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ARGAS
PELA'

de' declararem ter havido
realização de despesas ex

cedentes dos créditos, não

sargentos e

Aportará, para reabaste-

Arru�a Inicia o Bombar�eamento
RIO, 21 (V. A.) � o pro- casamento" pretende instí- siçao anterior.

jeto anulação de casamento, tuir, de fato, o divórcio em
I
mente aparteado

I

Contin ua

pelo sr.

Sul distinguiu os brasileiros

tripulantes da j a n g a d a

"Nossa Senhora da Assun-

ção",

fugiram antes di
Ci samento
RIO, 21 (V. A.) - Ma-

RIO, 21 (V. A.) Os INDIC.A:ÇÃO À CAMARA

meios oficiais, que se man-I' O sr.' Tenório Cavalcanti
tiveram durante alguns dias apresentou à Câmara uma

reservados com l'eferêricia indicação sugerindo à Ca
ao estado de saúde do pre- sa Civil da Presidência da

tem na Câmara o sr. Gusta-

MUfal5

noel Cesar de Figueiredo
soalrnente ao (24 anos) e Marisa

.»
Rai-

República ter-se feito munda Rodr iguss (15 anosj;
presentar na missa em ação

•
ambos residentes em barra-

de graça na, da,!a de' seu na- '-�..._ I cões sem número da rua

talício. do Caiado de Castro, chefe

J
Três, no morro da Formiga,

Corno o presidente da Re-I do GaLinete Militar, com eram noivos. Deveriam se

pública -se encontrasse, no ,.q:lem manteve longa e cor- casar dentro de breve.

mo'mento, em" repouso, em dlal palestra. :

O RISO DA CIDADE ...

POrlOl1
.

--'i

:l-,=-�'-:-:!1
_;::.�- '- 'h i

I' '·,,-r�.·ifr�
.

I.;»: .. \�,

L',f
'.

.·�."·Icru-

C{dul- s falsas em

A�egre

sidente da República, estão Repúbliéa que passe a di
. dando agora espontânea- vulgar diariamente boletins
mente infosmações sobre o de saúde sôbre o estado do
assunto. Segundo dizia on- sr, Getúlio Vargas.

.

Vargas já está de Portlnarl Dal Nft D.
RIO, 21 (V. A.) - O dr. nn(cl:"- de('!.ara:�do haverem

Décio de Moura, chefe in- sido xr.e itas, definitivamen
terino do Departamento Po- te, as suàs' pinturas para
lítico e Cultural do Itama- murais, pelas quais maní

ratí, levou' ao conhecimen- festa irrestrito entusiasmo.
to do píntor Porbinarl,

.

en- Acrescenta a informação
perna direita, informações ] naquele "município. A ma- dereçada para Brodowski, que ao solicitar à Delegaçãoautorizadas esclareciam on- quinaria veio de São Pau, que o seu ministério foi in- � que transmita ao govêrno
tem que houve apenas IU_ 10, ,enviada pelo CNP, q�e formado, pela delegação do brasileiro a sua sincera gra
xução, tendo a radiografia vai realizar as .pesquisas, Brasil junto às Nações U- tidão pede o senhor Harrl
constatado. que não há qual- havendo fortes indícios da n idas, d: que o :1': wallacel �Oll que tai� sentimentos se-

quer lesão óssea. presença do ouro negro. 1 K. Hnr rison rud ig iu memo- jam extensivos :10 artista.

novamente
Po�qDisas de P8-
tróleo,�

vo Capanerna o sr. Getúlio

de pé, assinando todos os

papeis que são l�vados a seu . CURITIBA, 21 (V. A.)
despacho. I Ch.ega.l'am a Jacarezinho a!'

Sôbra os rumores de que prrrnerras máquinas destina-
o chefe do govêrno havia I'das à exploraçãn do petró.
sofrído também fratura na leo, que se presume existir

, PORTO ALEGRE, 21 (V. las falsas de' .um mil

A.) - Fomos informados,
que os estabelecimentos ban- mante, tem aparecido neste

Estado muitas dessas cédu-I
las, estando a Polícia dili

genciando para prender o

,
,·1

!

estão

zeiros.

Segundo o nosso infor-

cários desta capital, Será que eles sabem
alertando o comércio e a

indústria portoalegre n s e,

cédu-
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o ESTADÔ

Ca�lo$ aoepols e S./A.
Uma tra�içao no Lomércio e na ·,ooustria .�e Santa Catarina

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

MARIA, FBRICA DE GÊLO.
'

.

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

«O, ESTADO»

,
""'lfI"W_�.'��............_..- ......_-&._"!_...J.;'V:,_.'7_..._.;......,.._ .....�,&II&�����.,A,.��,-..r... ........,J �.

I

DR. JULIO DOIN VIEIRA I
ESPECIALISTA EM DOENÇAS ·DOS ·OLHOS, I

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA I
Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janei- I

ro,' na Caixa de Aposen tadoria e Pensões da Leopoldina!
'l<oo�",.,.. cumpl.to •••p.eiAlisllldo ••• DOllNO.6.S D. m.KP" ,. Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa. l

Curs� no Departamento Nacional de Saúde
-

IConsultas àiáriamente das 10 às 12 horas .

3as. e sas. feiras de 15 às 18 horas. I

Atende no Hospital de Caridade, de 8 às 10 ;
horas.

' I·
Consultório: nua Vitor Meireles, esquina com I

A no , . . . . . . . . . • . Cr$ 200,00

Saldanha Marinho. I
Semestre ; . . . . . . . . . . .. Cr$ 11 0,00

R
t Anúncios mediantes contráto .

._' .•�.�����nci:..:.. _!_ra_v��� U��_sa_llg_�_:._:-_�Pt. 102.; Os originais, mesmo não publícados, não
; serão devolvidos.

I A direção não se responsabtlizn peror con-

I' --�eitos._emitidos n���r.tig?�_.��sinados.' � .._

....ma" ..'o poja VAc1l1dad. NaeiOJ".t .t. llhlllclilc, COI U...l ....". !i;.d\.!)J<lI.HI.A-I'a JI. RADIOSCOPU DOS PULJlO..

">" 4. Braall). (;Ir.rlP.... Tens ADVOGADOS
.UJee ·por COlllfillrlO d. Aui.t'.ela • 1".leo,.U,1 Ia m.trttc "",:rlll"él<t ".tA P'61culdado N.cienal d•.••dicin•• T1.101.,,1M1iI ..

i
.

.

'...ral. TildoeirnflClio do :fIo.pitAl N....a :&amOlO i

.

1b:.i.lI�r!lo cio Uo.pI'-l f'1lI111l1'tMseo ••"111.0.11.1., hti�l'l. 45 . njl,."", d� "'I'$dalisa�t� pOlI. S N. T. Jb:·jntorno .. 11:.:·...1.110."" .t. �

"'fluI redual.
-

1 Cirarei. do Prof. UIrO Pinheiro Gaitnarl•• (1&16>/ i
1b .. ll1W1'110 4A Sania C.a....hlor1e6l'.u. ,.. at" fja ""'lIIot... ',oDDuitório: llnll 1I''Ilip•. Séhmldi D. u:

. I

'CHnle•.• 'cUea - DOG�e.. N.no... ! -Ran.: Rua Sio Jorlle D.. ·80. Otlll'illlrnonto, d.u }li ... 18 'ilora.
.

O-.IUrI.: amido Amélia N." - It.la t I ---._. I&.o1"lId!lf ·I\aa Bocaina. 18'. I, DR.. JOSÉ ROSARIO ARAUJu
c.u"iul D.E 11 l. 11 ilor...

I
Cl.!alca Mtdica - Ooelu;u d.. c:rl.Il�'" ,.al

T61.foaal Ce:a:nJttiriC.1 1.11411. 1te.1411l.1., 1 .•U 'j·r......ut..nto de BxonqUlit...m: .da.lto•• c:riançuj
,

I I·__�'_. ,_.......---.-'_�.:::�__ .. ... .1_
C..... iWrlo: Vitor moirol..-, ·18 - I" .ndar. Ftortanõpohs - Edifício São Jorlle, ru .. Ira; ....

•
I ..') I

DR. JOSÉ BAHIA S. BliW,.NCOURT';<, i filOJl'UI&: Du 10;1111 .... 11,1:0 � d�. UO ã. I,ao )lor... ! 12 -- l° andar - !õa14 1

ClIaJ� !1':.�1:.!IATJlIA I .

� -

. it"i�i!��1__D'!;�I;,;&� 1�,i;;;I" - .._-- ii A n tX>���� (�:.tIJO:D;�;� _�8��i�í���. Btrba GAto, AV.lI I"

aU/1I d. ){ale, 11 - ·laaJIÚ ... !

I"UJUUCULTUlU· - P.DlA1'1tU - CLINICÁ aalUL 1 cirarJt,a "eral ,- :.::::::..:: !:!'::u - Prodolertt. Advo·cacia e Confabilidade·
(...1*1•• ,

a.lda.el. -- tu••1lId.o Tia.. a· 'f (1..ar'O Ui,
� lIaU) - J'loriaD6poÜII.

OLllOI - OUVIDO' - NA.II: • QJ.:aG.LWA

DR. GUERREIRO DA FONSECA DR: SAMUEL FONSECA
..tHtd.UII'" c 1 ,

CmURGIAO DENTISTA I
.....rD.. A,ar.DI.rem. ('ollsulliH'io e· Residência: Hua Fernando Machado n. 5, I
·'LIm,ad. d. ".Dd. - a.trator _ 'Voi'Wm.n-. .-... 11a1e.X. (I'" I BOI{ARIO � de segunda fi sexta·feira das 14 às I

,......,.filla .� ·CAb�A) - llotl1'd••• o.�.... bar".)!.. d. "'lIiI�. I 18 horas. Stl bado -- das !J às 12 horas. I
• ...,.... i

. ATENDE COl'l'l HORA MARCADA : --D-R--S-.-C-'I-R-O-M
.....

A-R-Q-U-E-S-N-U-N-E-S--EI
....Ua para 'lIIO d. O'liloa. 1\/1'

.

i DR. \VALMOR ZOll'.lER GARCIA DIB CIIE.RENIfc.u.loUrlo -- Vlnonb d. Oar. l"N... a. • - ("1_ .0 C....
. J.

.............}. , Diplomado pela Faculdade Nacionlll de Medicina da ADVOGADOS
........�. _ ...11.. l!ülIIIi.�. 11l. � ':reL 1"'. ! Universidade do Brasil

'

,I Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola Causas cíveis, comerciais, criminais e

I (Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) trabalhistas
i

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital' Rua Nunes Machado, 17 - sobrado _. sala 2L A. P. E. T. C. do Uio de Janeiro . \ '

Uma máquina de somar e

Médico do Hospital de Caridade DR CLARNO G GAl L registral�.
nOENçAS DE SENHORAS":_ PARTOS - OPERAÇõES '._ AnVOGAD� _

...
'

4 ETT'J
Vêr na "A Triunfal". ,.

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

d H
.

I
Rua: Vitor 'Meireles n. GO - ·Forie 2.4G8 - Florianópolis. Rua: Trajano - n. 1.

Resid, ��:��!:::i :i::e:c:::i:�::� ::1. 2�::��· iNavio-Motor «Carl Hoepcke» �....._.:.,.-_.......-.-_....---_.�_. .._....._...

MARI� DE LARMO CANTIÇÃO .'
. Aluga-seCLINICA . DE CRIANÇAS RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA A t·· t

.

·9
A D U· L TOS

par amen o, co,:" pe-

DOENÇAS INTERNAS
Via.&,en. entrta FLORIANÔPOLIS • RIn n, 'JANEJn( ças, sito à rUa Brig"lldeiro

CORAÇÃO _ FIGADO _ nINS _ INTESTINOS �!lc&ii.'; h1te'rmediiriu �m ltÃj"l. III Sutnl' ...a ,i, Silva Paes, n. 13? 20 andar.

Tratamento moderno da SIFILIS "e�h altl.ifl''' • It'...... .,. ri< ,) mOV'!ID,HiW ri. p.lll.llIIa5eiro. 'Tratar à rua Araújo Fi-
CONSULTóRIO gueired·o n. 21.

RUA TIRADENTES, 9. NAVIO-MOTOR CARL HOEPCKE
HORÁnro:

-00$
ORA. WIM>YSLAVA W. MUSSI

E
DR. ANTONIO om MUSSJ

DR. I. LOBATO FILHO
O_n<;&.II �" .par'llUr.•. retllplr.&Órl.
TUBlI:ltCULOlllll

•.ueell
I

Cl1'arrt.-Clbllea h1'.l-}'ano.

*.ál1i .... lI> iIlo40rnoa m6todoa dlll di ....nó.tleo. III tUt&UUIDto.

•OLI"09COPU - HISTIIJlO - 8ALPINGOGlil'lA - .1I'f.6.JlO·

LISI[O BASAL

�·.,.I.t" .. Infra ;YormeUlo.
.»

t ..... lt6rt.' "a. TrAj.llo. SI 1, 1· 6,,,h,,, " "'121,"..... 11. .."

.... t•.

......n"'l D...... li It.or•• - Dr. Ih.oi

0"'. l!S b 11 1t.C.1!'11Ut - Dr•. 1111Il00.1
.

lt..i<fiil1da AV.!ll'. Trelllpowl'lrt. 14

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

DR, A. SANTAELA

CeiUIJilorio; .l!.UA Vitor Mairel... n. lI! - T.I.tone 1 ...,.

C..flUlu,lta.: A. 11,10, ho·r...... tardo dA� 16 àor•• 1.1%1 tiAnte.

k"",l"illcla: Ru. VidAI Ramo., - Tal.fon. 1.ül.
-------------------------------------------

!;'f�""N,.. • CIIP'IIIolôJ.....__.�,........_.__...,,_....,.,_ •. ,�... <.

OR. ANTONIO MONIZ DE ARA(il\O
CI&UJtGLl TJl1IUJUTOLOltU

01'hI.-a..

0&",nl*6r1•• 1010 Pinto, 11,

Ou 11 l. 17 .,j,rlam.D�.

.ODO. COI '-Ilib.'"

.... 1 :e_i!!... lU. r••o •.. TU.

I - 3 Horas.
rELEFONE - 3.415.

9 - 11 Horas.

- .� ""-----_ __._�_., ..

DR. AJ-lFR,EnO CHER.EM.

."··I,,...l;<)r do Bo.?I ... J CoI'"I. fh'"t·' .....

()... ll<;OIl ",on"••• ti m.n;.s.tll

(m,,,tllncla SeJnlal.,
e.tI Tln'"II''''' � j§.

Cel..,llta. 4•• U •• lt lu�r4"
.ONlIh II. ,...

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

Ch..l"" Mf;SI"" 4...;;11111* .. nb.�a.·

r·""w "t..r'.. - ...... Joio" f'\II"', 18 -- Til}. m, '1'"

� � .$'riH:"(.i ,)fH i •• � J&�;"�3�

il�."il,,'lI'I.. a;",,, iI .. (",� ... J�!1ljJ'l, 'I 'r. i .. lia ADVOCACIA' E CON'FABILIDADE
DRS.

ZANY GONZAGA·
NILTON JOSÉ CHEREM
FULVIO LUIZ VIEIRA

ADVOGADOS
ARMANDO CARREIRÃO
-CONTADOR-

·-"-�)K-.�-j{�tANDO·\7AI..ERIO DE.•\SSlS--"
1i{JlDlCO

fIO<!' '.""''1:_ ii. CU.,,:. !iofaadl da .....I...·"el. &lulllcllN'l � li ... ·

II'Hao.l 4. Caridd.

0UNle4 JUiDl.C.t. lsA C:JLU:QÁ!I .. "DULTO� �

r
- Ale1'''. -

( U4rl.: a... Nllll•• l!acll••o. � -- C.lI.".lt... 'a. n M iii

, � � ..� l' )1.-'>1'81.

il I""",��" l!Í .... ;; ..�",.·tl\" G1I!lIl,,!'!II•. li _. lP'tl1II'" "tIII
I

.. ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua ConseÍheiro Mafrà n. 160

. 'I'el. 3022 - Cx.:Postal, 139.

/ Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS· F. nE AQUINO.

Representantes:
Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senad�r Dantas, 40' - 50 andar.
Tel.: '22-5924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n.· 21 � fiO andai
Te!.: 32-9873 - São Paulo,

ASSINATURAS
Na Capital

Ano , .

Semestre .

No Inferior

c-s
Cr$

170, ... �

90,00

Informações
Uteis

UH.. MARIO LAUKINJJU
e

UR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

.t<·6rú em geral, Recursos peran te o Supremo f r ib ,

F'ederal e Tribunal Federal de Recursos,

ESCRITÓRIOS

_. Ad,"'gado .-

,t.CAC}ü HARlhALDl S. l.'HiAHU
- CliJntabilista -

itdl1'iUO "lPASE" - {)o anda,.,

O leitor encontrará, nego

.
ta coluna, informações que
necessita, diàriamente e de
imediato:
JORNAIS Telefüne
O Estado ".' ,,;

. :t022
. A Gazeta 2.656

I
Diário da Tarde �.. 3.579
Diár!o da Manhã .. , 2.463

I
A Verdade 2.01(1
Imprensa Oficial 2.6S�
'HOSPITAIS

De Caridade:
(PJ'ovedo�) .

(Portaria) .

Nerêu Ramos .

Militar .

São Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ...

CHAMADAS UR
GENTES

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Recla-
mações) .

Polícia (Sala Comis-
sário) , .

Polícia (Gab. Dele-
gado) .

COMPANHIAS DE
TRANSPORTE
AÉREO

TAC

2.314
2.Q36
:).831
:�.157

3.153

8.]21

3.313

2.404

2.038

2.59·'

_,. ÁOVOGADO -

Próximas saídas
VOLTAI D A

de Fpolis.
12/5
·23/5
3/6
14/6

de Itajaí
14/5
25/5
5/6
16/6

do Rio
19/5
30/5
10/6
21/6

de Santo�
20/5
31/5
11/6
22/6

•••••••••••• r 3.700
Cruzelrn do Sul .. c . 2.500
Panair

"

' , .. ,'.. ,3.553,
Varig

'

::. 2.32;)
I.Óiílé Aéreo �.. �.402·
Real .... ;' ;.'.c••:.� 2.358
Scan�inavas ; . ,'. 2.500

. HOTJUS
.

Lux ..
'
....._.. .. ... 2.021

Magestic ....•....• 2.276
. Metropol -:1.147
La Porta . . . . . . . •. :1.321
Cacique � :Ú49
Central .. � ,-·'2.69,1
Estrela :t3í1
Ideal . . . . . . . . . . . .•

. 3.65�
·ESTnEITO

IUisqpe .........•.

I

06

Horário de saída: de Fpolis" às 24 horas
do �io, às 7 horas

Para maia iDformaçOea dirijam-a. 1

:lMPRltSA NACIONAL D. NAHGAÇAO HOJ:PCU
�U. Deodoro - Caixa POltal a. n - !'.l.f�.. : 1.111.

Ve"de-se

rarmacias
de P·lantão

16 Sábado - Farmácia
Catarinense - Rua Traja
no.

17 Domingo - Farmácia
Catarinense - Rua Traja
no.

23 Sábado - Farmácia
Noturna -'Rua Trajano.
24 Doming.o - Fal'I�cia

Noturna - �ua Trajano.
30 Sábado - Farmácia

Esperança - Rua Conse-

Rua Jelonimo Coelho, 16 - Florianópolis
,----�---------------------------------------

Layando c,om Sabão

�irge'n1 Esp _cialidad'e
da Cia. WBTZBL INDUSTRIAL-J6ioviUe. (marca registradill

economiza-se tempo e dinheiro
---------_._---_._.__._--�'�._--_._------------'----_ .._-_._._._----_......_-- ..._ •..._-_.__ ._,---_._--.. _._.__

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

!
1
! .

l
,I

lheiro Mafra. "

31 Domingo -. Farmácia
Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

! O servIço noturno será

I efetuado pelas Farmácias

..

,
Santo Antônio, Moderna e

Noturna, situadas às ruas

João Pinto e Trajano n. 17.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I) ESTÁDO

4s Tradlçõo, Na
"'riodade

)-

Com referência às devo

çges do DívínqEspírito San

to é a Matriz de .q'rindade a
,

,

I .

_

.

J PROGRAMA DE FESTAS PARA O MES DE MAIO
DIA 24 -, DOMINGO - TARDE DANSANTE COM INICIO ÀS 16 HORAS DEDICÂDA AOS BROTINHOS DO CLUBE DA COLI
NA -' .APRESENTAÇÃO DE UM GRANDE REPERTÓRIO DE-MUSICAS RECENTES SOB O R I T M O DO ACORDEONISTA
"CASTELAN". DIA 31- DOMINGO - COCK-TAIL DANSANTE COM INICIO ÀS 10 HORAS. NOTA: A tarde dansante terá início
às 16 horas e terminará às 22 horas. SERVIRÁ DE INGRESSO O TALÃO DO MÊS CORRENTE. A DIRETORIA SOLICITA AOS
SRS· ASSOCIADOS, NÃO SE FAZEREM ACOMPANHAR DE PESSOAS �STRANHAS AO QUADRO SOCIAL.

que conserva o melhor con-'

junto de tradições no perí
metro urbano de Florianó-

I

polis.

As festividades princi
piam no dia de Pentecostes

e tomam, vulto no Domingo
da SS. Trindade, titular da

Matriz tanto pela beleza das

cerimônias como pela multi

dão fantástica do povo. A

\festa por assim dizer se-re

-pete num "bis" .no dia da

SS. Trindade, porém, com

+edóbrada grandeza.

D. Bancada Pessedistl' na Auembléili

Discurso � do sr. deputado
Siqu,�íra Belo do P.S.D.. r NO LAR E NA SOCIEDADE

ANIVERSÁRIOS I río da Capitantá dos Por- esposa do sr. Rui.Viana.
"

, I tos. ,I - Helena Martins Fonse-jRita de Cássia Lopes I O ESTADO �oumpdmen- ca, esposa do sr. Conceição i
ta-o. ! Fonseca.

Festeja, hoje, o seu ani- I FAZEM ANOS, HOJE: i .Senhorita:
versário natalício a gracio- Senhoras: ,I - Maria Luiza Bezerra,
sa menina Rita de Cássia, -

Di,va Gomes SChlem-j' professora normalista.

filhinha do sr. Euclides Lo-: per, esposa do, sr. Paulo Jovens:

I - Lauro Lt{iz da Silva.
"

- Idolino S. de Oliveira.' -------'"

PROJETO DE LEI N....
,

Snr. Presidente,
,81's. Deputados:

As,Vilas �e Cerro N-egro,
município de Lajes, o Abdon

Patista, de Campos Novos,
ambos importantes centro a

grícola, estão ligadas entre

Dá nova redação ao art.

55, da lei n. 249, de 12

de janeiro de 1949.

Às 8 horas da noite se

busca processionalmente, de

uma casa adrede escolhida,
a .bandeira do Divino Espí
rito Santo, com os pagens

(duas crianças) e o impera
dor (o festeiro), 'quando
também vem a corôa do Di

vino Espírito Santo, toda de

prata e trabalhada em esti

lo barroco. Terminada a no

vena, o vigário' conduz pro

cessionalmente o menciona
do conjunto para o "impê
rio" (salão pa roqu ial )', on

de se encontra o altar das

Art. 1° ..- O artigo 55, da
pes, alto funcionário públí- Schlemper, industrial.
co federal. - Noemia Lopes Viana,

si por uma estrada mun ici- lei n. 249, de 12 de janeiro
'PaI, não atendendo aos cres-I de 1949,' passa a ter a se

centé aumento da produção guinte redação:
e ao tráfego de veículos ca- "Art. 55 - Não poderá
da vez maior., ser promovido, inclusive à

Em vista disto, os agri- classe .f inal da carreira, o

cultores que lá residem, e funcionário que não tenha
qu€: vem tornando parte ati- intersticio de trezentos ses-

Rita de Cássia oferecerá
às suas inúmeras amigui-' �
nhas, nesta data feliz, lauta

�

\:iO.)�'
mesa de finos doces e gua- 7�
ran às.

O ESTADO .Ieva-lhe os

seus cumprimentos.

Clube 12 de Agosto.
,

'

A V I S o

,PASSADO Por motivo de fôrça maior, fica transferida para

sábado, dia ,13 de Junho, a "soirée" da Associação
das Senhoras dos Rotarianos, que vinha sendo ãnun
ciada para o dia 23 do corrente.

Assim a "soirée" do próximo sábadoseri pro
movida pelo Clube, para seus associados.

nos que' A DIRETORIA•

ofertas, por sôbre o qual se
- em I.G04, tomou posse 'vê a pintura das pessoas da

da margem esquerda do Rio -..",."..--------------- ----

Plt_$
, SS. Trindade, ficando Divi-

C iapoque, em nome do Rei
•

" '

OJ no Espírito Santo no a'lto;-
I da Inglaterra, Charles Leigh ao lado se encontra o trono

..$-----------
estabelecendo uma colonia

para os pagens. A uma hora
" 'fS�JfRI�nO -qu e durou até 31 de maio de

,

'

'

,

da madrugada os fogos se

lGOG, com 7G homens; reduplicam e impressionam

nOS \/" 'I1FJO e os assistentes.
s ile ira da Colônia do Sacra- I fil<L. J
mento, comandada por Al\a- I

", �"

ft�,t·
.,

t
Tenninadas as festivida-

co do Berto do Rêgo des-

MD/.-:;:;;:, des da noite, a bandeira' re-

t,r.uiu .a fL�ttJhaç,d,:-:�ue_n?:i, �,_% 1<-- _�' :, iA.:: �'� � � . y�r?a para a �asa de onde
AIres, chefiada por p. Juan �:r, � ,- <:" partira, para no dia segu in-
Sonete, em Martin Garcia, ,'"

te antes da missa ser nova-

onde foi travado o combate ; ..f mente re-conduzida com

�:";n:�n�:I��i:;�:;:�:!�,: [Irâ�eí1i�s"&""·&"·c"-IÜ "b-"e-" �:�.�:. �e��:o;�:lsePc:1::a;
as crianças e se, põem os

- em 1.812, e1'\1 Itapícurú-

.
E �'� I�T A, 1...' t mantos típicos, tudo imed in-

Mirim, Maranhão, nasceu o ...., I • tamente antes da, missa e
'

jornalista e historiador João A Diretoria do LIRA TE- cretário Geral - João feito pelo celebrante. Ficam
F'rancsco Lisboa. 'Faleceu NIS CLUBE leva' ao conhe- 1

em 2 de Abril de 1863; cimen to dos senhores Asso-l
- em 1.823, durante a ciados que resolveu, em ses- ,

Guerra da Independência, são realizada dia 4 do é�r-IItravou-se o Combate naval rente mês: _

da Olaria, entre três canho- 1 - Suspender a aprova
neiras da flotilha de Itapa- ção de propostas de no-

senta e cinco dias de efeti

vo exercício na classe".

Art. 2° - Esta Lei entra

va e de maneira expressiva,
na batalha da produção,
sentem-se prejudicados em'

22 DE MAIO
A data de hoje recorda-

"

Sr. Abelardo Goulart

seu esforço, porque, depois em vigor na data de sua pu

da safra, quando deveriam blicação, revogadas as dís-
Transcorre, hoje, o. ani

versário natalício do sr, A

belardo Góulart, funcioná-
colher o fruto do seu suor,

para eles se inicia nova jor
nada de lutas e sacrifícios

'para poder encaminhar 'os

produtos agrários e os cen

tros de consumo.

oosições em contrário.

Sala das Sessões, 19 de

maio de 1953.

Siqueira Bello

Deputado-pelo PSD.

JUSTIFICAÇÃO;
O interstício, determinado

atualm-ente pela Lei n. 249,
.de 12 de janeiro de 1949, não
consulta ao interêsse do ser

viço público.
Demasiado longo,' não per

mite o aproveitamento de

funcionário zeloso 'e capaz,

em têrmos de benefício para

o serviço público.
O projeto de lei, que apre

sentamos, visa corrigir vela
redução do prazo do inters
tício para promoção, ofere

cendo oportunidade para
que o bom funcionário tenha

10 Centro de Irradiação
Mental "Amor Ce Luz" realiza

o seu acesso, sem excessiva sessões Esotéricas, todas as se.
delonga.

� gundas feiras, às 20,30 à' rua
Não há necessidade de Conselheiro Mafra, 33 - 2a

Com o progresso de am- grandes argumentos para es- andar. -f
b d· t it I ENTRADA FRANCA \,'_",os os IS ri os e o apre- clarecer que o espaço de 365 '

ciável volume da respectiva dias é mais do que suficíen-

./

Gasparino da Silva e na os pagens du�allte a míssn
ausência deste, do sr. em trono especial. Termina
Presidente em exercício da esta, todo o conjunto se

Antônio P. Olive-ira Neto. d
.

I" dirtge ao m�el'lo, on e pros-
Os ingressos serão sol i- seguem as festividades e as

citados, exclusivamente cerimônias.
por Associados, no horá

rio das 1G ás 18 horas do À tarde, pelas 16 horas, serica, 50b 9 coman do do 1°

'tenente João Francisco de

Dlj�ei::l Botas' e 7 dita!'

vos Associados, mesmo

para os que .já tenham en

-caminhado suas _propos-

...()---()�().-.()---()--
produção podem' ser consi- te ao fim previsto, p'ois se , :::

c ACITE *dcrados fatores de alto' va- '10SS0 lapso de tempo o fun- , '
101' no .desenvolvimento eco-

-:0,:-
"c3ionário não, se tiver'adata-::: A o s N C I A DE ,nôtt1ico do Estado, justo se do ao serviço e não tiver re- * PUBLICIDADE

torna que o Poder Público .elado qualidades de bom �' -:0:-;-
, Ipara eles volva suas aten- ;ervidor, muito menos isto " RÁDIO _ JORNAIS :::

ções � possibilite a esse.s ,e poderá verificar com pra- ;) ,honrados colonos, maiores' 1
e

':0 mals longo. REVISTAS:::
facilidades no' �scoamento Além disso, demasiada

'

•
'''' f t' d' t b Ih ...()._.()._.()�()....()...cus ru os o seu ra a o. demora na aquisição de um

Nestas condições e aten- dil'eito, qúe deve ser uma l,�.
dendo o apêlo que recebe-

fôr determina, por sorteio entredia em que a festa

realizada; cinco nomes, o festeiro do

A Diretoria lembra ainda ano seguinte. Reina então

que os srs. Associados um segundo de grande es

não poderão se fazer a- pectativa e de uni silêncio

companhar de, pessoas ex.- impressionante. Quando o

tranhas ao Quadro Social, nome for revelado, imedia

sob ,pretesto algum mesmo tamente corre e se espalha a

portuguesas, que se retira- tas, até que seja concll;li-
ram após pelejarem das ,2 às do o levantamento do ca-

') horas da tarde; dastro do quadro Social;
- em 1.840, o Major Joa- 2 - Solicitar de todos os

Chaves G;ra-.\Him Pereira senhores Associados, em

debito com a. Tesouraria,,hada, comandando 3GO ho

mCl'S, derrotou ema divisão

de 1..000 insurgente no

com-Ibate de Ribeira, no Mara·

nhão; I- em 1.847, foi organiza-
do por Manuel AlvEs Bran

{n, mnis tarde, Visconde de

Caravelas, o Gabinete Libe
ral que sucede� ao de 2 de

.l.laio de 1846, de Holanda

a atualizarem as suas pessoas ,do sexo feminino; multidão ovacionando o no

mensalidades, sob pena de 4 - Outrossim, comunica vo festeiro, que vai a bar

ser vedada a eptrada na que a Secretaria atende- raca pagar' uma grande cer-

rá, diariamente, no horá- vejada, anunciando a sua

rio das 8 ás 10 horas a bondade para as festivida-
\ '

todos os Associados que des do ano seguinte.

séde soCial;
Aos Associados com mai�

ritima aspiração de todos,
:ois toqos querem melhorar, (jllcclIle/lde
.1óde servir de desalento.

.

.em klll/U9
Encurtando-se o' interstí-

criado-mos de numerosos

res, agricultores, comerci

antes e industriais residen
tes nos distritos de Cerro

Negro e Abdon Batista, mu
nicípio de Lajes e Campos

de TRES (3) mêses de

atrazo, a Diretoria con

,cede o prazo de 30 dias

para liquidar s�u debito,
sob pena 'de 'exclusão, con-

/ .

forme precejtúam os Es-

tatutos no seu art. 32,

desejarem informações,
por intermédio do DiJ;e
tor de Secretària, sr.

Gustavo Neves Filho. To-

E' objetivo dos tl'indaden-
,

ses ampliar o seu "Í)npé
rio", ,ou salão de festas. Que

dos os assuntos deverão
o façam, para garantia dos

ser tratados pessoalmen-
seus tra_dicionais festejos.

o SEU

�io, daremos ao sel'vidor pú
blico mais estímulo" e disso
advirão maiores ,benefícios
para o próprio serviço pú
olico.

Diant.e do exposto,' espe
Irineu Bornhausen se digne ràmos o�io da Casa para
de autorizar os necessários o projeto de lei que temos a!
estudos rio sentido de in- honra de submeter à sua a-I
cluir a estrada que liga o preciacão
r t

.

'N I,' .

( IS nto de Cerro egro, em

I Sala das Sessões 19 de
Lajes, ao d.istrito de Abdon maio de 1953.

'

Batista, em -Campos ,Novos, ! Siqueira BeBo
no P:::'ANO RODOVIÁRIO I' Deputado'pelo ;PSD.
no ESTADO, como solução
reclamada pelos imperativos'

r.MI.IIdo nosso desenvolvimento I
1iIiN_

SOBRETUDO

REHHER' Ca' alcanti,Novos, ,.respectivam�nte,
INDICAMOS

também Libe-

DE PURA LÃ
- SOB MEDIDA -

["'''I·ela,

- em 1.854, tomou assen

to no Senado, Euzébio de

Queiroz.
André Nilo Tadasco

Ao exmo. sr. Governador parg .. -10; te pelos interessados.
3 - A expedição de in- Florianópolis, 14 de Maio

gressos, para visitantes, de 1953.
'estará a cal:go do sr. Se- João Gaspadno da Silva

LOJA: Rua Felipe Schrnidt

7-A
FLORIANóPOLIS -

-----,---.--

Anuncie n'''O ESTADO"

DO
/

(·conÔ-mico.
Sala das Sessões,

r,°:Y:o de 1953.
18 de

, Siqueira BeBo

Deputado pelo PSD. -----·-·�·�_- ... •___,_�·_.._.., ..."",..-:::....._� .. ·n.·
,

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira, 22 de Maio de 1953
----------=--- .---'- ,

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

o ESTADO

,

o CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS

EMNÚME�OS

Damos abaixo o movimento do Campeonato de
fissionais, após a realização dos jogos de domingo:

Jogos realizados ,

.

Bocaiuva 1 x Imbituba O (em Imbituba)"
F'igueiren se 6 x Paula Ramos O
Atlético 1 x Guaraní 1 (noturno)
Avaí 3 x Bocaiuva 3
Imbituba 4 x Paula Ramos 3 (em Imbituba)

Classificação
1 ° lugar - Figueirense, O p.p.
20 lugar - Atlético, Avaí, Bocaiuva e Guarani, 1 p.p.
30 lugar - Imbituba, 2 p.p.
40 lugar - Paula Ramos, 4 p.p.

Artilheiros

DOCA�PEONATO DA DIVISÃO DE P�OFISSIONAIS, JOGANDO OS ESQ U A

CLUBE., OS QUAIS PROMETE OFERECER AO PÚBLICO

DOMINGO TEREMOS A CONTINUAÇÃO

DRÕES DO CLUBE ATLÉrrICO CATARINENSE E AVAl FUTEBOL
� ,;.

ESPOR;rIVO UM PRÉLIO VERDADEIRAMENTE EMPOLGANTE.,
x

,C)__.C)__.C) O__.C) C) �)--.()�() ()4III'al';()- II.W'�................. •••••••••••••••••••••..C).-.C) o C) o C) o ().-.o o c.'

"O. ·E s t a d o · E s p o r t i v o"
__C)....C)__.O.-.()_(I_(I_C)._,C)_C)_O_(I....C)....C)_C).-.cO...o....o.....o._,C)....c)_()._.()._.cl._.C)._,C)._,(_C)._.()4IIIE-().....II•••••••••••••�••_••••••............

A TABELA DO CAMPEONATO�CARIOCA
DE FUTEBOL

Os JOGpS ENTRE-VASCO DA GAMA E
. PALMEIRAS

I

,
Segundo uma estatística publicada por um matutino'

paulista, os clubes Palmeiras, de São Paulo e Vasco da

Gama, do Rio, já estiveram frente a frente 33 vezes.

Venceu o Palme iras 12 jogos e o Vasco 9, tendo ha
vido' 1-2.empate, o último na semana' passada. Eis os re

sultadcs das partidas:
:.924 - Palmeiras 2 a O - Rio de Janeiro - Amistoso,"
1925 - Empate 1 a 1 - São Paulo - Amistoso

IHl25 - Palmeiras 2 a O - São Paulo - Amistoso
1927 - Vasco dã Gama 4 a O - Rio de Janeiro Amistoso
1928 - Empate 1 a 1 - São Paulo - Amistoso I1933 - Empate 1 a 1 - São Pau lo - Amistoso
1933 - Palmeiras 2 a 1 - Rio de Janeiro - Torneio'.

. Rio '- São Paulo If�933 - Palmei'ras 2 a 1 - SãoPaulo - Torneio Rio -

São Paulo
,

1034 - Vasco da Gama 2 a 1 - Rio de Janeiro - Amis-

RIO - Está assim organ izada a tabela do 1.0 turno

do Campeonato Carioca de Futebol, a iniciar-se a 1�
de. julho vindouro:

3 - Flamengo
4 - Barigú
2 - Fluminense

5 - Botafogo
1 - Vasco

7':_ Olaria

9 - Canto do Rio

8 - Madureira

10 - São Cristóvão

11 - Bonsucesso

12 - Portuguêsa

1 - Vasco

2 - Fluminense

3 - Flamengo
4 - Bangú
5 - Botaf'ogo

11 - Bonsucesso

3 - Flamengo
7 - Olaria

6 - América

10 � São Cristóvão
12 - Portuguêsa

1 - Vasco
I

·4 .:_ Bangú
\'8 .: Madureira
5 -:- I!,otafogo
7 - Olaria

12 DE JULHO
8 - Mrdureira
9 - Canto do Rio

11 - Bonsucesso

10 - São Cristóvão
!'

x 12 - Portuguêsa
19 DE JULHO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ic

3 - Flamengo
1 -e--e- Vasco

6 - América

4 - Bangú
5 - Botafogo
2,- Fluminense

26 DE JULHO
x

x

x

x

x

8 - Madureira

10 - São Cristóvão

12 - Portuguêsa
7 - Olaria

9 - Canto do' Rio

6 - América
I

2 DE AGOSTO
x Ir - Bonsucesso

x

x

x

8 - Madurêira
9 - Canto do-Rio

x 1 - Vasco

x
.

4 - Bangú
9 DE AGOSTO

x

x

x

x

x

.6- América
3 - Flamengo
2 - Fluminense

12 - Portuguêsa
10 - São Cristóvão

9 - Canto do Rio _ x 11 - Bonsucesso

16 DE AGOSTO

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

_
UM ESQUADRÃO DE FIBRA .

Dos clubes varzeanos que Caravana 4 x Palmeiras O
êste ano têm sabido se im- Caravana 3 x Botafogo O

pôr pela tenacidade de seus Caravana 5 x Tamandaré O ��C_C��)..-<��
defensores e diretores, des- Caravana 2 x 25 de Dezem- I

tacá-se, sem dúvida alguma, bro 1

o Caravana Futebol Clube, Caravana 3 x 25 de Dezern-

a cuja .frente se encontra bro O

o jovem Thiago José da Sil-jl Marcou, assim, o Carava-
va,

.

na 37 golos contra apenas
Nove ,vezes a simpática quatro, tendo, portanto, um

agremiação da rua Monse- saldo de 33 tentos.

nlior Topp foi á liça e nove Estamos seguramente in

vezes logrou vencer seus formaâos que os' diretores

adversários, através a har- .do Caravana estão realizan
mon ia. a f ibra e a força de �do esf61'çOS no sentido de

\'ontade que nunca se afas- conseguir filiação à Federa-

ta�'am dos seus rapazes. ção Catarinense de 'Fute-
Eis os resultados: boI, 4fim de' d'isputar no

Caravana 4 x Palsandú 1 pró:-;:iino ano o Campeonato,
Caravana 5 x Ferroviário 1 da Segunda Divisão (Ama-
Caravana 6 x Lamengo O dores).

x 8 - Madureira ,

I
Caravanà 5 x Lamego I, Força, rapazes!·12 .- Portuguêsa x 10 - São Cristóvão .

__C)....C)....C)._,C)....()....C)....C)....()._,C)....C)....C)·
20 DE SETEMBRO ()btida no campeonato da temporada anterior. Portanto,

-1·- Vasco x 3 - Flamengo os números colocados fl-O lado do nome de.cada Clube cor-

2 --- Fluminense x 7 �. Olaria resP9ndem à referida colocação� Consoante o Campeona-
4 _ Bangú x 6 _ América Iode 52, os clubes receberam a seguinte numeração:

8 __ Madureira 5 B t f
Vasco (1); Fl.uminense (2); Flamengo (3); Bangú

x - o a ogo (4); Botafogo (5); América (6); Olaria (7)'; Madurei-
9 - Canto do Rio x 10 - São Cristóvão ra (8) j $.:19 Cristóvão (9); Canto do Rio (10); Bonsuces-

11 - Bonsuaesso x 12 - POl'tuguêsa so (11); Portuguêsa (12)'. - No caso em que se verifi-

Os jogos correspondentes ao 2.0 Turno serão disbri- quem empates, na colocação, ,será relaizado o sorteio, c�

bllídos de acôrdo com a colocação que se verificar no 180 sucedido com o Fluminense e o Flamengo (vice-cam
Turno inicial. . I peões de 52) e, São Cristóvão e Canto do Rio (90'coloca-

Os números que, na tabela acima, precedem os no- dos). Nesse processo, a primeira ,rodada será: Flamengo
mes dos clubes correspond,em à colocação obtida pelos

I (3) x l'vI-adureint (9) - Bangú (4) x Canto do Rio (9) -
clubes no Campeonato de 1952. Assim, quer no turno, I Fluminense (2), x Bonsucesso (11) - Botafogo (5) x

quel' no returno, os clubes serão al'l'umados pela coloca- � São Cri$Jóv�o (10) ---:'América (6) x Olaria (7) - Vasco

ção que obtiveram. Para o turno, prevalecerá a colocação I (1) x Porttiguêsa (12). E assim por diante. "

1 - Vasco
2 - Fluminense
9 - Canto do Rio
10 - São Cristóvão

11 - Bonsucesso
, I

12 - Portuguêsa

6 - América

5 - Botaf'ogo
3 - Flamengo

I 8 - Madureira

7 - Olaria

li - Bonsucesso

x

x

x

x

x

5 - Botafogo
3 - Flamengo
7 - Olaria

8 � Madureira
4\- Bangú

x 6 - América
23 DE AGOSTO

Xi ·2 - Fluminense

4 - Bangú
10 - São Cristóvão

. 10 --;-/Canto do Rio

x

x

x

x 12 - Portuguêsa
x 1 - Vasco

30 DE AGOSTO
4 - Bangú
3 - Flamengo

. 2 - Fluminense
7 - Olaria

10 - São Cristóvão

1 -, Vasco

5 - Botafogo
g -_ Madureira

G - América

9 - Canto do Rio.

11 - Bonsuéesso

11 - D:ll1g;ú
6 - Amél'Íca
7 - Olaria

D·___: Canto do Rio

11 - Fluminense'

x 1 - Vasco

x 6 - América

9 - Canto do Riox

x 5 - Botafogo
x 11 - Bonsucesso

6 DE SETEMBRO
x

I 2 - Fluminense
3 - Flamengox ,

x 4 - Bangú
x .10 - São Cristóvão

x 12 - Portuguêsa

I
x 7 - Olaria

13 DE SETEMBRO
x 2 - Fluminense

x 5 - Botafogo
1 - Vasco

3 - Flamengo
x

toso
]934 - Vasco da Gama 2 a - _..:._ Rio de Janeiro - Amis-

toso
1934 - Empate 1 a 1 - São Paulo - Amistoso
1935 - Empate - 1 a 1 - São Paulo - Amistoso
�936 - Empate 1 a 1 - Rio de Janeiro - Amistoso
1936 - Palmeiras 4 a O - São Paulo Amistosb
�936 - Empate 2 a 2 - Rio de Janeiro Amistoso
1937 - Empate O a O - São Paulo - Amistoso
1937 - Vasco da Gama 3 a 1 - Rio de Janeiro - Amis

toso,
1938 .:_ Palmeiras 2 a 1 - São Patilo.� Amistoso
1.940 - Empate 3 a 3 - São -Paulo - Tordeio Rio

São Paulo
, .

1,943 - Empate 1 a 1 - Sãd Paulo - Amistoso
1943 - Vasco ela Gama 5 a 4 � São Paulo Amistoso
1943 � Vasco da Ga-ma 2, a, 1 -r-r- São Paulo --=-- Amistoso
1945 - E<mpaté 3 a 3 - São�'Paulo !,_ Amistoso
1945 - Vasco da Gama 3. a O - Rio de Janeiro - Amis-

, tóso',
-

>, l >' �' .,'
,:9'�8 �. Palmeiras 2, a 1,- 'São., Paulo - Melhor de Três

Campeões .

_

"

.,
.

1943 -'Vaseo da Gama 3 a 1 - Rio de Janeiro - Melhor
,

de Três Campeões
I

1948 - Palmeiras 2 'a 1 - São Paulo - Melhor de Três
Campeões

1950 - Vasco da, Gama 3 a 2 - Rio de Janeiro - Tor
neio Rio - São Paulo

:951 - Palmeiras 4 a 1 _:_ Rio de Janeiro - Torneio
.

R'io - São Paulo
1951 - Palmeiras 2 a 1 _:_ Rio de Janeiro - I Copa Rio
1951 - Empate O a O - Rio de Janeiro - I Copa Rio
19'52 - Palmeiras 2 a O - São Paulo - T.orneio Rio -

São Paulo
1952 -r-r- Palmeiras 2 a 1 - São Paulo - Quadrangular
1953 -.- Empate 1 a 1 - São Paulo - Torneio RiQ -

São Paulo.

FEDERAÇÃO
.: AQUÁrrICA

Notá Oficial
o Conselho superior da Fe

pro-, deraçâo Aquática de Santa

C-atarina, em sessão realiza-

Danyr (Figueirense) ;.... 3 páreos e, o Clube de' Re-
Morací (figueirense) .. ,

2
Ald L

2 gatas o Uf - nos
Geopar (Imbituba) '.' .

Valério (Paula Ramos) 2 1.0, 3.0 e 4.0 páreos.
Saul (Avai) :............... 1 2.0) Considerar como

Amorim CAva0 ,' ',' . . . . . .. 1 Páreo Extra, o 5.0 páreo
Oscar (Bocaiuva) 1 da Regata de 14 de Junho,
Romeu (Bocaiuva) 1

.

1 em disputa .da "TAÇAGumercindo (Figueirense) .

Geraldo . (Bocaiuva) 1 ALMIRA1)l'TE TAMAN-

Harley (Imbituba) : ,... 1

Djalrna (Imbituba) .'............... 1

Érico (Atlético) 1

Wilson (Paula Ramos) 1

Negativos
Adão (Bocaíuva) jogo contra o Avaí 1

Barbato (Avaí ) jogo contra o Bocaíuva 1
Goleiros vasados

Sidnei (Paula Ramos) 6

"I Capaverde (Imbituba) ,....... 4
Jaime (Paula' Ramos) \4
Brognoli (Avai) 3
Tatú (Bocaiuva) ; ',' . . . . . . . . . . .. 3
LeIo (Guaraní) .. : ".' .'. 1
Soncini (Atlético) ;........... 1

Goleiro invicto
Alcides (Figueirense).
Romeu (jogo Boca íuva x Avaí), convertida em goal

Expulsões
Não houve ainda, fe1izmente.

.� Os árbitros
.João Sebastião da Silva - 3 vezes

Norberto Serratini - _1 vez

Manoel Tourinho - 1 vez.

Aspirantes
1° lugar - Figueirense e Guarani, O p.p.
2° "lugar - Bocaiuva e Imbituba, 1 p.p.
30 lugar - Àvaí e Atlético, 2 p.p.
4° lugar - Paula Ramos, .4 p.p.

Próximos jogos
'

Hoje - Figueirense x Guarani
Domingo - Atlético x Avaí,

Distribuidor
C. RAMOS SIA ,

Comercio - Transportes
Ruà João Pinto, 9 Fpolis

da ôntem, deliberou o

guinte:
1:0) - Considerar inscritas
para participarem dá Re

gata Oficial 'a realizar-se
em data de 14 de Junho,
as seguintes agremiações:
Clube Náutico Riachuelo,
Clube Náutico Franclsco
Martinelli - em todos os

se-

DARÉ",
Quinto

instituida

Distrito
pelo

Naval,
com séde nesta cidade.

3.0) .- Consíderar inscritas
.

para, participarem do 5.0

páreo da' Regata. acima,
em disputa da "TAÇA '

ALMIRANTE TAMAN-

DARÉ', as seguintes a-

gremiações: \ Representa-
ção da Federação Aquâtí
ca do Rio Grande do Sul;
Clube Náutico Atlântico,
de .Joinville; Clube Náu
tico América e Sociedade
Recreativa e Esportiva
Ipiranga, de Blumenau;
Clube Náutico Francisco

Martinelli, Clube de Re

gatas Aldo Luz 'e Clube
Náutico Riachuelo, de

Florianópolis.
4.0) =- Determinar à Co
missão, Técnica da Fede
ração, para fazer os ne

cessários estudos da nova

Raia de Corridas a ser a

dotada, apresentando-os
à Diretoria para subme
ter a aprovação> do Con-

., selho Superior .

F'lor-ianópnlts, 16 de maio
de 1953.

João Gonçalves . Junior,
Secretário.

CAMPEONATO
DE BASKETBALL
MOSCOU, 20 (U. P.) -

A imprensa soviética anun

cia. hoje que o campeonato
europeu de basquetebol se

rá disPJtado no Estádio do

Dinamo, em Moscou, a par

tir de 24 de maio.

Os 17 países que dispu-
tarão o campeonato euro

peu' são 'os seguintes:
Bélg'ica, Bulgaria, Húngria,
Alemanha Oriental, Dina

marca, �gito, Israel, Fin

lândi�, Itália" Libano, Ro

mênia, União Soviética,
Franç-a, Tcheco-Eslováquia,'
Iugoslávia, Suíça e S·uécia.
Esta será a primeira vez,

,desde 1948, ql,le uma dele

gação atlética da Iugoslávia
vi:::itará Moscou.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diretório Distrital do PSD.

Floriauépnlis, Sexta-feira, 22 de Maio de 1953
--------------------------------'----- ----_. ---- _.-. ---- --------------�------------,--_ .

blicas deste Municipio, 'la, dentro da hora do expe-
cunhado dó atual Prefeito. diente, ficando as nossas Florianópolis e

Esclareço a V. Excia. que estràdas a mercê das in tem- Ilha de Santa Catarina.
'

a-

o Diretor das Obras Públi- péries. guardam' a festa -da Iaran
cas em apreço, com o magro

. Aqui para nós sr. Gover- ja a ser celebrada dia 31

salário de Cr.$ 1.500,00 nador, dirigindo a presente, de maio no bairro de "I'r in

mensais, até Dezen{bro do a V. Excia., não estarei eu dade, quando se festeja o

ano passado e Cr$. 1.800,00 ine antecedendo em contar titular daqueta Matriz.

. 1 • q II ] ::to,.a partir de Jàneiro, conse- alguma das marmeladas fri- Trata-se de uma das m�i-
.

t:f! ,1t,f;'1 �
.

I-T.guiu edificar um prédio cu- zadas no "Post-Scríptum" it I d
--- ---

ores festas da capl a o � --------- o ---

Io preço avaliado pelos en- da carta do sr. Christian Estado. Espera-se neste a- Ladrão prêso , LIMOZIN,E _
.

tendidos" atinge a Cr$ .... Piêpendeckel? d d b mento con ..no ,um es o ra ' -

Por uni dos investigado- r d
.

L'
.Atenciosas Saudações id d \, en e-se uma imozm e Modolon Sobrinho, Brunosiderável das festivI a es

res da Polícia Civil, foi a-
marca Huds.on

...

super-six I' Lucas, Alécio Baesso, p. 1'1'-.'principalmente porque a,
t d 'D I

.

Re
�

Kurt Thonschneíder presen a o a � egacJa -

ano 946, em perfeito estado.
mo Bardini, Domingos Ca-paróquia celebra seu pri-' gional de Polícia, ôntem, Vêr e tratar com Alcides

- meiro centenário e recebe a
, A ltino Leotero, prêso em----------------------.....--:- .t;1 Cláudio, em Coqueiros.ampla cooperação dos pode- Blufuenau, autor de vários

ées públicos, o entusiasmo furtos nesta Capital em par
do festeiro, o Senhor Milton ceria com Otaviano Serafim

ri:mprcga-se com v.ntagem par. alguns particulares por am ria Parente participam aos""mhllter as Flores Brancas, Coli- 010 barracão de 2-00 metros
rall Olerinas, Menstruaell e .p"" o parentes e pessôas de suas

1uaclrados, sem contar as
I

� .

tparto, e Dorel nos ovirio..
., . I re açoes o nasclmen o, dia

! poderoso calmante é Re�a que.la dlspun�a, a. festa. I t3 do corrente, na Matérni
.

dor por excelência.
,

Entende o vlgano que a
I elade "Dr. Carlos Corrêa"

;LlXI) SEDATINA, pela IIoU$. com· 'I' festa prDmovida pela Igreja I d. .

é 'tad o seu filho ANTON�OJ!'ovlllÍa erIcama recel • por não pode ser explorada por!
M' '1 t • I I CARLOS.m lcoa 1 UI re "

particulares, mediante bar-I
20-5-53FLUXO SEDATINA encontn... em

" I Fpolis.,
toda Darte.' racas de bebidas, comida e

.

_

churrasco, passando esta,
tarefa para a direção e be-

Cartas ao Go·
vernador

Ibirama, em 15 de Maio
de 1953.

Exmo. Sr. Governador:

Quando o referido fun

cionári� comprou o terre

no, [a estava endividado até
Não tivesse eu a certeza o pescoço, no entanto a ca

ua derrota dos candidatos sa já está pronta, inteira
do partido 'de V. Excia., nas mente paga, etc. sem que .0

urôximas eleições;

'Ug"i"',
seu proprietário hojivesse

que, os candidatos do seu ganho na loteria, recebido
Partido que exercem as qualquer herança ou coisa
í'unções de Gerente do Ban- semelhante.
<,lo Inco em quaisquer muni
cípios dêste Estado, fossem
afastados definitivamente

Cientifico também, que o

Diretor das' Obras Públicas
deste Municipio é o funcio-

uaqtrelas funções, enquanto nário que confere e assina
perdurasse a' sua gestão. as despezas da Prefeitura.
Em face do exposto, é jus-I

.

tificavel uma pergunta, por
parte de V. Excia.: Será pe
lo motivo do Prefeito Incoa
no poder atender apenas um

Hoje, quando êle passa na
.

rua, como um medroso ca

chorro vira-lata, com as

orelhas caidas e a cauda en

tre as pernas, sabe perfeí-
expediente, na Prefeitura, tamente que todos o apon-
reservando o outro para os tam como um sanguessuga
interesses do Banco? do erário dêste Município.
Absolutamente, senhor. Porém, a Prefeitura não só

Governador. A minha su- apenas pagou o seu pi'édío,
gestão prevê somente evi- como também concedeu o

tal' que o Prefeito deposite, empréstimo do seu principal
no Banco Inco, elevadas

soo,
trator, para aplainar o ter

mas da Prefeitura, a render reno onde posteriormente
-júros de 6% em favor do haveria de ser construído oI

Chefe do Executivo Muni- palacete já mencionado, sob
cípal, a exemplo do que a- pretexto de auxiliar no en-

contece em Ibirama. , tu lho de um outro terreno,
E já que estou com o pa- no lado oposto da rua, ter

pel na máquina, .aproveito reno êste, onde está em

o ensejo para convidar, a construção, a séde de uma

V. Excia., vir a Ibirama, a- associação cultural sediada
fim de vêr a casa, ou me

lhor: o palácio construido
pelo Diretor de Obras PÚ-

neste Mun icípio.
Resultado:. O trator tra

balhou mais de uma serna-

320.000,00; eu

que' sou," calculo
280.000,00.

pessimista
em Cr$ ..

tt'I):tI�,�Il!l.11h1
«() REGULADOR VIEIR.;')

, mulher e:vitará dorel.
\l.IVi\ AS CÓI.1CAS UTF..R�N.\�

t MISSA DE SEIIMO DIA

,O'ON.VITE

p r. e f e r ê n c i a nacional

c�...,. UM PRODUTO SOUZA CRUZ

Música, maestro!
Minha voz está
mais clara e mats
sonora. Agora, uso

Festa da' Laranja:
toda a'

Espezim Vieira, e o empe- Ricardo.

proprietário na rpesma.

Ausente
O Dr. Samuel Fonseca co

munica a sua distinta clien
tela que encontra-se au.sen

te áté o dia 2-6-53.

Ilho de ,seu novo vigário, Pe.
Evaldo Pauli, que man'dou

substtiuir as barracas de Participação
Alvaro G. l?arente e Ma-

C A,-S A

Continuando no seu tra- l1a, Frederico Damiani Pre-
bulho .d e reorganização par
t idú ria, os membros do Di

retório Municipal de' Tuba-

vê.

Comissão de Propaganda:
Herc llio Niero, Antônio

rão, do PSD, compareceram Cesca, José Burato, José An
domingo último ao Distrito tônio de Souza, Antônio Da
de 13 de Maio, a fim de fa- m ian i, Eugênio Gisiom, AI
zerem alí, o Diretório dís- cino João Albino Alano, Al
trital. Com uma conc urrên- bino José Alano, Francisco
cia nunca vista procedeu-se Aguiar Borges,'Tibério Nan
uma eleição, sendo eleitos di, Guerino Perdoná, Alfre
os seguintes membros: do Bez Fontana, Artur Gi-
Presidente de' Honra _ ra ldi, Quintino Forrnentin,

Giácomo Bez Fontana. Urbano Ca rara, José Júlio
Presidente - Luiz Nan- de Souza, Antônio Stefani

di. de Souza, Ângelo Júlio Sal-
, 10 Vice _ José Richia. vam, Davino Simon, Alberto
20 Vice _ Tomaz Damia- Casca, Antônio .Lúcio Ma-

ni Preve. chado, Manoel Lúcio Macha-
10 Secretário _ Frederico do, Ângelo Margotl, Gilio

Magagn in, Luiz Perdon á,
Pedro Alfonsso Vitorassi, Hilário

Perdon á, Alexandre Burato,

Catan io ..

I 2° Secretário

Chechinel.

I 30 Secretário
Bez Fontana.

I 10 Tesoureiro

Bez Fontana.
i
I

Gentil Vitorino Carara, Vitorino

Bosquett, Fidélix Bosquett,
Domingo Bardiní, Anastá
cio João Vieira, Antônio Pe-

Pedro

2° Tesoureiro _ Domín- dro Fontana, Martinho Fer-

g'OS Guarezi. nandes Vieira, Donato An-

r Para membros do Diretó- tônio Fernandes, Idoino Da
rio Distrital do Partido So- m ian i Prevê, Luiz Nezinho

cial Democrático: da Silva, Aristides Pereira,
'Domaz Damiani Préve, Antônio Albino Alano, Ar

Lourenço Dandolini, José cângelo Nandi, Manoel Pe
Rechia, Luiz Nandi, Eugê- re ira Medeiros, Francisco
nio Margoti, Elias Nieiro, De Pieri, Pedro Boneli, Se
F'el ix Simon, Pedro Bez bastião Formen tin, Natal

Fontana, Domingos Guare- Guarezi, Otávio Formentin,
z i, Frederico Cataneo, Gen- Ângelo Pedro Fontana e Ida
til Bez Fontana, Olivio Nan- lino Guarezi.

di, Pedro Cechinel, João Durante o conclave, se fi
Ilertcldo Vieira, Oscar F're- zeram ouvir vários orado

ta, Dário Francisco Rodri- res, havendo grande entusi
gues, Manoel Galdino Gar- asmo por parte dos conven

cia, José João Hildebrando cionais em número superior
de Jesus, Germano Niero, a duzentos.
Ângelo Salvam, Arernig io
Salvam, Luiz Roldão da Síl- :�;iJl - , �_":"�:�;iH�:,,:

,
.

va, José 'An tônio Alano, Joa
•

quim Perdoná, Germano

I Dez Font-ana, Ot'âvio Roldão
Coceira dos Pés I
Combalida nct.1.o Di.
Seus pés coçam, 'doem e' ardem

.anto a ponto de quasi ',enlouque-.
cê-lo? Sua pele racha, .descasca ou
sangra? A verdadeira causa ·de.taa
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo trtteiro e é
conhecido sob diversas den.IIlln.
ções., tais como Pé .de Atleta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby'" co
ceira. V. 'não pOde livrar-se deste.
sofrimentos senão depoIs de elimi
nar 'o germe causaçlor. Uma nova
descoberta, chamada Nlxoilo,·m.
faz parar a coceira em 7 minuto.,
combate os germenS 'em 24 horas e
torna à pele lisa, macia 'e ,'limpa
em 3 dias. Nixoderm dã tão bons
-resultados que oferece a garantia
de eliminar a coceira li! limpar a
pele não só·dos pés, como 'na'
maioria dos casos de afp.cções cutl
Íleas, espinhas, acne,' �r1eiras' e
'impingens' do rosto O\. do corpo.
Peça Nixodarm, ao seu farmacêu.
Uco, hoje mesmo. A nossa ea-

Mmode... ���ti!jo�
, rm. u lI,"iIIc.-- prO,teçao.

da Roza, Manoel Martins,
João Ezidro Borges, João

rara, Afonso Ma.rcom, Hilá
do Bosquett, Urbano Mar-

goti, Carlos Carara,- Dário

Gislon, Geremias Fomentin,
:3anto BUl'ato, Lodovico de,

Stefani, Albino Damiani,
José Domingos . de Souza,
T osé Zampareti, Devino Gua
i'ezi, Waldemar Bez Fonta-

Aluga-se uma casa para'Transportes Aéreos
l)equena família emCoquei-,... � A['os, Práia do Meio, na cha- \...ialarlnenSe;:-.. .
cara da, A FLORICULTU-

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIARA, vêr e tratar com o seu

A· G U A

Ú:tima convocação
r São convidados os senhores acionistas desta socie

I dade para a assembléia geral ordinária, a realizar-se
1 com qualquer número, em sua séde social à rua Felipe

nefício ,da mesma igreja, ------------ ; Schmidt, 14, nesta cidade de Florianó,polis, no dia 23 de
'1l1e aliás está em melhores I N G L E S A I I l\Iaio de 1953, às 15 horas para deliberarem a seguinte,

ORDEM DO DIAcOl1dições para atender aos
'

,

]Dr. João�!��Új���!era�O��!�, Coronel Ro-
I

forasteiros e pere�ri�os. : [fi ;,jl�'í' tIl.. .

'lh B' d ", H
' . Enh'etanto a drasbca me- --

,dngo Ferraz Koeler, senhora e fi o, rlga eno ono-
.

.
! O" T V Ario Ferraz Koeler senhora e filhos, Heitor Ferraz �oe- elida não pretende pre.lu-, T N I C A • A ,P E R I I

ler, senhora e filh�s, João Magalhães de Barros, senhora dicar o póbre, ao qual o vi- .

e filhas, Eurico Corino, senhora ·e filho�, convidam pa- gário protege permitindo-lrentes e amigos para a missa de sétimo dia que mandam'l d d
.

h� ,
. -

1 'd d
I 1es ven el' oces,' plll oes,

Icelebrar em mtençao a a ma de sua querl a e sau osa
'. . _(_'_O_o_o_

sogra, mãe e avó, sábado, dia 23 às 7 horas na Capela tOl'l'admho e laranJa. Tra-·. I

do Ginásio Cataririense.
-

i:andü-se exatamente do pe-.T IAn:ecipadament� agrade�.en: a todos que comparece- dodo �l::l l�ran.ia e d�' uma I e _egramasrem a esse ato ,de piedade cllsta. festa a be'lra do penmetro' retidos .

urbano, ocorre 'que todos os

cercados se enchem de for-
mosas pencas de .laranjas,
para gáudio dos que vem da

MISSA _ 70 DIA cidade frequentar os atos

PROFESSOR HERÁCLITO CARNEIRO RIBEIRO religiosos e as diversões d
O Doutor Henrique Rupp Junior, Diretor da Facul- festa da SS. Trindade.

dade de Direho de Santa Catarina, convida os senhores
. Oo_,

Pro:(essores e alunos para a missa, que a Faculdade fará _ Osvaldo Fel�nandes
celebrar na Catedral Metropolitana, no dia 22 do COl'- F I Mariazinha Tavares - Edu-
rente, sexta-feira, às 8,30 horas, no altar do Sagrado Co- I riqueza. em ser. ardo Machado _ Roberto
ração de Jesus, pelá alma do saudoso Pl'ofessor Des. Vlnbo eroolotado' Matiazzo _ Mári Villa r-HERÁCLITO CARNEIRO RIBEIRO.

J I
< o

Florianópolis, 20 de maio de 1953. (Silveira) I Olinto Zimermann.

N ,A S'" C O N V A l E S C, �:N:.Ç� S

Teleg-ramas retidos do dia
13 ao dia 18 de Maio:
I S�lino Montenegro
Jocalia Leocádio Rosa

MendolJça '_ Ana Silva
,

Camburi Baranco - Demos
tenes Lucena --,- Schreiner

����;elheiro Mafra 6. Fone ParticipaçãOCASA MISCELANIA distri. Laércio Polli e Senhora, participam aos parentes ehuidora dos Rli:�ios R_ C. A. ilmigos o nascimento de sua filha LAUDA' MARISVictor, Válvulas e Discos.
I
ocorrido em 18 do corrente na Maternidade "Dr. arlo�Rua Conselheiro Mafrlt. Corrêa".

- Leitura, discução e aprovação do balanço, con ta
de lucros e perdas, relatório da Diretoria e parecer
do conselho_ fiscal, relativo ao exercício de 1952.
- Eleicão do Conselho Fiscal e seus suplentes.
- Asslintos de interêsse social.

FIMianópolis, 16 de Maio de 1953 .

J. D. Ferreira Lima - Diretor - Presidente
._����-_._�--

PARTICIPACÃO
Dorval Borba e sra. participam 'aos parentes e pe�

sôas de suas relações, o contrato de casamento de sua
filha Irene com o sr. FRA�CrSCO.

Viúva Hilda Jasc:hke, participa aos parentes e

pessôas de S'das relações, o contrato de casamento de seu
filho Francisco com a srta. IRENE.

FRANCISCO e IRENE
.noivos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Doze de iCerâmica São· Caetanol
Agosto

RUI REY e sua grande orquestra, dia 8

de junho entrante, fará sua apresentação nos
salões do CLUBE DOZE ...

No salão de festas já se acham em expo

sição as fotos do formidável conjunto.
Acompanham a orquestra, vários canto

res e uma dançarina eximia, de plastica es

cultural ...
A apresentação de RUI REY, terá cunho

de excepcional brilhantismo, sendo que espe
ra-se grande assistência na noite de 8 de ju
nho ...

Com a apresentação da orquestra, have
rá soiree, que é deicada aos associados do
"Lira Tenis Clube" ...

O conjunto musical, com inumeros acor

deons-concertistas e lindas .garôtas cantoras,
executará seu imenso repertorio durante as

danças .. ;

A orquestra de RUI REY 'proporciona
verdadeiro show, dando um espetáculo com

pleto aos assistêntes . ..

RUI R:EY e sua grande osquestra, dia 8
de junho, no Clube Doze ...

_

Extraordinária noite de alegria, arte e

esplêndor ...
Reservas de mesas na secretaria do Clu

be Doze-:-das 8 ás 11 horas, diariamente ...

ULTRA SONO
TERAPIA

U MAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN·
TO PARA INFLAMAÇõES E DORES.

'

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

SINUSITES
E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.

TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

'DR. GUERREIRO
CONSULTÓRIO '-- VISCONDE DE OURO PRETO

IALTOS DA CASA BELO HORIZONTE; ,

,

RESID:F.:NCIA _ FELI1='E SCHMIDT N. 113.

TIJOLOS PREN�flIJOS. TELHAS, LADRI,
LHOS, R.ODAPÉS E MATERIAL REFRA

TÁRIO
PRONTA ENTREGA

OsnyGama & Cia.
!EROKIMU 'COELHO, 14 - Caixa ,Postal.

239 - Florianópolis
OTST1UBUIDORES

d
_

Viagem com segurança
e rapidez J'

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RA�IDO {(SUL-B,RASILEIRO»'
Florianópolis - Itajaí - Joínvlüe - Curitiba

Agência: 'fi,na Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

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

�d;4

;a �""

.��
/
•

-f4:m_ l/Tt7ff ()' cJ..eu
,

I
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nO novo BANeO AGRleOLA

A C'ooperó..tivo., de Cl"é�ito n! 1, do BRA�IL!
'

SEDE PROPRIA

�é1�n�.1b
FLORIR110POlIS - STR C/UfiR/NR

AS VERDURAS COLHIDAS EM CASA�
/

SAO ,SEMPRE MAIS SABOROSAS!

Para fazer uma boa horta .••

Comece adqu'irindo boas sementes !

E boas seme� tes, de germina
ção garantida, você encon

trará nos Postos de Venda:

({C. A. CARVALHO»
MERCADO PÚBLICO e

CASA AZUL (Ed. São Jorge)

• f°UVE-nAIIR-
RABA..'1ETE* COUVE MANTEIGA *

* NABO BRANCO * PF.PrNO

\Ir COUVE RABANO ,* F.RVIT.RA

* REPOLHO * ALFACE

• NABO AMABELO * CENOURA

• TOl\IATE * BF.TERRABA

J

DIRETAMENft DA
F R " N ç" PARA

n.oRIANOPOLJ, J '

I•••A
As 5 _ 8hs.

Gary COOPER - Jane

GREER em:

AGORA ESTAMOS NA

I MARINHA

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 _ 3,50
Livre.

As 8hs.

'Gene KELLY _ Frank

SINATRA - Ann MILLER

em:

UM DIA EM NOVA YORI{

No programa:
· I Cin e Jornal. Nac.

I Preços: 6,20 _ 3,50 -

j Imp. até 14 Ano, .

�I.' •.rr
As 8,30hs.

Cnry COOPER _ Jane'
GT�EER em:

I, AGORA ESTAMOS NA

I
MARINHA

No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 _ 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.

Gene KELY - Katharine
KRAYSON em:

A FILHA DO COMAN.
DANTE

No programa:

Cine Jornal, Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.

Monte HALE em:

CONTRABANDISTAS DA

FRONTEIRA

Lon CHANEY JR. em:

A MALDIÇÃO DA TORRE

I Continuaeão do seriado: '

: O SUPER HOMEM

I
Continnação do seriado:

O MISTERlO DO DISCO

VOADOR

Oficial Administrativo
Prepare-se convenientemente para êste

CONCURSO DO D. A. S. P.

Português
Oramátlca .. , :..... Cr$ 40,00
Redacào , '. '

' Cr$ 20,0<;>
Direito Constituciona'l Cr$ 30,00
Direito Civil e Penal ., Cr$ 30,00
Direito Admin istrutivo Cr$ 30,00
Estn tist ica .'.......................... Cr$ 30,00

Matemática
Aritmética ',' Cr$ 30,00
Ã,lgebra ' '....... Cr$ 20,00
Geografia '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. o-s 30,00
Pontos organizados pelos professores: Luiz A. P.

Vitória, Edgar Wilken, Tesla de Medeiros, Hugo Laércio
de Barros, Ruy Kremer e Sebastião Advíncola. Rigoro-
samente den tro dos programas oficiais.

'

Atendemos por vale ou Reembolso Postal _ Porte
Aéreo, mais Cr$ 50,00. Porte simples, mais Cr$ 15,00.

Pedidos <de menos de C\'$ 50,00, só serão atendidos
mediante vale postal ou valor declarado, mais Cr$ 5,00
po r matéria para' porte aéreo.

-

Pedidos ao I. N. C. A, _ Praia de Botafogo, 526
-_ RIO-

-------,--_--
\

Ponlos para Concursso.
,

a) ESCRITUIURIO (exame em Agosto)
_ Coleção Completa Cr$ 200,00

b) FISCAL DE CONSUMO (exames
na 2a. quinzena de Maio)

-, Coleção Completa Cr$ 270,00
c) TEZOUREIRO _ AUXILIAR 'DO

r. A. P. I.
_ Curso de Português Básico, por Luiz A.

P. Vitória Cr$ 50,00
_ Contabilidade Geral, por Edgar Wilken Cr$ 50,00

d ) DIVERSOS CONCURSOS:' -

'

_ Estatística ;........... Cr$ 30,00
_ 400 testes de Português, passados no

. D. ,A. S. P., resolvidos Cr$ 30,00
- último Concurso de Escriturário (ques-

tões resolvidas) Cr$ 30,00
_ Atendemos pelo REEMBOLSO POSTAL. Facam

seus pedidos ao J. N. C. A., Praia de Botaf'ogo, 526- _
RIO. Porte' Aéreo mais Cr$ 50,00. Simples, mais .

Cr$ 15,00.

OLHOS, - OtJVlJ)()8 - NAIUZ .'QAaGAlft'-'

DR.. GUERREIRO DA FONSECA
••,.tUJata •• B...ltal

Receita de Oeules - Exàme d. li'ua40 d. Olho vara
Cl•• llifieaçlo da Pre.alo Arterial.

'Moderaa Aparelha"em.
Conault6l't. '_ Vlllcn.d. ti. Our« Pl'.to t,

, KRAYSON em:No programa:

tine Jornal. Nac.

Preço: 3,50 único.
. Imp. até 14 anos.

A FILHA DO COMAN�
DANTE

f3L€>VIA
EstreUo

No programa:
, Cine Jornal. Nae,

Preços: 1,00 _ 3,50
As 8,30hs.

Gene KELY _ Katharine Imp, até 14 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c $AS

Mo�elàr
,

Rua Trajano 7 e lo�elar �e
. Móveis, Rua Trajano, 33

Mesmo em tempos inteiramente normais
OS PREÇOS A�AIXO

Seriam um motivo de agradável surpresa
QUANTO MAIS AGORA

quando as mercadorias e utilidades encarecem
QUASI

que de hora em hora
SÃO PREÇOS

de despedida e de brinde aos seus fregueses
de quasi 30 ANOS

que a velha A MODELAR oferece
antes de entrar em completa reíôrma.

(

/

Eis alguns dêsses Preços: Ternos pura lã Golombeck à
'remos de superior sarja à
Cerca de mil ternos de f ínísslma lã ponteada,

em casemira, gabardine, sarja, com aca-

bamento perfeito de Cr$ 1.000;00 à .

1.200,00 por ; .

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

Pijamas superior Eellizia à
Capas gabardine com schantung da marca

"Impex" à
Capas gabardine schantung "Impex" à
Capas gabardine finíssimas fio' australiano

de Cr$ 1.200,00 por .

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

CASACOS E TAILLEURS

à 155,00

à 265,00
.à 168,00
à 173,00
à 270,00
à 189,00
à 315,oó
à 395,00
à 435,00

à 615,00
à 635,00
à 990,00
à 700,00

Casacos compridos ',' .

Casacos Compridos, pura lá, forrados que
valem Cr$ AOO,oo .

Casacos pura lã 2/4 .

Casacos pura lã % .

Casacos 2/4 godé, lã Cotelê .

Casacos 2/4 bem godé
.

. .

Casacos finíssima lã Cotelê .

Casacos veludo superior 2/4 .

Casacos Veludo Italiano .

Casacos modê los finíssimos de valor médio
de Cr$ 1.000,00 : .

Casacos N,áylon Nacional .

Casacos Naylon Americ, compridos .

Ta illeurs gabardini pura lã ;

'I'a illeu rs pura lã nas cores preta, marinha e

cinza
_

.. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à 345,00
Tailleurs em finissimo tecido petit poule ... à . 490,00

MALHAS

Milhares de casaquinhos, conjuntos, blusas,

uma verdadeira maravilha de-lindos por
preços jámais imaginado como possíveisARTIGOS. PAR.A HOMENS

2.000 ternos de perfeito acabamento de corte

elegante e moderno
, Capas, Poulovers etc. Camisas, Conjuntos

Saragossy, etc., etc.
Terr.os 1J2 lã, forro de seda .. � . . . . . . . . . . . .. à 155,00
Ternos 1J2 lã, forro inteiro à 189,00
Ternos sarja marinho só' em tamanho 48 .:. à 330,00
Ternos tropical de perfeito acabamento

.

à. 375,00

MEIAS
Realce malha 51
Star malha 51 .

Super Leda .

Meia Indesmealhâvel .

Meia Super fina Malha 54 de 90,00 .

Meia Rosita sem costura de 90,00 .

,

'.,

J

385,00
455,00

Mela Visette jnalha 60 de 90,00 à
Meia Visette malha 60 de 90,00 à

62,00
65,00

PELES

790,00
7,00
33,00
88,00
105,00

o estabelecimento que há cerca de 30 anos

tem fornecido .a quasi totalida-de dos ca

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

preços extraordinàriamente baratos:
Casacos de Pele 2/4 desde .

Casacos de Pele compridos _ .

Casacos de Pele Lontra .

Casacos de Pele Dorê .

1.100,úo
1.450,00
1.650,00
3.590,00

395,00
455,00

875,00
615,00
155,00

ROUPAS BRANCAS

Como sempre possua
.

o Estabelecimento um

grande sortimento de roupas brancas, in
clusive artigos finíssimos para enxovaes.

Temos desde o artigo mais modesto até
° mais apurado luxo e 'bom gosto.

ótimas Camisolas bordadas _
_ à

Camisolas boas, cambraias c/renda :. -à
Camisolas boas,. cambnaías, c/rendas - .J .. v, à
C amisolas de Jersey ',' à
.;ogos de (2 peças) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. à
Combinações Lingerie desde .

Combinações de setim renda bordada : .

Combinações Alto da Serra de Petrópolis ..

Combinações Setim Lingerie .

Calças de meia, bôas, 1 Cr$ 6,00, , Dr.

45,00
89,00
89,00
105,00
98,00
35,00
63,0(\
59,00
83,00
60,00

à 29;00
à 28,-00
à 43,00
à .43,00
à. 65,00
à 62,00

A refórma do prédio terá início no mês
de Julho, próximo, quando o remanescente do
estôque e escritório da casa de Modas passa
rão para o prédio n- 33 da rua Trajano, onde
se acha instalado o estabelecimento de Móveis
e Tapetes da mesma firma.

Como o espaço alí é insuficiente para a

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

cedendo os

,

SEGUINTES GRANDIOSOS DESCONTOS:

COM 25% DE ABATIMENTO
Tecidos para cortinas - Tecidos pára
decorações - Marquísetes=-Gobelíns
---Damascos - Lustres e- Tapetes

COM 15% DE ABATIMENTO

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

.

e Faqueiros'
/

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

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

Móveis de ferro esmaltado - PELOS PREÇOS E COM O GRANDE DESêeNTO CONCEDIDO

AS MERCADORIAS VÃO VOAR RApIDAMENTE
COMPRAR LOGO é do SEU PRÓPRIO e MAXIMO INTERESSE _""..-_........::�����������Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o IAumento .

Virá...IPara o PREFEITO!-

I E O SALÁ.RIO-FAMILIA DOS OPERARIOS 1 !
o sr. Gercino Silva, líder (Cr$ 11.000,,00) os vencimen- (Ass.) GERCINO SILVA. Secretários do Govêrno. E OS FUNCIONÁRIOS E ,ta cruzeiros, equiparando- o Município, que póde paga>:do Govêrno Municipal, na tos do Prefeito Municipal de I Não há a fugir desse di- OPERÁRIOS?.. os aos dos servidores públi- onze mil cruzeiros de venci-Câmara, apresentou o Pro- Florianópolis, a partir de Justa, não há dúvida, a reito, em assim a lei deter-I

'. ! cos do Estado e da União.' mentos ao Chefe do Execu-jeto-de-Iei que, abaixo,
'

janeiro de 1953. medida, uma vez que vem! minando que o Prefeito �e I Concomitantemente.' o. sr. Enquanto que -o líder apre- tivo, havendo um aumento'transcrevemos para conheci-I'
Art. 2° - O Executivo su- ela, por equidade, equiparar l Florianópolis venha a per- I

Álvaro Millen da S.llvelra, senta projeto aumentando de mais de 30%, também pomenta público: plementará a dotação orça- os vencimentos do Chefe do I ceber, mesmo a contar de da bancada Pessedista na mais de 30 por cento os ven- derá atender às necessidn-
I
mentáría própria na q��ntia Executivo Municipal aos de janeiro do corrente a?o, .. C�mara, apI:esentou indi<;a- cimentos do sr. Prefeito, }>a- des do seu funcionalismo ePROJETO DE RESOLU-

'I
que se tornar necessarra, Secretários d'Estado, Até Cr$: 11.000,00, onze mil cru- çao no sentido de, tambem ra tal havendo recursos, jus- operarros, que percebemçÃO N. 15 I bem há pouco, quando as zeiros. atendendo razões de. ordem to, também, que o salário, vencimentos e salários mui-O Povo de Florianópolis, Art. 3° - Esta resolução Câmaras não fixavam o sub- moral, o salário-família dos família do funcionalismo se- to inferiores aos que preci-decreta por seus represen- entrará em vigor na data da sidio e a representação do E para tal, há recursos funcionários municipais, que ja elevado e, ainda, majora- sam perceber, ante o eleva-tantes e eu promulgo a se- sua publicação, revogadas Prefeito Municipal o Exe- orçamentár-ios, conforme se I atualmente percebem...... do o salário dos trabalha, do custo de vida, de maisguínte Resolução: as disposições em contrário. cutivo Estadual o fazia, na I

infere do artigo 20. do r�fe-I' c-s 60,00, sessenta cruzei- II dores do Município, �am�€m 140%, nestes
, úl�imos anos,Art. 1° - Ficam fixados' S.' S., em 12 de maio de mesma base dos seus !,uxi- !

rido projeto-de-lei, acm�a 1',08, ser elevado para. . . . . .. a com�çar �e 1� d: J.anelrJ. I segundo
o proprro Governa-'1' 1191':3 Iiares diretos, que sao os transcrito. Cr$ 150,00, cento e cmquen-I ASSIm, nao ha duvida que I dor ..

em onze mi ·cruzelros ;).

__ _-- _..;, _

I fRENTE A' DOPS!

IDesta feita, os larápios fizéram
I «detese» no Serviço, de Def�sa

Sanifária Vegetal.... I
ULTIMAMENTE a crôn i- sidências, con;o, �ambém, em 10. Serviço

de ,Defesa �anitá-I r"ca policial tem registado repartições públicas.
.

na Vegetal, a rua Vls�o��e '",,-__ ",,
_

longa série de roubos e f'ur- t Na semana corrente, dOIS de Ouro Preto, 67, edificio
tos nesta Capital, constitu-, roubos já registamos: Ainda I que está lo:alizado à frente

d indo o assunto razão para ontem, a do aventureiro que, da Delegacia da Ordem Po

Emprim8ira d,iscossão, aprova o movimentação das autor-ida- depois de roubar no FO,TO lí:i;a e Social, tan:bém foi

P f·t des policiais e desenvolvi- REAL, acabou sendo pI:eS?, visitado por .ladrao ou la-

um empre'stimo à re 81 ora menta de providências râpi- horas após, pelo pro?rIeta- drões. Os mehantes, segun-

L
• das e pré-estudados, para a ,rio daquele estabelecimento do apuramos, entr�ram pe-

" de ales captura da quadrilha que' fotográfico. los fundos, e, depois de gal-
c) declarar os signatá- está agindo, não só nas re-

\ Na madrugada de ontem, garem uma das janelas, con-

oJ;:i:!!.ê��iad/;�1�:;5�.. de
�1�n�OsStea!la�d�a!�:d�i::��,.pr;:�� a.�(>�-a()"'r-aO-s ()�)'_'e(�)C-I() -�I·() I-�()o-s(· �����::: i����l����nz!a:���Secretaria: Lerioir Vargas

j f R bd) dirigir a eleição da e esa. . . ou aram um pe-Ferreira e Elpídio Barbosa.,
f t dMesa e dar-lhe posse. queno co re, con en o aHora do Expediente

ti d C <1!1 6000
.

§ 20 - Eleita e empossa- qu an Ia e rs u, ,00, seisO primeiro orador da ses-

'mil cruzeiros e alguns do-são, deputado Braz Alves, �a n: l\�esa, �em como, sua
Esta fôlha publicou, a 20 do corrente, uma como re-

cumentos de firmas do inte-apresentou um projeto de Lorrusaao Pelmanente,qua:l- portagem versando um permetido, que a LV.T.P. perpe- .'
• d E t d td f ncerrar se ao

"',
. , .

tid
rror o s a o, en re aslei, que autoriza o Govêrno o 01' o caso, e - -

"trara por falsa analogia com os partícípíos come I o, .

d d J' '1.

os trabalhos da Câmara até· ". ., • quais a praça e omvi e.do Estado, .a adquirir um
., ._' ..

; remetido, prometido, intrometido, etc.
., A Polícia encontrou noterreno, por doação, no mu- sua prrmeira reumao ardi-I Se me f'ôr permitido porei um dedo no assunto, ja .

t I d I êdí
, .

trári não '
A' qum a aque e pre 10, umanicipio de Brusque, para a nana, se ao con rarro

I
que familiarizado com os erros de portugues, muitas

t d
'.

tid G· E deliberar a maioria de seus veze's os corrtgi quando tui lente da cadeira de língua a}mpta eb, caixa, dq�leh c.on 1-construção e um rupo s-

b
.

,
_. 1 la am em em in eira acolai'. mem ros.

. -;- e literatura vernáculas no -Instituto de Educaçao do Es-
S S 21 de mala de importância de .

. ., em, .

tado, aqui em Ploríauôpolis.191':3
I o-s 1.594,00.o

., . . F-amiliarizei-me com as cíncadas �m que eu e os a u-
O fato foi IlevadoEmpréstimo para a Prefeí-

nos incorríamos no decorrer das aulas. Lembro-me de
tur� de Lajes'

. asneiras minhas tanto quanto recordo as dos antigosFoi aprovado, em la
".
dís-

discentes do curso normal. Álvaro Guerra, meu velho
cussão o projeto de lei n.

professor. no Mackenzie College, de São Paulo, costuma-
226-52,. de autOria do depu-

va dizer que "os discípulos não erram,,, apenas de
tado Ribas Ramos, q.ue auto: sacertam". Os mestres, êsses, é que erram. E o grandeE t d f impr.essões digitais, o quel'Íza ? .s a o a a lany8r o

(na-o haverá outro adJ'etivo?) Ruy Barbosa, na ultra-fa-.

d 'lão conseguiram, .•emprestImo e
:. mosa Réplica; às páginas 10, 2a coluna, in fine" doutri-

_C�$ 3.500.000,�0 que a PI�- nou magistralmente: II· t C Ifeitura d� Lajes,
, C?ntrall' "Sem chegar ao' paradoxo de Eça, no Fradique fi mira0 8 ar oscom a Caixa EconomlCa Fe-

Mendes, "ninguém sabe escrever", "uma verdade há, que d S 11 •

deral, �u outro qua:q�er es-
me não assusta, porque é universal e de universal con- a '" uaroelrotabeleclmento bancano.
senso: não há escritor sem erro". Após 10nga.viageÍn de l\l�

U T I grama' No parágrafo anterior, já o mesmo Ruy -se antecipa, peção às reparti'ções da Ma-
O d d D· m â e dnha de Guerra, no Rior em o la (i ;:angrando-se em saúde e dando-nos lição ex-cathedra:Da Ordem do Dia cons-

"A provarem, de feito" que eu houvesse resvalado em al- Grande do Sul, retornou, on�
tau: Quando comemorámos. a- guus erros de vernaculidade, que é o que se teria pro- tem, via aérea; a esta Capi-

A 2a. discussão e votação qui, no dia libertário de 13 ,'ado contra mim, senão essa eterna falibilidade, humana, tal, havendo sido recepcio.
do projeto de lei n. 201-52, de maio, o 40° ano de vida 2UjO estigmas ninguém evita neste mundo, sendo comuns nado no aéroporto da Base
que considera de utilidade de O Estado, recebemos cen- <lOS mais insignes mestres do escrever?'" Aérea, por auxiliares e pcr-Cl b Ati 'tO C I

.

sonalidades do' mundo ufi-pública o u e e ICO a- tenas de despachos te egra- Na realidade, o Mestre incomparável, o baiano mag-tarÍnense.· Aprovado. ficos e comovedores. nífico, luminar das mais belas páginas que já se escre- cial, o sr. Almirante Ca!'l<ls
A discussão e votação do Um dêsses despachos, po- veram no Brasil, cometeu um êrro de regência, um sole. da Silveira Carneiro, ilustl�e.

t di' 10 53 e' 'b' Comandante do VO Dist.ritoproJe o e el n. -

, qu rém, ferIU a nossa senSI 1- cismo quase imperdQável, em terreno que lhe era de fá-
dautoriza o aumento do nú- !idade, de maneira tal, que �'il amanho, larga semeadura e cêntupla colheita. Naval e Presidente o Cur-

mel'o de membros da Comis- nos deixou emocionados até Lá está, na pág. 212, op. cit., um "Reprovando ambos ;;;0 de Expansão Cultural" do
sào de Energia Elétrica. A- o íntimo p�Ilsar do coração. à!es, eu me não quereria ver obrigado a optar por um ou qual' foi fundador.
J)I·ovado. Vamos, uma vez mais, re- por outro". O grito é meu. Os demais, idem. O ESTADO cumprimen�A discu,ssão e votação do produzí-lo como coisa que Evidentemente a correção se impõe, trocando o "re- ta-o, cordial e respeitosa-lJl'ojeto de lei n. 13-53, que jámais apag_aremos da per- provando ambos êles" pelas fotmas certas, a saber: "re- mente.
modifica o artigo 36 da Lei petuidade do nosso afeto e provando-os a ambos", ou "a ambos reprovando".

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

Orgânica dos Municípios, ia legião-de-hOllra. do nosso Ao certo, Ruy, advogado gramatical em tantas pá-.

47) ., Encontra-se na Coap,(Lei n. 22, de 14-11- .' con- ;leitO. É uma condecoração a ginas da Réplica, 10graI'ia defender-se, com o brilho so-
I' ':'siderada inconstitucional lue damos o melhor apreço: lar da sua pena, até nessa queda 'sintática, em que a mão há dias, menÍorandum

pe'o -1'ribunàl de Justiça. 'Viúva Albani, filhos e gen- lhe escorregou, apoiando-se em exemplos clássicos. Nos de mtoristas da EmprêsaCom a nala'vra o deputa- ros desejam, nesta data, a- clássicos, \porém, há de tudo e plj.ra tudo. Para o torto e Florianópolis S. A., pleitedo L2110il" Vargas Ferreira, oresentar parabens ao dire- para o· direito. Em Vieira, na "Conjugação do verbo ando aumento de salários.:iu,tificu a sua emenda ao �or e demais componentes, ftapio';, esharro com isto: "
... todo êle aplicam despo-jll'ojetti. que é -do seguinte para que O Estado continue ticamente às execuções na rapina".teor: na vanguarda da verdade, A revisão gramatical, em lugar do "todo êle"" emen-El\fENDA SUBSTITUTIVA ;leIo povo catarinense". daria quiçá: "todo.o aplicam" 'ou "aJ1licam-no todo". !:lasse de servidores do pú-A O PROJETO DE LEl N. Na vanguarda" de fato, O 'Desembargador Fontes, se não me engano, já uma13-52 Exma. Senhora Albani, pros- vez discordou, em palestra comigo, de que tal regênciaArt. 36 - A partir do pri- ;eguiremos, com a mira fei- fôsse condenável. .

mc:ro dia de seu mandato, a para a defesa dos nossos E êle sabe português, como poucos o sabem./), vUeadores, diplomados ,e �onterrâneos, dos nossos pa- Mas eu, nesse particular, divirjo convictamente do tallte aumento do custo de
e'.e:tos, reunir-se-ão, em rícios, dignos de que as :,;abedor e amigo,. que, aliás, muito boas lições me deu, vida.
;:,<;;sões preparatórias, sob a causas populares venham a em gramática portuguêsa. Divirjo porque, se é êrro di- Negar-lhes êsse direito, éJlresidt;ncia do mais idoso, riuufar, um dia, dêstes dias zer" "vejo êle todo", êrro será, ela por ela,. escreverr:1l'l1 0'3 atos de compromis- pesados e escuros da atuali· '.'aplicam êle todo", e "aplicam todo êle". Não se diz,,.() f:o:;;�e e instalação da Câ- dade. limpamente, "vejo êle", sem pecha de solecismo, arcaismoniara. Lem como, de .eleição Muito obrigados,' Exma, ou brasileirismo. Não se há de: dizer, portanto, "vejo êlee posse de sua Mesa. Sra. Albani! Não arredare- todo" ou "vejo todo êle" e "aplicam todo êle".� 10 - Ao Presidente das mos pé da brecha em que Já me distanciei, um tanto, do permetido, da LV.T.P.,sessões preparatórias com- l10S temos colocado. Em tro- que se ivetepou, nos dizeres da tabuleta.petirá: �a do seu cumprimento, tão Essa batatinha, no meu humilde parecer" não há
a) Receber os diplomas ,ignificativo, fazemos esta quem a. engula. Como quer que seja, dêsafoguei o trândos vereadores, depois de promessa, em que especial- fitO, além de achar matéria para um comentário de mes

ter submetido o seu à apre- mente lhe damos o nosso a- ire-escola, cuja ciência é pouca, proporcional ao espírito ônibus,dação dos representantes; 1Tadecimento, o nosso reco- limitado que ainda me leva a tomar a serio os êrros nesseb) ler o têrmo de com- nhecimento, a nossa fé, pela chinfrins, em época de preços tão majorados.
I 1'0 .••promisso e posse que, repe- verdade, pela luta quotidia- De quem é a culpa? Ora! Do Govêrno ... Nem setido em voz alta pelos verea-I na, llelo esfôrço constante discute. Assim, o que eles pedem

dores, será por todos assi- em bem de todos e da terra: é o reconhecimento do seu
nado; catarillense. I BARREIROS FILHO direito.

Floriánópolis, Sexta-feira, 22 de Maio de 1953

Assembléia Legislativa

ao co

-iheclrnento da Delegacia de
Polícia, tendo estado na

quela repart íçâo, peritos do
Gabinete de .. IdentificáÇão
com a finalidade de colher

Essa honrada e modesta

blico, merece, também,
melhora, em seus salários,
a fim de fazer face ao cons-

não lhes conceder, também
um lugar ao Sol. ..

Enquanto as demais clas
ses vem tendo melhoria de
]ladrão de vida" �laro está
que a dos motoristas, que
trabalham nas linhas de

não pode ficar'
estado de desampa-

-'I

�
Àinda hoje devemos referências à nossa festi-

nha do 400 aniversário d' O ESTADO.
O Savas, do dito Armazem, obriga-nos, tod-os o

ano, ao' uso pirotécnico de expluir tantos rojões,
quantos os anos' de vida. Com a devida vênia do CeL

, .

it I'
. \

Trogilio, especaram, a meia-non e, a I no cais, qua-
renta foguetões.

TIm boêmio, que passava, já um tanto aperitiva
do, parou, assenhorou-se da causa e, ironicamente,
indagou:

- E' homenagem do, govêrno?

,

x

Aqui na redação, pela manhã, era indiana a

flIa das gentilezas.
.

Lá de baixo, da' entrada, anunciaram:
- Mais engradados de cerveja. Oferta do ins-

petor da Antártica, sr. Emilio Guasque!
- Que guasqueaço! Suba!
Novo anúncio:
- Doces e mais doces! Gruta de Fátima!
Enquanto a bandeja subia,' o trocadilho era

craniado. Mas teve que ba ixar em diligência i
- Salve ela! Que beleza l
- Que é a beleza? E' a ordem na variedade, di-

zem os filosofas. Ei-Ia!
Lá de baixo:
- Barrosa!
- Que é que é barrosa?
- Sanduiches e pastéis do Bar Rosa!
- Esse já veio completo, então!
O revisor avançou nos pastéis:
- De raiva! O Merico a fazer concorrência aos

meus.

O Prof. Ari Machado, já presente, provou e

suspirou:
'- Pastéis? E' comigo!

esses, nem os do Diário!
x

Mais apetitosos que

- 'l'elegrarna especial!
- De quem?
- Do deputado Oswaldo Cabral!
E o dr. Madeira Neves lá se foi, cantarolando:

Você me ensina a fazer renda,
Que eu' te ensino namorá!!!

x

O Ceceu reclamou um coquetel. O Adão espa-
lhou-se:

- Isso é com os bars! .Venha o Marítimo!
E surgiram litros de vermute e conhaqúe.
.- Venha o Danúbio!
Apareceu outro litro de fina mistura. O Adão
misturou tudo. O. Ceceu provou:
- Se não faltasse gin, estaria modelar!
- 'Tragam o gin d' A Modelar!

.

Já na mesa, o dr. Lerner Rodrigues, presidente
do, P.T.B., trincando um salgadinho todo cheio' de
enfeites, quís saber:

- Isto aqui, além de estar no ponto, esta chie!
De onde é?

- Do Ponto-Chic!
O Carlos da Costa Pereira cochichou ao ouvido

do Gustavo.
- Esse camarão está soberano.
- E' da Soberana mesmo!
Lá ilo adega, em que fôra transformada a sala

do arquivo, o Artur, da Faculdade de Direito, fazia
brindes esportivos:

Ao Orhcldo Damiani, nada? Tudo!
- Ao Chiquinho um hip-hip-hul'ra!
Na cabeceira da mesa, o diretor do Diário da

Tarde ia levando, em passo de girafa: de vagar e
sempre. Ao seu lado, o deputado Cássio Medeiros
diretor da Alvorada. '

'

Você está vendo aquele prato de croquetes,de Da. Manita. ótimos.
- Você' quer aqui, Ari?
- Cace-o, Cássio!
Lá pelas tantas surgiu enorme tainha recheada,do Restaurante Rosa.
O Tte. Ildefonso Juvenal atacou-a, manu-mUitari:
- ,Uma especialidade, seu doutor! Uma deli

ciosa especialidade, seu ilustre (loutor'
- O Restaurante Rosa ,é �esmo' uma
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