
'"

J3arros e o "estado maior" reunidos,' recebam a renún-
pessepísta a aceitar a solu-Í c ia de Ademar de Barros e

ção alvitrada pelo sr. Gar-' procedam fi escolha do novo

cez, pois compreenderam presidente, no caso o pró
que o PSP alcançar-ia, as- prio Governador paulista.
sim, uma posição sólida
dentro do Estado e de mais PERSPECTIVAS
prestígío no cenário nacic-] Próceres de São Paulo,
nal. I vendo o proble-ma 'com mais

C0MUNIC�ÇÃO objetividade: afirmam o' de-
A ti d

. - I .

d Gno ICIa a aceítação
'

sejo o sr. arcez, ora con-

por parte do sr. Adernar de I cretizado, é o de fazer fun
Barros, foi levada ao gover- \ clonar a Coligação para a

n ador Garcez por uma co- sucessão estadual, o que sõ
missão composta dos srs. I mente poderá ocorrer se ti
José Barone Mercadan te, I ver êle a I iberdade de mo-:

I QOI' Lauro Souza Lima, dire-
.

Manuel Martins de Figuei-I vimentos para esco her -o

redo Ferraz e André Broca candidato dentro do siste-. tOI' do Departamento de

Filho.
.

I ma de coligação e não por Profilaxia da Lepra. Os da-

Outrossim, o sr. Paulo, imposição partidária. A dos revelam a existência,
Lauro já está incumbido de ,concordância de Ademar é'l em São Paulo, de 37.088 fo-
convocar o Conselho Concul- . tida como abandono as suas dI'· ttivo e o Diretório Regional pretensões à sucessão pau-I

cos e epra quase mcon ro-

do partido a fim de que, lista. lados.
_

,----------------------------------------------�---------------------

lUO, 14 (V. A.) - O sr, que o PSP passaria a lide

Adernar de Barros aceitou rar' por intermédio do Go

a proposta do Governa�or I' vernador.Lucas Garcez, no sentido '.

de passar a êste a pres idên-.

cía do PSP paulista ..
Essa decisão do presiden

te nacional pessepista, em
bora não divulgada oficial

mente, foi tornada em menos

de 24 horas de entendimen
tos com a alta esfera parti
'dária e já foi comunicada

, r

verbalmente, ·ao sr. Garcez,
que, aliás, pedira urgên
cia na solução do problema.
RAZõES DA DECISÃO

'

O governador Lucas Gar
cez procurou retirar' qual
quer sentido de hostilidade
a es�a reivindicação, que vi- .' .�" ......

'

SOL) consolidar a situação' """'.::,,-,,::L_·;'i··
do partido, integrando-o de-I Foi exatamente êsse fato
finitivamente na Coligação, que levou o sr. Adernar de

,("��'�� ...

to DIRETOR II Ruben. de c

vI Arruela Ramo. t

I IltlENTE I
Dominlol F. i·1 .

.

d. Aquino ô
....--���-
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flus de lepra ª-ALAZAR GARt\N
S. PAULO, 14 (V. A.) � TE A OPOSICAO

A deputada Conceição San- LI��O�, 14 (V. A.) - A
I 1) Liberdade total de

fama ria . chamou a atenção presidência do Cons:lllO a-i Propaganda durante um pe

das autoridades, na sessão caba de responder as per- riodo de 30 dias antes das

ele ontem do Legislativo, pa- guntas feitas ao chefe-de- eleições,· ficando estabeleci-

id d d bl Éstado, o genéral Craveiro do riem ninguem ser'a' prê-ra a gravi a e o pro ema

da ,lepra no Estado, dando

ccnhec imento à Casa de' da

dos fornecidos pelo prof'es-

Lopes, pela oposição, em ex

posição entregue por esta

última em 23 de abril últi
mo. Esta exposição, tem 72

so por. sua atividade elei
toral.

2) Perfeita igurildade . de
tra tarnen to aos candidatos

assinaturas, notadamente a

do general Norton Matos,
ex-candidato à presidência

governamenta ís e aos da o

posição.
3) Contrôle estrito, das

operações de apuração de
A oposição formulou o votos.

"vivo desejo" de participar
ativamente nas eleições que

da República.

A presidência do Conse
lho atendeu à solicitação da

se realizarão êste ano para oposição, declarando que a...0__0__0...0....0.-;(0 -

, , a Assembléia Naci,onal. Sa- Constitu íção e as leis eleito-

'oOmais anti,oDiá. ,0 lientando que co�siderava .rais em vígôr- asseguram a

orio de S. 'Catarina o I
sua participação ativa co- liberdade de votação e de

,_ , mo uma "obra de colabora- propaganda. Assim, os ci.
:: A.,o XL o' ção". dãos podem' estar certos

I ' ; AS CONDIÇõES PROPOS. que não serão perseguidos
L �-: JTAS

IN. 11.68� -

I
"ou prêsos por suas ativida-

I i ,

A .o�osi�ão a subordinou des eleitorais, desde o nro-

.... ..._ � �O��)--o.-.o�o...o.. �s .exlg�nclas essenciais se-I mento que estas se desen-
Florianópolis, Sexta-feira, 15 de Maio de 1953 Cri; 1,00 j guintes : volvam no respeito à lei..-------,--'----------------�------------- _�,J ...... . .....
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qu�rimento de solidariedade; ção de uma comissão de cin- ler �aul Fern.andes, d: s�u- «

. » rece e SlgOI ícatívas man.feslaçoes de
às homenagens ao marechal, co membros para represen- dação ao antigo presidente

V� I

t d- . E' _

Eurico Dutra, �ela , �assa-
I tá-Ia nas comemorações. da República, será escrito. apreço-- ISI as 'e Iscursos-· xpreSSlvas congralulaçoes

gem do seu amversarro na-I .

.

c

.

�. O t . I
.

.

taliclo, dia 18, recebeu a

'T .

,-
.

Que Prove,r
u ras no as _

assinatura elos líderes de I, erao ."D ESTADO" comemorou, an- Barbosa, funcionário da Assem- Teln V" R'b' l' t d• ,o. lO lelr� I' erro, oue 01' e Respeitosas saudaçõ ()]\I
todos' os partidos. com

Q S
_

EI.
te-ontem, com um programa que bléia Legislativa; sr. Alberto A EVOLUÇAO; Prof. Barreiros I guel Daux Vic . e�i a. i-

re-

.... U':e.: " '''."O" ,

_ ....e.. 1., lO,'ra_s �u�X:ag�l;;i��� o:���!�'�:\�'iC:: ��� ;::�lP���adol��\·i�li�,:�OS!�r:t��j� ����Je e�-d��i��bO�U�I,,;�I����f� I exercício": xe-PleSI(
ente em

presentação na Câmara dos
.

� .

_
,

..

'

.tundução, reunindo, n'l\ redação, do T.R,E.; Deputados Francisco Medeiros,'diretor de ALVORADÀ 'A todos que
XX

h(Deputados - PS'D, UDN,. I" não só' os hOlildrts,dê-il'rl1>l'\l'n�,a �eves, Walter Tenório Cavalcan- e firfalmen�e, o Teq. Ildef�nso JlL-1 a sua presenç�o� ?nrarl!!n ('�m
RIO_ C_B.J.. I.;) - O

. _i... 'p'� �-rle'rlc'a da Re- que trabalham neha Capital, cd- te, Os.car Rodrigues Da Nova, venal, cUJO discurso Opol.tu�a- ,a lec.epçao, co-

PSP PR PTN PST '
_

pre'S!- , Qlnglrr a reSI}', I " lll.u,tlg,ando conosco nas abf!ri�.,PTB,
.

, , " .
e ,

; � -. mo, também, destacadas perso-na- . W�ldelllar .(]rubb�, Cássio Medei- i mente publicaremos. fi 1 d
'� .,-

PSB.
'.,'

..

'

,
; pública; no, sen\ido de que' Iidades da vid'a .soéial, política e ros, Elpjdio

.
Barbosa, Fernando.! Falaram, ainda, os .srs. A"i :"ofn_

n, que a . ata e aos que, por úle-
dente do Tribunal Superior por 'intertnédio dos' Ministé- ·colllere.i.al que noS trouxe.ram as Osvaldo de Oliveira, Aquiles Bar- 'chado, diretor "do DIÁRIO DA gl'�ma ou cartões enviamll1 l.:lJn-

'

suas homenagel)s.'
", ," ,sini, Estiva-jet Pi,res," lidei' 'da TARDE; Aquiles Bulsini diretol' Pl'lm,e�t�s, ,O ESTADO agraihce,Eleitoral, ministro Edgali':d rios, seja feita a mesma exi- Nessa festa de confratern.iza- oposição e Antônio Gomes d:e AI- de 'CIDÁDE DE BLU�IENAU' sensll)]hzado, as _homenageilg.

Costa, depois de exigir de! gência a todo o funcionalis- ção, de puro sentimento de cole- meida; Vereadores Miguel Daux Aôr Ribeiro, diretor de A TRr:
tOdos os servidores da Jus- mo da União. Igual solicità- guismo, qUe une, nessas opQrtu- e Antônio Paschoal Apóstolo; sr. BUNA; Manoel d'e Menezes dire- o ==--------- _

nidades, quantos formam a famí- Hermes Guedes da Fonseca, dire- tor de A VERDADE; e, fín�lmen- ,

T 'Itiça Eleitoral; na capital da ção foi feita ao Prefeito do li.a de jornalistas d.e Santa Cata-_, tor de Secretaria �a Assel."bléia; . t� DomiJ�gos Fernandes de AqUi-I,· U IDU loR 'bl' E t d' D" t't F d '1 T b' rJlla, numa expressIva e eloquen- sr. FranCISco Jose Pereira;. sr, no e Adao Miranda Gerente eepu Ica e nos s a os, a IS TI o e era. am em
te manifestação de superioridade I Wilson Vieira; sr. Artur Souza Redator-Secretário de O ESTA- .

comprovaç'ão ,de que são aos governadores dos Esta- democrática, aqui vieram aquêles Silva; sr. João Assis; sr. Aristi- DO. r .

eleitores e votaram nos úl-I {los será formulado o mesmo que, tm'outro campo da vida po- ! des Oliveira; sr. Jorge Daux; sr.' RIO, ,14 (V. A.) _ Qu"-lítica, não encóntram barrei!.'as I Luiz Gonzaga Polli; / sr. Paulo COLABORAÇÃO E HOMENA- ••

Umos pleitos,. acaba de se- pedido. que desapr.oximem os j?rnall!;�as'l Valente Fel'l:e!ra; sr. José Men- GEM DA GUARUJÁ 3e termino� em tumulto a,

A(!ui estiveram reullldos, all,m des; sr. Enllhó Guasco; sr. 01'- I I
f'I/t,/ de personalidades outras, que nos! la,:,do Teixe,ira; dr. Antenor Mo-I A recepção foi irradiada pela cerimônia de posse da Dire-

CONFISSAO trouxeram o seu abraço e a sua 'raIS; sr. BJase Knoll; sr. Oris- :simpática Sociedade Rádio Gua- t
.

d Fhomenagem, quantos lutam em I valdo Lisboa; sr. Erico Rosa; srs. rujá, ZYJ-7, atuando, como locu-
orla a ederação Nacional

rumos partidários opostos aos de 'Acy Cabral Teive; dr. Dib Che- ,tol'es, nessa oportunidade trans- dos Marítimos, quando reO ESTAD.O. E nos trouxeram, I r�.m, e Albert� _Edmu_nd? Alves, da mitida. da nossa redação,' os srs.

Um m·.embro. do Parll·do Radl'cal aator das.
com o calor do seu amplexo, a l.adlO GuaruJa; sr. Lmo Severo IAcy 'Cabral Teive e Dib Cherem presentantes de sete entida-
palavra entusiásta e sadia, 'de Cunha; sr. Ernani Santana; sr.'

.
.

francos aplausos ao trabalho que, Joaquim Cabral; sr. Pedro Paulo' DO COMÉRCIO des sindicais se retiraram

b P
como profissionais da Imprensa,' Machado;. sr. Dagoberto Walda I ostensivamente do recl'nto

. 'omb-as. contra eron procurámos realizar em .pról dos Raijche;,. sr. André Estefanos Sa- Como sempre, várias firmas . _ ,

destinos de Santa Ca�arllla. Ess� vasi SI'. Wa�demar. Anacleto; dr. ?esta praça concorreram para que em bloco, para' manifestar
o aspecto que precisamos aqul Fehx Schaeffer, dU'etor do Ser- a festa de confTaternização não
ressaltar, para sermos, como V,IÇO, do FOlll�nto A_grícola; s;·. fal�assem apetitosos salgadinhos seu desagrado à vitória ob
sempre.._.honestos. Esse o sentido ClOVIS de LUIZ Bedulll; sr. Anto- e flllas bebIdas - Cervejaria Ca- t'd Irealmente confortad?r, que a to- n�o Santos B�telho; Sl'. Paulo tarinense S. A.; Savas e Cia;; Ve-

I a pe a corrente liberada
dos anima., na carren'a que ence- S!lv�; Sl:- OSlllldo SO�lZa; sr. I.ra- reador Antônio Paschoal Apósto- pelo sr. João Batista de Altamos, de fazer com que ? ES- CI Siqueira e se�horlllhas Adelia lo; Armazem Meira; Irmãos Men-
TADO, �umpra, sempre, a sua Grams, Al�xan�r�na Menezes e des e Cia.; Gruta de Fátima, Bar meida (Laranjeira). Antes otrajetóna, honrando um passado Benta M.arla Vieira da Costa. Rosa; Restaurante Rosa' Bar e
de quarenta anos, pal'a servir, A imprensa da C.apital estava Restaurante Estrela; C�fé São sr. Litineu Isaac, presiden-
como o faz, o povo. repr�sentada. pelos ,Jornalistas - Cristóvão;. Bar Marít4Jllo; A Mo- te do Sindicato dos QfI'CI'UI'.Qxxx CassIo Medeu:os, dIretor de AL- delar; Confeitaria Chiquinho' • "

A RECEPÇÃO VOHA])A; An Machado, diretor Empório Rosa; Ponto Chico Joã� Maquinistas da M ". 1,À redação, conforme preVIa- do DIAIUO DA TARDE;; Mano!!1 Moritz S. A.; Orlando Da�,iani' .

c aI lU IH

mos, foi pequena parI! conter os de Menezes, dir�t?r de, A. VE�- R. S.ch.norr; Miguel Daux; Ba�' Mercante, pediu a palavra
'que nos honraram com a sua pre-

.

DADE; Telmo VIeira Ribeiro, dI- . DanublO; Emílio Guasque e Rúffs Isença, compartilhando da nossa' retor de A EVOLUÇÃO; Aôr Ri- e Cia. Ltda. para protestar contra a pos-
alegria e,do nosso ::egosijo. Par- beiro" diretor.de A T�IBUNA, do 'I 9 sr. Dep. Francisco Neve� i se. De f't' -

hticipando da r�cepçao, que �e s,e- Estreito; Major I OrlOn Augusto bnndou-no� com champagne. I
ssa el a nao c, egou

guiu após _a mls·sa que a dIreçao Pl�tt, geren,te. !le.A GAZETA; A- 'l:ELEGRAMAS a ocorrer um incidente maisfêz rezar, as 7,30 horas, na Cate- qUlles Balsllll, diretor de CIDA- l\1tlJtos foram as mensagens re-
dral Metropolita?a, en� ,intenç�o à, DE DE BLUMENAU e Hélio Bar-I cebidas, cu)o.s têxto� puoh,!art- grave porque o 'representan-
alma dos JornalIstas Ja falecldos reto, de ° TEMPO. lllOS em proxlllJaS edIções .. d

..

t d Te que exerceraül atividades neste I '

. Le O mInIS 1'0 o rabalho,
diário, as seguintes pessôas: Dr. A PALAVHA DO FUNDADOR

I
NA 'ASSEMBLÉIA sr Abreu - que prés'd'Henrique Rupp Júnior, fundador. DE "O ESTADO" .

. I Ia a

de O ESTAD<?, .e diretor da Fa-! A Assembléia Legislativa, pela mesa - advertiu o orador
culdade de Dll'eJto de Santa Ca- Ao champagne, o dr. Henrique palavra do líder do Partido So-
tarina; dr.Abelardo Rupp" advo- I Ru,pp Jr., �un.dado.r de "O Esta-I cial Democrático, sr. Dep. J. Es- de que não era aquela ,a 0-
gado; dr. A?alberto T?lentmo de do, em belIsslmo �mpr�viso, san- . ti�alet Pires, cujo discurso pu= pOl'tunidade, nemCarvalho, dILeto r efetivo da Co- dou os que fazem este Jornal, re- ,bhcaremos em nossa- edição de compe�
lônia Santa Teresa; sr. Celso Ra- me:norand'o, com detalhes, os pri-

.

amanhã, o que não fazemos nesta ten te o meio para protestar.
mos, presiden.te do P. S, D.; Prof. n�e!ros passos _dêste órgão, e, com à falta' de espaço, prestou signi-
Barreiros FIlho, drs. Celso Ra- vlslvel emoçao, fêz referências ficativa e cativante homenaO'em a
mos �ilho e Newton Ramos, en- àq?êles que o ajudaram nessa ta- O ESTADO, consignando n";. ata

LONDRES 14 (U P) __ g�nhelros; dr. Renato Ral?'OS_ �a reia. Recordou, _com saudade, o dos trabalhos, o voi;o de congra-
,. ••

.

,Silva, advogado, :'llto\funclOnano, !rabalho q�e entao se exel'C�11 :lO tulações pela passagem do seu 40'
As minas de carvão da Grã- do. SESI; dr..Jose de Lerner R�- Jornal, cUJa fundação,. inspirada aniversário de fundação. ,.0 RISO DA CIDADE' ...

• drlgues, ,Presld.ente do P,!,B e dt- pelo �eu honrado gellltor, CeI. I Do sr. Dep. Lenoir Vargas Fcr-
Bretanha perderam 14 m}- retor do HospItal

.

"Nereu Ra- Henrique Rupp, fôra determinada l'eira, l° Secretário da Mesa, l'e-
mos"; Jornalistas Gustavo Neves, pela ne,cessidade de Santa Cata- cebemos o seguinte teleg'l'ama:lhões de esterlinos desde a Presidente da Associação Catari- rina contar com Um, órgão divul-, "110 - Tenho prazer comimi-

'
<> o " o o o o o c o k." ,

medida de nacionalização, nense de Imprensa;' e Zedar Per- &:ação que lhe interpretasse as as- cal' que, em sessão desta data a liljEIoi]:o[;:;olJ1'0m:!ll0:!.l;.f;J"",-m.m.:;;:.lmlfil1llIÍ' 1
feito da Silva; dr, Ivo Reis Mon- piraçôes,. os sentimentos. e a v�n- requerilll�nto do. depti�ado E;ti-

\

..

,..,��J-A.y'(-,)Il(,·....-.·:,:.,-.,:�,';"-,"��,�""

!·

••·jf,o().em 19"17 -- anunciou-se ho- tenegro, gerent,e c4> Banco Para- {"de. Apos outras conslderaçoes valet PU'es, fOI conSIgnado ata '--( _� _ ... �

ná,Santa Catarllla; sr. Carlos da de ordem histórica e política ti trabalhos Legislativos um v.oto
je. Os lucros de operação Costa Pereira, diretor da Biblio- honrado confrade agradeceu" as congratulações pela passai'e:'l

téca Pública; sr .. Heitor W. dos homenagens prestadas ao seu quadragéssimo aniversário fu;da-em 1952 foram de Santos; sr. Egídio Amorim, re- saudoso pai e a si, em nossa edi- ção êsse jornal. Atenciosas (;f:U- ('{;';;�

J-'5.700.000 libras et!t�rlinas, presentando o d.r. Horta Barbosa, ção de aniversário, <;Iesejando, a dações'. (a.) Lenoir Vargas ler.-
_

'ti"r. -:�:. ��diretor do Serviço Florestal; dr. O ESTADO p�9.speridades para .reira, l°' Secretátio da A,l'Jem-

----o.ç-,..;o,-.- _.��(.':,_':c.... i
mas, deduzidos os juros pa- J?ão Quirino �et_o;. sr� Platão Fa- q�e continúe a ser, como o tém bléia Legislativa". •

. , • IrIa, alto funclonarlo do, SESI; sr. SIdo, órgão que honra a impren- I
gClS aos ex-propnetal'los, o. Rosato Evangelista, Vice-Cônsnl sa catarinense, cumprindo pro- : NA CÂMARA

\t .',. d f' I Italiano; sr. Antônio Pereira e gi'ama eminentemente patriótico '

a�o ermmou. co� um e l-I Oliveira, p�lo Lira .Te!,is Club.e e
.

e democr�tico. També;n .a Câmara Municipal,
Clt de 8.200.000 hbras ester-' por sua flrma OlIveira e Cla.; I A segull', o dr. Rubens de Ar- a requerImento do Vereador )la- '

. I dr; ;\rmando .v.alério de Assis, rud'a Ramos, diretor dêste diário, fael Digiõcomo, do PSD., con�iglinas, contra 1.800.000 h-I medl.co;. �r. Mano' Garcia, alto a�radeceu, �m. co.movido impro- nou home�agens a êste jorllúl,
b

•

rt
funclOnarJO do IPASE; sr. Gurgel . V1SO, as referenCiaS do dr. Hen- tendo a dll'eção de O ESTADO

::as em 1951. As expo a-: ,:,. d?s �e_is; sr .. Hercílio Soares, I rique .Rupp Jr., a êste órgão � aos. rece?i?o a seguinte MensagJIll te

coe.s e o armazenamento de. funclOna:lO. da fU'ma R. �chnorr; !
que n,e�e trabalham e a ge�tJ]eza" legrafICa: (>

I CeI. AntoniO de Lara Ribas, Se- das Vlsltas que lhe eram teltas.
carvão subiram de 3.400.900

, cre,�ário Gera� �� P.�.D.; sr .. Gas� I OUT,R?S ORA�ORES.,. '''A Câmam Municipal, apl:ov,m-
t 1 d' 5 'lh- I

gallno Dutra, SI. Dirceu Gomes, OUtlOS oradores se Ílzeram ou- do proposta do Vereador Hafaelone a as para 1 mI oes sr. Osmar Souto, gerente de A. S. vir, dizendo da significação do a- Digiácomo, deliberou envia)' con-
de toneladas durante o ano. Lara, do .Rio; Ten. Andl'élino N. I co'ntecimento, ao mesm.� ,tel':pÚ", gr�tula�ões ia�,.�age_lll. TIll1is um

d� Costa,. ilr. ,I}lHHle cong-J.'u'qulando· Conosco: dr. dmversuno bl'llhante l1U<JiillQ.

I /
;,...------..;...---------------

AMANHÃ

Sextu,feira, amanhã, o de

putadJ Armando Falcão,
fõeu autor, o apresentará à

Mesa da Câmara,.justifican
do-o da tribuna.

A solidariedade da Câma-

BUENOS AIRES, 14 (U. rag-gi,' a quem o govêrno de onde se acha radicado, e co

P�) -- Um me.mbro do Par- Perón despojoU da cidada- mo intermediário agia Hora

tido RadiGal declarou-se Hia argentina por motivo de cio Carlomagno, o qual, se

responsável pela confecção uma transmissão ide· rádio .gundo se crê, encontra-se

e colQcação das bombas que feita dos Estados Unidos, no ,Brasil.

nesta cidade, e indicou as

pessoas que o auxiliaram.

.
Segundo informações co-

. flagelo do Amazonas
lhidas em círculos autoriza- RIO, 14 (V. A.) - Em

I
.::hente do rio Amazonas, re-

dos, Roque Carranza decla- Sessão 'Extraordinária rea- solveu o Tribunal respon:
rou perante o juiz federal lizada para .resolver sôbre der afirmativamente, deter

Miguel Vignola que Alberto consulta formulada na data minando o imediato proces
Ganzales -- ta�bérri detido de ontem, pelo Ministério da samento do respectivo expe
- o havia ajudado na colo- Viação, sôbre possibilidade diente.

I

Acrescentou Carranza que WASHINGTON, 13 (U.
fabricou e entregou a Gon-' P.) - Urgente - ° Depar
zales uma bomba com 100 tamento de Estado declarou
cartuchos de celinita que

I

que o govêrno dos Estados

explodill na estação Presi- i Unidos não co�corda com a

dente Perón por OCJlsião do i manifestação do primeiro.

'I. . I .. . A' •

regresso, do ChIle, do PrI-1
mInIstro bn t a n I c o, sIr

meiro mandatario argenti- I
Winston Churchill, de que 0

no, em março do corrente a-I momento é oportuno para
no.

I
uma conferência entre os

Carranza -declarou tam- altos dirigentes da Grá-Bre
bém que recebia instruções tanha, Estados Un i dos,

.
�

e dinheiro de Walter Beve- França e União Soviética.

explodiram recen teme n t e

cação d�s bombas que ex

plodiram na Plazza ne Mayo'
em 15 de abril, da que nesse

mesmo dia apareceu intacta

junto ao nóvo Banco italia

no e da que ,explodiu junto
ao edifício do Congresso no

dia Primeiro de Maio.,
�,.--,...�-�:---..�,_......-

A CONFISSÃO E O MAN;

DANTE

20 Ulilhôes para o

de ser aberto, ao mesmo Mi-

Deu Prejuizo
o Carvão

nistério, o crédito extraor

dinário de Cr$ 20.000.000,00
pára atender as d.espesas
com obras e amparo as po

pulações
\

atingidas pela en-

Churchill
contrariado

Que azar! Não vimos
o Cangaceiro ,e não ve-

,

remos o Ladrão de bici-

cletas!
'- Porque?
- O Trogilio

tafu.bén'l! ! !
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C _ _'Io$ aoepole e $./A.
Uma tra�ição no Gomércio e na 'In�ustria �e Santa Catarina

M a t r i z - F I o r i a n ó p. o I i S
Filiais em: BLUMENAU, ,LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, .JOINVILE, SÃO. FRANCISCO DO SUL, TUBARÃO E CURITIBA.

Especialistas em: FERRAGENS, FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS AUTOSCHELL, FÁBRICA DE PONTÁS. RITA
MARIA, FBRICA DE GÊLO.

.

_w

DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
·E

DR. ANTONIO Dffi MUSSl

Olrar.ia-CHnica hral-J'ano.

\ .*. <18. lllo4erDO' m6todol de diarnó.Weoa e \ratamellao.
'

IOU'OIlCOPU - HISTa.O - 8ALPINQOGJUJ'LA - ••TUO-

LIS.O B.A.S.A.L

C IUrl.: RlIa TrajaDo, )a. 1, 1· 'D'ar .- ..Inal .

·

..Ie.

••1'6rt.1 O••• la 11 Ilor.. - Dr. auaG.

O.. 11 .. 1. Iloraa - Dr.. ..alll1.

••,1.' 1•• Tr••po•• lI:1. I.

\ DR. A. SANTAELA
I rorm... p.l. r.c.lcI... N.do.. 1 d. .adla.o 410 0.'"... ·

_..... ar••U) •
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'...,.1-
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I

.
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CeQaltaar D.r: 11 t.a 11 llol'à..
'bl.tona. O'•••lUnol 1.181.

DR- ;JOS� BAHIA S. BI'ITENCOuRT:'
•• BICO \

."'11 •• lIaJ., II - .taJaJ
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"" 1IaI.) - J'loriaJl6JOU••
.....bI.r • t.a 11 Ilor., - Olulam.....

OLII�. - OUVIDO. - NAIlDl • GAIlG.A.lnA

,DR. GUERREIRO DA FONSECA
•1Iftl.U... •. a.pll&l

, ....r.. A,.r.n.,am.
....'.4••a,ranca - "atr.*or - 'f�m.'r. "ta....... 1. (r. I
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.........
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i
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.............].
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01'......
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.... , __i..... lIA. F••••• fI'-
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DR. AU'REDO CREREM
Csr.. N.eI._1 ......cu ._......

b-....aor ele !loapital ColIDia S•• ,'Alla.

O_.ca, IIl"Oaaa _ .antal,.
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O'...lta. ••• 11 l. 1. "ara..
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.... 1 .sa S.nto. lI.ral",., " - "'ro'''.

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

DR. MARIO WENDHAUSEN
. CUalea .6dlea 4. ".U__ czta.,tuI

�.U'rl. - .... .1010 Plato, 11 - '1'.1. a. f8.:
C_.I"": Das 4 l•• Iloraa.

&.el'''''''.1 tu Jlst...... �tal..l'. U .. Tal. au.

DR.' ARMANDÓ VALERIO DE ASSIS.
lfaDlCO

\

DR. JULIO D�QIN vlEIRA
ESPELIALlSTA EM DOENÇAS DOS OLHOS,.

ouvmos, NARIZ 'E GARGANTA
Ex-Ass isten te na Policlínica Geral do Rio de Janei

ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso 110 Departamento Nacional de Saúde'
Consulta" dláríamente das 10 às 12 horas.

3as. e 5as. feiras de_J5 às 18 horas.
Atende no Hospital. de Caridade, de 8 às 10

�ru� •

Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina com

Saldanha Marinho.
, Residência: Travessa Urussanga 2. � Apt, 102.

DR. I. LOBATO FILHO
Doellçu 40 !lllar�"e ,r...lr.&6rla

T U B J: ·a C U L O • a'
.....VIOGRAJ"LA • RADIOSC9i'U ·.,Q08 PULIO"

Clrarel. '0 TaraI: !
.

'''Irn.a(,c 1I.1a Jl'acu�aada NacioDal d� ••diéilui. Tl.t".l.r
.... _,.J

.

Tl.ioch,D.tC1iO do Ro.pital Nulll "IDO.
c•••", .11." hpeeia1iaaçlo pala S N. T. Ih-int.rno • Ih-...l...... te -

Cll'ul'lria cio Prol. Uro Pillheir� GlIlm.rla., (at.)
. i

,

"'",,,,",uitorl0' llnll J'dip. Sellmiclt D.•1. t
R�a.: Rua �lo J(lrle •• ISO. OiàriameDta, da. 16 ã. 18 Iaor...

.. _,"�_., _ ..._----------------

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
'CUJÜ� M6cI1ea - Doeaçu ..a crl••çu

,1'r.-r;amonto d. BroDq1lti.ta. am adulto. e criaDe")

!,.fO!Ulolt4rlo; Vitor Jhirel.. , 18 - 1· andar.
ii!; .... �

v

laor.rt.: ·D•• ,10\'1) �� 11,'0 •. daI! 1,10 �••,'0 Iaor..

' •.��hel.: +v_n.�d� iRio Br�JlI:o, lU -:- rOfa 1.11..

,] -, '-,'-,-DR:' N�WTON: D'AVll.A
CI t'a:�p. cera' ..:. .DQenç.a d.. SeDltora. - Prec:........

.

t ·Iae.trlclllade M6cllea

Co�al\Órt�: RíJ. Vitor ••ireloa. n. 111 - T.laloD. l.1.n.

CClIl.IUU.... A .. 11,BO ho·r•• a • tarda d.. 16 Ilora. em .1......

"_hi••cta: &12. Vid.l Ramo., - Tel.toD. 1.ÜJ.

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO DENTISTA

1 - 3 Horas.
rELEFONE - 3.415.

!) - 11 Horas .

Informações
Ufeis

./

ESTADO))
ADMINISTRAÇÃO

Redação e Oficinàs, à rua Conselheiro Mafra n. 160
1'e1. 302Q - ex. Postal, 139.
Diretor: nUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.

Representantes;
Representações A. S. Lara, Ltda,
Rua Senador Dantas, 40 - 50 andar.
Te1.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

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

ASSINATURAS
Na Capital

6° andar·

ADVOCACiA E CON'FABILIDADE
DRS.

ZANY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM

... 1.,11... c. CIlaJea lat••UI ta .luI••••eI. ..alàpl • a.· FULVIO LUIZ VIEIRA
111"1 i. Carl....

OUNlC.l ••D1CA Da C.W:O.A.I a ADULTO' ADVOGADOS
- Alar". - ARMAND0 CARREIRÁO

c.u.It6r1el ... N.R&' ..da.... , - 0.11..1... 's. 11 ... 1.
_ CONTADOR _._

, ... 11 "lf "h�
.......d.I·•••••rada.l Gallllal1!i., 1- r..a,- f.l. nUa Jerônimo Coelho, 16 _. Florianópolis

. "

---------.....;------------__;.._.-_..------_.__.-._ .. _---._--- ----_----_ .._--�-----......_----------

16 Sábado - Farmácia
,

Catarin�nse - Rua Traja-
, no.'

i7 Domingo � Farmácia

Cata):'inense - Rua Traja
no.

.

2'3 Sábado - Farmácia
Noturna - Rua Trajano.

�

24 Domingo - Far�eia
Noturna - Rua Trajano.

30 Sábado - Farmãeia

Lavando com· Sabão' �:;:a;I��ra� RuaConse-

\i ir9e t11 Espec ia I idade I ��l:f.���:ono::ao�:�::�
da Cla. WBTZEL" INDUSTRIAL-Jsioville. (marca registrada) I ����a�n�ô��:' l\I:::�ná:ia:

economiza-se' fempo e dinheirQ í. �btu.rna, situadas às ruas

�=:;;;==;;;;;;:.:;f,�'�=-'---------'-------- .-..;;;;;;;;;:=-:::;::-,::;;;;;;;;::-;;:;;-,;;;;:=;;;;::;;;;:;;;:;;::;:=======::;::==:::�J:O:.:ão P in to e Trajano n. 17.

(on!!ult.c}rio e Hesidência: Rua Fernando Mach�do n. 5.

BORARiO - de segunda a sexta-feira das 14 às

I18 horaR. Sábado - das 9 às 12 horas.
. ATENDE 'COM HORA MARCADA I
DR. 'VALMOR ZOMER GARCIA I

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da

.1 Universidade do Brasil
Ex-interno por concurso da Mate.niidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço de Cirurg-ia do Hospital

J. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro
.

Médico do. Hospital de Caridade

DOENÇAS DE SEN1IO�AS - PARTOS - OPERAÇÕES
Cons: Hua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas .

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

R"lJ::��:?:i :::::c:::i:�:::� ::l.:�:::al iNavio-Motor «Carl Hoep'cke» �..;..-- -

�

MÁRIO DE LARMO CANTIÇÃO A ICLINICA D� CRIANÇAS I:tAPlPU - (.;ONji'OR'I'O. - S.EGURANÇA uga-se
A D U L TOS 'd_Keu entre FLORIANOPOLlS • RIO D. JAN:lIRll Apartamento, com 9' pe..

DOENÇAS INTERNAS _ças, sito à rua Brig.adeiro
CORAÇÃO - FIGADO - RINS - INTESTINOS �.ea.laíl tlltermediári•• em Itajal a Sa.toa. auri,

Tra{àmento moderno da SIFILIS
CONSULTóRIO

I
RUA TIRADENTES, 9:

HORÁRIO:

Ano Cr$
Semestre Cr$

No Interior .

170,,,.,
90,00

Ano .. . . . . . . . .. .. . . . . ... Cr$ 200,00
Semestre .... ;.' . . . . . . . . .. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto,
Os originais, mesmo não publicados,

serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelos

ceitos emitidos nos artigos assinados.

não

con-

ADVOGADOS
--- _._----------------------__;,..

DIt. MARIO LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Í"Oro em ieral, Recursos perante o Supremo Tribo
.al Federal e Tribunal Federal de Recurso•.

ESCRITóRIOS
Florianópolis -- Edifício São Jorge, rua TraJn,

12-:- l° andar - aala 1
Rio de Janeiro - Edificio Borba Gato, Av•• l•.

Àu tôo ío Carlos 207 -- 8&la 1008.

Advocacia e Confabilidade
OR. .STIIVAM FRJlGAPANJ

-- AdV"l�ado -
.1.( AU(.. GARIhALDI S. 1'HIAGO

- Contablliata -
MJlfle 10

• LPASE" - 60 andar.
,,_,,_ .. _-_._----------

DR. JOSÉ MEDEIROS \'lEIRA
- ADVOGADO -

1"- ... ' ••• - (ui.' - s•• ,. Catarn••

DRS. CIRO' Mf\RQUES NUNES E
DIB CHEREM
ADVOGADOS

Causas cíveis, comerciais, criminais e

trabalhistas
Rua Nunes Machado, 17 _ sobrado'- sala 2

DR. CLARNO G. GALLETTI
- ADVOGADO _-

NAVIO-MOTOR' CARL HOEPCKE
Próximas saídas

VOLTA
do Rio de Santo�
19/5 20/5
30/5 31/5
10/6 11/6'
21/6 22/6

I D A
de Fpolis.

12/5
23/5
3/6
14/6

de Itajaí
14/5
25/5
5/6
16/6
\.

Horário de saída: de Fpolis.,' às 24 horas
do Rio, às 7 horas

1

.Para maia informaçõell dirijam-s. •
,

&MPRESA NACIONAL nK NA VJ:G.-'CAO HOI:PCK.

'1' Of.MOro.- Catu Po.tal a. 81 -:;- ,..I.to•• : 1_11S .

O leitor encontrará, nes

ta coluna" 'informações que
necessita, diàriamente e de /

imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta .......•.. 2.656
Diário da. Tarde .;. �.579
Diário da Manhã 2.463
k Verdade 2.01(1
Imprensa Oficial 2.68�
HOSPITAIS
De Carldadej ,

(Provedor) ..•....

(Portaria) .

Nerêu Ramos .

Militar .

São Sebastiãn (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ...

. CHAMADAS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla-
mações) .

Polícia (Sala Comis-'
.
sário) .

Polícia (Gab. Dele-
.gado) ..... ,,' ....

COMPANHIAS DE
TRANSPOHTE-

. AÉREO
TAC -

"

Cruzeiro do -Sul .

Panair .

Varig .

Lóide Aéreo , .

Real .

Scandinavas .

HOTÉIS
Lux .

Magestic .

Metropol •........

La Porta .

Cacique .

Central .

Estrela ' .

Ideal .

I E�TREITO
I DIsque .

I
----

2.31-1
2.036
n.sat
:U57

3.158

3_121

3.313

2.4()'!

2.038

2.59·1

:-1.700
2.500
3.51)3
2.32'5
2A02
2.358
2.500

2.021
2.276
3.147
3.321
3.449
.2.691 ,

3.3il
3.659

06

Viagens D I R É TAS
FLORIANÓPOLIS -- RIO ÁS 3d.
FPOUS.-S. PAUlO·--RIO " 4,
FPOLlS. - CURITIBA-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

Silva, Paes, n. 13, 20 andar.
Tratar à rua Araújo Fi

gue.iredo n. 21.

farmacias
de Plantão
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ALGUNS DESSES PREÇOS ESPANTO�AMENTE BAIXOS

COM OS QUAIS A VELHA E TRADICIONAL

A MODELAR
';.'�."- •. ".!>'•.'.'
:�-"'"

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

EM 't.Ó>Ó» .":,�.,..., ...
'

••

_. -

VESPERAS DE ENTRAR EM RADICAIS REFORMAS:

CASACOS PURA LÃ - FORRADOS COM ÓTIMA SEDA A .... Cr$ 275,00

CASACOS 2/4 - PURA LÃ A � . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 168,00
�JI.�

CASACOS DE PELE DESDE """., ,..... Cr$ 1.250,00

CASACOS DE LONTRA DESDE ................................. Cr$ 1.650,00

rrAILLEURS DE PURA LÃ A ................................ Cr$ 350,00

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

MENTE E EXTRAORDINÁRIAMENTE BAIXOS.

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

HOJE-Simultaneamente:\ff"O
NO LAR E NA SOCIED�DE,

EXPERIMENTE HOJE: -- Sra. Natalina Sartora- sr, João Albino Bott,
. ele-Ito Alves. mento de destaque da União

I
Bolinhos de Espinafre - Sra. Inês Monguilhot. Popular do Rio Grande do A data de hoje
Uma variação muito in te- t

- Sra. Amélia de Olivei- Sul e que em Chapecó, nes- nos que:
ressante para servir sspina- ra. te Estado, foi influente li-

_ em 1.635, os

f re, verdura das mais subs- - Sra. Olga D. Pereira. der colonizador. ces f'oram surpreendidos no

.tanciosas, são os bolinhos - Sra. Ursulina da Luz Arl'aial de Bom Jesús por

que hoje apresentaremos .• Mello. Henrique de Assis urna sortida, dirigida por

Prepara-os e arrume-os nu- - Sta. Elí Maria de Olí- 'Eoncontra-se em Floria- João Areias de Macedo, que
ma travessa de vidro que veíra, nópolis o nosso prestigioso lhes tomou uma tr iaeheíra ;

possa ir ao forno e sirva na - Menino Aécio, filho conterrâneo, _ SI:. Henr-ique - em f.6�5, na V�rzea de

'1)l'Ópl'i� travessa, ainda do sr, Aécio Cabral Neves. de As;{s, Intendente do dis� Capibarlbe, os dois 'Chefes
quentinho. São�'" realmente, - Sr. Carlos .Costa, ins- trito da Penha, em Itajaí. da Insurreição
muito gostosos. petor de fazenda. Grêmio "Cruzeiro do Sul" t h I d

/

cana c,on ra os o an ezes,

João Fernandes Vieira e

Ingredientes: VIAJANTES: "BOITE ROSA" - Aos Antônio Cavalcanti. assina-

1 xícara de f.arinha de mi- Dr. Artur Fischer associados do Grêmio "Cru- ram diplomas
lho; )) xícaras de água fer-

:
Está entre nós, procedeu- zeiro do Sul", está causan- postos militares;

vendo; bastante sal; 3 xíca- te de Pôrto Alegre, o sr, dr. do vivo interêsse à apre- - em 1.793, faleceu no

ras de espinafre cozido; 1 Artur Fischer, ex-deputado sentação "Boite Rosa", no Rio de Jan.eiro >o composi
pitada de pimenta; 1 pitada federal, prestigioso procer próximo sábado, dia 16, em ter Mano.el\ da Silva Rosa;

Ide sal com alho; 2 xícaras do P. S. D. e provecto advo- : face das novidades, constan- - em 1.817, travou-se o

de queijo ralado; 1 pitada gado a quem cumprimenta-! tes de bailados, números de último combate entre repu_l·
de pimenta do reino; 2 tiras mos. . música escolhida, dansa dos blicanos de p'ernambuco e

I

de toucinho defumado. João Albino Bott I corações etc. . . tropas legalistas do ImPé-1Acha-se nesta Capital o Início às 9,30 -horas, rio, junto ao Trapiche de

RITZ - às 7,45hs.
IMPERIAL - às 8,30hs.

ODEON - às 8hs.

GLORIA - às 911s.

FLORA (APLA)

Participação
AMARI e LAURA

Preparação
Dissolva o fubâ bem de

vagar com agua quente; a-

Derrame a massa assimpre

parada num taboleiro e .deí

xe esfriar. Corte então em

12 rodelas, com cortador de

biscoitos ou "a boca de um

copo pequeno.

Numa travessa untada

com gordura coloque 6' ro

delas. Por cima de cada uma

um pouco de espinafre mis

turado com a pimenta e o

sal com alho. Polvilhe com

queijo ralado. Coloque por

cima outra rodela de milho

e polvilhe mais queijo e pi
menta.

Asse 'em forno quente,
perto de .maís hora, ou até

que o queijo esteja bem des

manchado e as rodelas de

milho tostadas. Sirva bem

quente, com môlho de to

mate.

Ipojuca, no Rio Morépo, sen
do os democratas Domingos
José Martins e Francisco de

Paula Cavalcanti de Albu

querque, derrotados;
- em 1.818, Bento Ma

nuel Ribeiro, descendo pela
margem direita do Rio Uru-

/

guai, em Entre-Rios, derro

tou na Galera de Barquím o

.Coronel Gregório de Aguiar
e em Perucho-Berna o Te-

nen te-coronel Faustino Te

iera ;
- em 1.860, iniciaram-se

os trabalhos da construção
da estrada de ferro de San
tos o Judiaí, logo depois
destinada a tremenda im

portância na economia na

eional, pois o Brasil veiu a

tornar-se o principal pro

dutor de café no mundo.

Propriedade de capitais bri-

U FILME "O DIREITO DE acontecimentos são rapidos, I sas conven ien cias não exís

NASCER" SUPERA A NO- : os diálogos fluentes e rea-: tem, porisso, "O DIREITO
VELA RADIOFONICA! lisados com um sentido "di- DE NASCER" ganhou em

E' opiruao consagrada) reito", esquemático e vibra- i intensidade e belesa drama

que o filme "O 'DIREITO
I
til, enquanto que no rádio, tica, através dos desempe

DE N-ASCE:ft", baseado na
I
o mesmo di�logo era enxer- nhas de GLORIA MARIN,

novel� radiofônica de Eelix'i ta��, � com licença da gra- JORGE MISTRAL, MAR
B. Caign et, leva a palma da mátlca, - de "lero-Iero", a- THA ROTH, JOSE' BAVIE

v�tória s�bl�e ,as interpreta- \ fim de. renderam junto dos RA, LUPE SUAREZ, JOSE'
çoes radiofônicas ! Porque? I patrocinadores de progra- MARIA LINARES RIVAS e

�is ,a_pergunta que muito� I ma,
perante os departamen- BARBARA GIL, sob a dire

fas irao fazer, a resposta e

I'
tos de publicidade' e de mil ção eloquente de Zacarias

simples. No cinema, onde outras conveniencias co- Gomez Urquiza, em lança
tudo é imagem e ritmo, os: merciais ... No cinema es- mento da Pelmex.

erescen te o' sal e vá mexen

do até engrossar. 'Deixe co-
Participam aos amigos e pessôas de suas relações

zinhar em banho-marta du-
o nascimento de sua

-

filha CLARISSA ocorrido aos 13
rante perto de 20 minutos. do corrente na Casa de Saúde ."São Sebastião".

Participação
HUMBERTO D'ALÁSCIO e WANDA BERNARDINI

D'ALÁSCIO,
participam aos seus parentes e pessoas de suas re

lações, o nascimento de sua filha MARIA JOSÉ,
ocorrido na Maternidade "Dr, Carlos Corrêa",

.

Florianópolis, 10 de maio de 1953.

Participação
Jorge Barbato e Senhora tem o prazer de partici

par aos seus amigos e parentes o nascimento de sua fi
lha ANITA, ocorrido no dia 11 da Maternidade "Dr.
Carlos Corrêa".

Maça Auxiliar. de Escritório
Precisa-se na firma Moellmam & Ráu Ltda.,· à rua

Mai. Guilherme N. 1, que tenha prática de serviços de

�scrituração auxiliar, ficharios e datilografia.
Apresentar-se 2a e ga feira das 16 às 17 horas.

tânícos, a ferrovia ficou co- R,ecife, o Coro�el Bento J0- 11824, em Pernambuco e da - em 1.947, foi solene
nhecída como Inglêsa; se Lamenha Lins, um dos Campanha Argentina de mente intronizada na As

I'
- em 1.862, morreu em I bravos da guerra civil de 1827; e, semhléia Legislativa dêste

--------------------------------------�-�------

FAZEM ANOS, HOJE:
- Sr. Harpares Pereira

da Silva, funcionário públi
co estadual.
- Sr. André Cipriano.

Sr. Hélio José dos

I

Estado, na Sala das Sessões,
a Bandeira do Brasil. Uma
comissão de Deputados dos
vários partidos conduziu a

Bandeira e o Deputado Vei
ga, autor da proposta, fez a

devida saudação, por deter-

j minação do Presidente da

I
mesma Assembléia. Grande
foi a assistência de Autori
dades Civis e Militares e

.1
Q�Q em

A·VENTURAS DO ZE-MUTRETA...

-�
, I
·I !

ANIVERSÁRIOS
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CONTINUARÁ, DOMINGO, O CAMPEQN ATO DE PROFISSIONAIS, DA CIDADE, COM, OS SENSACIONAIS DUELOS EN·
'fRE AVAl E BOCAIVA, NESTA CAPITAL, E IMBITUBA E PAULA RAMOS, EM IMBITUBA.

,I
<,

I

Esport 1
•

v O"
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,

'

I

Superad�s seis recordes no Cam- Amanhã,. frente ao Figueirense, o
peonato Juvenil de Atletismo América de Joinville

Apesar da presença de um único concorrente, o Salto em altura (feminino)
Clube Atlético Catarinense, a competição de domingo 1.0 lugar - Leda Gessy Silva, com 1,10m.
passado -teva.um transcorrer animado, sendo batidas vá- 2.0 lugar - Zulma Regina de Souza, com 1,05m.
rias marcas catarinenses da categoria juvenil. Entretan- Salto em altura (masculino)
to, os resultados no setor feminino foram inferiores de- 1.0 lugar - Lourival Batista, com 1,45m.
monstrando a -necessidade de maior esclarecimento, no '2.0 lugar - Huberto Hubert, com 1,45m.
sentido de que o elemento feminino não encare o atletís- 3.0 lugar - Paulo Alberto Lino, -com 1,30m.
1110 como inconveniente para o sexo -frágil e de, que Arremêsso do pêso (feminino) (3kg 5)
certos preconceitos sociais sejam erradícados, principal- 1.0 lugar - Leda Maria Lino; com 6,68m .

.

mente quando se sabe, ser admitido que uma moça pos- z.o lugar - Elizabeth da Silva, com 5,88m.
sa divertir-se em uma praia com um "maiô" de duas 3.0 lugar - Leda Gessy Silva, com 5,83m.
peças e não se admita, que uma jovem, pratique atletis- Arremêsso 'do pêso (masculino) (4 kg)
mo em uniforme sob o aspecto moral muito 'mais condi- 1.0 lugar - Maurici Silva, com 11,54 kg. (Recorde)
zente. O' plantel masculino apresentou-se muito melhor 2.0 lugar -Nelson Valadares, com 9,62m.
do que o ano passado e alguns atlétas, como Horiginaldo 3.0 lugar - Lourival Batista, com 9,35m.
de' Farias, E'rico de Abreu, Lourival Batista, Luiz, Car- 4.0 lugar - Paulo Alberto Lino,: com 8,51m.
los de Mello, Mauricl Silva, Huberto Hubert e Maurí 5.0 lugar - Aldenor Senna, com 8,40m.

'

Francisco da Silva, constituem promessas radiosas para 6.0 lugar r: Valdir Oliveira, com 7,58m:
o futuro do atletismo em nosso estado. Basta dizer que Arremêsso do disco (de metal)
para os jovens havia 9 provas, tendo sido batidos seis 1.0 lugar - Horiginaldo de Parias, com 21,85 m. (R.)
recordes e igualado um, devendo-se ressaltar que os três 2.0 lugar - Lourival Batfsta, 'com 18,90m.
competidores na prova de 1.000 metros ultrapassaram a '3.0 lugar - Luiz Carlos de Mello, com' 17,11m.
marca .anterior que era de 3 minutos e 12 segundos. 4.0 lugar - Paulo Alberto Lírio, com 16,44m. o Bocaíuva, pelo Campeona-

Abaixo damos uma relação das provas e dos resulta- 5.0 lugar - Aldenor Senna, COIll 15,53m. to da Capital: Já deixou o Hospital, ten-
dos individuais: Arremêsso do dardo ' Resultado: Bocaíuva 1 x do sido submetido a deli- xima semana, "player" re-

75m. (feminino) 1.0 lugar - Horiginaldo de Farias, com 36,39m. (R.) Imbituba O cada operação cirúrgica, o

1 O lugar' Amélia de Souza com 125 segundos 2.0 lugar - Louríval Batista, com 33,87m.•
-

, <, ,
'

Ooleador.: Oscar, 'aos 9 eficiente diantenro Justino, tornará aos treinos do alví-
2.0 lugar - Zulma Regina de Souza Terminando esta reportagem cumprimentámos em <

3.0 lugar _ Elizibete da Silva nome de "O ESTADO" a presidência da FAC, per ter
minutos do segundo tempo. pertencente ao onze do F'i- negro, sob as ordens do

100m. (masculino) efetivado o campeonato constante do seu Calendário Juiz: Norberto Serratlní, gueiren se. "coach" Dantas.

1.0 lugar - Maurí Francisco da Silva, com 12,6 segun- Desportivo de 1?3, apesar dos 'exíguos recursos, não ten- regular.
dos igual ao recorde anterior do sido contemplada êste ano com a subvenção da Pre- Quadros: Bocaiuva - Ta-

2.0 lugar - Altamíro José dos Anjos feitura, e ao Presidente do Cluba Atlético Catarinense
3.0 lugar - Nelson Beppler por .demonstrar persistência na pl!eparação de-novas ge-
4.0 lugar - Nelson Valadares rações para o atletismo nacional. ,�,

5.0 lugar - Luiz Carlos de Mello.
200m. (masculino)

1.0 lugar - Luiz Carlos de Mello, com 26,1 segundos
2.0 lugar - Maurí Francisco da Silva

'

3.0 lugar - Nelson Valadares
4.0 lugar - E'ríco José Botelho de Abreu
5.0 lugar - Horiginaldo de Farias.

4 x 100
1.0 lugar - Equipe formada pelos seguintes atlétas: .Al

tamiro dos Anjos, Nelson Valadares, Luiz Carlos de
Mello e Mauri Francisco da Silva, com 49,6 segun-
dos (recorde).

'

1.000m.
l.o lugar - E'rico J. Botelho de Abreu, cem 3,11,1

minutos, onze segundos e um décimo (recorde)
2.0 lugar - Carlos José Gevaerd, com 3,11",2
:3.0 lugar - Zanzibar Duarte Borges, com 3,11",4.

Salto em Extensão (feminino)
1.0 lugar - Leda Gessy Silva, com 3,74m.
2.0 lugar - Zulma Regina de Souza, com 3,71m.

, 3.0 lugar - Amélia Nadir de Souza, com 3,45m.
Salto em extensão (masculino)

Lo lugar - Lourival Batista, com 5,37m. (Recorde)
2.0 lugar - Nelson Beppler, com 4,80m.

'

3.0 lugar - Horiginaldo de Farias, com 4,39m.
,

Juiz: João Sebastião

FIGUEIRENSE 6 X PAULA RAMOS O

Danyr aumentou'a diferênça nos 30 minutos
,

restantes
A's 19 horas de ante-on-,

tem lá se encontravam no .Silva.
estádio da F. C. F., os con-I Contagem dos 60 minutos

juntos do Figueirense ,e' de domingo: 5 x O para o

Paula Ramos para a dispu- I, Fi$ueirense, tentos de Da

(3
ta aos �O minutos f.altante� !

nyr �2), Morací (2) e Gu-

da peleja que dommgo fOI -mercindo.
.

suspensa dos 15 minutos do, Os 30 minutos transcor

segundo tempo, devido ao,l reram com muita morosida
forte aguaceiro. Várias po-I de, havendo da parte das

ças de água podiam-se ver , parte das equipes desinte
no gramado, pois tornou a resses pelo marcador. Da
chover segunda-feira e ter- nyr, de longa' distância as-

FEDERAÇÃO ATLE'TICA CATARINENSE

Nota Oficial n- 9·53 '

Uesoluções do Conselho de

Julgamentos:
a) - Negar provimento ao

Recurso do Caravana

do Ar Esporte Clube, con-
forme Acordão do seguin-
te teor:

"Visto ti relatado etc. o

presente Recurso de 27

de Abril de 1953, do Ca-

Entraram em acôrdo os "onze" do alvirubro jo invi- quando derotou por conta
clubes América: F�guei- 'lense, que tão br,il�antemen-I gem expi·ess.iv,a o 'j;eão do

rense para '!t efetivação de te se houve no último Cam- Vale do Itajaí ; o Clube A
dóis amistosos" sendo pr i- I peonato Estadual, levantan-

!
tlético Carlos Renaux, cam

meiro nesta Capital, amanhã i do-o pela segunda vez con-
i

peão da Liga Blumenauen-
á noite, e o segundo na ci- secutiva. ! se, de Desportos.
dade de, Joinville, no dia 24, O Figueirense, com seu i O intermunicipal da noí
do corrente. novo conjunto, terá um, te da próxima sabatina, pe-
Finalmente depois de compromisso por demais, di- lIa sua importância, está

mais de dois anos vai o pú-! fícil, pois sabe-se que 'o bi-I polarizando as- atenções da
blico ilhéu rever o poderoso campeão barriga-verde tem I "hinchada", prometendo .

, fama de conquistar vitórias atr ir uma grande asslstên-

BOCAIUVA 1:X até mesmo nos redutos do
I
cia ao estádio da rua �Bo-

d
,. I .

IMBITUBA O a versarro, como aconteceu caiuva,

Damos abaixo o'resumo em Brusque, há, pouco,
'!

'

Aguerdem-no l

do jogo realizado domingo,

que tem o nome da cidade e

em Imbituba, entre o clube

JUSTINO RESTABELECIDO

Ao que soubemos, na pró-

Preliminar: Empate
2 x 2.

PALMEIRAS ESPORTE CLUBE

mO-TIos mui

Atenciosamente

tú, Romeu e Bong�; Adã�; , CERTAME CESTOBOLISTICO
Gato e Cobra; Carriço,

Adl-!
.,

' ',' ,
,

lio, Raimundo, Geraldo e Segundr:..feira, ú 1 t im a aspirantes por 27 a 14 e nos

Oscar. ,continuou a disputa do titulares por 38 a 34.
'

Imbítuba -, Capaverde, "I
I

Hoje jogarão Lira x Tau-
Gu ido e Marco : Gerson, Má- Campeonato Basquetebol di' batê, com início ás 19 horas,
rio e Carioquinha; Vamil- cidade, tendo o Ubiratan I tendo por local o estádio da
son, Ha rley, Djalrna, Geo-

I
sobrepujado o Atlético nos Praça General Osório.

c

da par e Landinho. I
Os melhores: No vence-I

...o._.().....()._.()---()�().-.c�).-.c).-.o�(.

dor - Tatú, Bonga, Adão, .

I \
, "

Gato, Cobra, Carriço e Os- I,
)caro No conjunto local -'VeRde seCapaverde, Guido, Gerson, • �

-

Harley e Landinho. Uma máquina de somar e

-I 'N G ,L E, S ARenda: Cr$ 6.440,00. '"
registrar.
Vêr na "ATriunfal".;

]Rua: Trajano - n. 1. [ti ;I;'�'T' III

ça-feira. 1 sinalou o 60 e último ponto,
Os mesmos quadros: vencendo, assim o Figuei- Recebemos e agradecemos, Vice-Presidente - Arnal-
FIGUEIRENSE - Alei- rense por 6 a O. Do que não,

o seguinte ofício: I do Santos .

des, Laudares e Garcia; gostamos foi do Jose desle- "F\oriap,óPolis, 5 de Maio I
Lo. Secretário - Jacino

Julinho, Verzola e Cherubi- al de Julinho que merecia da 1953.
I

M. de Faria
ni; Morací, Gumercindo, ser expulso do gramado e Ilmo Sr. 2.0 Secretário - Paulo
Danyr, Helcio e Abelardo. do exibicionismo inconveni- Diretor Esportivo do Jor- 8ilveira
PAULA RAMOS - Sid- ente de Danga que deve :ull "O ESTADO"(ass.) G. Zimmer".

nei, Fedato e Waldir, Wal- ser advertido :geia direção Nesta 1.0 Tesoureiro - Eulalio
b) - Instituir, a Taça Dis-

I
Cláudio, em Coqueiros.mor, Rosinha e Danga. técnica paulaína. Temos o prazer de, comu- Thomazciplina" para o Campeo-

I'car' a V S qlle em data 2.0 Tesoureiro ::_ Dalmiro
nato Citadino de Basque- ,

l' • .,

tebol do corrente ano,
r�e 29-4-53, foi eléita e já Avila I

cujo Regulamento será CAXIAS 3 X NAGIB SALUM 3 ,mpossada a nova diretoria' Guarda-Esporte � João'
do Palmeiras E. C., devendo Kraeski,

" )
baixado oportunamente e

I Jogando domingo em Bi- empate nos minutos finais .'
\

'. ,,' ,t' dI, . I, ,\ mesma reger os destmos Sendo o que se apresenta
,vigorara a par Ir a a.

guacu contra a forte eqUIpe, do tempo regulamentar.., ,_

R d d d 2 T
'

. . I, .leste no penodo de b3 a 54, p'<tra este, agradecemos mais
o a a o .0 urno. ,do Naglb Salum o Caxias I, Marcaram os tentos para . . ..

R I
-

d C Ih
'

I ' ,', I e que ficou assIm constItUl- este deste "jornal" e firma-
eso uçoes o onse o conseguiu expressivo resul-I o Caxias: Paulinho (2) e

da:,
ravana do Ar Esporte Técnico: tado ao empa�ar com seu I Lili.
Clube, acordam os 'Mem- a) - Advertir, de acôrdo forte adversário pela conta-I' ,)dilon Trindade
bros dêste Conselho de com o artigo 90 do Cod. gem de 3 tentos a 3, resul- Na pr.eliminar a, equipe
Julgamento, por 'unani- Penalidades, os atlétas tado este considerado como: segundária do Caxias tam-
midade de votos, em ne- Carlos Alberto Brognolli, ,uma vitória pois todas as

I
bém

....

con;eguiu expressivo
',ôa

gar' provimento ao R'e- Hamilton Platt e Joã'o, equipes que alí atuam tem! empate de 1 ténto a 1.
'

curso em Íace dos dispostos Batista Borba, vincula�os : sido derrotada.s.
, I A equipe principal do

no artigo 81, Capítulo .... ao Clube_ Doze de A,gOS-1 O Caxias depois de estar, Caxias formou assim: Deca,
VIIIo, do Código de Penali- to, por nao s: terem por,- perdendo por 2 tentos a O, I Grimardi e Fausto; Ade-
dades da F. A. C. - Flo- -tado convel1lentemente .1 conseguiu em brilhante rea-. mar, Benjamim e Delcir;

A segul1da rodada do horas.
. ,

I' 8 d M' d t d d d' 16 4 953
I, I Campeonato da Segunda Di- Os prélios marcados parananopo IS, e, alO e na ar e o la - - 'i eão chegar aO's 3 a 2 para Josué Manara Paulinho

1953 no recinto d� Estádio
I �eu adversário conse�uir o, Lili e' Tonico.

' ,

I
visão terá início na tarde, domingo serão no estádio •

�:'��u,:au';:�';d��:!di�! . �,�:::,;C:ot�:��� de l\{a;� I M:ARCIANO �-WALcOTT:HOJE A-NOITE I �:;.:::��� c;::���ando do· �:",�;:.a:�:, a:7;:ac:,t,��: I��t.��".'�L��;r.�
C

I

d 1953 H'
, 't' N t m Para a sabatina no está em partidas oficiais. ,sessoes Es?tenc,as, todas ,as se·

.. I. I e ,o.]e, a nOI e, em

oval
pesos crue se. en,.con r,a e I .

<

,.'
-

gundas fe 2030- , d -JoO'ar'a-o Ir'l's x Radl'llm a's '.nas, as , a rua
ass.) - Antônio Pereira 1 (ass.) Nívio Pinto de An- IOl'llUe,

,

voltarao a se en- poder do prImeiro que o '(lIo a rua BocalUva, tere-." ',ConselheIro Mafra, 33 ..._ 20
e Oliveira, Relator I,drade -, Secretário I

contraI' Rocky Marcian,o e
,

. . I mos �os:al Telegráfico, 8,30 horas e Ipiranga x A- 'andar. ,

Edward Born da Visto: (ass.) - Osmar I
Joe Walcott, pelo tItulo arrebatou do veterano pugl-

' :{ Bangu, as 13,30 horas e mériéa, ás 10,30 horas. I" ENTRADA FRANCA'
����§lj�flJ:��;;�;r;y����-:......�I.!CJli),.ha - :er.esid,?n,te� I lllllndiai 'de box de todos os lista negro, no ano passado.

I

Colegial x Ban�ú, ás 15,30 Preço único - Cr$ 2,00. '!'""'----------

Presidente de Honsa

Presidente - Enio Pes-

Enio Pessoa - Presiden te

Jocio M. de Faria - 1.0

I Secretário".

CAMPEONATO AMADORISTA

A G U A

TOHICA· APERITIVA
. "

�AS CONVALESCEN�,S

LIMOZINE
Vende-se uma' Limoziné

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

Vêr e tratar com Alcides

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 15 de .Maio de 1953

AS ELEIÇÕES DE 1950
Revordando •••

150 DE UMA SÉRIE

(Acy Cabral Teive)

Vamos focalizar, hoje, os resultados das últimas elei

ções, na capital catarinense. Votaram em Florianópolis,
] 8.168 eleitores.

A União Democrática Nacional, coligada com o PTB,
. PSP,

.

PDC e PRP, levou a mélhor nas eleições para o

Oovêrno do Estado e para o Senado.

O Partido' Social Democrático obteve maior número

de votos para a Câmara Federal, Assembléia Legislativa
e Câmara Municipal.

O sr. Getúlio Vargas venceu o pleito, para Presiden-

1(:' da República.

PLANO FEDERAL
Para Presidente da República, o sr. Getúlio Vargas

"ecebeu 9.422 votos; o Brigadeiro Eduardo Gomes 6.910

,'otos e o sr. Cristiano Machado 1.131 votos .e o sr, João

Mangabeira 13 votos.
Os candidatos à Vice Presidência conseguiram a se-

f�U in te votação:
Odilon Braga - 6.873
Altino Arantes - 4.096

Café Filho - 4.193
Vitorino Freire - 1.457

Alípio Corrêa Netto - 6.

O sr. Carlos Gomes de Oliveira reuniu 8.990 votos

contra 8.{)076 votos dados ao sr. Nerêu Ramos, doPSD\
A votacão de legenda para a Câmara dos Deputados

roi a seguinte:
PSD - 8.405
UDN - 5.656
PTB � 2.829
Em branco - 758.

Votação preferencial: (Os mais votados):
Pedro Lopes Vieira - 4.807
Nerêu Ramos - 699
Orlando Brasil -; 677
Leoberto Leal - 568

Agripa Faria - 881
Armando S. Pereira - 360

Rogério Vieira - 147
Saulo Ramos - 2.776

.
Thelmo Ribeiro - 22

,

Afonso Wanderley Júnior - 3.704
Adolfo Konder - 919
João Bayer Filho - 343
Jorge Lacerda - 240
Manoel P. Silveira - 149
Waldemar Rupp - 96
Arist.íliano Ramos - 81.

------------,------------------------

posto em pratica, dentro de

breves dias, pelo INP, rela

tivo á madeira de pinho-ser
rado a ser exportada para a

Argentina. Essa comissão é

composta dos srs. Osmar

I Tóniazzi, presidente do Sin
,

dc a to Exportador do Esta-

Dístrfbuldor
C. RAMOS S/A

REGIME 'DE QUOTAS
Para a exportação da

:madeira
-

'

P. ALEGRE, 12 (V. A.) I de tratar junto
ao presiden

- Seguiu, ontem, em avião i te da República, bem como

ia VARIG, para o Rio de II com o presidente do Institu
Janeiro, uma comissão de to . Nacional do Pinho, sobre
.uadeireiros gauchos, a fim i o regime de quotas a ser

-

:.-;z;.=li do, 'ferilio Giacomazzi e Jo- - -� --_
.....--

-

L. d" semana �o af
.;

(O REGULADOR VIEIR.�) sé Verissimo de Noronha " _ seus nns "d 'dade, num
,

A mulher evitará dores I FiiLo. O secretário da Agr i- � \)asse
do bu\ic\o a �

\tarb com (" @

ALIVIA A,S COLICAS UTERll'ü�! cultura recomendou a refe-
- - \ivre, \onge to de onde 'lO ,a,1 f-:"-":

-

.pra
.. i"e\ reca.n

d \ __
''i\ "._ "i"'�

t!:mprega-se com vantagem para I
'. • _ " ..

....
....... ••

combater as Flores Brancas, COU-1(
rma corrussao ao presidente novas energIas.. \áci\ e egra áve

"�"
-

': �
caa Uterinas, Menstru8.es e .D�. o Getúlio Vargas e ao presi-

.o "J�lt\�IOD\hd:�e�MapossaM"tem!.:;OM
.

parto, e Dores nos oviria-. . dente do INP. Espera-se .. ,..

E poderoso calmante e Regula- que os madeireiros r io-g ran-
dor por excelência. derise consigam que aquela

I"LUXO SEDATINA, pela &U1. com-
autarquia não adote o regi-

, S'E' A _ H O RSE... '

"rovada efícacía . é receitada 1)01

médicos ilustres.
me de quotas para o produ- • .

p.
FLUXO SEDATINA encontra-se em to que em breve será expor-

.__

l)e '2,� a- 22 H••

toda parte. ' (tado para o. vizinho país.

EDITAL,
DIRETÓRIO ACAD:f:;MICO
22 DE JANEIRO, DA FA
CULDADE DE FARMÁCIA
E ODONTOLOGIA DE
SANTA CATARINA

PLANO ESTADUAL
Para Governador do Estado, o sr. Irineu Bornhau

,en (Coligação) obteve 8.984 votos, contra 8.218 votos

dados ao sr. Udo Deeke, do PSD.

As legendas para a Assembléia Legislativa foram

estas:
PSD - 8.263
UDN - 6.414
PTB - 1.363
PRP - 390
PSP - 567
Em branco - 542.
A Votação preferencial (Os mais votados):

PSD: .

.Ylmar Corrêa _:_ 1.726
Armando Assis - 1.430
Jaíro Callado - 1'.057
Elpídio Barbosa - 697
João Bonnassis '- 753
Roberto Lacerda - 488

.U�:
.
Paulo Fontes � 1.913

Osvaldo Balcão Vianna
Oswaldo Cabral - 1.114

Manoel, D. da Luz - 694

Américo D'Ávila - 229

João J. de S. Cabral - 18'7
PTB:

Rafael Cruz Lima - 562
Milton Fett - 194

Thelmo Ribeiro - 184
PSP:

Otacilio de Araújo - 141
Francisco Câmara Neto - 129

PRP:
José M·. da Veiga - 210
Thomaz Chaves Cabral - 28

PLANO MUNICIPAL

I

1.337

Eli.min·. ,ai,

ESPINH1'S
A c••sa Co�batida ao 1.0 DI.'
Log,o á primeira aplicação, Nixo

d.rm 'começa. a eliminar, as espi
nhas corno si fosse .p o r mágica.
Use Nixod.rm á noite e V. verá sua

pele- tornar-se lisa, macia e limpa,
Nixod.rm é uma' nova descoberta
que combate os 'parasitos
da pele causadores das espinhas,
frieiras, manchas vermelhas, acne.
ímpíngens e erupções, V. não po
derá Iíbertar- se destas afecções
cutâneas a menos que elimine os

germes que: se escondem nos mi
nüscuíos-poros de sua pele. Portan
ta. peça Nixod.rm ao seu farma·
eêutíco- . toje mesmo. A nossa ga-
.:I- d rlllE'rantia é a

A"IJtO e sua�or
'PII'Il u IlHO'" I:ull.... pro!e!;ao.

'ULTRA SONO
lERAPIA'

.
,

Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolis

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN
TO PARA INFLAMAÇÕES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES

Edital de
.

Convo.
cação
SINDICATO DOS EMPRE
GADOS NO COMÉRCIO DE

FLORIANóPOLIS

'De ordem do colega Pre

sidente e de acôrdo com o

estatuído, ficam convocados
os sócios· acadêmicos dêste

Diretório, para a Assem-
E INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS..

gl��!::��:1:0::::��:�$�:E� , DR GUERRE IRO
�oa�� d:eF;�:t:ci�a��,1��,toà I CONS�LTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
rua Esteves Júnior, n. 89 - ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.

Ordemdo Dia: I RESID�NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.
10) Eleição dos seis con

selheiros e respecti-
vos suplentes, que in

tegrarão o Conselho
Deliberativo da União
Catarinense de Estu-

dantes, como repre
sentantes dêste Dire-'
tório (art.. 14 e § 3°,
do art. 18 da Consti

tuição da União' Ca-
tarinense de Estu-
dantes). Faço saber aos que o pre-

/ 20)
sen te virem ou dêle tiverem

Eleição para o cargo
de 20 Se�retário do conhecimento que no dia 12

Diretório Acadêmico de junho de 1953 serão rea-

vago por motivo d� l izadas ne�te �indicato (rua

renúncia de seu titu-: Te?e.n�e Silveira n, 15-

lar
' EdlfICIO Parthenon, 3° an-

'" ".
". dar), as eleições para a sua""'.OC"' Florianópolis, 11 de maio
de' 1953. Diretoria e Membros do

Assis Ma.fra Conselho Fiscal, ficando a-

Secretário Geral berto o prazo de 25 dias, que
correrá a partir da publica-
ção dêste e terminará a 5 de

junho de 1953, para o re

gistro das chapas na Secre

taria, de acôrdo com o dis

posto no artigo 4° das "In s

truções" aprovadas na Por
taria Ministerial n., 29, de
29 de março de 1950.

Os requerimentos para °

l:egistro das chapas deverão
ser apresentadas na Secre
taria em três vias, assinados
por todos os candidatos,
pessoalmente, não sendo

permitida, para. tal fim, a

outorga de procuração, de
vendo conter os requisitos
previstos -

no art. 60 das
"Instruções" e ser instruí
dos com as provas exigidas
no art. 530 da Consolidacão
das Leis do Trabalho.

.

Florianópolis, 10 de maio
de .1953.

KOLYNOS

A ciência moderna de-
monstra. que o creme

dental Kolynos comba
te efetivamente as cáries.
A espuma concentrada,
suave e penetrante de
Kolynos elimina os áci
dos bucais, perfuma °

hálito e rende mais.

Falece0 Raol
Pederneiras

CARPINTEIROS NAVAIS
,

Precisa-se no Estaleiro da Arat8�a

Esfaqueado
. festa' de

o Menor nama
II , II

amversane

I prestar declarações, à

RIO GRANDE, 12 (V. A.) deia civil desta cidade.

- Menor de 18 anos de ida-

de foi morto com certeira O
punhalada no coração du

rante uma f.esta realizada

na Vila Santa Tereza. Na

cozido
é comida

"pesa(la"'?
rasa 6 da rua 20 dessa Vila, Da boa gente lusa herdámos a

romemorava-se o an iversá- préparaçã» de pratos suculen-

. , tos, O cozido - onde entram
,':0 de um membro da faml� legumes, raizes, carne 'verde e
a. salgada, além de conservas e

- c-ondimentos - é considerado
Por questões de namoro

.t"
.

, , . ." por mUI os uma comida pe-
u rg;u sena desin tel igência sada", A digestão de allmen-
,11 tre Trag ild o Pereira Me- tos dessa natureza muito de

.0, preto, com 22 anos de pende de um bom trabalho (L,

idade, solteiro e os irmãos estômago. Neste caso, é sem

Paulin o eLuiz FantL Houve pre bom tomar "Carboleno". O

uso de um anti-ácido e díges
Iluta e em dado momentotivo come ."Carboleno", após
I Tragildo desferiu certeira as refeições, neutraiiza a aci

! punhalada no menor Luiz dez estomacal e facilita a di
I matando-o instantaneamen- gestão. Com "Carboleno", po-

de-se assim dizer, não existem
" .'

comidas "pesadas" "Carbóle-

O crrmmoso foi prêso no no" é encontrado à venda em

local e recolhido, depois de todas as farmacias e drogartas,

te.

Cerâmica São' Caetano
TIJOLOS PRENSlll)O�, TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TÁRIO
cista, foi tambem professor
de direito na Universidade PRONTA ENTREGA
do Brasil. Era uma das fi- .,05''''ny Ga'ma .À CI·a.,guras mais conhecidas na ex"Cidade Maravilhosa", ten-

do publicado a sua primeira JERÔNIMO COELHO, 14 - Caixa Postal,
239 - Florianópolis
DISTRmUIDORES

tratamento da sifilis
E PLACAS SIFILlTICAS.

Elixir de Nogueira
Medicação :=uxiliar no tra·

tamento da sifilis.

o SEU

RIq., 12 (V. A.) - Fale

ceu o famoso caricaturista

Raul Pederneiras, que além

de revistógrafo e conferên-

caricatura em 1898 em "O

Mercuriô". Fundou a "Re

vista da Semana" e traba

lhou em dezenas de publica
ções, inclusive no "O Jor

nal", do Rio, "Jornal do Co

mércio", de Manaus, ambos

"Associados", tendo presi
dido a AB! e a SBAT. Na

manhã de hoje, Raul Peder
neiras, que era viuvo 'e não

possuia filhos, pediu à em

pregada um pouco de chá

após sorver a be-

ASA

Comunicação
Sylvio Orlando Damiani & Cia. Ltda., avjsa aos seus

Lmigos e fregue-ses que, tendo vendido seu prédio comer
(�ial a rua Silva Jardim, n. 180, para a Cia. Antárctica
PauJista, transferiu-se provis'õriamente para seus anti
gos der:>ósito.s situados 'ao Largo Benjamin Constant, n. 1.
Comul1lca amda que dentro de breves dias dará início a

construç�o de seu novo edifício a rua São Jorge, esquina
D. J,oa-q.Ulm, esperando continuar merecendo a confiança
de sua Imensa e seleta freguesia.

CR-

«4 Verdade» ins,·
Não houve eleições para Prefeito, de acôrdo com a talou soas novas, Constituição do 'Estado. 1Os votos de legenda para a Câmara Municipal, fo- 'oficlaOaSram êstes: I Gustavo Zimmel'
PSD - 8.028 votos Presidente da Junta Gover-
UD� - 5.440 votos I O semanário A VERDA- nativa
PTB - 1.833 votos I DE, que se publica nesta
PDC - 1.090 votos Capital, sob a direção de
PSP - 639 votos

Manoel de Menez'es, in:ugu-
() quociente eleitoral, para Vereador foi o de 1.162

,'otos. .
rou; ante-ontem, as suas no-

Os votos preferenciais: vas e modernas oficinas,
PSD: instaladas em prédio novo,

Flávio Ferrari - 929 à rua Conselheiro Mafra.
Miguel Daux - 858

O valoroso órgão catari-
Osmar Cunha - 826

Rafael Digiácomo - 643 'nense reuniu, num coquetel 611a..Wlellc/p
Antônio p, Pel'eira --: 516 oferecido pelo seu diretor e

.em /iu//lm
Antônio Apostolo - 492 proprietário, os homens-de:
Mário Couto - 473 imprensa desta Capital,
Álvaro Millen � 442

que, dessa maneira, se con- SOBRETUDO

Gerc%�N�ilva - 650 fraternizaram. RE.tIHER
Osní Mello - 491 O ESTADO, que estêve Aluga-se uma casa para OLHOS - 01JVIDOti - NARIZ • GABGAlftI.A
Bruno Schlemper - 469 representado nêsse ato por DE PURA lÃ pequena família em Coquei- DR. GUERREIRO DA FONSECA

7
- SOB MEDIDA - •

Jupy Ulisséa - 33 um dos seus redatores, re- ros, Práia do Meio, na cha- ..,.taU.ta •• B"ltltal
Vitor Fonte� - 330 nova à A VERDADE,. os LOJA: Rua Felipe Schmidt cara da A FLORICULTU- Receita de OculoR - Exame de Fuado d. Olh'ó par.

PTB:
seus votos de prosperida- 7-A RA, vêr e tratar com o seu

Clasl!lifieaçlo da Preulo Arterial.
Osny Lisboa - 328 Modera•.Aparelharem .

•���r,?>::ç<t;Y�t��J���;���f��-:º
- 3.14..",._�_...................."".t_""""'............--.,-d...e...s...._""""'"""'""............._._,,_,""""'......._-.._F...L""O...R_L...t\.N_Ú_P_O_L_IS_-_.......p...r_o...p_l'...ie_t...á...ri...o.,.._n_a_m_e,..sm"....a_. C...ult'ri. - Yi.co.de 4e Ouro Preto, ,�"'"__......_Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESGR IMA: No�i1b,o com 854
,

..

d ("'1 B' qUilos. .

Parabens! asgr ímistas e nenses equipe CIVI - ar-.
VILA ESMERALDA, 12

Santa Catarina. Parabéns riga Verde-). Batendo o
(V. A,) -=--- 'Neste distrito de

pela vitória alcançada e pe Paraná a esgrima. catar i--

c,
Vacaria, a 5 de abril último,

lo ssnetáculo de gala que nense revelou as suas pos-P foi abatido um novilho de
proporc ionastes pois a rea sibilidades em ocupar lugar-

654 quilos, de propriedade
lização do quadrangular em de destaque.Frente aos gaú-

dos srs. �oão Protasio e

Irinda
.

Luz. Tratado e en-

Foi com imponência e br i

lhantismo raro no Brasil

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

DESPEDIDA
ÁLVARO TOLENTINO E SENHORA, seguindo parti

o Rio de Janeiro e não tendo tempo necessário, para des

pedirem-se de seus parentes, amigos e conhecidos, o fa
zem pOI' êste meio, oferecendo naquela Capital os seus

diminutos préstimos à rua BONFIM, n. 340, (S. Cris

'óvãb) .

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

presença de representantes
da Associação Rural desta
cidade e de Lagoa Verme-

so carneado. A carne limpa,
após foi vendida a razão de

zano - a vitória no florete.
11 cruzeiros n quilo.

Somente no dia seguinte
que trnascorreu a prova prosseguiram as justas com

TEN. CEL. SALZANO em a rodada de espada. Nessa

homenagem ao an ivérsário a P. lVI. S. Catarina bateu

da Polícia Militar do Esta- os paulistas e o Barriga
do, e a qual contou a presen- Verde bateu os gaúchos. Os

ça de personalidade ilustres dois mais fortes adversá-

Florianópolis, experiência chos, baquearam os Bar

primeira, é, por si, uma r igus Verdes ficando para a
gordado em pleno campo,

grande vitória, tão grande final gauchos e Policia Mi-
foi aquela res abatida na

que não podemos dizer qual litar local a qual após re-

a maior: se essa, ou a que nhido embate conseguir
conquistaste com o vosso vencer a poderosa equipe
ardor e a vossa tecnica nos gaúcha conquistando para lha, que constataram o peduelos nos quais se bate- os catarinenses o seu pr í-

ramo melro ponto no troféu Sal-

PelosMunicipios
De Orleães

No vasto salão de refei-, êstes, votarmos sentimentos
ções do Hotel Brasil, desta I de que tenham uma. feliz

Icidade, foi oferecido no dia passagem por aquela cida-
6 de maio corrente, às 19,30 de, em cujo meio cavalhei
horas, pela sociedade orlea- resco, sabemos, serão alvo
nense, um lauto jantar ao das mais carinhosas e' me
DI'. José Antônio de S. Thia- recidas simpatias.
go e sua exma. espôsa, de- (Do Correspondente)
monstração de apreço e ca

rinho, em despedida de sua

Partida para a cidade de

Laguna, onde exercerá as

funções de Promotor Públi-

Em Lajes dois
Ministros
mo, 12 (V. A.) - A bor-

sua comitiva e de dois Ge- parariáenses, mais um pon- nhã de hoje, para
nerais. do nosso Exército a- to ficava assegurado para

companhados de vários ofi- Santa 'Catarlna. Venceu af i-

como a do Vice-Governador rios foram eliminados. Com do de um avião da FAB se
do Estado de São Paulo e a vitória da AABV sôbre os

guiram ás 7 horas da ma-

Lajes,
Santa Catarina, os ministros
da Guerra e da Viação, res-

ciais superiores. nal a Polícia Militar con-I pectivamente, general Ciro
Espetáculo magnifico o quistando o segundo ponto do Espirito

'

Santo' Cardoso
que se viu lia noite de saba- e a vitória do torneio, ou se- e sr. Souza Lima.
do, dia.' 2, início de prova: ja, a posse do troféu até
- A sala d'armas da Poli- -1954, No sabre coube a vi-
cia Militar que é, segundo tória aos gaúchos que se

a opinião de todos os que mostraram à altura da fa

nos visitarem, a melhor do ma que gozam de eméritos

Brasil, estava ricamente sabrístas. No torneio Salza
iluminada : a banda de mu- no presenciámos extraordi-
sica da Corporação alegra:
va e· exaltava os presen tes

com seus harmonidsos acor

des; seleta a assistência em

a qual se via. o Comando e

oficialidade da Policia Mi

litar, grande núm�ro de se

nhoras e senhoritas, auto

ridades da FESC e outros

cavalhefros : o aspcto era

festivo � havia no ambien
te um "tic" de bom tom'
os uniformes dos esgrimis
tas, calçãõps descendo abai
xo dos joelhos a procura das

ceu Assis Canabarro Trois,
Marip Azevedo Queiroz To
maz PEreira de Vasconcelos
e Ney Canabarro Cerqueira;
PARANÁ - Washington IHonoro Moura Brasil, 'Rei
naldo José Machado, José!
Vieira, Hetor Carlos Morei

ra, Alberto Fernando Bar

dal, Drumond; SÃO PAULO
- Antonio Araujo, Adéri
to A. Ramos, Francisco Bi
anco Jnr, Carolino Xavier,
Lu lz Felipe Pessanha e Ro

berto Mondino; SANTA CA
TARINA - Polícia Militar
- Rui Stockler

Gilberto Silva,
de Souza,
Valmor A-

guiar Borges e Carlos Hu

go de Souza; A. A. Barriga
Verde - Leonel, Pereira,
Ronald Henry Fitzgerald,
AlinoI' :Ruthes, Milton A-

rantes Ramos

Mendoça.
São Paulo e Rio Gran

de do Sul eram os favoritos
da prova pois suas equipes
estavam integradas por fa
mosos mestres d'armas na

cionais e partecipantes até
de justas internacionais.
Santa Catari'na, ao que sa

bemos, alimentava a convic

ção de apresentar bom pa
drão tecnico.e oferecer du
ra resistência aos podero
sos contendores.

e Ledeny

Os favoritos abriram o

tOl'l1eio. A vitória sorriu aos

g(luchos que venceram os

paulistas no florete. seguiu-Ilhes paranaenses ·e catari-

co da Comarca. Gloria MARIN -:- George

Culto, empreendedor, cor- MISTRAL - Marta ROTH

indeléveis de nobreza de es

pírito, nesta cidade que o

nárics lances em os quais
empregaram os duelistas os

seus máximos recursos tais
como a astúcia, agilidade,
perspicácia, combatividade,

acolheu há cêrca de trêsresistência física e nervosa,

fôrça de púlso, vigor de per- passados, em seu primeiro

nas, golpe de vista e execu- passo como representante

CODlerênc.·a do Ministéri� Público, cO.-cão rápida, enfim, apurada
,

técnica no manejo da arma No Templo da Igreja Pres-. operando, alem do cumpri-

que ora se encolhia fazendo biteriana desta cidade, à' mento exemplar das funções
barreira intransponível ao Rua Visconde de Ouro Pre- de seu cargo, com a vida so-

t dversâ
.

to n. 61', o Rev. DI'. Steleo·· cial recreativa; aceitou, coma aque a versarro, ora se
.

d verdadeiro carinho, a presí-estendia num bote veloz e Severino da Silva, Pastor a
dência do "Centro Cívico

'·•• ltl
As 7,45hs.

reto e humanitário, o Dr. J.
A. de S. Thiago deu mostras O DIREITO DE NASCER

em:

'I'revor :����D \0 SATlRISTA tiRito
ANOUK em:. r
SALAMANDRA DE OURO' l'.'IANOEL B. CORR11:A proximações sub-objetivas.
No programa: 1

.

A poética em Gilberto da I A· caricatura das pessoas
Cine Jornal. Nac. i Fonto�lra_R:ey é uma qUali-I' que se inebriam co�.o se-

Preços: 6,20 _ 3,50
: dade ingên ita. creto prazer da servílidade,

Rareiam em nossos días : é flava nos versos de Gil-Imp. até )4 anos. Ios artistas da prosa e do berto da Fontoura Rey, que
. verso que se exprimem com I

sabe com elegância levar o

PI••- _I.�I; tanta fidelidade como'o au-, velhaco
às alturas do Tem

�. � _ �..= I tor de "Bambú Imperial" e plo onde o burlesco, casala
"Moral Trasvestida", onde a do com um sadio espiritua-

As 8hs. I sátira e o lírico se entrela- lismo é guiado pela lucerna
Gloria MARIN - Ge�rge çarn harmoniosamente num até O leito de Procusto.

MISTRAL ...:_ Marta ROTH 'arroubo acadêmico.
.

Nos arrebatame�tos poê-
O DIREITO DE N I\SC Satirista como Elmano �ICOS do_nosso ge.l1lal verse-. ER jador nao se VIslumbra aSadino, sem ser brejeiro e

pornografia que envenenasarcástico como Voltaire, o
a linguagem; pelo contrâ-

nosso vate sente a imperio- rio, dos seus versos salta osa necessidade de trazer à
pudor que eleva o belo e deluz os males morais encapu- trata o vício, traz à tela ozados nos pseudos puritanos lovelace e ridiculariza o lou-que, com o sol a vértice não
vaminheiro, peia o 'salafráse pejam em serem servís, rio e fustiga o biltre.pérfidos, invej osos e egoís- Sua imaginação semprei tas} julgando que a huma-

.

id de
é , • febril só cria imagens de co-

Gloria MARIN - George 111 a e � ceg� .as qualidades loridos reais, dignas portan,
l\II'ISTR . que os iden tif icam como in- I .'1. AL - Marta ROTH f' H' d A 'do

to de serem lidas, quer pela. errores. a os a rca la dO DIREITO DE NASCER Ii d
.. onzela como pela matronai que repe 111 o as insmua- d ',.

ízld'No programa',
J -

'd I
e prmcrpios l'IgI os, comocoes capciosas os mora -'

b' .

c, -.. sa Iam ser as que apoiavamme Jornal. Nac. mente aleijados, expulsam- .

ti h I d
'

. o quie ismo espan o o se-Preço único: 7,60 lhes para as mal� esconsas culo XVII.
Imp. até 14 anos.

profundesas do erebo, nos

versos que queimam como o·,
.

cáustico. •

.

A imperfeição moral
eS-1 F- .

Iboça-se na criatura huma- requeza. em sere
na, segu�_do .os es.tudioso�. V,-nho Cr.osotldoem obediência a ímperatí, li
vos de ordem bio-psícológi, (Silvei ra)

em: cos e nos poemetos em fóco,
o autor põe em destaqua os

certeiro ao alvo. Por isso, os Igreja Presbiteriana de Bo
Antônio .da Silva. Cascaes",
desta cidade, tendo batalha-

meias que subiam para en- nossos calorosos aplausos e

centrá-los, evocavam anti- cumprimentos a todos os

gos cavalheiros: tudo, en- participantes dês se excep-

fim, concorria para que sen- cional torneio.

tissemos uma agradável Faixa Branca

sensação de bem estar.

Obedecendo as cerimônias
de estilo foram apresenta
dos as esquípes : R I O
GRANDE DO SUL - Dir-

tafogo, no Rio de Janeiro,
proferirá, a partir de hoje,
às 19,30 horas, até o próxi
mo domingo, uma série de

conferências religiosas, f
mesmo; ombreou, com des-

preendimento, ao lado dos
51'S. Constantino Cordioli,
Luiz Mazon, Antônio da, Sil-
va Cascaes Jr., dr. Belisário
Ramos, então Juiz de Direi
to desta Comarca e muitos
outros, para â fundação da
S. O. A. S. (Sociedadé 01'
leanense de. Auxílio Social),
iiavendo sido o principal le-i
g íslador de seu estatuto. A
lém dêsses nobres feitos,
muitos outros já o deixa
vam saudoso para a nossa

gente, com a qual sempre
viveu na mais perfeita har-

do de modo brilhante, em

prol do engrandecimento do

monia.

No jantar oferecido, usa

ram da palavra o dr. Heró

Joio P. Guimarães, MM. Juiz

.1 de 'Direito e o Solie itador

I Moisés Borges Furtado, mi

I Iitan te no foram da Cornar
;
cu e gerente do Banco INCO,
desta praça, que expressa
ram com brilhante orató

rias, as elevadas qualidades
do homenageado e sua exma.

espôsa, demonstradas na so

ciedad'e local, evidenciando
o quanto de pezaroso' o povo
da cidade e do município
passaria a sentir-s.e, priva
do da convivência de suas

distin tas pessoas.•

gem,' falou o homenageado
Dr. S. Thiago, que disse e'm
feLz oratória o quanto que
levavam em seus corações,
de saudade da cidade e do

povo que sempre lhes foi
tão amigo. Ao fim do quê,
foi vivamente aplaudido.
Ao povo de Laguna cabe

darmos agora, pela entrada
do distinto casal em sua so-I
ciedade, .

os parabens e a

� //rfin (J' cJJUl
' I
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nO novo BANeO AGRleOLA

A C'OOpUÔ,tIVÔo. de Crédito n! 1, do BRA�IL!
SEOE PROPRIA

�é1�Yl:1b
FLORlR/YOPOllS - STR eRrRR/NR

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,60 - único

Imp. até 14 anos.

.
.

I2UX.,.,

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preço único: 7,60
Imp, até 14 anos.

'i
I

: tJl B 1_ » '1.!
As 8,30hs.

A COFAP
,

TAMEJEM ADOT·A
A DEMAGOGIA .•.

As 8hs.
Stewart GRANGER

SCARAMOUCHE
Charles STARRET em:

\'INGANÇA DA FLOREf-;.
•

TA

RIO, 12 (V. A.) - O pre

sidente da COFAP, coronel
. Helio Braga, anunciou, hoje,
que não é partidário de um

tabelamento indiscriminado,
considerando o tabelamento
um remedio para a situação
de emergência como o atual.

Explicou, então, seu ponto

Anunciou, ainda, o coro

nel Helio Braga novas me

didas,. dizendo que até ago-

ra, praticamente, só os po

bres sofrem as consequên
cias das' dificuldades, con

cluindo:

- "E' chegada a vez dos
de vista, dizendo que assim mais afortunados abrirem
8 que, toda a vez em que um pouco mão de seus lu
mercadorias e serviços sob

cros em benefício dos me
a alçada da COFAP voltem

à situação de normalidade, nos afortunados. E' um

serão excluidos do tabela- princípio cristão, cuja ob

mento e, portanto, do con- servancia cumpre principal-
trôle. mente agora".

personagens que encarnam
os papéis que só nos desper
tam asco.

N a humanidade,. sempre
houve e ainda há, em quan
tidades, um Don Libório, po
rém a coragem para despí
lo do manto hipócrita que
abriga o falso moralismo
':!abe aos agaloados pela láu�
rea das musas. Muitos fo
ram os poetas de verve ace

,a e pronta para combater
com a flama, a iniquidade

As 9hs.
no seu multifário matizado
e, dentre os muitos, o autor

Gloria MARIN - George de "Bambú Imperial" rece-
MISTRAL - Marta ROTH beu o beijo que inspira, pois
O DIREITO DE NASCER não sendo retórico, o nosso

N o programa: poeta, sem o mórbido medo,
Cine Jornal. Nac. arrasta às sargetas o "espi

nha mole" e seus acólitos,Rreço único: 7,00 a fim de alertar-nos da sua
Im];> até 4 a.""ll,.><O""S,.",......"""""_....1 habilidade malicio1la co�

Agradecendo a homena-

Viagem com segurõnça
rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBU�

RA�IDO �(SUL-B·R4SILEIRO))

e
DO

, lnrianópolis - Itajaf - ,Joinville - 'ClIriuhll

Agência: f\.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

o SUPER HOMEM
() lVIISTERIO DO DISCO

VOADOR
1'1"�ÇO único: 3,50
Trnp, até 14 anos.

...()�()�().-.()�)--
� ,
,

ACITE c

c
-:0:- I

'AG 11: N C I A DE �

c
PUBLICIDADE. I,

I RÁDIO-:o:JORNAIS i
, e c

c REVISTAS ,
• c
...()�()....()-a..()....()....

ESTA' DOENTE? - DE.
SANIMADO?

A Dra. L. Galhardo ex

médica do Centro Espirita
Luz, Caridade e Amôr, aten
de á consultas. Novo ende
reço: Avenida N. S. de Co
pacabana, 540, Apto. 702
- Rio de Janeiro.
Consultas 'f'�:�.,..�Ji:1����

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 15 de Maio de 1953
......... ,� "�,,,,. -

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

ECITAL

;...

7

Prefeitura . Municipal
'de Tijucas

bito com a rresoul;aria, atu
,como os'confinan tes do imó-

yel, citação essa que dév,erá
ser feita na conformidade
com o art. 455, § 1°, do CÓ-'
digo de Proc. Civil. Custas
afinal. P. L R.. Florianópo�
lis, 26 de março de 1953.
,(Assinado) Manoel Barbosa
de Lacerda, juiz da 4a Va
ra. 'E, para que chegue, ao de suas mensalid�des, sob
conhecimento de todos man- peila de exclwsão, eonforme
dOLI expedir o presente edi
tal que será afixado no' lu
gar de costume e publicado
na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Flo- que fica instituido para o

rianópolis, aos vinte e dois
I futuro, que a expedição de

dias do mês de abril do ano ingressos pata pessoas ex-
de mil novecentos e cin- I

h
'

.

t tA E V'" I tran as ao quadro soclal,
quen a e res. u) mlClUS, ,

'Gonzaga, escíoivão, o subs- i estara a cargo do sr. Secre-

crevi. (Assinado) 'Manoel I tário ,Geral e na ausência
Barbosa de Lacerda, juiz ,de dêste, do' sr. Presidente.
direito da 4a Vara. Está Os ingressos serão expe
conforme. O escrivão: Vini- didos das 16 às 18 horas do
-cius Gonzaga.

tes Adelino Laurentino da
Silva e sua mulher Maria
Natividade da Silva, a fim
de que surta os seus devi
dos' e legais efeitos. Citem
se por mandado os srs. di
retor do Serviço do Patri
mônio da União e o dr. Pro-
motor Público, na qualida
de de representante do Mi
nistério Público e da Fazen
da do Estado, para intenta:
rem a ação no prazo legal.
Citem-se, por edital, com

prazo de 30 (trinta) dias, os'

interessados incertos bem

JUíZO DE DIREITO DA 4a com frente de tijolos, à rua

VARA DA COMARCA DE Curitibanos, n. 86, aonde faz I

.JUíZO DE DIREITO DA 4& dos quais aliás 'são hoje .Ia- tos, exames períciais, visto- I�LOR1ANóPOLIS fr�nte, coberto de telhas, IVARA DA COMARCA DE lecidos, conforme foi tam- rias, arbitramentos e tudo o Edital de citação, com o com diversos compartimen-
FLORIANóPOLIS bém referido, tendo .deixa- mais que necessarro fôr. prazo de (30) trinta dias 'tos, com 18m.' de frente sô- EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA -

Edital de Citação, com o do 'sucessores; não póde a Com o valor de Cr$ 5.000,00, O doutor Manoel Barbosa I bre 108 de fundos com João SERVIÇO DE CALÇAMENTO
prazo de (30) trinta dias autora apresentar uma cer- P. deferimento. (Sôbre es- de Lacerda, juiz de direito Moritz, extremando, por uni FAÇO PúBLICO DE ORDEM DO SENHOR PRE-
O doutor Manoel Barbosa tidão da partilha entre eles tampilhas estaduais no va- da 4a Vara da comarca de lado, com Joana Bemardina FEITO MUNICIPAL que no dia 15 de Maio do ano cor

de Lacerda, juiz de direito procedida' porque os autos 101' de Cr$' 7,00, inclusive a Florianópoli�;, 'Estado de de
_

Jesus e p�lo outro c.om I rente às 15 horas, na Secretaria da Prefeitura, serão re

da 4a Vara da comarca de respectivos se extraviaram, respectiva taxa de S. P. Es- Santa Catar ina, na forma Joao Francelmo Cordeiro, I cebidas propostas para execucão das óbras de 5.000 me

Florianópolis, Estado de conforme certidão, anexa, tadual, devidamente inutili- da lei etc.
. tend� o chaoIet três janelas! t. I'OS quadrados de calçamentoe' �.000 metoros de meio fio,

Santa Catarina, na forma passada pelo sr, escrivâo de zadas): Florianópolis, 6 de Faz saber aos que o pr e- de frente. 4 ) - Que desde
11rcluslve nivelamento com ínício no dia 15 de Junho

da lei etc. órfãos da Capital; mas p�- março de 1.953. (assinado) sente .sdital de citação com a saída de Rosalino Villafa- i com partida da Praca Nerêu Ramos e de acôrdo com as
Faz saber aos que o pre- la fôlha de partilha que pp. Clamo G. Galletti.,- o prazo de trinta (30) dias nha da Silveira, em 1918, I

sezu in tes condicões; •

sente edital de citação com também vai anexa, se veri-' RóI das testemunhas: 1°) virem ou dêle conhecimento desta Capital para o Rio '�a) - As p;'oposias em duas vias, devidamente assi-
o prazo de trinta (30) dias fica que efetivamente tal Manoel João de Ávila, bra- tiverem que, por parte de Grande do Sul, passou o ad- nadas datadas e seladas com firma reconhecida
virem ou dêle conhecimento partilha foi procedida. Essa sileiro, funcionário público Adelino Lal�rentin? da S,i.lv.a quir�nte Adelino.Laurentino �m c;rtório, deverão sel: apresentadas em envo-

tiverem que, por parte de fôlha, passada pelo antigo aposentado,' solteiro, resí- e sua mulher Mana Nativi- da Silva a possuir como seu lucros fechados, no dia e hora acima indicados.
RacheI Luiza Cisne, na ação escrivão Alberto Meyer, em dente nesta cidade. 2°) _ dade da Silva, na ação de o imóvel acima descrito, em b )' - Preco básico por metro quadrado de calcamen-
de usucapião em que reque- 7 de maio de 1917, refere-se Manoel, Libanio da Costa, usucapião em que requere- face do negócio feito, mas I

.

to, e metro linear de meio fio, colocado.
.

reu perante êste Juízo, lhe ao pagamento feito à her- brasileiro, casado, lavrador, ram perante êste Juízo, lhe aquele nunca mais voltou a i c) - Condições de pagamento de acôrdo com a exe-

foi dirigida a petição do deira neta já referida Flo-' residente nesta cidade. 3°) foi diuig ida a petição do esta cidade e do mesmo nun- i cueão do servico.
teor seguinte: Exmo. sr. dr. rência e subsistiu durante - Alexandre Euzébio Ja- teor seguinte: Exmo. sr, dr. cã mais se teve qualquer no- i d ) - Documento provando idoneidade comercial.

juiz de direito da 4a Vara: esse longo período de mais cinto, brasileiro, casado, co- Juiz de Direito da 4a Vara: tícia, constando até aos su- ,

e) -,- Prova de que exerce atividade de profissional
Diz Rachel Luiza Cisne, bra, de trinta e cinco, sendo o merciante;, residente no lu- Dizem Adelino Laurentino pl ican tes que já é falecido. há mais de 5 anos e que está atualmente em ati-
sileira, solteira, maior, do- único documento remanes- gar Itacorobi, desta Comar- da Silva e suamulher Maria 5°) - Que assim essa .pos- vidade.

méstica, residente no lugar cente e comprobatório da ca. 4°) _ Lucindo Priamo Natividade da Silva, êle mi- se, a qual tem sido, durante f) - A Prefeitura reserva-se o direito de rejeitar
Itacorobí, do sub-distrito da partilha a que então se pro- Ferréira, brasileiro, casado, Iítar reformado ,e ela do- todo esse lapso de tempo, todas as propostas quer forem apresentadas e

Trindade, desta comarca, cedeu. 60) - Que tendo ad- funcionario da Prefeitura méstica, ambos brasileiros, mansa e pacifica, sem qual-> anular a concorrência, des-de que nenhuma de-

por seu advogado abaixo as- quirido as demais, legitimas, Municipal desta cidade, re-: domiciliados nesta comarca, I quer interrupção nem con- las satisfaça os interêsses municipais, não ca-

sinado (doc. junto),- que apesar de não possuir esc ri- sidente também no lugar por seu assistente judiciá- i testação alguma, vem de

II bendo, neste caso, aos proponentes, direito de
sendo possuidora de um tura, durante iodo êsse tem- ltacorobi. Data supra. (as- rio abaixo-assinado (docu-, mais de trinta anos, ou seja, qualquer indenização.
imóvel, no referido lugar, e po, superior a quarenta a- sinado) Clamo G. Galletti. mentos juntos), que sendo já se vai aproximando de g) - Os interessados poderão obter mais ssclare-
não estando, esse imóvel, nos, José ,Manoel Borges Clarno G. Galletti. Advoga- possuidores de um imóvel trinta e cinco anos, pelo que I cimentos e informações necessárias à apresen-
devidamente regist'rado, de- 'sempre possuiu o imóvel, no do. Escritório: Rua Vitor nesta cidade, adquirido por já se consumou o usucapião I tação da proposta, na Secretária desta Prefeí-

seja legitimar sua posse, todo, como seu legítimo pro- Meireles, 60. Fone 2468. - usucapiao, desejam leg iti- extraordinário para a aqui- tura.

mediante a competente ação prietárío e como tal sempre Fpolis. Em a dita petição mar sua posse, pelo que' síção do domínio sôbre o I E para que chegue ao conhecimento d'e todos o Sr.

de usucapião, pelo que vem, foi, jior todos considerado, foi proferida o seguinte des-, veem, com a presente, pro"
I

im?vel, cujos encargos _fis- i Prefeito Municipal, mandou lavrar o presente EDITAL,
com a presente, promover mantendo alí sua morada e pacho: A. à conclusão. Fpo- mover a competente ação, cais perante as respectivas

'I para
a devida divulgação. ,

.

dita ação, no decurso dá cultivando a /terra. 70) - lis, 7 de março de 1953. no decurso da qual prova- repartições, veem sendo pa- / Prefeitura Municipal de Tijucas, em 15 de Abril -

qual provará: 10) � Que Que em face do exposto, a (assinado) Manoel Barbosa rão : 1°) - Que em fins de gos, também, pelos, supli-, de 1953. .

Joana Alexandrina de La- posse de José Manoel Bor- de Lacerda. Subindo os au- 1918, o sr, Rosalino Villafa- cantes. Face o exposto, pe� I José Correia de Amorim - Secretário

cerda, po�uia um' terreno ges data de mais de qua ren- tos à conclusão, receberam nha da Silveira, propr ietá- dem mui respeitosamente a
.

sito no lugar Itacorobí, des- ta anos" e tendo si-do, du- o seguinte despacho: Desig- rio de uma pequena casa e V. exc ia., seja servido ad

ta comarca com 7.600 m2'J rante esse longo período ne o Sr. Escrivão dia e hora respectivo terreno, sitos à miti-los a leg itimar sua pos

fazendo 'frente na estrada mansa e pacificamente, sem para' a justificação, ciente rua Curitibanos n. 86, nesta se, nos termos dos artigos

geral, numa extensão de qualquer -interrupção nem todos os interessados. Fpo- Capital, desejando empreen- 550 do Código Civil e 454 e

(40) quarenta metros, e contestação alguma,' trouxe, lli.s,
8 de março de 1.953. (as- der uma viagem para o Es- 'seguintes do- Cód. de Proc.

fundos no travessão, me- como consequencia, a aqui- smado) Manoel Barbosa de tado do Rio Grande do Sul, Civil, mandando designar

dindo, as linhas ,laterais, sição do domínio, pelo usu- Lacerda. SENTENÇA - necessitava, para êsse fim, dia e hora para a justífica
cento e noventa (190) me- capião extraordinário, que I Vistos, etc; Julgo por sen- da importância de três mil ção prévia, à qual compare
tros ; extremava, êsse ter- se consuma ao fim de trinta I tença a justificação de fls, cruzeiros, ou seja, três con-' carão, para provar o' alega

reno, no lado sul, com ter- anos, na forma do art. 550 em que é r e que r e n t e tos de réis, àquele tempo, do, as testemunhas 'abaixo

ras de Pedro Antero de do. C. C .. �O). - Que POl:"_es-I D�na Rachel Luiza Cisne, fez �ntão com o. suplican�e arrola?as.' ind�pendentem�n
Freitas, e hoje de proprie- crítura púhlica lavrada em afim d e, que SUl' t a os Adehno Laurentino da Sll- te de intimação. Pedem am-

.

dade dos herdeiros de -Ma- 19 de dezembro do ano pas-
I seus devidos e legais e- I va, que era na época solda- da que procedida a justifi

noel Gino Poluc"eno; e no sado, nas notas do tabelião feitos. Citem-se pessoalmen- do da Polícia Militar do Es- cação, se4am citados os inte

lado norte, com terras, de
.

do' 1° Ofício desta comarca, ,te, para contestar o pedido tado, o seguinte negoclO: ressados incertos, mediante

Lofrida Maria I)'Ávila,' e José �Manoel Borges tr_ans- o Representante do Minis- recebeu Qêste, a citruda im- publicação de edital, bem

hoje pertêncentes 'a João feriu para a slH)'licante, o tério Púhlico, o Dominio' da, pprtância em di'nheiro e ao como os confinantes dO imó

Tei.xeira _ ,-da' . ..Rosa JÚnjor. ci,tado 'imóvel, com todo,s os União na pess'ôa de seu re- ;hesmo tempo lhe entregou lei, para os fins de direito,

20) _ ,Que êsse terreno Joa- direitos que tinha sôbre o pl�eSer1t,ante legal, bem co- sua propriedade ·acima refe- citando-se ainda, o exmo. sr.

na Alexandrina de Lacerda mesmo, escritura essa a que I
mo os interessados certos, rida, sob o compromisso de dr. Promotor Público, para

já o tinha recebido em par- estiveram presentes todo� os cintem-se p�r edital, com o nassar_ a competente ,escri- oficiar em todos os termos

tilha, prOCedida no inventá- interessados e atuais des-· prazo de trmta (30) dias tura tao logo voltasse da da causa e o Serviço do Pa

rio de seu mari'do; e por sua cendentes de Joana Alexàn- os interessados incertos, in- viagem que i.ria efetuar. Na- trimôni da União, na pes

morte, ocorrida etn 29 de ja- drina de Lacerda, por con- editais que deverão ser da obstante, entre as partes sôa do seu representante le

neiro de' 1907, (certidão de sanguinidade ou simples a- publicados por três ve- ficou também combinado, gal nesta cidade, para o fim

óbito inclusa), nova trans- finidade, os quais, como se zes na imprensa local e uma :}ue ao regressar dessa via- instituido pelo art. 12, do

ferência' se verificou. 30) _ vê pelo traslado que vai a só vez no Diário Oficial do gem, a qual seria de curta decreto-lei' n. 710, de 17-9-

Que os hel'�iros de Joana esta anexo, assinaram dita Estado. Custas afinal. P. R. ,duração, o sr. Rosalino Vil-
'

u� I F I' I f h d S·
. 38. Nestes termos, pedem s"e-

Alexandrina de Lacerda fo- escritura como anuentes, re- .
_ po lS, ,31 de março de a an a a llvelra poderia

1 953 (
.

d) M d f
,.

d I ja. a ação afinal julgad� pro-
I'am oS,seguintes filhos, con- conhecendo assim o direito . . aSSllla o anoel es azer o negoclO e evo-

B b d L
- ,

d' h
.

b' cedente, para que se lhes re-

forme inventário então pro- exclusivo de José Manoel ar osa e acerda. Juiz ver o melro rece ldo, uma
d 4a V

. conheça ,e declare por sen-

cedido: I), _ Manoel João Borges. 90), - Que assim, a . ,ara. E, para que vez que pagasse os Juros le-
h h

. .

20) Q
" tença o domínio sôbre o

'de,' A'vila, brasileiro, funcio- ficou,. a' suplicante, subro-' c egue, ao con eClmento de galS. -;- ue o lmovel
t d d ' f imóvel usucapido, fazendo-

na'rl'o pu'blico aposentado, gada em todos os direitos do o os man ou expedir O em apreço era, e etivamen-
,

d' I d' d d se em seguida a devida
solteiro, residente nesta ci- cedente, cuja ·posse se soma preilente e Ita que será a- .te, e proprle a e do refe-

f· d I' 'd h R I' transcrição no Registro de
dade. lI) Alexandrina à da suplicante, por fôrça lxa o no ugar de costume rI o sen 01' osa mo, o qual

bl' d f
'

AI' h d "d {móveis. Protestam por to-
Ávila Machado,· doméstica, do art. 552 do cód. Civil, pa- e pu lca o na orma da l�i. e e tm a-a qUlrl o de Well-

D d d I T P h dos os meios de prova em

casada com Francisco Ma- ra a ação de usucapião que
a o o passa o nesta cipa- ces au o�az ac eco e sua

d d FI
. , Ih I direito admitidos, inclusive

chado da Sl'lvel'ra, lavr'adoI,', com esta se inicia. Nestes e e onanopolis, aos vin� mu er, pe o preço de um -

h
' depoimento pessoal de qual-

ambos brasileiros, os quais têrmos, pede mui respeito- te e dois dias do mês de a- conto e quin entos mil réis,
quer contéstante, sob pena

residiam em Jtacorobí e são sa,mente a v. excia., seja ser- bril do ano de mil novecen- confprme documento anexo,
t

.

t t
A

E t 'd d ctt R de confesso, inquirição de
hOJ'e falecidos. III) _ João vido admiti-la a legitimar a os e cmcoen a e res. u, ex rat o o ompe en e e- \.

VINICIUS GONZAG
.

t dI'
.

d testemunhas, juntada de no-

da Cruz Ávfla, falecido -an- sua posse, de acôrdo com os A, Es- glS r e movels esta co-
• - '-' .' 30.\ Q 'lOS documentos, exames pe-

tes da l'nvental'l'ada, pelo artigos 550 do,Cód. Civil e cnvao, o suuscreVl. (.assina- marca. :J
_ ue as ca- '

dciais, vistorias e arbitra-
que foi representado por 454 e seguintes do Cód. de do) MANOEL BARBOSA. racterísticas e confronta-

J
.

d D' 't "d a V
-

d
. , I· _ mentos, e tudo o mais q'lJe

suas filhas Maria, hoje fa- Processo Civil, mandando lllZ e lrel ,o a 4. ara. çoes o lmove sao as que
Está conforme. t d"'t d

.' necessário for. Com o va-

lecida, e Florência, hoje ca- designar dia e hora para a cons am o Ja :1 a o Te�ls- 101' de Cr$ 5.000,00. PP. de-
sada com Rosalino AntÔnio

I' justificação_
prévia, à

qual"l
'O Escrivão tro, �nde s: le o segumte

ferimento. Florianópolis, 12
Domingues, padeiro, resi- comparecerao, para pro_var

Vinicius Gonzaga (doc. Junto). Um chalet, ie fevereiro de 1953. (Assi-
dente n/cidade, todos brasi- o a�egado, as test�munha� I nado) Clamo' G. Glalletti.
leil·os. IV) � Romão J.oão I

abalxo arroladas, mdepen- I A V 1-' 8' O Clamo G. Galle.tti. JAssis-
de Ávila, lavador, que ,era dentemente de intimação. ,'" 'tente Judiciário. Advogado.
casado com Cristina Lean- I

Pede ainda que, procedida a Escritório: Rua Victor Mei-
dra Ávila, doméstica, ambos justificação, sejam citados relles, 60. Fone 2.468
brasileiros, os quais resi- os interessados incertos, me- A Revista VISÃO, quinzenário, ilustrado, Fpolis. RóI das testemu-
diam também em ltaco'robí diante publicação de edital; ,publicado em São Paulo, comunica às vanas nhas: 1) _ Eduardina Cos-
e são hoje falecidos. V) � bem como os confinantes do praças do Sul do País, principalmente do Esta- ta da Silva, doméstica .. 2) _
Maria Joana Borges, domés- imóvel, para os fins de di- . do de Santa Catarina, que o sr. CAIO BAPTIS- Álvaro do Espírito Santo,
tica, hoje falecida, a qual reito, citando-se ainda o TA não está autorizado a angariar assinatUl'as operário. 3) _ Gregoriana
era casada com José Manoel :xmo. sr. dr. Promotor PÚ- nem publfcidade, por sua' conta. Outrossim, VI- do Espírito Santo, domés-
Borges, . operário, residente blico, para oficiar em todos SÃO muito apreciaria que, quem lesse o presente .tica. '4) - Francisco Péres
em ltacorobí, ambos brasi- os têrmos da causa e o Ser- aviso e soubesse o endereço do referido cava- da Silva, industrial. 5)
leiros. 4°) - Que o inven- viço do Patrimônio da Uni- lheiro, ·tivesse a bondade de o comunicar à' .J oão Amâncio, lavrador. To-
tário de.d. Joana Alexandil'i- ão, na pessoa do seu repre- EDITORA VISÃO S.A. '

dos brasileiros, residentes
na de Lacerda foi procedido sentante legal nesta cidade, Rua 7 de Abril 252 - 6° andar nesta comarca. Data supra.
alguns anos depois de sua para o fim instituido pelo Conjuntos 61/2 _' Endereço REVISTA (Assinado) C. G. Galle-ttL Reservem suas mesas no

morte, no Juízo da 2à Vara art. 12, do decreto-lei n. 710, VISÃO _ São Paulo Advogado. Em a dita petição 'Salão Record.
desta comarca, conforme de 17-9-938. E processada a Pelo que antecipa seus agradecimentos foi proferido o seguinte des-

.

Haverá- ônibus para os' I

consta do competente livro ação, pede seja ela afinal -

h' R asso"iados.
de registro do J."espectivo julgada procedente, para Ed··ltal de CO'nvoca ça-o ���Sã�� Fp�l�!�' �O-:-l���� "

cartório, mas 'desde' que se que se reconheça e declare,'
,,','

(Assinado) Manoel Barbosa
verifico� o óbito, o genro da por sentença, o domínio da de Lacerda. Subindo os au-

falecida, José Manoel Bor- suplicante §_ôbre o imóvel D.e ordem do Sr. Pi"esidente da Junta Governativa tos à conolusão, receberl;\m
ges, casado com a herdeii'a usúcapido, fazendo-se '

em Provisória dêste Sindicato, convoco oS senhores associa- o seguinte despacho: De
filha Maria Joana Borges, seguida a devida transcri- dos, para a Assembléia Geral extraordinária, a ser rea- signe o sr. escrivão dia e

'adquiriu por compra, tôdas ção no Registro de Imóveis. lizada às 19 horas, em primeira convocação, e, em se- hora para a justificação, ci
as partes dos demais herdei- Protesta-se por todas os gunda, às 19,30) se não 'houver número legal, do dia 20 entes todos os interessados.
ros, mas as respectivas es- ,de prova em direito admiti- (vinte) do mês �ni' curso, quarta-feira, com a seguinte Fpólis., 26-2-53. (Assinado)
crituras nunca foram pas- 'dos, inclusive depoimento ordem do dia: Manoel Bàrbosa de Lacer-
sadas. 50) - Que apesar de pessoa'l de qualquer contes- 1° _ PÁSCOA DOS COMERCIÁRIOS. da. Sentença. Vistos, etc.
ter relacionado acima, os tante; sob pena 'de conf.esso" 2° - ASSUNTOS GERAIS, a 'critério da Assembléia. Julgo por sentença a justi-
herdeiros de d. Joana Ale- inquirição de testemunhas, I Francisco Xavier Medeiros Vieira fic.ação constant_Jl ('I. fls. e

ju:ntaàa d·e n0VOS docujJlen� . Seél'etáfio da J. 'C. fls. em qü'ê:��,0 jústifican-

•

Co�ueiros Praia
Clube

Volta o nosso magnífico
clube pr�iano, "Coqueiros
Prãi Clube" a oferecer aos

seus numerosos associados,
a sua temporada de festas,
l'ealisapdo no próximo dia
18, segunda-feira, 'com' iní
do às 22- horas, no palco de
3úa séde social magnífico
Show, com números comícos
e de acrobacia, numa g,entil
pferta dos diretores do Cir-
30-teatro IRMÃOS QUEI-
ROLO, seguindo-se um

BING0 DANSANTE.

Edllal
Faço saber aos senhores

associados do LIRA TENIS

CLUBE que, por delibera

ção da Diretoria, está sus

pensa a, aprovação de pro-

postas de novos associados,
até que seja concluíd'o o le-

vantament do quadro social.

Outrossim, solicito aos

senhores associados, ,em dé-

alizarem as suas me.nsalid,a

des,.sob pima de ser vedada

a entrada na se'de social.
Àos as,soci.ados com mais de.
três (3) meses de atrazo, a

Diretoria concede o prazo

de 30 dias para pagamento

preceituam os Estatutos no

seu Artigo 32, parágrafo 10.

Por outro lado, faço saber

dia em que a festa for rea

lizada.

Florianópolis, 4 de maio
de 1953.

João Gasparino da Silva
� Secretário Geral.

o MELHOR JURO-

5%
�

DEPOSITOS POPULARES'
�

BANCO AGRICOLA
RUA TRAJANO, 16

fLORIAN6pOLlS

Atenção
A_'lu.ga'-s� ou vende-se ótima residência (toda de

alvenana) situada no Bairro Bom Abrigo (local de gran
de �uturo). Co�struç,ão nova, 3 quartos, sala de jantar,
�ozlllha, b.a�helro com instalações sanItárias completas,
",a�� de vlsIta, ampla varanda, distante 20 metros da
praia. :cend-a v-ista 01}" r,. zo t4J)e!a: 'price

, Informaç5e� 110 local com d p:rop'rí�bi:r;ih
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IEspetáculo
Desliláram, ante-ontem, diante da imagem

"CONcunso DE ADl\lIS- na primeira quinzena do.

de Fa·t."ma cê"os alei)-ados e oulros SÃO AS ESCOLAS PRE- mês de Julho do corrente a-
1

I fiãi , ,PARATóRIAS DE CADE- no, achando-se abertas as

IA S TES" Inscr ições até o dia 31 de
..en ermo, - o concurso de admis- Maio corrente.

RIO, 14 (V. A.) - Cegos, ,mento de receber a bênção .. O MILAGRE QUE NÃO são às Escolas Preparatoria - Os candida'tos que se

paralíticos, aleijados e en- vertiam lágrimas ao vê-los VEIO,.. ,de Cadetes será realizado inscreverem no concurso

fermos de tôda espécie, em galgar penosamente os pou-I Os casos de paralisia, realizado em Janeiro último

número .superior a cem, des- cos degraus de acesso ao principalmente em crianças, e não obtiveram aprovação,
filaram ontem, durante mais templo, I c?nstituiam a grande maio- JOSA CalOlla da terão facilitada sua Inseri-

de quatro horas, diante da na dos e�fermos a pr?cu�a ti cão, remetendo dirétamente

pequena' Imagem Peregr�n� ESPETÁCULO PUNGEN- I de u�. milagre da Virgem SI-I,. à Diretoria de Instrução -

de Nossa Senhora de Fâtí- TE de Pátlma. Palácio da Guerra - 10°

ma, recolhida em seu San- De minuto a minuto, um Meninos e meninas até 12 J andar, apenas, a Importãn-
's -

d dia 13 5 53 J'eto de lei n. 43-52, que ai-
C '1 d Sil

' ,

d 'T'essao o 1 - -
•

tuária, na rua do Riachue- novo doente subia, ampa- anos aguardavam no colo de José amuo a I va e ve- cia correspon ente a axa
P idê

. Volney C01 tr ra dispositivo da lei ,1. �19
h

' .

2 (d ) fresi encra : ; -

lo. rado por sua fé e' pelas seus pais ansiosos e trêmu- I o operarro que, com ou- de Inscrição e uas o-

I d 01'
. de 12 de janeiro de 1943.

1910 ti
.

4 ( daço e iveira. Os olhos dos enfermos mãos de amigos e parentes, los o momento em que tros, em e , par icrpava tografias 3 x uma e

SecI'etar'ia: Gallotti Pei- Com a palavra, o dei) Os-
I d d' t f t d fil )luziam na esperança do mi- o áspero caminho que o con- fina mente - a graça e a equipe que empres ou

I
rente e ou ra e per I .

EI idi Barbosa vaido Cabral apres�lit0,! -

.

id d
..

Idxoto e pi la .

lagre mas os da multidão duziria à presença de Santa LIma cura instantânea se suas atívi a es nos jmmei- - Os candí atos que de-
flORA 'DO EXPEDIENTE mais uma emenda à lei, '

.

i dê t diâ
.

.

1que esperava na rua o mo- milagrosa. Outros ainda, manifestasse logó, em selU - ros passos es e
.

iario. sejarem se inscrever, pe. aO aniversâ1'1'0 do J'ornaI Em la. discussão, 3,JHOVU· d
'

b f" A
. -

I .. , .

Impossibil itados de locomo- a a enção nos seus ra-j. sua peregrmaçao pe as

I
primeira vez, ao proximo

"O Estado" do unanimemente.

D L I V
'"

id l'd d
.

barri II d
-

f 'I
-

ep.
·

.800 r verem-se de pé mesmo com geis corpos en rtjecruos. I es a Imprensa arng.,
-

concurso, everao aze- o na
O
'. .

rador da ses Explicações Pessoals
d d t d 1904 A f I. prrmerro o �-

auxílio, eram carregados Nenhum milagre aconte- ver e, a a e , em orma das" nstruções para
-

d t d E tivalet Pi O dep. Gallotti Peixoto,

, i 'bl' " d
.

d d "sao, epu a o s -

8rre ra em macas, dando ao espetá- ceu, no entanto; e a massa Repu ICa" e proprie a e Admissão às EE PP. , re-
l'd d b d rl P critica notas dos jo cuais '1' Lres, I er a anca a J •

culo um aspecto ainda mais que se comprimia no inte- do saudoso Hercí 10 uz e metendo a referida do-
S. D., subiu à tribuna, pa,ra desta Capital, ao se re(E'::"'- .

d t 1
-

f' di
-

d Abíli d Oli ei t
-

di êt t',.

pungente. 1'101' o emp o nao ez o ireçao e I 10 e v - cumen açao Ire amen e as

requerer um voto de congra- i em à aquisição de te-reno
menor movimento para a- ra e Oscar Rosas. Após, em Escolas Preparatórias.

tulações pela passagem do rara a matriz de 'I'ljucas. A- No interior do Santuário; bandonar o local, até que a outros periódicos catarínen- _ Os candidatos aprova-. ,.

d t ti firmou o orador, que �;;h ,� 1 d
"

40° an iversarro o ma li mo as crianças estavam co oca- Imagem Peregrina, à frente ses, havendo interrupção e dos no concurso realizado
O D t d " E de verdade a nota do jornal "A .

f il
. .

b I"
J"S a o. m nome v das nas primeiras I as, vm- de uma procissão de auto- 1919 e 1926, em que tra a- em Janeiro último, e que
b d Iidariza Gazeta", que o padre ZUCCJ "Ih ,. .

.

suas anca as, so I < ,_
-

do depois as mu eres e móveis, iniciasse .sua mar- lhou, no Rio, em varres jor- não foram matrículados, nos
d ' os !' avia se negado a aceitar o , h

\

D C t
.

ram-se com o ora OI, ,) mais atrás os omens, o cha para o Maracanã - ao nais. Em Santa a arma, diversos anos das EE. PP.
deputados Aquiles Balsiní, terreno

_

que lhe fôra IluMlJ
púlpito, um sacerdote invo- encontro de outros milhares depois de em "A República", :

� por faÍta de vaga, terão
Pau)o Marques e Cássio Me- [ela Prefeitura.

cava as bênções da Virgem de fiéis esperançosos. em mais os seguintes: "Fô- as suas matriculas àssegu-
deiros. Quanto ao jornal "O Ei"

i Medianeira para os enf'er- , Cêrca de 200 mil pessôas lha da Tarde", de José Boi- das no 2.0 período letivo a
A t foi erimen cada", cometeu um lapso, ��(J

I' m ídsi· 'A R f' ". .vo 'os, OI o requ ,,' 'mos a I reuni os:
.

uas pa- posternaram-se, na noite de teux, 1906;' e orma , Iniciar-se em Outubro do
d I

. .

se referir a atitude de deis

l'd I C
.

to aprova o, pe a unani-m- lavras eram repeti as em ontem, diante da Imagem dirigida por Antônio ou ti- corrente ano, dependendo,
1 d d t vereadores .jiessedistas de A

1 ltídã t "A G 't(a e os presen es. coro pe a mu I ao, no em- Peregrina de Nossa Senhora nho, em 1908; aze a apenas, de resultado da no-

Aniversârto da Rádio Gua- TIjucas. Afirmou o or aucr, pio e na rua. . de Fátima, superlotando tô- Catarin ense", de João Me- va 'inspeção 'de saúde. Os
rujá que êles sempre foram reais

das as dependências inter- deiros Filho, em 1909; "Fô- referidos candidatos deve-
Na tr-ibuna, o deputado ,H seu partido. RINDO E CHORANDO nas do estádio do Maraca- lha do Comércio", de Cris- rão comunicar, dirétamente,

Prancisco Neves, jüst.íf icou Entre os elementos que As expressões fisionômi- nã, no mais deslumbrante e pim Mira, em 1910; "O Dia", ,até 15 de Junh.o próximo, à
e rfquereu um voto de con- Sessão do Úla 14-5-53..

b d d P cas dos homens e mulheres c'omovente esteta'culo de fe' d'
.

'd T' da Fon D' t
.

d I t
-

P
.

d"
.

V I C I mtegram a. anca a o ar· Ingl o por lago .
- Ire Orla e ns rucao

gratulações pela passagem resl encla: o ney /J -

I D
' . eram as mais diferentes, éristã jamais presenciado seca e Martinho Callado, Palácio da Guerra> _ 100

, .

d R' l' laço de Oliveira: I
tido Socia emocratlco, na ,

do 10° aniversario a ano chegando às vêzes a espe- no Rio. em 1911; "O Estado", de andar, se aceitam ou não aSecretaria: Lenoir Vargns Assembléia Legisl a t i v a,GlUll ujá; ) lhar as emoções contraditó- Quando a Imagem da Vir- Henrique Rupp Junior, em matrícula que lhes é; por"d 'Ferreira e Elpídio Ba rbo:::a. eleito p'or expressiva e con-Aprovado, ppr UnaTIlml a- rias de que se achavam pos- gem, sob estrondosa ,salva 1913, "A Opinião", de Au- direito, assegurada".
de Não havendo orador��s Pil: sagradora preferência do s'uídos, rindo e chorando ao de palmas, iniciou seu ca- gusto Lopes, em 1915; "O II -'- Aprov�ito o �nsejo
Verbas uara a Faculdade de ra a "Hor�do Expedl·,mte' eleitorado do oeste catari- mesmo tempo. Enquanto minho triunfal até o altar, Tempo", de João Ferreira, para renovar os meus pro-
Odontologia e· Farmácia passou-se a

nense, destaca-se, indiscuti. uns choravam, outros per- por sôbre um tapete escar- em 1917; "A República", testos de consideracão e
O deputado Vicente Seh- maneciam imóveis, de olhos late cercado de flôres natu- (2a. fase), de Oscar Rosas, apre"ço.

",
ORDEM DO DIA velmente, pelo sa.ber, pelar.e:dcr requereu se passasse I fixos na' pequenina imagem rais, estendido desde a en- em 1918; "Fôlha do Povo", t Oswaldo Maury·Meyer _

U!':I
'

telegrama às bancad:ls Auxílio. ao Ginásio S. Luiz c.ultura e pela operosidade da Rainha do Céu. 'tI'ada do gramado como um de Petrarcha Callàdo, em CeI. Comandante.
c:.>.thrinenses na Câmara Fe- Como primeira matéL':n, em favôr dos interêsses li- Mas a' reação mais fre- rastro de glória, milhares de 1928; "A Pátria", dirigido Idl"'lr.J, solicitando seu apoio pas�ou-se à dis�uss�o � ,V?- gados àquela futurosa zona, quente era mesmo o chôro '

fiéis não puderam conter a por 'João Bayer Filho em' CaIUO·ICaça-1?l emenda Saulo Ramos, �:O tacaOl do veto a lei ,1. 7ú41 . silencioso nos rostos vinca- !
emoção e as lágrimas, aJ'oe- 1931 e, ,finalmente, "D.' iárioqll'e concede auxílio de .,.. o Sr. Dep. Lenolr Vargas -

I1"r,no Federal de Auxílins J dos pelo sofrimento. ' lhando-se instintivamente. da Tarde", de propl'ledadeCrli' 50.000,00 ao Ginásio Sih Ferreira, 1il Secretário da
às Faculdades, inclUIndo 'ii' ����"_"_-..c� do dr. Adolfo Kondel', de
também a Faculdade de 0- Luiz, com 'sede na ciddd� de Mesa do Legislativo. Oe'sll·UO me da U O N 1935 até hoje. I "GREMIO CONTADORAN-
dOl1tcJogia � Farmácia de Jaraguá dó Sul. Advog'ado brilhante, esfu- ." ,. • •• Ante-ontem, José Camilo' DOS DE 53"
�J'a'll,tn Catarl'na, nas ben�fi- O primeiro orador, üepl.- d' l't' d 't' d S'l

.

t
I

. ., 10SO e po I ICO emocra 1- A Gazetilha, de Ita�aí, em sua edição de 9 do cor-' a I va veio l'azer-nos o
Icifdas. S,ubmetido a VOt');l, tado Cel,so Ramos DrallCC,

co, tem êle, desde que che· tente, publica a seguinte carta, que. .lhe dirigiu o sr. Te. seu abraço pela data que: Por motivo de força mai-
f(li llprovado, unanimemenL::�. declara, que por acha�''!m, (.'s .

'I b d
Ordem do dia membros de sua ba':H:,Hctll, gou a Santa Catarina, fixan- nente Arquimedes Dauer. '_ come�Ol'amos, re em. ra� o

01' o "Gremio ContadOl:andos
Cumopriméira matél=ia da fóra de época a aprecw.ção do residência em Xapecó,

I
"Desligo-me da UDN por meio dêste pequenino jor- ter �I�O um dos primeiros I de 53" deixará de realizar a

dos vetos de hOJ'e, CaIr. exC'c;- ' d' nal pelo motivo de não -mais existir diretório, nem mais operanos. quando da funda-
" .,' . ""Ordem do dia" constou � pracura o serVIr a sua gen- .' 'd 't A

t'd S
-

d It" ção dêste órgão fato que I
SOlree Estudantil pro-

,

L
' ção ao aposto à lei 812, êstes "

d
nmguem e cara er nesse par I o ecçao e aJaI, " ,

,

Jic!'ussão e votação a �: n. te" quer como causldlcO e Do próprio Diretór'I'o da UDN aqueAle casara-o da involutariamente, escapou à gramada para o dia 16 dês-
d T' se retirariam da sessã'). , I77rJ, que conce e aUX110 a recursos que o é, quer ain- Rua Lauro Müller, que superlotando�o semanalmente se reportagem publicada, o

I
te, no C,LUBE 15 DE OUTU"

P f't d J b ' Na tribuna, \ o depataroo . .tE- el ura e oaça a,' Vil a·
Waldemar Grubba, àe[loi'l dr. como prestigioso líder reunia, só restam cheiro de môfo, ratos e outras coisas. <{ue, de justiça, aqUI .repara- BRO, ficando a coração dadr; pelo ,Governador do E,,- O diretório aO'ora é ambulante nas ruas nos bar·e.s mos, com os agradeCimentos

R
.

h
' .

.

ft d de algumas considsl'"lcúes, pessedista, no oeste, �'('.l· .

O ESTA am a para aproxima es-H o.
e até nas rodas de pjf-paf. . pe a sua VISita a -

_

Iricialmellte, o dep. CelHo pede aos presentes a ;:tp!"'- Ante-ontem, o seu ani. '

DO
' ta

vação do veto. Aí então são feitos os "chavecos", os p.edidos, às ve- ' I'
,Rn�;os Branco levantou llm� versário natalício ensêjou oi d 't t d

.

tA' A n'<Ja."�&"".""_"._"""'._".o3'__� ........

Com a palavra o deputado
,,·es e cara er urgell e e e suma Impor ancla ao gover-qEfstão de, ordem, basealo aos seus amigos, admirado· M d I' d' dEstivalet Pires, lídF.r 'a no. as, a I na a saI" nem censura o, pois a. "cortina.

n:; art. 28 da Constituiçíío, u,
re,,� e correligionários a ho. d f " t' b .

d d"'d I t
A

bancada do PSD., condel'. ,'i e erro es a em orgamza a e IrlgI a pe os res granoso;icitando da presidência, d J O NfOI'malmente a' atl·t11.Je da menagens, as mais caras e es - oca, smar unes e Canziani. Elementos desmo.,
que considerasse a aprecia- u

]' d t
.

t'
d bancada udenista, que foge carinhosas, às quais embó-' 1"a Iza os, sem pa 1'10 Ismo, sem amor ao partido e sem

ç:no do veto, fora o prazo.
,

t' d' t
'. I noção dos deyeres e que esfacelaram e lhÍuidaram

- PE. ra refutar esta questão de ao dever dos legisladol"e'3, ra ar Iamen e, nos aSSO,Cla·
.

UD-N It"
a

I
.

d', "em aJaI.
ordem, o dep; Wilmar Dia�" qua seJa, o e aprec'1( .'8

mos, abraçando-o com pra. Por êste motivo desligo-me dêsse partido com minha'ü1t:�ou que estava perfel,�,l- I v�tos gov.ernamentais. Além zero
I f"onsciêncià tranquila e meu dever cumprido.nielltE enquadrada dentro rio

.

dIsto, a dita bancada, 11<1C1.m-

1t
." .

1 , . '<)
Dei, com meu voto, ao meu Estado, um homem dignorrazo, esta apreciação, ;l0;;S eava a sua Il1COerenCla f. e haver mdICe dE! votos (""O) o um governador democrático

tu'ia que ser contado do ini·1 atitudes. Ontem, permane- necessários a rejeição do \'1:,-
•

cio) dêste período legislati- I
ciam em plenário, hoje, f.1- to, foi o mesmo aprovado e

I
(ass.) ArquimedesDauer".

vo, pois o veto aposto pe:,) gem do mesmo, quani;') se mantido. ' ---_---,--------=--�-----_

E:xerutivo, somente deu ;�n· apreciaria o veto ao aume!1- Cr$ 200.000,00 à U.n:C.S.C.
IElelfo e empossado o dat:'[tda nesta Assembléia a 27 to de salário dos operários. Ao se discutir o veLJ go.,de outubro, pouço antes (10! Com a palavra o de!mta- vernamental à Lei 767, ql:e Faculdade de

I

Ciênciaser,f:erramento dos trabalh,}.3. do Braz Alves, afirma lp:e concede auxílio de .. ' . , . . .
•

Resolve a presidência 'lue
I
ao que' concerne ao vet> d Cr$ 200.000,00 à União Be- Econômicas

o veto não mais poderá ser' lei 812, êle permanece:cd, em neficiente dos Chauff€ul's
I
,. Por eleito, ante-ontem, parício Mafraapreciado pela Casa. No en- p enano. Quanto aos outro;", de Santa Catarina, .usoa da I' . ,. '-' da'tanto, devolve a questão ao se retirará, por julgá-los f(� palavra o deputado Ylmal' o dlretorlO AcademlCo Orãdor: Henrique

plenário que sobel'anamen1 e ra do prazo. ,Corrêa que critica o vet.) ge-
' Faculdade de Ciências Eco- poth Junior

há de resolver a questão. Em aparte, o dep. Gumes vernamentaJ. Afirmou f) Of2.- : nômicas, que ficou assim I
A votos, o plenário ,reso'- de A!m�ida, demonstra a ,n-'I dor, que a despeito do Es:-a- II constituido: I' Orador Desportivo: Kras-

"eu qt;e o veto pôde ser 3- coerencla do represe:ltante d
.

, d
.

"

" o anunciar o excess� : c ar.-. Presidente: Laureano Go- sini G&rcia Livramentopreciado, por maioria de V0· traballll.sta, pOIS que, ontem; recadação, veta, auxlhos a . _. .

tos. nas mesmas cond!ç?es, pp!'. essas entidades, como') ÓI.:- mes. de Almelra ! Diretor �epartamento
Passou-se à �otação secre- maneceu em plenano. gão de classe dos chauffeu::s VlCe Celso Porto Cultural: Joao Ramos Ju-

ta do veto. Conferidos os v'e- Feita a chamada pa�'::t a ;'p,or falta de verba". Terrr,i: 10 Secretário: Edgard nior
tos, constatou-se a manut�n, votaç'ão, constatou-se :l pj'e- na, p'edindo a rejeição do ''','- Ft'otkamp I Diretor Departamento
ção do veto governamental, sença de 23, srs. deputado'!. to, pois, o Governador, a 01.1- 20 Secretário: Itamar da Assistência: Florisvaldo Di-
por não h,aver maioria ab- Retiraram-se do ,plenário, a tras entidades, tem concedi- I'U D N ,1 Costa 'Xaviú nis
soluta contra. bancada da . . ., os uep',!- jo auxílio. I
Em seguida passou-se à tados Br�z Alves e l?an:o A votos, foi o veto r'�.iei- 1° Tesoureiro: Arl10 Sea- Diretor Depai-tamento

votação do veto parcial a- Marques, do PTB., o deputa. tado por 20 votos contra 2. ra
i Propaganda: Dea Cunha.

posto à lei' n. 817 que cria do Luiz de' Souza, do PR'�., em branco. 20 Tesoureiro: Carlol! An- Após a verificação do ato,
as Com"l'cas de Vidp:!"'t e muito embora, a bancada de O Salário-Famílh "

.. gelo Fedrigo I
foram empossados os novos'

ltaiópoJis. S. Excia. tenha permalicc"lO Passou-se à discussã) t' Bibliotecário: Antônio A- membl<Os.
Defendendo o veto, USOI] em plenário. votação da Lei 812, que E'j�-

da palavra o' dcp. Cels:; R. Por não alcançar o lncEl'c va o "Salário Família", illex-
Branco. de votos necessários, foi .1- plicàvelmente vetada p !lo
Em votação, con�tatou'�Hl provado o veto. Governador.

existir a maioria ab:lOluta, Auxílio ao Hospital "P'(It1l Como ninguém se man:-
necessária à rejeição d::> vc- ; ,Pastor" festasse a respeito, passou.:
to. Passou-se à discussã.o e a Ise à votação, já com os depa-

20 senhores deplltados. preciação "do veto gOVCl'l1a- tados que se retiraram, el:l

manitestaram-se
\ 'contn u mental aposto à lei '763, qa� plenário.

'

�et(), e 10 a favor, havendc 1 concede Cr$ 200.000,00 ao
' Conferidos os votos, COll'J-

em ,branco: Hospital "Bom Pastor". àe tatou�se:
'

I
Por esta razão, foi rC.icl. Araranguá. 22 votos' - rejeitando :. \

tado o veto governamentaL Apurados os votos, 18 SI s. veto. ,na Igreja Ortodoxa, à Rua Con'selheiro Mafra, n. 25, dia
Como última matéria dci deputados votaram COtl"f,l o 8 votos - contra. 117 do corrente, às 10 >horas.

'

[)rdem do dia, veio ao p1ená, veto, 3 em branco e 1 C()'.l- 2 votos - branco. I Antecipam agradecimentos a todos que
tio, em..la. qiscussão, I) llr.O- t.ra. 01' esta 'azão _P'j l:â Fo' re.jeitado o "e.to, a êsse Mo de fé cr'istã:

, .' .. ".

Inédito

-
------�------------,------------

--'Florianópolis, Sexta-feira, 15 de Maio de 1953

AsSeibleia Legislativa
Rejeitados vetos

Do--Outras
do Gov,êr
Notas

�la·1

t MiSSa DE 3+ ,MES
Apóstolo Paschoal e família, Antônio Paschoal Após-'

tolp e serihora, convidam aos parentes e pessôas amigas
para assistil'em à missa' que mandam celebrar por alma
de sua mãe, sogra e avó.

CATHARINA PASCHOAL APóSTOLO

comparece-'
I

Escola Preparatória
cadetes

,de

Quando o nosso dinâmico e operoso dr. Prefei
to assumiu o cargo, em 'fevereiro de 1951, anunciou,
na sua plataforma, nada menos de 16 obras que
realizaria.

A metade do tempo quase que já passou. Das
16 grandes realizações apenas 1 foi iniciada e as

sim mesmo de maneira diferente: a das feiras li
vres. A pI:omessa era de construir mercadinhos em

diversos pontos da Capital. O vereàdor Osmar Cunha,
líder oposicionista na Câmara, observando que ês
ses merc'adinhos não saiam, idealizou simplificá�los,
através das feiras-livres. O seu trabalho foi apro
vado pelo legislativo e_ ... vetado pelo executivo:
Este, no entanto, mais tarde, compreendeu o erro do
veto e providenciou a promoção das feiras. Já que
hoje nirrguem dá nada barato, demos que o ponto do
progl'ama governamental do sr. Pl:efého, relativo
aos me'rcadinhos, está entrando em execução,
simplificado nas feiras. Teremos pois o score:

Promessa F. C. 16 x E. C. Realização 1. O goal
foi conquistado em pOi'iição duvidosa, mas, diante da
lavagem, como juizes humanos, dá-lo-emas por va

lido. O domínio dos craques do Promessa F. C. é de
tal forma absoluto, que o adversário dificilmente
marcará mais um tento.

O estádio municipal - item nO 13 da platafor
ma - já foi riscado, de conÍêco.

O de nO 12 era a construçio de um moderno tea
tro. Também êsse viro,u mingau! E' que o govêrno
do Estado está pedindo à Assembléia um' crédito de
1.350.000,00 para obras no velho casarão da Praca
Pereira e Oliveira. _E era uma vez...

>

No ano último, a Prefeitura pediu verba para
,demolir o "Alvaro de Carvalho". Ao invés de pagar
isso, poderia, através de uma concorrência, demolí
lo de graça! E se abrisse concorrência para cons
truí-Io? Estamos informados de que uma emprêsa,
do Rio, teria solicitadd a uma pessôa daqui o iute
rêsse no assunto. Essa pessôa, por várias vezes, p.ro
curou falai' ao Prefeito, sem o conseguir. Marcaram
lhe 'precisamente uma hora em que a Prefeitura e
todas as suas portas e janelas estavam, fechadas!

A' vista disso, a aludida pessôa mandou o caso
à cebola, sem alusão a ninguem!

E com isso, lá' se vai o teatro! Mais um lance
espetacular do Promessa Futebol Clube ...

GUI.l:fi�RM:i,k. �'�.t;
..;f'/Z.,J"t,«�\\;:����·j'j��§lj,;�8!2;:

.
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