
Manobra-
LA PAZ, 15 (U. P.> -- Anuncia-se que o govêrno

,
drugada, vários elementos políticos, em vários pontos da peito, mas afirma-se .ql�e a mai.o� parte �os detidos per- ......

···i·······b·I··�····conseguiu dominar um movimento subversivo. I' cidade. II tence à Falange S�cIahsta Boliviana. AfIrm�.�� que f'o- Na assem ela.-
PRESOS VÁRIOS POLITICOS . ram detidos, também, alguns elementos militares da

•
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HORA DO EXPEDIENTE

BELO HORIZONTE, 15 Péssimo o estado da estrada

lo
Ano X L Q (V, A.) -- O governador Elor ianôpolts-Palhoça

� l Jusecelino Kubitschek, em
. N. 11�687 I' entrevista à �mpre��a, afiro

�()411R1N)_()__ ')""o�()..QQ! mou que o SI. Starlmg Soa-
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Florianópolis, Sábado, 16 de Maio de 1953
Edição de hoje -- 8 pâgs. c.; 1,00 res será efetivado no cargo

de secretário do Interior e

que o caso do provimento
I efetivo da Secretaria de

, Viação será resolvido opor
i tunamente.

I Encareceu o governador I
Há, no govêrno atual" dois aspectos que o dívorci- mineiro a leal cooperação

am da época: o seu racionarismo e o seu.capitalis�o.. O I . . .

t
- II' do PR à sua admin.is raçao,

primeiro aí está medido e pesado pelas atitudes po íttcas

Ido sr. governador; o segundo ainda mais se acentua pe- elogiando os dirigentes per-

las acões e omissões da administração. AL'ENCASTDO GUIIUIARA-E'S ristas, que se têm mostrado
, Nom momento de crise, em que a aplicação dos di- n I� I· "corretos intermediários na

nhe.lros públicos requer o máximo de cuidado, para que 'NO SENADO PROF'ERE solução dos problemas co- I O primeiro orador?a �es-
não desperte a revolta de ter sido esbanjado, mas of�re. ,'muns �la coligação partidá•. são, 'depu�ado ,Ivo Silveira,

ça as garantias de ter sido gasto em obras reprodutivas '.

S IC
-

difi fez um apelo ao Governador

e em benefício da coletividade - o sr. Bornhausen mano DIseUR O DE OPOS Ao fia". Acrescentou que 1 1-'
do Estado, no sentido de ser

da empregá-lo num palácio faustoso, que lhe dará to- cilmente se separação do melhorada a estrada Floria.

das as requintadas comodidades e confortos da época. A A GETU'LIO .

PR e o PSD na política mí- nópolis·Palhoça.
real moradia da Agronômica, com seus dois milhões de neira.

,_

A daspeito, da proximida-
cruzeiros de móveis e seus oitenta. e dois mil cruzeiros. RIO, 15 (V. A.) -- O pro-

.

ra nada foi feito, estando a
,
maior. .

I Q t pI'o,!"lema da de entre os dois municípios,
.

I' d Ih t
. p' t uan o ao u -

de lencoes de linho, é uma afronta às filas do eíte, as blema do reapare amen o Leopoldina em pior situação O sr, Pereira in o se re· I _ leva-se mais de uma hora

quais, 'ainda sob as estrelas da noite, a pobresa debanda das ferrovias nacionais foi que naquela ocasião. feriu ao plano que a Dire- renovaçao da Mesa da As-
para o seu trajeto. Buracos

de mãos vazias sem o único alimento que as Cçapes e o único assunto do expedien-: O sr. Alencastro Guima- toria da Leopoldina apresen- sembléia, adiantou o sr. Jus-
e mais buracos, fazem com

Cof'apes não puderam colocar fora do alcance da sua te da sessão, de ontem no rães, em seguida, abordou O tou, há dois anos, ao minis- celino Kubitschek: que o pássageiro chegue a

bolsa. Senado,' levando o sr. Alen- assunto, descendo a minú- tro da Viação. Respondeu __ Da vez anterior, não seu destino exgotado, e os

Embora reconhecendo, nos discursos que lê, sem os castro Guimarães a pronun- cias e demonstrando como o senador carioca -que pIa.· automóveis e ônibus, sofrem, participei dos entendimen-
sent ir, que os vencimentos dos servidores públicos são ciar uni discurso oposicio- poderia ser solucionado o nos ferroviários é o que ,

da
constantemente avarias.

I'
.

I d H' êrca da mei tos para a renovaçãovencimentos de morte - pois que classificou de sa anos n ista, em que fa ou a apa- assunto pelos orgãos com- não falta. a cerca e mela Esperemos a decisão Go.

de fome os dos magistrados, que: eram os mais altos -- tia do govêrno que "em dois petentes. Declarou que .Q dúzia dêles engavetados: Mesa do Legislativo. En ten- vernamental.
II sr. Governador ainda tentou diminuir o dos trabalha- anos e três mêses não saiu problema premente 'da Leo.' "Planos, impostos adicio- do que êsse problema é da

dores e .operários, no' que foi impedido pela Justiça do dos planos e projetos com poldina consiste na substí- nais, autrrriza ção de ern-: alçada dos partidos na As- A Alfândega de São Fran-
Trabalho, em sentenças de primeira instância, já confiro I que se pensa iludir a opini- tuição de trilhos, dormentes prestimo, tudo foi feito pelo sembléia. Não sei mesmo o cisco do Sul
madas pelo competente Tribunal de Pôrto Alegre. ão pública". Os debates de- e lastros, "tres produtos Congresso Nacional. E que

A• A •

I d
. ? O =lue existe a respeito.

Quando, depois de quase dois anos de resistência, rarn ensejo a que o sr. A va cem por cento brasileiros". se fez nestes OIS anos. n-
.

r Na tribuna, -,o dep. Fran-
f; govêrno entendeu de conceder um aumento no abôno- 1'0 Adolfo, embora tímida- Esses materiais, na Estrada de o reequiparnento ?" própria declaração do líder cisco Mascarenhas, solici-
de-família do funcional ismo -- solução errada, como ho·' mente, se iniciasse na fun- datam de há 50 anos. O re· Depois de uma' série de �a maioria me surpreendeu. tou-se telegrafasse ao líder

[e reconhe-ce -- ainda assim dele excluiu os trabalhado- ção de líder do govêrno. sultado é a diminuição seno considerações o senador pe- Só tive conhecimento do de- da bancada catarinense na

rei; e operários, como "que para melhor definir e marcar O assunto foi suscitado sível da capacidade de tebista declara -que o mais
sejo do sr, José Augusto, Câmara Federal, para que

a mentalidade capitalista que o domina. pelo sr. Pereii..a Pinto, que' trànsporte, da velocidade triste é que continuaremos _
. êsse se empenhe no senti.

"
.

'

., . de . -n ao retornar ao ,pos,to, d' d' .'.
ddescreveu o estado .lastimâ- para merios (� 50.por cento, tocj,9,':; 'ans:l�rpar, 11,0 d�serto, ,,", , ., o e que, seja consigna o

�·e.l, em qJle--' se eI5eÕitt.í_:a, ':ao i em ialglillsftrêe-hos" �té 80 .

ae.re��l�.Hj?:!\'Uq: "

por "irrterrnédio do n otic iá-.
na verba orçamentária, co .

.
. , E'hí'ada de 'Fêrfo. Lêop01di. por cento ce '0S' ,fí'e<l\1'entes -- "Nlliguem conseguirá tio d�s jornais. mo l;>eneficiada, a Alfânde.

na: re�ol'd�ndo sep âpê'lo, descarrilame�tos, que, tam· hoje 'Btn -aia, e1$toEr cerio.,ds-'
. _ _ ! ga de -São'Fran'cisco .do 'Sul.

feito· há dois anos, ao go- ?em representa� um pesado mover a apatia do govêrnQ'Honrosa "lslta .

vêrno federal para qüe pro- onus para a§ fll1anças da em façe dos problemas na- , I Violências Policiais em

videnciasse, com urgência, o ferrovia·. Frisou o orador cionais e das soluções que' Honrou·nos, ontem, com
Campos Novos

['eequipamento daquela fel'· que a substituição dêsses êles precisam. Ninguém con· ,ua visita, Monsenhor Fre.

rovia, principal meio de es· materiais pode ser conside· oeguirá fazer com que o go- Jerico Hobbold, que, em no· O deputado Siqueira Bel.
�oamento da produção da rado um plano de emergên· vêrno saia dos projetos, dos me de S. Excia. Revma.

D.,lO'
na tribuna, denunciou à

mais rica região do Estado cia. Se fôsse realizado, mes· planos dos pro?,ramas e dos
Joaquim D. de Oliveira, Ar. Casa, violências policiais em

do Rio. Ontem, o represen· mo com as locomotivas e va· despachos bOnItos com que " . . Campos Novo�, praticadas
tantes fluminense reiterou o gões'velhos a cjapacidade &a <'le pensa ainda iludir a opio ceblspo Metropol.Itano, ve191 contra o cidadão Augusto
apêlo, uma vez que até ago.! Estrada 'seria duas vezes nião pública". trazer·nos cumpl'lmentos �e. 'I Luiz Cordefro, c?nforme te._

-� lo transcurso do quadl'ages. legrama, recebIdo daquela
DEU ENTRADA ONTEM simo aniversário de funda· cidade.

I ., ,

�ão de O ESTADO. I Terminou, solicitando f.os·

• propos"a orçamenta'r.-a da
'

À gentileza, os agradeci.! se ,i�staurado r.igoroso in·
"'IJ. • ! quento, no sentido ,de que

UD.-a-O para 54
mentos de quantos moure·

I fosse apurada a verdade sôo
iam neste jornal. I bre o fato.,

RIO, 15 (V. A.) -- A Pre· A dotação reservada ao I nistério da Fazenda, de 01'-

3id�nc'ia da República deve· I dinário beneficiado com as PINAYdI. encaminhar, hoje, à Câ· pagamento do funcionalismo maiores verbas orçamentá.
mara dos Deputados a pro· apresenta um acréscimo su- rias, é superado, desta vez,

posta orçamentária para o perior a 4 bilhões de cruzei· pelo Min,stério da Viação,
exercício de 19'54. A receita ros, resultante da concessão que aparece com uma dota·
é estimada. em Cr$ do abôno de emergência e ção de Cr$ 8.800.000.000,00.
H.900.998.QO,00 e a despesa I das gratificações adicionais.
em Cr,� 41.900.300.000,00 re·, O plano Salte, a extingui.r.
gistrando·se, assim, um su.! se, aliás, no ano vindouro, bas destinadas às três pas·

J '

peravit de mais de .60 mil

I
é contemplado com apena.scruzeiros. Cr$ 1.600.000.000,00. O MI.

O abôno.de·famílhi, assim, veio a ser direito dos

que mais sofrem o vertigionos aumento das utilidades,
calculado em mais de 40%, nestes dois últimos anos,

. pelo próprio governador, que o não sente na !>rópria
carne, éomo esses humildes construtores do progresso

do Estado. Mas. S. Exa., bem nutrido multi·milionário" ve·

tou o salário aoS' trabalhadores, como o fez também o

seu preposto, na Prefeitura Municipal. Na Câmara da

Capital, .

o veto do sr. Paulo Fontes não resistiu às fo�·.
c,:lls oposicionistas. Levado para ó Judiciário, o caso, em

primeira instância, teve desfecho contrário às preten.
sões do Prefeito, que queria a lei anulada por um mano

dado de segurança.
Ante·ontem, na Assembléia, foi votado o veto gover·

namental. De 32 representantes !lo povo, apenas 8 apoia.
ram o ato do sr. Governador. O veto, assim, foi mais que

rejeitado: foi repelido, fulminado, pulverizado!
Na mesma sessão outro veto seguiu o mesmo desti.

no. Trata·se do que repelia o auxílio de Cr$ 200.000,00 à
União Beneficente dos Chauffeurs de Santa Catarina, pa·
ra finalizar sua sede. Para essa classe, que não é com·

posta de milionários" não há verba! A Mensagem, toda·
via, indica saldos! Mas S. Exa., o sr. Bornha,usen, dele
precisa 'para as cO'l.'tinas e r

'

tapetes, para os jardins e

para as fontes lumino·

sas do castelo de fa�as da

Estação Agronômica e para

as caravanas festeiras, de

200 pessôas!
Esse veto, como era de

justiça, foi rejeitado pelas
forças oposicionistas, que

a êle se opuseram pela pa·

lavra do deputado Ylmar

Assinalamos esses episódios para realçar, ainda

mais, o divórcio do govêrno capitalista das classes tra·

balhadoras, que não escondem a sua impaciência para

nas urnas, fazer justiça aos que se obstmam em praxes

reacionárias e em métodos capitalistas, já superados pe·

las exigências de solidariedade humana.

Que o sr. Irineu Bornhausen tenha de Deus a mercê
de ser esclarecido pelas fragorosas derrotas dos seus ve·

tos, compreendendo·as no seu sentido e dando outra di·

recão ao- seu govêrno de foguetes, festas" palácios e bano

qu�tes nos .comedoros arigtocraticos das boites cariocas.

I'
Contra (!'ssa· odi:osa ex·

efusão, levantaram·se os

reIH·esenlant.es dó povo, na

Assembléia, os quais, PO]!

intermédio �o deputado
Bahia Bit,tencourt, valoroso
líder }lopular de Itajaí, e·

mendou o projeto governa·

m�ntal; corrigindo·lhe
clamorosa injustiça.

Corrêa.

Virá ao Brasil
. ,

BELO HORIZONTE, 15 da no Instituto Agronômi.
co, o governador Jusecelino

(V. A.) -- Em discurso pro· Kubitschek anunciou a pró.
nunciado por' ocasião do iní· xima visita a Minas do sr.

O total das verbas destina.
cio da colheita de café, ce· Antônio Pinay, ex·"premiel'''
rimônia simbólica realiza· francês

tas militares alcança a so-
.-.()�)....()....o....().-.().-.().-.()....().-.t)--(.

ma de Cr$ 11.300,000.000,00.

Ferreira De Souza para o M. do
Exterior 7

RIO, 15 (V. A.)' -:- O sr.
I minil?tério. O líder udenista ' vez assentado que o sr. Ho.

Osvaldo Aranha . almQç�u I no Senado teria aceito o I rácio Lafer será substitui·
ante·ontem com o senador �on�ite. , . I do na pasta da Faz:nda, ten·Ferreira de Sousa, a quem Amda a proposIto da re·

I
do o chefe do governo .lhe

teria convidado para ocupar forma, dizia·se que, numa i reservado a embaixada do
I

mais uma' BTas.il em Washington.a pasta do Exterior no novo reunião, ficou

Comia 4) cadaver PagalQenfos dos' Afraza-
DO Cemitério! > dos . Comer�iais
CURITIBA, 15 (V. A.) NOVA '10�QUE, 15 (U'I primeiros pagamentos, rela.

Notícias procedentes de P.) -- Anu.ncIa·se que com

I tivos
aos atrasados comer·

Cascavel, dizem ter sido a aquiescência do Banco do . c�ais, que motivaram o em

prêso na localidade de Es· Brasil, o Federal
-

Reserve I préstimo de 300 milhões de

perança, naquêle.-município, Bank de .No�a .Iorque rece·l' dólares em favor d.o �rasil.
o indivíduo Antônio Ramos beú a pnmelra parcela de Esta soma de 6 mtlhoes de

da Silva, que teria sido sur·16 milhões de dÓlares, do I dÓlares será. atribuída, a

preendido quando comia I Export Import Bank. I partir da próxima segunda.
I um cadáver no cemitério lo· i- , �i r' 'ftttl (.11: I feira, aos exportadores doe

__.""""."...., ,-."..o;u",,,.,

I cal. I ' Destina- se e, ta somá aq!? � d'Í,ri tla"S""'füãí)lc, �P:
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
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I

I
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Ano o-s
Cr$

170''''1
90,00Semestre .

No Interior
De Caridade:

(Provedor) .

(Portaria) .

Nerêu Ramos .; .

Militar .

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ...

CHAMADAS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla-
mações) .
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gado) .
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'

.
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HOTÉIS
Lux .

Magestic .

Metropol .

La Porta .•.......

Cacique .

Central .

Estrela .

Ideal .

I�����IT� .

2.314
2.036
:1.831
:1.157

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

serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza pelo. con

ceitos emitidos nos artigos assinados.
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�.�.}'NEWTON D'AVILA' � A�tõnio Carlos 207 - sala 1003..
a.á, 11 •• 1laJ.. 11 - 1..,aI
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v_...n _. u,.. _ Ceull!taa: Aa 11,10 ho·ra•• à tardo da.·U }lora••m .ia.... - AdV"lgado -

It...ltlf.cla: Raa Vidal Ramo., - T.I.fon. 1.411. I .\t.AliO GARlliALDl S. "HIAGO

I '---·DR.·" S-A-M-'U-TEL -F-ONSE'CA
- Contabiliata -

i.\.oLf1<:>IO ·l.t'ASI.:" - 50 anll.u.

CIRURGIÃO DENTISTA
,_.' -"

'Consultório e Hesidência: Rua Fernando Machado n. 5. DR., JOSÉ MEDEIROS \1ElR_A
HORARIO - de segunda a sexta-feira das 14 às

18 horas. Sábado - das 9 às 12 horas.
ATENDE COM HORA MARCADA

3.313

2.404

2.038

2.59·S

3.700
2.500
3.553
2.32.)
2.402
2.358
2.500

2.021
2.27.6
3.147
3.321
3.449
2.69!
3.3il
3.659'

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

OLIO' - OUVIDO' - NAaUl • GAaQ.A.!fTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
•.-et.u..... I•••taI

.. 1
- ADVOGADO-

"'.,ada •• r.nt. - a.trator - ".nomat"ra .te L (ra-
"Il.,.rafía. ia C.beca) - aatir••a •• Co....., 1lrtr••Ii 0 Pala..

. ...,..
. /'

/

....1.. �r. ... •• Oe.los. "
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__ .......te}. .'
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OR>,ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
", _ ('tauaGIA TumUTOLO.U.
,_,

t ·aiu "_cal Iii - ltajal - 1I... ca Cn_r....

DRS. CIRO MARQUES NUNES E
DIB CHEREM
ADVOGADOS

06

Causas cíveis, comerciais, criminais e

trabalhistas
Rua Nunes Machad,o, 17 - sobrado - sala 2

,DR. CLARNO G. GALLE'J'TI

Viagens DIRÉTAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3d'.
FPOLlS.-$. PAUlO--RIO "

4",.
FPOllS. - CURITIBA-RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

Oo.... I\Orlol Solo Pillto, li.

t)_. II •• 1'1 .llr1a••n�.

••no. ao. !116ba....

...', 1_1.... lU. .u.. I. tu.

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

ALFREDO CHEREMDR.
C.r•• Naele..1 •• '_.caa .......

•• an ...tor do lIo.pital Col'1I1. s..t'•••.

r._lIe.. ..a",o... • 1II.atal..

,ftI:"otAllcla Sa'l:a.1.

lhe l'b- I.

"..... lta•••• li til l' laor••.

"UlITa· II.. UI

.... ' a8.. Sall� Sarai..... •• - ••Ú'IIt...

NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE
Próximas saídas

I D A VOLTA
de Fpolis. de Itajaí do Rio de Sal1tm

12/5 14/5 19/5 20/5
-23/5 25/5 30/5 31/5
3/6 5/6 10/6 11/6
14/6 16/6 21/6 22/6

DR.. MARIO WENDHAUSEN
CHIllQ .�ea .....Itao • cria....

r_•• lt6r.1. -:- au. Jo�o Pinto, 11 - T.L •..fI'

r..... iULI .D&S , U CI lI.ora".

•••a.ria, 1t1l. 1I.ta••• Jtlllcn'. ,•. T.l. 11..

rarmacias
de Plantão

9 - 11 ..Horas.1 - 3 Horas.
fELEFONE - 3.415.

ADVOCACIA E CON'FABILIDADE
DRS.

ZANY GONZ1\GA
NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRÃO
-CONTADOR

Rua Jerônimo Coelho, 16 - FlQrianópolis
------------------------------------------------------------------ .-------------------------------------------------------

16 Sábado - Farmácia

Catarinense - Ru� Traja
no.

17 Domingo - Farmácia
Catarinense -! Rua Traja
no.

23 Sábado - Farmácia
Noturna - Rua Trajano.
24 Domingo - Far�cia

Noturna - Rua Trajano.
30 Sábado - Farmácia

Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

31 Domingo - Farmácia

Esperança - Rua Conse·
lheiro Mafra.

O serv"iço noturno será
efetuado pelas Farmácias
Santo Antônio, Moderna e

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS,
MaDlCO

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

.... .""1,.. •• CI1Jtlea lat••UI .. Aul.,••el. ._Illel,.. • ....
'\

\
pital •• Carl.....

CLINlC•••DICA D. OaIll.OA! • .t.DULTO'
Para maia 1:aformaçõell dirijam-I. 1

IIMPR.aA NACION.AL D. NAUGAÇAO HOJ:PCU

eua Deodoro - Caiu Poatal •. n - 'f.I.fo.. : 1.111.

- Al.r"a - .

(_.... !�rl.: I ... Nua•• Iaclla"• ., - 0.•••1... Ia. II u li

Lavando com Sabão

\iirgen1· Especialidade
da Cia. WBTZEL INDUSTRIAL-J8io,Ule. (marca registrada)

economiza-se tem o e dinheiro
sr:..����!RCtAt

�\"r�.�������;:E�.� I ,I
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o ESTADO

- Osni Ferreira.

Coqueiros Praia
Clube·Sy'A-B''O, �,�

M'" r I·�'.
,

'

- Alexina Lima Simas

Volta o nosso magnífico
clube praiano, "Coqueiros
Práí Clube" a oferecer aos'
seus numerosos associados,
a sua temporada de festas, I

realisando no próximo dia

18, segunda-feira, com' iní
cio às 22 horas, no palco de
sua séde social magnífico
Show, com números comícos
e de acrobacia, numa gentil
oferta dos diretores do Cir
co-teatro IRMÃOS QUEI
'ROLO,' seguindo-se
BINGO DANSANTE.

NO LAR E NA SOCIEDADE
Prof. Lourival Câmara

Transcorre, nesta data, o

A carne assada ainda é aniversário natalício do nos- ,S{,'uhoras:
.

um dó� principais pratos na so presado conterrâneo, sr. - Marina Guimarães Ro-

mesa brasileira. Apesar do sr. Prof. Lourival Câmara, cha, espôsa do sr. Cap. Ade

preço e da escassez da car- alto funcionário do Instítu- mar Mesquita da Rocha.

clamam quando não há um I Estatistica, no Rio de Ja- - Maria Amália Cunha,
d

.

t
f. '

bom assa o no jan ar. neiro. esposa do sr. Ulisses Cunha.

São muitas as maneiras O ilustre confrade, culto - Clara Ramos Luz Sil-

d b· t l' t t'd d
Reservem suas mesas

e se preparar um om as- e in engen e, em exerci o va, esposa o sr. João Ma-
Salão Record.

sado, masos método preferi- vár-ios e elevados cargos na i-ia Ferreira da Silva Haverá ônibus para

dó continua a ser o de dei- administração publica e - Isolina Regis, esposa associados.

xar a carne em vinha-d'a-, dêste Estado, havendo dirí- do sr. Otávio Regis

lhos de um dia para o outro g ído, com proficiência, nes- - Anesia Wagner Silva,
e tostá-la bem em gordura ta Capital, o Departamento esposa do sr. Euclides Sil-

quente e deixar assar de- de Estatística, no Govêrno va.

pois, regando com o molho Nerêu Ramos.

de vez em quando. As homenagens que lhe Senhoritas:

Os americanos gostam de serão tributadas, hoje, as
- Cenita Maria de Sou-

'polvilhar a carne tempera-
I de quantos trabalham em za, filha do sr. Lindolfo

da apenas com sal e pimen- "O ESTADO". Souza, funcionário da Im-

ta, com farinha de trigo pa- prensa Oficial

rn lhe dar um tostado mais Mosenhor Manfredo Leite - Eugênia Ferreira, fi-

regular. A carne assim tos- Assinala a data de hoje, lha da exma. sra, d. Cecí

tada dá um molho grosso e o nn iversár lo natalício do lia Valente Ferreira

gostoso.
ilustre prelado conterrâneo, I - Eda Lourdes Maia, fi-

Herdamos dos ,portuguê- sr. Monsenhor Manfredo lha do sr. CeI. Manoel dos

ses o costume de entremear Leite, consagrado orador I Passos Maia

sacro e figura prestigiosa I

no clero brasileiro. I
,"O ESTADO" se associa,

rn efeito decorativo, entre- com prazer, às homenagens

meiam a cume com ovos co- de que será alvo, no Rio de

EXPERIMENTE HOJE:

n e, os maridos sempre re- to Brasileiro de Geografia e

a carne com toucinho e lin

guiça. Alguns povos da Eu

ropa, no entanto, talvez pa-

mente é conhecido, perten
ce ao cast ila Rádio G�lal:u
já, e, no teatro catar inense,
tomou-se artista querido,

z idos, cenouras, etc.

A receita que damos aqui

Janeiro, onde reside.

3
------------------- -----.- ---

Ve"de-se1
I

Uma máquina de somar e

Menino:
I registrar. l

Marcola, filho do sr.: vs- na "A Triunfal".
dr. Antônio Modesto Primo. i Rua: Trajano - n. 1.

IHOJE-Simultaneamente:
RITZ - às 7,45hs.
IMPERIAL - às 8,30hs.

ODEON - às 8hs.

GLORIA - àS,9hs.

Mozart Regis Partd01-p
-

Faz anos, hoje, o nosso "açao
mente usado em nosso' país. presado conterrâneo sr, Mo- AMARI e LAURA

zart Regis, ora residindo no Participam aos amigos e pessôas de suas relacões

'Rio de Janeiro, onde se en-
o nascimento de sua filha CLARISSA ocorrido aos 13
do corrente na Casa de Saúde "São Sebastião".

contra dedicando suas a tivi-

o "O DIREITO DE

'I
acontecimentos são rapttíos, sas conveniencias não exis

NASCER" SUPERA A NO- os diálogos fluentes e rea-
I
tem, porísso, "O DIREITO

VELA RADIOFONICA! " l ísados com um sentido "di-
I
DE NASCER" ganhou em

E' opinião consagrada 1 reito", esquemático e vibra-; intensidade e belesa drama

que o filme" "O DIREITO! til, enquanto que no rádio, 'I tica, através dos desernpe
DE NASCER ,baseado na 1 o mesmo dialogo era enxer- nhos de GLORIA MARIN

nove:� radiofônica de Eelix I tado, - com licença da gra-I JORGE MISTRAL, M��
'8. Ca ignet, leva a palma da I mática, - de "lero-Iero", a- THA ROTH, JOSE' BAVIE
vitória sobre as interpreta-, fim de renderam junto dos RA LUPE SUAREZ JOSE'

- ., . I.
' , ,

.G:,0es . radiofônioas l -Porque ? i patrocinaderes -, Ele -progra-. MARIA LINARES RIVAS e

Eis a pergunta que muitos I ma, perante os depa.rtamen- BARBARA GIL, sob a díre

Lts irão fazer, a resposta é: tos de publicidade e de mill 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- men to da Pelmex.

é para uni assado crioulo

muito �;emelhante ao' comu-

ASSADO CRIOUI..O

dades no teatro carioca.
Ingredientes:

PITUCA, como popular-

.2 quilos de ,carne para as

sal'; 3 dentes de alho ; 3 co

lheres de sopa de gordu ra :

3 tomates; 1/4 de xícara de

aipo picado; sal e pimenta; ,das platéas, não só pela sua

1 cebola picada; I' colho de ddeicação como, também,

_sopa de salsa picada; 3 ou pela verve humoristica de

4 tiras de bacon ou presun- que é detentor. 'Presente

mente está na Capital do
to.

Limpe bem 'a carne com País, onde se dedica, exclu

um guardanapo úmido. Fa- sivamente, ao teatro, convi
dado que foi.

Os de "O ESTADO" Ie-
ça umas incisões com uma

faca afiada. Pique a cebo-
vam a Mozart Regis, nesta

oportunidade, o seu cordial

abraço de felicitações, de

sejando-lhe constantes pros

peridades.

la, salsa e os alhos bem fi

nos. Adicione sal e pimenta.
Misture bem. Esfregue as

tiras de .bacou nessa mis

tura e introduza nos jalhos
da carne, Esfregue sal e pi
menta. Leve ao fogo com Cap. Gilberto Silva

gordura e deixe cozinhar' Ocorre, hoje, o an iversá

durante tres horas 011 até rio do sr. Cap. Gilberto Sil

que fique maci�. Uma hora va, da Polícia Militar e pes

antes de retirar do fogo, le- sôa grandemente relaciona

vante a tampa e deixe dou- '

da na sociedade local e nos"

raro Junte, então, o tomate,
I meios desportivos.

o aipo, e cebola picada e a 1 "O ESTADO" cumpri-
, r •

salsa e deixe cozinhar. Jun- i menta-o, cordialmente,

te água se o assado secar. I ..

,_,
.

Sirva frio ou quente, a-
Sr. Osní Ortíga

companhado de legumes e
Passa, nesta data, o aní-

verduras.
'.

t
versârio natalicio do nosso

FLORA (APLÁ)' presado conterrâneo sr. Os-

I ni Ortiga, elemento prestí-

,I'giOSO nas hostes do P.S.D.

i
e na sociedade local.

Desfrutando o aniversa-

riante de vasto circulo de

amizades entre nós, muitas

xxx

ANIVERSARIOS:

Sr. João Abreu

Transcorre hoje, a data serão, por certo as homena

natalícia do nosso benquis- gens que receberá dos' seus

to conterrâneo; sr, João A- amigos, admiradores e cor

breu, conceituado comerei- rel'ig íonâr ios, às -quais nos

ante nesta praça e elemen- as�oci:lmos. com prazer.

to estimado nos meios so-

ciais e recreativos, sendo
FAZEM ANOS, HOJE:

vice-presidente do Palmei- 'Senh�res:
ras Recreativo Esporte Clu- - Mário d'Acampora, ci-

be, cuja diretoria o nomena- rurgião, dentista

geará hoje à noite com uma - Ogê Cunha, oficial da-
soirée dansantej abrilhanta- Marinha Mercante

da por afinadíssimo "jaz- - Antônio Mendes de

band" e durante a qual far- Souza

se-ão ouvir ,elementos desta- - Mário Silva

cados do rádio local. - Artur Capela
" O ESTADO" abraça-o, Rubens Lemhknhel

formulando-lhe votos de Ruy Souza Viana Ju-

ininterruptas felicida IniQ,X_.......-

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

Hoje Passado Viagens DIRÉTAS
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3a.:
FPO�IS.'-�. PAULO-RIO." 40 ••
FPOLIS.- CURITIBA':"RIO AOS SABS:.

SERVIÇpS AÉREOS "�
CRUZEIRO DO SVU

- .Pe.rtícípacao
HUMBERTO D'A:tÁSCIO' 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.
,.

noPcrtícípcçõo
Jorge Barbato e Senhora tem o prazer de partici

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

guiu honrosa capitulação

I da generosidade de Salva-
- em 1818, o célebre dor Cardoso de Oliveira;

"condotiere" de cavalaria, - em 1837, foi. consti

Ilen to Manuel Ribeiro, com tu ido o Ministério com o Re

seus indomitos cavaleiros, g'ente, Feijó e Manuel Alves

cn trou em a Povação de Branco, segundo Visconde

Arroyo de la. China (hoje de Caravelas;

16 DE MAIO

Moça \Auxiliar
.

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

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

.

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

DESPEDIDA
ÁLVAfl,O 'TOLENTINO E SENHORA, seguindo para

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

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

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

t MiSSa DE 3+ MES
, Apóstolo Paschoal e família, Antônio Paschoal Após
tolo e senhora, .convidam aos parentes e pessôas amigas
para assistirem à missa que mandam celebrar por alma
de sua mãe, sogra e avó.

CATHARINA PASCHOAL APÓSTOLO

Fraqueza e
- em 1839, em Lisbôa

'

e exqotarnento
em extrema miséria, faleceu FRAQUEZA E ESGOTA

o Conselheiro Thomaz An- MENTO no velho e moço,
perturbações fundo n a i s
masculinas e femininas, me
do infundado vista e memo-

- em 1818, um decreto de
_

D. João VI, prestando ao. ria fracas, mania de suicí
D. Jcão VI aprovou as con- nosso Brasil uma considerá- dio, tiques nervosos (cacoe-

dições estabelecidas pelo vel soma de serviços; tes), frieza, desaparecem

Agente do Cantão de, Fri-
com um só vidro das Gotas'

burgo para estabelecimento - em 1888, todo o terr i-
Mendel inas. Adotadas nos

hospitais e receitadas dia
de uma colônia de suissos tório nacional realizava fés- riamente por centenas de

I na então Fazenda, do Mor- tas populares pela extinção médicos ilustres, Mendeli-

I 1'0 Queimado, hoje Nova da escravatura. nas firmou-se como o mais

I Friburgo; André Nilo Tadasco completo e cátegorizado re-

vigorante do sistema nervo-

tratamento da sifilis so e das energias vitais.
E PLACAS SIFILITICÂS� I Sem contra-indicação. Nas

"llallar da Noooealra boas casas. Pelo r�embol�oI) V End. Telg. Mendelmas RIO

gan do que não podia faltar Medicação. =uxiliar no tra- Dist. local Stoudohar &
tamento da sifilis. Duessen Ltda.

-

Concepcion del Uruguaí) ,

tônio de Vilanova Portugal,
que havia sido Ministro de

'apoderando-se de navios e

depositos de munições e vi

veres das tropas de Artigas
e Ramirez;

- em 1823, �u-se a ca

pítulação de S,,- Bernardo

do Brejo, no Maranhão. Ale-

ao juramento de fidelidade

que prestará ao Rei de Por-

na Igreja Ortodoxa, à Rua Conselheiro Mafra n 25, dia
tugal, o Capitão Severino

17 do corrente, às 10 horas.
' .

Alves de Carvalho recusou-

A11,tecip�m agr�dec.imentos a todos que com-par�ce-II s,e
a reconhecer a Indepen-

rem a .esse ato de fe CrIstã. dência do Brasil e 0011se-

!ililill1IiIiiI�_., _

lIao Marechal D.oJo,o. 34J, J .• G"J�, �'''''o\i )�.,O\
FONES,. J.zSZ 42�' ctÍLa.. '•.tal. 541 l'

CURITIBA' FUL CR).MA. PROSEaRAS
-

PARANA 'k...

DO 'ZE-MUTRETA. .. .AVENTURAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 16 de Maio de 1953
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o ESTADO
=r:

PUOSSEGUIRÁ, AMANHÃ O CERTAME PROFISSIONALISTA, COM OS JOGOS ,AVAl X BOCAIUVA, NESTA CAPITAL, E
PAULA RAMOS X IMBITUBA, EM IMBIT UBA.

,

"O -E s ta d o E 8 P o r t i v o"
__tl (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (I (O o (l._,(l._,(l () o () (1 () () O (I_(14!llE'()...

Na o Bicampeão
Será esta noite o espera-

I Sensacional o' duelo desta noite entre o
do encontro intermunicipal I América de Joinville e o FigueirenseAmérica x Figueirense, a-

I b d
presentando ao público I

- Com ate e gigantes no campo
1 da rua Bocaiuva - Prelimi-ilhéu o poderoso "onze" bí- O Figueirense, outro con-

campeão do Estado. nar: Veteranos x Aspirantes junto de prestigio no '''soc-
Todos os "ases" do con- do Figueirense. I cer" barriga-verde, está com

junto joinvilense se encon- seu esquadrão embalado,
I

tram em grande forma físi- mum, presentes a técnica, o é possuidor do melhor "on- ganhando de jogo para jo-
ca e técnica, esperando ardor combativo e sobretudo ze" de Santa Catarina, cO-, go maior desenvoltura e

brindar os aficionados com a disciplina. mo soube demonstrá-lo no I combatividade. Ainda há
um espetáculo fóra do co-. Na realidade, o América' último Campeo�ato Estadu- pouco demonstrou que é

,aI, quando pela quarta vez
I

o título máximo premiou os

esforços, dos seus bravos

defensores.

Atlético 1 X Guaranl 1
Jogo: Atlético x Guaraní.

Data: 14 de maio, à noite.
Juiz: João Sebastião da

Silva.

Resultado: Empate lx1.

1.0 tempo: lx1.

do Estado
\

1 um dos mais sérios candida-

I
tos ao cetro máximo do

football citadino ao gole�r
'o Paula Ramos por mela

dúzia de tentos.

Figueirense - Alcides,
Lau dares e Garcia; Julinho,
Verzola e Cherubini; Mora

ci, Gumercindo, Dany, Hél
cio e Abelardo.

I
Está, assim, o alvinegro

, Haverá preliminar

eEmt con�itç�es. de oferedcer; Na preliminar defrontar-
01' e resrs en c ia ao qua 1'0

-,' " .

d, . i se-ao o 'onze aspirante o
nortista que vero com todos I

• •

d
. . 'alvmegro e o conjunto a

JS seus titulares. disposto a)
V-Associação de eteranos.

fazer valer sua grande elas- ! .

»:

se. 'I 'Preços: Cadeira .:_ 20,00;
Quadros prováveis I arquibancadas: 15,00; 80-

América - Simões, Ba- ,fcios - 10,00; geral -

déco e Antoninho; Vico, Co- : 10,00; militares não gradua-

I cada e lbrain; Plácido, Eu- dos e crianças - 5,00; Se

elides, Zabot, ,Renê eGas-II nhoras e senhoritas,' na ar-

! tão. L quibancada - 5,00.

'rORNEIO RIO - SÃO PAULO

Laudares, zagueiro de

"Furacão Negro"

Sem
-

vencedor a rodada de ante-ontem
_'. Faltou sorte ao tricolor do Es
treito - Érico e Osni, os marca
dores - Venceu na preliminar

o Guaraní: 6 a 2.

elemento na cancha, salien

I tando-se no conjunto do tri-
I VENCEU EZZARD CHARLES

I
'

I color estreitense. Alemão,

*'Erasmo, Zezinho, Soncini, ::'OLEDO, Ohio, 14 (U. do sobre "" .adversário n�s ��nlfDIt:nDLeIo, Orlando, Juca, E'rico, P.) _ O ex-campeão mun di- quatro prrmeiros. LJU n J
Minela e Mirínho foram ou- al de box de todos os 'pesos,

'",

2.0 tempo: OxO. tros que brilharam, os res- Ezzard Charles, venceu an- Charles, que subiu ao t,a-
Goleadores: E'rico e Os- E'r'ico para 'o Atlético ... , do para retornar 'minutos tantes regulares: teontem à noite por decisão bládo pesando 1891;2 libras,

ní. Os primeiros' minutos de d'epois, pass_anclp. a servir na "

Bi'll Gil.li delTIOIIstr"OU que ainda se, . Na arbitragem funcionpu unamme, I I, Iam.

Quadros: Atlético -'Son-
. Joso transcorreram equilí- meia esquerda, trocando mantém em boa..� , o sr. João Sebastião da Sil- Uma reação nos últimos forma.
brados, havendo de ambos com Jaime. . 1!. I'_.

va, com altos e baixos. seis assaltos, anulou o domí- Giham pesou 21Q 72 l-

os lados muita disposição e Foi tremenda a ofensiva nio que Gil iam havia exerci- bras.
ânimo. Cada qual utilizan- mas sem proveito. Os rapa- Preliminarmente def'ron-

do, de todos os seus esfor- zes de Garcês defenderam- taram-se os conjuntos de ���,....().-.c>.-.<).-.<>.-.<>--.<�

ços procurava,
tirar partido I se como leões, sendo de des- ,aspirantes, tendo vencido

da situação. Conseguiu- o o tacar o trabalho de Osni, o muito bem o Guarani, por

"Tigre", por intermédio do melhor homem em campo. 6 a 2. Foi juiz o sr. José

novato E'rico que, servido Lauro foi outro grande Silva, que correspondeu.

6 x magnificamente, ,não hesi-

tou, atirando logo ao fundo

cín i, Minela e Juca; Anibal,
Frederico e Cazuza; Duar

f -

te, Albuquerque, E'rico, Mi-
rinho e Lauro.

Guarani - LeIo', Papico
e Erasmo; Zez.inho, Orlan

do e Fausto; Alemão, Lua, Anteontem, no Pacaembú, I Palmeiras 1 x' Vasco 1

Corintians e Bangú deram I Vasco 1 x PortuguêsaO, •

andamento ao Torneio Rio' Corintians 1 x Botafogo O f!ji'J
- São Paulo, triunf'andõ a São Paulo 3 x Corintians l'

-

duras penas os oorintíanos Palmeiras 1 x São Paulo 1 O C�nti:o de
-

I�adia�ão
por 3 a 2. Portuguêsa 3 x Fluminense i Mel!tal A�o.r e Luz realiza

.

,

.

1
.

í
sessoes Esotéricas, todas as se·

lgundas feiras, às 20,30 à rua
Hoje, em São Paulo, de- Botafogo 5 x Palmeiras 3

I
Conselheiro Mafra, 33 _ 20

f rontar-se-ão Palmeiras e Fluminense 2 x Bangú O andar."
Bangú. Fluminense 3 x Corintians 311 ENTRADA FRANCA
A rodada de domingo São Paulo 3 x Botafogo 1

'

constará dos seguintes en- Ban gú 5 x Santos 2.

contros : Vasco 1 x Flamengo 1

No Rio - Vasco x Bota- Palmeiras 4 x Portuguêsa 3
...o.-.o.....o....o....04:H6

fogo x Flamengo .x Flumi- Portuguêsa 3 x Bangú 2 r
A C I T E

�

nense. Vasco 1 x São Paulo O ,� ,
Eni São Paulo Santos Corintians 6 x F'lamengo O

Ii ,c A G � N:�� A DE -,�x São Paul o eCorintians x BotafoQ'� 2 x Fluminense 2 -

_

_

�

�

PUBLICIDADE __

Poltuguesa de Desportos. Santos 2 x Palmeiras 1 �

-:0:- ,�Res�ltados Botafogo 2 x Portuguêsa 9 , RÁDIO _ JORNAIS �

Foram os seguintes os re- Corintinas 3 x Santos 1 c, e i
sultados até agora: I Vasco 5 x B�\;llgtÚ O II _ REVISTAS �
F!amengo 3 x Botafogo 3. Flamengo 3 x Pahrieiras 3 i ' .•
FlumiI!ense 3 x Santos 2. São Paulo 2 x Fluminense 1

_0.-.0....0....0.-.0...

Flamengo 3 x Santos 2. Corintians 3 x Bangú 2.

Osni, Jaime e Araujo.
Aspirantes: Guarani

Atlético, 2,
.)....()�()�()4IIIIt{�().....()......().-.()....().....o...das redes. Estava inaugura--0-

Pata o Guaraní o resulta- do o marcador, aos 6 minu-
DERROTA DO AMÉRICA EM ISTAMBUL

do de seu encontro com o tos. \

Atlético teve o sabor de ... e Osni para o,Guaraí
uma vitória. De fato, com Tombada a sua cidaleda,
dois elementos fóra de com- o desânimo não se apodera
bate, o "Bugre" plantou-se da equipe de Newton Gar- ISTAMBUL, 14 (U. P.)

I
nou com o "placard" OxO.

na defesa no período der- cês, que lança-se à luta com
-- Os espectadores que as- No segundo tempo, os bra

o-adeiro, conseguindo man- todas as suas forças na ân- sistiram ôntem, nes.ta cida-I aileiros, que. jogavam con

ter até o apito final o mar- sia de igualar a contagem. de, ao encontro disputado I tra o sol, criaram numero-

cador igual de 1 a 1 cons- Consegue-o, dois minutos entre as equipes de Luton 'I sas situações críticas para a

t id
.. . após, graça" a um COChl'I,c;) (Segunda Divisão Britâni- defesa britânica. No oitavo

nu ? nos prrmeiros mmu- _

c

tos de jogo. da defesa atleticana que a- ca) e do América, do Rio de minuto do .segun do tempo,

Dona sorte não quiz na- briu-se completamente, dan- Janeiro, presenciaram uma entretfnto, Mitchel passou

da com o "Tigre" na noite do ensa.jo a Osni para es- partida inolvidável. a bola a Moor, que marcou

I o primeiro "goal" do encon-
o de ante-ontem, quando o capar pe o centro e vencer

certam� profissionalis1a te- a perícia de Soncini. _

O encontro foi uma com- tr.o. O América duplicou, en

ve 'sequência. Não fosse is- . Log'o depois Fausto salva ,paração entre duas escolas tão, de energia para empa

so e a estas horas o Guara- Hpetacularmente e trans- ,diferentes, U1pbas maravi- tal' e o conseguiü por inter

ní estaria sentindo o amar- torridos mais alguns minu- lhosas. O jogo clássico dos 'médio' 'dje Leônidas, qu:e,

gOl' de uma goleada. Sim, t0S Lauro chuta indo a pelo- ingleses constitui-se de lon- iludindo a defesa britânica,
,

b t t
-

O gos "passes" à frente, mui- marcou aos vinte e sete mi-
.

uma goleada, porqUê poucas ta a er no ravessao. r-

não foram as ocasiões em lando, utilizando-se da co- to rápidos, e chutes Vll"IS, nutos.

que o conjunto atleticano nhecida "bicicleta" num es- opôs-se ao futebol de inspi- Três minutos antes

viu desperdiçarem-lle oca- forço desesperado livra o r:lçfLo dos brasileil'os, notá- fim da partida, muito equi

siões de outro para fazer arco bugrino de outro goal "eis por seu jogo de "meio librada em' seu conjunto, o

'sachldir as redes. Por <!luas c�rto. Termina o primeiro 'ôo", seus "dribblings" e inglês Moor marcou o "goal"

t seus longos "passes" amor- da vitória para o Luton.
vezes a pelota foi chocar-se 'empoo

contra o travessão da cida- Reiniciado o prélio, logo tecidos. Os melhores brasileiros

dela. "bugrina". Por duas [iOS cinco min
..
utos Zezinho, � prime.il:o tempo f�i I d�ste encontr� foram Leô-

,vezes LeIo foi venciâo, sen- fortemente contundido dei- mUlto eqUilibrado e terml- mdas e Wassll.

do o arco salvo lTIilagrosa- xa o gramado, voltando mi-

mente por fausto e Orlan- nutos depois, mas saindo no- _O.....O....O....O....O.....O....O....O.....O.-.O....(G

do: Por duas vezes Albu- vamente para retornar após
OS JOGOS DE HOJE PELO CERTAME DA

Leônidas e Wassil, grandes figuras

querque sozinho' diante da novos curativos, passanc;!o a

meta de LeIo desperdiçou seryir no centro �o ataque,
2a DIVISÃO

Viagem com segurdoça
e rapidez

:,.0 NOS CQNFORTAVEIS I»ICRO-ONIBUS DO

R A�IDO . �(SUL-B·RASILEIBO»
bl"ianópolis - Itajai - Joinville - Curitiba

Agência:
excelentes oportunidades, a- passando Osni para a asa

,

tirando ria trave e pela li� média direita.

nha de fundo. Recua ? Guaraní, real i- Em continuacão ao Cam- início ás 15,30 horas.' OLHot!I _ OUVIDOS - NARIZ • GAIlGAN'r.A
Com a chance em seu nes- i

zando o Atlético fortes asse- IJeonato A;madorista da Ci-: A rodada de amanhã,. pedIa DR. GUERREIRO DA FONSECA
favor, o Atlético viu balda-: dios ao arco do Guaraní, que ,dade, hoje, á tarde, teremos' amanhã será no estádIo, o

-

"peelallllta •• H..,ltal
do os seus esforços de ini-I se defende como pode. AI- h'iois _,b6ns prélios a saber: i Ipirang!l, em Saco dO$ Li- Receita de Oeuloll - Exame de Fuado d. Olho \)Al'M •

ciar o certame c�'m o triun-
i
buquerque perde duas pi'e- ljb:stal T�legráficéi x_ Ban-II mões, com os jogos entre Claaidficaçlo da Preallo Arterial.

fo oport�midades para gú, com iiJ.íei'o ás 13,30 hO-, lris. e. Radium e Ipiranga x Modera. Ap&relha.em.
A

- COMult6rle ._ Vilco.de d. Ouro Pr�to. I,
�__--,�... , "me.pca. ......".1...._ _......__-

- _..

h.ua Deodo-ro e"lfluina rh�
Rua Tenente Silveira

f

•

SOBRETUDO

REHHERj t

"

GllUW/P/Ide
P11/ fjJ111/1(9
o SEU

DE PURA LÃ
,'_ SOB MEDIDA -

I,OJA: Jlua Felipe. Schmidt
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FLORIANóPOLIS

tIMOZINE
Vende-se uma Limozine

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

V" m Alcides

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Florianópolis, Sábado, 16 de Maio de 1953'

Só quando 'se estabeleceu uma intensa pressão de in

terêsses, chegou-se a saber que o oitavo é o mal edicên
da, O jornal "Standar", orgão do clube, publica um ma

nifesto de que extraio alguma elemento esclarecedor,
O ambiente social! - ali se explica - está pertu

bado, constantemente, pelo inimigo a exterrninar. Sois

soberbos? Pior para vós; criar-vos-eis uma uma fama

de homens antipáticos e inscessiveis, e formar-se-á em

tôrn o de vossa pessôa um cordão sanitârio.
�
Sois avaro '!

A desva lor izaçâo da moeda reduzirá a cinzas vossas eco

nomias, Sois invejosos, iracundos, preguiçosos? A 'pres-

são arterial em COB tín uo aumento vos castigará,
'

Sois Iglutões? A obasidade, a dilatação do estômago, as

diS-,funções do fígado, o ácido úrico estão na espectativa,
Se, no entanto, sois intrigantes, o dano recarra to- I

talmente sobre os outros,

'IO oitavo pecado leva em sua crisálida o veneno do

mal para o" outros, mais do que para nós mesmos, Re

cordai-vos - pergunta o manifesto - do pobre Arís- '1'0
rides Malpserk, justiçado na cadeira elétrica por' haver
estrangulado sua virtuosa consorte durante o sono ? A-

'mava ardentemente a espôsa, por suas inefáveis quali- I 5 INUS ITESdades e, sobretudo, por sua pureza, Na noite preceden-
'

-, 'T d b d Bd-t I d fl Ote,' numa festa dança�te, tinha escutado, nã? �isto, ,a II!· INFLAMAÇÕES DA CABEÇA E GARGANTA. empo O ,ra O par A os I I a s uon,.
���;:��s�� :Oebl��n��aa�i�e��d;�emcuol:j�:�al:l�ees;�����:;;: 1 DTRRATAMEGoUcOMEHoRRAsRMAERCA�IARs.O operários de guerra cação o,

por causa le um grande hrilhante que desde, algunsdIas", SINDICATO DOS EMPRE-
.he fulg ia sobre os ombros em forma de "clip", Que tra-.1 • RIO, 14 (V, A,) -r-r- O de- e relacionados pelo decreto

'I,GADOS
NO COMÉRCIO DE

gédia se desencadeou na alma do infeliz Malpserk ante CONSULTóRIO - VISCON� DE ,OURO PRETO" putado Celso Peçanha apre- 11.087, de 1942,
'

FLORIANóPOLIS
de conduzi-lo ao delito? Estrangulou-a, apenas cinco ho- ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. sentou um projeto de lei, O projeto assegura o Faço saber aos que o pre-
J':1S depois de ser escutado a maligna palestra. Tinha RESIDÉNCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113. sente virem ou dêle tiverem

,

f I mandando contar em dôbro mesmo benefício aos milita- '

suspeitas anteriores, ou o ciume improvisado o ez en ou- conhecimento que no dia 12 _

quece r? Durante o processo se manteve tranquilo, e re-

C
. o tempo de serviço prestado res da reserva remunerada de junho de 1953 serão rea-

.

conheceu o diamante era falso, Omun ICaç afllltl O' pelos funcionários civis dos ou reformados que tenham lizadas neste Sindicato' (rua
! estabelecimentos militares prestado serviços, naquela Tenente Silveira n. 15-

, A história está tot�lmente ni�so, Contud,o, o .i,oI:�al lou civis convocados, duran- época, nos estabelecimentos Edifício Parthenon, 3° an-
" :;e pergunta se ,não terI�m mere�l�fo ,a cadeira elétr-ica

I ,Sylvio Orlando Damiani fk Cia, Ltda, avisa aos seus te a última guerra, para a civis declarados de in terês- dar), as eleições para asna

'ISCll1CO senhor-itas delm.guanoItJela, ," 'o f" Q t' d
.

d id -édio- ,_ _ '" Diretoria,e Membros do
,

,.', d f d ' t 1 -

i.rrugos e reg'ueses que, en o ven I o seu pre 10 comer produção de material bélico se militar. C Ih F' I f' dA male(hc�ncla, e!s o peca o
;
un amen a .q�l: enve I e ial a rua Silva Jardim, n. 180, para a Cia. Antárctica

> onse o Isca, ican o a-

nena a humanl�ade, �ma verdade q�le pode atrair o m�l Paulista, transferiu-se provisoriamente para seus anti- berto o prazo de 25 dias, que
, jornal que fala nao compensa dez mil

j
- correrá a partir da publica-

""
e. sempre o

.. :
c

- , "

"

g,'OS de,p
ósitos situados ao La.rgo Benjamin ,constant, n. 1.

boas ações, Ha que educar os ho:n,ens: e c,o?Ietudo, ,as .Cornun ica ainda que dentro de breves dias dará início a

A'
ção dês te e terminará a 5 de

mulheres no pudor do oportuno silênc io. E este o pro- t
-

d diffci S- J 'EDIT L \' junho de 1953, para o re-,
"

' cons l'uçao e seu novo e I ICIO a rua ao orge, esquma
grama do Clube do OItavo Peca�o, ", _ D. Joaquim, esperando continuar merecendo a confianéa ' ...'

, gistro das chapas na Secre-
. A presidente do cl_ube,_ ao discurso de mauguraç,ao, de sua imensa e seleta freguesia.

>

taria, de acôrdo com adis-
disse que os homens nao saold�elhores sque, as mdul1heIes, ···-C'_--R'p---

---- _._,---+- - - DIRETóRIO ACADÉMICO I! posto 'n,o artigo 4do das "pIns-ren do, no entanto, menos, �a izen tes, e � v,er ar e que A INTEIROS ,NAVAIS ,22 DE JANEIRO, DA FA- truções" aprova as na or-

o mais leve defeito femmmo, quando assimilado pela '

. CULDADE DE FARMACIA taria Mín isterial n. 29, de
.osiqu

é

mascu lina, não ta�'de em, trnsfor�a,r-se em, :ício,I' E ODONTOL'oGIA DE 29 de março de 1950,
nós comprovamos que a invencível e atávica debIlidade

p. E I· dA' IN Os requerimentos para o

:eminina da maledicência não encontra correspondencia reclsa-se DO 8ta SUO a rataca SANTA CATAR A
registro das chapas deverão

1):1 lingua dos homens, Por que? '

De ordem do colega Pre- ser apresentadas na Secre-

sidente e de acôrdo com o taria em três vias, assinados
estatuido, ficam convocados por todos os candidatos,
os sócios acadêmicos dêste pessoalmente, não sendo

permitida, para tal fim, aDiretório, para
_

a Assem-
, bléia Geral Extraordinária, outorga de procuração, de-

dia 15 do corrente mês, às vendo conter os requisitos
I 20 horas, na sede da Facul- previstos no art, 6° das
i "Instruções" e ser instruí-
Idade de Farmácia e Odonto-
i,logia de Santa Catarina, ,à

'�','.&ft�',
. V,:;ela.�,:'

dos com as provas exigidas

I
rua Esteves Júnior, n, 89 . �iI_

....._"
no art, 530 da Qonsolida«;ão

Ordem do Dia: das Leis do Trabalho,

10) Eleição dos seis con- Florianópolis, 10 de maio

I 'de 1953,selheiros e respecti-
, Gustavo Zimmervos suplentes, que in- Conselhe,iro Mafra 6. Fone

Itegrarão o Conselho Presidente da Junta Gover-
2.358 '

Deliberativo da União natIva

E' muito simples, A atividade dos homens lhes veda, -�
os

ÓCiO,S
culpáveis e dan oses. Eles tem que satisf�zer Ip� ,1.1

'

e''0J'suas ambicões de "srrivismo", pensar na luta pela VIda,

S.que não s� combate com a Iingua, e sim com os punhos!

,carradas, As senhoras que se i?screveram no clube pal:a I l/fII ",'intercâmbiar-se, ,entre um cálIce _de X;rez e, l�ma cha-

*.
, ':'1

\lena de chá; palavras de execraçao contra o oItavo pe-
_ OlJRAIffE TODO DIA

('[Ldo, se trabalhassem num escritório - num desses es-

/ '" ',<

l:ritórios, em que se trab�lha para a F,irma, e, não se fa: I "" 11OS \IAP�JOS '
iem puloveres pata o nOIvo - ou numa ofIcma onde, a

I

lloite, se deve entregar a quantidade determinada deter-.· 41'

D'�"ft�,"tminada ele produção realizada, compreeI;lderiam que

a. l;; "":,
meladicência não é nefasta como

A

crêem, Nço �rejudica I � � �

,

»- �...;> � �
" ning'uém, Os casos Otalo -:- esdomona-Yago sao, raros, o' ...,

lS.. '"
"

Otalo foi um estúpido soldadinho irrefletido e desatina- '? 7t'
.
�

do, incapaz de subtilezas paicológicas, como êsse Malp-
serk que tel'minou nk cadeira elétrica por haver estran-

gulado a mulher, antes de, lhe perguntar a origem do

"clip" é compi'ovar se era diamante ou uma bolinha de

gude,

o Oitavo Peca�o
De PITIGRILLI -' Especial para "O ESTADO"

BUENOS AIRES - (APLA) - Reabriu-se, recen

mente, por iniciativa da sétima zona católica norte-ame

rieana do Oitavo Pecado, destinado a reunir todos aque
les que incorrerem na oitava trunsgressão ás leis do bem,

Para despertar curiosidade em tôrno de si, .os diri

gentes da' instituição não disseram, antecipadamente,
qual é n oitavo pecado, acrescentado, para completar o

r' úmero, aos sete clássicos pecados tão célebres e difun
didos,

Tenho a sorte de viver desde tempos num país en

que a ríÍaledicênda e a difamação se castiguem com pe
nas levíssimas, e onde os magistrados, sabendo que nesta

�natéria o tempo é um apagador mágico, se prestam a

deixar que se prolonguem as causas de delitos dêsse gê
nero até o dia 'em que,' dois anos depois, o delito pre�cre
ve, e a vítima da malediência, que tinha incomodado a

justiça, para mandar ás galeras ó q.ue tentara' contra a

bua honra, se encontra manejando um expediente inútil
tomo um Velho calendário,. uma bola esvaziada, uma ar

ina descal'regada, Habituado como estava aos tribunais
do Hemisfério Norte, onde os danificadores da honra se

castiguem como os danificadores de propriedade, que
dei-me a princípio surpreendido pela indu1gência das
,leis, .para depois ficar encantado de sua sabedoria,

O que a g�nte diz e o qtre a g'ente escreve contra
f.ÓS vàle tão pouco! Se formos côres imóveis, inartes e

improduti�idade, e se devemos' fazer quatro metros de
caminho a certa velocidade, os juizos os despreocupados
rão conseguem diminuir nosso ritmo ou limitár nosso

percur;;o, Somos como os salmões que precisam de cor

rente contrária para saltar de rio 'abaixo ao alto da ca

choeira', No mundo de mulheres insignificantes e ociosas,
nada mais sentimos qlfe recíprocos juizos hosfís, E, não
obstante' elas continuem suas visitas mútuas, trocando
endereços das modistas que fizeram "aquele vestido hor
r'ível", 'estigmatizando as culpas �ecí,procas, mas ofere
(endo-se, solidáhás e entusiasmadas, a amigável cumpli
cidade,

A maledicência está tão difundida, que' já estarp,os
imunizados, e de tanto ouvir opiniões não levamos em,

de 'ninguém, As pessoas perigosas são a-

se' diz nem bem nem mal, e os ho�����������
as patifarias mais cruéis sãÜ'

Catarinense de Estu
dantes, como repre
sentant,es' dêste Dil'e
tório (art. 14 e § 3°,
do art, 18 da Consti
tuição da União Ca-

TIJOLOS PRENSlUJOS, TELHAS, LADRI-I tarinense de Estu-
, dantes),LHOS, RODAPES' E MATERIAL REFRA-: 20) Eleição para o cargo

.

' TARIO de 2° Secretário do

'PRONTA ENTREGA Diretório Acadêmico,
vago por motivo de

O G' .� C· renúncia de seu titu-

Sny ama ex
,

'

,

Ia · Flor;:�ÓPolis, 11 de maio

JERÕKIMO COELHO, 14 - CaL'Xa Postal, de 1953,
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i ESTA' DOENTE? DE.

a::�:::�::��:�::��:;:��o�:::�:;:u:= I, A �D SANLIMGA1DhO?d
d f'

,
- • ra" a ar o ex-

a quem se po e con lar como a um Irmao"; Houve um 'do d C tE' 't',

,

'

me Ica o en 1'0 Spll'l apensador que antecIpou o programa das senhoras deci- L C 'd d A'A t'
(

, uz, al'l a ,e e mar, a en-dlda,s ,a lutar contra o oItavo pecado.
. I d' lt N dE S' 'I

"

d
-

d'
e a consu as, ovo en e-

ra ocrates, nlmlgo as vas Ivagações e das des- • 'A 'd N S d C'

d' t
-

.

, reço, vem a , , e 0-
eor Ias, quando alguem se apresen ava a fazer-lhe uma' t. 540 A t '702" " pacal'ana, , p o,
condldencla, perguntava se o' que estava para dizer-lhe' R' d J

'
.

h' d 'd t' f'l
.

- 10, e aneuo,
aVIa passa o atraves os res I tros.

I C lt' onsu as Cr$ 30,00,
-- Que fIltros?

.

'4- Primeiro filtro: o que mais dizer-me é útil? Se-
í

"C--·------S---A-gundo: ConV\ém dizê-lo? Tercejro: Averiguaste a verda-
' A'

"de?
.. , IE se o outro �Izla que sua p,alavra não poderiam pas- i Aluga-se uma casa para

3ar por um dos Ílltros, respondIa-lhes: I pequena família em Coquei-
- Nesse caso, cala-te! E' maledicência imprudente, ,ros Práia do Meio na cha

,

No entanto, o pl:óprio ,Sócrates foi condenado a beber
i

ca::a da A FLOR�CULTU-a clcute, por haver ll1corl'ldo em maledicência 'impruden� !
,

te a seu Iggd�, c.Qlpo. ód.� fª�.ê,:lo prn..filó.soia, RA ver e tratar com o seu

'rrúlw faJado mal c103cleus.e8,'(APLA),

Sementes Dier�er�er
Germinam tOO·/•

Plante produtos garantidos, As I
sementes DIERBERGER são

rigorosa-Imen ts selecionadas através de experí-
, ênc in s que atestam alta germinação e.

"
g'r ande" colheitas, Estamos às suas 01'-1'r- dens para orientá-lo no que fôr preciso,

Consulte-nos,

Sementes de f1ôres c hortaliças a

provadas pelos departamentos oficiais,
Calálogo grátis

DIERBERGER - Agro-Comercial Ltda,
Uma organização garantida por 60

anos de experiêncin
Rua Libero Badaró, 499 - Te!.

:36-5471 - C, Postal, 458
SAO PAULO

ULTRA SONO
TERAPIA

O MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN-
PARA INFLAMAÇÕES E J)O�ES,

•

THATAMEN'FO SEM OPERAÇÃO DAS

'Cerâmica São Caetanol

!í

,

I
I
I

\

I'

I

•

/

!

Assis Mafra
Secretário Geral

,� ,/non (/ d.w,
-

I
, "�lO"-.�

nO novo BANeo AGRleOLA
Â <?ooperó..tivô, de Crédito n! 1. do BRA�IL�

SEDE PRO'PRIA

�ér�I1:1b
FLORJlUfOPOllS - STH CflTRRINR

)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

MENTE E EXTRAORDINARIAMENTE B \IXOS.

6
_'_ ..__......_-_.__........=

Florianópolis, Sábado, 16 de Maio de 1953 o ESTADO

ALGUNS DESSES PREÇO'S ESPANTOSAMENTE BAIXOS

COM OS QUAIS A VELHA E TRADICIONAL

MODELAR
SE DESPEDE E BRINDA A SUA FREGUESIA, DE QUASI 30 ANOS,

"

-EM-

VESPERAS DE ENTRAR EM RADICAIS REFORMAS:

CASACOS PURA LÃ - FORR4DOS COM ÓTIMA SEDA l\

CASACOS 2/4 - PURÁ LÃ A

Cr$
.

275,00 .

Cr$ 168,00...............................

(,

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

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

'

:. .

TAILLEURS DE PURA LÃ A Cr$ 350,00........ : .

COlunicação. I

Do Aêro crn�e de Itajaí I
recebemos:. I"Itajai, 21 de abril de

HI53.!,1 -,- Conforme convoca

ção, realizou-se dia 13 do

corrente, uma Assembléia I
Geral Extraordinária do Aé-I
1'0 Clube de Itajaí, para a e-Ileição da Diretoria provisó
ria que regerá os destinos
do Clube até 23 de outubro
dêste ano, quando então se

rá eleita a definitiva pelo
período de dois anos.

2 � A Diretoria eleita fi
cou assim constituida:

�
II

Conselho Diretor:
Presidente Perpétuo

Seno Joaquim Pedro Salgado
Filho.

Presidente de Honra -

Eng. Eugênio Seifert.
Presidente - Eurico Kro

bel.

1° Secretário - 'Danilo
José Tedéo.
2° Secretário - Jair Mül

ler.
l° 'I'esoureiro - Aldo Des

champs,
2° Tesoureiro - Jonas

Neves.

Orador - Israél Corrêa.
Diretor Técnico - Hans

Joaquim Kleine.
Diretor de' Material -

Abner Peixoto.
Conselho Deliberativo:
Paulo Bauer - Sady Ma

galhães - Mário Uriarte.
Cordiais Saudações.
Eurico Krobel - Presi

dente.

Danilo José Tedéo - 10

Secretârio" •
-0-

Da Sociedade Musical Li
ra Tubaronense recebeinos:

Tubarão; 24 de abril de

H153.

Ilmo: Snr.
Temos o prazer de comu-

,

nicar-lhe que em Assem
bléia Geral realizada no dia

/19 do corrente, foi eleita e
/

J'

empossada a seguinte Dire-

toria, que regerá os desti
nos desta Sociedade nos a

nos de 1953-1954.

Presidente de Honra -

Manoel Brigido Costa.

Presidente - Francisco
Neves.

Vice-Presidente - Ra

mildo Augusto da Silva.
1° Secretário - Rubens

Faruco,

20 Secretário - Raul
Clasudino Soares.

11

AS VERDURAS COLHIDAS' EM CASA� f3Lf)l2IÁ
EstreUo

SÃO 'SEMPRE MAIS SABOROSAS!
As 2, 11,30, 7,15, 9,15 horas,

G I· MARIN M t
I As 5,30 - 8,30hs.o na - ar a -

f.OTH _ George MISTRAL
I . Golria MARIN - Marta

. ROTH - George MISTRAL
em: I

O DIREITO DE NASCER' em:

O DIREITO DE NASCER� .

r "

NO programa:
No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 -- 3,50
Imp. até 10 anos.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 10 anos.

I

As 4 - 8hs.

Gene KELY F�ank I C! pJ' i � 111
Para fazer uma boa horta .••

Comece adquirindo boas sementes!

E boas semen tes, de germina.
çãD garantida, você encon

trará nos Postos de Venda:
«C. A. CARVALHO})

(MERCADO PúBLICO e

CASA AZUL (Ed. São Jorge)

SINATRA em:

UM mA EM NOVA IOR

QUE
Charles STARRET em:

VINGANÇA DA FLO�ES
TA

O SUPER HOMEM

O l\HSTERIO DO DISCO

VOADQR
No programa:

As. 8hs.

Golria lVIARIN - Marta

ROTH - George MISTRAL

em:

O DIREITO DE NASCER
No programa:
Cine Jornal, Nac.

Preços: 7,60 --:- 3,50
Imp. até 14 anos.

Preços: 6,20 - 3,50
, '

Imp. até 10 ano,.

lM1Jl !fhlt.I.I ••��I.I--!-'-
As 8hs.

As 5 - 7,45hs. Enzo STAIDEE - L.

Golria MARIN - Marta MAGIORANI em:

�: OTH - George MISTRAL LADRÕES DE BICICLE-

, .

,�,

• p0UVE-FLeB
'* COUVE MANTEIG"

.• NABO BRANCO
"II COUVE RAIIANO

/

.. REPOLHO

• NA.BO AMAIIELO
• TOMATE .

* RABANETE

... PF.PrNO

* F.RVTLIIA

* AI.F�CE
... CENOURA

* BETERRABA

TAS

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp, até 14 anos.

'
..

�,
ern :

O DIREITO .DE. NASCER
No programa:

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 10 anos.

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

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

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

Aviso I Edital de Convocação
I

.

1 ° Tesoureiro - Nilton
jI.<'�'nandes.

A· G U A20 Tesoureiro - Manoel

['edro de Oliveira.
.

IFiscal- Luiz João Mina.' I N G L E S A!Procurador - Paulo dos .

Santos. i [ai.,., �,., lI.]
.

Aluga-se ou vende-se ótima residência (toda de
'Zelador - João Pacheco. :\1 1 '_ , _'Ivenária) situada no Bairro Bom Abrigo (local de gran-

Orador - Dilney Chaves
I

T fi N I C A . A P E R I T I V A
I de �utllro). Cm:struçiio .nova, 3

_ quarto�" s�la de jantar,
r b I

I cozmha, banheiro com instalações san ítár ías completas,ua rai,
bala de visita, ampla varanda, distante 20 metros da

Rubens Faraco - 1° Se- práia. Venda a vista/ou a prazo (tabela price).
�retário. Informa�ões no local com o proprietári�o�d�o�bAaU'r�ro�,J_�����������������������

Comercio .:..... Transnortes '

Rua João Pinto, 9 Fpolil'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 16 de Maio de 1953
-��-------------------- --------------------- ------ .. _ '. _-

7

ECITA,L Prefeitura Municipal
de Tijucas

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

bito com a Tesouraria, atuo
como os confinan tes do imó-

vel, (maçãô essa' que "deverá alizarem as suas mensalida-

ser feita na conformidade des, sob pena de ser vedada
com o art. 455, § 1°, do CÓ- a entrada na sede social.
digo de Proc. Civil. Custas Aos associados com mais de

a.final. P. L R.. Florianópo-
I
três (g) meses de atrazo, a

lIs, 26 de marco de 1953 ..
D'

.

(Assinado) Ma'noel Barbosa Iretona concede o prazo

de Lacerda, juiz da 4a Va- de 30 dias para pagamento
ra. É, para que chegue, ao de suas mensalidades, sob
conhecimento de todos man- pena de excrusão, conforme
dou expedir o presente edi- preceituam os Estatutos no
tal que será afixado no lu-

A t' 32
'

f 10
gar de costume e publicado

seu r IgO ,paragra o .

na forma da lei. Dado e pas-
I Por outro'lado, faço saber

sàdo nesta cidade de Flo- que fica instituido para o

rianópolis, aos vinte e dois futuro, que a expedição de
dias do mês de abril do ano I ingresso's para pessoas ex-
de mil novecentos e cin- 1 t· h d

.

t t' E V'"
lan as ao qua 1'0 SOCIal,

quen a e res. u, m,Iclus ,

Gonzaga, escrivão o subs-
' estam a cargo do sr. Secre-

crevi. (Assinado)' Manôel
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- dídos 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 PúbÍico 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

Edllal

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

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

".JUíZO DE DIREITO DA 4a dos quais aliás são hoje f'a- tos, exames periciais, visto- FLORIANÓPOLIS : frente, coberto de telhas,
VARA 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 I tos, com 18m. de frente sô-I 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 bre 108 de fundos com João
I SERVIÇO DE, CALÇAMENTO

prazo de (30) trinta dias autora apresentar uma cer- P. deferimento. (Sôbre es- de Lacerda, juiz ,de direito Moritz, extremando, por um FACO 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 Bernardina FEITO l\IUNICIPAL, 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 FlorianópoJ.is, Estado de de Jesus e pelo outro com 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 Catarina, na forma João Francelino Cordeiro, cebidas propostas para execucão das óbras de 5,000 me

Florianópolis, Estado de conforme certidão anexa, tadual, devidamente inutili- da lei etc, tendo o chalet três janelas tvos quadrados de calçamento'e 1.000 metros de meio fio,
Santa Catarina, na forma passada pelo sr. escrivão de zadas): Florianópolis, 6 de Faz saber aos que o pre, de frente. 4°) -- Que desde ir clusive nivelamento com início no dia 15 de Junho
da lei etc. órfãos da Capital; mas pe- março de 1.953. (assinado) sente edital de citação com a saída de Rosalino Villafa- com part ida da Pruca. Nerêu Ramos e de acõrdo 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, segu intes condiçiíes:'

.

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 propostas em duas vias: devidamente assi-
o prazo de trinta (30) dias fica que efetivamente tal Manoel João de Avila, 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 .Laurentin? da Si.lv,a quir�nte Adelino,Laurentino em cartório, deverão ser apresentadas em envo-

tiverem que, por parte de fôlha, passada pelo antigo aposentado, solteiro, resi- e sua mulher Maria Natívi- 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) -- Preeo 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, �as I to, e metro linear de meio fio, 'colocado,

'

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

foi dirigida a petição do deira neta já referida Flo- residente nesta cidade, 3°) foi dirigida a petição do esta cidade e do mesmo mm-I cucão d� servico,
teor seguinte: Exmo, sr, dr, rência e subsistiu durante .- Alexandre Euzébio Ja- teor seguinte: Exmo, sr, dr. ca 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 Luísa Cisne, bra, de trinta e cinco, sendo o merciante, residente no lu- Dizem Adelino Laurentino plicantes que já é falecido. há mais de 5 anos e que está atualmente em ati-
ailêira, solteira, maior,

.

do- único documento remanes- gar Itacorobí, desta Comar- da Silva e sua mulher Maria 5°) _ Que assim essa pos- vida de.
méstica, residente no lugar cente e comprobatório da ca. 4°) -r '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- Ferreira, brasileiro, casado, Iitar reformado ie ,ela do- todo esse lapso de tempo, todas as propostas que forem apresentadas e

Trindade, desta comarca, cedeu, 6°) -- Que tendo ad- funcionario da Prefeitura méstica, ambos brasileiros, mansa e pacifica, sem qual- anular a concorrência, desde 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 escrí- I sidente também no lugar por seu assistente judiciá-, testação alguma, vem de bendo, neste caso, aos proponentes, direito de
sendo possuidora de um tura, dur�nte todo êsse tem-I I�acorobi. Data supra. (a�-. rio abaixo-assinado

(dOCU-1
mais de trinta anos, ou seja, qualquer indenização.

imóvel, no referido lugar, e 'po, superror a quarenta a- smado) Clamo G. Gallettí. mentos juntos), que sendo já se vai aproximando de g) -- Os interessados poderão obter mais esclare-
não estando, esse imóvel, nos, José Manoel Borges I

Clamo G. Galletti. Advoga- possuidores de um imóvel trinta e cinco anos, pelo que cimentos e informações necessárias à apresen-
devidamente registrado, de- sempre possuiu o imóvel, no I

do, Escrttório : ' Rua Vitor nesta cidade, adquirido por I �á se consumou o usucapião I tação da proposta, na Secretária' desta Prefei-
seja legitimar sua posse, todo, como seu legítimo pro-I Meireles, 60, Fone 2468. -- usucapião, desejam leg ití- i extraordinário para a aqui-j tu ra.
mediante a competente ação prietário e como tal sempre I Fpol is, Em a dita petição mar sua posse, pelo que i �iç�o do d?mínio sôbre, o , E para que chegue ao conhecimenfo de todos, o Sr.
de usucapião, pelo que vem, foi por todos considerado, II foiproferi?a o segui�te eles- veem, com a presente, pro- imóvel, cUJOS encargos fIS_1 Prefeito Municipal, mandou lavrar o presente EDITAL,
com a presente, promover mantendo alí sua morada e pacho : A, a conclusao, Fpo- mover a competente ação, cais perante as respectivas I para a devida divulgação, .

dita ação, no decurso da 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 suplí- de 1953,

'

Joana Alexandrina de La- posse de José Manoel Bor- de Lacerda. Subindo os au- 1918, o sr, Rosalino ViUafa- cantes, Face o exposto, pe-
.

José Correia de Amorim - Secretário
cerda, possuia um .terreno ges data de mais de quaren- tos à conclusão, receberam nha da Silveira, propríetá- dem mui respeitosamente a

'sito no lugar Itacorobí, des- ta anos, e tendo sido, du- o seguinte despacho: Desig- rio de uma pequena casa e v, excia. seja servido ad

ta comarca com 7,600 m2., rante esse longo período ne o Sr. Escrivão dia e hora, respectivo terreno, sitos à míti-los a legitimar sua pos

fazendo frente na estrada mansa e pacificamente, sem I para a justificação, ciente. rua Curitibanos n , 86, nesta se, nos termos dos artigos
geral, numa extensão de qualquer interrupção nem t?dos os interessados, Fpo- Capital, desejando ernpreen- 550 do Código Civil e 454 e

(40) quarenta metros, e contestação alguma, trouxe,

I
lI,s, 8 de março de 1.953, (as- der uma viagem para o Es- seguintes do Cód, de Proc,

fundos no travessão, me- como Clonsequencia, 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 justifica
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 ju�tificação de fls, cruzeiros, ou seja, três con- cerão, para provar o alega
reno, no lado sul, com ter- anos, na forma do art. 550

I
em que e 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 .. 8°) ._ Que por es- I D�na Rachel Luiza Cisne, fez então com o suplicante arroladas, independentemen
Freitas, e hoje de proprie- critura pública lavrada em, af im d e que SUl' t a os Adelino Laurentino da Sil- te de intimacão. Pedem ain

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 Poluceno; e no sado, nas notas do tabelião! feitos, Citem-se pessoalmen, do da Polícia Militar do Es- cação, sejam citados os in te

lado norte, com terras de :lo 1° Ofício desta comarca, I te, para contestar o pedido tado, o seguinte negócio: ressados incertos, mediante
Lofrldaz Marta TfÂ,vila, e José Manoel Borges trans- o Representante do Minis- recebeu dês te, a citada im- publicação de edital, bem
hoje pertencentes a João feri�l para a suplicante -e I'

tér io Público, o Domin io da portância em dinheiro e ao como os..confinantes do imó

Teixeira da Rosa Júnior, citado imóvel, com todos' os União na pessôa de seu re-
_

mesmo -tempo lhe entregou /el, para os fins de direito,
2oY"--''Q;:r;'''ê;s-é 'feri.'êiio Joa- direitos qüe tinha sôbre 'o presentante legal, bem· co- sua pr-opr,iedade acima refe- citando-se ainda, o e4n10. sr.

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

já {) tinha recebido em par- estiveram presentes todos os cintem-se por edital, com o ')assar a competente ·escrÍ- oficiar em todos os termos

tilha, procedida no inventá- interessados e atuáis des- prazo de trinta (30) dias tura tão logo voltasse da I da causa e o Servico do Pa-

'rio de seu marido; e por sua ctmdentes de Joana Alexan- os inteI:essados incertos, in- viágem que i.ria efetu·ar. Na-' trimôni da 'União,' na pes

morte, ocorrida:em 29 de ja- drina .d� Lacerda, por con- edit�is que dever�o ser d,a obstante, ,entre as �artes I sôa do seu ,representante �e
neiro de 1907, (certidão de sangumldade ou simples a- publIcados por tres ve- fICOU tambem combmado,' gal nesta CIdade, para o fIm

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

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

Que os herdeiros de Joana esta anexo, assinaram dita Estado. Custas afinal. P. R. I duração, o sr. Rosalino Vil-
N d• , J I F I' 31 d d I f h d S'l' d' 38, estes termos pe em se-

Alexand'rina de Lacerda fo- escrItura como anuentes re- .
- po IS, e março e a an a a I velra po erla. -

f' I" I d
ram os seguintes filhos, con- conhecendo assim o· di:eito 1.953. (assinado) Manoel desfazer o negócio e devol-' Ja a açao a �na JU galha pro

forme inventário então pro- exclusivo de José Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz ver o dinheiro recebido, uma I ced�nte, pala �u� se ,es re
cedido: I) __ Manoel João Borges. 90) _ Que assim, da 4a. Vara. E, pára que vez que pagasse os juros le-II

con eça de d�c ,ale PAObI sen-

, • ,

'f
h h

'. ,

20)
-

Q
" tenca o ommlo so re o

de Ávila, bdtsileiro, funcio- fICOU, a suplIcante, subro- I
c egue, ao con eClmento de gals, _ ue o Imovel!. ," ,

.

nário .público aposentado, gada em todos os direitos do todos mandou expedir o em apreço era, efetivamen_llmovel usucap�do, fazen�do-, , t d't I 't d
.

d d d f
I se em segUIda a deVI a

solteiro, resi,dente nesta ci- ?edente, c�Ja posse se soma p,re:len e e 1 a qUe sera a- :' e propl'le a � o re e-I :ranscrição no Registro de
dade. lI) _ Alexandrina a da suplIcante, por fôrça fIxado no lugar de costume rido senhor Rosalmo, o qual "P , ;
Ávila Machado, doméstica, do art. 552 do Cód. Civil pa- e publicado na forma da lei. � êle tinha adquirido de Wen- 'lmovels. ,wtestam pOI to-

- ._' D d d 'I 1 T P h dos os meIOS de prova em
casada com Francisco Ma- ra a açao de usucaplao que a o o passa o nesta clda- ces au omaz ac eco e sua '.' d'

, , ,

chado da Silveira, lavI'ailor, com esta se inicia Nestes de de Florianópolis aos vin- mulher pelo preco de um dllelto a mltIdos, mcluslve
�, ,

. ,,' , ',. '

. " depoimen to pessoal de qual-ambos brasileiros, os quais termos pede mUI respeito- te e dOIS diaS do mes de a- conto e qUlllhentos mil reIS, I,
" b ·'1 d d 'I f d quer contestante sob penaresidiam em ltacorohí e são samente a v, eXCIa., seja ser- II o ano e mI novecen- con orme ocumento anexo, '

'
, . _

hOJ'e falecidos. III) __ Joa-o vido admiti-la a lé T . tos e cincoenta e três Eu extraído do competente Re- de confesso, mqulrIçaO de
gI ImaI a .' ,

.' " testemunhas juntada de no-
da Crll-Z Ávila, falecido an- sua posse, de acôrdo com os VINICIUS GONZAGA, Es- I gIstr de Imovels desta co-

,

,.

tes da inventariada,. pelo artigos 550 do Cód: Civil e crivão, o subscrevi. (assina-I marca., 30) -- Que ás ca- �?s. �ocu�ent?s, exam.e� pe

que foi representado por 454 e seguintes do Cód, de do) MANOEL BARBOSA. I racterísticas e confronta- !lClaIS, VIstorIas e a�bltra-
f'l'" M

.

h' f Processo Civil mandando Juiz de Direito da 4a. Vara. cões do imóvel são as que mentos: � tudo
°c maIS ,que

su�s 1 uas ,al'l.a, oJe a-
, " E t' f' 1- d

,.,. . necessal'lO for, om o va-'
-leclda, e Florencla, hoje ca-. deSIgnar dIa e hora para a 's a c?n_ OIme. constam o Ja cltad(} regls- I - d C'$ 5000 PP d _

. sada com Rosalino

Antônio'l
justificação prévia, à qual I

O Escl'lvao I tro, onde se lê o seguinte .01. e tI Fi . ,o�.
1" 1e2

Domingues, padeiro resi- comparecerão, para provar Vinicius Gonzaga (doc, junto): Um chalet, �enfmen o: dorla1n905P3° (IAS, ,

,

' .

'�e everelro e . SSI-

den.te n/CIdade, todos brasi- o alegado, as testemunhas d ) Cl' G G II tt'
I

.

IV b
'

I d
-.

A
.' na o aIno . a e 1.

elros, ) _ Romão João

I
a aIXO arro a as" mdepen- .

Cl' G G II tt' A
.

, , t1 •• - VIS O
alno, a e, I. SSIS-

de AVlla, lavrador, que ·era �entemente de mtImaçao.
'. t t J d'

'"

Ad d
d c,

, P d 'd
.

" en e u IClano, voga o.
casa o com Tlstma Lean- e e am a que, procedIda a E ,'t',', R V' t 11 ... •

d
'

'I "" I, t'f'
- , . SCI I 0110, ua IC 01' meI-

ra AVI a, domestIca" ambos I JUS
1 Icaçao,. sejam cItados 'II 60 F 2468b 'I'

,

t d'
r e es, . one ,

d�'asI elrosb" os quais resi- 0d� mt eressba. os :ncertos, me- A Rev,ista VISÃO, quinzenário ilustrado, Fpolis, RóI das testemu-
Iam tam em em ltacorob.í Ian e pu lIcaçao de edital, publicado em São Paulo, comunica às val'las h' 1) Ed 'd' C-

h' f I
.' b f'

n as. - uaI ma os-

eMsa? JOJe aBecldos, V) _ . e� clomo os con �nantes do praças do Sul do País, principalmente do Esta- ta da Silva, doméstica, 2) _ana oana orges, domés- 111l0ve, para os fms de di- do de Santa Catarina, que o sr, CAIO BAPTIS- A'l dE' 't S tt' h' f I
.

.

't
.

d
. varo o spIn o an o, .

. Ica, oJe a eClda, a qual reIO, cltan o-se amda o TA não está autorizado a angariar assinatura� "3) G
'

era casada com José Manoel �xmo, sr, dr. Promotor PÚ- nem publicidade, POl� sua conta. Outrossim, VI- °dPeIE'arl?, 't S- t regdOrla?aB ' . . bl"
,
.,'

- o spIn o an o, omes-
orges, operarLO, reSIdente ICO, para ofICIar em todos SÃO muito apreciaria que, quem lesse o presente t' 4) F

'

P'It . b' 'b .
A

.

. lca, - ranClSCO eres
em acolo 1, am os brasI- os termos da causa e o Ser- aviso e soubesse o endereço do referido cava- d' S'l 'd t " I 5)1

"

40) Q
. . .,

d Pt' A ,
a I va, III us I la .

euos, -. ue o lllven- VICO o a rlmonlO da Uni- lheiro, tivesse a bondade de o comunicar à J
-

A
A ,

I . d Tt'
,

d d J AI .-', ,oao manClO, avra 01', 0-
ano e ,oana exandrI- ao, na pessoa do seu repre- EDITORA VISÃO S.A. d b"l' ,

na de Lacerda foi procedido sentante legal nesta cidade Rua'" de Abril 252 __ 60 andar OSt raSI elros,
D
reSIdentes

I
.

d' d ' "

' - nes a comarca. ata supra.a guns anos epols e sua para o fIm lllstItuido pelo Conjuntos 61/2 - Endereço REVISTA (A' d) C G G II
.'

morte, no Juízo da 2a Vara art. 12, do decreto-lei n 710 VISÃO __ São Paulo AdsSlllad o

E
.

d:t
a �-t!I.

desta comarca,' conforme de 17-9-938. E process�da � Pelo que antecipa seus agradecimentos f ,VOg� o:
d
m a I � petIçao

consta do competente livro ação" pede seja ela afinal -

OI Phr� eRn HO o.segAUlll�e des-

de ..r:�istro dOd drespectivo julgada procedente,
- pa�a Ed-I·lal de Convocaça-o ,���SãoO: Fpol���' 20-;-1����

cal Lorlo, mas es e qu.e se que se reconheça e declare (A
.'

d ) M I B b'f' , ,
' ssma o anoe ar osa

verI ICOU o ObltO, o genro da por sentença, o domínio da d L d 'S b' df I 'd J '11·... I B I' t
A \ e acer a. u III o os au-

a eCI a, ose man.oe or- sup Ican e sobre o imóvel De, ordem do Sr. Presidente da Junta GoveI'natI'va t' I
- .

b,
. 'd os a conc usao rece eram

ges, casado com a herdeira usucapI o, fazendo-se em Provisória dêste Sindicato, convoco os senhores associa- 't d 'h D
filha. Maria Joana Borges, seguida a devida transcri- d o, segulll e esp�é_ o :d' e-

d
".

"

A
-

R' t
os, para a Assembléia Geral extraordinária, a ser rea- sIgne o sr, escrlVao la e

a qUlrlu por compra, todas cao no egls 1'0 de Imóveis iIzada às 19 horas, em primeira convocaça-o, e, em se- h
. .

'f'
- ,

, 'p' ,
'

. ora para a J UStI Icaçao, CI-
as partes dos d.emals herdeI- r otesta-se por todas os gunda às 19 30 se não houver númeI'o legal d d' 20 t t d 'I1t d.,' " , , o la en es o os os I eressa os.
ros, mas as respectivas es- de pr?va e� dIreito �dmiti- (vinte) do mês em curso, quarta-feira, com a seguinte Fpolis., 26-2-53. (Assinado)crituras nunca foram pas- dos, mclusIVe

depoImentO} ordem do dia: '. Manoel Barbosa de Lacer-
sadas. 5°) - Que apesar de pessoal de' qualquer contes- 1° � PASCOA DOS COMERCIÁRIOS, da Sent V' t
t I· d' t t b d

'

f
.' ença. IS os, etc,

er re aCIOna o aCIma, os
.

an �',s� pena e con esso, 2° - ASSUNTOS GERAIS, a critério da Assembléia, .Julgo por sentençaherdeiros de d. Joana' Ale- �nquIrlçao de testeml!n�as, I Francisco Xavier; M-edeil'os Yieir ficação;,ço
Ju;n aQa e novos docmnlm- Secretário da J, G, P" ' fls,'"

.

Coqueiros Praia
Clube

Volta o nosso magnífico
::lube praiano, "Coqueiros
Prái Clube" a oferecer aos

seus numerosos associados,
a sua temporada de, festas,.
realisando no próximo dia
18, segunda-feira, com iní
�io às 22 horas, no palco de
"ua séde social magnífico
Show, com números comícos
c de acrobacia, numa gentil
oferta dos diretores do Cir�
::o-teatro IRMÃOS QUEI-
ROLO, seguindo-se um

BINGO DANSANTE.
Reservem suas

3alão Record.
Haverá ônibus

associados.

mesas no

para

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 concluído o le

vantamént do quadro social.

Outrossim, solicito aos

senhores associados, em dê-

os

dia em que a festa for rea

lizada.

FlorianópoUs, 4 de maio
de 1953.

João Gasparino da Silva
_ Secretário Geral.

Atenção
A:l�ga-se ou vende,se ótima residência (toda de

alvenana) situada no Bairro Bom Abrigo (local de' gran
de !uturo). Co�strução nova, 3 Q.,uartos, sala d� jantar,
cozmha, b,a�helro com instalações sanitárias complétas,
�ala de VISIta, amJlja 20 meh'0s
rráia, Venda n\7isth

.

",
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o Aniversário, da
--

-"---Fi;;i-;�lÓpolis� Sábado, 16 de Maio de 1953
Magnífica programação em

data-Jantar e show no

u.+ .

ração".
ÓBIDOS INVADIDA
PELO AMAZONAS

Belém, 15 (V. A.) - A ci-

NO COQUEIROS PRAIA
CLUBE
Às 22 horas, os radialis

tas foram homenageados, no
Coqueiros Praia Clube, com

Gua rUI
I

a' IIS: ·nc>�·::g.t,:� e �b���Oj.��'�:,
"REGENERAÇÃO CATARINENSE"

De ord.: 'do Resp.: lVIest.:, convido a todos os Maçons
, RP.eg.:, para assistirem a Sess.: Mag.: de Inic.:, que esta

homen.agem a Of.: fará realizar hoje (sábado) às 19,30 horas, em seu

Templ.: à rua Vidal Ramos n. 80.

Cequeíres Sec.: da Loj.:, aos 16 de maio de 1953 (E.: V.:)
P.: G.: F.:
Sec.: :

um jantar. Ofereceu-o o ve. A Catastrofe do Amazona \reador Miguel Daux, compa- !
�--� __

������;�ci:����'i u��v!�:� j O'bidos 'invadida pelas aUuasdadeira festa de confrater- BELEM, 15 (V. A.) - TE'RIO
nização, em que, a par da Regressaram ao Rio de �a- � Tôdas as embarcaç�e� ,ealegria, a cordialidade pon- neiro os deputados que VIe- . todo o pessoal do .Min isté-
tificou. Usaram da palavra, rarn ver a enchente do A_I r io da Agricultura, -perten
o dr. Dib Cherem, para agra- mazonas. Todos estão im- centes às repartições na Adecer a homenagem presta- pressionados com a tragé- mazôn ia, foram mobilizadosda, e a seguir, falaram ain-

di das cheias O deputado para prestar socorro às po-da, o dr. Lerrier Rodrigues e la c •

o sr. Dep. Francisco de Sou- João Agripino disse que pulações atingidas pela
za Neves, Vice-Presidente "esta calamidade é pior 'do grande enchente do rio A
da Assembléia Legislativa. que a sêca do Nordeste". mazonas. Outras providên,Lourival Almeida, veterano Por> sua vez, o deputado cias já estão sendo tomadascolaborador da emissora,

Lauro Lopes disse: "Meu no sentido de aumentar os
que vem mantendo, há anos,

Deus, isto é de cortar o co- auxílios, enquanto a Comiscom Oswaldo Melo, o pro-
grama HORA LITEI:iÃRIA,
declamou poesias. Ao final,
falaram ainda os srs, Verea
dor Miguel Daux, para dizer
das razões do seu gesto e,

dade de óbidos está sof'renDib Cherem, levantando um

brinde ao di'. Aderbal Ra- do os horrores da enchente.
mos da Silva, Diretor-Prest- Afirmam que as ruas da re
dente da Soco Rádio Gua- ferida cidade estão submer-
rujá.

Finalizando,
show e dansas.

sas.

.. I MOBILIZADAS AS EMmagnifico
I BARCAÇÕES DO MINI�-

FULMINADO
Ao Lado Do Cadaver da Amaofe

Que Assassinara!
. "

.

RIO, 15 (V.A,) - Após Revultado o negociante A h,IstOl'la d� �mor de

desferir quinze tiros em sua I Loureiro deu-lhe várias bo- \ Francísco Loureiro, v.em �T
ex-amásia, Maria Alencar, ')! retadas, e em seguida retí- longos anos e de maIs. �I�,

t d P ti d Alfe rou se indo para Patí dan- +an te, vem· o seu pseudôní-.1egoCIan e e a 1 o -

-"
", • .

,
_

1 havia me' "Chico Navalhada.�'es F'rancisco Cardoso Lou- ao a impr essao (e que '. I
'

, ,... tid d . d d mês Iniciava a guerra de 1914.re iró caiu morto, aos pes da
j
c esrs 1"10 o amor a o -

. E Chico era um jovem moto--nulher que assassinara, vi- i tica,
.ima de um colapso cardia- VOLTOU PARA MATA·LA rista de praça, . na Lapa.

Sob pretexto de vir fazer Mas, constantes eram os:0.

f t compras no Rio, o comerei- seus deslises no 'volante, eO impressionante a o se � .

pnte Loureiro aqui chegan- seus colegas de profissão o

��velidararo de "Chico Nava
lhada". Posteriormente, isto

,'.:::rificou ante-onte;.n no in

�f'rior do primeiro andar do

rédio 210 da Rua Aristides
I.obo.

·\.l\-IOR DOENTIO

João Eloy Mendes - Ten.f, anos depois. Loureiro tor-
CeI. David T. TauloisDou-se empregado de casai-
C. C. Lafaiéte Marinho denos, com o que fez fortuna.
Vasconcelos - 10. Ten. AlCom o dinheiro que conse-

jia aumentavam.
.----

-I vaerd
- 10. Ten. Julio

Anuncie nU'O ESTADO"
.

Oliveira e Silva.

(;0 ontem foi até o aparta-

Na assembleia· Legislativa .

.

Praia Clube
------------"'!-�.------=:__ , A simpática ZYJ-7, Socie- Sussen Mansur, CUJos nume-

Discarse Do' LI·der Do' p� S� dade Rádio Guarujá, "a mais Iras mereceram francos a-
P .. popular emissora catarinen- plausos. Finalizando o show,

I A se", comemorou, ante-ontem, duas cortinas comicas, comDa De Con"ratu ações o sel� décimo aniversário de Palmeira da Fontoura e e-..
fundação. lenco, cuja apresentação ar-

«O ESTADO» A imprensa escrita não se rancou francas gargalhadas
. pôde furtar, nesta oportuni, da assistência,

Na sessão de 13 do 'corrente, o ilustre líder do PSD., da de, de abrigar referências
sr, Dep. J. Estivalet Pires, requerendo voto /de COngl�a- especiais àquêle setor de ati
tulações pelo transc,urso do 4?0 ani�ers�ri� da fundaçao � �idad�s cu:t�rais, quandodêste órgão, proferiu o seguinte discurso : I jornais e rádio caminham,"Senhor Presidente juntos, no mes.mo sentido desi·s. Deputados. uma tragetória que anima

Ocupo a tribuna desta ilustre Assembléia, para jus- os intelectuais, nesse campotificar o requerimento que enviei à Mesa, solicitando que de labor, que é o da dívul
com a audiência do plenário, seja consignado na ata de gação e propgaanda.
nossos trabalhos, um voto de congratulações pela passa- A Guarujá nasceu da ne
gem do 40° aniversário de fundação do brilhante órgão cessidade de possuir Floriada imprensa catarinense, "O Estado".., . nópolis uma emissora, pe-Devo inicialmente, declarar a V. Excía, Sr. Presi-

quena que fosse, mas que se
den te e a Casa, que a homenagem por mim requerida, não

I projetasse, através o seu
sign ifica iniciativa isolada de um representante do povo, •

programa patriótico de a
mas, sim e acima de tudo, concretiza o pensamento da ção, e se firmasse no concei
Bancada do Partido Social Democrático, que modesta a to público, pelo que de be
humildemente lidero nesta Casa. néfico pudesse oferecer. A

Hoje, Sr. Presidente, decorrem oito lustros da fun-
sua história, já o contamos,uacão dêsse órgão da imprensa catarínense, que teve a
em bem apanhada reportfelicidade de nascer numa data que assinala na história gem publicada em nossa edí

pátria, aoontecimento de maior significação n.aciona:.. ção de aniversário. O seu
Nasceu sob os acôrdes de uma alvorada libertatória, programa já o acentuámos,ii cujo toque o povo brasileiro se irmanou e consolidou naquela oportunidade. Comoesta democracia liberal em que 'Vivemos e da qual nos 01'- tôdas as pequenas organizagulhamos.

ções, que demandam esf'or-Daí, começou então a sua senda de trabalho, sempre ços e tenacidade, ela teve osinspirada nos motivos, que a
seus primeiros passos empredestinação histórica fi-
dificuldades. Venceu-as tô-

xcu à data de sua própria das e, prestigiada, hoje emfundação. dia há se firmado, pelo queNasceu assim, O Estado, de bom e útil, no terreno
marcado pelo destino e com das suas atividades, pôde 0-,

uma missão definida a curn- ferecer a Santa Catarina.
prír para com o povo. A equipe de trabalhadores
E hoje Sr. Presidente, de- com que conta, merece co-

fendendo como defende, os nhecida. Os locutores, os
postulados de um Partido radialistas, os operadores,Democrático êle, não se des-

os cantores e os rádio-atr í,
viou, nem se afastou, dos zes, que formam na linha de
mot ivos e das condições que batalha de "a mais popular",naquela época remota, fo- comandados por Dib Cherem
ram motivos inspiradores de

e Acy Cabral Teive, vem
sua fundação.

/' prestando a Santa Catarina
Muito pelo contrário, cumpre o vibrante órgão da trabalho da mais aita valia.

imprensa catarinense a sua predestinação histórica, qual São todos' uma mocidade en-
seja a de colocar-se intransigentemente em defesa da li- tuslásta, que deseja vencer,

menta de Maria. Lá, encon-l-erdada e dos direitos do cidadão, principias assegurados não importando/quando. Eles
t :'0u-a ocupada nos afazerespelo regime em que vivemos. todos, sem exceção, aí es-Êstes Sr. Presidente e senhores Deputados, os motí- tão, dia e noite, uns no con- domêst icos. Ao saber davos que nos animaram e entusiasmaram a propôr ao ple- trôle da delicada aparelha- O romance entre lo co- i�resença de Loureiro a do-nário desta Casa, a consignação em ata de um voto de gem, outros, nos trabalhos

;lIerciante e a doméstica Ma- C1éstica tent�ll impedir-lhecongratulações pela efeméride que tt1anscorre.
. difíceis do micr.ofone, outros

.... a Alencar, data de eêrca a f:ntrada no apartamento. guiu juntar, comprou umaO fato, 8>1'. Presidente, de o jornal "O Estado" pugnar mais nos gabinetes, organi-
casa de negócios em Patí.

.

d h ce Este pdrém, mais ágil e far-pela defesa dos postulados do Partido Social Demo�ráti- zando programas e outros, ue anost quan o se con e -

co, não será por certo motivo de reservas à aprovação da ainda, em misteres que a di- '·am.e passaram a morar te,' forçou a entrada. Nestehomenagem por nós requerida; as convicções doutriná- recão da Rádio lhe dist;'lbuL 'ir�ntos. Não obsi:ante a dife- momento, Loureiro, aindarias endossadas por qualquer órgão de, imprensa, desde A 'equipe trabalha harmoni-\ 1 fnça de idades (na época, tentou mais uma vez reconque enquadradas no regime democrático, poderá no cam- camente, sem preconceitos
.1 ('I·.lI·ar'.se com Mar'l·a. E comoela com 19 anos, e e e compo ideológico separar transitóriamente os homens, mas de hierarquia. Todos são um

em tôdas e quaisquer circunstâncias, em que e'Stiverem todo, na caminhada que se
em jogo os legítimos e verdadeiros interêsses da coleti- propuzeram encetar paravidade pátria, os unirá. servir ao povo. 'Daí porque,Não bastassem estas razões, para justificar .a apro- ao ensejo da data de antevaç.ão de nossa proposição, temos ainda a alinhar o fato ontem, que assinalou um de(to mais antigo diário barriga-verde, acolher entre o cor- cênio de lutas e vitórias,po de seus colaboradores, altas. expressões da cultura ca- muitas foram as manifestatarinense, como o são, Barreiros Filho, Gustavo Neves, ções recebidas por quantos,Carlos da Costa Pereira, Othon D'Eça, Ildefonso Juvenal na Guarujá, emprestam ae Rubens de Arruda Ramos, como tantos outros que co- sua decidida e leal colabolaboram nos demais órgãos da imprensa do Estado e que ração para que "a mais po-integram a elite cultural da terra catarinense. pular" seja, coI)1'o até aqui,A' S P ';] t '" D td ,'os queo levava a umciu-

. ssun, r, reShen e e .::>1'8. epu a os, dou por jus- emissora a serviço do povotificada a nossa proposição, guardando conôsco a certeza 3 das causas democráticas. ,�'Je doentio. Daí surgiremde que o vibrante órgão da imprensa barriga-verde, "O AS ÇOMEMORAÇÕES <.utre o casal constantes bri-Estado", continuará inspirado sob o signo em que nasceu I Para comemorar a grata �·a:J .. Mas, Loureiro estavaa Preso tal' seus serviços à terra e a' gente catar'I'llense' ". f"d d'
_

d Esteve ontem nesta re
e eme.rJ e, a Ire�ao aque- po·:,' lemais cego de amor ' , -

P I CI b C· la emIssora organIzou e rea-
l\I�' 1 I c:::cão, apresentando despe-e os u es I ODcurso de Ofi", lizou um programa especial r o,': 1an�,. e por qua quer

I (;'(;as por regressar a Pôrto ICLUBE ATLÉTICO GUA. " de microfone sendo peque- . o .. a, aplIcava-lhe severas
I . .-vlal ;4dm-IU·lstra- no o auditório para conter I : cr l'censões, seguidas de es-,
A!egre, depOIS de aqUl .ha-,RANI

I
.

l' à ' _ vei' trabalhado na organIza- IA Diretoria d.o Clube A- t -IVO quantos a compareceram, j'H.nc'Lnentos. A sItuaçao
_

" I
..

noite não "ó para as�igti

'10]1 tI' t le um çao do Plano UrbanIstIco, oh . ' � .

.
c.: egou a a pon o qttlético

.
G uarallÍ, tem a 011- .•.. �D I

_

d' T'b 1 mas também para compartI-
l'

.

M'
_

t d sr. dr. Moacir Zamora, �r-d 'd
. A e egaçao o rI una

11 d
.

b'l d t
c I::'" f arJa nao supor an oru e conVI ar seus aSSOCIa·· j ._." lar o JU lOas que ra-. . , quiteto.I, 'I'

I de COi1tas da Unlao, SIta no balham 110 rádio desta Capi- r ',1-:: aquele martIrlO, ten-das e exma. 'amI la, para o"
.,.

.

.

.

_ ,
.

l' d' 16 EdlflCIO dos CorreIOS e Te- tal. A programaçao espeCIal LU matar seu amante,

deS-! Aprovada a II'II-a I
sarau, a rea Izar-se la ,

".' . ,,' légrafos nesta Ca_pital, co- mereceu aplausos geraIs. "cshando-lhe um tIro, . sem,

I
sabado, com mlClO as 22 '

r D . t h ·t· '. .
.

-

d F d
_, munica-nos que atenderá, UI an, e � s ow par Ic�pa- ... :'ém, utingí-lo. SurgIU a �ao a 8 ara�ao

horas. Durante o sarau, se-
. ,ram Zequmha e seu con.lun- \I ti \Irá feita a segunda apura·

das 15 às 17 hs. de hOJe ate
to regional, com os cantores I d:cia, e Loureiro teve seu·

dos Co é li ai rl.oscão das candidatur�s à lo dia 3 de junho próximo, Diogo Filho, Léa Benevénu- ],g'resso na. residência da m f" a .Rainha do Cl�be. nos. dias, �teis, aos pedidos �o, Trio,Brej�iro, Dino �ou- !masia, interditado. O co-

l1atarl-DeDSeS Ide mSCl'lçao para o consu- za, OSnI, Furtado e maIS o r:;erciante ficou alucinado U
..

Servirá de ingresso o ta-
.
mo de Oficial Instrutivo, ac�rdeon:sta Al�o Gonzaga; í om a decisão das autorida- RIO, 15 (V, A.) - A �l- j'Ião do mês corrente.

LUIZ Sabmo e rItmo com as
retoria da Confederaçao I

classe "J", daquele Institu-
T'

. des: "viver longe de Maria,cantoras anIa Martinez e
Nacional; dos Empregadosto, a realizar-se no Distrito Neide MaTia. Agradou, tam- fra impossivél". -

....-Federal. bém, Fantasia Brasileira, de Várias foram as tentati- 110 Comércio aprovou, "ad- j,Realiza-se hoje, com iní-
.

f "d C Ih dSálvio Oliveira com a parti- 'las de reconciliação -. a I re erendum o ol1se.,'o ,,€
ci-o às 21 horas, nos salões

S Ad IfPI' h n f 1
-r O O ere ra cipação de ZéqUlll a' e seu túdas, Maria recusava. epresentantes, a 1 laça0do Clube Corintias em Pan-· .

,

t DI'OgO FI'lho Lu}'
1 F d

_I con.lun o, ,
. z

Ainda na semana passa- solicitada pe a e eraçaotanal, um grandioso baile Carlos Benevenuto, sra. Gil-
.

t Lo Ireiro dos Empregados. no Comér-
.

b 'lh d 1 I, Esta' nesta Capl'tal o sr' (la OlI'vel'!'a, Le'a Benevenu- UI, o comercwn e 1
•

que será a rI anta o pe o c
•

_

"
.

'd to Palmeiro da Fontoura e I foi até o apartamento da ex- CIO do Estado de Santa Ca-conjunto musjcal "Foliões. Adolfo PereIra, conceItua o ,

II
.

.

1 t'
.

Edg·a.r Bonnas,sis, Esheou., a
..

I;másia, e pro.pôs.-lhe recon-,
tarina, cujo.s dele.gados sãoda Ilha". I industrIa e pres 1910S0' po-

.

M f' segun', o COl1JlllltO Melodlco dliação. Maria, porém, foi Ivo GandolfI presldente, J0-Haverá ônibus após o lítico' pessedista em ara.
. .

t d !
I

da Rádio GuaruJá, orlen a o

I t
. t' l' "Não Nunca

I
sé Gonçalves. Nilton Kucherbail·e. O ESTADO cumprimen- 1 I d' 1 M t C axa 1\a.. ,pe o ap au I( o aes 1'0 ar-

. " !\.1 lf Os�ar Grof�Dk���.� !I�-O. �elo Pri�� com a can��·mals. e

.(o.o����.���.�������������������������������______�r�·F_.J�.��� � --- _

<iS), o casal procurou man- 2sta, mais 'uma vez respon-
I (r uma amizade sincera e deu-lhe que não, Francisco
':espretensiosa. Mas, o tem-I Loureiro,. não hesitou: des
r·o ia passando. Loureiro co-I fechou-lhe quinze tiros. En
:1,ecava a sentir-se alquebra-I q:�anto Maria caia morta

da: sem fOI:ça.s, e Maria, ca- i r.lim sofá, Francisco Lou-,
Ud dia que passava mais in-I Ye:ro, fulminado por um co

�:11uante se apresentava. lapso cardiaco, prostra aos

l�.so provocava 110 comerc:- jJés daquela que mais ama

'.nte profunda crise. de ner- la.

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

CORINTIANS

.:

dos Alferes, passando viver
!lababescamente com as ren

(ias dos. negócios, que dia a

são de. Socorro aguarda os
. recursos especiais já- solíci-
tados.

CONVITE
OFICIAIS DA RESERVA E

REFORMADOS
A comissão, tem a satis-

fação de convidar todos os

I oficiais da Reserva d� la. e

2a. classe e Reformados das

Fôrças Armadas, a compa
recer no próximo dia 21 do

corrente, às 19,00 horas, no
Clube 12 de Agôsto, nesta

cidade, a fim de fundarem,
conforme entendimentos an

teriores, a "União Catarl
nense dos'Oficiais da Reser
va e Reformados das Fôr-

ças Armadas".

Florianópolis, 14 de Maio
de 1953.

(aa.) CeI. Anteronr Tau
lois de Mesquita CeI.
Cantidio Régis - CeI. An
tônio de Lara Ribas - CeI.

pheu Ferreira Linhares -

10. Ten. Boanerge Furtad.o.
de Mendonça - 10. Ten.
Helvécio de Souza' Dias -

10. Ten. João Augusto de

Mello - 10. Ten. Jaime Ge

de

Dr. Moacir
Zl!mora

No intuito de colaborar com o govêrno, brada
;nos daqui um grito de alerta sôbre o estado as nos

sas estradas. Deixá-�as _?'omo estão, na époc� chuvo
sa do inverno, é condenar o tráfego à paralisação.
A da Laguna, por nós citada como exemplo de aban-
00no, foi apontada, pelo orgão 'palaciano, como mo

dêlo de excelência.
Até testemunhas do seu ótimo estado o Diário

da Manhã encontrou para ilidir a nossa crítica.
Pois bem! No d.ia 14' do corrente, pelas 12 horas,

nessa estràda, um pouco para cá de Paulo Lopes,
foi visto um carro oficial atolado. Dois bois carreiros
foram necessários para arrancá-lo do atoleiro!
Os enlameados passageiros poderão dar ao jornal
gover�ista uma palpitante entrevista. Eram eles
dois ilustres generais do Exército, ora a serviço no

Estado!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


