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res, não confirmados até a

gora, de que se constituiu,
um novo gabinete no - Para-

Assunção, soube-se que. a

Junta de Govêrno do Par

tido Colorado se apossou

do poder do Paraguai, que

agora está sem presidente
da República.
A informação acrescenta

que se espera que o primei
ro passo C\') novo governo
será resolver a questão pre

sidencial, embora nada se

,lndovla �
..,potto,�

. a'éreODorto'
RIO, 7 (V. A) - Com a

autorização do prêsídente
dà República, o Departa
mento Nacional de Portos,
que construiu o pôrto de

'- Santa Vitória do Palmar,
nêsse Estado e executou

.

como obra complementar a

pavimentação da -estrada

que liga o mesmo� p,ôrto. à-

grande importância 'eoonô-
mica para a região. As o

bras, incluindo a drenagem,
movimento de terras e o

revestimento dá faixa, 'mon
tam a um milhão e 810 mil
e 460 cruzeiros .

A UON

CURITIBA,7 (V. A) -
Em face dos ultimos acon-

tecimentos políticos que
culminaram com a eleição,
ontem, dos demais membros
da mesa da Assembléia Le-

RIO, 7 (V.A.) � A União cal' para o dia 28 e até 31
, Nacional' dos '.-Servidores I do corrente um Congressointegridade da nossa nação

, . _ Públicos, tornou público Nacional de Servidores Pú-dos que estiveram presen- dependem da constituicão l -

_

I d indi id
�... _

numa proelamàção. o seu blicos, para discutir e apro-tes à convenção anual da mora os 111 lWl uos quea, . ,
"

I '

d dor projeto de envrar ao Presi- var a tabela a ser entregue, Considera também a U
Associação de Administra-

1 compõem", os. e uca ores
d t dR" 'bl' di E

.

N. S. P.' que .os projetos re-en e, a .epu, IC,a um me-, no luesl,no la, ao xecutl-·
dores Ide Escolas, efetuada comprometeram-se a "pro- � , � informou, que o Exércitomorial, com 100 mil assina- voo centemente apresentados no

recentemente, adotaram a curar 'para si mesmos e pa- mais poderoso da Chinaturas, pedindo aumento ge- CONGRATULAÇÃO Senado-e na Câmara não
'

segutnte resolução: "Reco- ra os seus, alunos o discer-
I d bl vermelha, sob o comandora

'

e vencimentos e salá- Em sua proclamação, a
" soluc�onarão seu pro ema,

nhecendo a necessidade do nimento espiritual, que é o,
b 1" UNSP 1 d 1 di' d P do gal. Lin Piao, foi refor-

d d
nos, com. ase no sa ano congratu a-se com os

I'
e a ça ,a exc usiva o 0-

ensinamento moral e dos manancial da vida e ca a do e conta 800 '1 h

I
inicial de Cr$ 2.400,00. trabalhadores pela recente der Executivo e conclama a, çaor

,

' '. .:
111.1 0-

valor-es 'espirituais, conside- um e do país!'. I '

mens E' o 4 o Exército de
'

I Decíd1\,1, t,fI,ml(��u, convo- diplica,.ção dos níveis de .sa-
I "todos.

'os servidores e suas "': .

",ramos que é nossa
-

ob,_riza- . h D 1 t�

'''�''''''_'''''''''--._ láv'os""lnu'IiÍl10 "ao mesmo I assQcia;ÇÕes para que,{?árcth, campan a. isse um �1l1 ar

·c.:\.o � �Ôtjt1mji:ti;'''�' aU:n1'e:h:t�l" \, '�_., \ ' "" '�-'" '- t -

"(-- �
I

.-. '

d c{1t' C t f
.

, .,'

tempo em-que réàfirma sua cipem ativamente do Con- e_a a pa en e que OI pre-
IO�S�� esforGos. n� sentido . 1\ . d

.

d
.

t
.

-

- ,hsposição de obter para os gresso e que se concentrem,' .para
o e eqmpa o 111 elra-

"ervidores
-

públicos o salá-
I
no dia 31, no Catete, para a

mente pela Rússia e que sua

do-mínimo de Cr$ 2.400,00
l entrega d� Memorial Mons- princi]:lal, missão é servir ao

l!, partindo desse mínimo,' tro.' comunismo internacional. A
China comunista tem qua
tro exércitos de campanha,
com um total de 2.800.000
homens - informou o Co
mando. nacionalista. .Alem

'disto, se calcula que hajam
2.200.000 praças nas forças
e nas distritais, com armas

leves.

-- -----.

',;.:::::;::; Assembléia Legislalív8
� rio -ri. s. Catarina,'" ,', A Assenl�léia 'Legislati- Le_noir y. Ferreira e Elpi-

t
Ano XL -

'I'
va

que-ante-onteI.n
realizou dio Barbosa.

,

'",
uma sessão de grande subs-

'I
O fato mais destacado 3-

, Nk '11.888 tância: pois nada' menos de lem dos votos' de regosijo
t ,,-'

. 8 vetos foram apreciados, pela passagem %:lo dia, das
. _!.___:__._-:;:.--::::...:.:::.- .....

�� ontem realizou uma sessão mães e. Dia . Mundial do

Edição de hoje - 6 páginas Florianópolls, Sábado, 8 de Maio dé 1954 - Crt--. ... rápida, pela manhã, a qual Congresso Mariano, foi um
---------,--------'-:-----,------------- -----�-=,----------:------------ foi presidida pelo deputa- réquerimento do deputado
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(., --- dícação ,um projeto de Lei

Mudara' que- apresentara dias- antes,

GOVERNA .A REPÚBLIC A DO PARAGUAI UMA JUNTA DO' PARTIDO COLORADO'-'
,

POSADAS; Argentina, 7 modificando a Lei Orgânica
REINA COMPLETA CAL MA EM ASSUNÇÃO - SEVERAS MEDIDAS SE RÃO TOMADAS CONTRA (U. P.) - Foi o seguinte de DOme? do Ministério Público.

S PERTURBADORES DA ORDEM - SOLIDAR 10 O EXE'RCITO COM A NOVA SITUAÇÃO o comunicado transmitido Todos sabem que a trans-O
pelo general Alfredo Stroe- O trecho em construção,. formação de um projeto em

CLORINDA 1Argenti- í saiba do 'primeiro mandatá- ça-feira à noite, desfechad� I ao quê foi transmitido pelo ner, comandante-chefe do no. prolongamento da Ave- .índícação" significa trans

na), 7 (U. P.) - A capital
I
rio Federico Chavez, nem pela cavalaria contra o general Alfredo Stroener. Exército paraguaio, por in- nida Mauro Ramos, em de: formar uma proposição le-

paraguaia, Assunção, está I qual é o seu paradeiro. quartel policial. O tenente-coronel Mário terrnédío da Rádio Nacional manda ao Saco dos Limões, gislativa passível de Lei,
ainda com as comunicações I

Reina co�plet: calma nas O sepultamento realizou- Ortega, por sua vez, tam- de Assunção: que parte do cruzamento pela aprovação ou rejeição,
interrompidas, com a nave- ruas de Ass:mçao, onde a se na manhã de, hoje. bém assegurou pelo rádio "Asseguro a população. com a rua Bulcão Viana, em uma simples sugestão,
gação fluvial. Todavia, rei- censura proibiu que se dis-

.

Continuam interrompidas que a ordem havia sido res-. 'da República que se resta- e que o "'Zé Povo" denomi- ao Governo, sem qualquer
na aqui a impressão geral cuta a situação, ordenan- as comunicações com o Pa- tabelecida.

_
beleceu a' ordem nas unida- nou "Avenida Paulo Fon- força.

de que os militares para- do-se que tôdas as chama-
\

raguai, 'ouvindo-se apenas, Acrescentou q�e as Fôr- des da Primeira Divisão de tes" está melhorando, con- Interessante que êsse de-

guaios,
.

que se levantaram das telefÔnicas se limitem a algumas irradiações que ças Armadas e a Junta de Cavalaria e que tôdas as sideravelmente. putado por diversas vêzes
em armas contra o regime assuntos de família. I não relatam o que ocorreu Govêrno garantirão "a vi. guarnições prestam acata- Se ficar bom' é possível tem apresentado projeto de
do presidente Chavez, tri- SEPULTAMENTO DE ! na terça-feira, nem se refe- gência da normalidade, de- mento ao comando das Fôr-

que a imparcialidade do Lei, com discurso e tudo, e
unfaram em seu intento. PETIT 'rem ao presidente Chavez. tendo aqúele que incitar a ças Armadas e à Junta de "Zé Povo" mude a sua de- depois procura fugir das
Circulam também rumo- POSADA, Argentina, 7 PRESIDENTE DA JUNTA desordem ou portar ar- Govêrno da Associação Na- -

"Avenida proposições, ora 'pleiteandonominação para '" -

(U.' P.) - A emissora no-
r

:

POSADAS, Argentina, 7 mas". eional Republicana (Parti- o adiamento das' votacõesBittencourt" como gratidão -

ticiou que foram- �onvida-' (U. P.) - A emissora pa- COMUNICADO DO dó Colorado).' Reina calma ora pedindo para transfor-a quem "deu jeito" na men-
dos todos os departamentos raguaia Irradiou um 'comu- GEN, STROBl'jER I

em tôda a República". cionada via pública. .·mar .os projetos em indica-
guai. juvenis para assistirem ao nicado de Tomas Romero ções .

COMEÇA A ACLARAR- sepultamento dos restos Pereyra, presidente da Jun- ,. .' Sem oradores em explica-
SE A SITUAÇÃO mortais do sr. Roberto· Pe- ta de Governo formada pe-

!morll O'� '!rVI' Ire�,BUENOS AIR�S, 7 (U. tit, chefe de policia, morto lo Partido Colorado, redi- ... �

"

P.) - No primeiro contac- durante o ataque de ter- gido em termos semelhantes Dia, foi encerrada a sessão.
to telefônico direto em 48

horas entre esta capital e O poder da nossa Da�ão depende
da moral de sen's cidadãos

• -Oêrca- de 16:mil delega-

o ex..:presidenle'"da Siria
quela cidade, vai transferir será ,]·uIU·a.do por 11m'ao Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem do tribunal especial'Rio Grande do Sul a, in"- DAMASCO,7 (U. P.) � "Q.o à revefia ou. se voltará
cumbência de ,constDJ-ir O ministro da Justiça, Fa-I ao país para o proce�so.

n;ais um trecho de três qui-I tala Saqual, declarou, no Também será julgado .o gal.
lometros.

Parlamento, que o ex-presi- Fawzi Selo, chefe do es'ta-
Esta l}0va obra permitirá dente Adib Shishekely será do-maior ao tempo de,Shis-

a ligação do pôrto ao aero- 1 d t 'b 1 l'ekley.ju ga o por um 1'1 una es- •

porto de Santa Vitória, num pecial, sob a acusação de
sistema vinculado ,com a 1'0-

ler usurpado o pbder e vio
dovia Rio Grande-Chui, de lado a Constituição nacio-

nal. Shishekely tomou con

ta do poder, eni 1951. . Foi

d��osto, por me�o. �e golpe
I RIO, 7, (V. A) A constituida dos seguintes I Viana Ribeiro Santos, pel!?

,1uhtar, em feveIeuo passa- CA 1
.

'C
. -

deputados'. Eurico SaBes, PR', Nelson Ca.rneiro, pelo, . I amara e egeu a
_
omlssao

do, .Esta _agor:.a eXilado em

I dos 28, incumbida de' opi- Benedito Valadares, Getú- PL;' Antenor. Bogea, pelo
Pans. Na.o dl-sse S�q�al se

nar sobre o pedido- de "ii:n- lio Moura, Hugo Carneiro, PC; Brigido Tinoco, pelo
.) ex-presidente sera Julga- peachment" contra � presi- Lauro Lopes, Joaquim Ra- PSB; Altamirando Requião,

d'ente da ReplIbli�a, propos- mos, Armando Correia, Dio- pelo P�T� Ponticiano San

to pelo' cidadão Wilson Lei- clecio Duarte de Oliveira tos, pelo PRP; Emílio Car
te· Passos. Votaram 165 cha- Brito�, peÍo PSD Bilac Pin- los, pelo PTN; e Roberto

pa organizada pelos lea- to, Herbert Levi, Mauricio Morena, pelo PRT.
ders

I

partidários e 15 em

I :opper�, .Dantas Junior, Jo- CHEbranco. Essa Comissão te- ao Agl'lpmo e Dolor Andra,.. .

.

. 'FES-
rá () prazo de,48 horas para de, pela UDN; Vi.eira Lins,

s� reunir e escoiher o pre� I Albe�to �otino, �ziz M:ron Rofarià'DOS
SIdente e o relator, devendo e Arl �PlÍombo, pelo I TB;
emitir parecer sobre' a de- Muniz Falcão, pelo PSP;

uma tabela de vencimentos

justa e equânime":
CONSIDERAÇÕES

1e inocular em nossa moci

dade um senso de valores,
desenvolvendo na mesm&

uma compreensão do vital

papEl da religião em noss�
cultura americana" .. Acr.es

centando que "o póder,e a

�
-.... ,... .

BUENOS AIR�S, 7

P.) - A just�ça
,deie:t'minou' a prisão de Ro

,be�·t� Ortz, filh� do antig�.j .' ,_ 'to

presidente da -ReJ>ública,, ,
::::.::e :'�:n,C�:Si::� CODlJenados a 120 anOl
ra�a c�mo "insultUQsa":' VITORIA, 7 (V. A) -I eram interrogados,. ficou

Dois irm�os c�imin(jsos f!)- ainda
.

esclarecido que cri

ram condenados a 120 anos me idêntico haviam perpre
de prisão, 60 para cada um. tado e� Rio '13onito, no Es-

Há tempos, Mm'ilo Honó- tado do Rio.
rio Oliveira e Oscar Honó- As vitimas foram m_ortas

Foram presos, ·igu�ll)en
te, _5 dirigentes d'9.�Partido

Radiéal, acusado$, também
I '-.

de "ultrajes
.

ao'�presidente
da República".

. a marretadas na cabeça.
Os dois assassinos foram

condenados a 30 anos em

Guarapmi e a' 30 anos em

Rio Bonito, perfazendo um

lotaI de 120 anos.

rio Oliveira assassinaram

Em fim, um mandato de

prisão foÍ lançado contra

mais dois 'lleaders" radi

cais, que foram-- candidatos
ás eleições de 25 de abril.

'

um. motorista nas proximi
da�es d� Guaraparí, a fim
de roubar uin caminhão.
A policia descobriu e

prendeu a ambos. Quando

ções pessoais e sem matéria
a ser votada na Ordem do

Exercito eQUlp2-
do-pela! BusaJa
TAIPEH, Formosa, 7 (U.

P.) - O alto Com-ando mi

litar 'da China nacionalista

o 8overb8 Belga
obteve ,oto de
confiança-
BRUXELAS, 7 (U. P.)

"COmissão, dos 28"
Eleita para 'opinar sObre o «llpeacbm8Dt»

Meses atrás, Murilo em-' - No débáte da Declara

preendeu uma fuga en�l ção Ministerial, o governo

companhia de outros pr��os,. do sr. Van Acker obteve a

da Chefatura de Vitória, �onfiança da Câmara por
sendo recapturados após 106 votos (socialistas e li
terrível luta, saindo bastan- berais) contra 8j}. Houve
te ferido. uma abstenção.

"T -dral ores

-e

da :Palrja"
"assassinos"

PARIS, 7 (U. P.) - O tenham, cometido "assassi
radio de Moscou anun_c!a ! natos �oluntarios com cir

que, por aecisão do Praesi- cunst�cias agravantes".
dium do Soviet Supremo
da União SoJiética Supre- O RISO DA CIDADE. ..

tinha com es;;e' .partIdo, re
nunciando o cargo de mem

bro do Diretório Regional".

Temperatul'as _:_ Extre
'mas de ontem: ,Máxima

24,2.'Mínima 15';'8.

paranaensp perde
valioso elemnnto

gislativa, o sr. Renato V.a
lente, secretário do Interior O governo francês anun

e Justiça, acaba de enviar co,u -gue a partir de 1.0 de

ao presidente d;:t U.D.N. a .itilho 'v�ndouro as imp'orta
seguinte carta: ções de café fi-carão_isentas
"Retirando-me hoje, d'efi- de todas as restrições, com

nitivamente, de toda e qual- exceção das procedentes de

quer atividade político-par- países �a zona do dólar. Si

tidária, para me dedicar ás multâneamente, será rea

minhas atividades profissio- bel'ta a Bôlsa dé Càfé a

nas, desligo-me, nesta data; têrmo do Havre, fechada

,dos compromissos que man- desde 1939.

mo da União Soviética, a

lei de janeiro de 1950 que

prevê a aplicaqão da pena

capital contra os "traidor�s
da P'atria "será estendida,
d@ravante, ás pessoas que'

Isencão para
o café

TAMPICO, Méxic9, 7

(U. P.) - Joaquim Serra
tosa Cibilis,_ (;leMontevidéu,
presidente dt> Rotary Clu

be, cheg-ou, via aérea' pro
.cedente dos' Estados Vni:.
dos, para uma visita ao noi�

te do país. Serratosà, acom
panhado da espó�a, foi rece
bido ao aeroporto púr mais
de �50 rotarianos locais. De-

,
I

vera permaQ�cef aqui por
tres dias.

'

nuncia no prazo de 101 dias.
A Comissão constituida

no dia anterior� a fim . de
o Tem.o»

Elizabelh IIopinar sobre. a denuncia I_>revisão do tempo até à�
14 horas do dia"' 8.

,

'Tempo :_ Bom..
Temperatura - EstáveÍ.

,

Ventos :.__ Do quadrant€'-

.

contra o min_istro �a Fazen
da, já es.tá..desfalcada de um
membro: õ sr. Aliomar Ba-

leeiro, que resolveu renun�

A rainha Elizabeth II,
acompanhada de seu espô..,
so e filhos, chegará a 'Gi
braltar na próxim.a ség�
da-feira, a despeito deis in

dignados protestos e amea

ças dos espanhóis.

ciar, devendo a Câmara ele- Sul, frescoS'.
gel' hoje, em escrutinio se

creto; o seu substituto,
I

A Comissªo 'eleita ficou

.UDENILDA - Coitado do
Volnei! Acreditou que

. o Celso Ramos Branco
fôsse o seu �ucessor nà

presidência da Assem
bléia!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR· J� LOBATO
FILHO

fLOR t"hli'OllS. '. �IO ;';S ","

fFOLlS.-S. PAULO ·RIO " 4,<
..

FPOUS.':' CURlTla/i·,RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL B.ua 'Deodoro esquina da

Rua Tenente Silveira

2 Florianópolis, Sábado, 8 de IYIaio de 1954 o ESTADO
._--------- --

Indicador,
., ,

Prutíssional
CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
-do -

. )'

ÍTINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO
NO M�S DE MAIO DE 1954

IDA
'.' V o L T A,

Itajaí Rio de Janeiro Santos

12/5
24/5

14/5
26/5

19/5
8/5
20/5-

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

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

Para mais informações dirijam-se à

Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212
Bscola Pltmâ ria

Adventista
Matrículas Aberta.

Cruzeíro do Sul .

.

Panair .

Varir o o : •••• o • 0,0

Lóide Alreo , ..... o o

Real o •• :. o' o ••• o o.

Scaodinava. 0 ••••••

ROTtlS
Lux .........•....

MaresUc .

\tétropol .

L. Furta ..

Csr-lque .. ..,- .

r,t'nt1'll: ......•..•.

F; "'f.T4' I.
lrl.�al ...........•

"��THfdT()

,

O MELHOR JURO

. Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

84PI00 {<SOL-.BRISILEIRO)
Dlrença� do aparelho respí-

.

ratõrio'
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOS.
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade AgeAo".·a·.

Nacional de Medicina, Tisio- "
,

log ísta e Tisiocirurgião .do I
Hospital Nerêu Ramos

d BAR E SORVETERIA
Curso de especial ízaçãe pela �/ e '. AMERICANA
S. N. T. Ex-interno e Ex-ase Vende-se O Bar e Sorve-
sistente Je Cirurgia do Prof.

teria Americana sito à 'Rua
Ugo Pinh�;i:). Cu imarâes Pu blicidade' Saldanha Marinho "n, '13,
Cons: Felipe Schmidt, 38

I
Edifício' Machado. Tratar

- Fone3801,' no local com o sr. Umberto
Atende em hora marcada. Caixa Postal. 45

I h 1 ll ,

}'loriaoópolis !Vlac. ado, o, qua exp icara
Res: Rua São Jorge 30 -

d d
.

'I Santa C.atarioa I c. motivo a ven a.'
.

Fone 2395.
----�....,.�-----::--.._---��--;-._--.-

.-'_'_' .• ,.. --.-
.

-j�<

.

; Lavando com Babão'

''',j,rgem '!sp��ialidade
da ·Ola. \VETIEL INOOSTRIIL-J8Iov.lle. (lII:_arca·��llltradl). .

e�Domiza.se 1empQ e dIDhelro
__\.... .. .

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

3.5á:
2.32r;
2.402
2.338
2.50fl

Plorísnõpolís � Itajaf ...:.. Joinville - Curitiba

----- 5%
i· ,j.

. ., .

Agência:

•

DEP8SITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO� 16

.

'

nORIAN6pOLlS' ,

Diretoria de Obras' Públicas2.021
2.276
3.147
S.3Z1
S.4.tl r
z.",.
&.37]
�.f:59

A V I S O

ue .

A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS, avisa que
mudou-se provisoriamente para a rua Vida! Ramos, )1•.
76.

I Diretoria de Obras Públicas em Florianópolis, 1° de
Abril de 1954.

Alugam-se ótimas

dências, uma à Rua

Jacques n? 4 e outra

resí

José

:dos

Casas

Coqueiros, p r o xi m 9 ao

Praia Clube.

Informações à Rua Con

selheiro Mafra n" 24.
--------........------------
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3Florianópolís, Sábado', 8 de Maio de 1954o ESTADO "

/

Clube-- 15 de· Outubro . Cine S. José��:Ho;e no, .-, , .. ','

lPássád:o, (Rua AI varo de Carvalho)
(O mais moderno e bonito

cinema do Sul do Brasil).
BREVEMENTE ...
"FESTIVA E SOLENE

INAUGURAÇ�O"

-NO LAR E NA S,OCIEDADE'

Soneto

-r=, ;."

--�_PROGRAMA DE MAIO-
8 DE MAf> , ,-

Dia 15 -, Soirée oferecida pelo "Clube 15 de Ou

A data de hoje lJ'ecorda- tubro" em h0ri-1�!1agem s cs campeões Sul-americano deresidenteI be, clinico em

, Criciúma;
-Sr. Oscar Pinto de

nos que: .'

- em 1645, Fra�cisca de
Oliveira, do alto comércio

'Souto-Maior" Governador
local;
Dr. Tom WÜdi, enge

nheiro-civil;
exma, snra. d. Neli Seh-

remo.

Dia 2!J - Soirée,
--000-

NOTA - Do 1.0 de junho em diante não será per
mitida a entrada do associado e seus depen
dentes, que não estejam munidos das carteí ..

-

ras dê identidade.

IdITZ
Diante do teu retrato, mãe querida,
Ao ver-te assim, tão béla e tão serena

Penso: se fôras viva, a minha vida
Seria mais feliz e mais amena.

do Rio de .Ianeiro, partiu
.para Angola, levando -al

guns navios e tropa, che

gando a Quicombo a 26
midt Guimarães, esposa, do

, , de Julho do mesmo ano;
sr, Ten: João Paulo Gui-

Mil II dA'marães;
- em 1758, alvará, de ínlsíeríe a' eronautica

D. José I (ministro o Mar- b TAY'LOR D
- exma, snra. d. Iolanda

quês de Pombal) tornando 5g ZODa AArea Destacamento da
Ro ert ,- e-

Wendhausen Campelo, es- tr. - ti -
11 borah KERR - Peter Ustí-

extensivo a todo o Brasil

B FI�:::lj�� ::�ide�;:��a R�: as leis de 1755 acêrca da "ase lerea ;de orianopolls
de Janeiro;

liberdadé dos Indios, e ex- Seoção Mobilizada, D. 52pedida para o Estado do
-

- Sr. Ari Capella, alto
Maranhão; CHAMADA 'D� CONVOCADOS

funcionário dos Correios e
_ em 1782, faleceu o, De ordem do Senhor Major Aviador

Telegrafes: Marquês de Pombal; Comandante, estão Sendo cha�ados à inspe-
-'- Sr, Patrocinio Ourí-

- em, 1856, .

faleceu o 'ção de saúde no Quartel' dô Destacamento de
Marechal Francisco Cordel- Base Aérea de Florianópolis, de l.� a 30 de
1'0 da Silva Torres e Alvim 'J h d

'

f' de i I
-

v, d d J' • •

'

I
un O O corrente ano, para ms e me usao,

iscon e e erumll'un;. .' _

_ em 1850, em Itú nas-
'os cidadãos relacionados para 'a incorporação

VERA foi o nome que
ceu o célebre pintor Almeí-

! no mês de Julho de 1954, das classes de 1933,
recebeu uma robusta meni- 1934 19 I d

" ,

�a Junior; '
' I e 35, a ista os por esta Unidade e os borah KERR - Peter Ustí-

na que veiu enriquecer, pe- L GENN
- em 1943, na altura de que tiveram seu alistamento transferido pa-

nov - eo i .

lIa
primeira vez, o venturo- '

Maceió, o 1° Tenente Samir I- ra a Aeronáutica. ,
1'0 programa:

so lar do nosso presado Barros Pinto, - coadjuva,do
'

PAULO DANTAS MARTINS
O esporte na Tela. Nac.

conterrâneo Lércio Felícia-
por tres Sargentos e com 2 T Ch f d, S

-

M hili d ')' Preços: 7,60 - 3,50
no Caetano e de sua exma.

um avião "B-18, ,da FAB,
.0 enente e e a ecçao,

.
.o; llza ora 5.... Inlj). tê 14 vnos.

c'spo�a d. Maria Anunciação '

poz a pique 1 submarino a- Pa," t
..

'

-
,

Silva Caetano, ocorrido a .. r lClpaçaolemão ,que .jserseguía um
,

"',
"

,
.

,

'

5 do corrente, na Materni-
dade "Dr. Carlos Corrêa",

cargueiro nacional: MARIA' ANUNCIA;çÃO SILVA CAETANO
- em 1943,- no Rio de

E As 4 h'orasnesta Capital. "

Janeiro, foi inaugurado pe- ,. Josephe COTTEN
la Academia Brasiléirs de LAERCIO FELICIANO CAETANO

• , Shelley WINTERS'
Letras, o: CursoJ'Camões", Têm o prazer de comunicar a seus pa- Scott}JBRADDY em:'
composto de c-H conferên- 'rentes e amigos o nascimento de sua primogê- 1I0ME�S EM REVOLTA
cias, sôbre Luiz.de Camões, -iita VERÀ SILVA CAETANQ, ocorrido em Johnny Mac BROWN em:

estando a p:iFeira .delas�a 5 do corrente, na Maternidade "Dr. Carlos .A TRILHA DO TEZOURO
cargo de Aframo Peixoto; \C'

" " ,

orrea '.
-

-:- em 1945,' a segunda, !
, , -, ,

guerra mundial," in1ciada
em Setembro de 1939, ter-

I

x x X
< .' 'minou com' fI'-réif<ÍiÇão ' ín=:

ENLACE MATRIMONIAL' os com lautas mesas de do- INGREDIENTES:' I condicional da Alemanha
! ces e finos e guaranás. vencida;

Realiza-se hoje, civil e re� I O ESTADO' formula os .11/2 xícara de farinha de
- em 1950, no .Rio de

ligiosamente, o enlace ma-, melhores votos de felicida-I trigo ' '- Janeiro (Pra!a do Flamen-
trimonial do nosso presado des. ...,

1 colher das_de sopa de go}, faleceu '<> Dr, Vital
conterrâneo sr. Nery Antu-l ./ fermento em pó, Brasil, ilustre cientista,
nes da Cruz, filho do sr. SRA. DR. ZULMAR LINS 1/2 colher das de' chá de criador do Instituto Butan-

Edmundo Antunes da Cruz NEVES sál
• tan, em São Paulo;

,

e sua esposa d.iZoraide Or- Registra a data de hoje a

I
� co�heres das de-sopa d�" - Este dia é consagrado Coos'alho B,egi,onal de Eo"enharlaleães Cruz, éom a gentil se- do a riversárlo natalício da gordura como o "DIA DA VITO'- ti Y'

nhorinha Olga Donatilia exma. snra, d. Maria Esme- 3/4 de xícara de suco de RIA".
.

,.' 8 ItQuitetura :da Oitava Região
Gonçalves, filha do, sr. João ralda Lins Neves, esposa do tomate A:�dr� Nilo Ttulasco. E D. I T, A L

'

Gertrudes Gonçalves. dr. Zulmar Lins Neves, di- 1 pitada de noz mosca- .

'

t d M t id d "D da • PUCÜ 8I1'1L1'l'1CA8.' ,Pelo presente torno público que o Snr. ISMAIL CERVI em:
, re 01' a a erm a e r.

III I d I 81 CORR�A LEMOS, requereu a ,este.Conselho, a revigo-
Ambos os átos serão reã:. ". MANEIRA DE FAZER: I r • 011 ra A CORôA DE FERRO

1. d .., d' R'be Carlos Correa e abahsado
-

U :ação de' sua licença como AGRIMENSG>R ,�, título pl'e-
lza os no DIstrIto e 1 -

1" "d
' 1I.u-.... ..:. a.DUar •• ir.. cário para ,o Município de Bom Retiro - Santa Cat3,ri- Pelo mesmo produtor de:

- 'd Ilh "1' 16 h I
c m1CO ,aqUl reSl ente. ,.wpow o d "FABIOLA",rao, a a, ClVl as 0-' ., . 1- Peneire a farinha de ta••t. 'a

'

..ml8. na - de acôrdo com o parágrafo' único do artigo 5 e
. Dama v1rtl,lOSa, benqUls-

ras, servindo de padrinhos,

ItI'
trigo, Torne a peneira-la Clecreto N. 23.569, de 11 ,de dezembro de 1933. . No programa:

'd .

' a pe as suas expreSS1va,s Preceito do Ola
'

Ficam, pois, convidados os pJ'ofissionais interessa-
por parte o nOlVO, os Sr.

l'd d.J -, com o sal e o fermento em
Cine Jornal. Na.

.

' qua 1 a es we coracao, a dos já registrados neste Conselho, �; se pronunciarem a

�Jalm� AE'd �il�a e

.snra·1 distinta aniversariante se- pó.
' C E R TEZ A respeito para o que lhes '�'concedido o prazo de 30 dias Preços: 7,00 - 3,50

evandl '.
a

,ruzA; por rão prestadas inequivocas e
2 - Junte a gordura e TRANQUILIZADORA a contar da publicacão dó presente Edital. PROIBIDO' até 18 anos.

parte a nOlva, o sr. mau-. . amasse com 2 �arfos ou PÔrto Alegre,' 2 'de abril de 1�54.
, B' l'd

expreSS1vas pr<;>vas de, snn- '

1'1 orges e Sra. Ade 1 I
• '

"

uma espa,'Í'ula. E' de tôda conveniência Eng. FeUcio Lemieszek Vice-Presidente no irr.pedi-
G' I .

I
paba"ê apreço pela socleda- t d P 'd t

onca ves Borges 3 A
- ' .

d' 'd
'

t
. men o o reSl en e

. d t'
......;: crescente a noz' que o m lVl uo, ao erm1- ' ,' ----'----'--------

J, e ca armense.
O ato religioso, ,que se

O ESTADO 't moscada" e o suco' de to-I nar o tratame�to anti-sifilí-" SINDICA,TO ,DOS ESTIVADORES ,DE
I

,;' " respe1 osa- , 1
' ' ,

, , �.r;.

�ea i.ZaII·á às 16,3? horas, na
I mente, apresent� felicita- mate. Amasse�a:.téque todos tico, prescrito pel<? médico,

,

FLORIANO'POLIS" .As 8hs."

]g�eJa ocal, tera como Pa-
cões.

' ,

os ingredien�es ésieja� bem faça um exame do 'líquido 6'0 U' I·C ç-
Lee J. COBB - Jane

crmhos, por parte do noi-
.

mistura�os.
"

,

céfalorraquidiano, ("Líqui- i " m
.

n a ao �

'I
WYÀ'TT em:' ....

vo, o sr. Alécio Heideureich
,FAZEM ANOS, HOJE: ,.4 :._ Jogue 'os inhoq�es, do da espiI1�a"). Caso êsse

I
Levo ao conhecimento dos serlhores as,:, POR .uMA MULHER MA'

e Sra. Nely Fennes, e, por 'às colheradas, na: sopa ou

I
seja positivo, cumpre-lhe .3ociados, que, de acôl'do com a Assembléia Josephe J�OTTEN -

,parte da noiva, o sr. Dela- Sr. Silvino Lang Jacqu�s, cosido que está, Il() fogo., continuár o tratamento, pa- Gerall'ealizada no dia .1.0 de maio, na' Séde '.�lienéy-WJ�TÉRS em:

mar, Vieira e Sra. Maria Contador Chefe da Seccio- Cubra. Deixe cozinhar mais ra o sistema nervoso. Id'�. t C!l ,..l' t f' d d t'" d 8 d HOMENS EM REVOLTA
da Ressurreiça-o V1·el·ra. nal da Ca1'xa Econom1'ca Fe-- 15 "

.

S' 'd' d
f. se ... nulca o, ,ICOU nlarca a a a c. e e

h Immutos. o se conSl ere cura o
T ,L

.

I
. - � D'

.

'd
Tec' nico or

Aos noivos e às exmas. deral neste Estado;, 5 ..:._ S,irva os' inhoques da sífilÚ quando tive1' si- ti un:10 p. V., 'para a- e elçao ca ,!retllrIa e e-:- No' programa:
famílias as feÚcitações de - exma. sura. d. ,Maria'l sobre a sopa ou ::'cozi(lo, ou do negativo o exame de malS f'argos para dirigir os' destinos desta, as- 'Atual. .'\t.antida 1 Sac,
<:) ESTADO. Helena Grijó Lacombe, es- se preferir, 'fmma travessa seu "líquido da espi1tha". sociaçiio de classe, de iulho de 1951 à julh0'" Preços: 6,20 - 3,50

posa dó sr. Angelo Lacom- i a parte. (API:A).
-

�
-- SNis.' I de 19-56. .' Iinp. até 14 anos.

(Duas Unicas Sessões De

vido á grande Metragem).
COLOSSAL ...

"QUO VADIS"
Creio que êsse pesar que me envenena,
Nessa desilusão incompreendida,
Mudaria em minha alma a triste cena

No quadro da alegria conseguida ...
r:;,'l':.chnicolor

E eu cantaria um hino de vitória,
Comporia um poema em tua glória,
Para que a alma modesta da orfandade,

QOV,- Leo GENN.
" No programa:
O esporte na T,la. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50

,

Jmp. até 14 anos.,

I

Ao repetir os versos que eu fizesse,
Elevasse a Jesus a humilde prece
Da gratidão, do amôr e da bondade.

MARIO BARRETÔ' FRANÇA
xxx

ques.

Enlace � il'rimonial As Shs.
COLOSSAL ...NASCIMENTO:

"QUO VADIS"

Robert TAYLOR - De-
Hoje, civil e religiosamente, contrairão

nupcias, nesta capital, o sr. Nilo Campos, fi
lho do sr. Hercílío Campos e sua exma. espô
sa d. Constantina Campos, com a gentil se
nhorita Herminia Pereira, filha do sr. Brasi
liano Pereira e sua exma. espôsa d. Felicidade
Pereira.'"

,

O áto civil realizar-se-á ás 1'{,OO... horas,
no Cartório do Registro Civil, servindo de 'tes
temunhas, por parte do noivo, o sr. Manoel

Campos e sua exma,. espôsa, por parte da noi
va, o sr. José Amorim e Srta. Maria Pereira.

O áto religioso efetuar-será às 17,30 ho
ras, na Catedral Metropolitana, tendo como

testemunhas, por parte do noivo, o Sgt. Ber
nardino Pereira e sua exma. espôsa, e por par
te da noiva os genitores. "

Ao jovem casal, e as respectivas famílias,
as felicitações de "O ESTADO".

Aos venturosos genitores
e à galante, Véra, O ESTA
DO formula os melhores
votos de felicidades.

*

* *
7 e 8.á Episódio de:

I A ,LEGIÃO FA.NTASMA
'As 8 hóras

, .. I
'Akim TAMIR0FF em:

REI DO BAIRRO, '

CHINEZ'

INHOQUES DE
TOMATES '(1A' '�,,'A', "' .' � ,

Vende-sé ótima' reSindel�_I'
No Programa:
Filme Jornal. Nac.

cia à rua Frei Caneca n.

133.
Preços: 6,20 --- 3,50

,

Imp. até 10 anos.
Tratar com Olívio Valr.:1.-

te Vieira na rua

Souza n. 59.

Cruz' e

f3L�l?IÂ
Estreito

As 5 e 8hs.
Massirno GIROTTI

Elisa CEGANI Gino

ANIVERSA'RIOS:

AVENTURAS oe -ZE-"MUTRETA ...

.---�------�--..�--....

.,,\ I', / ;,
MENINA lV1A�IA JU'LIA,

�"

'IAl).iversaria-se hoje, a g'a
lante e inteligente menina

,Maria Júlia Taulóis Dutra,
- diléta filha do' nosso pr�sá
do conterrâneo dr. Vidal
Dutra Filho.
Por tão grata efeméride

a graciosa aniversariante,
eem regosijo, receberá na

residência de seus dignos
genitores, seus inúmeros a

b r i 11 d a n d 0- i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Elorianópolis, Sábado, 8 de Maio de 1954
..

'O ·II8TADO

AV�A ••MO$
O�CAMPEo.NATo. CITAbINO DE. F���Bo.t PROFISSIO�AL:!PROSSEGUIRA', Do.MINGO? A' TARDE, Co.M O/Co.TEJo. EN-
'f� AVAl E PAULA R1\MoS. 'ESPERA-SE UMA LUTA 'FfTÂJ't!ICA NO. PRIMEIRO. CLA'SSlCo." DO. CAMPEONATO., TENDO.
"'EM '�ISTA ,AS jlONDIÇÕES DE AMBOS: .o AVAl C.9Mo. TRI-CAMPEÃO E o. PAULA RAMOS COMo.� CAMPEÃO. DO. "INITI-

.

UM" E 'VJENÓEnOR tOO ATLE'TICo.
u .. o ... a_ o_ o_ o..ce---,-�__••"_,,,,,,,,,,,••••,,,,.�,,,••,,,_,,

::.

E s P o r t i vo"
.FT�������""�D��l��Q��t�'''''''''--.'.I••''"�""""J""�"""""�"""""II..� Aiiij""""""""""""III"""",,"" ..

"O -E d
'c: : ,- sÓ,

-

.

r:

'.,

,'.' .l.8�
. "li �a'�" "<; ..

" C)'.-,'.',o l., . l
,

'
,

. .

CÁS�DOS E No.IVo.S X So.LTEIROS

minutos, Emídáeio . escapa

.pela ala direita e cruza à
meia altura. Recebe Ari

Silveira e vence mais urna

vez Mansur, assinalando o

qJ..linto tento doo Casados.
,( .,,,,-,,,-,�, ,- '1-.!

",.·�Pt!tf:;-W:......: ta..;. �

Aos 32, Evaristo pei'pe
·,.m tento certo de uma bo
i a cruzada por Emidácio 'e
-tOs 34 torna a J�lhar numa
bola. alta centrada por Os
mar. A partida �a�inha pa
ra o seu final 'e �os 38 mi
'1UtoS

.

Osmar que se deslo
cara 'pa�a a ponta esquerda,
'passa por Djalma e centra

I?tassâ .....por111j�l�a e'
.

cruza
. "esteiro. Evaristo falha,

p�1r;:l:·RuL<iúe"ával1ça 'e cén- rúais uma vez, mas Get.úlio
'� :"7>�_' "�,�..; �"-.-- '" ......�., :",' ;

t�·ti nàs 'pr'õJêimidadés d,a li- que' acompanhava o' lance,
uhà -défu:nd.o. A bola :eat.�ecebe dentro- da' grande á
'r(>cuada:n� grande,áreá pa- 'fea e atira violentamente
ra A6 :Silvel.ra"'-que finta'· �ados, conquistado' aos 10

, Mans�r, �.,�üi,Eã�l');� canto es.f conquistando de_maneira
querdoFveneehdQ:'Clímaccl brilhante, o sexto tento da
Pfl� segunda' ��z,: A�s '32 tarde.
minut�s, numa 'b�la cvtza�

.

._. d

clt. dl!l direita por �?1Jd�c.i�; 6 x 3 para a equipe dos
CéJrregaIl1 OsmaJ,",.,. Evari�to' <Casados e Noivos que tra
e AJ;'t. Sifvei�a para as;iIià:., ;':l·llZiram a superioridade
h�:r o· �.er.�eiro !�nto :.��s: '.4.<58 '''vete�anos'� sôbres . o�
CDsados.

,

'

" . ,.,:, . J ,�/bi:ótinhós!!..

/- .,_.�_,..,.,. :J'!
" .. ' '

.
_

_.; ,

. As equipes alinharam as-

Os S�lteir�� rêa1etri: �::vi'; "sírrl: " .

, ,- "
• .' •• -.J"'l' --. .

'(

§,orosan1�nte, com B�.tinho
"

c,1mandaIldo !s· açõ_es;':m�s CASADOS E NOIVOS
a defesa dos ,C�sados \�sfá - Jóão Gasparino, Dario,

,
firme,. pontificando

.

Platt e B r á s i 1;
.

Platt, Ge-'
. como um verdadeiro esteio, túlio e Haroldo; Emidácio,
segui�do-se�lhe

'

Har�ldo," Ari Silveira, Evaristo,
.

Os
Getulio, ./João g�sparino,' mllr e Rui.
Brasil e Dario;' todos atu

ando a' contento. Aos 38

minutos, Clímaco que dei-.

nutos . da primeira etapa,
.

Osmar cruza para Ruí, êste
cede a Ari Silveira que se

deslocara parã a esquerda.
Ari centra. Osmar recebe
dentro da �equena'área é,
quando ia a�rematli\r, surge
Evaristo, em plena corridá.
Chutam ambos para marca

rem o primeiro tento da tar

de, aliás de boa f-eitura. 18
minutos de 'lutá �e 1 x Q pa�
r� os Cãsad�s.'Aos �25, Os
mar receb� �de Haroldo,

SOLTEIROS -'CHmaco,
Mansur e Nunes; Louren
ço, J. Oliveira e Djalmaj

xara {) al'CO, cedencle o pôs- ,Nairto, Romeu, Ari Silv.a,
to a Mansur, assinala o' Betinho e Lopes.
primeiro tento dos Soltei-.

ros, terminando' a primeira
etapa com (Í marcador de 3
x 1, pró �asados, justifican
do, aSl)im,'a sua melhor con
duta no gramad�, O, segun
do tempo. foi iniciado com

uma grande réação dos Sol

teiros" ma� coube aos Casa-'
dos a ampliação do marca

dor.

Osmar organiza um ata

que pela, esquerda" rece-

-A' arbitragem esteve a

cal'go" do -Sr. Oln�i Lúcio

q.u� :te:ve .atuação satisfató

rí?, f�lhando, apenas, ao va:'
Hdar

.,

o -terceiro tento dos

Solteiros, assinalado em cla_
moroso impedimento.

NÚMEKo.S :D" CAl\lP-EONATO
CIT'AmNQM'PKOFISSIONAIS

VASCQ,DA GAMA 51
I

x ;VENDAVAL 3
Exeurslonandc, domingo

; último, à progressista loca

lidade de São José, o Ven
, daval Esporte Clube não

,
"foi feliz, sendó., nos dois

prélios ali disputados, der
ratado pelas contagens de
2 x 1 e 5 x 3,' respectiva-

,

J0GOS REALIZADOS
.

,

r inense de Bochas e Bolão,
estiveram em renhida luta
em 3 do corrente, nas can
chas da A. A. Barriga Ver-

_

. r· �

Confórmedívulgamos, ne- bendo de Getúlio. Entrega
alizou-s� .' sexta-feira últi- a Rui, que lhe devolve,

ma, dia 3� de ábrÚ, no cam- Dentro da grande área cru-

DO,. do Ginásio Catarinense, za para Ad, Silveira.que Guarán! 3 x .Bocaiuva 1

ã,.��ns���na{partida..de 'Jiu-- passa por Clímaeo e atira ••Paulà :Rám�s' 3' x Atlético 2

tE.��l:·e'b.t�-e' .Ca��a·o:S
.

e �?i-. s�nsacionalmente,. �o. c�nto ',. 'Imbitcl'bá'4 *, Figueirense 1
.

vos,x ,So1tE!iros" equipes .fer- direito, 'vencendo' Mai;lslH. '., .

" .. ,!,

mad;s pOl' fu�ci�náriós da' Era o quarto tento dos Oa

Ca'i!)l:�\.Ecónômicá
.

"Féderal sados, conquistando aos 'lO

de 'S;�fa Catarina.' A ,pa'r- "minutos do .segundo tempo,
tida 'teV'e_ um'. '��anscor�r Reacionam os Solteiros e '2

brilhf\nt:e: ' e :moyl�e�tádo, aós 15 minutos, Betinho,
tendo �s' O���do�' �� }{ôiw>s num tiro de fóra da área,
aplicaàq>�. ':�m verdádeil'.o diminue a contagem. Aní

"ban,�q.,'tí:e , bola" .na equipe, ma-se a equipe dos Soltei=

dos;�\��é>il�lh)s-: A eontágerrr ros e aos 23, Nairto, em

foi�de)t-x�'9;'à favor dos Ca- clamoroso impedim e n t o,
.- '�"""'�{:'��" :.� J"A' �. _' .,

• -

f,é'.d�S;;l
.

sderia ter
.

sido marca.o terceiro tento dos
�,,, Jlyi��. .� ,-< �

-

'. �

"'�T

maip.r;�;' o, tjtilivo . Evaristo Solteiros.". -,
. 7:',,>.

.t-
.. ..;.. •

nãó. tivesse' falhado na hora
, '�

H. ..deix�do "

de' assinalar. Com 4 x 3 no marcador,
"tentos que estavam na' "ca- atiram-se os Solteiros em

.ra", mas que nunca esit'V�- busca do empate, mas a dê
ram nos seus pés. Os ten- Iesa dos Casados suporta

.1.9s foram assinaladós na se- bem a carregada. Aos 30

guinte ordem: Aos 18 mi-

TORNEI6 INTER-GRUPo.S

•

r
••

Em continuação ao Tor
neio Ill\ter-G�u�os, promo
vido pela. Federação Cata-

" ;VENDAVAL ....:.... Valter,
An�stácjo (Guaraní) ., ,2 Lili, e Armando; Delcy, Pe-
Lando 11mbituba) 2 dro. R' h . MaurítyP' 1 (G')' 1

e osm a, I,
'; ito a uaram '.' .. , <,

C' h L' AI" D lesca Granadeiros da Ilha,
Harley (Imbituba) ..

'

1

I
orm o, ua,' ipio e u- ..,

,

, os. Grupos Chevrolet_e Ga-
Caréca (Im.bitu�a) "

. 1· arte, �
,

.

P h (Fg) 1 Paras, levando a melhor em luta, nas callchas da A .ac eco I uelrense· '

'

. . . .
,�

Jabó (Paula Ramos) :.: , .. :. 1 ;VASCO DA GAMA nas duas. partidas a equipe A. Barriga Verde, os Gru-
Edio (Paula Ramos) .. :::............. '1 M:aul'o, Raul e Nilton, Clé- Chevrolet, pelas contagens pés ZIG ZAG e CHEVRO-
Valério (Paula Ramos] .. ;............ .1 Wilson., de 513 a 490 e 574 a 506 4ET, cujo desfecho próme-E'rico ,(At1ético) , -:-.. 1 to, Jaci e Jorge; .

dLauro (Atlético) -

..:' : ' . .. 1 Armando, China, Jacó e pontos.
.

tE' ser os mais sensacío-

Dóca. Individualmente em, 10 nais, dada .o equilíbrio rei-
NEG.A:TIVO ,'.. i ,,:': ' 3 'f. I.. , N,ús' pHmeir�S'�: minutos bóla� destacaràm-se os se� naílte entre �s dois Grupos.

.
. "t·,_c;Jóo �"'(_.�.!;;. ... '\ . (,o.

,.. \,

Pavão, do 'Guaraní a favor do Bocaiuva
\

. . . . .. 1 notou-se melhor' eIitrosa- euintÊ�s bolonisfás: Nelson
-

A-O€\TlVIJ>OS VAS"A'DOS �

com 85 pontos, .0,svaldo e' I()__O.....f)__()�()'_'(""""'lIC�' �-+. ,mento das linhas do alvi-
A dr, b 1 (F'· .

) �;"
. � .;;. 1.

4�
"'

- , Osmar com 84 pontos, Rau-
.

sua 19lf!tNnse : "'" ..'." (" . • . f anil que. fazia perigar �a, to-
Soneini (AtléticO) �. .. .. . .. 3' d9 �nstante a cidadela crui- lo co� 83 pontos, Airton e

Ald'O (Bocaiuva), .

t'
.. , .•...•....••....... ' '3

tnaltina. Mario c�m 82 pontos, Amin,
Alcides (�.aula Ramos,) •.................... 2' Osmar, Nei e Valdemiro
MUtinho flíni19itu.'Lla) ; : . .• 1 ,_Mas pouco a pouco a e-

1
.

LeIo, (Guallaní) .• .' ' ',' . ;. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, quipe comandada por Chi- com.8 pontos, Gasparino,
'.

PENALIDADES MAXlMAS na tomou, c-o-nta das ações, Péssi, Nei com 80 pontos.
Erasmo, do Guaram, no ,iogo contra o Bocaiuva: No compu.to geral das 20J a'brindo Wilson o caminho

'esperdiçada.-
.

bolas fóram os melhores,

Orlando, do Figueirense, no jogo contra o. Imbitu- da vitória aos 71f2m., numa
165 pontos,�!:la: desperdiçada. escaPada pela direit�. Com Osmar com

Pacheco, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu- este tento cresceram ainda Nelson com 164 pontos;
')a: desperdiçada: I d I Paulo e Nei com 161 pon-

EXPULSÃO.
,m.�is os oc�is para i ata-

_rem o marcador para 4 x O.. tos, Airton com 158 pontos,

Tentos-de Wilson -e Dóca 2 Péssi com 157 pontos e Os- '

por·ordem .. Nestes três últi- valdo com 156 . pontos e

mos gools falhou lamenta- Humberto com 154 'pontos,
velmente o goleiro Valter, I Os pontos alcançados na

.ajudado pela fraca atuação' ,"rodada" foram' assim dis
tribuidos entre os bolonis

. 10 lugar - Bocaiuv·a,· Paula ,Ramos e Avaí, sem
do ,za;gueiro, Armando gUj!

Jonto perdido.!' '. 'não conseguia conter as fil� tas:

2° lugar - Figueirense e Imbitub�, com 1 ponto vestidas do consagrado e
Dragões da Ilha

d'd' Osmar - 165.per I o. veloz ponteiro Wilson.
PRóXIMOS JOGOS Com. este placard finali- Nelson - 164

. Dia 9 de Maio - Avaí x �ula)�a�os, sou o �rimeir-o período. A- Humlrerto - 154

... .pia 16 de. Maio - At�étic,o . x' 'f..ig�eirense, pesta : póz o .descanso r.egulamen.-
H�lio - 136

JapItal e Imbttuba x BocalUva, em Henrique Lage. I j Braulio - 141
tar vo taram os quaoros a

luta. Logo de saida China'
Nei -" 161

de cabeçâ envia pela 5.a
Airton - 158

Osvaldo - 156
\'ez a pelota no barbante,
apóz um� defesa parcial, de

2.0 Secretário - Alfredo- Valter. Daí para frente o

Borba;. Vendaval como que desper-
1.0 Tesoureiro - Arno tasse de. um sono; começou

Eisenhut; a dominar as ações com óti-

2.0 rresoureiro -.'. Victõr I
mas jogadas de seus defe�-., Mazzola"":'" 61

Kraus; sores qUe buscavam dimi-
Presado Senhor: ,r Diretor Esportivo - nuir a diferença, o qu'e con

De ordem do Senhor Pre- Gunther Stroisch; . seguiram por int-ermédio de
�\id-ent-e, levo ao conheci-: Diretor d-e Publicidat4@- Maurity 5 x 1.
mento de V. S., que, em

aS-1
Claudio Nocetti. Dominavam por co�pleto

�embl,éia Geral reafizada
. CONSELHO, FISCAL i os, vÚ;i��nte.s q�an�o Lua

em 14-4-5�, foi eleit� e e�-I ' p'residente -:- Maurino d� �po�tà d,�r,eit� assinala o

possadá a nova diretoria Miranda; :.,
. .

", I mais lmdo gool, da tarde,
do RENASCIM S. C., que Membros - Adelino A-' atirande . de fóra da ,área,

'�'egerá 01' d,E!stinos deste clu- . �aro,. Valei Alv�s e Hélio l �hdo,a "redonda�' morrer n�
be, no penodo de 1954-55. Pmto.' . angulo direito da meta

Presidente de Honra - Esperando merecer� sua guarnecida por Mauro. Aos
Alberto B�rrtschein; vali?sa'. atenção, apresen� .4�m. nOVàmente Lua num

Presidente ,Valter tamos nOsS0S protestos. {te tiro rasteiro e forte consig-
RENDA - Tehdo' a en-, Brognolij . elevà'da, �sÚma e cQnsldeo:- 'ná o último ponto da tarde.

trada sido gratúita, nã0 hou- . Vice-Presidente - Hilá- ração.. E com o time dirigIdo pelo
ve, é claro, renda� E por r;ió Ganske; Atenciosamente jovem Ara.() B. da Sílva no

isso, o calção do I
Evadsto 1,� Seci:etário - Osni Pi- Osni Pinheiro comando das ações o juiz da

ficou sem enfeites. nheiro; Lo Secretário por finda a peleja com a

CLASSIFICAÇÃO
",1° lugar - Guarani, Paula Ramos, Avai e Irnbítu-

ba, sem -pónto perdido.
'

.

2° -Iügar - Atlético, Bocaiuva e Figueirense, com

pontos, perdidos.•.
,

mente.

O JOGO

.Preeísamente às 16 ho- de, as. aguerridas equipes
ras t-eve início do encontro

dos Dragões da Ilha e Big

PJ!incipal entre ás equipes Boy, saindo vencedor nas

do Nendaval -e Vasco da duas partidas os Dragões da

Gama que, jogavam assim Ilha, pelas contagens de...

formados: 627 a 580 e 608 a 588 pon-

dJ

Guaraní' - 3- a favor e' 1 contra. Saldo: 2 tentos '

Paul; Ramos ''':_ :ia favor e 2 contra. Saldo: 1 tento
Atlético -.",2 a favor e 3 contra. Deficit: 1 tento

..

Bocaiuv.a '- 1 a favor ·e 3 contr.a. Deficit: 2 tentes,
Imbttuba c--. 4 a favor e 1 contra. Saldo: 3 tentos
Fíguéírensé' -'1 a favor ê 4 contra. Deficit: 3 tentos.

ARTILHEIROS
tos.

Como complemento
rodada jogaram nas can

chas da Sociedade Carnava-

Trilha, do Figueirense, no jogo contr� o Imbituba
JUIZEEt ··�tJE APITARAM

Fr.ancisco Prazeres, 1 v�z
Oswaldo Silveira, 1 vez

Saul Oliveira, 1 vez
,

ASPIRANTES _.

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

•
Big Boy

Amin ...,.,...151
Mario - 151

M. BORGES'

Recebemos e agradece-·
mos o seguinte ofício do
Renascim S .... C. - (Socie
dade Interna) - fundada
no dia 14-3-54:

Péssi,- 157
Jaime --- 64

Cardenuto - 70

Gasparino - 80
, Rosato - 131

.• Lange '- 142

Paulo - 161 .

Grupo - Chevrolet
Miguel Daux

......-

Melquiades -' 117
---------

justa v!tórià do esquadrão
local por 5 x 3:

.

No Vendaval destacaram-
se. Lili,. Pedro, . Córinh6 e

Alípio e Raul, Nilton, Wil-
wn e ;Jacó nos locais.
Com esta vjtória conquis

taram os rapazes da Crui'
de Malta mais um lindo tro

féu.

Egon - 147
Osnildo - 130
Otavio - 120

Mario - 131

'Paulo - 143

Henrique - 147
Valdemiro - 152

Grupo - Gatiams

Alberto - 122

Jairo - 1�7
. Vasel -'122
Poeta - 122
Bubi - 121

/

Floris - rn
Sabino - 135
Barbato - 126

Segunda feira proxima
dia, 10 do corrente, encer

rando o "TURNO"-estarão

.

PARA AQUELES QUE

.DESEJAM O MAXIMO

EM CORrEZIA

e EFICIENCIA
L

.;r},

Venele-se
Vende-se um terreno

sito a Vira CeI. Lopes Viei-

ra.

.
Tratar com· o Sr. Dante.

!3onetti, á Rua José
.
Cân

dido da Sllva s/no (No final
da Rua), ESTREITO.
Vende-se uma

de Sala de 'Jantar .
Vêr e tratar à rua Vidal

Ramos n. 38.

mobília

Vencl,e·se
A i Jton.6vel Mercury, :;ré:_;

JOtes d,� terras ,situados 1:0

fi�L.)l G<', rua Aracy Vaz
Callado � um dtio na, Se_·.,.

T!'JHlr

E<t!·�iic.

no C.ntório ào

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, ,

o ESTADO, 5Florianópolis, Sábado, 8 de Maio de 1954•

J� DE !!R!Q IDA !An�eZá'� IJ. E.":;S.
la, VARA DA COMAR(JA Silva, e�h:em�lfdo\,.'p�J; um "O.•;.,.:r.•e'A.r.,'-a. ;, ,Re'g'�-IO.,.·i'�I�,DE FLOrn,Al\W'P01.IS:, lado, .onde méde �tr..i�t-a ,ê , : IVI � O

trais metros, coni' proprie- de Sao,ta 'c."a.arioaEdital ele Primeira, praça dade da Associação Barriga
com o p1"aZO de vinte dias Verde e, pelo outro, onde COMUNICADO N. 1

,

-rnede 'trinta e nove metros D d
,','

e or em do Sr. Presidente-Capitão Ca- '

O Doutor Manoel Barbo- e cincoenta centímetros .:' �

sa de, Lacerda, Jui:z de Di- (39m,5�), com dita .de pelão Quinto Davi Baldessar, comunico às au-

d 4' V CI l' V' toridades civis, 'militares e eclesiásticas, .às
reito o. n. m'a, em exer.- ::\U( 10 icenze e uma ca- .

'

cício do cargo de Juiz de sa edificada no dito terre- tropas escoteiras e ao povo em geral que, a

Direito ela la. Vara da Co- no, construida de tijolos, UNIÃO DOS ESCOTEIROS' DO· BRASIL
marca de Flm'ianópolis,' coberta de telhas, forrada; vem de ratificar a chapa �scolhida pára a di-

,

Estado de Santa Catarina, assoalhada e envidraçada, reeão do escotismo em Santa Catarina no biê-
na' fÓ'1'11l,(L da lei, etc. 'com diversos compartimen-

.. . .
.

I

nio 1�54_;1956, cujos cargos é nomes se se
_
Faz 'saber aos que o pre- tos, em bom estado de con-

. guem:,sente edital de primeira servaçâo e suas benfeito-

praça, com o prazo de vinte rias, tendo o número 31, Presidente: Cap. Capelão Quinto Davi

'dia 21 de Maio próximo avaliados por duzentos e Baldessar
dias virem, .ou dele conhe- oitenta mil cruzeiros, que

-

Comissário Regional: Francisco X' -lVr,·,·
cimento tiverem q�e, no sai á margem. deiros Vieira
vindouro, ás 14 horas, à (Cr$ 280.000,00) Os imo- Secretário Regional: Pedro 'iVliranda li,:}
frente do edifício do Palá- veis acima referidos foram Cruz
cio da Justiça, á Praça Pe- penhorados a Theodoro

feira e Oliveira, o porteiro Haeming e sua mulher, na \
Tesoureiro: Washington Luiz do Vále

dos auditórios do Juizo, ação executiva hipotecária Pereira
trará a público pregão de que· lhes m,ove o credor Conselho: Fre� Daniel Krorner, O.F.M.
venda e ' arrematação á Jorge- Nicolau Berber. E,

.

Pedro Paulo 'Vecchíetti
quem mais der e maior lan- para que chegue ao conhe- Eugênio 'Vecchietti Neto.
co oferecer sobre a respec- cimento de todos mandou Florianópolis, 5 ele maio df_! 1954liva . avaliação, o seguinte: I -xpedir o presente edital, ' .

Francisco Xaxier Medeiros' Vieira
_ Um terreno situado nes- que será afixado no legar
ta Capital, á rua Emilio do costume e publicado na Comissário Regional
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, Capital do Estado

nos, medindo doze metros de Santa Catarina, aos vin

e oitenta 'centímetros de l€. e sete dias <lo mês ,de
frente, á rua Emilio Blum, Abril do ano de mil nove

fundos em duas extenções centos e. cincoenta e qua
de sete metros e cincoenta troo Eu, Hygino Luiz Gon

ccntimetros (7m,50) e sete zaga, 'Escrivão,' o subscre
metros e oitenta centime- vi. (a.) Manoel Barbosa de

lros (7m8Ó), confrontando, Lacerda - Juiz de Direito

•

Fundada em 1765

Com ês�, v�loV' V. S.
Ab..il'âo. urn6 ednt� que
lhe ..ende'" juro com·
pen�o..

'

e

§��§§l.\l§l.\l$ê§E§�lIlê leVA"';' PAI'A SUA re"idin-
,

,
eie, um lindo e útil presente:

'umBEUS$/MO eOFIlEde ;4CO aROMADO.
da la. Vara em exercício. � Aprocul"! hoje e NOVO
Confére Hygino Lúiz Gm:;"j t::J NCO GRICOLA
zaqa Escrivão da la. Vara. I � cr� 16'-'

'

... f'LQRIANÓPOLIS - SA�T" CATARINA __..........A..,

•

Irmandade S. J. do-s Passo-s-C -A S A
'e Hespital de Caridade �ROCURA-SE PAHA

ALUGAR

respectivamente, com a pro

priedade da Associação' A
ílética Barriga Verde e di-

Casa no Estreito, C0m

E D I T A L condução.fácil.Tendo água

..,p,eleqªcia� de Urd·, ,P-OUUCiI :�. ,-S-t}ci�� �_Expre.f'- ':flori806poHs ,: ..r..: �'�-!'''. '

., 'VERAYCRJi-·· .. �,;,�--- :�:'�,i..'.
_ �.... e_���! t�ês q�a,rto:, e quin-,

A.TENÇAOSENHO�DEE� FPOOGSSogIDORES .__E ARMPi�. ,

;..1 De,ordem do
sn.:. Irmão Provedor � d.e- a�ôrdo :com

; I com galpao próprio

ue lo preceltuado_- no artigo .98 �o Compromisso, ,faço �úbli-
�,Il a c ngarraíamentos.

A Chefia do Serviço de Fisc-ilízação de Armas, Mu-
"--<,,,' co, que, no dia 9 de maio, as 8,30 horas, sera realizada, Informando preço e Rua,

niçõés, etc" convida tôdas as pes;;oaspos,;midcras-de al'- . na Igreja do Menino Deus, Missa Solene, com sermão
mas de, fogo, q.ue

-

se acharem em atrazo com as taxas €te ANDRADE} & KOERICH
'ao Evangelho, -em comemoracão às festiviade da VERA

Iiesposta para Caixa

registrQ 'e porte de armas de caça e defésa, a 'comparece- "CRUZ.'
J

•

" stal 11, 361.
'rem, dentro do prazo-de 30 dias, 110 Servico de Armas' e T';'an�po'rte de cargaS' em geral entre Florianópolia,
Mi1_niçõe's,: rtesta capital, e, no interior do JF�tado às De-

j'
Curitiba I e São Paulo

le��çi�:S, de-Polícia, afim 'de procederem a necessária re-
.

Com �al{ens diretas e p�rmanentes
, v,!lidaÇão das taxas- devidas, Findo aquele prazo, serão' Matriz: ,- .i_! I,ORIANOPOLIS
consideradas clandestinas as armas não leaadzadas e su ..

,Rua Conselheiro Mq,frll, 135
ri j�it:âs1'a�..a}Jréerí.sa(j, -na:"fQT-ina-"da lei.

_C)

Fone: 2534' -- Caíxaj Postal, 435
;Flor�ariópolis, 24 de �abiil de 1954. End. Telegl".: SANDRADE

Alcid�s �astos de:.Âl·líí&jo, chefe do Serviço de Fis- xxx

calização de 'Armas, Münições, etc. Agência: - CURITIBA
_1venida 7 de Setembro $320/24

Fone: 847, (Linha Paralela) .

End: Te)egr.: SANrrIDRA
Agência: . .:.. SÃO PAULO

Rua Rio BonifQ n. 1247 VIl}GNIFICOS LOTES, 'COM FINANCIAME,NTO A
Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR LONGO' PRAZO SEM JUROS
End. TI�legr;: SANDRADE Oportunidade especial para aquisição, com grande

(Agências no Rio de Ja11,eiro e em Belo Horizonte com facilidade, de um esplend[do lote na VILA FLORIDA,
ESCRITO'RIO: RUA - CeI. Pedro Demoro N"I tl'áfrego mút'uo ati São Paulo com a Emprêsa de Trans· : ..ugar alto e saudável, e toda facilidade de condução. I

l.Gf.:� - Caixa Postal N. 7. Estreito' '"lOrtes Minas Gerais SIA.)
t Priviligiada loéalização, nas PROXTMIDADES DO ES- I

,I'!orianópolis - Santa Catarina, TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização

fCASAS À VENDA: VENDE SE Imediata. .

Ótima residência construída de alvenaria, cf 8 com-
-

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
partimentôs, à rua Stodieck, preço Cr$ 180.000}oo. I Po: moti,;1O de viagem, ven?e-se um quarto de ca- NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-

1 à rua Curitibanos, de alvenaria, bem instaladá, cl I ,�al, e�tl�� antlgo, composto de OItO (8) peças, ,por prl�ço Peç� hoje mesmo infürmações a

!l compartimentos; preço Cr$ 130.000,00., '

, I (le (;C�slao:, .' '.' ,
"

T' I
SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

1 conjunto residencial, tendo 4 casas independentes, '
" er dlarJamente, das 16 horas em dlante, a J.�ua V'- , LTDA. (SUBRAL)

construídas ele 'álv., é, parte de madeira, cl irist. sanitária, : dai fiftll:OS n. 50, nesta Capital. �"critório: Eclifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2..�

água encanada, .1u�, (,tc, Local: funoos da. Rua Generall
'

Gaspar Dutra - Estreito - preço do conJunto, '\

Cr$ ��������'madeira, novas, bem divididas, óti:m, água,
. ,�IAJ� QONf'O'RTAV€LMt:NTt:

localizadas à Rua Tupinambá - Estreito - preço de �CON!-ltrc O �Ul 'D013RAg, L
Cr$ 15:000,00- a Cr$ 50.000,00. . lOg OU"-LA" *nA

7�-1 conjunto com 3 casas, sendo UTQ:1 de alvenaria c
" ",' � VI1 ",2 de madeira, à Rha Cororrel Pedro Demoro, esquina c/ I

.

rua Sta. Luzia; -especial ponto para ql'Rlquer ramo de
negócio; com boa área de terra para construir; preço
Cr$ 370,000,00.

Uma easa recém construida, de alvenaría, tendo 10

compartil;lentos, inclusive garagem imbutida no próprio
J:l'édlO, casa pard' empregado etc.; sita à rua - Duarte
Schuttel, tcndo terreno para, mais uma construção, com
t:'f'nte à urr,a Rua projetada; preço: Cr$ �50.000,oo.

, TERRENOS
5 lotes à Rua Tupinambá, por Cr$ 50,000,00. t
2 lotes no Bairro Nsa. Snra. de FMima, por �

Cr$ 150,000,00. .'"

,
Além das, propriedadf:s já citadas, temos também,

a venda, .por preços baratissimos, inúmeras chácaras, ter
�enos para lotear, pontos para negócios, armazens bem
Instalados, confeitarias, sorvet�rias, etc.

IMPORTANTE - V. S.' desejando vender, alugar,
comprar, hipotecar ou inventariar; ,�asas, lotes de terra,
P�ntos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agên
C1amento Canto, das 8 às 22 horas, qu<�'�erá prontamen
te atendidos pelos seus dirigentes; A - r. A. C.; nõe
também à disposição dos seus clientes, um Departamen-
to de Construções, Plantas de Muros, etc.

, ----------------�-----

Para assistirem a referida sole,nidade,. ficam convi
dados todos os fieis, 'especialmente, .os 'Irmãos e Irmãs.

Consistório, 22 de abril de 1954.
José Tolentino,de Souza

Secretário

Terrenos na Vila florida.
, ,

{Estreifol'í�a
Imobiliátia- ::e Ag,enciamenm

CaDto-J,. A. c.

"'�
,�""""" {JASA

Vende-se ótima resindell-

da à rUé. Frei Caneca
133.

Tratar çom Olívio VaL:�:1-
te Vieira na rua

Souza n, 59.

,

C A�S A
\'onde-�e uma Ca, ", sli.a

à Rua Ruy' Barbos" nesta
C, rital.

�-,-,----�--�.,_-' ?�----+ ,/ -----,_--
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o QUE tiA' ... : ITIM_••• ,
l�� t!!!! no�!�I�:nc!�!!!!O���!bOS�!����l!��,

MANlFE�T0 do mes p. findo em Pôrto rido 'monumento histórico, ,(as.)' F�stino Teixeira,'

• earne ","'e'
'

'de 14)1 Alegre, a escritura de aqui- fim possamos inaugurá-lo 9liveira;:Prefeito; Tenente

COm', '. ' r" I" A convenção da U.D.N.
síção pela Marinha da 'casa ocasiao Semana Marinha Coronel De Paranho Antu.

já escolheu seus candída- d AI' t ent
. leníd nes, Presidente Comissa-o'.,REJEITADA -A la. PRO- natura do contrato e do seu Carne com osso a Cr$ 13,00 - ,

l'
on e nasceu o miran e corren e ano, cuja so em a-

tos. Dizem por aí que a IS- "Alexandrino de, Alencar" de constituirá ponto culmi- Ernesto Wunderlich, Vice,POSTA QUE' OFERECIA cumprimento". A partlrde junho, então, ta vai ser alterada. Que en- '

IX'
,

na cidade de Rio Pardo, Es- nante comemorações bi- Presidente, Biagio Taramj,CARNE POPULAR A SEIS O edital, no n. ,esta. o sr. JoãO. Santos da Silva, trarão Uns e sairão outros'
d d tado do Rio Grande do Sul. centenário Dragões e espe- no, Diretor Museu, Secretá,C'RUZEIROS - PORQUE belece apenas:" o ven e or submeter-se-ia aos preços ou entrarão outros e sairão. ,

f
' Essa casa será completa- ramos interferênCia vinda rio".NÃO S� SABE O RESUL. ao assinar? contrato ara tabelados pela COAP, que

uns. O Osmar Dutra (em
d 1

' -nente restaurada e nela,TADO DA 2a. CONeOR- uma caução e cem mi cru. poderia'alterá-los de acôrdo 1950 queria màtar e esquar-,

d além de um 'museu relativoR�NCIA.PÚBLICA??? zeiros, em moe a corrente com suas conveniências, e
f,eJ'ar quem falasse do P. S.

d 'bl ao Almirante AlexandrinoSegundo conseguiu apu- ou títulos da dívi a eu i- ainda Ó" "Concessionário ga-' D.) não estava e entrou cre.
de Alencar serão instalados

rar a reportagem de "O Es- ca". rantiria -:
o" fornecimento à I' 1 hpois, por a guma Jane in a

a Biblioteca Pública e otado", a concessão a título 'Onde está a garantia para populaçãõ,; de 10% ,da carne suspeita, dos f,undos.do ei O Museu ,da Municipalidade,precário, financiado pela a assinatura o contrator distribuida com osso, a ra- Creio que entre os cha-
'd 99 d Cód

,- A êsse respeito transcreve-Prefeitura aos Irmãos, Vi- espírito o art. 2 o o i. zão de Cr$ 6,00 o quilo. vões do momento, o mais
d P , 1

. se o seguinte telegrama:
-

dal, já tem seu prazo expi- go e osturas e_c aro: eVI· 'Inexpli.cávelmente a -propos- 'Importante é o 'que ,exig- "Almirante Carlos Silorado. De acôrdo com a lei tal' que, inexcrupulosos e ta, não log,ro.u parecer favo-
que cada bras,ileiro fale cla-,f . veira Carneiro+-e- 5.0 Dis-160, nova concorrência de- pessoas sem idoneidade i- rável. O u_mco e grande be-I 1'0 'e bom som, nem que pa-

-

,'t: trito Naval - Florianópolisveria ser' realizada. Real- nanceira, participem ua con- neflcíado seria o povo. E pa-
ra isso tenha que chupar'

d A :17 " 'bl' P - Congratulamo-nos vos-mente assim suce eu. u corrência . pu ICa. orque rece-nos que a Comissão
uma latinha de pastilhas.

,

f d ? sência 'efetivação aquisiçãode fevereiro, no órgão O i. não foi segui a esta nor�. ;ulgadora esqueceu o povo. Valda..
cial, a Prefeitura de Floria- A la. CONCORR�NCIA Porque, perguntamos nós? di

Marinha Gu-erra casa Almi-
, Sendo, como sou, can, •

rante Alexandrino.nópolis, abriu concorrência Em parecer de 3 de abril, A 2a.CO�CORR!NCIA' I,. data a deputado, escreve.rei Agradecemos veementepública para a concessão 9, Comissão Julgadora 'opl- A 7 de abril, a Prefeitura I' claro. ,Espero ,ser e eito, esforços presado amigo e,ssaprivilegiada "do Matadouro nou pela rejeição das três I ,;.Ibriu nova concorrência.
Posso s�r _eleito. Quero o realizacão, demonstrativaPúblico e consequente for- propostas, uma vez que não Novame� três propostas b Ih

. •

mandato para tra a ar pe- devotamento nossas carasnecimento de carne verde satisfaziam a requisitos do '[oram apresentadas: João
- la nobre classe comercial, a tradições e reconhecimentoao município. Examinando edital. Santos da Silva, Irmãos Vi- Proouanareíque pertenço. ropugnarei mérito' aquele ilustre brasí-o referido edital, como sen- Mas, uma_ delas; a do sr. :lal e Teófilo Schütz. Segun- '

a reforma da Casa a que leiro, Confiamos vosso com,sivel irregularidade, verí- João Santos da Silva, ofere- Jo a reportagem apurou, a
,

. irei servir. Reforma de ba- provado prestígio para ob-ficamos que êle não obede- da condições excepcionais Comissão Julgadora reunida

I se, de acôrdo com os últi- ter Sr. Ministro Marinha
ce, a determinadas normas para o fornecimento de car.: a 20 do 11\'s próximo passa. '

I C' �

mos figurinos. Aque a asa
com brevidade, meios fi.estatuídas pelos arts. 292 e ne verde. Observem: do, aprovou a proposta dos

precisa ter maior vitalida-299 dp Código de Posturas. Durante o mês de a,bril: Irmãos Vidal. Todavia, até
- 'de. Maior repercussão no

Assim, na letra b do artí- Carne sem osso. a Cr$ 15,00 o momento, o ato ainda não
go 299, encontramos o .se- Carne com osso 'a Cr$, 12,00 foi levado ao conhecimento
guinte: ""exigência de cau- Durante o mês dê maio: público, ficando o.resultado
ções para garantia da assí- Carne sem osso a Cr$ 16,00 em sigilo.

No dia 24 do mês passa
do, ioão Santos da Silva,

A direção do'
IAPETC

seio do comércio. Bater-me

ei por soluções altas, é ela-,
1'0. Pugnarei, por uma mais

equitativa tributação fis
cal. Não esquecerei, obvia-

I '

Desse Instituto .recebe-.
mos e agradecemos:
Florianópolis, 3 de maio

de 1954
ciRCULAR N. ,007/54

mente, a atual conjuntura
requereu iA Prefeitura, em

econômica 1JOr que a Nação
caracter urgentíssimo, o re-

atravessa. Cuidarei [ativa":sultado a que chegou à Co-
de um

d mente) na criação Ilmo. Snr.
missão, bem como certi ões ,

- órgão jurídico para.a defe-] 1 - Tenho a honra em
das propostas dos Irmãos

sa dos indefesos. Pensarei comunicar a V. S. que, no-Vida!, pais era' parte inte-
. .

d' ". (maduramente) nos demais meado por Portaria da Pre-
"'essa a na concorrencia. '

'

" . ._

� b '1' 80 d L'I
problemas que nos angus- -sidencia desta Instituição,Esta e ece o art. a eJ _._

127
"

I
.

d', tiam. O da produçao sera
i assumi, nesta' data o exer-

, que regu a o an amen-
.

.

,
_

,

de P f' I
naturalmente o numero um. CICio- do cargo de Delegado

to e processos na reeItu-, '" '.
-

d C 't 1 Não, fareLdiscursos chatos, Regional 'deste InjtItuto,ra a apI a, que, prdoces. mas, long�s ou compridos.' nesté Estado.
sos "urgentissimos" eve. l< '

rão ser despachados em 24 S,e. fôr ,(e pql'que nã,o?) e- 2' - Informo que, por
leito presidenté; ao final do oportuno,' que o dr. Rafaelhoras. Decorrem quase 15
lneu mandato nI'nguem- me G. Cruz Lima, meu ilustnd:as e a Prefeitura não se " ". v

,

manifestou. Qual a razão??? int�pi�á com "relatórios. Os ant�cessor, continuará a

APROPOSTA VENCE- que votarem em mim, parfl' pr�star sua valiosa colabo,

DORA
\ deputado; l,1ão se sentir�o ração a esta Instituição, na

:oubados. Não comprarei qualidade de Procurador.
automóveis para a reparti. 3 - Colocando-me ao i�
ção .. Não levarei para casa teiro dispôr de V. S., espe
os "documel1tos da Casa. 1'0 contar, também, com sua,
Não. adquirirei livros nem valiosa c�operação no sen

'nandarei imprimir os que tido de intensificar-se Sem-

Florianópolis, ,Sábado, 8 de Maio de 1954

De Urubicí
o SOb-delegado se camprolDste e
'Iaz comemoraç"õ �s desca,bldas

escrever, se os escrever ou

11guem escrever por,mim.

Não mistur-arei o meu di·
� -

aheiro com o da Casa, em,

bora aquele seja- pouco e

�ste muito, 'e na horà de se

:Jará.; sempre haja confu
ião. Garanto desempenhar
) cargo com ,seriedade,. Se

'l1'e faJtar talento, inteligên
cia, cultura, não substitui,
rei

_

tudõ isso pelo cinismo.

Votem, pois, em mim pa
ra dePllt�do da Junta Co'

Usando e abusando da deputado. Enedino (tibeiro,
,sua autoridade, o sub-dele- muito mais respeito lhe de7
gado de policia de Urubici, viam os correligionários,
sargento Luiz Teodoro Mar- aos quais sempre procurou

tins, outra coisa não laz se..- ;;ervir cpm dedJ�â'çãQ;,:;,Q, fa
não politica.,' A �ua fun_çãó to de nãe> h.a:ver"sido"iMica
agora é cabalar eleitores, do à r;eleição e�� l,Hid� o

pois quer que todo eleito. desa�ona.� Írijustàs e iíonde.
rado ul\ubiciehse vote, com náveis; pelós ,hóm��: de
a U. D. N. Além da cabàla, bem, essas festanças. que,.

"
.

\,

a segunda fupção do sub- procuram amesquinl1àr-Ihe
,d�l�gado é fornecer atesta. '0 nome." A opinião'�ública
dos de miserabilidáde! E' r�cebe.u tais demonstrações
só pedir. Pessoas com bens de fa,lta de educaç�o politi
de raiz obtem tais atesta..- ca com indisfarçavel repul-

A(! que consta, como men·
donamos acima, Irmãos Vi.

: daI, atuais 'distribuidores dq
carne verde à Capital, fi
nanCiada pela Prefeitura

que, neste ato, transgredi,u o.

n. VI do art. 74 da Lei 01'- pre e' càda vez mais, em

nosso Estado, a Política Pre

videnci,ária, tão brilhante
mente levada a efeito, em

nossO' País, pelo Excelentis
"imo Sr. Dr; Getúlio. Dor
neles Vargas, preclaro Pre.:
sidente da República.'

4 - Valho-me da opor
tunidade para apresentar a
-

V: S., no ensejo, os protes-
tos de estima e superior
éonsideração.
Atenciosas Saudações

Adil Rebelo
Delegado Regional

gânica do Município:,' pois)
não ouviu a Câmara Muni.

cipal, venceram I,l concor.

rência. _

Sabe-se que esta propos,
ta está sujeita' a uma revi.

são. daqui a seis meses. O
edital � claro: o prazo mi

nimo'para concess�o é de
ç:ois anos. Em outras pala
vras: '(), povo terá uma sa.

ti�fação durante seis meses.

E depois? Quem garantirá
, :JS preços?

DEDUÇÕES

dos. E at� crianças recem· sa. Condenaram-nas os mais

intransigentes adWrsários
do sr. Enedino Ribeiro, co.

mo gesto de ingrat�dão. '

Do exposto se vê a qU'e
ponto chegou, no seu atra.

biliarismo, o sub-delegado.

nascidas.

Para evitar a viplencia,
os elieitores pessedistas,
mais espertos que o s,ub-de
legado, lhe prometem voo

iar àté Úes v.ezes nos ude·
nistas. No dia 3 de outubro"
o resultado dessa campanha ,------��----------

mercia1.-
'

de desrespeito vai apare- BUM, ..

cer.
A análise fria e imparcial

de tais fatos leva a crer que,Hoje, no Grupo Escolar
há interesse em que a con-

,

d
. Modêlo "Dias Velho", supe-Juntamente com u emsioo•

• • ••

j
, cessão seja entregue a certa

1
.',

U b"
normente dmgldo pela Pro-

tas ma VIstos em ru ICI, .: _" . e d�terminada, firma, em
"

B l' L
fessora JaIr SImao da SI1-

como QS srs. e mo uz,' . . , . prejuizo das outras partki.,
1 01'

.

J l' C ,va, aUXIlIada pGr ementas
d "Esau Ivelra, oce 1 ar-I. . , pantes a concorrenc,ia pú.

doso, o sargento sub-dele-: personalIdades do Maglste- blica.
f·

rio Catarinense, será con-
M C" M'

.

gado resolveu esteJar a
.

' as, a amara' umCI,
. dIgnamente comemorado o ,

'

, _.derrota do deputado Enerli.
"D' d M-"

'

I paI que, -ate ago'la nao f01
la as aes

.

no Ribeiro, cujo nome não
C

.

h 'b 1 b
ouvida e nem siquer foi con-

aprIC oso e em e a 0- '. '

foi indicado para a Assem. 'vJdada a s� fazer represen-rado progralna será execu-
bléia. Deste o ponto conhe. tar na Comissão Julgadora,tado pelos alunos do mode.
cido por C1'uzeiro até a balo . deverá 4.&11' com serenidade

, lar estabelecimento, cuja
sa do rio Canoas o fogue, e cautela ,para decidir. Outros�im, que o' Con.

Diretora dirigiu amável
tório comeu solto. E só fo. O povo aguarda uma de· gresso Region�l será insta.

convite às Mães dos alunos
guek de as,sobio e de lágri, cisão criteriosa e acertada. lado em Florian6'pólis, no

para estarem presentes às
C 1

'
"

mas. E$sà atitude repel'Cu. om a pa avra, pois, a Câ- 'fIlia 10 de junho vindouro,' , comemoraçõestiu' muÍto mal em Urubicí, mara l\1:unicipal que:_, desde (tendo sido expedidas instru-
como' ,repercutira muito O ESTADO se congratu- já, deverá analizar os fatos, ç&es � todos ,os Sindicatos
mal em todo o Estado. ,O la com a ilus'tre ProfessoP-8 r�ra, ch,egar 'à conclusão l° de trabalhadores neste -sen
F<?dizi'o na representação e faz votos para que outros que tddps n.ós desejamos, a tido.
popular é ato de rotina, nos Estabelecimentos e Asso- qual, r��l�ente, deverá a- �edimos, no éntanto, que
partidos. E se ,os próprios ciações emitem tão oportu- tingir çs legitimos interês� ,as entidades õ que n,ão te.
-adversários respeitaram o no exemplo, ses do povo. ,nham recebido-até o dia 15

xx,

11"Çongre�so Brasileiro de
, ':.

Previdência '-Social
x

Comunicamos que, de a- de maio corrente as aludi.

�ôrdo ,com o que ficou de· I das instruções que se diri-
liberadó _no Rio de Janeiro,
em agôstó de 1953, o II

-,/ '

Congresso Brasileiro de
Previdência Social será re

alizad{)- ná cidade de Salva-;

jam, por telegrama, à Co
missão Permanente Nacio

naI, rua Tenente Silveira,
15, sala 201, Florianópolis.
Aproveitando o ensejo, a

Comissão p.ermanente l"fa
cionaI agradece' a valiosa

colabor,ação dêste Jornàl às
classes trabalhadoras, . que
se reunirão mais uma vez

,com o único objetivo de de
bater os problemas atinen
tes a Previd,ência Social.
Florianópolis, 7 de maio

de 1954.

p. Comissão Permanente
Nacional.
Ivo Gandolfi - Delegado.

dor, Bahia, no período de 2
a 6 de julho de 1954.

o. Relatório
·}do Presidente da llssembléia

Coniorme anunciam.os ontem, iriamos di
vulgar, em próxima edição, o estarrecedor rela
tório que o sr. Presidente da Assembléia, de
putado Oswaldo Cabral, apresentára na vés
pera, sôbre o estado das verbas do Legislativo,
arrazadas pelo seu antecessor, durante os pou
cos meses em que C1 Assembléia não funcionou.

Era nosso propósito divulgar o impressio
nante documento, na presente edição. Tratan
do-se, no entanto, de matéria muito extensa,
não foi possivel.

O relatório será publicadp em nossa edição
de amanhã, na íntegra.

'

Com esta notícia visamos também dar des
canso ao nosso aparelho telefônico, ontem a ca

da passo ligado, pedindo-nos infortnação' s6bre
o dia da publicação.

Amanhã, pois, satisfaremos a todos esee»
leitores, curiosos em tõrno do documento que,
se constituiu o motivo sensacional da sem.ana,
não deixa, contudo, de ser um documento pro
fundamente triste e melancólico.

EU,HEM?

À medida que, ante-ontem, o relatório do Pre
sidente da Assembléia ia alarmando e estarrecen

do, a�' fisionom:ias dos deputados supercialia
vam-se .... Havia como qhê um profúndo vácuo na

Casa. As próprias galerias sofriam um incoercível
vexame. Dir-se-ia que o quarteirão inteiro estava
submerso em inar1'edável abatimento moral. Nada
menos ,de 26 deputados escutaram a leitura do fa
moso -documento com os cotovelos fincados na car

teira e ambas as mãos fechadas escorando o queixo.
Apenas um aparte foi ouvido, em tom -sereno,

mais dirigido ao próprio aparteant-e do que aos ,pre
sentes. Disse o deputado Francisco Neve�:

'

,

- E ... depois ... era ... eu! Eu, hem? ...

'DE SAREGENTO A CABO'
Côn�am: qu_e na revolução de 30, :1;10 Gontes��do

um
-

dos ,comandantes telegrafou ao Gal. Gois Mon
teiro nos seguintes termos:

"Por atos de,�ravura peço-lhe seja promovido
a major o general Fulano".

'

'Em Urubicí, no momento, àcontece coisa pare
cida: o sargento Martins, sub-delegado, foi promo-
vido a cabo.

..

:
Entenda-se: cabo eleitoral da U. D. N.

ESPIONAGEM
Não. Não é espionagem russa. Apenas eu que

queria espiar na ficha do eleitor do Partido Comu
nista' - título n. 9.421 - para ver o que consta
sôbre as causas e o modo pelo que 'foi demitido.

Mas, no momento, não interessa ...
"CAUSA CAUSARAM"

Na Câmara Federal o deputada Ostoja Rogus
ki também foi desmascarado. Queria 6 milhões pa·
ra deixar de fazer campanha contra o sr. Lupion,
no caso Arapoti. Os deputados Guilhermino Olivei
ra, Parailio Borba e Flores da Cunha {izeram o re

latório. E o sr. Tenoriõ Cavalcanti, desta vez pacl·
ficamente, disparou quatro tiros de filosofia latina:
Causa causatis, causae causaram.

SILE:NCIO
Li um jornal de Blumenau, que o sr. Bornhau

sen, solicitado pelos convencionais, recentemente
reunidos nesta Capital, .resolveu assumir a direçio
da U. D. N.

Por aqui nada foi noticiado. Apenas comenta
ram que, durante a presidência do C_elso RamoS
Branco, o govêrno, de longe em longe, ganhava,
um veto na Assembléia e o presidente-governador
iniciou sua' gestão que nem o. São Cristóvão, ás
avessas:

"
, - ü- São Cristóvão, no estrangeiro, começOtt
ganhando dê 11 x O!!! (-

QUEIXA
Desesperado, aquele pai diziâ para o outro pai:
- Meu filho fo o mais vaga'bundo'dos estudan

tes. Màs é tão vagabundo, tãe vagabundo qu,.� ago
ra só quer estudar nos livros que o Volnei comprou
para a biblioteca da Assembléia!!!
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