
COM AS NOSSAS MÃOS NAS MÃOS DOS OPERÁRIOS SAUDAMO-LOS FRATERNALMENTE, NESTE DIA QUE O MUN-

DO INTEIRO LHE DEDICA. AOS TRABAL ��,nOR.ES BRASiLEIROS, EM GERAL, AOS CATAR1NENSES, EM PARTICULAR,

O NOSSO COMOVIDO ABRAÇO DE AGRADECIMENTO PELO ESPí.RITO CIVICO DEMONSTRADO N�STES DIAS DE CRISE
li

E SOFRIMENTO. QUE DEUS; SÔBRE ELES DESÇA SUAS BÊNÇÃOS MAIS GENEROSAS E_LHES DE, EM FELICIDADES, O f

QUE O BRASIL E SANTA CATARINA LHES DEVEM� EM GRATIDAO.
--------------------------------------------------------------
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..o__o__O�)__«, ro�o�O�O�O�(il Sustado O Embarque Da
I Ru:��:R de ',: l�od!S s��::!;!: ',-lI :Banba Dos EE. UU�i Arruda Ramo.

c ,RIO, 30 (V. A.) - Não

1
ass im, ser dístribuida pela

,� e, Ano XXXIX. -,� se- fará mais a importação própr ia �OFAP a?s �are-
c, GERENTE , de 10 mil toneladas de ba- jistas, a fim de evitar que

Dominsos F. * - N 11 677
� nha norte-americana, pre- o produto chegue ao con.su-

e

A· .. i·· -, tendida por George Pretes- midor por preço proibitivo.

I . de qUino ;:;. II,
d I d

.

... '()�()�O�()'_'()__O'" co. o escan a o a impor-
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tação acima dos preços em

Edição de- hoje - 8 págs. Florianópolis, Sexta-feira, lO de Maio de 1953 Cr$ 1,00 vigor, denunciado, mereceu
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Nota's PolítlcaS .

'.

da GOFAP, que ontem de-
. .

'I'"
. HOJE - "Dia do Tra-

terminou fôsse sustada a

balho" - não haverá ex- referida encomenda.

ções com o povo e com o ou-
I

.

I

••

pediente nem trabalho na OUTRAS IMPORTAÇÕES
tro Poder. I 10 de maio. Feriado nacional. E justamente redação e oficinas de "O A portaria que anula o

Daí porque, pisando os
porque se conferem a.o trabalho as honras do ESTADO" que só tornará negócio articulado pelo gru-

interesses coletivos e ferin-
" dia; não há trabalho na data de hoje. O para- po Petresco-Amertrade de-

d it que deve na-o a circular depois-de- a-
'veI'a' ser submetida hoje aoo o respei o "àoxo desta síncope do. labor diário revela que c

aos deputados, mas ao Po- êle, como a saúde, quando falta, aí é que se lhe manhã, domingo. plenário da COFAP. A me-

der Legislativo, resolveu re. dá o devido preço, aí é que tem a significação di da não atinge, porém, a

formar o critério dos Ian- excepcional a pontua-lo, tão necessário ao ho- (tr-Iafla-O dtl Sob _ importação da banha recen-

çamentos da taxa de água e mem como o ar que respira, como o sangue que U.... U temente adquirida na Ar-

esgotos.. Com isso, sem lei, circula, como o coração que palpita a tanger os P I gen tin a e no Uruguai, nem resporidente a êste ario.

revogou a lei e aprovou rebates da existência humana em sua plenitude. re e.i; li tÁ as importações que a Amer- A lista de candidatos se

o p r, o j e t o que o po- Sem o trabalho, não haveria civilização, trad e fêz da América do
I mantém em segrêdo, porém

der competente rejeitara, nem cultura, nem comércio, nem Indústria, nem RIO, 30 (V. A.) - 'Invo- Norte e já foram desembar- '

-

tãI d Brasil
.

I sabe-se que na mesma es ao
A lei n? 11 está em p e- , livro, nem imprensa ... Conclua o leitor, por si can d o o exemplo de outras ca as no rasi em sua mal-

,

no vigor. A sua interpreta" mesmo, em sua casa, junto à família, o que seria ar parte. '\ incluídos: o ex-presidente.
.

d grandes capitais, como a EdU idcão, fixada pela tradição e do mundo 'sem o trabalho. Após anular a compra da dos sta os n i os, sr.
'

- d lt de São Paulo e o de outros b h
.

COFAP
..

23 anos, nao po e ser a e- Escritor, médico, aluno, jornalista e [orna- an a americana a Harry Truman; o ex-mims-

rada pelo Executivo. So- leiro, padre. e leigo, via-férrea, estrada" escola, países o deputado Bren8 da determinara a realização de tro das Relações Exteriores
mente o Legislativo pode tudo, enfim, são agentes do trabalho ou seus Silveira apresentou ontem à estudos para a importação do Brasil, sr. Raul Fernan-
revogar essa lei; sómente o produtos.' Câmara projeto insti.tuindo do produto de países onde o

Judícíárío pode modificar- ! Banca de advogado" laboratório, ôlho clí- Sub-Prefeituras no Distr í- Brasil disponha de saldos

lhe a interpretação. l nico e intervenção cirúrgica, volante de automó- em cambiais.
d t d C 1 to Federal. I d

,.

d E dO ilustre epu a o e so vel, amanho e cultivo da terra, carga e descar- A an u ação o negocio e menta uropeu : o con e

Ramos Branco sabe disso, i ga de navio, vôo de avião, tipografia, fileira mi- O projeto da nova reda- banha articulado por Pe- Coudenhove-Kalergí, patro-
que e trivialidade em ;naté- i Jitar, ordem civil, organismo social, intercâmbio cão ao artigo 41 e ao seu tresco-Amedrade veio pôr cinador da União Européia'
ria de direito. O govêrno tam 1 transatlântico ou transaéreo, transandíno ou parágrafo único da Lei n. em evidência o absurdo da,

id t d M'.'-

•
!

• 'e o ex-preSI en e o eXI-
bém não ignora ISSO, apesar i transpacífico, - eí-Io, o trabalho universal, oní- 217, de 15 de janeiro de portaria 26, que outorgou ao

.

R híd f' dos apesares. E tanto não o I d ltí d Itif
.

t Sindicato dos Atacadistas co, sr, Miguel Aleman Val-
ece I o por um pre ei-

'lt'
I m� o, m.u ,.Imo o, m.u I ?rme e, on!presen e. 19'18 (Lei Orgânica do Dis-

tu pessedista, o. .sr, goyerna- ignora que, no ano u Imo,! Mll especíalsdades, mil círcunstâncias, pela. .' em Gêneros Alimentícios, des.

dor: numa fala, atirou-se solicító.u ao Legislativa ou_.,I" -idéiª;�.Mela. educação, pelo manejo, sempre o I tiito Fede�'al) dispon do : desta capital; o monopólio -,-
_

aos' representantes dêsse tra lei, revl;>gante .dll- atu�1" tl'�bal� çllr'r-<f<!_tl• ..e- quântàl olt"rfU'fitaad ";a ;Vi-� � -·...,i19 Dis_,tril? ���er:alJ por da distribuicão das merca- ,Vacina coo,tra. a
partido e ao ex-governador

I
Mas, o ql�e o sr, Bor,nh�u- ,

da ofér�c�. J."".' '" lll�iativa c1(J ,pi'éf�it;o, �ou- d()l<i�'�" imp'Ol=tadas, ]iJ�là� CO�

por êle e,leito, esquecido de sen quer e mostrar. que faz " Pràticamente, o patriotismo consiste, sobre- de quatro quintos da re- FAP. ·paràlísla infaoUI
que, nas homenagens que e qesfaz._.sem precisar .da tudo, no trabalho, disse-o o primeiro gênio verbal, presen taçã o da Câmara de

.

f d
blé t _ Ao q'uE'(fomos in arma o;

lhe' estavam sendo presta-] Assem ela, como eve a ln-

I o ímpar e incomparável cidadãó e lidador brasí- .,
. N'OVA IORQUE, 30 (U.

.

d d 1 Vereadores será dividido o coronel Helio Braga ja re-

das ao lado do anfitrião, genuídade e ec arar em Ieiro Rui Barbosa. c "

, .

b f' t t quis itou o "dossier" que
estavam péssedístas. A ne- discurso oficial, em Blume- Comerás o pão com o suor do teu rosto" e' em su pre eíturas an as

. . . .

deu origem ao 1l1lQUO privi-
cessidade de Franchini Ne- nau. da Bíblia. Maldição, paraa redenção. Sua o ope- quantas a lei estabelecer, e Ilégio, a fim de examiná- o

to, ou alguem por êle, per- Certo e exato, pois, andou
rário e suamos nós, os homens, aquêles que, se-· 'continuará na posse do ter- devidamente, embora seja

manecer ao lado do gover-
o deputado Osvaldo Cabral, ja onde fôr, alçamos os braços ou agitamos o ritório em que atualmente s,eu propósito evitar inves-

nador" xifópagamep,te, para oferecendo aos lIigislado- pensamento, que é trabalho em gestação. se ,exerce a sua jurisdição. tigações em tôrno de atos
evitar-lhe as ratas e as ga- res; seus colegas, um proje-

.

O pior insulto é o de malandro, O vagabun- Caberá à Câmara de Ve- de seu antecessor.
fes, deve ser. reconhecida. e to' de. le'I' que, na-o soo re'gll- do, um escarro maligno na face do indivíduo. A A I

-

d privile'gio'.

readores determiilal' a dis- anu açao o

proclamada. lamenta definitivamente a mesquinhez, triste e fatal, reside na inércia. Há outorgado a um grupo de
Agredindo o P. S. D. e os

matéria, como ainda mostra .
mais foros de nobreza 'no que lustra um sapato tribuição de rendas ou re- atacadistas cariocas é, co.

seus homens, pela própria
aos que. quiserem ver, que

do que na fidalguia estútica de um ricaço vadio. cursos orçamentárois, bem mo se sabe, uma imposição
boca ou pela boca fácil dos

Santa Catarina não é terra Deus, ato puro, é a suma atividade, no tem- como demilitar as atribui- legal, uma vez que a lei qUE
seus' amigos, o sr. governa,-

.'

po e no espaço, e no Infinito. C Pde ninguem, onde os pode- ;õef- e fixar os subsídios dos constituiu a OFA não
dor estava ferindO' a mais �, * * .

P
.

res, por má fé do Executi- .

ubprefeitos, os quais não autoriza a respectIva reSI-
trivial norma de civilidade,

vo, se hipertrofiam e se a-
Ao obreiro humilde cabem, por excelência,

_ . dência transf.erir a simples
porque estava agredindo" nulam, 'anulando também

as homenagens do Prim�iro de Maio; Apertemos poderao s,er supenores �os negociantes controles e po-
também, aquele que o home'-

o regimen democrático.

I
a mão dêsse obreiro, com a unção de quem pede dos secretários gerais, e a! deres que elevem ser priva-

nageava. Que ao tal sr.
A enérgica reação dêsse bênçãos para a jornada do que fazemos agora escolhê-los entre os nomes I tivos do órgão estatal.

Uria,rte faltasse senso de
ilustre deputado tem' um

e do que fizermos amanhã. Ao/ expoente dos va- constantes de listas trípli- DISTRIBUIÇÃO DIRETA
oportunidade, ou sobrasse

conteúdo que abrange mais I
10res supremos do orbe, ao operário de roupa

,ces encaminhadas ao Legis- A banha que caiu em po-
entusiasmo para fazer mé ..

do que a proibição da práti- suja, .
ao trabalhador ínfimo, a taça, o troféu, der de alguns atacadistas

dia, comp�eende-se!
ca de um ato ilegal, por

os louros dêste dia de consagração! iativo lVIunicipal pelo pre-I desta praça em virtude
Faltou, aliás, no seu des- parte do govêrilO: restalie- BA'EREIROS FILHO 'feito". da portaria 26 deverá,

trambelado bestialó g i c o, lece a competência dos po.
cOl.ltar a história da con-

deres e zela pela observân. , ,
corrência p�blica a.berta pa- cia da Constituição" cujo
ra' a construção dó edifício

- cumprimento o sr. Irineu
da Coletoria. Vencida: pela Bornhausen jurou em :FIo
fiI:ma Enarco, .dos engenhei rianópolis e perjurou em I
res Celso e Newton Ramos, IBlumenau.
t�ssa concorrência foi es- I

mas para o lançamento da. RIO 30 (V A) Osquecida e transformada em
ta�a de água {! esgôto. Há,' mlnlst'I'OS at'l'al's' encontI'a- vel1i�nte.. . I Sousa, que o distribuirá ho- ilr.· Ademar de Barros, pre-

marmelàda política... com c SIMoES E ÇLEQFAS ,je à imprensa, remetendo-o' visto e anunciado mas não
t d - 23 anos, portanto:" que essa'

ram um argLímento para O sr. Simões Filho já tem i
ao Catete para sua rapida

I

,"onsumado.
'

a en rega a construçao a
lei está em vigor e vem sen-

�

terceiros, sem concorrên- {)__()__()_()�()_IO
justificar sua permanência dito que não pede demissão' e imediata transformação; U. D. N. E S. PAULO

cia! nos postos, apesar da notó- e pSi".· Cle?fas al�ga que e:r:n projeto. I Outro motivo do retarda-
E é justamente no lança-, b d J

ria articulação de um novo tem por tras de SI úm go- Acontece ainda que a re- ! ,nento seria a curiosidade
mento da pedra fundamen-

.

ec a o o . orDa ·:5ovêrno. A sua demissão, vernador, tres senado�'es : forma ad.ministrativa aftera I �lo Presidente da Repúbli:atal disso, que um fichinha, Comuo·lsta' do. Jrgumentam, significará 'a dezessete deputados, IstO e .'lubstancIalmente o atual i pelos rumos da convertçao
querendo crescer de lugar e aceitação por pante deles de Pernambucano em massa esquema da administração, I da UDN, pois conforme de-
de importância no cordão Ch-I' lue tôda a responsabilida- interessado na sua perma- a tal ponto que se tornarão, corram as coisas ali pode-
dos puxas, .espalha misérias I e . je pelos fracassos da admi- nencia' à frente do Ministé- inviáveIS as articulações

1
ria ser alargada ou restrin-

cerebráis. . .
_ üstração cabe a êles e não do da Ag'l'icultura.

.

políticas em curso com a gida a participação de ude-
Esses flashes da visita do SANTIAGO, 30 (U. P.) :la sr. Getúlio Vargas. I A contra reforma alar- sua aprovação. nistas no futuro govêrno.

sr. governador positivam � O jornal "El Siglo" foi Se 'o govêrno quer mudá- deia tambem que o não rom- O sr. Osvaldo Aranha, ao 'As "demarches" com o'

ainda uma vêz, que cada fechado por 10 dias e seu
�os porque êles não servem, pimento de Garcez com Ade- que se dizia em fontes 1i- D-overnador de São Paulo!

um dá o que tem. . . I que o diga claramente e os mar retira ao movimento de i ""adas ao Cate'te seria no- :m tôrno da reforma esta- jdiretor, sr. Raul Ayala, foi b
- b,

Ix x

I
demita. Eles, que não se reforma sua ase política e, meado ministro da Fazenda riam concluidas, tendo o sr.

x preso por infração à lei sô- consideram fracass a dos, portanto, sua viabilidade. no élia 10 de maio, inic'iando- Danton Coelho, que confe- I
A lei nO 11 de 19 de fe- bre a defesa da Democrá- não têm por que se derp.iti- AS DUAS REFORMAS se assim por etapas a re-' rênciou com o sr. Getúl:o I

vereiro de 1930, fixou nor-
fcia.' rem. Outro argl!,mento baseia- forma. ! Vargas, ido àquele. Estado I

do interpretada num 'só mo-' Essas medidas foram to- O constrangimento C1'i.�-l.3e na a�·t�cu�aç.ão da refor- i � re�orma, es�erada, a . d�r conta �a.s últimas �eci-Ido.
d

do por essa decisão s.ena, ma admmlstIatIva com a re-
f prmcfplO para este mes, i �oes. Os mll1lstros paulIstas'

N
.

'lt'
. ma as em face de uma pu- ,

o ano u lmo, com o em-

r l'
-

um fat�r f.avorável à sua
I
forma ministeri�l.. Para os. f.oi adiada por algL.ms mo- seriam os S1'S. Sales Filho,

h d b lcacao feita por "EI Si-·· I h d
-

pen o e aumentar essas
- c, permanenCla. Por outro a-I omens o governo, o sr. tIvos, entre os' quaIS o caso I para a pasta da Justica e

taxas, o sr. Irineu Bornhau- 610", de um artigo inspira- 10, pensam êles com isso fa- f Getúlio Vargas considera a
f

paulista, que não teve ain- ': Pacheco Chaves para � 'A
sen enviou mensagem com

I do pela �lta do dólar no zer saber ao sr. Getulio I reforma administrativa a da o desfêch!) que c�rtos i gricultura. A São Paulo se
projeto de lei à Assembléia., mercado livre. Vargas que, demitidos por i sua obra basica. Ora, essa elementos de ligação entre! ria dada ainda a presiden-
O povo, pel�s. seus repre- O ministro do Interior es- inca?azes, não h� porque

I "?bra
basica está em fase: o Catete. e os C�mpos Elí-I cia do Banco do Brasil, na

sentantes, reJeItou a preten- . c�ntmue� .a apo. lar o go- fmal, tendo ontem o sr. s:os ha.vlam pred. Ito. O des-
I pessôa do sr. Roxo Lourei-

dida reforma Mas ,I ta movendo um processo verno FIC I C an t f I
-

d I• o gover- , . anam lvres para
I

ap ema. en regue o seu ec 10 e o rompImento o 1'0 ou na do sr. José Alfre-
no atua não tem eonside'ra-

'

COl1tra o jornal.çomljI1ista .. p,clotar atitude. políticl1 con- pal'ecer ao sr. Ferreira de gonrnador Garcez com o
.

do de Almeida.. .' I

Indo a Itajaí, o sr. Iri

neu Bornhausen devia con

siderar, preliminarmente.
10 - que ia em visita ofi

ciaJ, como governador do

.Estado; -

20 _ que ia a convite de

um prefeito que não era seu

correligionário.
Ambos êsses aspectos exi

giriam de S. Exa. certos cui

dados verbais e certos con

selhos aos seus amigos e

correligionários.
Estão, agora, surgindo na

imprensa, os discursos pro

feridos por ocasião dessa

visita. O do prefeito anfi

trião é cortez, cavalheiro

so, .fidalgo, e nele está uma

dura lição de civilidade ao

. zovernador e a outros falas

trões sem compostura e sem

educacão, que se fizeram

ouvir,
-

como o sr. Mario

Ur iarte,

Candidatos ao

prêmiO Nobel da
Paz

OSLO, 30 (U. P.) .:_ A

comissão norueguêsa do

Prêmio Nobel confirmou

que o sr. Alberto Lleras Ca

margo, secretár-io-geral da

Organização dos Estados

Americanos; havia sido a

ceito como candidato ao

Prêmio Nobel da Paz cor-

des; o dr. J. Retinger, ex

secretário geral do Movi-

P.) - Antes do fim do cor-

serárente tentadaano

uma vacina num sêr

humano infantil, d e c 1 a

rou em HOl1ston, no Texas,
o dr. Herald P. Cox, perten
centes aos laboratórios 4e
derIe.

O virus de Lansing, que
servirá para a fabricação
da vacina, está sendo culti

vado num embrião de pin
to.

Cootio,ía
cbaote

·8 eu-

MANAUS, 30 (V. A.)
As águas do Amazonas

1 ���::e�:�a d:md:i:ceC:����
.

metros por dia. Ontem, a

-iuota sôbre o nível do mal'

foi de 28 metros e 58 cen-

• timetros. No dia 28 de' a
bril de 1952, a quóta era de
25 metros .e 74 centimetros.
Assim, a diferença de um

ano para outro é de dois
metros ,e 84 cen\imetros.
...� .

- Itajaí estava. que nem

o inferno!
- Ora essa! Porque in

'ferno?
- Só se ffilava na

vontade I do

{lor!

Governa-

boa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPECIALISTA EM DOENÇAS DOS OLHOS"
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

,

Ex-Assistente na Policlínica Geral do Rio de Janet- t
ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina IRal1way e no Hospital São João Batista da Lagoa. ICurso no Departamento Nacional de Saúde

Consultas diáriamenta das 10 às 12 horas. I
?

3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. IAtend-e no- Hospital de Caridade, de 8 às 10
hora� IConsultório: Rua Vitor Meireles, esquina com ISaldanha Marinho.

. Residência: 'I'ravessa Urussanga 2. - Apt, 102 .

DR. I. LOBATO FJLHO
Ooença. 4... a..ar"lÃo. r"...lr_tórt.

'.
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ADMINISTRAÇÃO -

Redação e Oficinas, à rua Conselheiro Mafra n. 160
Tel. 3022 - Cx. Postal" 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS. )

Gerente: DOMINGOS F. DE- ÁQUINO.
Represen tantes:

Representações A. S. Lara, Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5° andar.
Tel.: 22-5924.- Rio de Janeiro.

'-

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21' - 6° andar
Tel.: 32-9873 -:- São Paulo.

ASSINATURAS

i
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I

I
I

,- I
i

(�on."itorio: RI1" F.,Up. Sehruicl' a, I•.

Bes.: Rua Sio JCJrJre.a. 30. lJiul.m.nte. da. 16 ,.,. 18 hora.

Na Capital
Ano Cr$

Cr$
170,lU'�
90,00

'.0.0 •••••••••••••••••

DR. 1\1. S. C�VALCANTI
. ClbtJu exclaat ...a",e.te 11. en••tu

..... 8.;1.1an"a Jlarinho. 11. -- T.I.fon. (a.) ,•• :

ORo JOSÉ\ ROSi\RIO ARAUJO
(.;UIÚ.cea *lca

-

lJoeaçaa�i4.
erl..çaa \

fT:t.. taUlÓlJlW d. Br. nQoih... 1I1 ·adiaI .a
.

crianc,.) .

tCo&lliult6:rlo: ,,';tor ,••trltlu. 18 - 1·. andar. ,

.IIIerário: -Da. 10,11) U l1,io • d•• 1,10 t.. 1,10 aor..

a;aehliaela: Avanida ]lio Branco, lil - ron. l.Il.o.

Semestre .

No Interior
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.

DR: NEWTON D'AVILA
qnr&,lm' literal - DoençA. de Senlaora. - Prec:..I....

Eletricidade M"'ea

Diplomado pela Faculdade Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

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

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hosp-ital
I. A. P. E. T. C. do Rio de. Janeiro 1-
Médico do Hospital de Caridade '

DOENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇÕES,.
Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas.

I

Pela manhã atende 'diàriamente, no Hospital I, de Caridade.
IResld: Rua �eneral Bittencoud n. 101. Tel. 2.692.

\Dr. Alvaro de Carvalho
Comunica ao.s s'eus clientes, ter reassumido. a sua

c:linica de c.rianças. .

.

Consultório: Ru,a - Trajano n. 12 - 10 andar, d<a's
14 horas ás 18 horas.

ADVOGADOS
._--_._ ------------------

0:1\.. MARIO LAURINDO
e

. DR. CLAÚ�IO BORGES
ADVOGADOS

b'Oro em .reral, Recursos ,erante O' Supremo _Trlb.
Federai e Tribunal Federal de Reeursos.

ESCRITóRIOS
.. ..,1

Florianópolis - Edificio São lorle,' rua

ia - l° a{dar - sala:J.·
.

.

r
Rio d�: Janeiro � (Edifício Borba Gato,

! Antônio Çarlos 207 - 'sala 1003.
: ..

Advocacia e (;onfabilidade
DR. .STIIVAM FUGAPANJ

- AdMg.do -
ACAClO GARlhALDl\ S. 'tHIAGO

- Contabiliat. -
K;dlflclo "l},A�.E" - 60 &Ddar.

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

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVO.GADO -

. Cai�. Putat 1.. -. ltaja' - s••ta Catarl...

ORo CLARNO G. GALL.E'rJJ
- .4DVOGADO -

Rua: Vitor Meireles n. 60 - Fone 2.4�8 - Florianópolis.

IlliformaçõeO I,it��:��'"'á, n�,
ta coluna, lntormações qu
necessita, diàriamente t.lI
imediato:
JORNAIS Telefon
O Estado ·

i\. Gazeta
'

: .

Diário da Tarde .

.

Diário da Manhã .

.

A Verdade .

Imprensa'Oficial
, HOSPITAIS

.

De Caridade:
(Provedor) , .

(Portaria) .

Nerêu Ramos .

Militar .

São Sebastião (Casa
de Saúde)

_\1aternidade 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 .- .

Cruzeiro do Sul .

Panair .

Varig '

.

Lóide Aéreo .. , .

Real
.

Scandina.vas •......

HOTÉIS
Lux 2,021
Magestic 2.276
Metropol . .. 3.147
'La Porta . • • . • .. .. 3.321
Cacique •.......•.. 3.449
Central .. . . . . . . . .. 2.694
Estrela .. . . . . . . . .. 3.3il

, Ideal . . . . . . . . . . . .. 3.659
ESTREITO
Disque .•.......••

I
----

I f��!�d��!��r.
casa de pequena família.

I Paga-se milito bem.
Ti'atar à Rua Tii·adente�,

. 7 (Sobrado)'..

3.3L3

2.404

2.038

2.59·1

3.55
2.32.')
2.402
2.358
2.500

06

'Navio-Motor !'Carl Hoepcke"
. RAPID.Z - CONFORTO -,S.GURANÇA

,

Vlaeeu eá.tre I'LORIANOPOLIS • RIO DI: JANEIRO
••c.la. fatermediiria. em ltajaf • Sa.t�.. ••• do uat. OltllI''.l

J&l'a o moTim.ato d. pa••••eiro.. .

de Fpolis., às 24 horas
do Rió,

Para mais �D!ormaçõ.e8 àirijam-s. l
EMPReSA NACIONAL D. NAHGAÇAÓ HO.PCD
Rua Deocjaro - C.iu Po.tal a. n - .,.I.foa.: 1.111.

NAVIO-MOTOR CARL

ADVOCACIA E CONTABILIDADE
DRS.

ZÁNY GONZAGA
NILTON JOSÉ CHEREM

... 1.'fI..... ClbJea 1af••UI e1.......... • ..... FULVIO LUIZ viEIRA
..Ital •• Carl .

OLINICA "DICA D. calA.KQAI • ADULTOI ADVOGADOS
- .Al.r.r. - ARMÂNDO CARREIRÃO

c..a••Nde, a.. N•••• a.ellaie, , - p.••al...... 11 .. 1.
_ CONTADOR _

..... 1... 1f.....
'.

.......eI.: a••••r.ela.} a.ma.m., • - r".1 fll. . Rua J�rônimo Coelho, 16 - Florianópolis
-------------------------------,.._----------'- ._--...;.'-"-----------------------------------

Próximas saídas
I D A

de Fpolis. de Itajaí
10/4
21/4
3/5
14/5
25/5
5/6
16/6

de saída:

19/4
1/5
12/5
23/5
3/6
14/6
Horário

às 7 horas

Lavando' com" Sabã.o.'

\?irgem �5fJeciálida,de
da Cla. IBTZEL IIOUSTB'IIL-JelnviUe. (marca registrada)

eco,nomiza-se tempo e dinheiro

HOEPCKE

'VOLTA
do Rio

�5/4
26(4
8/5
19/5
30/5
10/6
21/6

de Santos
16/4
27/4
9/5
20/5
31/5
11/6
22/6

Vende·'se·

:y'êt; 'e t..ra..ta,f 1),. 11\1,'"
Pedro DerrlOl'o. L617.-'

t.-'·_

Vende-se uma' casa de
material nova, sita á rua

I ,,1'.
Antô.1io Matos Areas, sem

núme·ro. Estreito. Canto.

I
"j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAD� Plorianópolis, Sexta-feira, IOde Maio de 195,3

x terra) e que o nosso Vitor
PROGRAMA DE FESTAS PARA O M�S DE MAIO. Meireles transplantou para
Dia 2 - Sábado - Soirée - Início 22 horas.

a tela que ainda hoje é co
Dia 9 - Sábado ----=- Grandiosa Soirée - Coroação

da Rainha dos Estudantes Universitários - Início 22 nhecida :

horas. • - em 1.G:2, tropas holan-
Dia 17 - Doming-o - Tarde Dansante' - Início d esas do Coronel Waerden-

17 horas, burch que tornaram de as-
Dia 23 - Sábado - Soirée - início 22 horas salto a localidade de Igua-Dia 31 - Domingo - Cock-tail Dansante - Início

ra çú, dirigidos por Calabar,

Senhores: FESTEJOS COMEMORATIVOS DO leceu o Coronel Laurens v�n funcionar no Rio de .J'aneí-

_

' I Rembech, comandante ern 1'0, o Correio-Geral :
- Francisco Momm, fun- "DIA DO TRABALHO" chefe das tropas holandesas, - em 1.812, o ExercitoI Telegramas retidos -do diacioná 1'1'0 público estadual, sucedendo-lhe no comando Brasileiro do Capitão-Gene- b 'I

'

,.. :W a 28 do mes de A 1"1:
I íJi:iI!!!IIi_Ilii!!i-.-.-iiI!�

••�-__fIWaposentado. Programa das festividades de 10 de Maio, org�niz�do 10 alemã;o Siegmundt von ral D. Diogo de Souza, che- Olinda Ilherea, E,noch, Bi-,riI II iI.J�J- Alberto Edmundo AI- pelas Associações e Sindicatos de Classe de Plnríanôpo, Schkoppe r
'

gou à barra do àrroío São � _ _ _ ___.

r I bo
-

d D Iezaci 'Regional do i.encourt, Orlandma Pires, _

-

,ves, funcionario da A�s'em-
I IS" com a co a oraça;ra:alh: '" a ,'. - em '1.778,_ assumiu o Francisco, no Uruguai; a:

Ulisses Baldanca, Adilson I' As 5 _ 8hs.ble ia Leg islativa, governo desta então Capita- campando depois de haver-

c e
.

'
" D'Avila, Aristarcho Pinho, Stephen NELLY - Alex

- Thiago José da Silva. Às 6,00hs, - Salva de rojões. nia de Santa Catraina, em atravessado, todo o terr ibo-

,.,João Donato, Waldyr Probst em:
- Nivaldo M. de Souza. Às 6,30hs. - Páscoa dos Operários Católicos nà Cate-, terra firme, o Coronel Veí-

,

rio da Banda Oriental, des-
'i/C Osmar Dutra, Bernardo J A FOGO E SANGUE

- Abilio José Machado. dral Metropolitana..
. _. l2'a Cabral da Camara : de 'Maldon.ado : I-

�

'. Matos, Julieta Silva, Manoel No programa:Às 9,00hs. - Partidas de Pin-Pong, na sêde da Ulllao:.
1 8'08 P" 1 818 d t Iem . , o rmclpe - em uran e a •

Operária, entre as equipes: r:
. , Lopes Caldas, Cap. Francis- Cirie Jornal. Nac.

Regente, do RIO de Janeiro noite, o riograndense Vasco I S't CI
.

de Araú i
i

P rr 6 35::0 an os, OVIS e r'auj o, reços: I, o -

, o
dirigiu um Manifesto aos Antunes Maciel prendeu à

L" B C I P 'd 'd J
As 2hs.UCla '. U111a, e 1'0 e I

governos. das Nações arni-. ti-ente do Povo da Colina
Oliveira. I

I

COLE' _ Ires Del MAR
gas, expol1do�os ID0t'1°VO, �1L1e do Sacramento, o gpverna-

haviam dete�minã7ri á�Côr- 10'1' deleg�;dq do General Ar-

O
�

•

E _ 1\ ,I F:��O DETETIVE
'

.

te portuguesa a passar-se tigas e aprisionou parte da eseJa mpreuu·.·I, )'tôbút TAYLOR _ Viven
para o Brasil e declarando guarnição;,

.

d d R' d
LEICH em:As 10,00hs. - Vivita ao Cemitério, onde se colocará uma guerra a Napoleão; - em 1.826, D. Pedro IV Jovem vm o o 10 e I A PONTE DE WATERLOOcorôa de flôres no Ossário .Geral. - em 1.843, no Paço de (Pedro I do Brasil), por De- Janeiro recentemente pro-j

As 10,30hs. _ Visita de uma Comissão ao Exmo. SI;. Go- São Cristóvão, no Rio de Ja- ereto datado do Rio de J'a- cura emprego com grande
. . vernador do Estado. . ...' . ,

C• , • • i nen'o realizou-se a casa- neineiro, abdicou na pessoa prática ,de Escrltorio e 0-
As 13,00hs. - IlllCIO da parte esportiva no Campo da Fe- i

'

.

. Preços: 7,00 - 3,50
deração Catarinense de Futebol.

•

I
mento da Prmceza D. Fran- de sua filha D. Maria da mércio.

Livre.
Às 13,3G.hs. - 10 jogo - Joc x A�sociação dos Alfaiate.s. I

cisca Ca�oli�a com o Pr'inci- Glo�i.a, a coroa de Port,ugal, Ender�ce suas propostas

I'Homen�gem ao Instituto d·e AposentadOria i pe de

J@ll1Vllle;[depoISdehaverdadoaqu.e-1 para CaLl�a Postal, 325.

m"I'-I.-ÍII:S��!!!IIIIIIII."--["e Pe�soes dos Empregados de Transportes I - em 1.829, em Macejana, : !e Reino" a 29 de Abril, uma ,Nesta. , _� g ll=n]e Cargas.
, Fortaleza, Ceará, nasceu carta constitucional;

I'
,

I11III.._............-

As 14,10hs. - 2° jogo - Sindicato dos Padeiros x União José Martiniano de Alencar! - em 1.854, à frente de

AV ISO
As 2,30 _ 8hs.

Meninas: 'Operária. Honl,enagem à Federação dos que ,,:eio a falecer 1'\0 Rio de
I
uma Divisão de 4.000 ele- Katharine KRAYSON

- Lia, filha dó sr. Prof.
.

Trabalhadores na Indústria. Janeiro a 12 de Dezembro' mentos do Exército Brasi- �I1NISTÉRIO DA GUERRA .Mario LANZA em:

José Warken. As 14,50hs. - 3° j?gO - Circulo Operá:ioF' xdAsso_ciação :le 1.887. E', o Patrono' da I' leiro e'ntra, em Montevidéu, 5a. R. M. \QUELE BEIJO A MEIA
- Ismêni&, filha do sr.

dos Pmtores. Homenagem a· e eraçao dos Cadeira nr. 23 creada pO'r o G'eneral Francisco Felix QUARTEL GENERAL NOITEEmpregados' no Comércio. ..
. .Oswaldo Domingos da Sil- A 1- 3D'h 4'0 '

S· l' t d G 'f' , S· d'
Machado de ASSIS, na Aca-, da Fonseca Pereira Pmto, De oI'dem do Snr. Coronel ,No programa:S D,i S. - Jogo _ 1l1( lca o os ra ICOS x 111 1-

.

va.
.

cato de Construcão Civil. Ho�enagem ao Jemia Brasileira de Letras; que foi ocupa-la a pedido Ajudante da 5a. R. M. co-
Cine Jornal. Nac.

Instituto de Apo�entadoria e Pensões dos - em 1.833, por Resolu- do Governo da República; munica-se aos interessados, Preços: 7,60 - 3,50
Industriários. ção desta dáta, ficou cria- - em 1.866, travou-se, que aquele Q. G. possui, pa- Livre

do o Município de São Jo- durante a guerra do Para- l'a alienação, uma máquina
_:;e; guai, a Batalha do EsteI'O de impressão'marca "Mari-
- em 1.850, no Rio de Ja- Belaco oude os Generais :lOni" de cilindro (2) duas

leiro, falece�l o gl'ande esta- Flôres e Osorio repeliram ramas, formato 0,73xO,57 e
,:lista Bernardo Pereira de' clm ataque dos paraguaios, O,68xO,48, tiragem 800 exem
Vasconcelos, considerado o que foram destroçados. Os pIares.19,00hs. - Posse da Diretoria da União Operária. verdadeiro Mestre do Parla- paraguaios eram dirigidas P d I'

-

20,00hs. - Partida de Voley _ Basket no
-

Estádio reço. e a lenaçao a com-
.

"Santa Catarina"." mentarismo no Brasil. Nas� pelo então Coropel Diaz; 'Jinar, não ultrapassando dE
NqTA ____!, Em tôdas as festividades a entrada será ,�era em Ouro Preto; então _' em r.868, travou-se o Cr$ 90.0.00,00 (noventa mil

Vila Rica, a 27 de Agosto de primeiro combate do luasií, �ruzeiros). As propostas de-
1.795; ;10 Chaco,' onde o Ooronel verão ser apresentadas de-
- em 1.865, foi assinado

I
Barros Falcão, com 2.500 vidamente seladas, datadas,

�m B�lenos Aires, () tratado homens do EX�Tcito Brasi- assinadas em envelope la

je, aha�ça entre � Brasil, Ileiro desembal�cara, repelin- crado e encaminhadas, o

Algent1l1a e Uruguai, contra do os paraguaios; mais breve possível, ao Q.
() ditador do Paraguai, Fran I - em 1.870., a Brigada de G. da 5a. R. M. _ Curitiba-
cisco _Solano Lopes, que, Voluntários do Coronél Pi- Paraná, fi: fim de ser feita

. I .

A •sem previa declaração de' nheiro Guimarães, chegou a concorl'enCla.

- Sta. Maria de

,Lourdes'l
NASCIMENTO

I '

.1 Souza Silva. Na .Matern idade "Dr. Car-

Des. Tavares Sobrinho ,
- Sta. Maria de Lourdes los Correa" nasceu no dia

Regista a data de hoje, o: Barbato. 14 do. mes findo, um robus-

t I·, do SI' I to garoto que tomou co no-aniversario na a ICIO
,

.

_ Sr. Pedro José Merizio.
T So me de Eduardo-José, primo-Desembaí'gador avares -

_ Sr. Ronaldo Marcos de
hrinho, ilustre membro do

Medeiros. �ênito �o c�sal sr. S�t. Eu-
Tribunal de. Justiça, apo- lides Pinheiro Martins, do

sentado e professor catedrá- _:. Menino Jos� Renato
I
Exército servindo na 16a C.

tico da Faculdade de Direi-! de Souza Neto, filho do sr, R. e exma. sra. dna, Hilda

to de Santa Catarina. Osni Souza. -I Martins.
As muitas homenagens de

d -(.�-()_,()-()�()�()-()-(:_()-()-(),
que será alvo, por parte os

seus amigos e admiradores,

as de O ESTADO.

ANIVEJ,1,SARlOS

Dr. Djalma Moellmann

. Faz anos, amanhã, o dr.

Djalma l,VIoellmann, ilustre'

clínico 'Diretor da Casa de

Saude São Sebastião.
I

,

O ESTADO cumprimenta-

'10 horas.
NOTA: - Servirá de ingresso o talão do mês corrente .

,

LIRA TENIS CLUBE

o.

Des. Silveira de Souza

Ocorre, hoje, o an iversá

l�io natalicio do sr. Des. Ai

cebiades V. Silveira de Sou-

dOIza, membro aposentado
Tribunal de Justiça. .a:. Ma,.�hot 'Q.040'D, J4 J. ·l." .,.J•• �...:..�

CURITIBA TE.UCJfA'" P,\OSE8RA$ PAR...." -

FAZEM ANOS HOJE

Senhoras:

DO 20. Serão oferecidas medalhas aos ven

cedores. Homenagem ao Instituto de Apo
sentadoria e Pensões dos Comérciários.

.i: 'Adalgtza Clímaco, es

posa do sr. Orivaldo Clima

co, oficial da Marínha Mer

cante.

1° - GRÁFICO x UNIÃO
20 .:.:::.. CIRCULO xJ JOe

'

30 - VÉNCEDOR DO la x VENCE;DOR

Senhor itas t
- Vera Horn Ferro, filha

do sr. Farmacêutico Rauli

no Horn Ferro.

Marilene Maria Mei-

ra.

Maria Emília da Sil

va, filha do sr. Manoel Fre"

derico da Silva.
- Dilma Regis Matos.

Sra. CeI Lopes Vieira
A data de l:!_manhã assina-

la o aniversário natalicio da
As. 16,00hs.

exma. sra. d. He_rmosila
Vieira, esposa do sr. CeI Pe- \s 14,00hs.
'dro Lopes Vieira, ex-co-

mandante da Polícia Mili-

tar e Presidente do Pa'rtido Ü;
\.5

Social Progressista, em San-
ta Cata.rina.
A . ilustre dama aniversa-

_ Partida de honra em homenagem :;lO M1-
nistério do Tl.'abalho:

,

Universitários do ,Paraná x Bocaiuva F. C.
- lnícÍo da tarde cinematográfica na séde
da União Oper:tria, ,que prolongar-se-á até
às 18 horas.

franqueada ao público.
l-ian te desfnl1;a de sólidas
amizades na sociedade cata

rinense, razão por que será
alvo de carinhosa� e expres
sivas homenagens, às quais
nos associamos.

A COMISSÃO

Ângelo Vitali � Círculo Operário
João Nilo Vieira - União B. R. Operária
Reinaldo Oliveira - Associação dos Alfaiates
Mário Schmidt _ Sindicato dos Gráficos
Francisco Xavier -'Juventude Operária Católica
Rosalino Domingos - Sindicato dos Padeiros
Osvaldo Peixoto - Sindicato Construção Civil.

FAZEM ANOS AMANHÃ

::0 Rio de ·,Jai1eiro. Compu- ';
nha-se dos Batalhões de Vo- \ II; I' Ir •lun tários .da Pátria nr. 27 \ !II _
da mesma cidade, 33 daI' ,

Provincia do Rio e 44 do \ As 2 - 5 - 7 -,9hs.
C P I·

.

I Katharine KRAYSON-
orpo o ic ia da mesma

Mario LANZA em:

AQUELE BEIJO A MEIA

NOITE

______ • �� ..L o _

Passa�o
guerra, Jnvadira o Brasil;
_ em Ul35,eJeito, tomou

posse do G6verno deste Es

tado, o Dr. Nereu de Ol ivei

ra Ramos, hoje
'

Deputado
Federal por" Sa_nta Catari-

l0 DE MAIO
.

A data de hoje recorda

nos que:
- em 1.500" Pedro Alva

.res de Gouveia tomou posse

das terras brasileiras, a

Provincia.magestosa Pindorama, para na;

o Rei de Portugal. E' desse _ em 1.942, foi torpedeá
dia a famosa carta de Pêro do por submarinos do "eixo"

Vaz de Caminha, narrando o navio mercante "PARNAI

ao Rei T). Manuel o desco- BA" morrendoentre outros,
brimento da Ilha de Vera o catar inense Antonio Ma

Cruz', que foi chamada Ter- tos Arêas;
ra de Santa Cruz em 1.501 e ----,- A DATA DE HOJE E'

Brasil em 1.503. Naquela CONSAGRADA C O M O

solen idade realizou-se uma "DIA DO TRABALHO".

RECREATIVO CLUBE

CONCóRDIA

Hoje, em homenagem ao

"Dia do Trabalho", esta

Sociedade realizará, em

seus salões, baile com inicio
às 21 horas.

Sabado e Domingo, dane

André Nilo Tadasco.

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

missa (a segunda' e� nossa x

x x

2 DE MAIO

A data de 'hoje recorda- sas que serão animados por
=xcel en te orquestras.

saquearam a mesma locali

dade. Calabar, adotando a

causa dos protestantes, tor
nou-se um dos maiores ba
luartes dos bátávos;
_ em 1.633, no Recife,

vitima dos ferimentos rece

bidos diante do Arraial, fa-

nos que:
_ em 1.509--r(sábado), fez- ------------- ...

se de vela, deixando as cos

tas do Brasil em demanda

das Indias, a Esquadra de

APedro Alvares de Gouve�a II N G_ L E S
(Cabral). No mesmo dia:

I ]des�achou para Lisboa uu; [ti ;IiJ � I;J t I
naVIO comandado por An dré

V AGonçalves levando a noti- T Õ N I C A . A P E R I T I
da do des�obrimento' pela
descrição da carta de Pero

Vaz de Caminha;
- em 1.798, começou a

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

Telegramas
rendes

- Dr. José Carlos de Ma

tos Horta Barbo�a, executor
do Acôrdo Florestal em San

ta Catarina.
- Dr. Lidio Martinho

CaIlado, advogado e jorna
lista.
'- Adolfo Bittencourt da

Silv�ira, ;;ub�diretor do ',re
SOUl'O do Estado, aposent�
do.

Sta. Carmem Horn de

Carvalho.

AVENTURAS ,DO ZE-MUTRETA. • •

N o programa:
-

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,60 z: 3,50
Livre.

As 8hs.

Cecile AUBRY
BRASSAOR em:

.A FAVORITA DO BARBA

AZUL
COLE' - Irew Del MAR

I

Pierre

em:

FALSO DETETIVE
N o programa:
Cine Jornal. Nac,

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 18 anos,

As 2.hs.

Tyrone PQWER
ch el ine PRELE em:

GUERRILHEIROS DAS

FILIPINAS
Lon CHANEY em:

e CRIME SUBMARINO'

Wi-

Preços: 620 - 3,50
Imp. até 10 anos.

No programa:
Cine Jorn�I. Nac.

As 2 _ 8hs.
Maria MONTES

HAL em:

ALMA CIGANA

Audy MURPHY em:

C�VALEIROS DA BAN
DamA NEGRA

Jon

Con tinuação do seriado
O SUPER HOMEM

Continuação do seriado
O MISTE'RIO DO DIABO
VOADOR
No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 _ 3,50
Imp. até 10 anos.

I

U(ltlQ
,

As 5,30 - 8,30hs.
COLE' - Ires Del MAR
em:

FALSO DETETIVE
No programa:

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Livre,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



caráter militar. Aprovamos
o gesto. O torneio ampliou-
3e mais, e' todos os akes da

esgrima catarinense tive

ram a chance de cruzar ar-

A Diretoria 'J

Florianópolis, Sexta-feira, lO de Maio de 19?3
,,=� c�·.==,·,=·---- �- _,_

�,..._.'--�-,----��

o ESTADO
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Universitários Paranaenses x Bocaiuv8, a atraçao �e �oie
.

. .

, .

�ROMETEM ALCANÇAR RETUMBANTE SUCESSO' A TARDE FUTEBOLISTICA DE HOJE, NO ESTÁDIO DA F. C. F., EM HO
MENAGEM AO "DIA DO TRABALHO". ÁS 16 HORAS, COMO PARTE PRINCIPAL DO PROGRAMA, S E R Á REALIZADA
ATRAENTE PUGNA ENTRE OS UNIVERS ITÁRIOS PARANAENSES E O BOCAIUVA. ENTRADA FRANCA!

,----------------------------------------------------------------------------�------------------------------
..

"O -E s t a d o Esportiv
l)o�;aiR80 o To�n.oio "Iaitiu",'t

EMPOLGA A "TORCIDA" FLORIANOPOLITANA A REALIZAÇÃO, NO PRÓXIMO DOMINGO, NO ESTÁDIO DA F. C. F., no I "GIGANTESCO E SENSACI�NAL TORNEIO "INITIUM" DO CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS DA CAPITAL, TOMANDO
PARTE OS CLUBES ATLETICO, AVAl, BOCAIl!VA, FIGUEIRENSE, GUARANI, IMBITURA E PAULA RAMOS. I I'

AGUARDEM! .

FEDERAÇÃO CATARINEN"SES DE
BOCHAS E BOLÃO

NOTICIAS DIVERSAS I TORNEIO DE ESGRIMA EM DISPUTA DO
TROFÉU "SALZANO"

'

GRANDE REGATA A
VELA

O Conselho Administrativo da F. C. E. E., reunido
ordinariamente, aos (27) vinte e sete dias do mês de
Abril de um mil novecentos e cinquenta e três, resolveu:

Aprovar a ata da sessão anterior
Aprovar as sumulas do Torneio Extra de Bochas

Emídio Cardoso, do dia 21 do corrente, constantes da
(Iisputa entre Coqueiros Praia Clube e Soe. Carnavales
ca Granadeiros da Ilha, marcando dois pontos ao 'Co
queiros Clube, por ter vencido os jogos da "INDIVIDUAL
c DUPLA", pelas contagens de 18 a 10 e 18 a 17 respec
tivamente. Marcar um ponto a Soco 'Cam. Granadeiros
o a Ilha, por ter vencido o jogo "TRIO" pela contagem de
:J8 a 15 pontos.

Aprovar as sumulas do Torneio de Bóchas de 23 do
corrente, disputado entre as Equipes da Soco Atiradores
de Florianópolis 'e A. A. Barriga Verde, marcando treis
r ontos a Soco Atiradores .de Florianópolis por ter ven-

I A volta de Chico Prazeres - Francisco Prazeres, o

cido as disputas de "TRIO, DUPLA e' INDIVIDUAL" execelente "coach" que menos interessantes se fos-
r elas contagens de 18 a 17, 18 a 14, 18 a 9 pontos, res- há anos atraz dirigiu sem apenas dois os conten-
pectivamente.

.

com eficiência e abne-
, dores, foi incluido o Barrí-

Chamar a atenção da Soe. Atiradores de FJorianó- gação o plantel do Pau-
polis, por ter' disputado as competições de Bochas, sem la Ramos, conquistan- g-a Verde nessa prova de

os distintivos. do um campeonato, a-

h Chamar a atenção das autoridades indicadas pelo ceitou o convite que lhe
lião comparecimento das mesmas, na disputa do Bochas fez o dr. Romeu Sebas-.
de 23 do corrente. )tião ,N e�es, _ para reto�'-

Constar em ata um vóto de louvor e agradecimento nar a direção das equi-
ao sr. Anibal Purificação, por ter atendido o apelo do pes do glorioso grêmio
representante desta Entidade, em servir de juiz nas dis-

' da "estrela sol itária" e mas com os mestres paulis-
putas de Bochas de 23 do corrente. já se encontra em gran- tas. O troféu Salzano ficou

,Agradecer e constar em ata um voto de louvor ao de atividade; buscando assim . disputado por três
er. Lothar Schief'le pelo apô io que vem dando a esta Fe- a recuperação total do pretendentes: Fôrça Públi- Chegaram a esta Capital, excelente player Cordeiro,
deração, junto a diversos Jornais desta Capital. conjunto. Pelo que es- I'

,

t 'f' ca de' São Paulo, Associa- em ônibus especial, os Uni- elemento este que tivemos
Indicâr para o dia 28 do corrente, para as disputas amos verr ican do, não I j

do Torneio Extra 'de Bochas, as seguintes autoridades: descansam os paulaí- ção Atlética Barriga Verde versitários do visinho esta- oportunidade de apreciar
Representante da F.C.B.E. - sr. Emídio Cardoso JnI,'. '

nos, pretendendo voltar e a organizadora da prova do do Paraná, afim de cum-I atuando em diversos' clubes
Juiz -, João Cadernuto

' a possuir aquela homo- a Polícia Militar do Estado. prir vários compromissos citadinos.
Apontador - sr: Franciseo Althof mogeneidade que tantos Venceram os paulistas esporitvos em comemora-
Indicar para o dia 30 de Abril, para a disputa entre' aplausos recebeu dos esportistas catarinenses.

I tres armas, após renhidos ção ao Dia do Trabalho. A
as Equipes da Soe. Atiradores de Florianópolis e Sos.

I
duelos. excursão dos universitários sitantes uma feliz permaCarn, Granad. da Ilha, pelo Torneio Extra de Bochas - Hoje a churrascada do Paula Ramos - No distrito '

' • .-

Emídio Cardoso, as seguintes autoridades: da Trindade, onde será constru idc o estádio do Paula Agora, mais árduo será o paranaenses, é patrocinada nência entre nós.

Representante da F. C. E. E. - sr. Emidio Cardoso Ramos, terão os numerosos aficionados e admiradores .ambate : cinco equipes par- pela ,F. C. D.- U., no tocante Os Universitários 'locais
Jnr.

'

,

'

jl
(10 simpático clube tr ico lor- a satisfação de saborear um teciparão do mesmo. O tor- aos alojamentos, gentilmen- Apreciando os treinos, le-

Juiz - sr. João Cadernutto bom churrasco, preparado por peritos no, assunto. O ne io Salzano é um Quadran- te cedidos pelo Comando da vados a efeito pelos nossos
Apontador - sr, Francisco Althof. . ,dube do dr. Romeu. Sebastião Neves iniciara', assim a ,�

(,guIar dos quatro Estados do Escola de Aprendizes Marl- atlétas universitários, tive-
. In�icar para o dia 3� de Abril, para. a disputa entra I ('an:panha .

em prol da sua praça desportíva que será a
as Equipes entre as Equipes da Soco Atiradores de Flo- I m�IOr da Ilha. Somos gratos pelo convite com que nos

Sul. Santa Catarina tem a nheiros, e pelá SESC e SE- mos uma ótima impressão
rianópol is e Soe. Carn. Granad. da Ilha, pelo .Torneio br'indaram os diretores pau laín os para comparecer a

honra de ser a primeira a NAC, que patrocinaram a de seu preparo físico e têc-
Extra de Bochas - Emí-dio Cardoso, as seguintes auto- festa. conseguir tornar realidade viagem. nico, fazendo-nos prevêr
ridades : um torneio amistoso de tão A delagação tem à testa sensacionais e 'renhidos pré-
" 'd Rsepresenta,n.te da F. C. E. B. - sr, Major Mauricio Figueirense x Grêmio Cidade Azul _ Poloriza

•

a ampla envergadura. o acedêmico Francisco Bo- líos.
o. e ouza . t

-

d ti t d T b
�

J
.

Th C :11' I-� eriçao os espor IS as e u arao, o prélio intermuni- Nós estamos satisfeitos, telho Néia, Diretor de Es-UlZ - sr. omaz ami I

I' I
-

.' "

Apontador sr. Arolde Pessi Clp� deds�aFt�rde: naquela CIdade, .com a apresentação da com nossa Milícia, a me- portes da F. P. D. U. Contam, nossos atlétas,
. , . equipe o iguerrense, desta Capital, que enfrentará o I

Tornar conhecimento do OfiCIO do Clube Blumenau- fort "on e" d G"
,

A I I I O I" I
nor, e bem menor dos Esta- Os paranaenses estão cre- com a maior parte dos ele-

ense de. Caça e Tir? data.do de �5. �o corrente, em o qual, I vêm
e

pree:dido: deI e:�:. g��lead:cai�po:t a vIne�ros, qdU� dos sulinos, por essa ín í- denciados a nos oferecer
\

mentes que brflharam no
o· refendo clube cita a imposaihilidads da aceita

-

di,. , .

a ao aysan u
. . ". '1

'

.

it f'eit
.

t F d
-

çao o

I
cm seus proprios domínios, por 8 a 3 esperam brilhar ciativa ousada em promover belos espetáculos desporti- u timo Campeonato

.

Brasi-
convi e eI o por es a e eraçao. ' ;t' .

T h' t d f" d . C T
,n ensamente em gramados do sul, trazendo para a me- êsse encontro com as suas I vos, por contarem em seu leiro de Universitári.os, a-

.

ornar con eCImen o. ? o ICIO o SI: _ezar ramu- tl'ópole os louros de triunfo. Felicidad "F "I' - ., . , . l' "'dJas, no qual o mesmo solICita a sua demIssao do cargo
es, uracão. ,rmas malOIes, no dlflCIl es- plantel, elementos sobeJa- creSCI o de v�ri.oS_ atlétas-

ce 2.0 Tesoureiro desta Entidade. Em vista da ra-' porte da esgrima, que por mente conhe·cidos n.o cená- calouros que muit.o prome-
zões apresentadas foi concedido ao mesmo não a demis- Convidados' .os iauchos a regata de 11 de junh.o ser difícil constitue,' p.or si I ::io esportivo, entre êles o tem.
são, mas sini, uma licença temporaria. 3?gu�do n?s informou o esportista Moacir Iguatemy da

Aprovar as sumulas do dia 25 do corrente, do Tor- SllveIr� figura destacada dos meios náuticos, viajou �-.<��_�.
neio Extra de Bolão disputado entre as Equipes "A e B" para Po:to Ale�r?, o sr. Eurico Hosterno, presidente da
do Coqueiros Praia Clube e A. A. Barriga Verd,e, mar- Fedel�aç�o AquatIca. de Santa Catarina, que levou a in� :\as abandonou o clube alviceleste rumando para Tuba
cando (4) quatro pontos a A. A. Barriga Verde por ter

cumbencla de conVIdar as guarnições de out-riggers a l ão e logo em seguida, tambem o técnico Nizeta deixa- que levem seu apôjo aos nos

vencido as duas partidas contra o Coqueiros Praia Clu- remos com patrão dos clubes Barroso', União e Vasco da .,'a .o bicampeão da cidade, tendo sido designado para
be pelas contagens de (Equipe "B") 346 a 226, 362 a 219 Gama, tO?os. da Capi.tal gaucha, para concorrerem á imbstitui-lo o prof. Osvaldo Meira. Na qualidade de vi

(Equipe "A") 398 a 396 e 407 a 396 pontos respectiva-I ?rov� ClassI.ca "AlmIl'an.te Tamandaré", (J,ue a entidade cepresidente do "Leão, da Ilha", assumiu a presidência
mente. :evara a efeI.to a 11 de J,unho próximo, em homenagem o guardião Adolfinho que vem lutando contra sérios

M h aos categorizados visitan-
,Chamar a atençao do Coqueiros Praia Clube, visto

n nossa... arm a de Guerra. Pretende a FASe oferecer ebstáculos, procurando colocar as coisas nos seus de-

a Equipe '�B" ter-se apresentado sómente com' quatro �os floJ'lanopolitanos a maior e mais sensacional regatà I 'lidos lugares. E' preciso, agora que estamos ás portas tes, nas disputas que se tra-

elementos. ue todos .os tempos, na baía sul. ,I (10 Campeonato, que todos os avaianos cerrem fileiras varão dia 2.

Marcar para ° dia 2 de Maio Vindouro, em prosse- ,I em torno do disciplinado e querido esportista que tan-·

g'uimento do Torneio Extra de Bolão - Espiridião Amin, Adolfinh.o na presidência do Aval' ---= Com 'd I tas vezes guardou o arco do clube "azzurra" e da sele- ��(,...()--()�(,.
.

, ' a sal � -

b' d C Ad lf' h
.

da disputa entre as Equipes ','A e B" da Sociedade Atira- do sr. Osmar Meira, ficou o Avaí numa situacão crítica ,�a_o arl'lgaver e
..

om
.

o In o, para a conquista o

dores de Florianópolis e Soco Carnavalesca Granadeiros sem dinheiro para manter o conjunto. Como naão bastas- ,tncampeonato, !lOIS, avalan-os!
da Ilha, nas canchas do Coqueiros Praia Clube, com iní- se tudo isto, Beneval, o melhor elemento das ostes avaia
cio para as 19,30 horas, indicando as seguintes �utori
dades:
mantel

Em Juinville o Guarani, de Campinas - Está mar

.ada. para hoje, em. Joinville, a estréia do Guarani, de
Campinas, em gramados de Santa Catarina, será o "spar
ring" do "bugre" paulista, que possui valores destaca
dos do futebol paulista, como Paulo, Dirceu, Herbert,
Palante, Lúcio, Waldir, Nilo Osvaldo, Dido, Nonô, Juli
o ho, Romeu, Helio, Ponce de Leon e outros. Domingo
c Guaraní fará sua segunda exibição, enfrentando o Ca
xias. A seguir rumará para esta Capital, onde enfren
tará' o Figueirense na noite de terçafeira.

Hoje: Vasco x São Paulo - Foi antecipado para ho
j e, a tarde, no estádio do Maracanã, o jogo en tre Vasco
tia Gama e São Paulo, pelo Torneio Rio - São páulo.
Ambos estão invictos, sendo que o quadro pau lista é o

líder com um ponto de diferença.

Cruzarão lâminas com os só, uma escola de seleção. I Em homenagem ao Go

os catarinenses: parana-j Merecem cumprimentos as I vêrno do Estado, a 'F.V.M.

enses, paulistas. e riogran- autoridades que facilitaram S.C. organizou para hoje,

deuses do sul. êsse encontro e, princí- uma grandiosa regata ve-

,

O embate se reveste de palmente, o Comando e of'i- leira, com o concurso de to

palpitante interêsse e disso cialidade da nossa briosa dos os barcos do Veleiros da

é prova evidente as noticias Polícia Militar. IlIha, Iate Clube e Coquei-
publicadas nos jornais do Faixa Branca I1'OS Praia Clube.

f aís.
....C)....C)....()....o C).-.C).-.C)....C)....C)....c.).-.c.

No primeiro encontro dês- I

,

Clube Allético Ca'larineose
te torneio, somente os pau

listas compareceram. Foi

ai, que para não diminuir a

feição técnica dos embates, A Diretoria do Clube Atlético Catarinense tem a

oon ra de convidar os srs. sócios e exmas. famílias para a

so irée de entrega de faixa à Miss Atlético, que fará rea

nzar nos salões do Clube 6 de Janeiro, no dia 2 de maio

,(J. v., com início às 22,00 horas.
TRAJE: O de passeio.

EM FLORIANÓPQLIS, os UNIVERSITÁ
RIOS PARANAENSES

Escreveu A. B. CABRAL FARIA

Desejamos aos atletas vi-

Queremos de nossa'parte,
/

incitar o povo ilhéu, para

sos universitários, incenti
vando-os à conquista de

brilhantes vitórias frente

Paranaenses x Catarinense - Está sensacionali
zando os nossOS meios' espoi·tivos as disputas de fute
bol, basquetebol e voleibol entre universitários do Para

ná, e Santa Catarina, amanhã, á tarde e á noite. O pré
lio futebolístico terá por' local o estádio da F. C. F. e os

de basquete e voloi a quadra "Sant'a Catarina"; da F.
A. C. As eqú,ipes da Federação Catarinense de Despor'-

I tos Universitários' estão animadas, esperando brilhar.
frente aos araucarianos.

I . J
'

, • '_. -. ".�

Em.pregada
,

Representante da F.C.E.E. - sr. Paulo O. Scheide
mantel

Juiz - sr. Alfredo vori Knoblach
Apontador - sr. Aroldo Pessi
Requisitar a partir das 19 horas do dia 2 de

as canchas do Coqueiros Prai'a Clube.

F'amHia que se muda pa
ra Pôrt.o Alegre, necessita
de uma empregada para le
var consigo. B.om ordenado.
Tratar à Avenida Mauro

Ramos, 240.

Marcar nova reunião para o dia 4 de Maio p. vin
douro, nos salões da A. A. Barriga Verde, com início pa-

Ira ás 19,30 horas.
.

Florianópolis, em 27 de Abril de 1953
Maio I p/Federação Catarinense de Bochas e Bolã'o

. Egon Olinger, 10 Secretário
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Grande
Florianópo,Jis, Sexta-feira, IOde Maio de 1953 -

Bingo" "Bola Preta"
DOMINGO, DIA 3, AS 15 HORAS - GRANDE E ESPECIAL BINGO "BOLA' PRETA", NOS SALõES DO CLUBE DOZE DE AGOSTO. 5 RODADAS NO BINGO
-- MOSCA, COM 5 PREMIOS VALIOSOS, A SABER: P RODADA: _ UM LIQUIDIFICADOR ARNO NO VALOR DE CRS 1.400,00:-:la RODADA� - UMA EN
CERADEIRA ARNO EQUIPADA COM ESPALHADOR DE CERA NO VALOR DE CR$ 2.400,00 - 3a RODADA: - UMA MÁQUINA DE COSTURA ELÉTRICA lV{ARCAZYNDAP NO VALOR CR$ 4.800,00 - 4a RODADA: - 11M RÁDIO ELETRóLA DE PÉ, MARCA SEMP" CONTENDO PORTA DISCO E UM BAR, NO VALOR DE
CRS 9.500,00. - 5a RODADA: - UM AUTOMOVEL xtEMÃO MARCA VOLKSWAGEU, NO YALOR DE C:R$ 76.900,00. - O BINGO SERA' IRRADIADO PELA
HADIO 'GUARUJA', PERMITINDO O CONCORRENTE MARCAR -EM SUA"PRóPRIA RESIDENCIA. - CAR roas A VENDA NA SECRETARIA DO CLUBE DOZE
VAS 8 AS'U HÚRAS, A 20Q CRUZElROS. ENT�ADA f'RANQUEADA A TODOS QUE QUElHAM CONCORHER.

,Desnacionalizacão dos E I im i n°. �a'· IConfrasfes no Nordeste
'ransportês ESPI NHIll ,

LONDRES, 30 (D.P.) - O governo conservador ob- A calsa Coiabatida no l�O Di. O Amazonas continú �
, _

teve ontem à noite a aprovação final de seu projeto para
Logo á primeira aplicação, Nixo- i dOi" _'dorm começa,.a eliminar a� espí- I e I I'caçoes ea desnac ional izaçãn do transporte, depois de haver invo- nhas como SI fosse por m a g rc a .

.
,

Use Nixoderm' ii noite e V. verá sua

I
cada o regulamento da Câmara para> reduzir os debates. pele tornar-se lisa, macia e limpa.

O "

t di t 'I ,. Nixoderm é uma nova descoberta
. . ._ '. , '(' '11 '. M f 6 Fon_

proje o, me ian e o qua as empresas prívadas

po-,
que combate os parasitos MANAUS, 29 (V.A.) _ arnen te, centenas de famil l- g iao do Baixo Amazonas po- .nnse rerro a ra. e-

llel'ao novamente explorar o servico de transporte pelas da pele causadores .das espinhas,
, I'

°

,
• • 23')8'd

.'" "
.

•

. " -
frieiras, manchas ,yermelhas,_acne" Co n tin uarn a subir; assusta- as para Santarem, e outras

,
de ser avaliada pelo crescI- .'

10 OVlas, e a primeira medida de desn ac ional izaeãn apro- , imp}ng�ns e erupções, V. nao ]>0- '. I ' ._. _,
.vada def in itivamen te pel

'
,

'�

,

' d ' ,der!l lIbertar se destas afe,cçoes I do rarrien te, as aguas do no, Cidades de l1egIaO amda nao menta da quota, desde os

I
� _ .. _ _ _ _ _ _

c c '" o gover no COl'l,SeI va or, , cutaneas a, menos que elírníne os I

I
,.. _ �... y ••• __�.�_

Os revoltados membros trabalhistas acusaram o go-
' germes que se escondem nos mi- 'Amazonas, na maior en-I atino-idas pe cheia. primeiros dias de mês, até

"

. " "" . nusculos po!"os de sua pele. Portan-
. , . ,.

'"

_

'

" ,..' '. •verno de absolutismo ao invocar o regulamento da t�, peça N!xoderm ao seu farma- ehente .la verificada na
t

re- A ascencao das aguas e on tem : ha 20 dias atrás a CASA MISCELANIA distrf-" i lh ti "d 'nt b eêutíco, tOJe mesmo. A nossa ga- " I '.gUl O ma uran e o de ate. Entrêtanto, os conserva- 'N- d
E'rantia éa g iâo, desde a terr-ível inun- de 'três centímetros diários, quota acima do nível do mar

buídora dos Rádios R. C. A.�io�'es responderam que os trabalhistas havia� esgotado r.r.�!çle�!a!! ���t�1lg.r dacão de ] 922 que dizimou em média. era de 25 metros e 12 centie.o os os seus argumentos e estavam falando ún ícaments •••••••••••••••••••••• ,'" ,,' , '.
'

, d 28 Victor, Válvulas e Discos.para retardar a aprovação do projeto de desnacionaliza-' '. I o" 6"r andes 1 ebanhos de ga- A Cidade par aense de A- metros; ontem, er� e

cão,
'A d C it I na' do e destrui plantações, es- I Ieriquer está inteiramente h- metros e 38 centometros.. ,

".
'" s ruas a apl a ,

I' .De conformidade com a medida aprovada, 40.000 ca- .,

tã
. I palhando a desgraça a cen lagada, havendo sena arnea-.

h-
- .

,. ." * maIOrIa es ao necessr-
,mm oe� se rao devolvidos a empresas pr-ivadas, depois de .' ,

tonas de famílias de pobres ca de epidemia pelo extra-quatro anos de funcionamento sob às ordens governa- tando de Iimpesa. Algumas
b I 'I' ,

d f
'

, ta i t aspectos deso-
c a oc os. vasamento as assas.

O
rr.en ais. apresen am

r.

- Os trabalhistas já disseram várias vezes que, quan- Iadores, O capim, que cres-' As princip�is zonas prod�l, I �a zona de "Lag�a Gran-I •(10 voltarem ao poder, nacionalizarão ,a indústria do ce atôa, 'está tomando conta toras do BaiXO Amazonas Ja, de , a enchente esta matan-
transporte.

até das calçadas. Para a' estão debaixo dágua e a mi- : do o gado. Seus grandes \ ESPECIALISTA EM OUVIDOS _ NARIZ e GAR-<,

séria, a, fome e a próprii.t' campos de pastagens estão, GANTA comunica á sua clientela.' que trasferiu seuCapital, não fica bem em '

dmorte ameaçam. as pOPl,Jla-jliteralment,e tornados.. Qua- c:on.sl,Jl.tório pa_ra a r.ua Nunes. Machado 7 � 1,�1 an, ar,assim apresentar as suas
f S

.

F' J
-

P tcões rebeirinhas obrizando tro mil cabecas de o-ado Ne- Ed: ICIO ao ranscisco esqurn a com a oao 11 o
vias públicas., Fica máu. '

.' 'C. .

• �

DAS'l5 às 18 HORASo cabloco a fugir para a CI- lore, comum e buf'al os mor-Impressiona pessimamente
dade transportando em frá- rem afogados ou à falta de

ao forasteiro que" encon-
geis canôastrando na Ilha, belezas' na-
teira de mistura com os ra- de pasto é a dura "c anaraturais que são a glória do
ros animais (porcos, car- na". Na luta desigual, osilhéu, não espera encontrá-

la com ruas com mato, al- neiros, vacas e galinhas) anima is são retirados para

qu a ainda pôde salvar das terra firme quase sem vida, Precisa-se DO Estaleiro da Aratacato ...
águas barrentas e furiosas completamente golpeadosUm lembrete, a quem

cumpre fiscalizar, não será da alagação. .pelas pirunhas."
O DRAMA DO CABOCLO Igualmente inundada estx
No desepêro de proteger a local idade de Cacaual 'Diario' da Mefrcpote

seus bens, os caboclos se Grande ,oil,de havia .grandesção, para que sempre este-
arriscam a correnteza mer- plantações' oe cacau,jam em ordem. Que não, te-

nha t'3nto capim, transfor- gulhandD� aqui e _ali, su?in-"� c:N"a zo��� çI!i, Ca1:ei-ro (su

mando-se em pastagem fer- .
ao à copa das arvores em bÚI'.lDlo· .de ....M-anaus�" a,- ala-1
luta contra as àguas, as fe- gação estragou toda a plan-

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS E
HOSPITAL DE CARIDADE

(FUNDADA EM 1765)
VERA CRUZ

De ordem do sr. Irmão Provedor e de acôrdo com o

preceituado no artigo 98 do Compromisso, faço público,
que, no dia 3 de maio, às 8.:10 horas,' será realizada, na

Igreja do Menino Deus, Missa Solene, com sermão ao

Evangelho, em comemoração 'às festividades da VERA
CRUZ ..

s Para assistirem a ref'e r ida solenidade ficam convi
dados todos os fieis, especialmente, os Ir�ãos e Irmãs.

Consistório, 28 de abril de 1953.
L�iz S. B. da Trindade

Secretário

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

toda parte.

,
"

:I

Oraves lcontecimentos

mau. E' necessário que se

estabeleça um plano de a-

Rua Conselheiro Mafra .

TOLENTINO DE CARVALHO

�------- -�---

til para os animais. Floria
l'a$ e as doenças.
Só na produção

tação de an;oz" feijão e fa
da juta rinha e os rebanhos do ga-

cadas por miliciànos da E' passiveI que grande, mas-
• ,Logo, vamos zelar pela Ca

Fôrça Pública, que 'sevicia�
,

�a, atendendo ao convite fei-
'

pital, com mais carinho? ...
ram d�is escola.res, e maios i �o à .popu_Iação, .c�mpareça I
o conVite ostensIvo da faml- a cerlmOllla religIOsa, que : _•••_ .

lia do menin'o há dias assas- , se converterá em �to de pro-I Fraquezl. em gerel
sinado por um cabo do des-

'
testo ,contra as últimas ati-! V· b C t dtacamento'local, para a mis-,l tudes dos elementos da Fôr-li. In o reo�o a o

sa de sétim() dia, que será i ça PúbliCa, cuja 'l;emoção (Silveira)
rezada quinta-feira, às 8;30 I desta cidade já foi pedida.

I nópolis merece mais cuid,a-
(O REGULADOR VIEIR-\) do. A' Capital precisa apre-

A mulher evitará dore. � sentar-se sempre limpa.
"LI V I A AS COUCAS UTER' l\;\� I Não 'deve haver mato,' nas
t':mprega-se com vantagem para ruas e nas sargetas das cal
combater as' FIl;>res Brancas. CoU· I d N' � f' b H- d

'

.

"

, ca as. ao, lca em. ao e
:�,s UterlDas, Menstruaes e ap ". o '

parto, e Dores nos ovirio.. concordar conosco os, que

E poderoso calmante e Regula são responsáveis pelo que
dor por ex.:elência. por aí vai, nesse particular.

FLUXO SEDATINA, pela &U-" cow I Temos que' olhar para a

�rovada eficacia é receitadll Pt,'

I' Capital, com carinho. Ela é
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontr?-3� I!rt : o centro de tôdas as ativi

dades do Govêrno. Aqui es-
tão tôdas as repartições fe

'derais e estaduais, centrali
zadas. Capital é, sempre, o

que mais devemos presar,
.

por ser a séde do Govêrno.

Esperados e·m MODal das Cruzes Logo, não fica bem para a
.

"

'

" Prefeitura, ver o forasteiro
MOGI DAS CRUZES, São horas, fazem ad,mitir qu,e ruas com capim e mato nas

Paulo, 29 (V.A.) - As ar-I'graves acontecimentos ve-' ::alçadas, nos passeios ...
bitrariedades ontem prati- nham a ocorrer naquele dia.! Fica bem assim?: .. "Não!

Viágem com segurdoça
rapidez

so NOS CONFOR'I'AVEIS kICRO-ONIBUS DO

BA�IPO �<S:UL-8·RASILEIRO»
I!)rianópolis - ltajal - Joinville - CUTitíba

e

'_

Agência: I\. ua Deodo.ro esquina da
Rua Tenente Silveira

----,-------�-------'--.-.. _ ..

OLHOS - o(7Vll>OS - NARIZ. GAKGANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
"peci.nata da. a..pitaJ

�Útt.a fie OculoR - Exame de Fua,lo d. Olho p",'

Cl.lliffeaçlo /ta Preteio Anerial.
�

Moderna.'\ pareJbal'em. '

CeDliultórl. -- VIICOlidt d. Ouro Pr.to, I

TIJOLOS PREN:Sl1.JJOS, TELHAS, LADRI·
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA

TÁRIO
PRONTA ENTREGA

Y�a��!t:�! OsnyGama a Cia.
ta em Coqueiros, na praia JERÔNIMO COELHO, 14 -,

- Caixa Postal.
do meio.

239 _ FlorianópolisInforIllaçÕ�s nesta Reda-
DISTRIBUIDORESção.

Clube de Ca�a�
Tiro e Pesca C.
de 'Magalhães
De ordém do sr. Presiden

te, {{cam convidados os só
cios' deste Clube para uma

excurcão "cinegética" a,

Ma�siambú, dia 10' de
Maio (Sexta-feira), abertu
ra da temporada de Caça.
Como de praxe saida às 4

(quatro) horas da madru
gada" do Café ComércIO
(Mercado Público).
Luiz Horn, Diretor Caça.

a familias in- alimento pois o que resta "

,

CARPINTEIROS NAVAIS

Dia "do Trobálho

�alcula-se em 60 por cento i do desaparecem' assustado
o total de prezuijos. Â per- j ramente, ,com sério reflexo
da do gado é inevitável. As no abastecimento da capital
pequenas embarcações, que: amazonense.
:.tlcancam os barrancos de I A gigantesca avalanche
igarapés transportam diári- i jágua que cobre toda a re-

(Alvarus de Oliveira) I las conquistas sociais' que

I são humanas, e justas, mas
lO de Maio tem significa- d

.

, F
. I pro uzamos mais. açamos

do cada vez maIOr para a

I' f'
-

d f' C cl d. pro Issao e e. a, a um e
hum�nidade que sofre desa-, '

t tnos em seu se ar, prome a
justamento, passando pro- d' d h" "D' d T

'

_
, I no Ia e oJe, Ia o ra-

vaçao, atravessando. fase. b Ih ,,' d'
.

,

I a o, pro uZlr maiS, par-das mais negras da história
I

.

tque assim aumen aremos a
As reinvindicacões tra- .

d
-

f' b
.,

, pro uçao, orçaremos a aI-
balhistas são as mais JUS-I d' t N-" .

,

. xa o cus o. ao enrlquece-
tas. A quem trabalha se de-

m
'

t-re os os nosso pa roes, co-

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

�A_.r ssCOJ*�fA 00RAnTE TOOO mA

ve dar tudo. Aquêle que aju mo s,e pensa, mas ao país e
da a riqueza, aquele que é afinal o país somos nós
a mola central de toda a

mesmos.
atividade humana, não pode I Festejamos o "Dia do
\'iver com salário de fome, TI'ab,nlho" ma d

.

,

,TI, S aqUi ", paI
3em ter vida digna, não po- diante produzamos' mais,
dendo dar aos seus d:sce�-I muito mais! Será prova de
dentes que tambem sao

fi-I patriotismo sadio!
'hos de Deus, a educação e '

o conforto necessário a uma

2xistência 'normal. �
"

Por isto as'conquistas so-I Surpreende.Bteciais d.os :empos atuais. são i amp'rego d'e' ca' ,.as mais Justas e se amda \ ti

não estamos no nível devido 'I pital com jurosdvançamos bastante olhan-
...

::lo-se sobretudo alguns �ai- de 10·/. ao mes
'les Il1ais adiantados,.

'

, , Vende-se um sobrado ,si-

O SI�DICATO DA INDúSTRIA DA EXTRAÇÃO
Situando o caso no Brasil, I to á avo Mauro Ramos n. 4

DE MADEIRAS,.. NO ESTADO DE SANTA CATARINA, há muito a caminhar, embo-! por Cr$ 350.000,00.
tem a satisfação de convidar os seus associad'os e a classe ta tenhamos legislação das 1 x x x

madeireira em geral, para participarem da mesa redondá :uais perfeitas e avançadas 6 casas de madeira á rua

que se realizará no próximo dia 2 de maio, às 16 horas, :10 setor do trabalho, fa- Curitibanos 82 por .

nos salões do Clube 12 de Agôsto, onde serãõ debatido.s �hando todavia em muitos Cr$ 60.000,00.tossuntos de magna importância para, a class,e. O ilustre
t

" -

t ha'do'

D I D'A
. , ,.- pon os por nao er VI o x X x.:3enador r. vo qUina, estara presente a reunla,O" _

onde debaterá com os madeireiros os sérios problemas da I 2d�lcaçao preVia, prepara- Terreno á rua Pedro De-
classe, principalmente sôbre o tão importante Acôrdo Co- ção antecipada. moro ao lado antiga Fábri-
mercial com à República Argentina. Hoje em' dia a produção eá Scarpelli de 13x90. Es-

Florianópolis, 29 de abril de 1953.' cai assustadoramente e os treito por Cr$ 50.000,00.

OONVITE

Jllsé Elias - Secl'etário
x x x

Diversos lotes no Bairro I
>I. S. das Neves, inclusive
LIma esquina ótimo ponto
para comércio -:e ideal Pa
ra açougue, preço de cada

Cr$ 15.000,00 e 10.000,00.
x x x

Uma área com 108 lotes

encargos sobem fantastica

�ente, o qúe acarreta maior
custo para todas as utilida
des e, a subida do nível de
melhoria. Quebramos o pre-
ceito divino de trabalhar pa
ra comer e se está consu

mindo mais que produzin
do.

I

Cerâmica São Caetano'

E' preciso que ,iodo traba- preço a combinar.
lhadoi', seja de que nature- E mais 3 máquinas de pé.
za fôr, todos nós que traba- 1 Singer e 1 Vesta e outra
lhamas e que fazemos parte Sueca.
da sinfonia do progresso,

capacitemo-nos. d�, 8e�uinte:
Continuemos a lutar pe-

Vêr e tratar com Hyroit
ter, ª t>-v,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na existência de cláu
sula, implícita ou explíci
ta de transferência, é ve-

.

dado ao empregador trans. ferência determinada ao re- E' o relatório. hipótese do art. 470 da C.
ferir o empregado, sem a clam�nte. '! ISTO PôSTO: L. T., isto é, em caso de n.e-
sua anuência, para loca- Na ínstrucão, é, apenas, Merece confirmacão a cessidade de serviço. Mas,
lidade diversa da que re- anexada uma' certidão da' respeitável decisão l:ecorri- também, dessa hipótese não

PROJETO N°. 577-A, A QUE SE REFERE O PARECER sultar do contrato. Au- carteira profissional do pos- .
da. . há a mínima prova- dentro

O Congresso Nacional decreta: sência de prova de neces. tulante. 'Com efeito tendo sido con- dos autos, existindo, ao con-

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir sidade de serviço. . Não logrando êxito as tratado para trabalhar em trário, presunções de que
pelo Ministério da Viação o crédito especial de Cr$ .... propostas de acôrdo e após Estreito, distrito de Floria- não tenha sido tal circuns-
3.000.000,00, destinado \ à construção de uma ponte de Perante a MM. Junta de as partes arrazoarem, a MM. nópolis, na secção de ofici- tância a motivadora de
concreto armado sôbre o rio Pelotas no local denominado Conciliação e Julgamento J�1l1ta passa a prolatar .de-,

nas e máquinas do reclama- transferência imposta. E'
Passo do Barracão, ligando o Estado de Santa Catarina de Florianópolis, reclama cisão, acolhendo o pedido, do, fOI o reclamante trans- que a transf.erência por ne

ao do Rio Grande do Sul. Sílvio Fel isbin o da Silva integralmente, de que o re- ferido para a cidade de Cha- cessidade de serviço, em

Art. 20 Esta lei entrará em vigor na data da sua pu- contra o Departamento de clamante f'ôra contratado pecó, transferência esta que sendo temporária, obriga a

ollcação revogadas as disposições em contrário. Estradas de Rodagem, plei- para trabalhar em determi- acarretaria a mudança de um salário suplementar e ao

Sala das Sessões, em 5 de março de 1951 - Valdemar teando a anulação de uma nado local e de que o recla- seu domicíl io e contra a qual pagamento das despesas re-

Icupp - Placido Olimpio - Raul Pila - Germano Dock- transferência que lhe foi ma do não fizera prova al- insurgiu. sultantes, o que não está
horn - Herme de Souza - Flores da Cunha - Adroaldo imposta ou então, o paga- guma da necessidade da Verifica-se do processado, provado tenha ocorrido. I ACORDAM, por unanrrrn

Costa - Willy Frohlich - Tarso Dutra - Godoy Ilha mento das indenizações le- transferência, que não póde especialmente da certidão de ,Temos que, em verdade, . da de de votos, os Juízes do
-- Saulo Ramos - Wolfram Metzler.

'

gais por rescisão contra- ser presumida. fls. 12, que não existe no esta é a tese da empregado- Tribunal Regional do 'I'ra-:
.

Parecer da Comissão tual. Inconf'ormado, recorre o contrato do reclamante; im- ra, que quer fazer c·rêr.o balho da 4a. Região:
A Comissão de Finanças opina contràriamente ao Contestando o feito" o re- empregador, pagando as

I
plícita ou explícitamente, a contrato de trabalho cele- Em NEGAR PROVIMEN-

Projeto n. 577-51, nos termos do parecer do Relator. I
clamado sustenta que todos custas processuais a que fô- �ondi�ão d.e transferência. brado tivesse incluída a TO ao recurso.

Sala "Antônio Carlos", em 3 de setembro de 1951. os seus servidores são ad- ra condenado. Insiste o re- Ele nao fOI contratado para cláusula da demovibilidade. Custas na forma da lei.
- Israel Pinho, Presidente. - Ponte de Arruda, Relator. mitidos para trabalhar com clamado na possibilidade da I trabalhar em tôdas as ofi- Mas, ficando excluída tal Intime-se.
- Leite Neto: - Alvaro Castelo. Jorge Jabour. - Van- a possibilidade de transfe- transferência enquanto o' cinas do reclamado, prová- hipótese, diante de prova Pôrto Al.egre,-16 de janei-
(Ierley Júnior. - Herbert Levy. - Mahhães Barreto. - rência para qualquer ponto reclamante, na contestação, ! velmente espalhadas por to- dos autos, a transferência 1'0 de 1953. (Assinado) : Jor
Janduhy Carneiro. - Manuel Novaes. - Luís Viana. - do Estado e que, por isso, pede a manutenção do deci- .rio o Estado de Santa Cata- do reclamante somente' po- "se Surreaux, Presidente;
Clovis Pestana. - José Romero.

.

era de ser mantida a trans- sórío. I rina, mas com uma localiza- deria ocorrer na forma do Carlos Alberto Barata Sil-
Subindo os antos a êste ção certa na qual vinha tra- ' art. 470, da C. L., 'I". E para va, Relator : Ciente: Marco

Tribunal, vão os mesmos à ; balhando há mais de cinco tal, sempre será necessária

I
Aurélio Flores da Cunha,

Procuradoria Regional, on- anos. a prova da necessidade de Procurador Adjunto.
de de, a fls. 23, recebem o pa-! Demais, em não havendo, serviço, e, ainda, o paga-I Publicamos o acórdão su

.recer em que se pede a con- ,para a transferência, o con- mento suplementar alí pre- pra, sem comentá-lo, infor
firmação de sentença de i senso do reclamante, esta I visto. ! mando apenas que não se

primeira instância. somente poderia ocorrer na' Tal como. foi feita, a I trata de caso isolado.

,-- ----_. -, .�----------

Florianópolis, Sexta-feira, 1° de Maio de 1953

.Sam· Comantários ...

Prot Cecilia
Bernardi

Di

I

o DEPARTAMENTO D� ESTRADAS DE RODAGElVI_ QUER TRANSFE
OS SEUS EMPREGADOS DE FLORIANóPOLIS PARA CHAPECó ...
DECISÃO 1>0 EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DE

. PôRTO ALEGRE.

transferência é nula por

prejudicial ao trabalhador e

por contrariar expressamen
te a lei e o contrato. Pode-

" (TR'll-1403/52)
TRANSFERÊNCIA RIU

rá, entretanto, ser efetiva
da se assim o exigirem as

necessidades do serviço,
mas, sempre, com as conse

quências e as formalidades

preconizadas' no aludido ar-

tigo.
.

Em .vista do exposto, é de
ser confirmada a bem ela
borada decisão recorrida
por seus próprios fundamen
tos de acôrdo, ainda, com o

parecer da digna Procurado
ria Regional.
Pelo que,

a ··matéria

nssenlble·ia �'�leg,lslauva
mente, nos municipios
Caçador e Pôrto União.
Projeto-de-lei de autoria
do deputado Ribas Ramos
Na tribuna, o deputado

Ribas Ramos, apresentou o

portuno projeto de lei, que
autoriza o Estado a adqui
rir, por doação, da Prefeitu
ra Mun icipal de Lajes, uma

área de terra na sede do •

distrito de Cenro Negro, mu- Conforme publicamos, on- xas de água e\_esgotos para que é a de votar as leis da leva em conta para o lança-
nicipio de Lajes, para que tem, foi apresentado à As-

I
os serviços de abastecimen- Receita. mento as testadas dos ter-

o Serviço de Defesa Animal sembléía, um projeto de lei' to de água e esgotos da cio! Não fôra a inconstitucio- renos e estabelece índices

Je Santa Catarina, nela- que r'egu'lará a cobrança dade de Florianópolis e de nalidade flagrante do ato técnicos cuja origem não

construa um banheiro car-
das taxas de água e esgotos I outras onde ao Estado esti- 'executivo, haveria ainda a explica, tudo em flagrante

rapaitcida. da Capital e outras 'cida- vessem afetos tais serviços, I salientar a circunstância de desrespeito não só' à lei vi-
__ .. ,__ .____ des: bem como reforma na lei e. estar a locação de imóveis, gente como em desobediên-

EDUARDO GOMES NA A justificação dessa lei é no regulamento que disci-I base legal da incidência das cia à decisão desta Casa,
PRESID:ÊNCIA .

a seguinte: plinam tais serviços. ! taxas em questão, sujeita a datada de ,7 de janeiro do
RIO, 30 (V.A.) Sem JUSTIFII,CAÇÃO

--- Q projeto, que sofreu lon- restrições por legislação es- corrente ano, que rejeitou
'1enhuma publ icidada.n brí- O Govêrno doEatado, em go debate nesta Assembléia, pedal da União, proibida Integralmente o projeto de

gadeiro Eduardo Gomes to- projeto de lei que tomou o foi -rejeitado em sessão de que está, pelo Art. 3° da lei 186/52 citado, em que o

. ., n. 186/52, sol icitou a esta 7 de janeiro do corrente Lei federal n. 1.300, de 28 Poder Executivo solicitava
mou posse na presídencia bléí I M

-

f t d d d b d 1950 di
. _ . . . I Assem ela, pe a ensagem ano, con orme cons a os e ezem 1'0 e , r-e 1- elevação nas taxas de águada Comissão Militar Mista de 15 de setembro do ano arquivos desta Casa. g ido nos seguintes têrmos e esgotos.

Brasil-Estados Unidos, passado, majoração das ta-
i Pôsto rejeitado formal. e "não poderá sofrer qual- A fim de restabelecer a.

'1 expressamente, o Govêrno quer aumento o aluguel independência e soberania

D'AQU INO do Estado, através do Te- atual"; dêste Poder Legislativo e

souro, está procedendo à co- qualquer elevação nos alu- impedir danos econ-ômicos
branca das referidas taxas. gueis em vigor. consideráveis à população

Redonda, Amanhã 1 pelos cr itérios do projeto Ora, o critério adotado desta Capital e demais' ci

I rejeitado, o que constitue pelo legislados catarinenses dades do Estado, tomamos'

C·O·m Os Madel"re."roC!, I violação à le icm vigor, que e em plena Vigência; é o de a liberdade de apresentar o

� é o Decreto n, 11, de 19 de que as taxas são cobradas presente projeto de lei, cer-
Deverão reunir-se, ama- a reunião na forma noticia- fevereiro de 1930, indicado proporcionalmente ao valor tos de que logrará a sua a-

nhã, pelas 16 horas, no Clu- da: aliás, como fonte de receita locativo dos imóveis servi- ceitação pelo plenário desta
I I· no Orçamento do Estado pa-. dos. Se êste valor está con- Casa.be Doze de. Agôsto, nesta I - Rea mente, co oquei-me IC

.

I dei 'd"
�

d dei ra o corrente exercício. gelado por lei federa.l, l!ão (a.) Oswaldo Cabral, WI'I-apita, os ma eIrenos ca- a IspOSIçao os ma eIreI- ,

,

tarinenses, a fim de,
.

em "ros conterrâneos para pen- Ta� p:o.cedi�e�to, �

ilegal póde o Estado majorá-lo I mar Dias, Elpídio Barbosa,
mesa redonda com o ilustre' sarmos em voz alta. Os pro-

e arbl�rano, visa Impo�' onus �l1l:ateJ,'almente, pOIS as re- Protógenes Vieira, Ribas

senador Ivo d'Aquino dis- I' blemas deles são também os sup:r�oresd aosf le!5dals aos iaçoes entre locador e loca- Ramos Bahia Bittencourt
ti 'd E t d R 'd d I / usuarios os re err os ser- tário, são relações de direi-

.

Estivaiet Pires, Fernand�cu Irem e assentarem SOIU-,. o s a. o. eunI os, e es . .

f' t' '1 d t" IçÕes para assuntos da clas- ouvirei o pensamento e lhes ViÇOS que, aSSim, Icam ex- � CI�.l, e compe enc�a e- de Oliveira e Walter T. Ca- '

� .. d b t' I d"
.

h
.. �

N� 'postos a uma tremenda ma- '\
glsla.lva federal, ex-vI da valcanti"e, OI a em e a e no par a- areI a mm a opInmo,

.

ao. -

'b' C ft'
-

d 1946 i �
.

_

mento. '

Ij.haverá
discursos. Conve-rsa-

! J�raçao nas suas contn lU- °Ans II lUça�. de t' . ! Posse da O (çoes. ·e evaçao as axas 111- i" '" '._Abordado pela nossa. re- remos abertamente, cada um
A t d'd b d' 'et t I b' I' , ';'. í

nortagem o eminente sena- dizendo o que pensa, com a
,

pre en .1 � •

co �'ança;
II ame.n. e, pe o ar Itra-

I" d U'
_.

'd I d:A' f'
.

f l'b d alem de arbitraria e Ilegal, mento ullllateralmente fei- r a a n I a nor vo qUInO con Irmou maIOr ranqueza e I er a-
t t 1 to p I E t dI' d

\I
d C·

. . a en a so ene ·e expressa- e o s a o, a em e

O
.e. apacItar-me-eI, aSSIm,

"O t't' b I 'I
.

I pe f á f; I iiI mente, contra a autoridade � ns I lUr uI' a a egls a- ",para o trabalho par amen- dêste Corpo Legislativo, e ção estadual é t t d
' J

tar, em defesa dos seus in-
tI' f' d ··la en a o A União Beneficiente e Re-

.. .

I 'se constitue em flagrante con ra a el e era. Iteresses, hOJe mseparave -

O I t d creativa Operária realizará
mente ligados ao rogresso

violação do Art. 7°, item 7°,
.. anç�men o, segun o a, " .,'

. p letra "b" da Constituição notJflCaçao que está sendo af:'; 19 hOI as de hOJe, em sua
de nossa terra.

FdI' , I d' t 'b 'd d
.

1
'

e era, sendo meqlUvoca IS n lU a pelo Tesouro do se e SOCla, a rua Pedro
invasão da competência ex- Estado, está em d'esacôrdo Soares, 15, sessãc de Assem
clusiva desta Assembléia, com o critél'io legal, uma bléia Geral. ql"llldo serão
definida no Art. 21, item IV, vez que divide a cidade de

• , <

da Constituição do Estado, Florianópolis em zonas; 1 e�poss�dos os me�bros da
- classifica os prédios segun-

dll'etona recem-elelta para

2301 Pá�coa OPQrári� do as áreas desenvolvidas;
I
o periodo 1953-54.

o seu

Hofe,. Na Cal '_ F h ii�aLd,"IM,t,opomana V0G.,(an, a
t' d'

O sr. deputado Oswaldo Cabral, ante-ontem, dase a pequena e�als para al,ta tribuna da A�sembléia, fez uma .estarrecedora
entrada franca, .como sem- co ter o grande número de acusaç.ão ao. govêrno: nada menos de DOIS MI-

16 horas, para livre debate pre, uma série de conferên- trabalhadores que hoje, dia LHõES DE CRUZE.IROS de móveis e de OITENTA
de importantes' assuntos cias, que serão' pronuncia- 1° de Maio" farão a sua Pás- MIL CRUZEIROS de lençoes foram adquiridos para

1 I R coa o Palácio da Estação A!!'ronômica!econômicos brasileiros e, ca- (as pe o cevo Dr. Sátilas do .
'

-

.

A I C
.•

Quem observa os prepa-
E é por isso que o sr. Irineu Bornhausen. quertarmenses,

.

nomeadamente

I m�ra a�argo nos te:n\as eacorchar os contribuintes com aumentós delirantes
d

.

-, di 'S abaiXO 'rativos e vê o entusiasmo e .

. as ma en'as, o carvao, o . ..
'

.:) nas taxas de água e de ésgôto!
,.

convenio argentino etc. , 21lcSábado)
_.:._ 20,00 �i-6-, o fervor dos operários, é E é por isso q�le o sr. Irineu Bornhausen veta a

Florianópolis, 30 de abril ras .- "Uma fuga heróica". forçado a concluir que, ain- criação de grupos escolares!
I <) (D

'

) d h'
-

d E é por isso que os estudantes po.bres e necesol' �Os Comanda,ües das Unidades Militares sediadas d·e 1953. v ommgo. - 11,00 ho- a a esperança e melho- "

1..
tadQs estão espe:rando pelas bolsas, como se elasneta Capital, têm 0 prazer de convidar os militares. da Charles Edgar Moritz tas - "Uma visão magnifi" res dias para a nossa Pá-

. fossem esmola e não obrigação assistencial do poderreserva e exmas. famílias, os representantes da Impren- Presidente'. ca" tria. Pois, "0 operário a des- público!
.

sa e Rádio e o povo católico em geral, para comparece- 20,00 horas _ "Uma p·el·to de tlldo, ele todos as O' ..
.

povo, que assiste a ISSO, que vê passaremrem às festividades da Páscoa dos militares, a realizar- ALD04 8"se no dia 9 de Maio, às 07,00 horas, nas Catedral Metro- ' -

n
Co gregação modelar". promessas que lhe são fei-' as caravanas oficiais de duzentas pessôas, êsse po-

politana. " ALUGA-SE UM QUARTO ü? conferencista deverá, tas, reconhece que a única
vo é o mesmo povo que um dia estará à boca das

A
.

d
.

h L t C
.

I I' urnas, para mostrar que mais móveis do que os donteclpa amente agradecem a todos que com sua com todo conforto novo
c e�\'ar a es a apita ama- so ução para os seus proble-

, , castelo encantado da Agronômica, são os homens dop
....
resença abrilhantarem esta demonstração de fé religiosa. I entrada independente. nhã,' retornando à Curitibil" mas, é, Cristo, o piv�no Qpe" atual govêrno. __......_........

CJel Oswaldo' Mam�y Meyel', ten.-e:mt:. Pejá Comissão. I RU1l 'tJl'"ugu'ay, 22. na pi-fxima 2a. feira.

País, retornou a Florianó
to, em geral, e particular-

polis a sra. Prof'a. Cecilia mente com o trabalhador
D. Bernardi, que, naquela barriga-verde, pelo seu es

cidade, foi tratar de assun- pir íto ordeiro e pelo seu de

tos relacionados com a Es- votamento ao interêsse pú
cola de Acordeon que man- blico, dedicando o máximo

de seus esforços em pról do
tem em nossa Capital. IVO_ . . ,.

incremento e do aperfeiçoa-IA distinta professora au- mento da produção nacio-.
gu rarnos-lhe bom êxito para nal". r

"E Mo corrente ano. Apoiaram essa Moção, em m .', esa
nome de suas bancadas, os ÍÍ4

deputados Francisco Masca
renhas, Cássio Meaeiros e

Braz Alves.
Sétimo aniversário da Caixa

A data de hoje assinala Econômica
o transcurso do aniversário I Na tribuna, o deputado
natalício da ex�a. sra, d. Coelh� de Souza; solicitou

constasse em ata, um voto
de congratulação pela pas

.sagem do sétimo aniversá
rio da Caixa Econômica Fe
deral.

Protesto
Dois foram os motivostes de coração e de espírito

_lue levaram o ·deputado Te-
li. credenciam na sociedad,e nório' Cavalcanti, à tribuna.
catarinense' às manifesta- Prin1-eiró, solicitou constas
ções de estima e respeito, 3� em ata, um voto de pro- CONVITEserá alvo de expressivas e fundo. pezar pelo falecimen-

to, em Santa Cecilia, muni- A ASSOCIAÇÃO COMER
cipio de Curitibanos, do sr. :';IAL DE FLORIANóPOLIS
Alfredo Amantino Coletti. e a FEDERAÇÃO DO CO-associando- E 'd I.m segUI a, ançou o seu

I MÉRCIO DE "SANTA CA-
rnais formal protesto, con-

tra a exoneração do humil- TARINA dirigem convite

de professor Aníbal da Sil- 'aos senhol'e.s comerciantes,
va Coelho, que exercia em. industriais e demais inte
Curitibanos, há mai,t de 25
anos, o magistério.

Pensão à viúvas
Na tribuna, o deputado

DO Siqueira Bello, apresentou
dois projetos de leis, qu·e
concedem pensão às viúvas
dos srs.· Francisco Pizarro
c Bento Oliveira Sobrinho,
recentemente falecidos, e

que eram zelosos Serventuá
;'ios da Justiça, respectiva-

Sessão do dia 30-4-53.
Presidência: Fernando O.

de Oliveira.
Secretaria: Lenoir V. Fer-

reira e Elpídio Barbosa.
HORA DO EXPEDIENTE:
Moção aos Trabalhadores
Na tribuna, o deputado

Bahia Bittencourt, apresen
tou a seguinte moção con

gratulatória ao Trabalhador
do Brasil e particularmente
ao catarinense, pela passa
gem do "Dia do Trabalho".

Moção.
"A Assembléia Legisla ti

va do Estado de Santa Ca
tarina, ao en sejo do trans

.curso, amanhã, do "Dia do
Trabalho", congratula-se
com o trabalhador brasilei-

Procedente da Capital do

Sra. João, B.
DoanBlsis e

Elza Bonnassis, esposa do
sr. dr. João Baptista Bon

nassis, provecto advogado
J
no forum desta Capital.
A distinta dama, cujos do-

carinhosas homenagens na

data de hoje.
O ESTADO,

se aos cumprimentos que re

ceberá, faz côro com êles,
extensivos à distinta famÍ-
lia.

Não Dá Expe-
diente Hoje,
B. do Brasil
No Banco do Brasil não

haverá expediente hoje-
1° de Maio, por ser feriado
.nacional.

OONVITE
Paschoa Dos Militares

ArbUrário e Ilegal o aumento da taxa de água e esgôto
Justificação do projejo-de,.,lei que regulará

rá realizar, em seu Templo,
à Rua João Pinto n. 37, com

Conferências
sabado 8 do
mingo

Comemorando

ressados para participarem
da mesa l'edonda que se re

alizará, sob o patrocínio das
classes produtoras, sendo
conferencista o ilustre Se-

aniversário de organização,
a Igreja Presbiteriana In

dependente desta cidade fa-
nador Ivo D'Aquino, no pró
ximo sábado, dia' 2 de maio,
no Clube Doze de Agôsto, às

".

GUILHERME TAL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


