
de determinar fôssem apos
em combinação com o art. decidindo no sentido de se. tilados os títulos clo� fun.
:=; da Lei n. 650 de 18 de

rem devidamente apostila- cionários beneficiados com Bom 'ba' na 'E m\'ba I-xada dodezembro de 1951: que fos- dos os títulos de diversos ,)5 aumentos atribuídos aos .

.

_ '.
'

,,-', ".
sem equiparados aos pa- funcionários de sua Secre- daqueles quadros". da, sediado em Ponto Gro,:;-
ai ões estábelecidos na Lei .

a Eq
,

ado e L-taria: E que agimos com a- Em vista, porém, da ré- sa.
, U' -;r

. m- Ima1.017 de 16 de dezembro de d O ministro da Guerracêrto. nos que tomamos a eusa ° Sr. Governador do '--''''
..., ,

'

1!J53 e na Resolução n. 43 decisão que deu lugar ao Estado, de abrir o crédito,
',-

.

de 18 do mesmo mês, d,f referido offcio.não há dúvi- conforme acima , referido, .0 Chefe do . B� M. QUITO, 29 (U. P.) - A reter do �proto-:!olo do Pe- í-b�1do -avnriàs no pavimen.
As�embléia Legislativa, os da alguma. E' que atende. Jpliherou o Tribunal, fôsse da' '18 seguiu �:mbaixada do Eq�ador, em t rú �isitOll a 'Embaixada e- II to e queb.--a de vidraças
vencimentos dos Funcioná. '

1 d
.

f ' 1 Amos pura e simplesmente a 3c_jeita a à AssembléiaLe-' Luna, so reu danos, na se- qtiatoriana r.ara comuniéar oas jane as. 's missões di-
rios de sua Secretaria e preceito cons!_!tucional, qual �islati\va a_ supler��entação I para os U. OU. \

,'uLda-feira última, à noite, "d surpre�a�e o pesar"
.

de "pl0máticas do Perú e Equa-
C&l'tório, ocupantes de car-

o art 63, n. 11 da Consti- :las verbas eni causa. em consequência da explo- se',l governo'. O encarrega-
I dor vém sen,�n desempenha.

'gos'idênticbs aos dos fúnci,o- 1<" A"" ,

I {)IO 29 (V A) P d b b d'
.

,1 '

d
-'

'

d
-. .

tuição do' Estado, in verbis: ,�para esse fim que te- l,. .' : - 01' são e uma om a, segun o ,'.0 P(' negodos ,o Equador as mt�r:'1amente por en-

\1,11'ios beneficiados pelás re- Compete ao' Tribunal de nho a honra de tra�smitir á via a.érea., s('gdu ont.em pa,-I' ir.form�çõe.s, que cheg.ar.all_1' em Lima, q:a.' reside na se- carregados de negocios des-
-feridas lei

\
e resolucão,-' e . . -'

� � - Justiça: I II ela� Augusta Assembleia Le- eu Washmgton o major Brl. ontem a nOlte, ao Mmlste- de da EmLaixada não se d� março do �'.no passado.
apostilados para êsse fim qs norar seu régimento inter- gislativa a solicitaç-ão dêste g:?deiro do _\r. Ajalmar Vi-I riu do Exterior. Não houve achava lá qu,mdo ocorreu a
tíi,.l!os dêsses servidores, e

no e organizar os serviços Tribunal, no sentido da vo- elta Mascar<::nhas, e�efe do v�tjmas. Não fói -identifica- explosão O I:essoal de ser-

que fôsse requisitada ao auxiliares, provendo-lhes os tação do crédito de Estado Mak:1' .da Força Aé- do o autor do atentado e o \'iço achava-se em seus a- ,l
'

". Governador do E,tado
oargo, na Im'ma da Id; c Cr$130.000,00 (cento e frin- re. Br.,ilcira, a fim de vi- governo peruano garantiu' p.c:e•nto" ,\i,ta"te,. do local' Ia' \tl.Eal\H3 é\b�,tura, conso�nte 'o b€Pl a�sim propor à Assein- ,ça mil ,cruzeiros.' necessá- "itm, a co:wite do �JiDo ,�,?�,-," .,�

•. {' :-�=-� l_
- .::: .)l1JWIlj -:-.

"

'f\A
djsposto� no ad. 5 da� b,ei l�ía Uegish,tiva a cl'iaqllõ' ,''!<0'' o'1JãlféYii{êtít6'�;ia ntajo-, 7�S:; :, '. � '�'''>.;:���_,as- :��,li�. :S1i;',-Jnv.é�tj�a�õe,s'.

.

._:
'

.'
"

". }\ b§rn'1\a, s,talo.\l.'ólS .... 'U'.��' '\ _./. ( VV
.

Orc:fll;i\el1tária então vigen� OH a extinc.�o� de cal�gõs e c.ft(:ão·dos v:béime'nÍ:o�'; dos da(!t's e as bMes da fó)'ça'
'

O MUllsterIO do ExterIOr 1\}.30 horas da nOlte, no pa- �.' '.
.

,
� -

, .

-

b'" �
,

"d' .

t d d'f" RiO �9 (V. A) ,-. E'ltate,
.

do crédito. nec.essári_�d 'a fix�ção dos respectivos funclo!'lái'ios dêste Tribunal;' l�rEa nor-t2·-:AIT,encana. t;:ur, em Íl11.ormou que o 1- PO 111 erno <) e 1 lCIO Catl- '

pm:a atender à maJoração, vencinlentos. _ Tal pre-, � cont<ir de, 10 .cle- .dezem- enrto "�rerado em S Patllo

dos vencimentos, a vigorar ceito a Lei de Organização bro' de. 1953. o I' lut 18M'Bflln�'8 :, � I Gu 1'[[8'
I sr. Frererich Duocnt, p�'e-

de 10 daquele mês de' de- Judiciáriá 'reproduz no seu Faço acompanhar a êste eito rl� Paris. P�-:,a recep·
zen. bl'O de 1953. t 83 III O d '1 -

d f1 - . .,

f" bar . ,n. .' i'a, usan o 3. r<e açao as unçoes atm- 'IOn;\ 'lO, o pre elt,).e.a nl'O'.1
Dada ciência dessa Re- cl f ld d f

'. .
.

1 1 R 1
-

d T',e�sa acu a e 01 que o 5](' as pe a eso ,uçao o/"r-l�
"

•

�:i Im ,prc�rama d� homena-
'T�'ibunal encnmínho� ante- b·.mal, com a especificação [' I' C' 11.' G I d:;�:��d:el:�n��;t:��';:; ;�:i:.a:r:::;:t���:re!e:c:: I:.a eeeu O' ,ap. mio' • - ·llaO .

O
�� ���i,d: q��>�:ta�:�::b�:. :i�I�:O����;:::',eo::�:�;e: P'.I·�nna, ·.no,ss·O' 'co·nterraADeO,>eu art. 5.0: Os funcioná- dessas funções.

'

l'i% da Secretaria e do Car-I Ápresento a V. Excia. RIO, 29 �V.A.) - Cem o

tlírio do Tribunal de Justi- meus prot�stos de subido falccio1ento do capitão de

;;a gozarão de todas a� van- aprêço e consideração. m:.w e guerra' ArJ�1ando A

tag('ns asseguradas aos fun_ '(a.) Guilhe1'me 'Abry ,'é'vedo .Pina, perdeu' a Ma-
I

i'inha de Guel��a uma das

�.

'���'A
'tOmai••nti,oDií· I .

to d•. S. C.ta,iM

'1_
- Ano XL

N. 11.883

sentença
"Oecio E

-O. pQ._O: ii •

DtRETOR

Rul:aen. �d.
.Arrud. R.mo.

.EBENTE
DúminlO' F.
d. Aquino

op.walV
RIO, 29 (V'. A.,'

prcmotor Aú.aldc Seua de-
. t. el-uou qUI: apelará da de-
cisãc do 'I:,it-Il!'!;;l do Juri

-

d � Belo Horizonte (!�le ab
solveu Décio Frota Esco
!:�r Disse Rq1-,�J€ í'i�j',resen
f,l! te que o ju1t,;éI!"cato da

ai"�]ação,l-��:') T.il:Tnal. de

I
' Ctil,e.,Edição de hoje Florianópolis, Sexta-feira, 30 de Abril de 1954

Novo Comandante
para a 88. R. H� r.ntésDo JU,�íciario ao le�i�ativo

Pedido de abertura de credito
majoração de

Ao sr. Presidente da As- são de 24 de março último,
scmbléia foi enviada a se- a consideração do Tribunal,

que confirmou a resolução
tomada na sessão de 23 de

Florianópolis, 24 de abril
dezembro

de 1954.

d� agosto. Antes que surja'RIO, 29 (V. A.) -- FQi I como foi -noticiado, mandou
assinado decreto pelo pre: chamar CO��Ílrgencia ao

;:idente da República, na Rio, o general Inácio Ve

pasta da Guerra, pomo- -rrssirno.

para .. �paga
vencimentos
res do Estado pela legisla-

vendo lnacio Keríssimo ao

c:ão em vigor e pelas leis posto de general de ni(riS�O:posteriores, cuja observân- por ser o numero um

,

Tudo classe na prorn ição. Emcia sera automática.
consequência, aquele mili-
tar foi empossado 1,0 car-

Muong Khunn
recapíurade

damento
Éste, entretanto, respon

dendo solicitou permissão
para demorar-se �ais al-

gUI13 dias em Belem. PARIS, 29' (U. P.)
Ein novo telegrama, o ge- U 'n despacho da agência no

neral Zenobio da Costa de- ticiosa francesa, proceden
terminou sua vinda .medía- te de Saigon, informa que'
ta ponderando que, em se- as fôrças da União francesa

guida o general Verissímol rer-apturaram
t

o povoamen
voltaria ao Pará, 'a fim de I te. de Muong Khouu, ao

transmitir o comando. Sua I norte de Laos, Este povoa- I

.hegada dar-se-á possível- de dista de umas 87 mio!
mente as primeiras horas de lhas de Luang Prabang, a

amanhã. capital real de Laos.
,

guinte mensagem:

.

Por outro decreto, Q che-

passado; reite- que de observância auto
-uátíca qualquer vantagem;

go de comando da 8.a Re
e desde que tal aconteceu,

g:ão Militar que, pelo 'repois foram aumentados os

guiamento do Exército, évencimentos no quadro ge-
ral do Estado e no da As
sembléía Legislativa, .outro
n50 poderia ser o procedi
mente do Tribunal sinão o

rando que - "se pondero
sos os motivos que levavam
o digno Sr. Governador do

Estado a desatender a soli

citação contida no final do
ofício n. 518, de 30 de de.

zernbro último desse Presi
.

dente, não menos ponde
de Organização Judiciária,

rosos foram os do Tribunal

Senhor Presidente,
Na sessão de 2.3 de de

zembro de 1953 êste Tribu

nal, Em consequência de

requerimento do sr. dr. Se

eretário, resolveu, com fun

damento no art. 72 da Lei

exercida por um general de
Brigada.

�olução ao sr. Governador
do Estado, êste, em ofício
de 18 de janeiro dêste ano,
comnniéou a esta Presidên
cia as razões por que, en

tendia, não poder atender à

solicitação, feita por êste
Tribunal. 'Pareceu a S. Ex
(':a, que o apostilamento de
novos padrões de venci-

. mfntos nos títulos dos fun-

liaS grandes expressões e tinha ,11.1as filhas, Maria -:l.t

a ,?iscicultura nacional um
I Lourele", ç-:lsada com o ::',

dlls sgus maiores especiali".. KIC'her /' raújo Góis e lV(;1 �

ta'l., Nrlscidp eIl1_Flor,�anópo Lara P;·'i.!. O sepultamt!-.!:,
lis, a 21 de set�'11bro, de do :1, stre militar' realizou

lb83, fez curso de humáni� . .: no (,�lIâtério de São J')91,
Presidente

�rep�ando em seguida na !)<mhame�,to.
Escola Naval, de onde saiu

�i'.)nál'ios dos demais Pode-
donários da Secretaria
Cartório do Tribunal

e

de- ft
.

Situação do ({fARRAPOS» "ade no Colégio Militar, in- Datista, ('om grande acw,:

pendia de ,prévio ato legis
b tivo que igualas_se ou cor

relacionasse cargos, fun

�ões e, consequentemente,
v{'ncimentos; e que, se fôs
se do Poder

-

Judiciário a

<.:ompetência para fixar os

ve�lCimeritos de SEU pessoal
L(!ministrativo, corria-lhe,
páréllelamente, a obrigação
de dar ao 'Poder Executivo
03 lecursos indispensável à

PIO, 29 (V, A.) -- ES-I::!_' ,á ligado à ppét �'J "Far- I

q�e seri,a pago com,) pre- aspirm�te em l89J.
pera-se a qll"I.'lue�' :, ::men- 1';])OS" por gtmss c.l:Ibo de nuo dana para �,mpLar a Oficial dos mais distinto'l,
to o cargueiro _"Fi:�� �'apos", j <��o 'As .au,)�idaJ,'� 1llm es- frota mercante hacional. o NlDumdante Pina galgou
�: l'dhado nas P2Cl'::\ de \ p .� �nça de lf f';'cm' dois N. R. - SegHndc os ul- o:; postos da cárreira, dc
IH:'l.ricá", se Pc�··t� no f onto tt-'l'Ç_-OS do "_F a'� r:;-po!!" para timos_ telegrámas 0 :Farra- ;,{,mpenhando-se '[I comento
')!')de se deu o l.'0m�,o. De suas oficinas. ;::os" foi conduzido ao porto, de todas as missõE:s par�� as

mte-onte'n para on!,�",. tor Toda a carga rtÜrI:\\'el já rebocado. '

quais foi designado pelo \p_
n"�l-se mu,o;:" (I J::c·••go da, se encontra depositada na ':élllO. Desde cedo mani.ies·
;:,q:>a poi's soc:Jhlar �,' a a- doca da empre"a. Não fo- tou cxtraord'inário interes','2

.ram retirados todes os vo- Navios IImer�ca- pela pesca e quando imedla-
lumes porque ser.ia' cempro- DOS veodldo. t:.' ·lo navio "J['8é Bonif-í-
mt:;tida a e'stabilidade do ., cio" rolaborou c:)m o alt'.ll..
barco. ao Br'lll ,'ante, seu cOl11::lndante, na

Está sendo l'ed ..l7.ido' o organ:zação do Serviço'Na-

contingente de té:crúos e WASHINGTON, 29 (U. cio!1al de Pese:) que, mn;i:

A· CAT'-ASTROFE
operadores que, nas.primei- P.) - Foi aprovada ontem tarde, veio a-dirigir.,
ras horas de dO'llingo, io- pelo Comité dle Comércio A convite do sr. Melo yi.

P Ih J'
ram transportados para o Exterior e Interrestadual! ana, t'ntão presidente de Mi-

de ampu a em UIZO cargueiro 'enca1had" Da do Senado uma lei autori- nas Gerais, organizou o Ser_

mo, 29, C' A.) - kre- !ca tripulação cle quarenta zando a venda de 12 navios vi�') de Pesca' do -São Frau
c;('nte. catastrofe de Pam- ',JS de Bt':'(1 Uúl zutle. e cinco homens e :l1élis' al- ao Brasil. O Comité infor- cisc�, indo depois para 8'10 ForaIl) rec1eitos presiden-
!-ulha deu rigem, ontem, .à f'ustenta c firrru ('ue so- guns chefes da eompanhia mou que o Departamento Paulo. Possuia o curso de te e vice-presidente em es-"
>o'. -.

d'
.

1 "A f •

p
..

om o
e técnicos, ,o 'com::mda.nte de Estado recom'enda que nl inu's e na -prirr..eira Gran- Cl"utl·nl·o. secreto, respe.c;tl'-;"I'jmelra açaf'· JU lCla. , . :'eu senos 1 �Jt:.lZu�: e

El!lpreSa M',neir'l .:.e ( arnes ! ,':":1 pimento
.

ci� 'Jo"nagem, do "Farrapos", ca::;>itão Tu-, sejam vendidos ao Brasil ,de Guerra !-O;� tncarregaélo vamente, os ministros José
S, \:.edade j\,nr,nir,la lf'que- tendo sidci v'. :i,é� incveis, lio Scarpa, será o úI1imo a pequftnos cargueiros 'para de minar a bàía de Guana· Linhares e Orozimbo No-
1>:,. ao juiz dos ú� los da ::. da pe. teiH: � -:tf,;, rl'r'nifi- .:tbandonar j navio. ,r}an:gação cost�il'a,. capazes bara. Em 1937 caiu na cem- .1ato, .por oito votos contra

:E'�zenda dJ cc1p;·tal elas al- CollOS e me·,:j1(1' defi1ruidos O cargueiro "Farrapos", ele "constribuir para o de- pul.:;órÍa,· p�ss«ntlo, desd�! um. Após os resulfados,
tPJ'fsas, um \ vis�:.Jria "Ad f,t'Jas aguas., Teri:ncu pe- bem como todltls os' r.avios '.

;2hvolvimento econômico :Iltão. a se <le(Hcar exclusi. u"�l'am da palavra, agi-ade
:�jildo a CE'[I,,2C :ic ;;lefeito do Loide e d�s grancks em- .laq,.�le 'p'aís' � de servirem 'mrH'l1tt à pes�a. Deixou v:'_ ('�ndo a c.onfiança ele seUs

presas de navegação'não es- aos interêsses da
-

poÚtica riOS 1.·;)balhô� 'rublicado3. pares o pCi�sidente José-Li
ta segurado. At'gUlJ;lcntam. exterior d0� E�tados Uni- Era ra���o· com a senhor;;, nhares e c \'!ce-pl'e�idente
os técnicos que o dinheiro, dr,:!'. ,Maria Lua Azevedo Pina e GrozimLlo Nehato.

José Llohares re
eleito DO S.T.r.
RIO, 29 (V, A.) O

Supremo Tl'ibunal Federal,
�'(·unido 9nt.:2m à tarde, em

sessão ,do tribunal pleno,
sob " presidencia do minis

tro Orozimbo Nonato, pre-

'!>cnte ainda o procurador
geral da Répública, reali

�'),l, logo 'l1<!. primeira parte
dos trabalh..-)s, a eleição pa-

sát,isfação dos encargos a- lu'nas, o ca!;gmiro S'.l(�mer_
Cl'2scidos.

...

�:1 á.

Após o rei�íc_i(� dos .seAl!.3I, !"nra qua.l� A �l':<-n 1 ',t,ualihabalhos ordmarlOs fOI eS-1 !nde, o' ]·t.:1:.í'(',:,�r:, Tro
se cfício submetido, na ses- ,"L" do !.,r,:r){' E::r:lf,j1eiro,

l'& a presidencia e vice-pre.
sidenCia daquele orgão pa
l'a Ó períod':l de dois anos,

3- ('onta"r de hoje:

H!rpetumn ':'ci me TIL fiam"
'=!tn moveis dr :'11":1 :)':rprie
naoe, localil.ada:-; ó:r,1 Arão
f-{::"ó eRa :';:1(J NfIV'", fULlur-

�·lra aC9mp�nhú] :} ,(ão até
I) fj�:la], o qu·.� ioi dete�'mina
,i,.: t: cump, :do,

: . ..,...
"

) processe no lTibÚllal- de
justiça, em i;?rau ci� apela
;':u, requererá �Cl !!d36.;i das
vaz ias peç 1<; 1 ara . tunda
rrentar o p_ú cersr. ci onínal
F'''' movera .;..,i. tra �à'; teste

.r:1:�has da ui.wa::i1; Duilio
Sr�erino e Dirceu AJ.dreoc
!i, O 'representante do mi
Lftro público :;>nt,", de co

n.o tendo sido apurada con

:r� esses doi" jovens gaú
;').l.JS alteração U0:s depoí
mcr-tos que IJ!'2-st.�;\'am em

Pt rto Alegre , ,I que confí
JurA o direito fie fi:ll.�l' tes
t"';)iunho.

"No regime demoerátíco
e�1: que esar. os vivendo,
não há db'l::lção entre

povo e govêrno.
Ensine o !'<f-ü filh.o a 1C!l'
'e escreve. e êle partici
! (rá ama ·,há, em dias
lrH.' ihores, d . destino h:

f!;rnal".

�r:clusive 'Im jantar
'I,! será ofereci .... pela

luniei,ididade.

:"ns,

o Prelelto de
PI riá 111I1a
10 Brasil

/

�ro, 29 (V. A.) - Ain-

.la yue ; areça im ossívd, o
). -'ç� I-< L ..café em pó em São

'atílo, para o . únsumid<'l

I,!l�'iu uma alta jám:üs ) t

··traC", A part! de ama-

nhã, ,o povo palllista paga
... setef'Ul e tr'.�5· "ru'!eir :.. ;

pe!) q·u, 'o do C..l.' A majo
rcl.ç o t ,i de ,no,'� cruzeiro'

quilo, �endo 1'1' -= o Vl'e�()
:1:.,: iwif· era de �éS'ir:ta e

.ove C1T.2.eiros.

o RISO DA CIDADE ...

J, .

GOVERNILDO
tal (( chn ,Jp'! da

la?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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('�Q
NO LAR E ·NA-SOCIEDADE. . .

�. � BeleQ�cla de Urdo PollticiI e; SIIC'a'ICrônica
.

de Cinema
.

.

"ATENÇAO SENHORES P.OSSUIDORES DE ARMAS .

.

.

De ordem do Sn�. Irmão Provedor, para .

cumpri
m�nto dos dispositivos dos artigos 34 e 2·1 do Compro
DJS30 da Irmandade, convoco os snrs. Irmãos eleitores.
para, no dia 2 de maio, às 9 horas, comparecerem no
Consistório da Irmandade, afim de se proceder à eleí
;ão das Dignidades para o biêmio de 1954 á 1956.

In!ormo que é permitido aos snrs. Irmãos eleitores,
ca, Dr. que nao poderem comparecer, por motivo justificado,

7 Abelardo Gomes, Dr. remeter ao snr. Irmão Provedor as suas chapas, dentro
Ferreira; . 8 Antônio Pereira 'e ou. .Je carta fechada e assinada (Art. 28 do Compl'omÍ'l-

Transcorre, nesta data, - Sta. ,Érica Souza, fi- "eira Netto 50).
• I.

t 1" d Ih d F' d 9 D 'b' M 11 Consistório, 15 de abril de 1'954.o amversarto na a reio a ia o sr. rancisco e anu 10 e o

exma. snra. d. Carolina Paula e SOHZ::!; to Osni Barbato
José Tolentino de Souza - Secretário

Taranto Piazza, esposa do - Sta. Zulmira Silva;
. sr. Luiz Boiteux Pia�za. - Sta. Valkiria Pamplo-

Dama virtuosa, coração na, filha do sr Otavio Pam
boníssimo, a ilustre aniver- plona
saríante tem lugar destaca- -- Menino Roberto, filho
do nà'soCiedade local, sendo do sr. Hercilio Soares.

.respeítada e admirada por

quantos conhecem os ele
vados sentimentos de

'

seu

caráter. I Com a gentil senhorita

Por �ão grata efeméride I �; ura Izabel Werner, d�l('!a
ver-se-a cercada de cari- filha da exma. sra. viuva :1i

nhosas expressões de ré-I Amélia Schmrtt Werner, fi

gosijo, às quais, respeitosa- no ornamente da sociedade

ruente, O ESTAD.O se lõS- d� Bom Rotix.o., contr...:>±ou
'1- casamento o l'OSSO conterra

nco Wanderley Martins, fi
lho do sr, Waldemiro Flo-

vêzes o intestino .,esta exci- tios póra tQ'l.w::-cm parte I ;>

't:\L1C, fortemer:te
I

contrai�o, t\ssembléia r�r'al Extra' l:'
não precisa de purgante ou

I·
t1!l1fria à rea!�.·�:H-se dia�.

cousa parecida, mas de tra- de ::.vraio próxi, "f'_ às 1010-
tamento adequado da exci- ':'IS d? manhã �.i11 local Q'!€'

Soneto
Moniz Barreto

Morre no prado a flôr; a ave nos ares

Ao tiro morre do arcabuz certeiro;
Morre' do dia o esplêndido luzeiro;
Morrem as vagas nos, quiétos mares;

\.

Morrem os gostos, morrem os pezares;
Morre oculto na terra o vil dinheiro;
De encontro ao peito, que as ampara inteiro,
Marrem as setas dos cruéis azares;

.. Morre a luz; morre o amôr; morre a beldade;
Na virgem morre á cândida inocência:
.Morre a pompa, O' poder, morre a amizade.

E' de morte sinônimo a existência;'
No mundo é só perene a sã verdade;
Só não morre a virtude, a inteligência.

* •

S'Jl'za, filha do sr.ANIVERSARIOS:

.

M'irinhú
Souza;
- Sta. A1:c�SNRA. LUIZ B. PIAZZA

NOIVADO:

socia.

F�!ELISE; L.C. ANDRADA riano Martins e exma. sra,

,:j Izabel de Abreu Martin»,
I

O noivado efetuou-se na

cidade de Lages em 17 de!
Abril.

O lar de nosso presado
conterrâneo sr. Dalmiro

Caldeira de Andrada 'e de
sua exma, esposa d. Eglan
tina Luz Caldeira de An
drada engalanou-se, festiva
mente, no dia de hoje, para
comemorar o quarto. ani

versário natalício de sua

galante e interessante filhi-
Ilha Evelise.
A· encantadora EiTelise

que já conta cem um e1eva
do número de amiguinhas,
as reunirá, por tão grata
deméride, na re&idência de
seus geni to.c· :>s, oferecendo
lhes lautas mesas de finos
<laces e guaranás.
O ESTADO, prazeirosa-

Preceít 'J do Ola
CUIDADO COM OS

PURGATIVOS

mente,
�ões.

apre:;enta felicita- A prisão de ventre, em

�rande parte dos casos, es

. �\ longe de ser causada por

preguiça intestinal. MuitasWALTER VIEIRA DE

SOUZA
Na data de hoje; vê trans

correr o Se(l 210 aniversário
de nascimento o nosso jo
vem conterrâneo sr. Walter

.
Vieira de Souza, filho do
distinto ca<;�l sr. Leandro

Vjeira de Souza e sua es

posa d. Maria' Santos Sou
za.

O ESTADO felicita-o.

prazeirosamer.te, bem como

:'�os dignos gel'.itores.

FAZEM, ANOS, HOJE:

tação.
Não tente tratm' a pri

são de vent1'e com pur

gcmtes e laxativos; con

sulte o m,édico. --:- SNES.

-Sr. Jaine Carreirão,
telegrafista .•.posentaao;
- Sr. Eduardo Santos, a

J' aHsado farmacêutico e ele·
tnento de projeção ná socie-

dade local;
.

-Sr. ManC'el de Moraes

Savas;
- Sr. Flodüardo Sena;
- 8ta, StlOla Marià d=

\

De ordem do Irmão PI ovecor convido os irmãos �
18 Antônio Santaela, Dr. lemais fieis em geral para ,,;, festividades do ql(l!f 150
19 Sebastião Neves, Dr. ;; Benedito a realizar se IH pi óximo domingo, "? de
20 Neudy Primo Massolí- maio, e que constará de Missa de Comunhão' Ge-:

.ral para os irmãos e fiéis às 7 horas. A's 9 horas Missa
:estiva com sermão ao Evangelho. .

A's, novenas realizam-se diariamente às 19 :�l)h'3.
Nas noites de 2, 3, 4 e 5 de majQ hrur.e.ci b.ar..t·n{n�!-

")r ..J.o.n......... f�L<�_,.....1 1:", __ ;_._ ,,'01 "lJEll,'etI<!IO q-a: -l.;:alxa !:SClI e.l I,·

-2. Ivo 8asp�rinb da--Silva�_éentéi' l.

.

� ,�
,

3 M'lt C I
CL)n�m:ol'lc em nOl·;"Il{)�,']is. 25 de abril de H154.

1 on ampos 'R
,.

.

li. ICO [OSA'- 1,0 Secre+á..»
4 Bento Pereira e Oliveí-

-a

5. Jairo Pereira
I

� �:�:! �:�e� cOlla-I.O.E.S. Asilo de Orphãs
ço, Dr.

8 Ned Perrone Nuna

9 Teodureto Ligoki
10 Cláudio de Vincenzi

Frlquezl' em ser. I

Vlnbo Creolotado \
C· (SIIV8;r:)t Sala
OnV I e

Vende-se uma belissima sala de jantar colonial,
,praticamente nova com 17 peças. Preço de ocasião
Ver com o Comte. Giannini na Escola de Aprendizes

A J: ssociaçã'.l dos Exato� Marinheiros.

'()'_'()'_',)'_'()�()""'(}

LIra Tenis
Clube
Em sessão de Assembleia

Geral, realizada em 25 do

corrente, foi eleito o Con

selho Deliberativó do Lira

Tenis Clube, para o biênio

1954-1956, que ficou assim
.

constituido:

E F'E T I V O S

1 Walter Lange
2 Jo�o Jo'sé de

Cabral Dr.

3 Oswaldo Bulcão Viana,

Souza.

Dr.

4 Heitor Ferrari, Dr.
5 João Gasparino Silva
6 Gilberto G. da Fome-

11 Carmelo Prisco

12 Paulo Lange
13 Waldir Buch, Dr.
14 Ewaldo Moritz

15 Abelardo Rupp, Dr.
16 Alvaro Acciolli Vas-

.oncellos

17 Hubert Beck,

SUPLENTES

1 Geraldo Gama Salles,'

CASA
•

Vende-se uma Ca'4, sua

, Rua Ruy Barbos�, nesta

c.ri��L
Illfó·fmaç.ões
;,95.

com O Tt,l

res F€derais de Santa Ca.
lar;.::- a', convid:! . � 8nrs. sr·

. DE FOGO"

A Chefia do Serviço de Fiscalização de Armas, Mu
níções, etc., convida tôdas .IS pessoas possuldóras de ar
mas de fogo, que se acharem em atrazo com' as taxas d'e
registro e porte de armas de caça e defesa; a.:�ompar€'ce
rem, dentro do prazo de 30 dias, no Serviço-de Armas e

Munições, nesta capital, e, no interior do E�t�do às De.
legacias de Polícia, afim de procederem a�r:;cessária re

validação das taxas devidas. Findo aqusêe j.rezo, serão
consideradas clandestinas as armas não legarizadas e 3U ..

jeitas a apreensão na forma da lei.
Florianópolis, 24 de abril de 1954.
Alcides Bastos de Araújo, chefe do S-€ivÍço de Fis

calização de Armas, Munições, etc.

Irmandade ao s J. dos Pas-
• •

sos e Hospital, de Caridade
.

Fundado lem 1765

ELEIÇÃO DAS DIGNIDADES

IIMAIOIDB DI N.�S. do ROSARIO,
. 1f._.L.' B S. BENEDITO

FES'!'I\'H.tADES l)E S. BENEDITO

«J80 V'iceote de Paol8"
CONVOCAÇÃO

De ordem do Irmão Provedor e na forma do Art.
16° do Compromisso, ficam convocados todos 0,5 Ir
mãos, que, em qualquer tempo já ocuparam cargos, p�-
1'a a sessão de eleição dos membros do Conselho Ad
rninistrativo, a realizar-se às 19 horas, do dia 7 de
maio próximo, no Consistório da Irmandade.

Florjanópolis, 28-4�54.
Adãd Sobiemjski

Secretário:

de Janlar Colonial

Participação
OSWALDO COSTA E

SENHORA

LAMARTINE RICHARD

:;erá prevüime i •

ç designarl')�
Florianópolis, .27 de abril Participam o

.

contrato de
de 1954.

.

' casamento de sua filha My-

oLttPérc�o.Vitloin J.oão -I ��a�, com o S�. LAl'.1AR-
t SecretarlO., fINE RICHARD. Fpolis, 23/4/54:

Parti<:ipa o seu contrato de
casamento com a Snrta.
::\1YRIAM G. COSTA.

. .

,

AVENTURAS 00

.em Caxías
Produção: ATLANTIDA) tativa de fazer sátira, po-

R. BERARDO rem, os resultados eonse-

Direção: PAULO WAN- guídos não conseguem atin

DERLEY gir Um nível satisfatório, de
fórma que CARNAVAL
EM _ CAXIAS, arrasta-se

de ponta a ponta, sempre

inexpressivo, dentro de um

padrão vergonhoso de me

'diocridade cinematográfica.
Est� mediocridade é, sob

um certo ponto de vista,
desconcertante, já que os

mesmos JORGE ILELI e

PAULO WANDERLEY fo

rarn os responsáveis pelo a

ceitável e relativamente in

teressante AMEI UM BI

CHEIRO, também da A

TLANTIDA.

Cenário: JORGE ILELI,
ALEX VIANNYe LEON

ELIACHAR
,

Elenco: JOSE LEWGOY,
DORIS MONTEIRO,

. A

RISTON, CONSUELO LE

ANDRO, NELSON DE

SOUZA, JOSETTE BER
TAL e a participação de
BENE' NUNES, DIRCI
NHA BATISTA, JORGE

GOULART, etc.·'
Sabe-se perfeitamente

rue aos atores cabe a me
n ,�r [r.:lxt(:· da culpa pel 'l n.á
qrclldade de um fii:".1e

nais, s;-:'c eles, parte do

material., a ser utilizado

��l0 diretor, que por SU::I

vez trabalha Em função do.
cenário, a verdadeira

.

e:·ri
nha da película.
Portanto, cabe aos cena

rístas .!ORGE ILELI, A
LEX VIANNY e LEUN F

I. TACHAR, e ao diretor
PAULO IWANDERLEY,
toda a responsabilidade i E

lo que existe de ruim, nes
ta produção ATLÂNTIDA

E' interessante notar tam

bém que o carnaval só se

encontra no filme, unica e

exclusivamente dentro dos

péssimos numeros musicais:
fora disso nem siquer . se

menciona a palavra cama

val, que' se foi empregada
em sentido figurado, com

plica, ainda mais, a situa

ção .

Os atores JOSE' LEW

GOY, DORIS MONTEIRO,
MOl?ESTO DE SOUZA,

,-.R. BERARDO. . JOS�TTE BERTAL, for
..

D��icadamente, estamos I mam 'um conjunto homoge
diante de um dos grandes neo, porém, a cada momen

"abacaxis" dos últimos tem- to, metem-se em situações
.

pos, onde a má qualidade ridiculas que pretendem
mais se evidencia, devido a fazer rir, como seja o mo

auréola de pompa e preten- mento em que a loura JO

.são que envolve a obra. SETTE B E R T A L diz:

O cenário de JORGE "Quem- vê- cara não vê �
.JLELI g_ue obteve

...-.k-?labo- X35::ão" ao ai"'; Jns�' T.:R_\X

r-rL·�EÇ-OªºN�qf EAL�IEA:X:C-'.fIHAln.R·!,"J{tY.e-Ine . G(}X .respondei, "Qu�m vê

coração não 'vê cara":

duas intensões distantas, ao Em poucas. yala'vras,
i mesmo tempo. C A R N A V A L EM CA-
I A primeira é a de explo- XIAS, é um filme redículo,
rar certos acontecimentos onde o máu gosto campeia
políticos, 'ocorridos em cer- solto, atingindo o seu di

ta cidade. de. interior do max, com um final feito a

Brasil, um ângulo que aos machado:

produtores parecia prova- Entretanto, como acredi

velmente, ser a garantia tamos no Cinema Nacional,
para o sucesso comercial de pelo que vimos de bom ·e�
CARNAL EM CAXIAS. 1953, só podemos fechar ês-

A segunda intensão, a te comentário com aquela
que realmente causou o 1'0- frase popular que encerra

tundo fracasso do filme· é grande espírito de boa von

a de querer criticar o ci- t.ade e tolerância:

nema Norte Americano.
Para tal fim houve a ten-

"Vamos sair para outl··)".

D. COSTA

Representações
,

e Conta Propria
Firma introduzida na Praça São Paulo, Rio de Ja

neiro, Minas Gerais, com freguêzia feita, contando com

eficiente grupo de vendedores,- aceita no ramo de ma

deira, ,esquadrias artigos torneado, -bijooterias tecela

gem, laticinios, etc .. Cartas para Pereira E. Rangel -

Rua Xavier de Toledo 264 - 4,0 andar _ Sala 42 _ C.

Postal 7817 _ São Paulo;
-------------- ._--_ ..._-_.... .-._ .. _--

CHEVROLET
Vende-se Chevrolet. Completamente reformado .

Parte mecânica, pintura e estofamento novos. Rádio le

gítimo da Fábrica.

Tratar na oficina mecânica São Cristóvão.

Rua 24'de Maio n. 777 - ESTREIT<?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ' E
GARGANTA
- -do-

3.5á3
2.325
2.402
%.338,
2.5.00 _

Kua Deodoro esquina' da
Rua Tenente Silveira

diàriamente no Hos

pital de Caridade.

Residência.
Rua: GeneralBittencourt

n. 101.

IDA VOLTA
/

Florianópolis Itaja.í Rio de Janeiro. Santos-

29/4 1/5 7/5 .8/5
'12/5 14/5 19/5 20/5
24/5 26/5
OBS.: ,- O Itinerário supra está sujeito a alte-

ràção sem prévio aviso.
.

Horário de Saída:
de Florianópolis às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações dirijam-se à
..

... ,/

EMPRlÍ:SA -NÀCIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

!1.313

I
Matrículas. Aberta.

,

. Cursos: Primário e Aá-
2•.w.t· missão.

o

.

Rua Visconde de Ouro'
2.03� Preto, 75.

Rua: Deodoro -:-:_ Caixa Postal n. 92. - Telefone: 2.212

._------

DR- I. LCBATO
FILHO

Viagem com seguriloça
e

Agênc.ia
de .

BAR E SORVETERIA

'AMERICANA

Panair ; .

\iarijt .. �
.

Lóide A�reo .

ti.al '
..

"

_ : .

�candinava. . .

HOTas

.

O MELHOR JURO .

',apide�·, '

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO.;ONIBUS DO

RIPIDO 'l<SOL-BRISILEIRO))
Florianópólis -- Itajaf - Joinville - Curitiba

Lu:! . , ... . . . . . . • . ..
2.021 -

\ta�éf!ti(' ..
2.276

Vende-se o Bar e Sorve- "('I rllPfll . . . . . . . ..
3.1:47

teria Ame�icana sito à Rua l.iI F"rt. . . . .. ...
S.UI

Saldanha Marinho n. 13, (·'i:I·tllU4' .•••.•••••. 3.H_9

Edifício Machado. Tratar ;
·

...:-r.tril:· 2."'�

I � ,. .

U b
F.",tr�I!t .•.• , • • ..

&..371

Caixa Postal� 45' :�o' local com o sr, m erto

I !Ii .. ,,'. . r , -:". .... U:59

}')ori.anõpo]is "-��:���dQ, o qu.al explicará] f:�T.< fTI'O
,

. -,

Santa Catarina I. (� motJvo da ,:enda.
..

I DI--QlIt' ...•

_: �_: ":_
• .

• aI
_

-------�..._..---------
_.

Lavando com Babao

I "irgem ��S_1JeéiaJrd'aa,e�-
! da. Gil.' W:ITZIL -INDDSTRIIL�J8Invllle•.

·

(maroa'" '8glltr_'a)
. i : . ecenomtze-se tempo �"-;di�heiro ,-

--�---
---._----- -_ .. -- ----_._-_

..... _ ... -_.__ ._:- _ ..
�-_._-_._---- ._--_._--'._-_......_-;._.. ---_.-'- .. _,_...._-,-..

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

Doenças do aparelho 'respl.
, 'ratório

'

.
TUBERCULOSE

RÁDIOGR.·AFIA E RADIOS
o

c'OPIA.DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade

Nacional de Medicina, Tisio·'
log'is'ta e 'I'Isioclrurgião. do

I
Hospital Nerêu Bamos _

Curso de espec ializaçãc pela
S. :K. r: Ex-interno e Ex·as

sistente Je Cirurgia do Prof.

UgO Pinheiro Cuímarães

(Rio).
Cons: Felipe Sehmtdt; 38

- Fone 3801.
Atende em hora marcada ..

Res: Rua São J@,rge 36'
Fone 2395.

aC1IE

PB_blicidade

5%
... --

Agência:

,

DEP8SITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
"UA TRAJÀNO� 16

FLORIAN6pOLlS'

Diretoria. de Obras Públicas
. .. AVISO

. -

,

A DIRETOmA DE OBRAS PÚBLICAS, avisa que,
mudou-se provisoriamente para a rua Vida} Ramos n.

�
,

76.
_,

"

I Diretoria de Obras Públicas em Florianópolis, 10 de
. Abril de 1954. '.

.

•

...-- ...

Alugam-se ótimas resi

dências, uma à Rua José
Jacques n? 4 e outra' i10S

Coqueiros, p r o xímo' ao
Praia Clube.

Inforrnacões à Rua Con

selheiro M�fra n" 24.

·Casas

;J
·itAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.i8.ei�_aee X I_bit'oba
RODADA DE SENSAÇÃO TERA' LUGAR, DOMINGO, NO ESTÁDIO DA PRAIA DE FÕRA, DEFRONTANDO-SE AS FORTES

ESQUADRAS DO IMBITUBA E FIGUEI�ENSE. ·OS DOIS QUADROS PROMETEM OFERECER UMA LUTA CEM POR CENrrO

SENSACIONAL E EQUILIBRADA,· DEVENDO O JOGO SER ASSISTIDO POR UM PÚBLICO N�MEROSO E ENTUSIASTA.
AGUARDEMOS!

"O Estad o
/'
E s P O r t i vo"

...�p�;..�����__Q���Q..�2�� a...�7 ..

Na
.

Lagôa . Rodrigo de (ampeonato S;ul-Americano �os�chegam :da Capital -Fe- ; tesc? certame continental. ,.mais uma vez representará' nicas, graças aos repetidos Rodolfo Keller.

Freitas vibrarão os

aficio-1de
Remo de 1954. \de�al, estão "tinindo" e es-\ O "double" e o' "quatro lo país, desta vez em duas I ensaios na Lagôa Rodrigo � Manoel Silveira e wa,

na�o� cariocas, domingo As guarnições .b:asil�i':'IP�r�l� dar o ��ximo .pela 'com" de Santa Catarina, O'IP['ovas, �S.�ãO, �� .excele,n-Ide Freitas sob as ordens do Imor Vilela, a sensacional

próximo, com o desfecho do ras, segundo as noticias que .' vitória do Brasil no glgan-! rl�sso pequeno Estado que Iles condições físicas e tec- 1 enomado técnico alemão dupla vencedora das elimi-

__________ 1�atórias estão. esperançosos
rue vencer assim como os

componentes do
\

"quatro
com", constituido p e los

NAGIB SALUM 3 X CANTO DO RIO 1

Perante' uma assistência que proporcionou uma

renda de cento e noventa cruzeiros, defro�taram-se,
amistosamente, domingo último, em Biguaçú, os qua

dros de futebol do Nagib Salum, local, e Canto do Rio,
dé Ribeirão da Ilha, saindo vencedor o primeiro pela

.

contagem de três tentos a um. A'partída foi muito bem

disputada sendo que ào clube visitante coube o coman

do das ações nos primeiros quarenta e cinco minutos

sem contudo ter conseguido traduzir sua �uperioridáde
técnica em tentos, deixando mesmo o gramado após es

te período com um placard adverso de um tento a zero.

Na segunda etapa o alvi-rubro biguaçuense encontrou

bravura' e lealdade.

·OS TENTOS

Aos· trinta e nove minutos da primeira, fase Amo

rim 'aproveitou muito bem U�1 ótimo�pãsse 'de' Pavão
colocando com "maestria" a redonda no canto €squer-_

�
.

do do arco adversário. Gonzaga aos dezesseis da segun-

çla etapa dilatou o marcador para os locai� com uma

bela cabeçada, concluindo um centro de Pedrinh.o. Aos

vinte e um minutos, após a cobrança de 'um escânteio

3. pelota sobrou para Pavão que finalizou com êxito en

cerrando a contagem para os locais. Perigo aos vinte e,

oito minutos em bôa escapada pela direita marcou o

tento de honra dos visitantes.

·QUADROS E JUIZ

NAGIB SALUM - Lidio, Vilmar e Valdir; Dino,
Renê e Agenor;. Pedrinho, Gonzaga, 'Pavão, Amorim e

Pereira.

CANTO DO RIO - Branco, Mauto e Paulista; Ede
-brando, Milton e Airton; Anú, Ferrinho, Perigo, 'Val-
-demar e Àirton.

Na arbitragem esteve o Sr: Pio R. de Faria
,

com

ótimo desempenho.
Pedro Azevedo

CRUZEIRO DO SUL ESPORTE CLUBECASADOS E NOIVOS "VERSUS" SOL
TEIROS HOJE NO COLE'GIO

CATARINENSE

_.

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Comemorando hoje a passagem do oitavo aniversá

I cio de sua instalação autônoma neste, Estado, a Caix�

I'
Econômica Federal. de Santa Catarina organizou um

programa 'de fe�úvidades" destacando�se a partida d�

I
futebol que sera travada as 15 horas, no campo do Gl-·

násio Catarinense, ·entre os esquadrões formados por

.uncionártos daquela Instituição, casados e noivos de

um ladti e solteiros, do outro. Esse jogo vem despertan
do invulgar entusiasmo no funcionalismo da ,Caixa Eco

nômica, pois tanto casados e noivos, como solteiros gar-

é ? jornalista Osmar Silva, o qual, como meia-esquerda
promete arrasar a defesa com o pé direito. Os solteiros,

I p·�r. sua vez, .c�ntam co:n �lguns "brotinhos" recem-�d
mitrdos na Caixa Econômica e prometem manter o jo

.�o em r�tmo de swíng, só �ara,ver's,e o adversário sabe

bailar;

As. dua� esquadras ·ap�·esentar-se-ãb .assím

tuidas:

consti-

Fcam convocados todos os Diretores e associados

desta agremiação para a Assembléia Geral Ordinária, a

I realizar-se no próximo dia 30 às ·19,30 horas, de acôrdo

com os artigos 5.0 e 6.0 dos estatutos, para a seguinte:

ORDEM no DIA

)
1.0) - Aprovação das contas do ano social;
2.0) - Eleição da nova diretoria.

Florianópolis, 28 de abril de 1954.

Alfredo de Souza Lima - Presidente

J_osé A�.tônio Ferreim -'- Secretário.

CASADOS E NOIVOS - João Gasparino, Dario e

Brasil; Platt, Getúlio- e ·Haroldo; Emidácio, Ari Ev�ris-
•

#'

,t '.

:0, Osmar e Rui.

RESERVAS - Dago, Jacques, Àri Mafra, Della,
Amândeo, Nelson 'e Apolônio,

SOLTEIROS - Clímaco, Salim e Nunes; Djalma,
Betinho e João Oliveira; Romeu, Nairto, Ari Silva.Lou

.

renço e Lopes.
RESERVAS""::' Gevaerd e Piazera.

Ficam assim os torcedores florianopolitanos convi

-lados a comparecerem ao campo do,Ginásio Catarinen

se, hoje às 15 horas onde poderão assístir,· gratuita
mente, a um grande "espetáculo" de.futebol, propor
cionado pelos "malabaristas da pelota" rda'Cai�a Econô
mica, Federal. de Santa Catarina.

ATENÇÃO - Dentre os 'casados, destacamos o no-·
me do grande centro-avante Ari .Mafra, que joga 5·mi
nutos t:! descansa 15, por falta de fôlego.

Em continuação ao Càmpeonato Varzeano de Futé:-.
bol que o Ipíranga está efetuando com grande sucesso

em sua praça esportiva na Viia Operária de Saco dos

'Limões, defrontar-ss-ão, nu' próximo domingo, com

.;. início ás 13 horas, os fortes pelotões da Juventude Ope
rária Católica (JOC) e Vila Operária. O encontro está

.sendo aguardado com ansiedade· e entusiasmo pelo "

mundo futebolístico v�rzeano que acorrerá aquele e�-
tádío ávido de emocões.

-, ..

FALECEU O TE'CNICO ANTES 0'0 JOGO'·

A cidade paulista de Baurú foi abalada, domingo
último, pela manhã com a morte do técnico Pepino do

Esporte Clube Noroeste que no mesmo dia, á tarde en

frontou e venceu por 1 x O o Bragantino pelá Campeo
nato de Acesso á Primeira Divisão: Antes do encontro

foi observado um minuto de silêncio' em sua homena
gem.

.BRA$IL X COLOMBIA, D.OMINGO, NO
PACAEMBU' E DIA 9 NO MARACANÃ

Campeonato f8tadual �e GlclisOlO
'-�.

Amanhã e do�ingQ,_neSÍjl Capital a �an- li sacional Samuel Severo dos Santos, detentor dos títt,l...
de competição que reunira os me- .10s de campeão. catarinense e brasileiro de velocidade

lhores
.

"ases" do ,pedalismo· e campeão catarinense de resistê�cia·o qual se encon-

... Barriga-Verde' trá em bôa forma física e técnica, ten·do há pouco man-

tido a hegemônia do ciclisIr;l� ilhéu; â!1Ó/3 sensacional
tos de intensa ansiedadé, com o desfecho ,do Campeon�
to Estadual de cicii$l1lp de, 1954, organizado pela· F�cÍe-

. , 1o. .. ..

ração Atlética Catal1ir:e�se;: eIrtidade ci�e c�ntroia
esportes do at1etism�, yolei, ·basq�ete e cicli�mó
Santa Catarina. A prova dE! velocidade terlÍ lugal' ·ná·tarde de ama�

O certame querlllais, uma v�i 110S d�rá a 'oportuni- 'nh5 e a de resistência 'DO. ,dia seguinte, 'pela manhã.
ciade de ver em a9�0 ê aplaudir, . os ll�ais completos ·�n� nds�as. PI:ÓXi��S ediç�s d�re��s �aio�€s de-
"ases" dQ pedalismo barriga-verde, €ntI:e elés o �en-: .

t_alhes a r�sPeito.
.

tido a heg��ôniá do ciclis.mo .�lhéu,· após sensacional·

duelo cQn1_ Silvio Niltón -Gomes, dutr� Ciclista conter-
.

�
.
'. ....:

râneo que estal;á. presente a competiç�o deiendendo o

'bonvnome do �edalism-o. fl@rianopolit�rlO frente. aos

de Joinville.

.

RIO, 29 (V. A) - A seleção brasileira que dis
nrtará a Copa do Mundo, realizará, no próximo do

ningo, no Estádio do Pacaembú, em São Paulo, seu

.ir'imeiro match com o Selecionado da Colômbia, for
nado .pelos. Craques do Milionários, Desportivo de Calli
:! Boca Juniors. O -segundo encontro será efetuado no

domingo seguinte, 9 de maio, no estádio do Maracanã.

.............................................
-----

IElaME . VESTIBUlAR
No dia 24 dêste terá início o curso preparat(,rÍr) para

. o vestibular de Direito, com aulas de Português Latim
ê Francês (ou Inglês), todos os sállados das 14,30 às

17,30, no Instituto de Educação, Sala: 3°-G. Inscrições
na Livraria Líder a partir r10 dia 14 de Abril

.
.

Orientação: Prof. fÍélio Bal"1'é.to

campeões brasileiros Moa

cir.Iguatemy da Silveira,
patrão; Hamilton Cordeiro,

.

F'rancisco Schmidt, Edson

[Westphal e Sadí Berber, to
dcs-expressões gloriosas do

esporte náutico catarinense

e brasileiro.

E nós ficaremos aqui,
atentos ao comentário ra-

diofônico da regata de do-

mingo na mais famosa raia

do país: a Lagôa Rodrigo
de Freitas, torcendo, 113lU-

_ _::lmente, pelo triunfo d03
_.

'nossos bravõs rapazes.
i

1 : Força:,.. pois, tasileirOS!
r��()�()"'�)�()--O

,PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTE�IA
,E EFICIENCIA

.

��
M<E.'RL.
PEHFi/CnÕ JEN'/(itllll.

. . -

Vende-s.
Vende-se um terreno

sito a' Vila CeI. Lopes Viei,
ra.

Tratar com o .: Sr. Dante

Bonetti, á Rua José Cân
dido da Silva s/no (No final
da Rua). ESTREITO.

CASA MISCELANIA distri·
bn\dol'a dos Rádios R.C.A.
Vitor, Valvulas e Discos.
Rua Con�lheiro Mafra.

Vende-se
Vende-se uma mobília

de Sala de Jantar.
Vêr e tratar à rua

I Ramos n. 38.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"GREMIO CRUZEIRO DO \SUL"
.

ÜA·SA
.

. " ".
. .,. A . ,'" ."_'.'- f -

/', Recreatiy'o-Cull\lràl�Esporlívo':·
(filiado ao ClUbe 6 do- ,Janeir(r-Estreitó)

W�)�!t,j<;�;';�; , ,

SEXTA-FEIRA - DIA'30 "'BOITE tl.\�UL" _:_ BIGSCHOW - APRESENTAÇÃO ''I:)AS CANDIDA:rAS
À RAINHA DO GRÊMIO - DANSA DOS CORAÇÕES, BALõES E OUTRAS NOVIDApES. MÚSICAS
ESCOLHIDAS: VENDA DE MESAS A CAEPO DO SR. LIDIO SILVA AO P�EÇO DE CR$- 30,00'. rxrcro
ÀS 22 HORAS.

da à rua Frei Caneca
133.

r).

Clube de lxcursões
,

.:

da Ilha
, Tratar com Olívio Valen
te Vieira na rua Cru? e

. "Souz� n. 59.'
j', •

,�.

. .

Vende-se ótima resínden-"

'(Comentário de D}b

Cherem, lido na Rádi.o

Guarujá, no pmgrama
Resenha J-7.)

conher-ida quanto possivel.'
:r:m três anos de atividade,
o Clube de Excursões da
mia desbravou os mais

..
"

_____ _
Iongínquos pontos do nosso

, .....�, /'
Vai o Clube de Éxcursões munir ipio. 0-; \sel!s entu-

··Dur'an·te· Ma·lo 10·1 Nos Pr'ecos H • (

'·p'-.assado· 'da Ilha, na próxima sexta siastas íntegrantes; prefe-
:

'.' I 'OJe no $""

. ��I1I'�RI�no feira, comemo-ar o seu 3° rindo c mister da aventura,
. ...•

LJU L J ano de ati:;idade, profícuas, aos prazeres 'dominicais, em

___ SER�O PRESoENT.�ADOS À FRE.G,tJES,IA .

_" I '.,
30 pE ABIÚL rsolídador da Republicá pro- em prol do nosso munici- degles fins de semana, do-

clamada a 15 de Novembro pio. E' de ale-tar ao mais, tavam o mochila do indis-
Como todos sabem o ano corrente esta marcando o

I
'

.

, A data Ie 7' e o da d 1889' indiferente dos observado- uenrável 'para uns' dias fo-
300 aniversário do grande estabelecimento comer.cial-

.

ae tune l' c 1· ,. e ,
" .-

A MQ:QELAR.· Não ha em Florianópolis -ou quiça no nos qt�e: - em ,'1931, em solenida- res que, entidade integrada- . ra dI" casa e. lançavam-se
Estadó todo, criança, nem velho que não conheçam o +', em lSil1, Martim' A-' de realizada na .sede da A- e dfr:"igida por jovens, resis- em i'oU�S7 excur�o�s .

tradicional e popularissimo estabelecimento. N varie- 'f�nso de Souza chegou ao cademia Brasileira de. Le- ü: as. 'dificuldades eeonômi-, <'As,' primeiras, ta'refas não

dade, D,bom gosto e a qualidade das sUaS mercadorias,
, . "

-
, ' / '

'o
• " Rio de Janeiro; tras era assinado pelo che- cas da época. 0_Clube de {oram fáceis: Exigiram es-

q-bem servir; os 'preços sempre vantajosos, tudo isso ..' .

.

I b d - em 1625, D. Frãdique [e' d� Govêrno· Provisório Excursões da Ilha, num ato ior,ços. At,.� e11tâo,; tateavam
" :repme o a uma permanente e em orienta' aprqpagan-. '

da,' tornaram'A MODELAR conhecida e símpatísada de Toledo retorna i; Bahia! o -acôrdo luso-brasileiro pa- de justiça dos poderes mu-
.

�-ín :�ll:índo -diferente. Era

em todos os lares catarinenses. ex;ui�ando o.� h:ol�ndeses; li 'ra a. siinplifica(;ã'o' da 'orto- r.icipais, foi considerado a� preciso cautelar: afirn de e-

Desde o comeco deste ano que o estabélecimento
_ em ::791, agentes do, grafia, Renresentou a Aca- I utilidade pública. Entretan� vitarern desagradaveís con-

está festejando ês�a importante efemeride. Tivemos a I
.

. governo catarinense e da I. demia d.e Ciência de L.isbô.a I 1 to o auxilio a que fez [ús sequências. Mas, com per-
grande venda especial de colchões Divino venda que'

_

. , .

assinalou triunfo para o estabelecimento e proporcio- vila da Lages plantaram no i C':_ embaixador Duarte LeI- até o momer.tc, ainda não Iinác.a e arrojo, souberam

nou à população, graças as suaves e popularissimas con- dto da Serra do Trombudo te. foi colocado a sua disposi. vencer todos os" percalços.

dições de pagamento, uma rara e magnifica oporturiida- um marco C'ssinalando a -e� 1933, os médicos cão. E' de lamentar, senho- E as viagens ao interior da

de para o aumento do coníôrto do lar. divisão entre as Capitanias se reuniram N', sede do 'seu O Centro de Irradiação res, que, a Prefeitura Mu- Ilha foram se realizando
Tivemos ainda o estupendo ensejo de ouvir a Ia- ,I d

' h
h de S. Paulo e a nossa; sindicato, a fim de acertar Mental "Amor e Luz" 'realiza nicipal, que deveria ampa- mais à miu o.. Ja tin iam

mosa Orquestra Chiquin o, graças, em boa parte, à, I
r

cooperação "Ducal-Modelar". cujos elegantes ternos são - em 180·1,
-

nasceu e_rn 'providências' em favor da sessões Esotérieas, todas as se- rar tôdas as manifestações ma.ores conhecimentos. Fa-
.

did t .�' I . f o gundas feiras às 2030 à rua A .., - f '1'
.

aqui de venda exclusiva de A MODELAR. Pernambuco.. !�I).tonio Pe- can 1 a UI.. c o pIO essor r- .

Ih" 'Mafra'.

'

3" 20 expontâneas que VIsam a zram mapas, arm iarizavam-
'. ' 'o •• �onse erro 'J

.

-
",

No dia 1° de Maio teremos ainda o ansiosamente regrino M2fiel Monteiro, Miguel Couto, .à Assem- andar.
'

difusão lá fora do que � se com os nossos tcabôclos .

. esperado desfile de modas, nos salões do Club 12 de 1
-

da Itai 1'1
,.

C titui t t d E f', -1'· Oprimeiro narao e tamara- c ela ons nuin e, en o I ENTRADA FRANCA nosso, esteja assim alheia !.r.,lln. p anejavam. que

Agosto, e' no qual tomará parte, além dos, elementos . ..

Ga,'
. vesidido a ses!'iã0 o proft $- aos destinos do Clube de a pnnClplO parecia ser um

mais destacados da nossa elegancia feminina a gentilis- '

Isima surta. Rita Gomes da Silva, da fina soci�dade pau-'
- em 1825, foi fuzilado ôor Cardoso Fontes.

.

EXCUEões da Ilha, Em nos- entretenimento de alguns-

lista e que virá especiâhnente para êsse fim, à nossá em Pern'ur,buéo, Gonçalo .

- 'em 1951, foi fundado,
.

'. 50 H.gistro de h-oje, não ire- rapnzes,'foi se tornando pú�

capital. Releva ainda notar que o 'produto desse !TIara- inacio de tolda Albuquer- nesta capital, por um grupo lC
.

A 5 A mos ao ponto máximo de hI:co e 'notór'o. E' que o

vJlhoso desfile de beleza e elegância reverterá, em to-
que, �o�he,�i�[c. por Padre de guapos P. abnegados mo- análise, do apoio que deve- Cb11e de Excursões da

talidade em benefício da construção de um
,Hospital, I PROCURA SE PAI'A Il"hla "I'nha' prestan'do bons

de Crianças, iniciqtiva benemérita do Lions Club' 10": Mororo, envolvido na re- �os, 'entusi:'istas do excur- \ .

-
- ,\, ria ser proporcionado::t v

caL
.

., volução republiaana de cionismo, o Clube d�, Ex- ,4\LUGAR simpUica entjdade. E' ,que ::t-rviços. Um mapa do nos-

Durante Maio teremos mais outra valiosissima mI- 1824; cursões da Ilha, - entidade Casa no Estreito, C(\ln estamos fazendo um comen- so Í!llerior foi elaborado,
'ci�tiva: :Em todas às compras' que a freguesia - fizer" 18')'7' h

.

�,'a' 'L··.·••o· "In l'egozI'J'O a' d'ata f hd;tando assim
-

àqueles- em, .

'J, nasceu em oje vitoriosR em seus ale� aonducão filcir;'rerdo água �

durante Maio, qualquer que seja a mercadoria e qual- São Luiz do Mar"anha- Joa-o 'd" 'd
. ,

-quer q�e s�ja Q se� valôr, receberá o desconto extra de
\lanta os ) NU:', e que mar-

e luz, três guarto� e quin- '-lUfO se vai CO'.11emorar. Nou-

10010 concedido na hora de se .tirar a nota. Para todos Antonio Coqueiro. cba impávida para um f�- ,tra oportunidade 'então, fa-
!( '. :al .

com galpaô proprio
quanto sabEm que A MODELAR é realmerite uma das - em- 1839, _ .Nasceu o turo glorioso de assinalados laremos dci apoio que deve

casas mais barateiras do Estado, muito significará mais Marechal Floriano Peixo- óerviços 'ao E�tado e ao [-m'a engarrafamentos. .

ser propiciado a êsses deno-
êssa estupenda concessão de 10% comemorativa ainda te, em Alélgüas' (Pieca), \ Brasil.

.

Informa,ndo p.
r

..
�ço e

��a"I' dadus. ilhe.'us que,.
se . pro- ,::.��t�J"ções d�, I.l�.

a co�o en-

do seu 30° anivel'sario;
-

vindo a-'fa.ll'!cer p'm 29 de I " i : llc;;_s�os�a �:Pl!l�'� C��.l< � . p .lser:afU a explorar nossa
'.1.l.,oe

�
que _vmha, prestando

,Jl'hho; de 1895. Foi o'" Ccm· .t--"t . Ahdt'é' 'Nilo T'dá.ãsco' Postal n. 361.
- ','

, peLíu�na ilha e tornala tão .mlevantes sel'y-i�os. E, ago-
. _."..,. ,

'
.

'" i'a, décorridos três anos de

__',P',�I$:. �',�" C"OJ!' r--��--�--_/ sua fundação, é uma agre�

_� .

miacão vitm-:osa sob todos
,

,

o::; I,ontos de vista. Ganha

,� OURAl1TE TODO DIA I C·
. .

EGA AM fOl"'.nn, inst'.·ue, esclarece.
,�

.7T',"'"-, ,

.

. .nO� II,' Jt nF"JO &._ I
'.

.

.

'.

•

PrEsta auxilio à gente do

"
..

. .J
.

� I-tI<L 'J. ü1i.m-;.or. Ministra ensina-

::;,.�.•LD�",�','. �R.7-',-,.'ll: �t�o:::' '. �'l��Nr.�"S--�','..
'

�. ��:,�����::��::�ç�::
�,

.

bri'1c-?deira de crianca. E
,.- -

.
�

é pC'l' isto que hoje quere-

M�'.�'';'ll�A�''''A�., ':,;
mos dedicar êste comentá�

I'io..,ao Clube de Excursões

"
.. ela Ilha, a esplendida enti-

d�lde de nossa Capital que,
dia 30, vai assinalar em seu

'�egü üo o tene-iro aniversá
ÚIJ ele fundação. Salve, pois,
o Clube -de :excursões da
Ilha.

que c'Esejavam- conhecer os

r,lHis distantes· pontos da

capit.al catarinense. O pú
b,:'('o já tinha o Clube de

,. , .

.

'-', f

'-".1,

DA FAlVIlLIA DE :\fUEILO ANTONIO PAL_\'["l.
BOHTOLTJZZI

Hugo Bortoluzzi; Olga Palma Bo'rtoluzzi e filhus,
Antônio Palma e Lotinha Palma. Martinho de Raro, IMar�a Palma de Haro e filhos ,de publico agrad�cE'Dl co- -"

n.
10

..

'::Idos a todos quantos maDl�estaram.�a terr�vel pre- !. vaçao porque passaram com a !J€l'da Irreparavd do

-inesquecível e adorado MURILO. .

Queremos agradecer em particula:: ão Rev Padre IJosé Carlos Nunes, diretor do Colegio Catarinen:::e que'
sempre presente' tomou as medidas' necessarlas e pelo
acompanhamento do corpo a .terra natal, onde no tumub

pl'�feriu pála�ras, de contorto. '.

Nossa gratidão aos oenhores: Joel Moura, Dr. Geor
ges Wildi; giasiano Raul Antônio de Mello Branco, Dr.
Hercílio Pedio da Luz Filho, Julio da Silva, Tte. Hugo
de Souza, Gil Felicío, acad. Mario Bolman, Walcli:c Mar ..

garida, Egídio MEU reI', Virgilio Natividade, João Hipo
lito, prof. Hebert Lebarbenchon Poeta oe pescador Aca-

r' -'-

cio com seus três rmãos, os quais demom:trando ,el�vado
espíri·to de altruismo ocorreram ao local do desastte na

pusca do' nosso 'pranteado desaparecido, ,

Agradecemos de maneira' especial aos Drs. ,03va1'ob
Bulcão Viana, Elias Mansur Elias e Plínio Moreira, pe,·
la valiosa colaboraç�o que prestaram:

Agradecenios ainda ao� Snrs.: CeI. Duarte Pedra

Pires, Sr. 'Carreirão ('funcionário do Telegrafo).. Ivo

Montenegro e Colégio Coração d:� Jesús.
A .todos o nosso eterno reconhecimerito ...

.{. ,-' ..

'0_''

Par"icipaçào
Osny Laus e Senhora

;:>artic}pam aos parentes e

amigos o nasctmênto de seu

filh.o SERGfO, ocorrido a

23 'de Abril, na Mãternida�

Corrêia",

. 'CLU:B.E DE 'CÁÇA,�TiRO
E PESCA

�'COUTO DE MAGA
LHÃES"
AVISO

. ,o,.

qe ordem do Sr. Presi-

nem em ·.uma semana,

uente, (�ónvido:os Srs. as'lo.

cia��()s para a excursão ci.

I�eg{·ti'('a, -que se realizará·
'!() próxiq1'p sábado, dia 1.0'
de r"aio,: InICiO da teIrp:l
rada ri" ';'caça do corre.lte
ano ..

Hcrário de praxe.
Só poderão fazer parte'

d�s eXGursões" os 'sócios
que (·stiverem -quites COln

1 �esouraria do Clube.
Fp�,,)js., 27 de abril de 19;)4
Lviz A. Hom, Diretor de

Hão se prepara em: .. um 'dia
nem em um mês, ·para o

CONCURSO DO BANCO DO BRASIL
Prepare-s,e convenientemente para o próximo

CONCURSO' a se realizar em. meados do corrente ano,
cstúdarido por correspondencia em CUl;SO' especializ�do
por professores do próprio BANCO. ':

Pecam informações ao LN.C.A.
Pr�ia d� Botaf�go, 526 - RiQ.
(Rr.r.nrtfl fl rf'meti'l..:nos êste anúncio - 181).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:Avisá A MODELAR ao mundo elegan te de Florianôpolis, a chegada, da primeira
partida dos famosos ternos DUCAL, em casemira. Fica assim o estabelecimento, que já vi

.

nha primando .pela liderança no mundo da m oda e confecções para senhoras' e crianças,
igualmente em condições de atender; em arti%OS para cavalheiros, o mais exigente' bom
gosto.

Avisa ainda A MODELAR que por m otivo de seu 3Qo aniversário, também os arti

go," para cavalheiros estão sendo vendidos por preços excepcionalmente baratos, c o m o

exemplificá a pequena relação abaixo;

Ternos de 1/2 lã , Cr$ 255,00 Paletós sport de casemira e ve-

Ternos de pura lã, listadinhos a Cr$ 545,00 ludo:
Ternos de tropical a .... .' ...

, Cr$ 435,00 Camisas de lã:
Ternos de ótima confecção e te- Camisetas física a . . . . . . . . .. Cr$

cido superior de casemira Camisas boas a . . . . . . . . . . .. Cr$
de Cr$ 780,00 Pijamas bons a . . . . . . . . . . .. Cr$

,

.' ,," a Cr$' 1.200,00 jPoulowers, desde Cr$
Capas de boa gabardine e shan- ' [Blusôes de pura lã a : .. Cr$

tung, Yerda�eírQ brinde .�. Cr$ 495,00 iCamisas grossas de inverno
C:111as de gabardine de pura la I desde. . . . . . . . . . . . . .. Cr$

a Cr$_ 735,00 Meias, bem fortes -1 por ... Cr$
Cr$ 125,00 3 por Cr$
CI'$ '155,00 Guarda chuvas, bons, a Cr$

Calças de.casemira mescla a

Calcas de tropical, pura lã a

10,00
45,00

145,00
65,00
185,00

49,00
8,00
20,00
75,00

.;..

treis metros, c0!U proprie- Rió a greve, dos marcenei

Edital.1e Pruneire praça dade da Associação Barriga 1'OS. Segundo informações
com o" p;azit de, vinte dias 'i�lerde e, pelo outro, onde d,\ polícia carioca, o movi

rnéde trinta e nove metros mento não abrange porém li

O Doutor Manoel Barbo- 2 cincoenta centímetros .. totalidade da classe. Infor

sa de Lacerda, Juiz de Di- (39m,50), com dita de ma o presidente do Sindi

reito da -Ao: Vara, em exer- Claudio Vice nze e uma 'ca- cato dos Marceneiros que o

cício do cargo' de Juiz de �a edificada' no dito terre- motivo da ;;:-e\ e se prende
Direito da la. Vam da Co- :10, construída de tijolos, ao não cumprhneuto do au

marca de Florianópolis, coberta de telhas, forrada, mento de quarenta por cen

Estado de Santa Catarina, assoalhada e envidraçada, to decretado em dissidio

na fórma da lei, etc. com diversos compartimen- .oletívo, Os entendimentos

Faz saber aos que o pre-I tos, em bom estado de con- tentados para scIucionar &

sente edital de. prímelra servaçâo e suas benfeito- -�lUest�o harmor.iosamente, I " ..

praça, .com o prazo de vinte rias, tendo o número 31, roram ballados..Agora o
':;.' .. '

dias virem, ou dele conhe- avaliados por duzentos e dOVO aumento esta na eogi-
cimento tiverem que, no' oitenta mil cruzeiros, que (ação dos grevistas. Algu-
dia 21-de Maio próximo sai á margem. .nas grandes fábricas de

vindouro, ás 14 horas, à (Cr$ 280.000,00) Os imo- moveis estão funcionando

frente do edifício do Palá- veis acima referidos forain normalmente embora com

cio da Justíça, á Praça Pe- penhorados a Theodoro falta de alg .I!1:J empregados,
reira e Oliveira, o porteiro Haeming e sua mulher, na

-

dos auditórios do Juizo, ação executiva hipotecaria
trará a público pregão de que lhes move o �credor

,

venda e arrematação á Jorge Nicolau Berber. E,
quem mais der e maior lan- para que chegue ao conhe

ço oferecer sobre a respec- cimento de todos mandou

tiva avaliação, o seguinte: expedir o presente edital,
- Um terreno situado nes- que, será afixado no legar
ta Capital, á rua Emilio do costume e publicado na

Blum, com a área de .qua- forma da lei. Dado e passa
trocentos metros quadra- do nesta cidade de Floria

dos (400m2), mais ou me- nópolis, _ç.f\pit�l d�,,:��t�dol
-

nos, medindo doze metros de Santa �Catarlna, aos -viu
e oitenta centimetros de te. e- sete' df�::dQ mês

.

�jfe': '.
.....

, ..": ••'''';:,(" 'I'·_"'"I

frente; á rua Emilio Blum; Abril do ano 'de"'inil nave- ::

fund<?s em duas extenções centos . e cincoeri.ía e qua
de sete metros e cineoenta tro. Eu; Hygino Luiz Gon

centímetros (7m,50) e sete zága';· Escrivão, ° subscre

metros e oitenta centime-' v( (a.) Manoel Barbosa de
tros (7m80), confrontando, Lacerda - Juiz de Direito

iespectivamente, com a pro-, da la. Vara em exercício.

priedade da Associação A� Confére Hygino Luiz Gon

ílétíca Barriga Verde' e di- zaga, Escrivão da l.a. Vara.

T' A__ L. ,Marceneiros
ta de Antônio Cezário da em greve, ,

Silva, extremando, por um RIO,.28 (V A) - Irrom

lado, onde méde trinta e peu na manhã �k ontem no

JtfI�O DE PIREITO DA

la. VAR1\: bKCOMARCA
DE FLORIANO'POLIS -

PARA 'AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

-------------------------__-------------,

PERFE/ÇRÕ SEf1 /G'UflL
_.

Faleceu um ex·.
governador do '

/ (Estreito)' . Maraub'o
.

MAGNIFICaS LOTES eOM FINANCIAMEN'ro A RIO, 28 I I A.) - Com

LONGO PRAZO SEM JUROS a avançadã idade.de 78 a-

Terrenos na Vila Floridá

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.·
Lugar alto é sauçlável, e toda facilidade de condução.
Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
TADIa DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata. _

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFERECER AS

.

MESMAS VANTA
Peça hoje mesmo infurmações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL .BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9·2,

nos,. faleceu em sua resi.

dencia nesta capital o de

stmbargachl' aposentado
Artur Colares Moreira, ex
governador tio Maranhão

de 1907 e 1909 e que foi
.

figura de '118.':'( aDte relevo
na política .� r.a magistra
tliTa da ,chal'1'ld::. Republica

,Velha.
, ..

I

A" 5 e 8hs.
Pedro ARM:ENDAnlZ
Paulette GODDARD

p�n�DIO NASCE O 1I:liiiitlii;ii,iiii,jiiiiiliiell-íiil-il!!!!....IIII).g...'..'1J.....
AMOR

Ótima residência construída de alvenaria, c/'S com-

partimentos, à rua Stodieck, preço Cr$ 180.000,00 .

1 à rua Curitibanos, de alvenaria, bem instalada, c/
9 compartimentos; preço Cr$ 130.000,00.

1 conjunto residencial, tendo 4 casas indeperrdentes,
construídas de alvo e, parte de madeira, c/ insto sanitária,
água encanadav Iuz, etc. Local: fundos da Rua General

Gaspar Dutra - Estreito .._ preço do conjunto, .

c-s 150.000,00.
8 casas dt' madeira, novas, bem divididas, ótima água,

localizadas à Rua Tupinambá - -Estreito - preço de
Cr$ 15.000,00 - a Cr$ 50.000,00.

1 conjunto com 3 casas, sendo uma de alvenaria c

2 de madeira, à' Rua Coronel Pedro Demoro, esquina c/
rua Sta. Luzia; especial ponto para qualquer ramo de (Rua Alvaro de Carvalho)
negócio: com boa área de terra para' construir; preço I Dia 10 de Maio-- Soirée em homenagem ao Dia de

Cr$ 370.000,00. Trabalho
,

NOTA: ;_ N,ão haverá reserva de mêsas,
TERRENOS

.fi lotes à Rua Tupinambá, por c-s 50.000,OQ.
,

2 lotes no Bairro Nsa. Snra. de FMima, por
�r$ 150�000,00. .

.

Além das propriedades já citadas, temos também,
� venda, por preços baratissimos; inúmeras chácaras, ter-I ANDRADE &: KOERICH
renos para lotear, pontos' para negóci0s: armazens bem Transporte de cargas em :leral entre Florianópoli.,
instalados, cQnfeitarias, sorveterias, etc·.

I
Curitiba tt São, Paulo

IMPORTANTE - V.. S. desejando vender, alugar, Com via1(ens diretas e permaneptes
éomprat, hipotecar ou inventariar; ':!asas, lotes de terra, Matriz: - FLORIANóPOLIS
(jontos para negócios etc.; dirija-se à Imobiliária e .'\.gên- nua Conselheiro M'1fra, 135 .

ciamento Canto, das 8 às 22 horas, que 'será prontamen� Fone: 2534 -. Caixa Postal, 43.5
te atrndidos pelos seus dirigentes; A - I. A. C.; aõe End� Telegr.: SANDRADE
também à disposição dos seus clientes, um Depclrtamen- . xxx

"to de Construções, Plantas de Muros, etc. Agência: - CURITIBA
AVEnida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela) ,

End. Tele'gr.: SANTlDRA-
Agênçia: .- SÃO PAULO

Rua Rio Bonito n. 1247
Fone: 9-3 L-96 ,- Atende Rápido RIOMAR
End. T.�legr.: SANDRADE

(Agências no Rio 'de JQIP,eirQ e em Belo Horizonte com
. tráfego mút'uo at,é São Paulo com a Emprê8a de Tran,.

..

"'<Jrti2S Minas Geraia S/A)

Dlltrlbuldor

C. RAMOS S/A

I
____ I

Comercio - Tranlport..
Rua Joio Pllat.. I Fpo�"

Imobiliári,a e AgencialDenta
CaDfo�l. Ã. C.

CASAS A VENDA:

Por motivo de via'gem, vende-se um quarto de C<l

�al, estilo antigo, composto de' oito (8) peças, po� prl�çô
'!e (;casião.-

Ver diàriamente, das 16 horas em diante, à aua V:,
I da! f:.ill os n. 50, nes!::: Capital-

.

l?ITZ

No pro çrama:

Cine Jornal. Nac.
Precos: 7,�i) - 3,50
Imp. até 10 anos.

As 8hs.

fhyhis CALVERT -

p- .ncis SULU\PAN em:

:; ;)t:?NADA IN'LERRCM_
PllJA

No Programa:
Atual. ......t.antida : Saco
I, cços: 6.20 - :1,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.
Carlo NINCHI - Glana

Marla CANALLE em:

O FILHO OE D'ARTAG-

Preços: _
7,00 - 3,50

lmp. at� 14 anos

As 8%hs.
Pedro ARMENDARJZ
Paulette GODDARD

em:

DO 0010 NASCE O
AMOR

No programa:
Cine Jornal. Nac,
.I'reços: '1,60 - 3,:l0
Imp. até 14 anos.

msr,m
As 8hs.

Kirby GRANT em:
.

O LOBO FANfASMA
Ross ELLtOTT em:

Ju'"AS FATTDJCAS
fo/6° Episód].s,:; de:

A LEGIÃO FANTASMA
No programa:
Filme Jornal, Nac.
f reços: 6 20 - 3.;'0
!.np. até 14 anos.

I'
8AHCOdeCRff)ITO POPULAR

I'� AGRiCOLA ' I I

RMo. rr� 16.' ... ,

FLORIANÓPOLIS -: 5t�.,é�r�rln� .

Clube" 15 de Outubro

Expresso FlorianópoJis'
de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 30 de Abril de 1954

.--.

Imobilizndo
. Instalações .

Equipamentos .

Móveis e utensíhos
Veículos ,

lvlaterial de expediente ..

Reali.zável: _

Mel'cadod�s' gerais .

Dupli6atas a
.

receber .

Contas Correntes .

Capital 'a realizar .

. .

<
Empréstimo compulsório

Disponív'el:
Caixa .

Bancos .

,

Compe'l2sa{1o: .

Valores"4�,_,c!_lbrança du-
.

'. v1'Ôosà-".�';' .. ;:., .. ::� � .'..

Aeõés .em 'Caucão. :,. . . • ..

•

B�né6,t ê/Gaúçao ,'. :; .. .:.

-

Relafório da D·ireforia
Demon�traéão da conta "LUCR0S' E PERDAS dó r

balanço geral encerrado em 31 de deze�bro de 1953 .

signações .... »r > : •••• .; 153.416,40
Impôsto de Renda.... •... 15.121,7'0
Estampilhas .... .

,
9.847,30

Despêsas diversas 27.721,80
Despêsas judiciárias

'

.. ;. .. 150,00
'Comissões .. . . . . .. 25.703,40
Propaganda 63.89�,90
Material . (oficinas)" :. 359.262,2ó
Diversas despesas, (oficinas} 3.420,60

3.307.895,80 Impostos diversos [filial),". ':
.

240,06
. , i.. Aluguel (filial). 7.080,00

,.. .
" , .Ó Luz e forçá (ftlral) 1 • • •

.

916,80 '

Diversas despêsas (filial) ..•. 412,30
JúroSpâg0s :(/:... :: .. :

... 17.331,40
Fundo de reserva legal ;... 25:163,10
Fundo ele reserva especial . '. 50.326,20

.

Fundo-deprevisão, �.... ... 5Q.326,2·o-:�
Fu'�d0 d,e:depiêciacão'c'L v,

�

�50.32ô,2õ .:

Fundo de ·provisã.õ�_.. :'. � ...<: \�U;321},'2o�'"
Gratificaçã�,_d� ,d�:r:�tori,á,t.·: ','_:' 5U;32�,'20:,;': . _�

ÇLUBE �Ep;:CÇ:,Dividendo à"Pagar ...... ".'. ,-<'
�: 225-.,OOo.;oQ -; '-,

�
,

t �...;f_',..';L" .

_� _
_

,,- _,�.t �< _ --o::: , • _

_

' - ".:.

Lucros a ,âisti'il:híir/ .. ::.:. i :;:'�'"'' ." �L467j90'. 2.'l65.017:;10
.

".,�
. :

"

..."", .... "�.' ,.
> s,' ;' "COUTO DE MÀGA-

,. CRÉDITO: , : ;
-c,;' qiAES"

. ' .,' '( ", _ -. AVISO
CASASA VENDA: -

Mercadorias gerais .. ;.'... '!�4g7-i121,9ó' 'Ótima residência construída de alvenaria, c/ ·-8 com-

'. .

Juro's reciehidos :,:.'
,

.

13.��3,i�::. ;.
.

-'1' De ordem do Sr. Presi- partimentos, à rua Stodieck, preço Crs'·i80.000,oo.
.',

�}.��f: .Rec;i:jT'�a.s ��fi�in�s;,� -.
"

"'..�; ',,�, �6�:,5�2:19 �:165.017:�0 I' d�I.l�te.: con�idQ os Sr,s,_asc;:�. .

1 à rua Curitibanos, de alvenaria, bem' instalada, c/
:�'''''\ r: �<-.-;,.,..."'t-.+"",.�,;.::"t�_ . .,..,,� .. ",' "'.,' .. ,

• ""-'ii' ....;;">,, I
ciacos .para a excursao elo 9 compartimentos; preço Cr$ 130.000,00, _

,
"�;<":.;: ,.�,",

..;-;:;,�.r;;��.�,::�,.j��'::::,-', ;t�=�.�-;�,;__;,,:_;:- ,,--:�. ,-_: l-t1f>g(:'ti� -.�e-se...,y:é.aÚ.zará· _

L' conjunto residencial, tendo 4 casas independentes,
EJoi'iatl9J?�1!s,,:�1�ti�;��z�Ml?�Pf&e�r953';:'

.

I '" .'
.

.,.', �. , ,,' . � c·õnStrUíâ'âs'ae'-'-aiV-.��'P·a:tte'de'mai'l-eira;'o;' ,insto >sanitá.r,i,@:;_
Leonel-T: Pérei1'a�-'- :Dire.lQi::,�rf;!.stdénfe.

- _{J p .. eximo sabada, dia x.o água encanada, luz, etc. Local: fundos da Rua General
• J'Uvima� N.,Pereit'a _:. Diretó�:ge.r,éni�;, _ ,',:-..... - de maio, início da terr.p:>-· Gaspar Dutra _ Estreito _ prfço do conjunto, ..... ,.
� - Dilton José Salórlioni: _ Diretoí:�t'écnico;'

'

,',." ,I'i�ada' oe caça do -correflte Cr$ 150.000,00.
' .

Carlos Pôrt? � G. Livros.'Rég: 7.127.CRÇ;rSC. �_10 'ano,. "

,8 casas de madeira, nov.!ls, bem'<1iv·ididas, ótinlu água.
...

_

. -; .tIcr�ário
.

de praxe.
... localizadas' à Rua Tupinambá _ Estreito _ pt'eco de

PARECER DO qÇ?N'S,ELHO. FISCAL . .'1 Cr$ 15.{)00,00·� a Cr$ 50.000,00. .

-

Os melJ1bros do Conselho Fiscal, abaixo assinados,
Só poderão fazer parte '.

1 conj.mto com 3 çasas" sendo UI'l:," de alveparia_c
�endo examinado J minuciosa e detip'amente, o inventá- ths excursões, os SÓCIOS 2 de madeira, à Rua Coronel Ped'ro Demoró, esquin,a c/
:'io, o'balanço' e 'a"'conta'. de lucros e perdas, referentes <;lO que (·stivere'm� qUItes com rua Sta.· Luzia; especial ponto para qlialquer ramo dê

1.733.615,60 exereício findo de 1953, �apresentados pela Diretoria, e 't -õ,;sourari'a, do" Clube-.::.,:'" negócio; com, boa área de terra para construir; preço
, ,cnda-lhes fornecidas tôdas as informacões e .esclareci- Fpo!is.; '27 d� al>rll: de:=19;l4 Cl'$ 370.000'0!l. •

nentos solicitados, declara{n ter enco�trad� o refei'i-
"

.. TERRENOS

�..<: �.
.

}o inv"entário, balanço e conta, em perfe.ita ordem e c�r.· Lu�,z· A., Horn, .]).iretdf;'- de 5 lotes à Rua Tupinambá, por Cr$ 50;000,0'-1.
reção. recomendando-os, por isso, a aprovação da As- 2 lotes no B�ro Nsa. Snra. de FMima, por .. , ...

8-45.483;90 sembléia Geral. .

Cr$ 150.000,00. '

.

.

.Flp.rianópcdis, 1� de março de 19M. . Além das propriedades já citadas, temos também,
.

J, Rui Stockele1' de Souza à venda, por preços baratissimos, inúmeras chácaras, tf:I-
Ivo Maes rcrt0s para lotear, pontos para negódos, armazens' benl
Dr. Otto Entres instalados, confeitarias, sorveterias, etc. .

". IMPORTANTE _ V. S. desejando vender,. alugar,
Gomprar, hipotecar ou irtver.tariar; �asa5, lotes de terra,

I P?ntas
para negócios et�., dirija-se à Irnobiliária e Agên

.' CIamento Canto, das 8 as 22 horas, qUê será proníamen ..

, te atEndidos pelos seus dirigentes; A·_ I. A. C.; :)õe
'também à disposição dos seus clie,ntes, um Departamen
to de Construçõ,es; Plantas de Muros, e1c. ,

,16.440,00
28.652,00,

73.289,70
110.287,80

800,00

Senh.ores acionistas: .

.

Em cumprimEnto do que dispõem os estatutos e, de

, nfol'J11Ídade com a exigência legal, a diretoria. tem a
cO

b
' . -

d S
"

t bllOllrà de su meter a apreoiaçao os rs: acioms as o a-

bnçO,. a conta de lucros e perdas, ° parece� �o <;onselho
Fiscal e demais contas referentes ao exerc_IcJ? ..�e 1953

..
Verifica-se, do balanço anexo, a constituição de uni

hll1do de provisão, na importância de Cr$ 50 326:20, des
tinado a amJ?arar possíveis prejuizos, oriundos àe contas

(lUvidosas, A criação desse fundo, .na forma �siabe�ecida
;€10 § 3° d.o art. 130, da ��i de s,�ciedades por 'ações, é d.a
competência da assembléia, motivo por que a sua efeti

vacão fica dependendo da deliberação do; ;;1'S. acionistas .

.

"

Estamos à 'disposição. de Vv. SS. para quaisquer es

clarecimentos.
Florianópolis, 14 de março de 1954.
Leonel Pereira _ Diretor-presidente.

. JuvenCil N. Pe1'eim _ Diretor-gerente.
Diltor: .José Snlomonu=: Diretor-técnico.

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE
DEZEMiBRO DE 1953

.

ATIVO ,'.

DÉBITQ:
Saldá desta conta .

Ordenados .

Honorários . ; . . .. ._ .

Gratificações .... . .

Contrib. Sociais obrigatórias
Co�trib. sociais . voluntánas
Férias .

Comissões a empregados .

Aluguel , .

Limpeza .

Luz e força . .. " ..

Telefone . ,.... . ...

Condução .,.: . � .. . ..

Despêsas de viagens .

Material de expediente .

Sêlos do Correto . .

Telegramas e fonogramas ",.

. Despesas bancárias .

Seguros : ... ,.. . .

Impostos diversos .;
Impostós muniéipais ..

Impôsto de . Venda e Consi-

229.469,50

� 1.486.867,70
.1.514.373,20
_

194,.816,20
108,800,00
3,008,70 .

11-0.734,40
188162,2'0'

.i. :

298.896,60
,,'

------

77-.292.60
60.000,00
708.191,30 845.483,90

4.681,715,80
PASSIVO

.--Não exigível:
Capital:' ações ordinárias
Fundo de Reserva. legal •

Fundo de reserva: especial
Fundo de previsão .

. Fundo de- dep.r.ec.làção; ",. __.'-'; �,
c

.

Fundo de provisão' . . . .

"

.'��t:3
.

,

Lucros a distribuir, 1.4.67,90
Lucros, acumulados .... 4.680;50

·�l��l!,�ti;�:;:i; .:Contas Correntes .

, . ;". '
..

Institutos de Apose.n�
.

tadoria ..

Gratificação, da diretoria
Dividendos a pagar .,,-<: "

CMilpensado:
Contas suspensa; .

Caucão da' diretoria .

Títujos em caução

879,384,39
... 60.115,4ó
487.508,50 .'

5.241,20
50.326,20

. 251,040,00

4.681,715,80
Florianópoli$, 3,1 de dezembro. de 1953
Leonel T. Pe1'eira _ Diretor-presidente.
Jtivenul N. Per.eira. _ Diretor-gerente.
Dil�ô:n" Jos}3'Salom61lÍ _ :p.ireto�,-técnico. ,

Cm'Los PÔ1·tO _ G. Livros Reg, 7�127. CRC. SC. nO 110
, . �. .

. .

", _, __ lI:.:

..
�. ,,-' .. "

'.f,�
,

, I!
:_...

'�";" ,

� �"-

'.

32.388,20
349.957,20 ,

181.800,00
.

51.306,90
39.580,10
2.180,00
8.450,00

.

28.717,00
54.385,60

138,00
4:296,80

.

2.121,60
48:654,90
1.784,50

22.499,80
1.429.to

..' 565,90
104.264,70
25.647·,7b·
5.327,40

11.744,50

) .

N. R _ Repétimos a pr-esente publicação por
ter saido com êrrós.

(Rua .

Alv,aro de Carvalho)
Dia 1° de Maio -;- �oirée em homenagem ao Dia. de

Trabalho
..

- ,

NOTA: _ Não' haverá reserva de mêsas.

VENDE-�SE .

,Por mofivo'de vi",gem; .�ende-.s� um quarto de CH

�al, estilo antigo, -comp"bsto áe oito (8) peças, po'r preço
I .-.' '.

.

. ,e ccasJao.
.

Ver diàriamente, das 16 horas em diante', à aua' V:_
I , T' '50' C·'

,

.
.

:..lU I "'it,j) os n. , nesta &pltaJ..· .

,

..

I'
.",>

." .; ..

, I
I

I

."

Imobiliária' e' Ageotiament9
Canto-I. A. C."

/

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

18ANCO de C�f�ITO POPULAR

I'z AGRíCOLA "-' I

Rv..a J'ruil.
. .; 16 . .. ,

. f"LOR!ANÓPO�_5�à.('õ.'6.r,nà(
�

,PAR� AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO
EM· CORTE'SIA

,E EFICIENCIA

I.

'. ,�Kpr�.S� O�', .flo ri�nóp-o-I.is
. "<�:'.': . ,,'-�. de' �

.

:".�".;�._ ';� .

: ANDRADE & KOERICH.·. ,,'

rranspor.�e de cargas em Jerql ent1:e Floriartópolis,
,< Curitiba e São p'aulo ;'

, ' / CO.Çl vial�en,s :dit:etas �e p'erml!�entes .{
Mq.triz: .:_ FLORIANÓPOLIS, ' .... ; <, . ,�'

f�u.p Cfniselhe';_':ro Mllfl'�, 135,' ,

-. .

�"t
Fone: '2534 -: Caixa Postai, 435
,

End. Télegl":: 'SAN'D��P;E
. I

.

.

.''''A!#4.'
,':

';.
'p.,.'>"(', '.,. .- ..... .

.' .'.. ". . '" '.

',"
'�,�I - ",

.�
.'

,;,;:JEERL.c:;s..
.. -iii'

PERfElçl?O SÉI1 IG,_UflL
.xxx

, Agência,�, CURITI�A'
h'enida 7 de Se{embro 3320;24

,

Fone:, 847 (Li�lHl, Paralela)
. ,.. '.Er\q, 'Pelegr.: SANTIDRA

.. Y.e,pcle-se ohma r,esmden-, Agf.rrcia: . � SÃO PAULO
.

eia à rue. Fi.·eÍ Canecá n. -R1,tú Rio Boni1o.. n. 1247, : '
,

'

_

l33. Fou'e: 9-3l-96 � Atende Rápido RIOMAR
. Trata� com Olívio Vâl.�:1- End. TI�legr.: SANDRADE

.

Cru..... (Agências no Rio de Jar>eiro' é em T;3elo Horizonte ('0711
te Vieira 11,a rua 'e "

f rrífeyo nní.t·1f o i1t2 Síio' Paulo 'çbm a. .Eínprfisa de Trans.
Souza n. 59. M

.

"'{:)rt.as
'.

inas Gera� S/A.)

()ASA

. "
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Asseolbléia Leuislatíva,
..

Com as comissões
Coletorias Federaís '

Se�são do dia 29-4-54.

Presidência - Oswaldo

Rodrigues Cabral.

Secretaria - Lenoir V.

Ferreira e Elpídio Boa.rbosa.

No expediente, entre ou

tras, foi recebida a comuni

cação de haver o P. R. P.

_
escolhido para' as funções de

�'.t'/ 'nder e vice-lider de sua
-_ ..;

bancada; os deputados Cás-
sio Medeiros e Vicente Sch,

res solicitou a-convocação
das diversas comissões téc

nicas da Casa, para que de-

€111 'andamento aos projetos
apresentados, sendo que,

muito dêles já se encontram

em regime de urgência a

provados pelos srs. deputa
dos.

Logo após, o deputado Vi
cente João Schneider pro

pôs que se enviasse um te

legrama ao sr. Ministro da

Fazenda, no sentido de se

rem criadas Coletorias Fe-

_ derais, em sete
.

dos novos

Municípios do Estado,' re

ccntemente criados.

-e-
Dada a importância do te

legrama a ser expedido, 0-

CJ.}pou a tribuna o d�putado

__ o

presidência o deputado Ri

bas Ramos que fixou o ho-:

rário e dias de reunião' da
referida comissão.
Co'missão de Finanças, Or

çamento e Contas do Estado
- Em data de hoje; rea

lízou-se numa das salas da
Assembléia' Legislativa, a

\

.reurnao de instalação da

Comissão de Finanças, Or
çamento e Contas do Estae

do. Na qualidade de mem

'oro, mais idoso, assumiu :'.�' -

presldêncía dos trabalhos o

deputado Nelson Rosa Bra

sil. Procedida a votação pa

ra a escolha do Presidente

e respectivo vice esta, acu
sou-o seguinte resultado:

Presidente: Deputado YI-
mar Corrêa. Vice dito: Dep.
3ahia Bittencourt.

,

Nada mais havendo a tra-

pectivo vice,
Feita a apuração, consta

tou-se o seguinte resultado:
Presidente: .Dep, Gallotti

Peixoto. Vjce-Presidente:
Dep. Estivalet . ..I?ires., ..

-

Assumindo a':pr�sidência
dos trabalhos (), Presidente
eleito, agradeceu a sua re

condução ao cargo de Pre

sidente, afirmando de que
tudo fará pelo bom anda
mento dos trabalhos destaLenoir V. Ferreira para, em

nome da bancada do P.S.D., importante ComIssão Legis-
<ipoiá-Io.
Da mesma forma, o depu

tado Fernando Oswaldo' de

te, instalou-se a Comissão
de Constituição, Legislação
e Justiça. Em sua primeira
reu'nião, de conformidade
com o que determina o Re
gimento Interno da 'Assem
bléia Legislativa, foram e

leitos para presidente e res

pectivQ vice, os senhores
deputados Ribas Ramos e

Walter Tenórlo Cavalcanti.
Após a eleição assumiu,11

Pro�r8� 'da C.'
Les'sa

[ativa.

TIM .41.

da Repútilicá"
ANDRE' NILO TADASCO

FLORIANO PEIXOTO, "O Consolidador
da República", nasceu a 30 de Abril �e 1,8�9,
na então Vila de Pioca, Estado de Alagoas, vm
do a falecer a 29 de Junho de 1:895, no Rio de,
Janeiro. ,

Iniciou seus estudos no Colégio São Pedro
.

� 'de Alcantara, no Rio de Janeiro, dirigido pelo
Padre José Mendes de- Paiva e por escolha de

-.
seu genitor, o agricultor Manuel Vieira de Araú

jo Peixoto.
A 1° de Maio de 1.857, Floriano Peixoto ve

rificou praça volutáriamente, na antiga Escola�
Militar,

Quando da Guerra com o Ditador Solano

Lopes encontramos Elorumo já promovido a Ca

pitão e em 1.865 toma parte na rendição de Uru

guaiana, com
-

a capitulação do inimigo.
-

Permanece no Teatro de Operações e vai

conquistando os mais variados elogios pela sua

inquebrantável firmeza e pela sua bravura,
distinguindo-se em Estero Belaco e nos comba
tes dos dias 22 e 28 de Abril e 14 de Novembro
de 1.8,65, Já em Tuiutí, sob o comando do Gene

ral M.enna Barreto e no reconhecimento de Lau

reles, ou na Tomãaa de Timbó, salienta-se co

mo a expressão da' bravura brasileira, sendo
então promovido a Major, em cujo posto vem

se salientar nos combates' de Itororó, Avahy e

Lomas Valentinas, tomando parte saliente na

rendição de Angusturra.
A 1° de Março de 1870 coube-lhe, ainda, au- .'

xiliar a derradeira vitória das- forças brasilei-'
oras na Jornada decisiva de Aquidaban, onde' foi
morto Solano Lopes.

Em 1.872 bacharelou-se em ciencias físicas
e matemáticas.

Desempenha uma série notável de comis
sões e a proclamação da República o encontrou
no posto de Tenente-coronel do Exército, figu
gando ainda hoje, no Almanaque. Militar" com

o nr. 7.
,

'

,

Foi Ministro da Guerra e Více-presídente
do Govêrrío Provisório, bem corno :'Vic�-presi
dente da República, deixando o' poder .a 15 de'
Novembro de 1.894, já bastante enfêrmo.

Quandb graves acontecimentos empana
vam o progresso doBrasil, foi consultado por um
Ministro extrangeiro .de como receberia o de-'
sembarque de forças na Capital Federál, res

pondeu com a "altivez de brasileiro compene.
trado de seus deveres: - "À bala ... ".

Imagin�mos então o seu preponderante
papel com a República e que lhe valeu o honro
so título de "O Consolidador da República".

Saibamos honrar a memória de tão giánd'e
patrióta!

ESQUERDA, VOLV!R!

tinhoso Os três zeros

tantes 'passaram para a es

querda. E como zero só tem

valor à direita, deu-se a

m:elódia. O Chiquito 'Mas
carenhas vendo a queima,
está apavorado. Já comprou

uma bacia para meter as

barbas de môlho. Agora é

que _vai correr sangue até

as canelas ...

FOOOGO!

Dr. Adolfo SEN ...TIDO!

CONVITE MEIA-VOLTA
A Diretoria do C. E. 1. convida as autoridades civis,

,11ilitares e eclesiásticas, sócios contribuintes, amigos, co
laboradores e ao povo em geral, para assistirem as festi
vidades que fará realizar-hoje, em regosijo.Jlo seu 30 ani

versário.
PROGRAMA

Às 7 horas - Missa na Catedral Metropolitana, em
quisto conterrâneo sr. Edu. ação de graças pelo povo do interior da Ilha.
,lrdo Vitor Cabral- alto fun- . Às 20 horas - Sessão solene na União dos Varejis,.
cionáric{ dos Corr�ios e Te-' ,as de Flori�nópolis nos altos da Confeitaria Chiquinho,
I" 'rafos �onstando ,o seguinte:
...g .

a) Abertura da sessão
, ,

Gozando de geral estima b) Discurso alusivo à data pelo sócio Rui Tibúrcio
em nossos meios sociais e es- Lobo
portivos, o exÍintojjesapare- c) Promoções ao 1° Corpo de Auxiliares de Quia

do CEI
d) Promoções ao 1° Corpo de Gúias do CEI
e) Palestra pelo sócio Norton Oliveira e Silva, ora

dor do Clube, sôbre "A Ilha de Santa Catarina"
e o excursionista

f) Encerramento.
.........................��..•........-....

Loteri. do E.taclo'

Em sua residência, nesta

Capital, veio a falecer ante-

ontem, à noite, o nosso bem-

.'leu entusiasmo.- f

O seu_ desaparecimento,
tão logo conhecido, causol)

profunda consternação em

Florianópolis. O sepulta-
A ilustre Professora que me�to dos seus restos mor

vem de ser/aposen'tada, e- tais, efetuado ontem, às 17
xerceu o 'Magistério por
mais de 25 anos, prestando
:relêvantes serviços a() nos

so Estado com o educar vá
r ias gerações.
Às muitas homenagens de

que vem sendo alvo, O ES-
'.

,-

TADO se associa.

110ras, no Cemitério de !ta

corobí, teve eporme acom

oanhamento, sendo presta�
das expressivas homenagens
à sua memória.
À família enlutada apre-

3entamos os nossos votos de
profundo pezar.

,'. ,-t 'Extração do' Dotem
-,:'.;

6.739 Cr$ 200.000,00 - Tubarão
8.273 - Cr$ 15.000,00 - Caçador
6.197 -'Cr$ 10.000,00 _- Lajes ./

5.688 - Cr$ 5.000;0(' - Pôrto União
2.296 - Cr$ 2.000,00 --.,. Lajes
------ - ----- -----,----,

Ir, 80118S d8 ,onl8lrl
MINISTÉRIO DA GUERRA

Guarnição Milita.r de Florianópolis
O candidato à Escola' Preparatóriii, ,de, Cade;tt;§,:

ARY GOM�.§,--DE OLlVEIRA
- dever�r t:.?mparece!}.

com a máxinía üi'gê�1éia ao Quartel General'da L D.-5a.

Um porta-voz bornhau

�eano informava ôntem, que
) Governador vai introduzir
substanciais reformas no

Palácio da Agronômica.
Assim, nada menos que 14

leças suntuósas do big
�hangri-li governamental, Iserão transformadas, já
'l_ue foram construidas, re-

I
�'onstr1tidas, reparadas, su-,
">stituidas, alteradas, au

:nentadas, diminuidas. "De
·esto, concluiu o informan

tE:, para o alto custo da

�bra, mais uns milhares de
\

cruzeiros não afogarão o

Estado. 'Confôrto é confôr
'0 e gôsto não se discute".

BUM.

o Tempo
Previsão do tempo at� às

14 horas do dia 30.
- Tempo - Instável, sujei
to a chuv-as -e trovoadas.
Temperãtura - Em_ de

clinio.
Ventos Dü quadrante

Sul, frescos.

,- Temperaturas - Extre

mas de' ontem: '

Máxima

22,0, Mínima 16,6.

res-

'Partid.o Social Democrático

Im São 8eOl0 do SDI..--B88Jlrlll�
rado o diretório" :IDIÍDlclpal

A 28 de março último, na prestígio e devotamento,
cidade de São Bento do representando, como reprs,

Sul.' realizou-se ,a conven

ção, do _ Partido Social De

mocrátíco, destinada a re

estru turar o diretório rnu

nic.pal. Os nomes .que inte

�ram a direção partidária
naquele município consti

tuem sólida garantia de

sentam, legítimos represen,
tantes do-povo.
O Diretório eleito foi o

seguinte:
MESA PIRETORA

Presidente - Fra�cisco

neider, respectivamente.
O deputado Protógenes

Vieira solicitou um voto de

�'�:. 'p_csar pelo falecimento do
!\�sr.- Nestor Virmond, recen-

.. :..1),'t·�·

,� temente ocorrido na cidade

��,ite São Bento do Sul, e que
��':""{�'�\";
�5<t�w: mesmo constasse em ata.

_���-:- 'Em seguidá, ocupou a trí-
"

buna o deputado Júlio Coe-
, lho de Souza, apresentando
à Casa projeto, vizando con

siderar-se de utilidade pú- tal' foi a sessão encerrada.

b,lica a Associação catari-I
Comissão de.Redação de

nense de Municípios. Leis '

,

O, deputado Estivalet Pi- Pela primeira vez, reu-

.iiu-se nesta sessão legisla
tiva a Comissão de Redação
de Leis. Presentes os senho

res deputados Celso Ramos

3ranco, 'Coelllo de Souza"
3:stivalet Pires, Wilmar.
Dias e Gallotti Peixoto pro
cedeu-se a eleição para a es

colha do Presidente e res-

Enedino falou: "No pró-

Fi
' , 1· S ts f' 30 de Abril de 1954 ximo pleito alinhare,i 4.000

" onanopo IS, ex a- eIra,
, _

'

.
\:

'

.

,

' "

., votos e descerei a serra Vl-

Uo cOnsO lidador I :�:::";"��c�:7nt:e ��
,

Joaquim, fizeram a barba e

cabelo no nosso bravo Ene

dino. Obteve sómente 4 vo-

O
,.1 d ist dDiretôrío u ems a se

Rio do Sul vem de fuzilar

(impiedosamente) o nome

do sr. Waldemar Bornhau

sen à deputação estadual

(e com êle � esperança do

Vavico Bom Volante). Foi
-

indicado (13 votos) o sr.

Francisco Gotardi. O Wal

demar (Irmão do Governa
dor) Bornhausen t'ombou

com dois votos. O candidato Agôsto _ Macuco.
trucidado, nos estertôres da De IOde Maio a 15 de A
derrota, ainda teve Iôr-:

,�ôsto ---' Veado, Paca e ou

ças para gritar: "Se o fi-
tras caças pelo município de

lho do Govêrnador pode São Francisco do Sul.
sêr deputado, porque o ir- De 10 de Dezembro a 29
mão não pode?" O sr. Fer- le Fevereiro _ Narceja.
nando Melo, que lá esteve De acôrdo com a solicita,
(uma semana). advogando cão do-Clube de Caça e Pes
pró-fúzilamento do candída-
:0 vencedor (Gotardl); de

clarou à nossa reportagem:
"Seu Irineu não vai gostar
disso e estou certo, recebe

rei ordens de falar g1'ÔSSO
com ós recalcitrantes (13
membros do' Diretório)

pa-I. ra que aculham o Walde

mar". E olhando um ponto
perdido na "'distância, deu

por énc'errad�s as suas de

clarações.

Roesler;
1,0 V:ce-presidente - Er,

neste .Jorge Diener;
2.0 Vice-presidente

Antônio Kaesemodel;
3.0 Vice-presidente

Henrique Schwarz;
].0 Secretário - Roberto

, ..-.<--

Koenig;
,2.0 Secretário - A'lvaro

Guerreiro Krüger;
H.o Secretário - Edrnun..

do Torres;
1.0 Tesoureiro - Wígan,

do Diener;
- 2,0 Tesoureiro - Ewaldo
Antônio Buschle.

MEMBROS

Antqnio TremI;
Theodoro Guilh e r m e

Caça e Pesca
O Diretor da Divisão de

:::aça e Pesca, atendendo ao

lue dispõe o artigo 6° do
-:::ódigo de Caça, aprovaao
)f lo Decreto-Lei n. 5.894,
Je 20 de outubro de 1943,
HESOLVE:
Art. 10 - O período de

permissão da Caça de Aní-

.iais Silvestres, no Territó

rio Nacional, será de 1° de

:\1:aio a 15 de Setembro do
.orrente ano, salvo as ex

ceções:
Para Santa Catarina �

De 1° de Julho a 31 de

A-I Busehle;�ôsto: Jacus e Jaós. 'João Treml;
De 1° de Maio a 15 de Ju- Afonso Diener;

lho - Perdizes e Godornas. Afonso Keil;
--

.

De 15 de Junho a 31 de

, .a de ,Fk:rianópolis foi proi
bida a:c�iiça no munlcípío de

<']orianópoÚs',
"

- .,)",

Alexandre Pfeiffer;
Maximiliano Theodoro

Morgenstern;
Alfredo Klimmek;
Adalberto Kock;
Afonso Treml;
Otávio Maia;
�rico Pfeiffer;
Raulíno Scharf;
Guilherme Edgar

cheidet;
José Guesses;
Herberto 'Bollmann.

Ps-

Cei. A'ristilia�
Oliveira fez uso da palavra,

R
'

d no amos De ,gt.ànde significação ac'poiando a proposição o

I
'Pelo avião da' Panair, de do e um dos lideres da U.

deputado Vicente 'Scimei-
'

escolha do sr. Joca Morei-
mte-on,tem, chegou à nossa D. N. catarinense.

I d I ra, para representante ude-
(.er, com a emen a por e e

I
Está nesta Capital, PlôO- :::apital, vindo do Rio de Ja- No a'eroporto s. s; recebeu

d nista da Laguna na Asse'm-apresenta a para que se- \'cdente de Lajes, o sr. CeI. 1eiro, o nosso ilustre con- votos de boas vindas de
b f d d bléia Estadual. Tem umjam ene icia os to os os Aristiliano Ramos, ex-inter� errâneo, dr. Adolfo Kon- crescido número de amig,os

. , . E;entido (único e exclusi-novos mUlllclplOS. ventor federal no Estado e :1e_r, ex-gover';ador_do Esta- e admiradores.
C

. -

d C
.. - vo): ,Liquidar com o Ex-�01mssao e onstttutçao, ilustre procer da U. D. N.

Legislação e Justiça em Santa Catarina. lube 'de Excursão da Ilha Junior, E (�o que p"rece)
Em data de 19 do corren. estão certos disso ...

Eduardo Vitor
Cabral

" , � J .

,

\

Um leitor <: �<duo, Çlue' datilográficame'ltf� se
assina ZE' GALRÃO, (_-Cl Eve-me o I>eguinte�

"Dr. GuibtrmE',
Esse 'banquete que 11C>S dizem -de 500 talheres

e que' será oferecido ao dr. Paulo 'B')rnhausen, t!

que outros dizem' que é endereçado ao filho Jo go
vernador e que está dando dôr de cabeça, por que
a lista, depois de adiado meia dúzia de vez(�s, não
passou de uma centena -:, êsse banquete cOlllpli.'!a
do há-de, por certo ,traz�r à lembra!lç�, de V. S.
este trecho lapidar da nunca assás citada Oracão
aos moços, de Ruy:

�

'''Haveis de l:onhecel', como eu conheço, países,
onde quanto menos a ciê1:cia se apura; mais sábios
florescem. Hi, sml" des3as regiões, por este ,mundo
além. Um homem (nessas terras da promisl'Jão),
que nunca se ;nr..strou lido ou sal)ido em cms.a ne

n!1uma, tido e havido é 1-:0,' corrente e moente no

que quer que seja;' p01. q'U"e assim o aclaniam as
trombetas da política, do elogio mutuo ou dos cor
ri lhos pessoais. e () povo s1tl:screl'e a né l.:trt atoarda.
Financeiro,

.

a (tministradfJ f, chefe de Estado, on

qualqu,er I)utro logar :le ingente situado e aS.'l1ts�
tadoras respoltsabilidades. e a pedir de�bOC,l, o que
se diz mã/) (le pronto de.�l!.mpenho, jónfl,ula vivlt a

quaisque'f dijtctlldades, chare de todo.� os enignuts.
Tenha'n ))01 averiguadO que, onde quer que

o coloca1'em, oo·rá conta '.J sujeito das'mais arduas
empresas ,e solução aos 11wis emaranh'L,I" s proble
mas. Ninguem. vos saberá -i1,formar porq1i.e. Mas to
do mundo vo-lc. dará pOI' l1quido e cert'J

.

Não np1'e
endeu nad,.l e sabe tud'). Ler, não leu. Esc'rever,
não escreVI!?�. Rttminar; nã(l ruminou. P'foduzil', nãá
produziu. E' vm improv-iJo omniciente, o feno;neno

'

de que pÔ,elara I)ante.:
"in piccio! tempo Qran dottor si feo. A esses

homens-paJl"wp.las, a esses f:mpreitei'ros de toclas (IS

'empreitada�, a esses a1.1i:1d<;res de tod;!'! as enco
mendas, se é.�(ancaram as cancelas da fama, do 110-
d�rio, da g-�fln{!eza, e, não contentes ele lhes aplau
dtr entre os dll terra .1 nulidade, ai1úZa, quandoDeus quer, a' mandam expôr à admiração do es-
trangeiro". '

Qu� achil dr. Guilhe:'me? Não é ta .. e qual'?,

Atençiosamente,
�é Gah'ão".

x

x

Amanh,ã,_ "e Deus �i,;;f'r, darei reRposta 'a9 Zé.
Discordo da s'Ja citação. Ruy. para o. caso, tem cO,isa
melhor, mal:; ':!:,pecífica.

ce prematuramente, vítima
de um mal que o assaltou

quando, na Capital paulista,
O sr .. Governador do Es- presidia embaixada esporti

tado, por decreto de 19 do va da nossa Capital, no cam

corrente, apõsentou na clas- 'peonato do remo, espo/te a

se K da Carreira de Profl:!s_ que sempre devotou todo
sora Normalista, a exma,

sra. d. Ada Cardoso Lessa,
que vinha exercendo'suas
,tunções no G. E. A. "São
José".

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


