência original por muit?s anos.
Hoje em dia, graças aos esforços conjugados

da ciência e da 'técnica modernas, a mais poderosa
arma, para a proteção du mulor, c�tú ;\ ��� dis

posição. Seu nome: HAVOLI'\E CO:::.IO:\I
.IVI'ADE! o' "premium" motor oil detergente e

dispersivo, que gar,allte limpeza e pr?te(:ão jir�te
gral, assegurando funcionamento perfelto.e Vida

\ "mais l'on,ga para ° seu carro,
, �

Experimente, ainda h0JC, HAVOLl'\E CU�
,'" '''-T01'F'MADE, ° lubrificante qüe

'

supera as .exl
gências de- serviço pesado (para motores Diesel

, ou a' gasolina).
'

é um produtQ

o

HAVelINE·
''t TEXACO

_.,_.,.__
lHE TEXAS COMPA.N� (South America) LTD. 37 ANOS A SERViÇO DO BRASIL'

( J

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

importantes escoadQuros da e Itajaí. Ambos, pela sua N-produção tanto, de Santa Ca,; loc,alização e pelo seu movi-
'

ao
tarina como do Paraná para mento, devem atrair as pro- !
o exterior e par� os· dem�tis vidênc'i�s adm!nistrativas. !Estados do BraSIL . I Mas e preCISO que essas

Com efeito, é por ali que. providências .se extendam
demandam os mercados con:! até nós e até a historica

. êumidores, toda a produção I Babit0l1ga.
>

do Oeste Catarinense, pro- f Necessário se torna, por
dução de extraordinário vo-

.

tanto a nossa solidariedade
lume e variedade, pois que, à iniciativa da associacão I
incluí m�d'eira, ,erva 'mate, comercial. E nem so isso de-I1\

,

bananas e conservas. vemos faz(!r. Como legítimos'
Por sua vez, Florianópo- represep.tantes, da ,C"apital, I

lis é escoadouro da produ- devemos exigir que õ porto
cão de númerosos mUUlCI- de Florianópolis seja reapa'
pios, como Bigu!\çú, Palho- relhado, como uma' exigên-

.

�a, São José, Tijucas, e Bom cia categorica de sua, fun-
Retiro'e outros a estes liga- ção de Capital do Estado.
los pGr rodovia. T�d0s ?S esforços nêsse

A
'

,

sentido, serão poucos. E se; gentesDiante do exposto, não é' formos bem sucedidos, se
I '.

;lOssível que nos conserve- conseguirmos t/azer até I
' ,

mos indiferentes e que, cqm .nós, a ação do govêrno da IJ nosso 'silêncio, con,corde- União, então poderemos ter
mos com mais essa injusti-I minar o nosso mandato de r�a a ser praticada contl:a o cabeça ergui,da, porqué te-'
progl'esso ?a �ossa Gaplt�l. ['emos correspondido de
A AS,soc�aça.o ComerCIal lima -maneira honrosa ao Ide .Flor�ano�o�ls, q.u� de ma- mandato que o povo nos Inell"a tao VIgIlante, s,e tem confiou., .

preocu�ado p_�I'O POSSOA ' ?e- Concluindo, r�quei'ro, que I

��nvolvlmento e economlCO ouvida a Casa, sejam trans,
Ja formil'lou s�u veemente mitidos os segu'intes tele
protesto contra a exclusão" gramas.
� nesse sentido dirigiu tele
sramas"ao Exmo Sr. Presi
lente da República, à' re
wesentação Catarinense no

Congresso Nacional 'e à As
;embléia Legislativa do Es
;ado, fazendo-Ih�s apêlo pa
ra qu:e a Comissão Mixta
Brasil Estados Unidos, 1'e

�xaminando a materia, haja
por bem extender até o nos

,0 porto, e ao porto de São
Francisco, os trabalhos de
reapal'elhamento.
Naturah;pente, que plei

teamos tal benefício para
F!orianépolis, não estamos
;nsinuando e nem propondo,
"estr:ções ao reaparelha
mento dos portos de Laguna

Se Prepara'Em
UDl Dia·

Nem 'em uma semana, nem em um mês, um candidato
ao concurso do BANCO DO BRASIL

Comece desde já a se prepsrar em pontos orga
nizados por professol:es que militam no Banco do
Brasil há muitos anos. Coleção Completa (Port.,
Contab. Bancária; Matem., Francês (! Inglês), l'Ígo
rosamente dentro do programa Cr$ 300,00 ..

Atendemos por ,Reembolsq P.ostaI. Porte Sim
ples -' mais Cr$ 15,00. Porte aéreo - mais Cr$ 50,00
Pedidos ao L N. C. A. - Práia de Botafogo, 526

-RIO -

, .

no' Interior
MESMO SEM CAPITAL E SEM NENHUMA

PRÁTICA
! '>

,

Grande Organização de Tecidos de São Paulo,
procura pessôa's honestas e traibalhadoras, pa.ra
venderem CASIM.IRAS; LINHOS E TROPICAIS, di-'
retamente ao consumidor ou revendedor, pelo fácil
sistema de Reembolso Postal. Pagá-se ótima comis
são e fornece-se 'mostruários inteiramente grátis.
Cartas para: TECIDOS MEHERO _

I

CAIXA POSTAL 4.020 _: 8ÃO PAULO

EXMQ; Sr. Dr.
GETúLIO VARGAS

D. D: Presidente da Repú
blica

,

OLHOS - OUVIDOS - NARIZ. GARGAlft'A.
DR .. GUERREI�O .DA. FON;SECA

.1'I*!faUata de R..,ltal
Receitá de ,Oeul08 - EX"ámf\' de Fu�do d. Olho lIara

Clallllificaçlo da Presslo Arterial.
'

Moderna Aparelha�em.
Con.ul�6rte - Vi8�ollde, de Quro Preto. t,

RIO
Grande regoSI]O veio' tra

zer todo po'vo·
... '�

c,atarinense
noticia próximo aparelha,
mento portos Itajaí e Lagu
na pt. Entret'ánto' vg. Câma
ra Municipal �Flórianópolis
vg. secundando apêlo Verea
dor ANTONIO PASClIOAl.. segundo maior escoamento
APOSTOLO . vg. lamenta toda pl'Oêlução Oeste Cata.
igual benefício. \não seja rinense além grande parte
concedido Portj>s' Capital e, produção Estado Paraná pt.
São Francisco ,do Sul pt.1 Diante exposto vg. Câmara.
Primeira s�d� cJ�ta�o gran. �irige pat�iótico. a�êlo seno
de potenclal�eletrIco vg. e tIdo tambem referIdos Por.

---

tos sejam incluidos número
daquel�s devidamente apa
relhados pt.
Idêntico telegrama ,à i'e

presentação Catarinense no

Senado e na Gâmára dos
Deputados.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Pelos Municípios
---------------_._--,"""

t-!!ut��!!c�çÀoD!,ide�ú��ue J�� em�u�� encontra a

APRESENTADA PELO J cidade, estão em fase de

1
estrada de rodagem de RIO

VEREADOR DR. ORLAN- construção e término, duas do Sul a Lajes, motivando

DO BERTOLI AO LEGIS- pontes, uma sôbre o rio Ita- constantes reclamações dos

LATIVO MUNICIPAL jaí do Oeste e outra sôbre o
.

motoristas que por ela tran

.Em substituição à ponte rio Itajai do Sul, e, ambas, 1 sitam diàriamente, o Sr.

"Curt Hering", está sendo pelo plano de execução, te- Presidente da Câmara MU7
construida outra, no mes- rão os corrimãos ou para- nicipal de Rio do Sul vem

mo local, sôbre o Rio Itaja
í

peitos com pequena altura; de endereçar ao Exmo. Sr.

'do Sul, cujos trabalhos es- Considerando, que tal fa- Governador do Estado o se

tão bem adiantados. É, sem to põe em perigo constante guinte telegrama:

, I dúvida, uma grande obra do' os transeuntes, muito prín-
.

! Teria (Ialadot Gov,êrno Federal para esta cipalmente as crianças e "EXMO. SR. GOVERNA-
I comuna. velhos;

, DOR ESTADO
I

mal.)do.,8avêrn07• Tem sido motivo de errei- Indicamos, na presente FiüRIANÕPOLIS.
.

W

.... r]"
cas do povo ríosulense a pe- proposição, ao Executivo

,.0 �
quena dimensão dos balaus- . Municipal, tome as provi- Câmara Municipal esta

Regista o livro de 'ocor- tres ou corrimão que estão dências cabíveis no caso. cidade vg unanimidade vg
.ências policiais, ontem: sendo colocados na referida afim de sé-em sanadas es- sol i c it a . encarecidamente

:P�l�s inves�i�fldor�s. J oã� ponte, pondo em perigo a tas irregularidades, promo- providências sentido nor-
e ereira e Pl ín ío Moreira fOI vida dos pedestres que por vendo, por intermédio dos. malizar situação. lamentável
tpresenbado nesta D. R. 'o I

alí transitarão principal- órgãos competentes tôda a. se encontra estrada roda
'ndividu� Osvaldo Gonçal- mente das criancas que nem ação que se tornar necessâ-

I

gem liga localidade Subida
res Pereira, de cor branca, sempre percebem o risco de ria ao. conseguímento do' até ponte Canôas vg muni
.olteíro, com 2G anos de ida- um deslize naquelas ime- serviço focalizado por esta cípio Lajes pt Esperamos'
1e, comerciário, residente à diações. I indicação. SS. em 6 de maio

, voss�ncia ate�da noss? apê
rua .Conselheiro Mafra a/n., Em se tratando de uma de 1953. . .Io VISto contínuas e Justas
,)01' se ter podado' de modo obra importante, de e imen- (Ass.) Orlando Bertoli"., reclamações pt Respeitosas
:nconveniente, ontem às ... to armado, só podemos atri- rELEGRAMA AO GOVER. 'saudações. (Ass.) Adolfo
�2,30 horas, na Praça is de buir a um êrro nos cálculos NADOR DO ESTADO Frischknecht - Presidente
�ovembro e, ainda, maltra. dos engenheiros construto- Em vista· do péssimo es-

I
Câmara Riosul'.

tado as autoridàdes (o gri- res.
io é nosso). O conduzido a- Sôbre o assunto, o ilustre
.;ha-se preso no xadrez des- vereador dr. Orlando Ber-
:a Repartição à disposição t I' d PSD t. o I, o . . ., apresen ou
de V. S.". à Câmara Municipal de Rio

do Sul, em sessão do dià 7
do corrente, �. seguinte in
dicação:
'Considerando, que nos

lugares de máior movimen
taçã.o e aglo.meraçã.o huma
nas, a vida do. cidadão, de
ve estar cercada de tôdas
as garantias e preocupa
ções;
Considerando, qu,e . nas

pontes, os lugares reserva

dos ao trânsito de pedes-O jornal "Democracia'" a- naneira de simbolizar o des- tres devem, por isso mes-
nunciou que as autoridades �'CR�TlBA, 9 (V.A.) lrezo sempre' tido pelo poli- mo, receber as aterições dos
po.liciais de M. deI Plata se )s pais do in�p�tor de polí- :ial e o convite apenas pro- Juiz de futebol. poderes públicos;
apode'raram dos planos de' :ia do municipio de Wences- �esso original de participar

.

,

• I d
�

f 18uma sublevação, para fazer tau Braz, Pedro Silverio, fo- ) assassinato de alguem. assassinado assa'l nl os
voar pelos ares os edificios ,amo convidados a almoçar, PRESO. O BÁRBARO Ca'b'OS e �argeD-do Estado. O matutino diz lssadas no espêto, as ore- Arnaldo Silva está preso BELO HORIZONTE, 9 �
que os terroristas preten- lhas de seu próprio filho, 1a cadeia local e s.erá remo- (U. P.) - Barbaro assassi- tOS.diam levar a efeito atos sub- morto a tiros, ontem, por Tido, oportunamente, para a nato v.erificou�se na madru- J

-

P 9 (V A)oao essoa, .
. .

-
.

versivos e difundir noticias \.rnaldo Silva. ?enitenciária Central do Es- ;rada de hoje nesta: capital, Revela-se que no ano de
falsas. O jornal, adianta, Com o maior cinismo, o ado. envolvendo conhecido des- 1952, for'am .

dassassma os,
ainda, que elementos dos aárbaro Arnaldo serviu a portista. Trata-se de Wil- neste Estado, de7.oito cabos
Partidos Democrata Nacio- mesa e ficou à espera dos Segunda" ,EIPosl. iiam de Paoli Ricci, perten- e sargentos da policia mili-
nal e Radical estão seria- �onvidados, antegozando o -

d T
I :::ente ao q'üadro de juizes

cao e rigo taro No. COITên�ê exercício,
mente 'comprometidos no -'estim macabro com que ho- .. da Federação Mineira de

, dois sargentos já perderam
plano. .

11enagearia a familia de sua Em Concórdia, no epríodo Futeból,' que foi atin.gido 'vida por assassinato.
ARMAMENTO, vitima. .

de 6 a 8 de dezembro do cor- por 14 facadas pelo seu

Continuam as buscas po- CONTEMPLANDO A �ente �no, �erá �e�liza�a t a :::unhado José de Aguiar Vi-' O Caminhão rAII·
. .

t d
'

F '�Ol\IfIDA :"::legun a xposlçao s a-
b 'b

"

.

.. \ UlClalS em o o o paIS. a- � - 1
dual do Trigo, devendo' com- ana, ar eno, em sua resl-.

d t àz.endas das localidades de O fato foi comunicado à parecer, a êsse certame, au- dênc�a, onde, ao chegar por ., encol ro
Orrego, Torninquist, Sierra ;,olicia e investiga_dores fo- toridades estaduais e fede- : volta de meia noite, teria:
Ventana e Villarino, foram ram surpreendê-lo, em sua ['ais. ' iniciado sé�'ia discussão com arvore
esquadrinhadas nelas se a- .;asa, quando contemplava a 1 Moinho de Trl·go a sua esposa Maria da Con-' .�a_manhã d� ontem, o ca-

preendendo numerosas me- ::omida monstruosa que sua ::eição Ricci, proprietária mmhao cAhapa. 3-74-49, ao
.

',"m T bara-o I descer a vemda Trompo-tralhadoras, carabmas, re- perversIdade l�equmtada e D '
do Salão de Naná. Segundo wsky, transportando gran-volveres, muniçõesJ pen,tes preparara com as orelhas Está sendo instalado, no d. Maria, quando a discus- des balaios de lenha em a-

de metralhadoras' e três de seu semelhante.
I

município de Tubarão, mo- são estava no auge, William cha,' foi de encontro' a uma
caixas de dinamite e me- Depondo, Arnaldo disse, dflrno Moínho de Trigo, para tentou matá-la c()m uma das árvores, tendo, em con

chas.
", I com extrema frieza: que não. atend.er ,à produção do sul pequena faca, quando sur- seq�ência, recebido danifi-

Também continuam as" gostava de Pedro Silverio, I catarmense.. Fazem. parte, giu em sua defesa seu ir- caçoes na grade que protege
. -, .'. , I' . I como aSSOCIados, dIversos o motor.

Imsoes d� �uspeüos e de h-I por ISSO o matou. Do ban-
I
industriais daquela prog'res- mão, que prostrou o agres- 'Do acidente não

�""""""",d_eres polItIcos. Uma bascu- quete, explicou: foi uma, aista cidade. SOl' com 14 facadas.

Ploríanópolis, Domingo,' 10 de Maio de 1953

DECLARA SAULO RAMOS:

(O candidaio é, mesmo,
o Sr .. João 60ular•...)

Procedente de Pôrto Ale· Em Põrto Alegre, soube.

gre, chegou, ante-ontem a da notícia, em forma de'

esta Capital, o sr. Dep, Sau- boato. No entanto, já na es

lo Ramos, integrante da ban- colha do' sr. Segadas Viana
cada do P. T. B. na Câmara para o Ministérdo do 'I'raba

Federal. lho, o seu nome foi lembra-
Na oportunidade de um -do, Mas, concluiu, eufórico,

"bate-papo" com. um dos - o candidato é, mesmo, o

nossos redatores, declarou sr, João Goulart ... "

aquele parlamentar, "nada O sr, Dep. Saulo Ramos
saber da indicação do seu regressa, amanhã, ao Rio,
nome para ocupar à pasta I aqui retornando na prôxí
do Trabalho. ma quinta-feira. .

.

HomenaJ!em Ao Dr.
Surreaux

Jorge
j.

No dia 7 do corrente, prestaram es funcionários da

Junta de Conciliação e Julgamento, desta Capital, uma

homenagem ao Exmo. Snr. Dr. Jorge Surreaux, Juiz Pre

sidente do Egrégio Tribunal Regional do 'I'rabalho da 4a.

Região, que, no momento, se encontrava em serviço de

correição na referida Junta. A homenagem, que constou

da oferta de um brinde ao homenageado, realizou-se no

La Porta Hotel, onde compareceram, incorporados, os

f'uucionáqios da Justiça Trabalhista em Santa C�tarina.
Usou da palavra, na ocasião, o Dr. Antônio Adolfo Lis

boa, Chefe da Secretaria da J. C. J. de Florianópolis.
Além de ressaltar as qualidades morais do ilustre magis
trado, frisou o orador, através de rápido improviso, que

. a homenagem partiu, expontâneamente, do grupo de fun
i.ion ários mais antigos do Quadro do Pessoal da Justiça
do Trabalho na 4a. Região, os quais apenas almejavam,
como único prêmio aos seus já longos esforços dispendi
dos em pról da Justiça do Trabalho, a satisfação do de
ver cumprido.

COM O CHArru ALHEIO
No Rio de Janeiro, onde se encontra, a fim I

de consegu ir que um banco recentemente funda-
do em Jcinville não constga registro para o seu

funcionamento, o sr. Irineu Bornhausen, ilustre
Governador do Estado, não se tem descurado, da
publicidade em tôrnn da sua insigne personali.
dade e. do seu calamitoso govêrno, Entre os con-

'tratos. publicitários concluídos, está um, com o

jornal A Noite, que, em sua edicão. de 6 do cor

rente, página 12,. ostenta vistoso cliché de S.
Exa., cercado de matéria probante das benemên
cias da sua administração. Ali se lê, em fasci
culos o drama que S. Exa. viveu para resolver
o problema do leite na Capital! Pelo que se fica
sabendo dessa publicidade, Florianópolis, no ano

último, produziu nada menos de meio milhão de
Iitros de leite com relação a 1951.

A respeito do tormentoso caso da luz, lê-se
o seguinte:

.

"Contrastando com um passado recente
e melancólico, quando as velas e os Iam
peões, a querosene eram obrigatoriamente
empregados na sua iluminação .diária, FIo·
danópolis é hoje, sem favor, uma das cida
des mais bem iluminadas de todo o país".
Eis aí! Aí está! Não. fôra, pois, o beneméri-

to govêrno Bornhausen e a Capital catarinense
estaria ainda sob lanternas e lamparinas! Mas
S. Exa. chegou, como o Amaral, do Edifício Ba-
lança. .. Chegou e logo abafou! FlorianópQlis,'
hoje, é cidade que, em matéria de luz, faz iriveja
a qualquer outra! Isso de dizerem que quem ilu-
minou a Capital foi o govêrno anterior, é intri
ga dos despeitados da oposição!

Isso de a U. D. N. haver combatido o pro
jeto de Iigaçâo da usina de Capivarí é demago
gia! Isso de os deputados pessedistas, que vota
ram e aprovaram aquele projeto, haverem sido
apontados, pela imprensa' udenista, como in imi- .

gos da Capital, é pura invencionice! A grande
realização do govêrno passado foi o Palácio da
Agronômica. A água, a luz" o Abrigo de Meno
res, o Hospital Nerêu Ramos, a Colônia de Sant'
Ana, a de Santa Teresa, o grupo Getúlio Var
gas, o Departamento de Saúde _._ tudo, tudo obra
do sr, Irineu Bornhausen!

O resto é cinismo da oposição, que outra
coisa não faz senão usar do chapéu alheio para
fazer mesuras ao povo!

�

A quanto descemos! A quanto desceremos
ainda, nessa velocidade?

,

BUENOS AIRES, 9 .(U.P.) lhação foi feita na sede do estrangeiras noticiosas. A

_ No exato momento em Partido Comunista de Tu-; Comissão a ser formada

que as autoridades policiais
I
cuman, O secretário do Co-: eompreen de três senadores

realizavam diligencias no' mité Comunista da Provín- I
e seis deputados. A investi

local onde, na madrugada cia de Buenos Aires foi de-j gação incluirá as operações
de hoje, uma bomba explo-. tido, juntamente com ou- administrativas dessas a

diu ferindo três pessoas (A- tros camaradas, o mesmo a-I gên c ias, indagação sôbre as

ven'ida'Forest, esquina da con tecendo ao secretário do pessoas que dirigem �s ope

rua Zabala), 'outra explosão, Comité do Partido Democra- l"açÕeS fotográfiéas e de in-

a décima primeira nos últi- ta. formação e as relações das

mos 23 dias, veio aumentar INVESTIGA'ÇÃO ;tgencias com a Embaixada

a inquietação reinante. O Senado aprovou, hoje, norte-americana.

OUTRAS BOMBAS Jnanimemente, o projeto de Desde que Peron lançou
Também nas proximidades lei já aprovado pela Câma- ma acusação sôbre ,ti agên,

do. cemitério\ de La Chaca- 'a do� Deputados, determi- �ias americanas os jornais
O. " ., s comen táríos ficam pa-

rita explodiu outra bomba. Dando a crIação de uma Co- lesta capItal e do lI1terIOr
ta os l�itores, por enquan-

ferindo uma senhora e seus missão de Inquérito sô:!?re I
deixaram de públicar des- to...

.

dois filhos, bem comQ a um 'lS atividades das agências �achos das mesmas.

�t:�:iI:;;��:�����[ii�;I·-'TsSinÕd()�oESpPorl,'r,.a�laslíiiibãSPLANO SUBVERSIVO "

Circulava Sem Série E Com
«Caaeelled»

RIO, 9 (V.A.) - O tan en- nota em apreço era da fir-\ Enquanto i�so, a Policia

te da Aeronáutica, Cirtlo ma. iriglêsa "Thomaz de La trabalha no sentido de apu

Ros, procurou, há dias, a
I
Ruex & Company Limited", rar como pôde a referida

'Seção de Defraudações (D.' com sede em Londres. nota sair da fábrica, de mo-

R. F.), e exibiu uma nota Apuraram os policiais do incompleto.
1, ,I

de Cr$ 500,00, cujas carac- que a discutida nota não A HISTORIA

terístícas, embora idênticas saíra dos m�struários dos Contou o oficial aludido
às cédulas de igual valor em representantes d� firma fa-I que sua esposa dera uma

'circulação, apresentavam, bricante, no Brasil, sr. Otâ- nota de mil cruzeiros para

no entanto; deficiências que via Guinle nem, dos mode- pagamento da compra' que

muito comprometem sua le- los existentes na Caixa de havia feito numa sapataria,
gitimidade, ou pelo menos, Amortização, pois ambos os na Urca, próximo a residên

tornam-na suspeita quanto mostruários estavam intac- cia, e recebera de trôco, com
a sua procedencia. Faltavam tos. outras notas, a cédula de

à cédula números, série e es- Cr$ 500,00 em questão.
tampa, mostrando entretan- INFORMA'ÇõES PEDIDAS NEGOCIANTE

to em letra perfurada e em A LONDRES Chamado à Seção de De.

o Sinal:

posição diagonal, a palavra Confirmada a irregularl- fraudações, .o negociante
dade da referida nota, os declarou não ter dadó ne

detetives procuraram o sr, nhuma nota daquela impor-
\

DE FABRICAÇÃO Otávio Guinle para um es- tância à freguesa, mesmo

INGLESA clarecimento, mas êste soli- porque, na ocasião estava

Agindo com a rapidez que citou prazo para se mani- desprevenido de dinheiro

I () caso exigia, os detectives
I

festar sôbre o assunto, pois daquele valor. . Aguardam,
Osvaldo e Júlio, êste sub- aguardava informações que: todavia, as autoridades, as

chefe daquela seção, estive- pedira à firma, em Londres.' informações de Londres, e

ram na Caixa de Amortiza- Só então poderia prest�r. os I
as �ecla:ações do sr. Otávio

<ião e ali souberam que a esclarecimentos necessarros. Gumle sobre o assunto.

.
"Cancelled".

\

<'" •... -.�
\_

Este jornal chamou a atenção dos poderes pú
blicos para o lamentável. estado em que se encontram
várias das noSsas principais estradas.. O Diário da
Manhã, orgão porta-voz do gov�rno trouxe-nos a

repercussão do que esCreveramos: a culpa das es

tr'adas não estarem boas cabe ao govêrno. passado! .

O inverno e!'ltá �í. As chuvas virão. O trânsito
será in ter�ompido. A exportação cairá. Os generos
<,podrecerão nos paióes.

Que importa isso tudo, com o negro séquito de /

consequências, se a culpa é do govêrno passado.
Os buracos das estradas são pre-históricos. O

govêr.lJ atual fez questão fechada de os conservar.
Se nãu foi. assim, o genial jornalista de aluguel lá
do Diário, estará cenfessando que a atual admi�is
tração nunca, em tempo algum, conservou essas �s
tradas. Seria possível conservá-las, deixando os bu
racos - que são do govêrno passado? '

A falta de lógica leva a essas burradas!
. Façamos, daqui" um apêlo aos resPonsáveis pe

lo órgão bornhauseano:' amanhã, quando cairem em
si, quando identificarem a pena de aluguel, quando
lhe perceberem os propósitos e lhe penetrarem as

idéias, não venham, pelo amôr de Deus, dizer que a
.

culpa é do govêrno passado.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


