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to manifestou osssentímen
tos. de adesão e de solida

riedade de todo o povo con

tra os atos de perseguição
dn-ígídos contra a Igreja
em Polônia e, especialmen
te, contra o Eminentíssimo

cardeal Wyszynski.
Cumprindo venera n d a

disposição do Augusto Pon

tífice e em nome-de. Sua

mesma Santidade, tenho a

honra de significar a esta

exma. Câmara dos Deputa-

"

so-

-- '.- .... )0(
--- ....... ----- -

Florianópolis, Sexta-feira, 7 de Maio de 1�54-

Bevoln�ão Militar DO Paraguai .

Triunvirato. Luta na Capital. Foraoido o Governo
TRIUNVIRATO ',triunfo. Tais transmissões afirma-se que há tempo e. sidente Peron é impopular,

._ BUENOS AIRES, 6 (U. ";10 interpretadas com um xiste um mal-estar entre I e. desde que se teve conhe

P.) _ Urgente - Despa- indício de que a luta con- os altos chefes 'militares da- cimento da mesma aumen-

chos de Clorindo dizem que tinua, quele país, em .virtude da taram as divergências, em

os rebeldes paraguaios são REBELIÃO CONTRA A organização policial, o asses, Campos Grande com o pre-

chefiados por um triunvira- SUBMISSÃO A PERON soramente 'de técnicos ar- sidente Chaves. Conside-

to formado por Epífanio :MONTEVIDE'U, 6 (U. gen+inos e da semi-milita, ram que 'o mõVímentl:> teria

Mendez Freitas, ex-presi- P,) - Na opinião dos exi- rização de seus �fetívos. como consequência o duplo
dente do. Banco Central;' lados paraguaios nesta ca- Tampouco viam com bons objetivo inicial de quebrar

pelo general Diaz de Vi- pital, mais uma vez a {amo-' olhos, a política; do,.. presi- o crescente pqder�9 policial
var, que atualmente reside sa Divisão de Cavalal:ia si- de�te Chà'ves 'com a Argen- e criar circunstjncias qúe

no Rio· de Janeiro, e pelo tuada em Campo Grande tina, cuja crescente influên- tornem imfossivel a visita

tenente-coronel Ferreyra, procurou impor, pela fôrça, da nos citados círculos .

S€ do mandatário argentino.
comandante da 1.a Divisão a política interna e exter-' choca com o sentimentos Posteriormente, ainda se-

de. Cavalaria. na do Paraguai. nacionalista pOP!11ar. gundo os exilados, seria

CHAVES REFUGIADOS- De acôrdo com as escas- Consideram os exilados tentada a revisão total da

BUENOS AiRES, 6 (U. sas informações ,recebidas que a segunda visita a As- política exterior' do Para

P) _ Urgente - Noticias aqui o presidente Frederi- sunção projetada pelo pre- guai.

ainda procedentes de CIo, co Chaves neutralizouo'

tida, no Paraguai'; recebi. pr imeiro golpe, porém, jul
das esta noite dizem que os garri os exilados que.difícil,

rebeldes capturaram partes mente poderá fugir á pres

de Assunção Inclusive o e- �ão das forças armadas,
difíeio dos Correios e Telé- cujo pensamento tem sido

grafos e a Base de Hidra- habitualmente através das

Aviões. atitudes dos chefes das ba

Acrescentam as noticias

1
ses aéreas e militares de

que o presidente Chaves e Campo Grande.

os membros. de, seu gabin::. ,Nos círculos -paraguaios
te se .reíugiarám no Cole-

• •

·ó'gio M-ilitar. aSSUmir a
CER:Te� DO TRIUNFO PetrobrásBUENOS AIRES, 6 ·(U. ção do novo salário mínimo. . N 'A d

fi.

vimento, parece certo, se-
R O a 'I'a' emiaP.') _ Info'I"mou:sé em cír- . I ,6 (V. A) � Realí- Enquanto os trabalhado- "

,

gundo notícias recebidas,' .

t
'

.

d!:. ' zar-se-á- no próximo dia 10 h N
neiros nor e-americanos e

que o chefe de Polícia da' culos responsáveis que os res se reúnem por meio Agul as I}'gras .... c'
,

. .

rebeldes ·e-stav'am- transmi- do corrente, às llh30m'J nc 'dos 'seus sindicatos para '. _. ..' 1:. .'. �u�r:�a, na
.. o,reia, entre

Assunção, Robert _Petit" -
e ". - 1 " "6 fi

.. a'. ....... ....,..","L;> .. 0- ,.c-e'" .gabinete do presidente. d.<} •

J
. .ro,\rncar.' agu.e.l.a�at!tu'de; '.0'.. .,. '_.. ',o curso na Academia das A- e es õ.J que zeram aos co-

outros. funcionánies'tiforaei ·t!U l'). eí1'L'01""..".�,.-H...,.. � - .

.•. . s vr.
'"

- ;,. �_ _
' ....

'- _, "'ii

que"n'c"I'a'
"

de '11.650, quilo�i.· dm1se:lho',Naêional (Ío"'Pe- ifõrônel)iêfi-o HirPrilf"esi: J. RIÔ;;& í_V.A:i·:2:'�l'o" 'ttim:as'Negr�s, érh::R�él;lâe': :l!l.lil]J��as '�confis�ões'�.falsas
mortos pelos rebéldes. ",

d I d
f d dos, desde· Camno Grande; tl'óleo, a sociedade de posl?e dente da COFAP, em

<

en- x'imo' sábado l;ealizar�se'_á a O -ato será presidido pelo e laveI" prahca o a guer-

Despac�os o iciais izern -!;' dO coronel Jurací Maga
I

�olenl'dade de ant"ega 'das chefe do goveArruo, .com a 1'a basteriolo.'gicaj em favor
, f estabelecimento militar pa· .

- trevista com o �inistro Hu- '" '" ...

qUe a intentona 6i inteira, d r d 1 fl'
l"agual'o sl·tuado 'nos s'Ubur- !hães no cargo de presiden- go. de Faria, estudou deti- espad�s aos novos oficiais presença de altas autorida� os a la os, naque e con 1-

;'nente debelada pelas tro-
bios de Assunção, os quais

.

te da Petrobrás. damente os detalhes do do Exército que concluiram des e do chefe do govêrnci. to.

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

;;��a;;��;c;te�e;:".A/ ·�A.·.t!!I8..•. ,a.l"ndio-emissora clandestina Jurac" 120a- .

I V
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.. .
..

dos rebeldes, porém, em , '
.

•

!:::t�:::�::�oa:- �J!�ag��;o�')d; .�:!:: I DESMENTIDO AOS RUM ORES �E�l�A�D� o,,��m;ru���!�ent�obr� t!.�c!J!�!!!a!,� �;m;.
ASSUNÇÃO EM PE' DE "Argentina", que deverá a- OFICIAIS PARA EXAME DO SALA'RIO MINIMO ra, general' Zenobio da lO titular da pasta oa Guer- top-se a uma declaração pe-

GUERRA . l2car hoje, às 10 horas, no RIO, 6 (V. A)":_ Os; dos para examinar a situa. Costa' para maiores escla- la, mostrando-se surprêso remptória:
Segundo os despachos re· .

d P M" .

1" O E' .,_
CalS a raça aua, encon- meIOS po lticos mostram-se ção criada para as Classes --:- xercito lem Um

cebidos reina uma grande h'a-se o ceI. JUl'ácí Maga- impressionados com rumo- Armadas, com a decretáção .Exposição do Lux-Jornal chefe e na caserna ainda

agitação na capital para- 'lhães, que regressa dos'Es- rés de que altos oficiais do dos novQs níveis de salário.
na .' Europ.�a

"há-ordem e disciplina.
guai-a, que se encontra em tados UnI'dos. Exe'rcI'to t'

..
. ,. Ch'

.

fes Iveram reunI- IY1ll1lmo. egou-se a m. 01'.'
.

verdadeiro pé de guerra, --------------------.:..-
mar que uma das' reunÍões A Fede�ation }nternatio- tam em todo o Brasil, le. Iraoba não é

com as ruas patrulhadas A Grécia sob novos abaló's teria sido presidida p.elo�e. nal� des Bu,reaux d:Extraits vando à Velha Europa mpa

da.mlssloná' riopor elementos da polícia, & neral Canrobert Pereira da de Presse, com sede'.em Pa- demonstração expressiva da V

caça de rebeldes. ATENAS,6 (U.P.) - Na Veles, no golfo de Pagasal, Cc�ta. ris, vai promover de 1 a 1� pujança, da vitalidade e do t

O movimento, ao que se zonà central da Grécia, se também muito atingido pe- A propósito dêsses rumo. 'de maio. vindo�ro, ná cida� progresso da nossa impren- RIO,6 (V.A) _ U. ves-

dI'z�, fOI' deflagI;ado 'por unI'-' abalos" 1 I '1' pertino ger'alme�te bem in�
regIstraram novos los tremores de terra da se- 1'€S, segundo os quais se. de de Mi ão, na ta ia, o sa. Apos o encerramento do

I d d 1· d

'I
formado afirma não terem

ca es a' cava arla o exer� �ismicos, ante-ontem a noi- mana passada. Foram tam- adiantava � estariam reuni- Primeiro Congresso Inter� Congresso de Milão, será a

't
. - " fundamento as noticias sô-

Ci o ?araguaIO, mas nao en- t.e e ontem, as primeiras ho- b,ém atingidas as localidades do:; �s ofiCi1is signatári�s nacional das Organizações: exp'osição de jornais brasi-

t t·
.

d d d d à A
bre a' saída do ,ministro, Os-

con rou recep IVI a e nos ,'as a ma ruga a. . im- d'e L2mis e' Fersala. Até a- do Memorial 'dos Coroneis de Recortes existentes em· leir<?s ap'r)esentada tambéin

d· d t
'

f' d P , valdo'Aranha, em conse-
emalS corpos

\
e rapa, ra- prensa m armou que um gora não se receberam, nes- todo o mun o. e,m ans.

pan um novo .pronuncia- quência do novo salário mi- _

zão por que não colheu o povoado da provincia da t� capital; informações meuto em .torno aa situa- LUX-JORNAL,
.

a. presti-
êxito desejado, culminando Tessália foi destruido e que quanto. às passiveis vitimas. ção do país, procuramos giosa emp:t;êsa brasileira,
com a prisão dos principais .se abriram, crateras na ter- �i.mdada no Rio de Janeiro

responsáveis pela 'tentativa 1'a. Ocorreram na referida em 1928,' tendo hoje sucur-

contra o presidente Cha- zona, tremores de terra "in-' .Neoo·c'l·aço-es 111-a"aS sais em São Paulo, Belo Ho;

\'ez. tensos", no decurso de 10 N II ri�onte e Recife, além de
{llinutos. O Observatório de correspondentes nQs'demais

Faleteu :\tenas comunicou que O sObre ,8 Indochina Estaoos, recebeu atencioso'

L d V
.séU sismógrafo registrou sa- éonvitepar.a participar dês� 'ta Brasileiro, renunciandQ,

or O estey cudidas mais leves, durante LONDRES,6 (U. P.) fes militares de terta, mar se, importa:r;1te Conclave. De· implicitamente, as 'incHca-
LONDRES, 6 (U. P.) toda a noite. Fontes britânicas e norte-a. e ar. cidiu a direção d� LUX'- ções para concorrer no pró-

Q;; Jornais também infqr� mericanas disseram que a -----
-

'. r
JORNAL aceitar o convite, ximo pleito como candidato I

maram que Soiades, na 10- Inglaterra concordou em' O TEMPO c:onsiderando que a impren. a vereador e a deputado,
c�]idade m�is atingida pelo participar de imediatas ne- .

Previsão do tempo até às sa brasilei�a não 'poderia unicamente por não concor-.
.

violer.to terremoto, na sex- goç:iações aliadas, para con- 14 boras dQ dia 3· deixar de"ser'-representada dar com a forma pela qual
ta-feira passad'a, sofreu no- siderar a necessidade de in- Tempo --:- Instável, ,c'Om cm Milão. l)�n,do.à_ SU;l par- I) Paí·tfdo está setldo dirigi-
vos d..,nos. Dlz-se que o po- tervenção ou não na Indo- chuvas. .

.tii!ipação no_; inencio�ado do.
,

vOhdo de Sourli foi destrui- chil}a, caso fracasse� as Temperatura _, Entrará Congresso.() CUl::iP� dé l?ri� . No mais, continúo, Como

de). Os despachos"de impren- conversações de Geneb-ra� em declinio.
.

lha'ntismo e objeti�idade de I E'erpp;e estive, ao inteiro
sa aC)'esce_ntam que vários Espera-se que tais nego- Ventas � Do quadrante. tôdas as suas iniciativa_s�' :r:e� dispô!:" dos meus co.mpa-
hoteis em Karditas e Trik- . ciações, propostas pelos Es� Sul, com rajadas' frescas. solveu o LUX�j()RN1-L. re· nhelrôs.

•

kála mfrer?m danos graves. lados Un�dos, sejam_1evadas '! "',!empe�aturas ,,_ Extre-. alizal' na Itália uma interes.� Florianópolis, 4 de· maio
Os abalos SÇ! sentiram de a efeito em "Washingto.n, ,.màs de ontem:' Máxima sante e útil expo,si�ão dos' de 1954.

.

m(,.qCo· Especial no porto de (;O� a partiçiRaçâó dos. che..; '25,0. Mínima 18,4. l, jornais diá;\�� que se edí�.1 (as.) Luiz !Ja Silveira

BUENOS AIRES, 6 I (U.

P.) _ As últimas notícias

colhidas em Buenos Aires,

através às' l'adioe�issoras
chilenas, dizem que os ele

mentos revolucionários que

desencadearam um golpe
militar no Paraguai, assu

miram o contrôle da situa

cão do país, obrigando . o

�residente'Federico Chavez

e seus ministros a S€ refu

gíarern no edifício do eolé

gio militar, em Assunção.
Outros informes adian

tam que foi decretado o es

tado de sítio em todo o

país, e que as oomunicações
telefônicas ,e telegráficas
com o exterior foram sus

pensas. Acrescentam, ainda,
que a emprêsa aérea Bra

niff cancelou seu vôo diário

ao meio-dia, se bem que um

aparelho da Aerolineas, Ar

gentinas tenha deixado, As

sunção à hora habitual.
,

MORTO O CHEFE DE
POLICIA

Apesar de não serem in

teiramente conhecidos os

detalhes referentes áb' mo-

.;

pas governamentais, encon,
h'ando-se o presidente Cha

vez senhor da situâção em

todo, o território nacional..A

Faleceu, no seu domicilio

particular, lordVestey, cog
nominado "O rei da carne"

da Inglaterra.
Lorde Vestey tinha 71 a-

nos. Era membro da admi-

nistração de diversas, em-

prêsas, notadamente a '.'U�

nion International Co. Lid",
socied;:lde que explora fri-

gorificos e carnes. e tem um

capital de 12 milhões de 'es-

terlinos:

dos os sentimentos da

berana complacência do

Augusto Pontífice por um

O Presidente da Câmara tal ato, que gran'demente
dos Deputados, Dr. Nerêu J honra os representantes do

Ramos, recebeu do Núncio
.

povo brasileiro, notifican

Apostólico a seguinte car-. do, ao mesmo, tempo, que

ta: Sua Santidade a todos os

"Tenho a subida honra de exmos, senhores deputados
comunicar a Vossa Exce- envia a Benção Apostólica.
lência que �,' Sr. Á: Regis V�lho-me da oportunída
Bittencourt, "encarreg a d o de para renovar a Vossa
de negócios do Brasil junto "Excelência os protestos de

a Santa Sé, levou ao conhe-l minha mais alta e distinta

cimento da Secretaria de

I
eonsideração, enquanto te

Estado de Sua Santidade nho o prazer de me pro

que esta .exma. Câmara dos

I
ressaI' de V. Excia, muito

Deputados, com nobre ges- :!to. servidor.

Face ao Salário Minimo,1
(assinado)

I �,.�_

Carlos Chiàrlo

_
"o congelamento, dos pre:ços

RIO,6 (V. A) ,.- O Pre-I congelamento dos precos. era que, dará a sua opinião
",idente da, 'República, no HELIO BRAGA VAI� Â sôbre: o congelamento.
despacho que terá hoje, à PETRO'POLIS Duas' reuniões sindicais

.arde com ''0 Ministro inte- foram realizadas ontem,
rino do Trabalho, sr. Hugo Também JJ coronel Hélio com o intuito de marcar a

de Faria, possivelmente, re- Braga, comparecerá à des- pcsição dos trabalhadores
solverá aplicar o congela- ,pBcho com o Presidente, no em relação ao congelamen
mento dos preços, como me- Palácio Rio Negro, ocasião to .dos preços.
o:Ja complementar da ado-

jolgameo·tos
suspensos.
,WASHINGTON, 6 (U.

P.) � Um cons�lho extra

ordinário de gen-erais ame

ricanos recomendou que a

Fôrça Aérea ,suspenda os

julgamentos de 83 ex-prisio-Militar das

Renúncia
uimo.
I{>--.()---()'_'()�)"",()

o RISO DA CIDADE ..•

Aos meus Amigos e Com

panheiros do P. T. B.,

Comunico que 'me desli

guei do Partido Trabalhis-

Você acha que' eu
posso voltar assim

para casa?

'Forque não?
-

É que... pelo que

parece. .. eu estou

mais comprometido
do que as verbas da
Assembléia!! 1.

...

;'f
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ITINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO
NO .lyr�s :pE MAIO DE 1954 I

I

VOLTA

12/5 '

24/5

ltajaí Rio de 'Janeiro Santos

7/5 8/5
14/5 19/5 20/5
26/5

OBS.: - O Itinerário supra está sujeito a alte-
ração-sem prévio aviso.

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

Para mais Informações dirijam-se à

EMPR:8:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

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

-ACITE

Viagem com' segurança
_

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS '&fICRO-ONIBUS DO

BAPIDO {<SUL:BllSlLIlBO)
Florianópolis'- Italai ...... Joinv.ille - Curitiba

......
'. y', -

-
..._-

A
A. Kua Deodoro esquina da '

, gencla .: Rua· Tenente Silveira

DR- I. LOBATO
FILHO

Díretería de Obras' Públicas
A V I S O
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NO PRÓXIMO, DIA 7, SEXTA-FEIRA, C OM INÍCIO ÀS 20 HORAS, O CUfE RIT Z LEVA�Á EM SESSÃO 'ESPECIAL,' O
,FILME' "Q U O V A D I S", REVERTENDO O-PRODUTO EM BENEFICIO'DA IRMANDADE DE N. S. DAS _,VITÓRIAS.

��Q ·BSTAB.
NO

-

LAR E NA SOCIEDADE

Ato . de Car!dade
D}alma Andrade

Que eu faça o bem, e de tal modo o faça,
Que ninguém saíba o quanto me custou.
- Mãe, espéro de Ti mais esta graça�
- Que eu, seja bom sem parecer que o sou.

,Que o, pouco que me dês me satisfaça,
E se, do pouco, mesmo, algum sobrou,
Que eu leve esta migalha aonde a desgraça
Inesperadamente penetrou.

Que a'minha mesa, a mais, tenha um talhtt:i
. Que será, Minha Mãe, Senhora Nossa,
Para o pobre faminto que vier.

Que eu transponha tropeços e embaraços:
- Que eu não coma, sózinho, o pão .que possa
Ser partido, por mim, em dois pedaços.

.ÀNIVERSA'RIOS:

MENINA BERENICE

VIEIRA

X x:x

� �
.

DElEITE·SE
,

com � as lindas' fotos

do Carn<;lval em Cuba

lippe, com o Sr. Francisco
Wil�ón de Paula, correto e

estimado Sargento escre

vente da Marinha de Guer

ra! servindo atualmente na

Escola deAprendizes Ma
rinheiros.
o. ato civil que terá lugar,

ás 17 horas, no cartório do

Registro Civil, será para

niníado, por parte da' noí

va, pelo Sr. Silv�stre Phi.'

,lippe, Prefeito de São José

e Ema: .esposa Da. Angelica
Kretz Philippe; e por parte
do noivo, pelo Sr. Walde
mar Lima e sua Exma. es

posa Da. Marta Lima.

São testemunhas da noi-

Dia IS "��:$oir"e' oferecida pelo "Clube 15 de Ou
tubro" em lf.'{!l�u.agem ses campeões Sul-americano de
remo. As 8hs.

Dia 2& � Soirée. fRE' ESTREIA
,

, --000,--, _ (Em, Benefício da lrman-

N<?-TA -:-.�o 1.0 de junho em d�ante não será per- I duele "Nossa Senhora das
, mitida a entrada do associado e seus depen- I . . "

dentes, que não estejam munidos das cartei- Vttorws .),
ras de identidade. COLOSSAL ...

" QUO' VADIS"

Patrono .do Exército Brasi- No programa:

leiro; , j O esporte na Tela. Nac.

A data de hoje recorda- Luiz Alves de Lima, e '. .Preço (único) Cr$ 20,00
nos que: -Silva, duque de Caxias, I Jmp, até 14 anos.

- em 1836, João Teixei- uma das maiores glórias
ra Nunes fundou a atual' nacionais, nasceu no Porto

progressista cidade de Tu- da Estrela, na província do

barão, neste Estado; Rio de Janeiro, em . 1803;

,-

Clube 15 de OIIlubro
.! ,', .

.
, \ _-

-

(Rua Alvaro de Carvalho)
---------------------.

i7 D� MAIO

VElA come

se faz um filme completo
. debaixo do màr.

�.
'

'

.

---;;- PROGRAMA DE MAIO -
.

'1-'
\:;-\C

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

No último número, : APENAS

hoje à venda,
.

i 8' 7 0'0
do revista ilustrado : Cr$ t,

Hoje no Passado'
Preceito do" Dia.

I. "

"

CONGEITQ ERRADO

Não é verdade que a la

ranja, o limão, a tangerina,
a turanja sejam prejudicais

Festej a no dia de hoje o ra, telegrafista.
I E. A. Marinheiros e sua ex-

CONSORCIO:
ma. esposa Da. Geny Tere-

,

I
zinha A. Gomes.

Francisco _:_ 'EÍisa:betl� _.

Os nubentes recepciona
Consorciam-se hoje, civil 1 ào aos parentes e pessôas

e religiosamente, no Sub- amigas, em a' residência dos

Distrito do Estreito, a pren- pais da noiva, na charras-
.s

dada senhorinha ,Elisabeth caria Horisonté,

Balbina Philippe, estimada Ao novo par e aos seus
. jaí. filha do Sr. Fernando José

I ,-,.�ig.'n.os �enitores, as nossas

Por tão grata efeméride - dPhilippe e sua Exma. Sra. tdlCItaçoes e votos e pe-
Berenice reunirá na resi-

Da. Veronica Micheles. Phi- renes Jelicidade�.
, ,

dencia de seus genitores o

transcurso de mais um ani

versário natalício, a inteli

gênt� e galante menjna Be

renice', filhinha do no'sso
conterrâneo e coléga-de-ím-
'prensa dr. José Medei.ros
Vieira, advogado e Diretor

de A GAZETILItA, de Ita-

seu grande numero de ami-
"', ,,,",._.,,

guinhas, oferecendo-lhes

lautas mesas de - doces fi-

nos c guaranás.
Às muitas felicitações as

de O ESTÁDO.

DR. NOBERTO
BACHMANN

-se-á, por certo, cercado de

justas e merecidas homena
gens de simpatia e apreç?,
às quais, prazeirosos, os de
O ESTADO se associam.

MENINO JEREMI CESAH
.

DA ROSA

Transcorreu, ante-ontem,
mais um aniversário de nas

cimento do interessante me

nino Joremi, diÍéto filho do
distinto casal Paulo M. da

Hosa-Otalia R. da, Rosa.
Aos seus amiguinhos J0- -

remi ofereceu lauta mesa

de doces, tendo sido muito

felicitado.

_

O ESTADO, embóra tar

diamente, augura-lhe mui

tas felicidades. ;...,�

FAZEM ANOS, HOJE:

-Sta. -Eli Terezinha, fi
,lha do sr. Haroldo Vqlela,
tesoureiro da t Penitenciária
do Estad�;
,-Sr: Abelardo Coelho

-

Sub-fiscal da Fazen-

,
/

Participação
OSWALPb' QOSTA E ,LAMARTINE RICHARD
, �ÊNHORA ,�,

, .Participa o .seu contrato de

Participam o contrato de casamento com, a', Surta.
I '

casamento. de.sua filha

My-l.....
;VIYRIAM G. COSTA.

riam, com o Sr. LAMAR-

TiNE RIC,HARD.
'

Fpolis,,�3/4/54 .

.'"

: �T.."\��""��_. ",.
��.I)-'

.. 'IlEABlLlfAeAO De»
FERRO

afim de c01'rigir os malé

ficos do abuso de carnes.

-:- SNES.

Vende-se ótima resinden

cia .à rue. Frei Caneca n.

l33.
Tratar com Olívio Valé!n-

. EXAME···VESTIBUlAR

, 3

Cine S�José

te Vieira na rua Cruz e

Souza n. 59.

CASA.
vende-se uma Ca -. ,,;

"
c -, .

N:o dfa-24 dêste terá [nícío o curso preparatório para

,.. o ve�tibul�r de Direito, com aulas de Português Latim
sli.8

e :FràÍu::ês-'(ou Inglês'),: todos' o� sáflados das 14,30' às
à Rua Ruy Barbos v, nesta'
( é._f ltal,
Inícrmações

17,30, n.o'_Instituto de Educação, Sala: 3°-G. Inscrições
. .� -,..,' .

com o T�.I na Livraria Líder a partir t10 dia 14 de .Abril.
Orientação: prof. Hélio Barreto

(O. mais moderno e bonito -

Cinema do Sul elo Brasil).
BREVEMENTE!! !

Solene INAUGURAÇÃO

I?ITZ

�·E:.chnicolúr
Robert TAYLOR - De

borah KERR - Peter Usti
I n�v _ Leo GENN.

"

As 81f2hs.
PRE' ESTREIA

(Em Benefício da l1'ma11-
dade' "Nossa Senlvora das

Vit01'ias") .

COLOSSAL ...
,; QUO VADÍS"

Robert TAYLOR - De
borah KERR - Peter Ustí
nov - Leo GENN.

No programa:
, O esporte na Tela. Nac.

Preço (único) Cr$ 20,00 /

In 1 j) • té 14 '1 �1�J:'.

C3L�VI4.
E!.freUo

As 8hs.
Anna MAY WONG em:

O REI DO BAIRRO
CHINEZ

Wip WILSON em:

A TRILHA DO TEZOURO
7 e 8.0 Episódio de:

1 A 'LEGIÃO FANTASMA

�o Programa:
_Filme Jornal. Nac.

Preços: ü,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

..

.
Nl' j'::RO'XIMO DI;\ 7 .. t.a. I<ElRA;.COM'INICIO AS 20 RORAS, O CíNE P.JTZ LEVARA A EM SE:�::;AO ESPECIAL,_O FiLME "QUO VADIS", REv.EE·

TENDO O PRODUTO E vI I3ENEFrCÍÓ DA"IRMANDA.DE DE K S DAS Vl'H)·RL\S.

,

.,..

i' t95.

Jane
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·S·
o CAMPEONATO CITADINO ::UE FUTEBOL PROFISSIONAL PROSSEGUIRA', DOMiNGO, A'· TARDE, COM O COTEJO EN
TRE AVAl E··PAULA RAMOS:,ESPERA�SE .'UMA LUTA TITÂNICA NO PRIMEIRO CLA'SSICO DO CAMPEONATO, TENDO
.EM VISTA AS CONDIÇÕES'DE 'AMBOS': O AVAICOMO TRI-CAMPEÃO E O PAULA RAMOS COMO CAMPEÃO DO "INITI-
" . .'

.

�. /. .

-:
, UM" E VENCEDOR DO ATLE'TICO

��.. - .:.
'% ' ....
�:.. - ..:.
.... %-��. ..+
.�I .
.� �:.. -,

�"����M••".�O�_""P·Q·...s·n"��.•""·8-••7F ---------�-- ---------------

E ·s P O r t i vo"
......·�DZnaQ.&�..�g�RR..�..�Q� �..�..�..� I � � ...

Brasil, Campe80 Sul-Americano �e
Remo �e 1954

'·ela contagem miníma, o Avaí so
'brepujou o RereUio Luz, no

Boturoo de ··Ierça-feira

,

A equipe do Hercílio (Wallace) , Amorim, Rodrí- I di, Dédé e Rato; , Cativo,
RIO, 6 (V. A.) - Mag- Lo PAREO - 2.000 me- mesma, mas nos 1.750. o sairam na frente, mas os Luz, campeã da Liga Tuba- gues, Néde e Herrera (Lís- Juarez e Volmar; Giovani,

níííea.i.apesar das incerte-. tros - Ont-ríggers a 4 com uruguaio Rodriguez reagia brasileiros passaram os 500 ronense, que logrou empa- bôa). Lázaro, Miguel (Lili), Er
zas g_ó' tempo, cóm a chuva- patrão: e passava para o primeiro ua liderança, com os uru-I tal' por 3 a 3 com e con- HERCILIO LUZ - Sa- meni-e Valmir (Ari Maia).
cairid� de vez, em' quando, 1.0 LlJGAR - BRASIL posto) prosseguindo na fren- guaíos e chilenos empata- junto campeão catarinense
foi a manhã de domingo na' - Tempo: 7'05". Guarni- te até à chegada. Medina dos no segundo posto. Nos do Clube Atlético 'Carlos

Lagôa Rodrigo de Freitas; -âo: Patrão: Moacir Silvei- conservou-se em segundo' 800 metros os uruguaios Renaux, nos domínios dês- BOLÃO ENTRE CASADOS E SOLTEIROS
onde brasileiros, uruguaios, 'a; Remadores: Hamilton 2nquanto Garay, !los últí- passaram à frente, com,. te, em Brusque, domingo
chilenos

..
e peruanos. estive- :'ordeiro, Francisco Sch- mos 200 metros, perdia o Erasil em segundo e Chile- último, de passagem para C .

J
-

77 E idá
.

. -

'.

omo parte comemoratí- l'ença. oao, e mI aclO

ram empenhados na dispu- nidt, Edson Westp�al e Sa- te:c('eir.o.p�s�o par.a ,o perua- �e e:11 terceiro

..
Na

passa-'I Tubarão r:solveu enfI:ent�r va dos festejos de aniver- 78.
ta do Campeonato Sul-A- II Berber ,(todos da Fede- no Goitízolo. . gem dos 1.900 metros o Bra- o esquadrao do Aval, tri- sário da -instalação da Cai- Os casados, representados
mericario de Remo. Numa- racão, Catarinense}. 2.0 4.c 'PAREO - -2.000 me-' -fül já r-stáva ém.T.o,

-

com campeão da Capital. xa Econômica Federal de por Ati Mafra to Emídácío
roso pt.blico acompanhou CHILE - 'l� 1pO: 7'37". tros - Out-rlggers :á 'dois o Chile' em...._2.0,'� n úru-- O prélio foi realizado na Santa Catarina, defronta- Câmara da Silva, venceram,
toda -a ��gata, postado às 3.0 Uruguai e 4.0 Perú. com patrão - 1.0 LUGAR guai (m, 3.0, sendo essa noite de terça-feira, no es-

ram-se dia 29, em sensacio- em partida de snooker, a

margens da lagoa ou nos Os quatro barcos cobri- - BRASIL - Tempo: mesma f;, ordem,nos '1.500 'tádio da rua Bocaiuva, cujo' nal partida de Bolão, nas João Gasparino e Romeu E.
pontos mais estratégicos e :am ,o percurso na mesma lflO·'. Guarnição: Patrão: .metros, ,NQs.i,,7@ �tn)S os gramado se encontrava' bas;: canchas da Associação Atlé- Gonçalves, representando
muitas- foram as autorída-' -rdem de partida até à Che- Francisco 'Furtado. Rema- hr�s.;I.�r.l'Os continuaram em tante alagado e quasi im- tica Barriga-Verde, as e- os solteiros, pela contagem
des desportivas e oficiais ada, mantendo-se assim os dores ---Harry Mosé e João -pnme.ro, com .os arrúguaios praticável em consequência .

d CdS ltei de 100 a 31. Braço é braço./
,.

I
' quipes e asa os e o el- -

presentes. E ao ,término da .rasileiros na liderança, se- Arruela Maio (todos da Fe- em segi.mdQ ,e:.os-. e�lenos- das fortes chuvas o que, d C' E A.

e conserva fiada, e' para soL.

" /" ' .• A.,.. �.., ..:. , 1'os a alxa conomlCa.·

competição esse público ;uidos dos chilenos, uru- deração Espiritossantense). em, t�Í'c.!ll'o!<Em luta dJ.lfis;,:

l.nãO perrnitiu uma melhor
-

teiro apanhar de casado.
soube vibrar e festejar com ;uaios e peruanos. 2 o - PERU - Tempo: .. : ,�<;t'll�:,��is� '�'d� f�i rnantí. �fluê�ci� d� público -ao 10-

. A� :q�ipes �pr�sen.taram_ Os casados venceram to-
ruidosas manifestações a 2.0 PAREO - 2.000 me- 8'13". 3.0 - Chile. 4.0 - �d� ate a chegada, com os cal do embate. se assim constituídas:

das as disputas programa-
vitória dos reinadores bra- tros - Out-riggers a 2 sem Uruguaio.

. ,,\p.��uano� .����1P��. '�9\ �ltj� '., !\y;�ial;lO� : e hercilistas, Al����O,�a:l:.om,. i�:�.�_., das para a festa de aniver-
sileiros, que alcançaram pa, -iatrão - 1.0 LUGAR Esse pareo foi renhida- !':l. � pode-se dizer, conduziram- sário da Caixa Econômica:

BRASIL T 7'35" t di t d d d' ,

d
' 11'0, Dagoberto, Amândeo era a C, B. D. o terceiro tí-·� - empo: . ,,1(.. 11 e ispu a o es e os � .> .. '

�
• se e maneir-a convincente, f b 1 b r k

tulo continental de 1954, Guarnição: Walter Karl e 3eU5 primeiros metros en-j .,7.0 PÁREO�� 2.\000 'me- apesar do estádio lamacen- César. ;::a 00, pró:i:o :n:n�:lv:�
reproduzindo os feitos dos Manoel Amorim (ambos da tre brasileiros, peruanos e ,h03 - Out-riggers a cito to e escorregadio da can-

SOLTEIROS João
r.ãç haja disputa, pois todos

nadadores e dos atletas. I"ederação Gaucha). 2.0 -' chih:n05 até os 1.000 m'etnos. '\einos - 1.0 LUGAR � I cha. Houve muita movi- Gasparino, Romeu, Platt,
os solteiros estarão casados

E d d a C'RUGUAI Tempo' Il\t'ssa altUra. o� a�dinos fi-I:B.',RASIL �- Tempo� 6'31"5·1 mentação e .jogadas de sen- _Anísio: Gevaerd, Ari Silva para não sofrerem novas e

res �r::i;e�o:' o:o:::�st�� f'j'48'"
3.0 Chile e 4.0 PerÓ·. calam e brasllelro� e perua- t,-,. Gllarruçao: Patrao: An- saçãG .. O nosso conterrâneo e Lomenço. contundentes derrotas. A

n.m de forma brilhante o O barco bl!:J.sileir.os arran- nos prosseguiram em luta ten(l� B;;rbosa dos San- Lázaro, antigo defensor do. A partida foi disputadís- festa de aniversario da Cai
título de campeões sul-ame- ('ou na frente, mas cedeu o ten:lZ até à chegada, com a '1�s. Remadores: José Car- Paula Ramos onde se reve"

",ima e os solteíros tudo fi-
xa Econômica Fedetal teve

ricanos, ganhando seis das primeiro lugar ào Uruguai vitória .sensacionál da-guar- ·valho Filho, David S. lou, est� produzindo muito, I leram para vencê�la, tendo seu encerrarrlento com uma
�ete provas disputadàs, só !lOS primeiros duzentos me- nição nacional. S'éharp, Claudio de, Britto, desta vez como meia direi-

. comandado, as . ações até sl!culenta churrascada rea

perdendo na de single.;.scull, tms, Nos trezentos metros, I 5,') PAREO - 2.000 me- Jôsé Soares; Ronaldo Aran- ta, formando com Giovani perto do final, com uma di- lizada na Churra�àriaem que' o veterano Francis- porem, os brasileiros recu- h'I)S -- Ouf-riggers a quatro ,t�s,. André G. Richer, ,Ser- uma ala respeitável. f�rença de cerca de 50 pon- Monte Castello, no Estrei
co Medina foi derrotado pe- peJ'<!ram a liderança e maÍl- rem0S sem pat,rão - 1.0 gio Martins e Osmar Hass O marcador, funcionou tos. Os casados encetaram to Depois de toda energia
10 grande remador uruguaio tiveram-se na frente até à LUGAlt.·"'- BRASIL - (toà()� do Flameng�, da Fe- uma única vez, isto aos 9 brilhante reação, descontan- dispendida, os "atlétas" ati
Juan Antonio Rodriguez, chegada._Os utuguaiQs man_ Tempo: 7'05". Guarnição: deração Metropolitana). 2.0 minutos do período inicial, do a diferença e ve�cendo raram-se ao churrasco, gali
terceiro nas Olimpíadas de tiveram-se firmes no se- L011 Teixeira Menezes, Ma- :_:::: URUGUAI - Tempo: por intermédio de 'Amorim a partida com 11 pontos de nha e linguiça, com apetite
Helsinki. Assim com' seis glil1do, embora tendo pass�-. nOf;! .A.. F. Barbosa� João (:'H6" 3.0 Chile. 4.0 - Pe- que recebeu em excelentes vantagens sôbre os soltei- devorador e nesse mistér
vitórias· e um seg�ndo lu- do da sua raia 8 para a 4, C� de Oliveir� � )Mariq La� �ú., co:qdições do extrema Duar- 1'os. A coptagem final foi Enl:dácio Câmara da Silva
gar, os brasileiros sagra- �·nquanto os 'chilenos, que mesa (todos do Vasco da

."
te. de 702 ppra os Casados deixou o nosso amigo Knap-

l'àr).1-se �amp�ões sul-a�e- hDviam arrancado por últi- Gama, da Federação �e': ç. O bpreo brasileiro pulou A vitória do alvi-celeste 691 para os solteiros. Os. pen de olhos arregalados.
l'icanos de. 54, tendo os uru_ mo, passaram pelos perua- t'ropolit.ana). 2.0 - CHILE. n�:.frente de saída, mas os foi justa. O quadro órienta- "Ursos" da noitaáa: Amân� Emi não comeu. Dev<>ll'ou,
guaios ficado. como vice- nos somente nos 1.000 me- T�mpo: 7t20. 3.0 - Uru- Ul�uguaios prontamente as- do por :N'izeta fez uma deo, com 69 pontos e Getú- apenas, 4 churrasco, 4 gali
campeões, com uma vitoria, tros, para alcançarem bem guai� 4.0 - Peru. sumiram ii dianteira, antes grande partida e está em lio com 70. Os "Maiores" nhas 'e 2. chúrrasco-lingui
três segu�dQ�,' d�is tercei- a terceira' colocação. O barco brasileiro tomou do::; �íOO metros. E na pas- forma p;,ra fazer frente ao da noitada:' João Gasparr- ça, regados, conveniente,
1'os e um quarto lugar. Os 3.0 PARE0 - 2.000 me- a djanteira inicial, mas per- s�gem dos 500 metros, a-Paula Ramos, vencedor do no, com 155 'e Emidácio com com 11 garrafas de vinho
c::hilel?os ficaram no, tercei-' tros - Single-sk�ff - 1.0 deu para os chilenos.na al- ordem era esta: 1.0 Uru- Atl_ético, :o_o próximo do- 152 pontos. O "Maior" da Frisante. Gevaerd, seu par-
1'0' posto com dois segun- lugar - URUGUA� tura dos 250 metros. Nos g.,_l!.!l.i, 2.0 ,th:.asil, 3..q Chile � mingo,' pelo Campeonato aoite, João Gasparino, da ceiro de ll1esa, perdeu por
dos, quatro terceiros e um Tempô: '1'5'3". Rema.dor - 500 m'E:tros, 'porem, os bra- ,i'.o Pf'l'ú. O� brasileiros for- de Profissionais. equipe dos Solteiros, teve um pescoço de galinha. Di
quarto lugar. ,Por último, no Juan Antonio Rodriguez, silf!iros. já passaram na ,li- ç21'am as remadas, porém, e' Como árbitro funcionou o de se curvar à melhor cate- zem que essa foi a mais
c:uarto posto da classifica- 2:0 - BRASIL - T.empo: derança e assim se conser-' nes 6(10 metros já estavam sr. Zoroastro Barreto, da goria da -equipe dos Casa- sen"acional vitória dos Ca
ção, ficaram os peruanos, 7'55". Remador: Francisco varam até o final, com os na',liderança, que não mais Liga Tubaronense. Sua a- dos, vencedora na contagem sados! Dizem que o João
com um segundo, um ter- Medina. 3.0 Perú (rema- (;hilenos em segundo. Os perdE'ram até à chegada. Ós tuação foi repleta de fa- geral. João Gasparino, nas Gaspal'ino pouco ou nada
ct:iro � cinco quartos luga- dor, Enrique Goitizolo). 4.0 uruguaios, que haviam sai- uruguaios foram fortemen- lhas. últimas dez bolas foi venci- comeu. Esté\va com uma
res. Chile (remador Rodolfo do em último, passaram pa- te arsédiados pelos chile- Os quadros formaram as:.. do por Emidácio, dos Ca- "bola" de bolão atravessa-
Na contagem de pOritos a Gal'ay). /' ra te�ceiro, rios 1.500 me- nos no resto do percurso, 'sim: sados, por 1 ponto de dife- � da na "garganta".

v�tória do Brasil ficou fi- Rodriguez saiu na frente, tros, deixando os peruano!! ma�. conservaram firmes o

xada em 33 pontos de dife- rna& logo c�deu á primeira em último. ,�'<,gundo posto, coin os chi- . AVAl -:- Tatú, Waldir e

J'�nça, já que foi esta � posição a Medina, . seguido 6.:> PÀREO - 2.000 me- ]l:'nl)S no terceiro e os pe- Danda; Barbato, Bráulio e,

classificação oficial: 1.0 - de Garay. No'!> ,400 metros tros -.Douple-skiff - 1.0 manos sempre em último. :\ianara (Adão); Duarte
Brasil, com 75 pontos; 2.0 Garay comandava o pareo, LUGAR - BRASIL -

ao;sim cruzando tambem os Tp.mpo: 7'33. Remadores:

500 metros. Nos 750 me- Manoel .S,!!veira e Walmor

t1'05 Medina passou em pri- \' ilela ( ambos da Federa-
/

meiro, seguido de Garay, ção C�tarihense). 2.0 URU-

de Rodriguez em terceiro e GUl\I":::': Tempo: 7'38". 3.0

do peru�no ém último. Nos Chile. 4.0 Perú. Vende-se Chevrolet. Completamente reformado.
1.000 metros ainda Medina Outi·o pareo renhidamen-

I
A.. , .

..'

d b'l'
Parte mecalllca, tPllltura e estofamento novos. RadlO le-Foram estes os detalhes ró:l!'SOU em primeiro, já com te ci'sputa o, com raSl

el-1
,.

-

, ,.

'
.

. .,

P d
'

d . h'l gJtlmo da FabrIca. '

das sete provas disputadas _.,0 riguez em segun o e ros, uruguaIOs e c 1 enos .

na manhã de domingo na Ghray em terceiro. Nos .. em ht� árdua pelos pri- Tratar na bficina mecânica São''{::ristóvão.
!--agôa Rodrigo de Freitas: l.::iOO metros a ordem era a meiros postos. Os orientais Rua 24 de Maio n. 777 - ESTREITO.

- Uruguai, com 42 pontos;
3,o - Chile, com 35 pon
tos; e 4.0 - Peru, com 23

pontos.

Um Relógio "Ó\MEGA" de Ouro (para homem), de
pulso, no Cine Hitz, ou nó percurso 'Cine Ritz-Praça 15�
Ponto Chico

Gratifica-se bem a .quem entregar nesta Redação.

18ANCOde
Cif�ITO POPULAR

I'
I

� ACgiCOLA I I
. �""� 16 .. ,

rLOnlANÓ�OLIS· 5rõ,.e�tAr'M.
.

OS DETALHES

Perdeu-se
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DE PITIGRILLI Especial creio que em polinésio, em-
para "O Estado" _.. bora 'não o assegure - de-
Buenos Aires - (APLA) sembarcou no pôrto de No

- Numa noite do mês de .a Iorque. Serviu-lhe de
dezembro de Ü131, no Salão cicerone um . engenheiro"

do Magie - City, em Paris, '1\11:' tinha sido seu compa-
, assisti" a 'uma conferência nheiro de viagem. Quando
de Gandhai. Sentado sobre chegaram ao Waldorf ou ao

. \ uma mesa, com as pernas Astória, não estou certo

'çruzadas, completamente tampouco _: engenheiro se

�cstido de branco, o pensa- dispôs a explicar ao políné-.

'"
dor que percorria o mundo sio as maravilhas do fun-

rodeado de discipulos e .ionamento de um �leva
acompanhado de uma .cabra dor, Mas o selvagem esten

q ue lhe provia o principal deu os lábios num bocejo
alimento, falava .em inglês, desmandibulante,
'e um, intérprete traduzía., ,'-- Cômo! disse o enge-'
:r('rmin�da a conferência, nheiro, - não lhe interes

anunciou que responderia. sa conhecer este· mecanis-
,

I . -: O a'rabe o fitou com seus
as {:;Pél'guntas" eventuais, 'mo? '. ! �

, o_<
, 'tranqililos 'olhos de Úlósofo,Uma estudante de Copenra- ,-�.Nem'1Wuco nem mui-,

,�, d '""Ih' 1-.0-. 'Pa'ra q'�." e 'ser�e' isso?" habituado às grandes para-
gue se ,pos e pe e·. e 'I'" .

, .

gens e lhe perguntou:perguntou -qual,era a .cau- - Esta máquina. resolve '

'f ld d' d
- nos outros 59 dias, oS2' do aumento de enfermi- a 01 icu a e e acesso aos

que fazes?dadcs. Enquanto o intérpre- andares mais altos de nos-

"
'

"

50S aranha-céus.
•

- Em nosso país resol
vemos essa dificuldade já
[BZ muito tempo.

te traduzia a pergunta se

'guida ªa resposta, entre o

público se alastrou a expli
cação que vem 'espontânea
aos I á b i os: enfermi- '

dades m o d e r nas são

'as mesmas de que se

- Sim? De que forma?
- Colocando os andares

morria em outros tempos; um ao lado do outro,
-nâo se fez mais ds que lhe vez de subrepôlos. Em
da)' nomes modernos e sub

dividir, sistemáticamente,
as variantes de inumal

.

denominado pela antiga
ú:cciicina, com um nome

único e coletivo. Gandhí,
porém, não disse nada dis

so. Tomou o isqueiro dos
d� dedos de uma senhori
ta prestes a fumar. um ci

r;árro, e com a outra mão
tirou do bolso de um se

nhor �. caneta-tint�rro ,e

'hrandind� simb�licamente

gar de construir uma casa

com muitos andares, cons

truimos muitas casas de um

só andar.
- Ora, que saída! Aqui

não podemos fazer isso,
porque a terra é mais cara

(:0 que ouro. Quanto a VQ

cês, é evidente que são uns

atrasados,
_ Provavelmente, E vo

cês são uns imbecis ..
- Homem! Por qu/e?_
_' Porque. fizeram t com

que a terra valha mais. do

- E' 'l:lma «onsequência
natural do progresso. Mas,
(;onsiderando, bem, que sa

be você do progresso?
Conheco-o perfeita-,

I
nlente. O progresso �nsis-
te em criar dificuldades,

os dois objetos, disse:
-. A causa do aumento que o ouro.

<1JS enfermidades' é o pro-

A resposta provocou um

ó.pl:lllSO de· assentimento

po,' parte dos ',que aplau
dem sempre, porque vão
à:, ,conferências do profetas
e iluminados já predispos
los a aplaudir, mas deixou
perplexos e de,siludidos a

mais de um. A resposta do
sáhi� hindú tinha algo da que fabricar em seguida
áfirmacão 'do diretor de poderósas lentes; em difun

uma r;partição pública, re-I dir as enfermidades mais

I:'::lltemente estabelecida na I repugnantes; para que os

municipalidade de pequena sábios se distriam em pro

cidade: curar-lhes remédios;, ,em

criar o matrimônio indisso-

Nã� fazeis idéia de lúvel, para em' seguida in

como comecaram a extra-I ventar o divórcio ... o pro
,'ial" objetos: desde que se gresso é o elevador.
,;;al,,� existir uma repartição I Mendez Calzada era um

ele objetos extraviados. humorista. Um humorista

Apesar de tudo, Chur- trágico, Suicidou-se de má-

para, em �eguida, dar-se o

trabalho de resolvê-�as. O

progresso consiste em fa
zer os míopes a fim de ter

goa no dia em que as tro

pas de Hitler entraram em

Paris. O esquisito esteta'

ehJlJ é do mesmo parecer
(j1.1e Candhi. Passando em

S(''1 êil}"tomóvel, com um a

migo, diante de uma farmá- rlão suportava que o asfalto
C:ê'l mundialmente famosa,' da Avenue des Champs
apontou o histórico charuto Elysées rangesse sob as so-

,

'1,') direC'ão das vitrines com' las ferradas das tropas teu

os letl'ehos deslumbrantes, tô�icas. Quando um humo-
e (lli::se:
- Eis aí a causa do au

mento das enferll!idades.
,E' um feio' 'ardH a inteligên
cia ,falar mal do progresso,
e todas as inteligência� são

�tÍsceptíveis de.sse ardil 'e
llr;le�se compraz�m. Toda
'Vid, ninguem é s'incero nes-'
'i'a complacênCia. Jamais
são siJ;l.cera� as poses ideo-

rista é tambem um ,esteta,
há que lhe aceitar as con

dusões, considerando-se co

mo ,fogos de artifício, sem

�jJl'e'Íender quê iluminem re

gularmente o caminho.
Outro espírito' brilhante

da literatura e'tiropéia adoe
ceu de diabet"esj�m com fla

grante falta de gratidão,

Um aviador' conv�rs�va' rr,amo� de complicação en-

com 'uma cameleiro ára-I trou-nos no sangue como:'
-be: um suave alcalóide, de que
- Quanto tempo gastas �á não podemos prescindir."

com a tua caravana, para .Nossa impaciência é um de-·
atravessar o deserto? safôgo, qU,ando o elevador 1I,I'".·ada·'· a pres-=-Sessenta dias - ,res- não sobe à nossa vontade; B
pendeu o cameleiro.

'

, é igual ao frenesi do fu- são sebre
- Com meu aparelho le- mante que ficou sem cigar-

\'0 somente 24 horas _:--re- lOS; o diabético se' sente' fe- 8181 Pbo \plicou- o aVl·ado'·r. liz em levar por outros tan, HANOI 5' (U P) - As
,

"

. . MAGNiFICds LOTES, COM FINANCIAMENTO AO cameleiro árabe per- tos 50 anos os seus sisto- �ropas comunistas do Víet- LONGO PRAZO SEM' JUROS
maneceu impassível. Crendo mas, mesmo se lhe custa- minh, suspenderam na noite Oportunidade especial para' aquisição, com grande
que"não havia compreendi- rem' uma injeção por dia; de 2, o terceiro assalto em facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
; .

d ti € quem sabe, em uma noí- f 1 d Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.ao, o avia 01' repe ru: massa contra aorta eza e
I>

.

'1'
.

d 1 li '-. 'PROXTMIDADES DO ESIe 'qualque.r, "o cameleiro .. 'd rrvuigta a oca izaçao, nas ,', -

Dlen Blen Phu. O coman o Ti}.:qIO. DO FIGUEIRENSE, assegurando valorizaçãoárabe, levantando a vista- da União Francesa utilizou imediata.' , _ 1\
da areia amarela do deser- esta trégua para lançar aos' , 'OS ,q'ERRENOS EM iONÂS MAIS DISTANTES
to para o céu que anila a defensores do bastiã� refor- ,NAO PODE.� OFER�CER .f>.,::' MESMAS VANTA-

,

,_ '. Peça hoje mesmo informações aArábia Saudita, talvez che- ços e ahar:eclmentos em pa- SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
gue a sentir' um secreto raquedas, A retirada das '(. ;'

-

LTDA. (SUBRAL)
.

chamado para essa máqui- forças d� Vietminh, depois E�crit6rio:' .EdVício São Jorge, Sala 4, - Fc.ne: 2-VI-2,
na voadora que rltmica- de um 'dia 7de selvagens as-

mente acende luzes verme-, saltos, foi uma surpresa.
lhas e verdes, palpitantes' Não houve qualquer expli-

em

lu-

-:- Disse que o percurso

que fazes em sessenta dias,
eu o faço num dia.

cação imediata, parecendo,
no entanto, que .os verme

lhos procediam ao reagru
oamento,

Cada um de nós se com

praz em maldizer, com a

boca, as complicações da
vida atual, mas o que cha-

sobre ambas as asas, como

para lançar novas estrêlas
ao mistério eterno das cons

telações ...

�, aperfeiçoamento
mais sensacional
em gasolina
nêstes 32 anos r

TESTE· DOS DOIS

ABASTICIMENTOS
(O tetraetilo de chumbo

foi introduzido em 1922)
Depois de encher o tanqu�.
pela segunda ve:l; consecuti·

va usando gasolina Shell com
1.e,A., V. nota que o mo·

tor funciona com mjiis suavi·
dade e trabalha melhor. Fun;-
'cionamento suave signific",
menor desgaste para o motor.

Melhor funcionamentg quer
dizer maior quilometragem
por litro. i.
Comece hoje a usar gasolina
Shell com I.e.A., �ltilisando
,assiin. lodos oSÁcil;ndros do
'seu ca IT�) todo o ténpo ,

A g:-,súlina ,Shell com l.e.A.
inicia lIn1a éra de maior-eco
nomia no automobilismo.

Pré·ignição e velas ralhas são os �ai?
res obstaculos ao completo aproveita
mento da potência do motor. Os re·

síduos de combustão causam pré.
ignição e curto·circu ito nas velas, Isto
desperdiça combustível e diminui a

,potência do motor.
.

-A gasolina'Shell com I.C.A. (Ignition
COlllrol Additive) comém fosfato trio
cresílico e raz o que nenhum outro

- combustível tez até agora. Primeiro:
não deixa que os residuos 'se tornem

incandescentes, evitando deste modo
, a pré·igniç;lO: Segundo: moáilica a

composiç;10 quínu_ca dos resíduos, im·
pedindo assim o cuno,circuito nas,ve

Ias. Tornando os resíduos inofensivos,
a gasolina Shell wlTi l.e,A. fal com

que motores novos ou revisados con·

servem durante muito maIs temp'o o

seu rendimento de "carro novo'" Os'
velhos motores ganham nov,a vida,

,.

Esses mesmos resíduos, sendo
condutores de corrente elétri
ca, quando depositados sôbro
as -partes internas das velas,
provocam curto-circuítos. Es
ta é outra {;a\lsa de desperdí.

. ,
CIO de, combustí vel e redu-
ção de pot�nda no motor do
seu couro.

PR'.IGNIÇAo FALHA DAS VELAS
é taus:tda pelos resíduos acumulados
nas câmaras de combustão, bses re

síduos tornam·se incandescentes e in
flamam a mistura de ar-cGmbustível
antes que os pistões atinjam a posi
ção êerta, Isto acontece mais comu

mente durante a aceleração ou nas

subidas .. A pré,igniçãr potIe danificar
o motor. A pré-igni,ção desperdiça
emnbwtível e potência.

•
.

LEMBRE-SE I.C.A. -:- con

tém fosfato tn-cresílico e é
eKclusividade' da SHELL.

4n�eJ�je.me�mo o',te�le dos DOIS

ABASTEClMENTOS e VERIFIQUE I Dlffl,ENCI,'
1"' .

, • _

.ogl(·as, e, no maXllno, sao

tomadas como uma divel'
�ão do espírito.
o escritor Enrique Men-

0.ez Calzada conta:

Um homem selvagem

definiu a insulina como o

produto que permite· aos S Idiabéticos viver �m todos a a
os sintômas e incômodos da Vende-se uma belissima sala de jantar colonial,
d' b't'o I praticamente nova com 17 peças. Preçn de" ocasião -

la e es.
V C G' . ..

E 1 d A d'er com o omte. lannml na sco a e pren lZ�SFogos . de artifício ver-

\Marinheiros.bais. . . ,Florianópolis, Quarta-feira, 28 çle Abril de 1954

Vêr e tratar -ã rua

Ramos n. 3&.·"','
���

de Janlar Colonial VENDE-SE
Vende-,se ..uma

de Sala de J.antar.

Terrenos na· Vila Florida
(Estreito)

.

-----�,------_.------------�--------�-------
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.
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/
I '" nos \lAf)�JOS <

I �.:.D"�"�;;ft�f'� t�\,t-:: -e- � � �
� ,

� . �lI .. ..,

�

Irmandade S. J. des Passos
e IIospital dê Caridade

Fundada em 1765

. ' "
EDITAL

V:ERA' CRUZ
De ordem do snr. Irmão Provedor e de acôrdo com

o preceituado no artigo 98 do Compromisso, faço públi
co, que, no dia 9 de maio, às 8,30 horas, será realizada,
na Igreja do Menino Deus, Missa Solene, com sermão
ao Evangelho, em eomemoracâo às festiviade da VERA
CRU�

J

Para as.sistirem a referida solenidade, ficam convi
dados todos os fieis, espécialmente, os Irmãos e Irmãs.

80nsistório, 22 de abrii de 1954.
' '

José Tolentino de Souza •

Secretário
- I

I

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio - Transporta
Rua Joio Pinto. i FpoUI

mobília

, VENDE-SE
Por motivo de viagem, vende-se um quarto de ca

�al, estilo antigo, cómposto de oito (8) peças, por prl�ço·1 .-
• .

V'd 1
'.e ccaSlao. • ..,I

1 a .. d'" t d 16 h d",'el' larJamen e, as oras em lante, a aua V'-
I j",� f:ón os n, 50, nest8 C�pital. .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, o ESTADOFlorianópolis, Sexta-feira, 7 de Maio de 1954

ESCRI'l'O'RIO: RuA CeI. Pé'dro' Demoro N.
1.6f.:1 - Caixa Postal N. 7. Esü'e,itó ""\

I F'lorianópolis - Santa Catarina

I'
, CASAS A VENDA:

-

,

neiro a prontificação dos
Ótima residência construída de alvenaria, c/ 8 com-

I partimentos,
à rua Stodieck, preço c-s 180.000,00. quartéis para' fuzileiros na-

PARA AQUELES QUE ' 1 à rua Curitibanos, de alvenaria, bem instalada, cj vais, as margens do I\io
, 9 compartimentos; preço Cr$ 130.000,00.' Uruguai e fronteiros à Re->

- DE,SEJAM O, MAXIMO Lconi ldenci 1 d 4
' .

d dconjunto resi enciar, ten o casas in epen entes, publica Argentina, nas 10-
construídas de alvo e, parte de madeira, cj insto sanitária, calidades de Barra do Quaágua encanada, luz, etc. Local: fundos' da Rua General

Gaspar Dutra � Estreito - preço do conjunto, raí, São Marcos, Pôrto Xa- I

Cr$ 150.000,00. vier e Alto Uruguai. A da-
8 casas de madeira, novas, bem divididas, ótima água, ta da inauguração será

localizadas à Rua Tupinambá � Estreito - preço de marcada por 'S. Ex" o Mi
Cr$ 15.000,00- a' Cr$ 50.000,00.

1 conjunto com 3 casas, sendo urna de alvenaria c
nistro da Marinha que pro-

2, de madeira, à Rua Coronel Pedro Demoro, esquina c/ meteu fazêlo, pessoalmente
rua Sta. Luzia; especial ponto para qualquer ramo de na próxima viagem ao Sul.

'I, négócio'; com boa área de terra para, construir; preço Além dêsses quatro, de-
Cr$ 370.000,00. ....,

-

f' t té

'MI 18A
Uma casa 'recém 'construida, de alvenaría, tendo 10

verao icar �ron os a e s�-

� 6\-" _

\i",!

I'
cornpartiuientos, inclusive garagem imbutida no próprio ternbro, mais os de São

_. ,r , ��_ : '

r-rédio, casa para empregado etc.; sita à rua - Duarte Borja, Garruchas, Pôrto fraquez., em ger.1
-,

. �,chutt�)" t�l1do terreno. para.mais u.m·a con�trução, c_on� I Lucena, Pôrto Mauá e Ita- Vlnbo Creosotado'de se' '1·"�,·'.o "'�,,:',;,':� � A·ss. 'Benei-dos j�('nte a 1,1.,a Rua pr����i:rf��Ço. Cr$ �,)0.000,00. '

quí, ficando para dezembro
i (Sllve','ra)&.&'A_ UIIi'ld

o grande quârfe] central de -

'C O N V 1fT E' ,:.-:,
, ..:" I A'II atesd

5 lotes à Rua Tupinambá, por Cr$ 50.000,00. ----------

ANTONIO CA'SE�IIIRO MÃ1.�-bS aiates e 210t€s no Bairro Nsa.'Snra. de Eá+ima, por U,�uguaiana, em const�'ução l0maínr tem ..

Noemia Goulart de Souza, Arcínoá A�êas da Silva, •
/ Cr$ 150.000,00.

'

.

na um ano.
•

Edite Arêas de S-ouza, Màr!i'l Goulart, Savas, Araci 'FltJrianópolis ,

Além das, proprieda�e� 'já c�ta_da,s, temo� também" Acaoa de ser aberta con- 'pIo evan,.
Goulart da Silva, Zilda GqH'i�t_ de Souza, Wanda Gou-

_L

'

d'
a venda, por preços baratIsslmos, m,:�e�as chacal'as, t.er- corrêneia em Uruo'uaiana e

l_I t R d
'

( t ,\ na .

G 1 t d S �J' Rect=Uemos e agr:� .ece- renas para lotear, pontos para negocI0s, armazenlj bem

I
� l'

-.... b. ge ICOar o rI�ues au;;en, f:!l:;";� )·'f!� ou !ir e ou;�<, �CI mos.;" ,< ,

.....
, ,�".1..n"stalados, confeitarias, sorveterias, etc. ' Porto A egre para a mstala-

Mattos Areas,. Jose _
_ )�;;:" 'e.,éilS, Antemio Go'Úlirt: de "' . .. -

d
T "

o mai)J:'
Souza (ausente)" Ianio, ;:N" '·-�Ieda .��M.att<?s e Luiza _ "A Associ�çãô' em 'a-' 'IlVIPO�TANTE -. V. S. d:sejandc ven:der, alugar, ção e cozinha par� êsse .unorma-se que

Mattos, irmã, sobrinhos e :'6'u_,�: adaRl'e'i:4"NTONIO CA- ,
�

-, '..1' 'ód" com:I:n'ar, hlJlotecar ou ll1ver.tanar; ':!asas, lotes de terra, quartel, que se deseJa colo- tercupJo evangélico 'de LOI1'
. , ,,,, ," �

, preço vem com 0:.4-1'€:\11 o l' , ,.

t d'·" 'I b'l'" A ' � 1
' rdSEMIRO MATTOS, faleciçlo, nesià" Capital no dia 1o. '

.

-

. :"it'. J1�n -os para negoclOs e c., II IJa-se a mo I Iana e -."1gen- cal' ainda 'em fase de cons- ',1'<::5 �era reconstrUI o em

convidam 'aos parentes e pessôas de- súa� !�lações para
respeIto convIdar ,V.-Ext:la. ciament� Canto, das 8 às 2� �oras, qUê será'prontamen� trucão da ala em que será :iAU antigo loeal, no viaduto

assistirem à missa de sétimo dia, quê mar!d�pl_reiar na á tomar parte na sessão so- te atendIdos pelos seus dll'lgentes; A - L A. C.; :)õe >

i {')lhorn, As paredes e a tô:.
cap''ela do Ginásio Catarinense, sexta-feira"",\�dia sete, ás 1en.e de posse da Nova 'Di- também à disposjção dos seus clientes, Um Departamen- m-ontada.

� t d C t'
-

PI t' d M t (D B 1 t'm do 5° DI'S- 1'2 (;U velho edifício, que in:
sete horas. 1'etoria, que se levará a éfei- ,o e ons ruçoes, an as' e uros, f; C. o, o e I '

Agradecem a t�dos que compa#�:erem a êsse áto
" .1

trito Naval)

D;i�d���'i;tde Ord' POlillca e Sdcla' "?:t��a�:1��::;ri;�; I.D.[.S� . Asilo de Orphãs c' "ATENÇÃO SENHORES POSSUIDORES DE ARMAS '

__�,
.,�,' -""""t'�"!?:l1... _.'4;$&r,9r ,,,,"

..

,

DE FOGO" eadentes, N° 20, -ne�ta Ca- !fI-

A Chefia do Serviço de Fisc'llização de Armas, MI.1- pital.
-:-'

nições, etc" convida tôdas fiS pessoas pos.:;üiàcras de al'_
---......_--....--

mas de fogo, q\.le se acharem em 2trazo com as taxqs' de V ,�
\

registro e porte, de al:Tl1aS de caça e defesa, a comparece- , énue·...5e
rem, dentro do prazo de 30 dias, no Serviço de

.. Armas_�
Munições, nesta capital,' e, no il'lierior dó F�,tado (às Oe
legadas de Polícia, afim de procederem a necessâria re

validação das taxas devidas. Findo aql!�e p:dó�: se1'ilo
consideradas clandestinas as armas não leg:llizadas � SU.. CaBajo e um ritio na Se_'
jeitas a apreensão na forma da lei.

Florianópolis, 24 d'e abril de ] 954.
Alcid('s Bastos ele' A1'aújo, chefe no S�rviço de Fis- ,�'Trmar no C::lltório 110

calização de Armas, Munições, etc. I E<,h'�iio,

..

A: landa
.

do navios .80 Brasil
Negada pela Sub-Comissã-o
de Marinha �ercaDje

RIO,5 (V.A.) - A Sub

Comissão da Marinha Mer

cante do Congresso norte
americano negou permissão
para a venda de doze na�

vias ao Brasil, pondo por
terra, assim, 9S entendimen

tos que vinham sendo pro
cessados há muito pelas nos':

�;��:�a�:�::��,:;�; �.JlIttII.�� lli, i I� fi\

ja, teremos de seguir outro do que mesmo que os na

caminho fretando navios vias americanos viessem,

italianos, de' preferência, não teriamos uma solução
até que os estaleiros euro- imediata para' o 'problema,
peus construam \ os navios pois êles exigiriam um reco.

de que necessitamos." nhecimento que duraria

Conclui o ministro dizen�,1 oito meses.

(

tro José Américo que assim
se manifestou:
- "Acompanhamos aten

tamente o desenrolar das
discussões em torno' do as

sunto da Câmara de �e'p1;'e
sentantes. Ainda não tive

mos, porém, em caráter ofi
cial, conhecimento da deci
são transmitida pelas'

agên-Icias tê-1egráficª{ estrangei
ras. Confirmada que ela se-

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitari ,dore.

ALJVIA AS CóLICAS U:rERtNA�
funprega-ae com vantallclm pala,
combaterai Flores Branctta, CóU·
caa Uterinas, Menstrua�s e ap'l. ('

parto, e Dores nos odrio••
t poderoso calmante e Re�ll.

do!' por excelência.
/l'LlJXO SEDATINA, peja lilU. eom

�rovada eficada é receitada
'

pOJ

médico. ilustrea.
FLUXO SEDATINA encontre.....m

>
•

toda parte.

Agradecimento N��' s�rá SUA'
o ,�LlrjÁRDO Y�"':TOR CABRAL

-

.bsümtdo
A viúva a filha, os i� -nàos, os cunhados:os sobrí- i RIO, 5 (V.A.) - A em-

, , baixada de Portugal rece-
nhos e demais parentes d-: �:auClOSO, I

beu, um despacho do minis-

tro dasRelações Exteriores,
I daquele país, �o��stando "�
I notícia de que à almirante

� '.. .1- •.
,

Américo Tomaz seria no-.

meado 'êrhbaixadOl' no Rio

de Janeiro, em substituição
ao sr. 'AntôntoFaría.

E_,Vl\RDO V�.:'rJ'OR CABRAL'

agradecem. penhorados; é todós quanto", os confor

taram durante a enfermidade daquele ente querldo,

até o seu oas-amento, bem tomo áqueles qUI"! por

qualquer fórma, lhes man.Iestaram o seu pesar pelo
( oloroso evento, à imprense � ao radio, e s·--tueles que

acompanhar-m- o querido .r-orto até a necrópole' do

Itacorobi.
"'\

Agradecem, partícula : f especialmente ao Dr.

Artur Perei-u e Oliveira �'<'\'L,� esforços emprega-dos e

pela dedícacào dispensada aL enfêrrno e a to-I �; liS en

tidades esportivas e civis I ue enviaram rorôas e se

fizeram re,,)l'e�'e":t3r nos fu ,,-�, ais,

Reeslruturação':�do�;:,
,FunciOnalisln,ol"· ,

RIO, ,5 (�.A.) - ..:_ O I :aso� d: . re�dapt�çã� de I
-DASP concluiu o esquema; runcionarros, Isto e, ajusta
da restruturação - geral do I mento do servidor publico
funcionalismo publico do às funções mais compati
país. Trata-se dum traba- veis com a sua capacidade
lho de amplas proporções, intelectual para efeito de

inedito no Brasil, uma vez maior rendimento do traba

que opera verdadeira mo- lho burocratico. O 'esquema
dificação no sistema até da comissão que elaborou o

aqui adotado no que toca à importante trabalho apare

classificação funcional dos cerá dentro de breves dias
servidores da Unjão. no "Diário Oficial", num

Como � sabido, a reestru- suplemento com cerca de

turação nrevê tambem 0S mil paginas.

EM CORTEllA

-'E EFICIENCIA,
, ,
.

" /', olLrm,óvel' MeJ'cury, ':r6:.; ,

JO_!E:S de terras situados J:G

f1�1.)1 c:!:, rua' Aracy Vi1.Z

�.�r:a

---- --- _._-----�----- - -- ._.!.--...._-----------'-----...,.___,.-

,

"

CHEGARAM'
SEMENTESPl
HQRTAtlCAS

ImolinAria e Agendament!ll�D,artei8 de �a-·
IVende-se

Canio'-I. A.- c� rlbba DO R.,6. S." Vende-seum terreno

! sito a Vila CeI. Lopes Viei-,
O EXl110. Sr. Comandante ra.

-

do Distrito comunicou as Tratar com o Sr. Dante
autoridades no Rió de Ja- .Bonetti,' á Rua José -Cân

dido da Silva s/n. (No final

da Rua), ESTREITO.

(cSão lVic8Dte· de' r,aula»

d,ôTlificado no,> "raids" c.:: é

1 (""5 de 1941, serão illcor!;�.
�arlds áo novo edifício. o

velho santuário comportava
:.! : G i pessoas senta�s. OAS',A
PC \'0 terá capacidade par;}PROCURA-SE PAHA

- ALUGAR
il�crlas 1.500, mas o siste",iil

��e
.

j devisão a ser instalac'o

.�,os<:i bilitará q muitos ii·S:s
de a8sstirem aos trabalh 's

CONVOCAÇÃO Casa no Estreito, Cflm
• I

condução fácÜ,"-end.o águaDe ordem do Irmão Provedor e na forma do Art.
16° do Compr,omisso, ficam convocados todus os Ir
mãos, que em qualquer �empo já ocuparam cargos, Pâ-
1'a a sessão de eleição dos membros do Conselho Ad
ministrativo, a realizar-se' às 19 horas, do dia 7 de
maio próximo, no Consistório da Irmandade. .

FI(})'ià�ópolis, 28-4-54.

2m outras dependências ''o

"'ll1pJo. Será montada ta' i-
e luz, três qua.rtos e quin
,aI com ga�pao próprio

bém -'ma clínica de psis;l:l·
gia, cuja direção ficará com

" próprio pa'tor da igrej'l;
dr Léslie Weathel'head, ,c l

rd1?cido psicólogo,

[-ma engarrafamentos.
, Informando preço e Rua,

Resposta _ para Caixa

F'f,stal n, 361,
Adão Sobiemjski

Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 7 de Maio de 1954

.
,

Direforia
de Santa

Re'gional
Catari�a

COMUNICADO N. 1
De ordem do S1;'. Presidente, Capitão Ca

pelão Quinto Davi Baldessar, comunico às au ..

.toridades civis, militares e eclesiásticas, às
tropas escoteiras e ao povo em geral que, a

UNIÃO pOS ESCOTEIROS DO, BRASIL
vem de ratificara chapa escolhida para a di,
reção do escotismo em Santa Catarina, no biê
nio 1954-1956, cujos cargos e nomes se se-

"�' -,' '/.. '

guem:
. ,.> _- '"

Presidente: Cap, Capelão Quinto Davi
Baldessar

"C9�issál'io Regional: Francisco, X. lVI,',
_" deiros Vieira '

"

f�(!�1tárto Regional: Pedro 1\1iranda dJ -
,

, �,.' Cruz, , , ,

, "l�esóuteÚ'o:: -Wáshirtgton 'Luiz do,' ·V&lf..'.
;, "", - Per�ira '. ')',' ,

r

f

"

Ci!iise�ho: Frei Daniel Kromer, O.F.M.,
.

,_�.�
. Pedro Paulo Vecchietti

� .
-

- '"

. Eugênio Vecchietti Neto. ,

. Flo\:lanópolis, [l·de maio 'd(� 1954
:; �Fi'anciscd, Xaxier Medeiros Vieira

'-
. ",.'; -,f eomis�á�i� Regiónal'

'

,I

wO'.

CASAS À VENDA:
Ótima residência construída de alvenaria, cl 8 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 l'esidencial, tendo 4 casas independentes,

construídas de alvo e, parte de m.adeira, c/ insto sanitária,
água encanada', luz, etc. Local: fundos da Rua General

, Gaspar Dutra - Estrêito _:_ preço do conjunto, .

Cr$ 150.000,00.
-.

8 casas de madeira, novas, bem divididas, óthuu água, '

localizadas à Rua Tupinambá - Estreito - preço de

Cr$ 15.000,00 - a Cr$ 50.000,0(:).
1 conjunto com 3 casas, sendo UH1::' de alvenaria c

2 de madeira, à Rua Coronel Pedro Demoro, esquina é/
rua Sta. Luzia; especial ponto para qli::llquer ramo de

negócio; com boa área de terra para construir; preço
Cr$ 370.000,00.

Uma eass' recém construida, de alvenaría, tendo 10

comparti1�lentos, inclusive garagem imbutida no próprlo
J.;rédio, casa para empre'gado etc.; sita à rua - Dum'f�'
�chuttel, tendo terreno .para mais uma construção, com
b'nte à \:;r�,a Rua projetada; preço: Cr$ :150.000,00.

TERRENOS
5 lotes à Rua Tupinámbá, por Cr$ 50.000,00.

,
' 2 lotes no Bairro Nsa. Snra. de FMima, ,por
Cr$ 150.000,00.

'

,
Além das propried,ades já citadas, temos também,

a- venda, por preços baratissimos, inúrneras chácaras, tel'
�enos para lotear, pontos para negócios, armazens, bem
Instalados, confeitarias, sorveterias, 0tC.

•

IMPORTANTE - V. S. desejando vender, alugar,
comprar, hipotecar ou invent.ariar; ·:!asas, lotes de terra,
Pontos para negócios. etc_, dirija-se à Imobiliária e Agên
ciamento Canto, das 8 às 22 horas, qUi:� será prontamen ..

te atendidos pelos seus' dirigentes; A - r. A. C.; :Jõe
também à disposiçãó dos seu,s clientes, um Departamen
Jo de Construçõ�'s, Plantas de "Muros, etc..

7

Reajusta�enlo I_
as lU (I.�

gr ílii: da .

_

«São Viceut8,d8,,'IÍDIa�)
1 RIO, 5 .(v.x,) - O, Dasp
acaba de' remeter ao presí-
dente da Repúblíca o pro- De ordem do Irmão Provedor e na forma do Art.

ORGAHISADO jeto de regulamentação da 16° do Compromisso, ficam convocados todos os 1);
E. _

'

, lei 'que dispÕ� �ôbre as gra- mãos, qu� �m qua�q�er tempo já pcupara!R cargos, pa-

EDITADO tifi
- d./ .

'bl'- ra. � sess�o de elel�ao dos ,membros do Cons?1ho Ad
I icaçoes no ..�rvlço pu I

_ minístrativo, a realizar-se as 19 horas, -do dia 7 dePOR co,
_

As gratificações variam maio próximo, no Consistório da Irmandade.
,

tXJl).4Lit?l(J g(j4!l{g de 600 a 5 mil cruzeiros, ní- F'lorlanópolis, 28-4-54.
'

gElXA.gfN!TTO leis que, segundo se infor- Adão Sobie,·q.jski
Secretárle, FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA na, serão mantidos pelo

chefe do govêrno.

terminou com o predomínio
do partido republicano,:
fundado pelo. falecido Ka- !

mal Ataturk, o heroí nacio
nal da Turquia.
Pelos resultados até ago- -

"

�
ra,_apurados, os democratas I �'<�

-

MI�S.A.terão 508 deputados, os re-I� '. �', _ �",� ,

'

-;

publicanos não mais que 28 .

!
"

de
·

di
KA1SER 1�9S() _- CR$' 130.000;00e o partidoo nacional u,.ns,l5. õ·

-

e' S�l""O·
'

,-

.._.... Quatro portas, tapetes.. pneus faixa brancà, estofa-Na anterior Assemblela,le-1 ."" ,,' mento e- pintura ·completamente novos.' Motor, de seis
leita- em 1950, os democJa-1 .

" CONVITE cilindros, usa óleo 30. Bem equipado, inclusive rádio.
tas tiveram 386Iu�arese,!os:�>(;�'>�"'�<ANTONIO CASEMIRO MATI'OS

Mecânica, a �ualquer preva, ,�st�do, ge_r"al ótim?, .. ,

republicanos é seus aliados ," N' ..

G I 't d S A" A
A

d Síl
Tratar a Rua Juca do Lóíde; 'terceira casa a direita

. • ,
.' oen�la ou ar e ou�a, rcmoe reas alva: (próximo ao Coqueiros Praia Clube).

apenas 6-9.
.

Edite Areas de Souza, Maria Goulart Savas, Araci _
,

Goulart da Silva, Zilda Goulart de Souza, Wanda Gou- r _... ,

lart Rodrigues (ausente), Jaci Mattos Arêas, José
Mattos' Arêas, Antonio Goulart de Souza (ausente),
Ianio, Ivan e Ieda Mattos e Luiza Mattos, irmã, sobri
nhos e cunhada de ANTONIO CASEMIRO MATTOS,
falecido nesta Capital no dia 1°, convidam aos paren
t0S e pessôas dê suas relações para assistirem à missa
de: sétimo dia, qué mandam rezar na capela do Ginásio
Catarinense, sexta-feira, dia sete, ás sete horas,
"

\-:n.i5..... .J::,:�m "a todos que comparecerem a êsse áto
de piedacle' cristã."�.,.

. i

G:rande maioria ,na Turquia:
ISTAMBUL, 5 (U.P.) -' rnagâdora vitória, com a do corrente, acusam que os

Os primeiros resultados ofi- possibilidade de obter 94% democratas estão � frente,
ciais das eleições na Tur- dos 541 lugares da Assem- em 58 provincias e com. os

quia prometem ao primeiro bléia Nacional. 2/3 dos votos. Os democra
ministro Adnãm Mendéres, Os primeiros resultados tas estão mesmo ultrapás-
,do partido democrata, es- das eleições nacionais de' 2 sando,a vitória de 1950, que

,

I--
I

, /

:Volo d'e
. confiança

PARIS, 5 (U.P.) - O

'primeiro ministro Joseph
La_niel requereu formalmen-

I b 1_, · .
" te um \10tO de confiança na

-lhO . i�,I,an� e AgenClamenl91 ;�:�,�:�':�,:.àê�,:::l���
", (80to..;.--l. A. C. gislati\'o devia suspender os ,

",
,", del:.at�s em torno da ques-
ESCRIT'ü'RIO: 'RUA - CeI. Pedro Demoro N,

tão da Indoohina, até que
1.6r.:>; - Caixa Postal N. 7. Estr�ito

F!ol'ianópolis - Santa Catarina

... 1I....�Io ..• ..-
•

CUIrt_ III.&GI4IM4; ,..Qtuu.'

"- ,',..

PARA AQUElES QUE
, 'DESf-JAM Q 'MÂ)Wv\�'

_

, I:
.

'- �ME:��::-
L

,

Fio
de

&polis
._

,',

ANDRADE & KOERjça"'

rra1,tsporte de cargas-em ;leral e1l-tre Florianópoli"
Curitiba e São P'aúlo(:"

Com .y�al(ens diretas,�1-mànenNs
-ofMatBiZ"; "'� i1li.&RI'ANóPOYjfi 'X _. - ,.�-

Rua Conselhei1'o MQfr�, 135 _

. 'ê-'-::"1:i'
'

Fone: 25.14 _. Caixa Pôstal; 435,�
End. Teleg)l'.: SANDRADE' .';: :'c'- , "

xxx
.

'

T�' -� i.:.��
Agência: '- CURITIBA "_>

lvenida 7 de Setembro 3320/24 >

Fone:- 847- (Linha Paralela)
End. Telegr.: , SAN'TIDRA

Agência: .- SÃO PAULO
.�ua Rio Bonito n. 1247

Fone: 9-3l-96 - Atende' Rápido RIOMAR
_ End. TI�legr.: SANDRADE

,

"Agências no Rio de Ja7l,eiro e' em Belo Horizonte 'C01l.

t.1·áfego mút'uo at:! São Paulo com a Emprêsa de Trana
"tOrtes Minas Gerai. SIA.) .

._

SINDICATO DOS ESTIVADORES DE
FLORIANO'POLIS

Comunicaçã'o
Levo ao conhecimento. dos' senhores as

)oeiados, que, de acôrç!o �om a Assembléia
Gerall'ealizada no dia 1.0 de maio, na Séde
d€-ste Sjndicato, ficou marcada a data de 8 de
Junh.o p. v., para a ,eleição da Diretl)ria e de
mais_C'argos para dirigir os destinos desta às

;;ociação de classe, de julho de 1951 à julho
de 1956.' I,

f]e f!sti\'€sse preparado pa-
ra dj�'(:utir o assunto, ou en

tão demití-lo. Queria á opo-

sição ft;'iOse fixada data pa�
1''8 os debates sôbre o pro-

"-

l:Uema. Acredita-se que �a-
niel ser& vitorioso.

CONVOCAÇÃO

,

>.

E
ri

L.
JUIZO DE DIREITO DA cimento tiverem que, no

la. VARA DA COMÂRCA vindouro, ás 14 horas, à

DE FLORIANO'POLIS frehte- do e'difício. do Palá-
cio da Jústiça, á Praça Pe

Edital de P1'imeira praça reira e Oliveira, o pqrteíro
--wm�o....E1·E.,;:�e vinte dias dos auditórios do .Juizo,

, '-_ .,..
-

t� -=< fl(U.>lico pregão de
'.

--. ,1� - ,

O DOUt01' Manoel Barbo- venda e ar).·emataç";�'�..

sa d� Lacerda, Juiz dé Di- quem mais der e maior lan

feito. da 4a. Vara, em exer- ço oferecer sobre a respec
cicio do cargo dç Juiz de tiva avaliação, o' seguinte:
Direito da la. Vara da Co- - Um terreno situado nes

ilW1'ca de FI01'ianópoUs, ta Capital,
á

rua Emílio
Estado de Santa Catarina, Blum, com a área-de qua
!la fôrma da lei, etc. trocentos metros - quadra-
Faz saber aos .que o pre- dos (400m2), mais ou me

-ente edital de primeira nos, medindo doze metros

l:)raça, com o prazo de vint.e e oitenta. centimetros de

lia 21 de Maio próximo frente, á rua Emílio BlulU,
vir�m, ou dele �o��.e�, fundos em duas I éxtenções

de -;�t� 'metros e 'cln;'�nta
centimetros (1m,50) �. sete

I S
;

'RIII.OI'" 'S metros e oitenta centime-
1l1l VI 't1'os (7m80), confrontando,

. 81tr c_llsla" lespéctlvamente, com a pro

NAPOLES, 5 (U. P.) � priedade' da Associação A
j lética.L"Barl;iga' 'Vel"de e di
ta' de Antanio Cezário da

UliS 20 membros do partido
,cO'muuista apresentaram
:lL,:1 renúncia.? na localidade I Silva, extremando, por um

ele' Avellino, perto daqui" lado, onde méde trinta ·e
pedindo a fi1iação ao parti- b�eis metros, com proprie
:lo cristão-democrata. Ave- dade da Associação Barriga
llino tem uns 30 mil ha- Verde e, pelo outro, onde
bitantes e fica a 50 kms. a mede- trinta e nove metros
leste daqui. Esta atitude e cincoenta centimetrós ..

.:los comunistas teve proce- (39m,50), com dita de
dente no mês passado. Em Claudio Vicenze e uma ca

?atmarano, perto de Avelli- sa edificada no dito te1'1'e

n:l, abandonaram o partido, no, cónstruida de tijolos"
:?\)lTIunista uns 40 mem- coberta de telhas, forrada,'
:)1'os. Pannarano é povoado assoalhada e envidraçada,
Igrícola� Os ex-comunistas' com diversos compartirQen-

, 1€ Pannaranoj em protesto tos, em bom estado
�
de con

contra as normas do parti- set'váçãe e suas benfeito-
• k, pediram admissãh ao rias, tendo o núméro 31,
)artido da, Liberdade, filia- avaliados p«;lr' duzentos e

-los ao cristão-democrata, o oitenta mil cruzeiros, que
'1ur'iido ,situacionista. sai á ma:rgem, � ..

(Cr$ 280.000,00) Os imo

veis acima referidos foram

penhorados a Theodoro
Haeming e sua mulher; na
ação executiva hipotecária
que lhes move' o credor

Jorge Nicolau Berber. E;
para que chegue ao conhe
cimento de todos

.

màndou
exped:'r o pr�serite edital,

, que será afixado no logar
! ,çlo costume e publicado na

- torma da'lei. Dado e,passa-
do nestá cidade de Floria
nópolis, Capi�al do Estado,
de Santa Catarina, aos vin
Le e sete dias do mês de
Abriq' dOl 2fto;Jc]e'tmil nove
,'�lltOS 'e ciricoerita e qua
I:ro. Eu, Hygino Luiz Gon

-'zaga" Escrivão, o subscre-
'vi. (a.) Manoel Barbosa de
Lacerda - Juiz de Direito
da lá. Vara em exercício.
Confére Hygino Lu'Íz Gon

;?:aga, Escrivão da la. Varà\,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para

Nq sessão de 5 do corren

te, da �ssembléia Legisla
tiva, o ilustre deputado Es

tivalet Pires, líder do P. S.

D., apresentou o seguinte
PROJETO DE LEI:

Autoriza a abe1·tura

crédito especial para auxí

lio ás obras de reconstru

ção da Ponte sôbre o Rio

do Peixe, nas vilas de U1'U

guay e Esteves Junio.r.
,

'Art. 1.0 _ Fica o' Poder
Executivo

- autorizado a a

brir por conta do excesso

de arrecadação do corrente

exercício, ° crédito especial
de quatrocentos mil cruzei
ros (Cr$ 400.000,00), destí-
nado a auxiliar ás obras de

reco�c;truç_ão da potrte sô
Dl1E o Rio do Peixe, nas vi

las de Uruguay ie Esteves

Junior, no município de

'Píratuba.
Art. 2.0' - O auxílio de

que trata ° artigo preceden
te será prestado a Prefeitu

ra .Municipal de Piratuba,
que em praso a ser fixado

pelo Poder Executivo, fará
a necessária prestação de

contas.

Art. 3.0 �Esta lei entra-

,rá em vigor na datà de sua

publicação, revogadas w
�.as'

disposições em contránío.
PaláCio da Asse�bléiq

Legislativa, 5 de Maio de
1954.

Sr. 'ernando,
laeh,ado

a u�a inter;enção 'cirúrgi- �
ca, o nosso prezado coilter-

.

. �

râneo sr: FernandoiMacha-
do, da firma ,Ma�hã'do '& Ir-

,
,

mãós, desta praça.

0, �STADQ', ,JiSltando-o,
for�ula votos' çle pronto

, ", '

restabelééimento.

soma.

de 7 ...,.. Cumpre agora,' 'ao
Governo do Estado, prestar
tatr.�ém. =. c�labOfaçã?
aos indispensáveis <;Se�viços
de reconstrução,' deeia im

portante obra, que- constí

tue o élo de ligação .entre
dois futuros' e progressistas
.dish-itos do Oeste! Catarí-

..

nense,

5 - Atualmente, a pon
te objeto de nossa propo

sição, ameaça ruir, dado ao

mau estado-de sua superes
trutura.

6 _ As Prefeituras Mu-

nicipais de Concórdia e

Campos Novos, anterior

mente com jurisdição nos

referidos distritos de Uru-

guay e Esteves Junior, au

xiliaram a construção dessa

importante obra.

S ...::.., A necessidade da
medida pleiteada, ressalta
evidente.

9 - Do�_ assim, PQL ple
namente justificada esta

proposição, esperando 'para
ela contar com o apoio não
só deste Poder Legislativo,
como especiafmente do E-
xecutlvo.
10° - Junto anexo cinco�'

fotografias e cópia do or

çamento já elaborado, para
os ,'serviços de, reconstru
ção da ponte sôbre, o Rio
do' Peixe, ligando as vilas
de �sfeves ,Junior e Uru
guay, 90 município de Pi-
ratuba,

'

, Discussão e votação do
veto à lei n, }050 - Con-

!l ponte. sôbre1lNa Assembléia---
,

o rIo do Peixe..: -." A"_.· ,
,

..Pr�elo_ do deD� Istivalet pires Regime de urgenela para o aumento
-I :::;°fo��!:::;i:n�!:��: da Porteia • O relatório da·Presi-
:::if.:��:�ti:�:::�::;; dência - Vetos3rejeitados

ESTARRECEDOR, simplesmente estarrece- tras providências - Rejei-
dor, o relatório que o sr. Presidente da Assem- tado. ... Na tarde de ante-ontem djretório de Canoinhas.
bléia leu ontem, a respeito do estado em que en� Discussão "e v,atação di estiveram em visita á sede Os distintos visitantes,
controu as verbas da Assembléia, destinadas ao

exercício corrente, e arrazadas em pouco mais veto à lei n. 1,029 ..:.. Cria do Partido Social Demo- recebidos pelo CeI. Lara

de' 3- meses, pelo ex-presidente. grupo escolar na Vila de crático, nesta Capital,
-

os Ribas, secretário do diretó-
,

Apenas algumas cifras bastarão para se a- São João Batísta-Tijucas. valorosos correligionários, rio estadual, mantiveram

[uízar do descalabro com que aquela c'asa foi' Rejeitado. srs. Addo Faraco, membro animada palestra,: bem 'co-
administrada de janeiro a abril I:W corrente ano,

-

quando, portanto, os gastos deveriam ser os mí-
Discussão e votação do do diretório municipal de mo trataram de vários as-

nímos, por isso a Assembléia não estava funcío- 'veto à lei n. 1.038 - Con- Criciuma e Mário soareS'1
suntos ligados à vida parti-

nando, ,

cede isenção de tributos às de Carvalho, secretário do dária.
,

.Do total de Cr$ 1.�8.080,40, destinados às entidades religiosas. Manti-

des$pesas do ano inteiro, nada menos de .. '. . . . . . do.
Cr 1.020.012,10 foram gastos em menos de 4
meses de férias regulamentares.

Discussão, e votação do

Verbas houve que foram completamente es-
veto a lei n. 1.039 - Con-

gotadas, como 'a de Cr$ 260.000,,00 destinada a cede auxílio de
'

.. I
passagens e-bagagens da Mesa e' deputados e a Cr$' 500.000,00 ao distrito
de Cr$ 6Ó,OOO,00 destinada a material de consu- d� Arrozeira, município de
mo; outras, na maioria, foram reduzidas a quase Timbó, Mantido.
nada.

,

A verba destinada à aquisição de livros, no
total de Cr$ 100.000,00 foi .reduztda a _ .

c-s 25.000,00 sem que na bibliotéca, no exercí-/cio, desse entrada um só livro" ou fosse manda
do encadernar um só volume.

Além das verbas orçamentárias, foram gas
tos mais Cr$ 125.050,00, feitos receita com a ven

da de um carro da Assembléia. Esse carro foi
substituido por outro, de 2a. mão, adqW.lii_PI'\.�-:.
c-s 300.000,00 e pago por CrS 2!Hj.ü�\i,�u!!!

Pag!)�:.:- :",s tie mstalacões elétricas e mó
-..eis, no total de Cr$ 60.006,00 foram feitos sem

q�e ninguem informe onde estão as instalações
e os móveis.

,

,

Além do arrazamento das verbas, a eX7pre-
sidência legou à atual nada menos de .

Cr$ 269.483,60 de dividas.
'

� ,

Se isso não bastasse para alarmar, alarmaria
':isto: os' doçumentos relativos a déspesas da As
sembléia foram levados para o poder do ex-pré
sidente, quando o seu lugar era tão só na repar-
tição. "

Essa irregularidade é por demais significa
tiva. Como a de que livros mandados publicar
contra deputados, versando assunto de interêsse
de terceiro, tenham sido pagos com o dinheiro
do povo.'
° impressionante relatório da Presidência

será por nós divulgado; em próxima edição, na '

íntegra. "

X x

Sessão de 6-5-54.

I Logo após, ocupando a

Presidênc�a _ Oswaldo tribuna, o deputado Volney
R. Cabral.

-;

'

I C. de Oliveira, solicitou à
Secretaria - Lenoir Varo

"
mesa-lhe fosse fornecido cá.

Estivalet Pires gas Ferreira e Elpídío Bar-
i
pia do relatório em f�co e

baíxador Lourival Fontes, _....

íd Santa Catarina tem, por bosa. '

, dizendo que o mesmo seria
secretário da presidência

LI er P. S. D. ..

d R bl
JUSTIFICA

-

O .. lguns de seus elementos Hora do Expediente _ devidamente respondido na' a epú ica, enviou a to-
, ÇA "

di
" ,dos os ministros de

\

Estado
1 _ O município de Pi- mais estacados, e dedica- Ocupou a tribuna o deputa. sessão ordinária da próxima '

ratuba apesar de novo, ,a- dos, sempre reservado o seu do Estivalet Pires encaml .terca-feira.
,"

t
e dirigéntes dos órgãos di-

presenta consíderavel fndí- lugar notável nos assentos nhando à mesa requerimen O relatório é enviado à I
retamente subordinados à

ce de progresso.
das organizações intelec- to pedindo urgência ao pro Comissão de Justiça para o presi,denci� da República a

2 _ Contribuiu no exer-
tuais do país e mesmo do jeto de lei, de origem go- devido estudo e pronuncia. seg�mte CIrcular:

, .

G 1m vernamental, sôbre o au menta.
"Comunico a v. excía,

cí"cio de 1953, para os co- e:;lrangelro. era e n t e,

fres do Estado com a eleva-I pormn, para não escapar á mento ,dos vencimentos da Ordem do Dia - Na or.. para os devidos f i n S

J 1 t d POII'c'l'a MI'II'tar' do Estado.
'

dem do' 'dl'a d� 'hoJ'e foram h � ver o sr. preSidente
da cifra de Cr$ 3.016.046,20. 1'0[;,1'2, esses e emen os e ,

3 _ Não possue, apesar
valor são aqui de�conheci- E� seguida falou o dep·u- ,apreciados e votados os se.

da RepúbHca determinado

dos esforços por nós já em- dos, porque a mediocridade tado Octadlio Nascimento guintes projetos e vetos go- o;:eja considerado ponto fa

'preendido, através de indi- faz 'ql\estão plena e cerrada apresentando requerimento, vernamentais:,·
cultativo o dia vinte e qua-

cações feitas ao Govêrno 2e não tomar conhecimento solicit.ando urgência para 2a. Discussão e votação
tro de maio corrente, em

d
.

t
.

E' d'd f' 1 d d' do proJ'eto de l,el' n. 222-53 todàs repartiçÕes pÓblicas e

do Estado, um só palmo de e sua, eXlS encla. Isto um pe 1 o ormu a o, e
,

� 'd' I '1'
"

,.

d "'"' A t' abertura de (�derais sediadas em Pôrto
f�strada _,..conservada pelo .em s) o um ma .

auxl 10 aos operanós e nU)
- u orlza '

Departamento Estadual de Ainda agora temos notícia do Sul, ,;,ítimas da tromba cJ;édito espe'cial, destinado Alegre ,e Jaguarão, no' Rio

d ti< a' 'd b' a', construca-o da' estrada de :J rande do, Sul em virtude
Fstradas de Rodagem. e'-<]ue o nosso con erraneo agua cal a em outu ro de

4' d sr A Se'xa N tt" 'b 1952" '1'- roda'gem JSa-o Sebastl'a-o do das comemorações do cen-

_ A ponte e que tra- ',' 1 S e o, aca a , 'naque a reglao.

ta o projeto de ler anexo, de" ser aceito membro da,' Foi apresentado em se., Sul-Tamanduá. Aprovado.
lenário do nascimento do

S
'. d' d'· I 'd

I" 2 D'
'- - historiador Joaquim Caeta-

foi construída, 'graças ao es-
OCle � e nterplanetaria gui a, pelo sI'. Pres�dentê' ,

a. lscussao e votaçao no".\
Brasqeira, �eix\ls 'Netto' é Oswaldo R. Cabral,.o�r.ela. do projeto �e lei n. 228-53

já membro da Sociedade tóriO prometido, a que nos
- Autoriza a garantir 'em-

Brasileira, de 'Astronomia referimos acima. préstimo de Cr$ 400.000,00

(SBAA).
' , , ,

.� qu�'a Prefeitura de Araqua-
Este nosso colega, 'pois Srl.: ,I.eollides rí contrairá com a Caixa E·

Acha-se internado na Ca- q',le é jorn.alista profissional 'IAr,4s'
,

, cdoon.ômi�a Federal. Aprova-
sa de Saúde "São Sebas. e dirige uma página de Ci- U"
tião", tendo sido submetido

Séix8S N6'O
na

.

,S.I�'B,
,

eneià na �nossa confreira
FOLHA POPULAR, desta
Cqpital, onde colaboram os

"�lai�lrt'� nomes d�s ,ciencias
Frasileiras, 'inclusive esse

""bio professor que Mancio
da Costa, é ainda autor de
trabalhos cientificas,' tendo
puhlic�do liXros a respeito:

L.teria do' És.ad.
I Bltraç80 d,o Ontem

cede auxílio de .;"' .

Cr$ 50.000,00 ao Ginásio de

1
Itajaí. Rejeitado.
Discussão e votação do

veto à lei �=--Con�
•� auxílio de .

I �.�� 200.000,00 _' Rio do
Sul. Rejeitado.
Discussão e votação do

veto à lei n. 1.052 _ Con-
cede auxílio de .

Cr$ 100.000,00 _ Ginásio

Eugênio Müller de Itajaí.
Rejeitado.

'

•

Discussão e votação do
veto à lei n. 1.055 - Con-
cede auxílio de .' ..
Cr$ 300.000,00 _ Prefeitura

de Campos Novos, Rejeita
dó�" ''. ;,

� '. .

,Foi aprovado por .unaní-
midàde a

.

redação fi�al dó
projeto de lei' 15-54.

'

2.728 - Cr$ 200.000,00 - Blumena�
9.935 - Cr$ 15,000,00 - Tubar'ão
,1,983 - Cr$ 10.000,00 - Florianópolis
4,115 CrS 5',000,00 - Joacaba, '

12.193 Cr$ 2.000,00 Can"oinhas

Celtelérlo de '

Joaqulll Caelanol
RIO, ,6 (V. A.) - O em-

Florianópolis, Sexta-feira, :''] de Maio de 1954

,/;,;.

Na séde do PSD

O nosso sempre maneiroso e sutil Acari Silva
não foi feliz na sua Missão a Laguna.

Um pedido do governador levou-o à terra iu
liana, com a tarefa de dobrar bem dobradinho, .o

diretório udenista e arrancar dele a candidatura do
ex-presidente da Assembléia. Em caso de reação, o

diretório decairia das graças oficiais e correria o

risco de ser dissolvido.
Míste1' Acarí armou-se de espírito estadonovis

ta e partiu! No Café Tupí promoveu uma reunião

preventiva, cuja finalidade era evitar que para a

,reúnião oficial fossem convocados os srs. ' Carlos
Rolim Cabral e Saul Ulisséa Baião, postos no index
bornhouseamo, como pessoas não gratas.

'

As preliminares iam indo, que Míster Acari as

ia levando... De repente, chegou o Hilarião "Pa
checo e as coisas empreteceram. O Hilarião é cabo
clo sabido. E quanto mais sabe, mais curioso si, faz,
Ouvindo ,a conversa, pediu explicações. Queria que

JYIíster Acari o esclarecesse' das razões pelas' quais
'o dr, Saul Baião era pe1'nona non grata no sr, Bor-
nhausen.

'

_....

- Você sabe, Hilarião, - ajeitou Míster Acarí
- que o Saul, lá no Imaruí andou dizendo que ô
dr. Nerêu era o mais ilustre dos catarinenses ...

_ E não é? - fulminou o Hilaríão.
Houve silencio. Falta -de jeito. Pediram mais

café. E o Hilarião continuou:
_ "Eu acho que é. O Saul, aliás, não disse

novidade. Não foi o
\ primeiro udenísta a reconhe

ceh o extraordinário valor do dr. Nerêu Ramos. To
dos nós reconhecemos isso, apesar de seus adver
sários. Se o governador tem raiva do Saul só por
causa disso, está redondamente errado. Você se

lembra, Acari, que no último pleito, um ilustre [or
nalista, da U. D. N. não só proclamou de público
os méritos incontestáveis do dr, Nerêu Ramos, c0-

mo ainda escreveu e publicou que lhe daria o seu
voto? Nem por isso deixou de ser persona grata do
governador, de ve'(- que foi nomeado para impor·
tante função no Estado".

"Quem foi êsse?" - indagou um amigo da

Discussão e votação do
Em Canôas, _ distrí�o de veto à lei n. 1.024 - Modi

Pôrto_ Alegre, faleceu a' 2 fica artigos da lej de Orga
do corrente mês, a estlma- nízação Judiciária e dá ou

dissima ,senhora d. Neoflí-

JorDalist., pro"r
lilllonal Jlberal{
RIO, 6 (V. A.) _ Foi al-

terado o enquadram'enio
sindical dos jornalistas pro

fissionais, tendo sido cria
do um novo grupo, o 17.0
no plano da Confederação
NacionaI das Profissões Li;
berais, e nele ip,tegrados os

trabalhadores de imprensa.
Situados, anteriormente

na Confederação dos Traba
llíadores em Comunicações
e Publicidade, os jornalistas
passam a figurar no plano
das profissões liberais, ou'
seja, de comum com os gru

P,os profissionais de advoga
�os, médicos� ,odontologiS-1tas, farmac&uticos, enge.
nheiros, economistas, pro
fessores e o,utras atividades
consideradas de' nível inte-

onça.
Todos sabem, - continuou, o Hilarião

ninguerp ignora- que foi o nosso Zedar Perfeito da
Silva, irmão do nosso aqui ilustre Acari!!!

A ,hidrogênica malícia do Hilarião chamou de
novo o silêncio para ,a roda. Silêncio de morte, O

constrangimento, até êle,' estava constrangido. Hou,
ve pigarros. Os que tinham o vicio, atiraram-se aO

fumo. Requereram mais café. Alguem pediu 1U1

verre' q'eau. E a reuni�o foi sumindo, que ora um,
ora outro, começaram de lembrar que tinham es,

quecido - de fazer alguma coisa.

CADdecorado O
Cap. Irl Oliveira

des Fiôres; viúva do ,nosso

saudoso çonterrâneo sr. Al
fredo Flôres.

. '(
... ,.

A seus, filhos Rubens Flô-
........��.,._.

res e ,Professora, Ondina
flôres Soares, bem corno

aos demais, parentes, as

',condolências' de O ESTA
. no.

Em sufrágio, será rezada:.
. i .

missa se�t�-feira, 14 do cor_

rente, às .7 horas da manhã,
na igreja matriz de N. S. de
::Fátirna;' do Sub-Distrito do
Estreit'ü.

Recenie ató do sr. Presi

dente da República, assfua�
do na Pasta da Gu'erra, con
cedeu ao nosso pr�zado con-.
terrâneo .Capitãó Arí �oÍi
veiea, atualmente servindo
no 14°-B. C., a Medalha Com

Passadeka de Bronze', por'
contar mais de dez anos 'de

serviço� relevantes.
Ao C�p. ,ArÍ' as felicita

ções de O ESTADQ,

x x

x

Depois 'houve a reumao, para escolha do cano

didato e dos delegados do diretório, ii convencão,
Para deputado estadual foi unânime a escolhaJ do
sr. Joca Moreira. Não é um gênio, nem um esta
dista, nem um parlamentar. Mas é um NOME. Tel1l
tradição, tem compostura, tem dignidade. D� co'

meço, com ,o apôio dos seus, correligionários, rece
beu o respeIto e as felicitações dos seus adversários,'

. ,Para delegados à convenção, outra vez por unâ
numdade, for:am indicados justamente os' srs: Saul
Ulisséa Baião e Carlos Rolin Cabral.

- �.:-:�-.... ,"

x :._- ,

�

Laguna! Tô te gosta�do! Laguna, cidade altiva!
Não é, lrineu? ' ,'_

_,

'

restadual superior.
._. :.. '�. '

t '. �.. � .,i'.�]".,
�ii· d, "jw'
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