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SITUAÇÃO FINANCEIRA

Ao tomarmos posse da Presidência, imediatamente

nomeamos uma comissao, composta dos três Diretores

da Casa, afim de que, em companhia do funcionário que

responde pela Tesouraria, fazer o levantamento do esta

do -das verbas do corrente ano, destinadas ao funciona

menta da Assembléia, bem como para relacionar os do

cumentos de caixa, comprobatórios das despesas feitas,
de 1° dejaneiro a 10 de abril do correnteexercício. TOTAL

,
Cr$ 308.068,30

-À Comissão desincumbiu-se da sua missão apresen-j" Acresce ainda que à importância gasta devem ser,

tando as seguintes conclusões: somados Cr$ .125.050,00 recebidos da verba do 'automóvel
Mercury, desta Assembléia, e que deram entrada na Te-

•

1° - Dasverbas destinadas ao pessoal variável, ma- souraria a 29 de janeiro do corrente ano, conforme reei-

terial de consumo, despesas diversas, num total de .... bo passado ao comprador, do qual existe cópia 'entre os

C e 13280804 fo a g' t uele período de 100 documentos enviados à Mesa pelo sr. Presidente da Co-
r.", . ,o" r m as, os, naq e e -

_ Parece-nos inteiramente
dias nada menos de Cr$ 1.024.000,00 (Doc. n. 1). missão Permanente.

2° - A Tesouraria não possue UÚ1 só, documento de Assim, os gastos foram os .seguintes: lamentável, declarou no

Não poderia, ao assumir o elevado pôsto em que me caixa, informando o funcionário que pela mesma' respon- Por conta de verbas orçamentárias. 1.020.012,10' SHI comentário o porta-voz

colocou a confiança da maioria da mesma, acobertar com de que sabia terem os 'mesmos sido encaminhados ao Ga- Por' conta da verba do carro Mercury . 125.050,00 I britânico, no fim da sessão

o meu silêncio, que será uma criminosa conivência, a si- binete da Presidência pelo ex-tesoureiro,' sr. João, Pio .lesta tarde, que somente

tuação caótica em que encontrei os serviços administra- Pereira, com a sua prestação decontas.r-
,

TOTAL � Cr$ 1.145.062,10

tívos, de cujo perfeito funcionamento depende a ativida- 3° - Que até aquela' data, 18, não lhe havia sido en- Cabe assinalar como anormais e merecedores de 're- quarenta e cinco minutos

de e a eficiência de um dos Poderes do Estado. Seria as- . tregue o cofre da Tesouraria, razão pela'qual' ignorava paras, os fatos de que tenha o ex-Presidente retido até à �. tenham sido consagrados ao

sumir a responsabilidade de um ativo quasi inexistente I se existia no 'mesmo qualquer' importância, "� ° presente data, indevidamente, em seu poder, documentos' restabelecimento da paz na

e de um passivo por demais oneroso - e eu não posso A Presidência -informa que não encontrou. no, Gabí- de caixa que não lhe pertencem e sim à Casa, que foi ndochina, enquanto

deseJ'ar sejam levados à conta da minha gestão os atos do l nete quaisquer documentos de caixa;' bem. .como, tendo. quem pagcu=as despesas e que, portanto, é a legítima
que

.

tá
°

d 'd O 1 d
1�lêllS de duas foram perdi-

passado, que devem tão somente figurar na conta do ex- solicitado o compareci�ento do' ex-tesoureiro, a 21 de, 'lrQpne aria os ocumentos e,m apreço. ugar e tais

Presidente; deputado Volnei Colaço de Oliveira. abril, no dia seguinte obteve do mesmo a confirmação de documentos é, evidentemente na repartição competente las e m" discussões de prece-

Assim, aqui estou, no cumprimento de um indecli- que os doci j-ientos haviam sido entregues,' antes, do dia e não nó! pasta de quem quer' que seja; e de que tenha :iplento, levantadas na con-

nável mas também doloroso de�e:t'; =-- o de expôr aos 'I J6_de abril ao'ex-Pres�dente, pára obter a sua quitação € lançado mão de verbas contrariando o que dispõe o Art. erência, com. o fito eviden-

'S R tant d P t d d Pld t f t g d ' f 1.)6 s 2° do Ree:imento Interno.
rs. ,epresen antes o ovo, a SI uaçao e um os 0- que, naque a a a, aria en 1'€ a o co re. '

o � e de retardar qualquer pro-
deres do Govêrno Estadual.

i

Posteriormente o encarregado da Tesouraria infor- (Continúa na 2a pág.)
" ,_ '"
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Edição de hoje - 6'páginas Florianópolis, Terça-feira, 11 de Mãio de 1954_ Vrt 1M,

\
WA�HINGT?N, 10 (U. uncionáríos do Departa-

P.) _;;, O embaixador dos nento de Estado as-negocia
fi.:s!aio"s -Uuid6s�em �Ofidu� ;õ�s entre H(;,ndul'as e os

ras, sr.'Whiti�g Willauer, �stadQs Unidos, tendo . em

partíu, 'precipitadamente, 'lista à conelusão de um

por via aérea" na sexta:' ícôrdo de ajuda militar, se

'eíra '..à noite, para reassu- .'ão aceleradas, 'e uma mis
.lÍr o pôsto, abandonando, ;ão militar americana parti
vários dias de sua perma- "á, por via aérea, para Hon-

.

't3ncia nesta capital, aonde duras, �uito breve_, a fim
'ôra chamado, faz algumas le dar assistência' ao em-

1 I' d
....."

sell)anas ·em cohsu ta, pe o oaixa 01', nas. suas conver-

;8CÕé:S cbni� o :"governo �.� -" ,-.... ,

a.ept\blica da América C-en-
./.' ........ ;;;;r
tl'aI. ;

.

/ '

..

O acôrdo de ajuda mili
tar projetada se'melhante.. -

ao 'que lhe ,foI. concluldo pe
los Estados Unidós com 2e

Nicaragu�, permititá a'Hon-
.
duras receber dos Estados'
Unidos, material militar pa
ra as suas forças àtrriadas�

o' 'Relatório da Presidencia da Assembléia
AS 'VERBAS PARA UM ANO CONSUMIDAS EM l�RÊS MESES, DURANTE, AS FÉRIAS, PARLAMENTA,1l.ES. 'o EX-PRE

SIDENTE. CARREGOU COM OS DOCUMENTOS DE CAIXA. ESTÁ FALTANDO' DINHEIRO. COMPLETO DESPREZO PE

LA APLICAÇÃO DOS DINHEIROS PÚBLICOS. O CASO DO AUTOMÓVEL. MÓVEIS, M Á QUI NAS E INSTALAÇÕES
COMPRADAS, MAS QUE "NINGUÉM NÃO VIU". INTEGRA DO DOCUMENTO:

mau .havê-lo recebido, verificando, a existência em caixa

de um saldo de Cr$ 3.987,90.
Assim, de, Cr$ 1.328.080,40, restam, pata que a As

sembléia faça funcionar os seus serviços a importância
de..

De acôrdo com o que anunciamos em nos

sas últimas edições, publicamos abaixo, com

sub-títulos nossos, o relatório da e Presidência

da Assernbléia, 'apresentado ao plenário pelo
deput�do Oswaldo Rodrigues Cabral, e que

nos foi remetido:

Senhores Deputados:•

Cumpro o penoso dever de trazer. ao conhecimento

desta Egrégia Assembléiagissunto da maior importância,

pois se prende ao própr�o fun�ionam�n:o do P�d:r L�
gislativo - de vez que ligado. as condições administrati,

vas da Casa,

Saldo das verbas
Dinheiro em caixa

.............. ; .. 304.080,40
3.987,90................

• '10 T�mpo
!, Previsão' do tempo até às

1.:1 horas do dia·n.

o
Sómeníé'1ia' p�6�ihla s�mã-

,- -� "-
,� ('

,

'1 Q É vi.à . êle teimar"a:' Te-
gucigalpa. O motivo da sua

T9mpt'l'atura.- Em, de, partida seria uma greve
:linib.

, :-
.

1
que se �nifestou na.parte

Ventos - Do quadrante. norte de 'Honduras e que

.3u1; com rajadàs frescas. :
.

provocou uma paralisação
��nperaturas J

- Extre-I geral da· ,economia naquela
11as de... ontem: Máxima

I região. _

.

16,4. Mínima 13,0.
'

'" Segundo alguns altoS'

";lllvltS,'meBlO-ranClo no de
';Orl'C:r d� perí�dó.

RIO, 10 (V.A) - O di- Museu Histórico pel'mane

retor do Museu Histórico cerá fechado à visita públi-

�uer8m aumsnto . �e .. 331ári,
.

. .' ....

de crculacâo' das visitas. O oe duas turmas" uma para

.'l'casso nú�ero 'de servenies I vigilância e outr� para axe

não permte a organização cutar as mudah�as.
-

, .
'Nacional, tendo em vista as ea por três meses; a partir

obras internas. de adaptação de 1° de junho próximo.
/

:ê:i��o�: �;a�t;:���é,:�:� rn:s::��l�:i:,a:l�:í�:��::· d:, �.' Ruth
S3" da praça Marechal An-_ I eform�s de várias salas de

cora', tornou público atra- <..'xposição, a fim de se po

vés de edital, de acôrdo com
I
derem inaugurar novas sa

autorização do ministro da las, já devidamente planeja,.
Educação e Cultura, que o das. Não será possivel reali-

cal' essas tarefas �om (> és-

Hoepcke da· Silva
Aniversaria-se, hoje, a exma. sra. 'Ruht Hoepcke

da Silva, espôsa do nosso ilustre conterrâneo" sr. dr.
A.derbal Ramos da Silva, ex-,govemador Cio Estado. •

Dama_ que, pela deses- ,

�Hdada afabilidade de trato•.

,

'SUCEDEM-SE ÀS GRE- r poucos ,efeitos se notam na

VES NA ARGENTINA - vida da cidade.

fI,,' ABRANGEM 500 MIL I . Em princípios
-

do mês

OPERA'RIOS , passado, o ministro do Tra-
,nelh01' estima em nossa so

jeam, !la itinerário forçado BTJENO,S AIRES, 10 (U. " balho, Alejandro Giavarini,
"<_ ciedade, Dona RtLth, no dia P.) - Continuam estenden- deu um prazo perentótio de

CURITIBA, 19 (V. A.) Faleceu Waldo festivo de hoje, através das dc'-se as greves e movimen-: 110 c:lias, para a concl�são
Na '" cente homenagens ele qU,e será al- t ,1 " b Ih d d" d '

-
< convençao re -

Belmonte
(JS ue tra a o retar a o" e todas essas negociações,

r lent 1° d C 'tO vo, terá a lJrova do ap1'eço, .,

b
.

, e rea Iza a em urI1-, que Ja a rangem uns .... ?crem ao vencer o mesmo,
h 1 PSD :1 do respeito e da gratidão "'('O 000 '

a pe o paranaense, I !J =. ," . operarias" pois s� tanto a Confederação Ge�
fOI ir-cluido na chapa de LA PAZ, 10 (U. P.) conquistados na família ca- mantém 'o estancamento 1'411 do Trabalho como a

d t d f d
.

'

V't' d' ataque tarinense.,
'�'pU a os e el'aIS o gene- 1 Jlna o pOl' um entre os sindicatos e pa- Confederação Geral Econô-
ral Mário Gomes da Silva, :::é'.rdiaco, o sr. Waldo Bel- Praze'rosa e respeito- !rões, para a assinatura com mica, que r�presenta os

ex-interventor federal do iT.Ome, ex-presidente do Se· samente levamos-lhe os iwmentos de- salários, e I d'
.

d'm �n,prega ores, pe Iram ou-

Par"l' t' h'
.

d' .�"a'c) e ex-presidente p'rovi- nossos votos de felicidades, b t't
. -

t' la, e a e a pouco 1- " dll S I UJçao aos que expi- l1'Os dez dias em vista da
, retoJ' da Siderúrgica Nacio- "Úl'io da Bolivia. O extinto extensivos ao

-

seu ilustre I nu'am a 28 de ab�il. loagnitude d� problema.
nal. ..:ontava 60 anos de idade.! esposo e dileta� filhas.

_

-
, Niio obstante as greves, Os c,ontratos �ompreen-

.:••:...:...:..:••:..:..:..:...:..:..:..;..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:...).:..:..:••:..:..:...:..:-..:..:...:..:...:..:..:...:..:..:..:...:...:..�..�..�..!+.�..�..._�-�.+!..�...�...�...�......
O· ld

A t d ofen

T
bd - ,

��It'����� ..-, .... ��It'���.

10rna o gove1'1W, como que exaus o e -

d
'

d
·

h'
· I a os tao so na riqueza ou na pobresa dos erários. Ci-

de1' e insul�a1' semp1°e ?s. meAsmas pe�soas; .

acolhendo U O e In e IrO I ên�ia jW'idica, regras de hermeneutica, principios univeT-
Um algamvwdo comentarw sob1'e JustIça UnIca e fede- S�HS ele direito, conformidade de julgados, responsabi-
ruI, escreve o seguinte, a 1'espeito da magistratum: hdade moml, servidão à lei, integridade, estudo, cultu-

"Da forma por que pratica-se, no Brasil dóceis aos governadores; onde há' erlÍrios pobres, os 7a, tradição - tudo mercadoria que o executivo com-

a magistratura se torna dócil ao Executivo - juizes são hostís ao executivo. pra ou não cp._Tl}pra, conforme a abundância ou a falta
sempre que este poder lha prodigaliza de be- Não haverá, pois, no Brasil, senão juizes dóceis e de dinheiro nas arcas estaduais.

nesses, ou se torna hostil, e isso, via de regra, indóceis ao poder executivo. Tudo se resume em sabe?' TUDO E.' DINHEIRO _ eis o slogan do momento

Ocorre nos Estados de receitas fracas, que quais os Tesouros que< têm e qua:is os que não têm 'dinhei- oficial de SU1,ita' Catarina. -

nem sempre\ podem atendê-la conveniente- '1'0. Em o tendo, d:eJormCL, q'l.wi os governad011es plOss(tm es- Ao Presidente da Assembléia, tão logo se verific�u
mente". (Diário da Manhã, de 7 do corrente), banjá�lo, dissipá-lo, desbaratá-lo com os magistrados, a (L sua eleição contra os desejos palacianos, a U. D. N.

•
- justiça e o �ireito, definidos pelos julgamentos" são dóceis - pa10tido que o sr. Ostvaldo Cabral abandonara

A asnice da 'forma, untada de' orelhudos e7'ros

g1.a·1
ao exécutivo; em não o tendo, não podend�" por isso, ,manda ofe1'ecer uma cadeira de deputado federal, com

mat;cais, forçosamente exigi1'ia, para ;'echeio, o aviltmt. atE;n.der convenientemente à magistratura, as leis se vol, 18.000 votos flai'antidos no Sul 'elo Estado, com todas as

te conceito que encer-ra. iam contra os executivos, por que os juizes lhes são d€spesas pagas. TUDO E' DINHEIRO. Ao deputado
Por incr�vel que seja, o que se' lê, ali, é que os Es·

'I
hostís. '. ' .

E;stivalet Pires, líder da oposição, levam a me�ma pro-
tados 10icos possuem magistratura dócil ao executivo, Não pode haver maior apuro na injúria. posta. TUDO E' DINHEIRO.

-

.

Setnp1'e que este lhe p1'odigaliza benesses; e que nos I .. �x.ecutivo ,!,ico, de�sarte, §er.á e�ecutivo _semp-!,e v�- E :nqua-r:to essas tentati.vas de corrup�ão,. repelidas
Estados de' pouca 1'�nda, a 1nagistratura é hostil ao exe- tonoso, -executwo pobre, executwo se!1t rÇlzao. Nao ha, pelos 1'tSOS p12dosos, se desvJam para out1'Qs 'l'umos, em

cutivo por que este "não .pode atendê-lã conveniente- n? p.aís, �ustiça, _ ne� l�ls, �em d:relt?,. n.em ,1Ur,H;?rt� I busca d� fraque,�as hU11!anap, 'O' situacwmsmo udemsta Imente. dencw: ha, ou naa ha, dmhel1·o. Nao ha 1UlZ�S: ha

mdZ-j
se volnelfwa: ,TUDO E' DINHEIRO.

O insulto, requintado; no uso das exp1'essões prodi. viduos que juJgarn, a favor 'do executivo, s� '0 Tesouro Nadg, mais hd de sagrado� ,Nada, mais, se respeita:
galizal' benesses e não pyder atendê-la' conveniente-I

está chew, e contm o executivo-,. !e o TesotL.ro está vazio. .4quele facho democrático, ôntem símbolo da U.- D. N.
1h�nt�, coloca a magistTr;#um estaelual, no B1'asil, sob Nos E§tados não há magistrddos: há mercenários, j tmnsfol'mou-se, em Santa Cà-tarina, no bezl;!rro,de. ouro�

jui;;o: onde l/á opulência de elinheiro, os juizes são I'lae /llteJpl'ct<liIL os códigos e pTolatnm sentenças estri- TUDO E' DINHEIRO!
'
'"

,

N8 PIO paraDa·
'énse o ueo. Má··

rio 80mes

tabelecimento aberto ao pú-
;elas peregTinas vi1·tueles

,Jlico, visto como alguns dos
cristãs e pela sua nob1'eza

:ocais a serem modificados-ele e.spirito, desfruta df

EiJlado"
--� -,..

.

::-�, '»:

Parte da nossa edição
de domingo estava jã irn

'pressa, quando se verifi

cou um desarranjo em

nossa impressora, forçan
do-nos a suspender a tira
gem dominical, Aos nos-

sos assinantes e anuncian

tes apresentamos excusas

pela ocorrência, aliás in

voluntária e de fôrça
maior.

LBUle.lé,et
relardam811t

- \

GENEBRA, 10 (U. P.)

dem uns 2�400 sindicãto�,
i�om °6.00Q.080 de filiados.
Desde fivereiro de 1952

,l:iO forani concedidos au-

\lentos, com exceção dos
voluntários.

O nó da quest�g está no

eomunicado do govêrno de

que !Ião intervirá naS ne

!�uciações entre operários e

patrÕES, e de que pão se

"leverá conceder aumento,

se isso significa a alta de

p·€ços.
A Confederaçãq � Geral

l!�cGnômica diz que as exi

,:;ências dos trabalhadores

:,i'1O exorbitantes, enquanto,
por sua vez, a C. G. T. afir

ma que os patrões são in

tn:n�igentes.

'�rsn DA CIDADE ..•

UDENILDA - Só falta a

condenação!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A análise que abaixo realizamos, verba por verba" mais poder 'pag��o pçs.
'soai contrata.do- e mensa�ist�, _por

"

.1"';. ppçlêrá\nó�trar de melhor maneira, á ação discricionária falta de verbas.
.
;'

-r-, �' pouco criteriosa ao ex-Presidente,
'

"

VERBA 02-2-074
VERBA 01-4-163 'Material Permanente
Despesas diversas )nstalações elétricas

_
\

,

Eventuais
, Dotação orçamentária '................ Cr$ 30.000,00

,., '.Dóta,ção orçame,ntáriá pam o ano qe 1954 Cr$ .150.000,00
Despesas: As despesas eventuais são atendidas pe

lo Presidente da Casa, como de praxe e delas não se cos

tuma fazer prestação de contas, uma vez que atendem a

situações imprevistas, subscrtçôos contribuições, passa;
gens, étc, das quais nem sempre será possível obter-se
ou exigir-se"comprovantes. É verba que se destina a co-.

brir despesas' às'mais diversas e' cabe sempre a quem di-
'

,

ríge a reparjíção ou ° Poder, usá-la de acôrdo com as ne-

.õessidades do momento..'
'

,

,

Não teríamos arrolado, portanto, tal verba nesta

posição não fôsse o seu emprego feito' $em as devida
cautelas, de' modo a que dos 150 mil cruzeiros. votados n

_ Orçamento tivessem sido gastos, nos 3 meses e.l0 dia,
que vão de 1Q, de janeiro a 10 de abril, nada menos de 130
mil cruzeiros, reduzindo a'dotação para o resto do ano a

apenas .20 mil cruzeiros, tanto rriàis que o Poder Legisla
tivo não se achava em funcionamento.

Também acresce uma circunstância para "a qual cha-
.

mamos a atenção dos Srs, Deputados, que é a seguinte, e DespesfLs:
à qual teremos oportunamente. ocasião de voltar a nossa' 12 de janeiro Para aquisição .de má-
exposição: - a 10 de fevereiro: por conta da verba Even- quinas Cr$;
tuais foram empenhados e retirados de caixa 25 mil-cru. 5 de.fevereiro - Idem ; .

zeiros sob a seguinte rubrica: - "Para refôrço de des- • de março - Idem- .: � .

pesflS com aaquisição.de um automóvel. .

, 2 de abril- Idem --: , .. '-.'
O� dêrnais empenhos da referida verba foram feitos

da seguinte maneira:
, " ,TO'fAL .. : •..... '

c

•••••• ' Cr$ 40.000,00
12 de janeiro '," :. Cr$ 40.080,00

'

Esta Presidência, por faltada documentação de cai-
S de fevereiro '.. . . . . "J5.00Q,eo xa é 'por falta de quem informe, não pôde apurar quais
4 de março � I 20.000,00 às máquinas adquiridas para a Assembléia As diferentes
2 de abril 20.000,00 secções informam não haver .recebido no corrente ano

,

7' de abril ._, f'l' • • •• • • • • • '10.000,60 .; qualquer máqaína. Acresce, e se verá pa parte das .dí-
qu�, COITLaquê1eso25 .mil- cruzcíros totalizam 130,000,0.0. , vidas, que existe aíndaa pagar uma, de-escrever, na fír

. '"

Estado da verba, para O· r.eêto_ do aRO Cr$ 20;000,00. llla Mac�ado �, qa., máquina está q�e',deu
• entrada na

,

VERBA 01-4-197, '

Assembleia em abril de 1953. ,';" ..... -: '.,.

�a�sagens e bagagens da Mesa e d-eputados quando 'em � VERBA 02-2�082 .

viagem Material Perrrianent�'
Dotação orça,mentária;

'

Cr$ 260.000,00,
-

Móv'eis e utensílios
Despesas: .

_'
.

/ .',

Dotacão orcamentária ; .. . . . . . .. Cr$ 50;000,00 Vetba int(lcta
, 12 de janeiro de' 1954 (5(}.OOO-,oo ,

�.: Despesus:
,>,

,,;

•

t-
, VERBA ,02-4-161

,

' 1 de fevereiro de 1954 '21()':O,60,�: côm. a designação ' 12 de janeiro' - Para .f5agamento' de, m6� .
Despesãs postais, teleg1'áficas e tt:ilefônicas'

"Para c,ompra <;l� ,um automóvel";' veis e utensílios Cr$
.

20.000;00 Dotação orçamentária Cr$ 10.000,00
Estado da verbcr-- Completamente esgotada. 5 de fevereiro - Idem : 4.000,00. , C'a' fA ·braDI·lo' '·roA Assêmbléia nã_9 poderá filzer-se representar em 4 de março _ Idem .. . . .. .. 10.000,00

�

Despesas: , ti
.

. i1.
'

qualquer reunião, congresso, etc., para que' fôr convidada 2 de abril - Idem .

'0: : � . . .. 6.000,00 12 de janeiro Cr$ 3.000,00 'para á Rossl.áe seja d@)nterêsse'do PQvo 10' seu, comparecimellto atra- 5 de fevereiro
, . . . . . 1.000,00

vés de rePresentação oficial, pois não há saldo com que T'pTAL ; . ,,' .- ,.\ ;Cr$ 40.000,00 4 de rparço . .. .. .. .. 1.000,00 RIO, 7 (V, A) - "Im-
se possa atender a despesasld·esta ·categoria.· Estado da�verba: - Cr$ 10.000,00 2 de abril :�_:/:'............... 2.000,00 possível provar q�e o :"café

.

VERBAl 02-0-031 Pelos ,mesmos motivos acima eXpostos 'não foi possí- brasileiro exportadQ para a
Pessoal Fixo '_ vel apurar quais os móveis e..ntrapos" na Assemb)éia. TOTAL "

_. , Cr$' 7.000,00 'Fcheeoeslovaqui� vai 'pa-Diária'S-l , VERBA 02.-3-091 Estado da verba: - Cr$ 3.000;oq ,

' ",'.
.

.

Dot«ção o1'çamentárin' : ... "': • : . ,�... '

.. ,; Ctt 12:00(i}tQ� \ ...A, Mtit'erial de c!'o�sttmo " \
,

"

,.",
A pal;{at: Cr$ 6.HI�,50" inclusive as lllens�lidades do I

ra Mos:ou -=- dIsse � �r. Ar-
Desp�sa$:' .

.'
I
_, �..

'

1 .,' {" j� �-AcE!ss6rios e mate"iial, q,e co�el'.vação âk veiCulos 'aparelho 2.523, de fevereiro a abril, num total âe ..... '. gE-wGUlmaraes, embaixador
1 <;le fevereiro de, 1954 3.000,00! Dotaçãó o1'çamentária ..

',:
..

'

�: � t Cr$ 25.000,00 Cr$ 218;40. !sse apar..elho está colocado na residência do brasileiro em Praga duran-
23 de fevereiro de '195,4 .: , _ 3.000.,00

'

ex�Presidente.' te três anos chegado a esta
2 de abril de 1954 ... .-'-

' '

.

3.000,00 Despesas: VERBA 02-4-167 capital, dep�is de �posenta-12 de janeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 10.000,00 Despesas diversas
5 de fevereiro '

.... '

...... , .... ; ,'0 .... .. 2.00Q,00 Fôrça e luz
4 de março .•........•............. " 3.000,00 Dotação orçamentária

_

... . . . . . . . . . . . .. Cr$ 6.000,00
2' de abril ...•-. ',' .. ; ... ',' ... -. . .. . . . . &000,00 f

-

IDespesas:,TOTAL .. '; Cr$ l8.000,00 4 de março Cr$ 2.,.000:00
Estado da ver'ba: - Cr$ 7.000,00, 2 de abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,00
Acresce que desde o dia I.�

. de fevereiro a Assem
bléia dispõe dQ carro Dodg'e cc:>mprado e, qu_e deveria es--'

Pessoal Variável tal' �m condições tais que não estivessem a e}(igir repa-
Contratados. ros, conse!'tos e melhor�mentos. ',.

�,

"

Dotação! orçamentári� .; ... � ... , .. :.. ,'; ��$ 250.000,Óó ' "De lá: Para cá foram' e-;Upenhados 8 mil' cruzeiros,
Déspes(Ls: " ; "

.

mas já h.;í consertos; co;mpr�s de· câmara 'de ar, 'etc., fei- �'

12 de j�neiro de 1954, -,- despesas dé "

',;' tos ,e cóloÇ.ados no ref�rido ça;rr,p.. -' ,

.

I Dotação orçamentária .

éontràtados ;. . . . .. 40.000,90' 'A d�vidq a�urada, até e�ta data é a seguinte: Despesas:.. I
l' de fevereiro - Subst�ttiições Jia Ta-' ) Irmaos Amu:r - 1953 e 11954 '," � .. Cr$ 25.918,70 12 de Janelro - Para pagamento de. des- .

quigr.afia e õutros funcionários ,13.l36,oo Irmãos A,Írtin _.,.:.. 27 de inarço . � � . . . . . . ,2.490,00 "pesas com livros -

',' Cr$ 20.ÓOO,00
5· de fevereiro - Contratados d�· feve-

.

-

Irmãos Amin .:...._ 9 dé j4nei1'o 140,00 ,5 de fevereiro - Idem '

,. . . . 8.000,00
46.000,00 , Meyer & Cià. : .' , .1 ,...... 483,00 4 de março - Idem -:............ 12.ÓOO,00
6.86.4;<}o C: Ramos & Cia l .. ,:-.. ;.

'

,.,;' .._ 33.538,50 2 de abril, � Idem
". 20.000,00

46.000,dO '" .

• .'

'. .

- Idem '. 15.000,00'
TOTAL '

.- .. : ....•.....•....�,Cr$." 62.570,20
VERBA,Ó2-3-095' TOTAL

� ......•... Cr$ 75.000,00
..Materíal de cón'sumo Estado d(l verba: - Cr$ 25.000,00'

, MeyerJ Rio.
,

Combustíveis .e '.lubrifica'fl,tes J:.. Biblioteca informa não haver comprado no' cor-
.

Dotação orçamentária ..... ; ....•. : . ; ... Cr.$· ,50.000,00 : rente ano um só .volume, nem ter mandado encadernar
Despesas:

. .' .

" 'um só dêles.
..'

"
.

12 de janeiro �
". Cr$" 15.000,00 I . . .'

As dívi�as
. A

•

5 de fe;vereiro ..•...... '. . . . . . . . . . . . 4.000,00 As dIVIdas at� agora relaclOnadas por esta PresIden-
.4 de, nia·rç.o 0••••••••••• � .. �.

� •• 0.,0' •••• �.OOO,oo cia monta� .à ,apreciáye� quantia de Cr$ 269.183,60. .

_-
2 de abril

-

�. . . . .. . • . . . . . . . . .. 11.:000,00 Por mais incrível' que pareça, da parte de uma pes-
...-------.- 'soa a quem por duas vezes foi aberto um crédito de con-

TOTAL
'

� Cr$ 35:000,00 'fiança pela maioria desta Casa, homem fo�mado, supos�
Estado da verbas - Cr$ 15.000,00 ;�'

- :
'. ,

tamente capaz, o ex-Presidente Volney Colaço 'de Olivei-
V.ERBA 02-3�Ô97' ,

ra demonstrou_uma completa incapacidade administrati-
TOTAL � , " Crf '40 ..o00JOQ , , Material de, consumo , va @u então temos que admitir num completo desp.rezo
Estado da verba: ---:- C'r$'60.000;ô'o

'
.

-
.. " , "

,.,._

Fdrdamentos ' da sua parte �los dinheiros públicÇ>s, por cujo emprêgo
• ,Assim, Senhores Deputados, a' Assembléia disPõe DotaçãQ_p1'çctmenÚh'ia ' Cr$.- 60,000,00 junto devemos todos zelar, porisso que é o suor, o traba-
para pagamento do seu pessoal variável 350 mil cruzei- ,

'. l.hq, o sacrifício do povo que êles representam;
ros, o que dá um duodécimo igual a 27.500,00 que podem 'Despesas: S�bre 5> estado lastimável das verbas, acima assina-
ser aplicados mensalmente. Entretanto, ás despesas vão 17 de fevereiro . .. Cr$ 30.000,00 lado�- que ,ainda que r.egularmente aplicadas atestam' a
a muito mais, pois verificaram-se ,as seg�intes:

_

22 de março ,..................... . .. 30.000,00 sua, incúria o'!-!· ° seu propósito de entravar o seu suces-

Em j�neiro, ..
"

'. . . . . . .. '46.500,00
.

�orJ qualquer que ê�e fôsse, eu como qualquer outro, há
,

Em 'fevereirb .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47.800,00 I TOTAL ;:, .' ,Cr$ 60.000,00 o peso de um passivo que não se justifica. -

,

Em marco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.400,00 Estado' da .ve1·ba:, � Totalmente esgotado. . Vejamos entretallto detalhadamente as cantas. '_
A �re,sidência apui'ou terem si�lo distribuídos os far- Na VASP

TOTAL Cr$ 147.700,00 damentos ao pess,oal que o recebê, 'ben'1 como .lmportân-':: 'Por passag�ns fornecidas a diversas pes-
e,?Ccetlendo de 65.200 éruzeiros o que poderia ser gasto. cia em .-dinheiro para a aquisição de calçad,os e outras pe.-

.

so�s, d,evendo correr tais despesas pe-
�\.;,\êresce, e ch.amo em especial a atenção dos Srs. ças.

.

.las� ve.rbas Eventuais - ás concedi-

,DE\p�tadós para o fate, que foram empenhados, até a da-I Não pôde, por falta de dOCumentação, apurar ° cus- das a extranhos e passagens e baga-
.ta da Instalação da _Assembléia, das dU<;ls verbas 02-1:-021 to de cada um, acred�tando, \ todavia, que tenha sido apli- gens da Mesa e deputad.os quando em

e.,02-l ...022" Cr$ 192.000,qo: Se se pagou ao pessoal a im- cado devidamente a verba. " viagem - (Doc. n. 4) .. '.' . . .. Cl'$ 6.1�9,00 .

p"rfâncfà de Cr$ 147.700,00, segundo o documento n. 2, VERBA 02-3-100 Na Cruzeiro do Sul

Jalt,q'.:.e'fiJlf.�_r �:aplic,ação dos Cr$ 44.300,00 restantes.' Material de c.Qn,sumo �, Idem, idem, (Doc. 1').. 5) Cr$ 34.393,70
�>� \"N�? ����an;i do doc. n. 2 nomes de outras peSS02 Material de Expediente' .,.

, Na Tac ,-

que possaJ;n""fe�recebido os referidos 44.300 cruzeiros (:" p�taçãQ orçamentária , :'. . .. er$ 170.000,oó "', Idem, idem, (Doc. 1). 6) Cr$ 10.780,7o
yeyba n�o""pgderia ser aplicada, legalmente, em ,çutro Na Panair
firls. ., -

,-

DespesQ.�: "., "'�",
,""

,
� 'Idem, idem, (Doc. n. 7) Cr$ 7.945,10.

Cumpre inv�stigar e apurar em que f6rápu'cada_a 12 de _janeiro - Pagamento dlá. mãterial Na Varig,
dita. diferencª, !lma�, vez que dentro de pouco temp-o esta .de expediente / .."_.,. __ .. Cr$ '70.000;00Pre;rdência '�e el1contrai'á na dura contÍlJgêncla de 5 d� fevereiro - Idem '. . . . . . . . . .. 14.000,00

TOTAL '. " Cr$ 135.000,00 exército, relacionados com

EstarIo da oerba: - (�r$ 35.000,00 uma .conspíração para der
A Presidência mandou fazer um levantamento do rubar o. govêrno, Ao todo

Despesas: material de expediente entrado na Casa e adiante de-
.

já foram recolhidos quaren- '
.

12 de- janeiro - Para pagamento de ma- monstrará o.existente nas diversas Diretorias.
.

1 1'"
.

C oi! 10 000 C 1 'ta e cinco pessoas. ,teria e étríco s . , '- r., . ;00 urnpre ressa tar a enorme dívida que existe, de
< 5 defevereiro - Idem , . . . . . . . . �.500,oo compra de material de expediente, somando:

4 d�: março - Idem 3.000,00 N{t, Imprensa Ofic{al
2 de abril - Idem . .. .. . . .. 4 ..500,00 De 1953 -v••• : ••••••••••••• Cr$ 1&.061,50

. . ,'.
De 1954 10'.351,00

,TOTAL
'

' Cr$ 20.000,00 Machado & t'ia.
Estado da verba: - Gr$ 10.000,00 De/1953 .

Esta- Presidência nã9,logróú encontra],' na Assem- Livraria Recorde
bléía quem informasse a respeito. de instalações elétricas.

-

De 1953 e 1954 ;... Cr$ 62.144,90 siona fracassos imprevisi,
.ou material elétr!co fornecido, quem o tenha recebido pu' Ljvraria Pedro Xavie.r ...........•.... Cr$ 785;00 veís.Benhores agricultores
aplicado.

.

Dimatec Ltda. de, todo o Brasil, banquei,VERBA :02-2-078., i' De 1954, .' .. Cr$ 2.747,00 .

t
.

li tMaterial Permanente Greka Importadora Ltda. ' ros, negocían es, jorna IS as,

Aquisições de má.quinas De 1953 Cr$ 3.188,00 intelectuais, tomem nota:

Dotaçãq orçamentária -. Cr$, "-50.000,00 \ "Gotas Mendelinas" é, o

TOTAL : .', � Cr$ 105.722,90 I grande reanimador dos ner-
A falta de documentação de caixa nos impediu ver i- vos. "Gotas Mendelinas" �ficar em que material de expediente foram empregados f' .

d
.

I
.

l'
.

d
no corrente ano os 135 mil cruzeiros -acima assinalados,

o orrru ave estlmu ante a

sendo que o material existente' nas diversas Díretorías e vida. Sem contra-indicações,
Secção da Casa não permite justificar tão elevado gasto. adotadas nos hospitais, re-

. Embora e consumo de material seja o maior possí- ceitadas diàriamente por
vel.,__ excessivo mesmo, devemos 'lembrar que de janeiro centenas de médicos ilus
a abril a Assembléia não funcionou e que ° consumo da
Comissão. Permanente foi míaimo.

Nã'O se 'trata de pagamento de material usado no ano

anterior, pois êste consta das faturas e notas de dívidas
apresentadas a esta Assembléia.

Ainda, depois de feita a presente exposição aparece
ram outras contas,

4 de março - Idem
.

2 de abril - Idem
.7 de, abril - Idem

15.000,00
30.000,00
6.000,00

'Prisões�no

Egito
CAIRO, 7. (U; P.) - O

Conselho Revolucionário a-

nunciou a prisão de mais
vinte e quatro oficiais do

CONSELHOS UTEIS
AOS FRACOS SENIS
No século da atividade, o

Cr$ 11.445,50 des�ontrôle dos nervos oca-

Prisãó dt,. 180tre
CURADA, SAO:DE

Cr$ 100.000,00__ . NORMALIZADA "

VENTRE·S'AN

20.000,00
4.000,00
10 ..000,00
6.ÔOO,oQ

VERBA 02-4-151
Despesas diversas:,
Agua e esgotos'

-Dotaçiio orçasnentério. " . Cr$ '5:080,40

TOTAL , Cr$.9.000;oo:
Estado da ve1·ba '

< • • • •
. ,3.000,00

'"
" Com esta verba são pagasas diárias dos motoristas

-

quando em viagens� É uma verba insuficiente, pois assi-'
nala, a possibilidade de um gasto de ape1').as mil 'cruzeiros
ménsais.-As possibilidades atl.lais, com o gasto verificado,
não vão: além de Cr$ 333,333 por mês.

'

,

VERBA 02-1-021 TOTAL ';; .

Estado da verba: - Cr$ 3.000,00
,

VERBA 03-2-067
. Material Permanente

Biblioteca

Cr$ 3.000,00

reiro '.' " ..

22 de fevereiro - Substituições
4 de março _:_ Contratados de marçO' ..

TOTAL Cr$ 152.0ÓO,q� I
'

Estado da verbas - Cr$ 98.000,00 /.
'

VERBA 02-1-022
Pessoal' Variável

Mensalistas
Dotacão orcamentária· ;

•

,

.;,
J. �.' ",

Cr$ 100.000,00

Despesas:, .
,

12 de janeiro - Para pagamento de men-
•

, salistas , . . .. 20.000,00
5 de, fever?iro � idem, -idem .;...... 8.000,00
de fevereiro - idem, idém .. . . . . .. 12.000,00

,._ \

(continúa na 6a pág,)

tres, o seu maravilhoso e

feito torna-se notado logo
nos primeiros dias de uso,
notando O!§ débeis senís, de
ambos os sexos; nova 'vida
e vigor íntimo no' 10 vidro
de uso, Sem, contra-indica-
ção, J':>J'as farmácias e drõga
rias. Re�mbolso aéreo" � ..

Cr$' 42,00.' Caixa Postal, 6..
Meyer, Rió'.

'� ....

ao. Acrescentou qúe só es:
tá habilitado a afirmar que
os tchecos gostaúl muito da
nossa rubiácea e que o al

goçlão é o produto que mais
vendemos à:quêle país.

,N:.ão�é purgante. Não dá.
cólicá. Não' vicia nem falha.
Nas farmacias e drogarias
locais. Reembolso' aéreo
Cr$ 50,00. ,Caixa Postal 6,'

PARA AQUELES QUE , '

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

T �ttt&' ,

I1EERL
PlRfEiçi?õ 5[/1 /C'UflL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ETADO Florianópolis, Terça-feira, 11 de Maio de 1954

Transcrito do J'ornal "O
, I

MARIANO", órgão das são, veremos que o "Senhor
Congregações .Marianas do

I
Generoso" de Gilberto da

Colegio Catarinense, damos, 'Fontoura Rey' é precisa
abaixo, a apreciação feita I

mente o contrário do gene-.
pelo eminente filosofo Pe-.: roso, á a caricatura da no

Werner Soe11, S. J. I breia, da liberalidade e da
A Bondade do Senhor' abnegação. E, infelizmente,

Generoso, por Giberto da! há tantos "Senhores Gene- I,
Fontoura Rey; ,FlorianóPo-1 rosos" desta laia, na vida

Ilis, 1953. - O autor do
I pública'

e na privada, nas

"Bambú Imperial" dedica, altas �odas da sociedade I
este poemeto satírico aos I corno tembém_ nos degraus
bonzinhos, Quem são esses

I ínfimos da escala social.'
bonzinhos? São os homens-i Pois, se tivermos a cora-

I que
reconhecem --:- ou re-I gem de ex�minarmo-nos

'PR UD � ]l,I fi III ( 11, PIT !l\ 'L"I Z
....

ll ," i O
W

.' , " • cônhecerram, Se fos�em'Ca-, unpar-Cialme'fite,;.veF-inC'are- "'<:M'." ',' E'l"� 1,"
�

fi
.

'[I' .', �Il· .. EIll tecIdo" de co-r �I-I pazes de tal -, no Senhor Il�OS que Fontoura Rey. pin- Sede em- Sõo Paulo: Rua José Bonifácio, 278 - 1,0 andar - fone 35�'a181

�a, um mo�elo,. mu,
ito

I
Generoso o s_:u represe�-I tou o r€t:ato fiel 'de 'cada Sucurscl em FlorianópoHs: Prç. 15 de Novembro, 9 • 3,6 cnd. - Tel. 1,637· ex, Postal'197

interessante: saIa, ro- tante geral Sao os que dâo '
um de nos. _ 'COMPANHIA NACIOt-.JAL PARA FAVORECER A ECONOMIA'

dada com dois_bolsos I
a sua esmola, qU,ando, po-I, Quem de rrós' dá a Deus,' ó;,

,

grandes, pespontados e
i
dem ganhar �lguma cousa

I
sem contar ? Quem Iuta por

Q. f' 't· I " 's· 'd" , d' �"'I:' ,- dum corte abaixo ,do' em troca: um pouco de �a-, Ele, Sua. I�reja. Seus sa- uer ser pro essor par leu ar! �D IC6.0 �s �SIIY� ores
, II ma uns votos nas segum-I grados direitos (que entre -

dê
.

di
.

� I ,�, de Horreneeoltsbusto continuando a
,

'

. _ A:"
,

• 1 Preparação por correspon encia, com Ireito ao I lUU JI'
.

_ I tes eleições, um louvo: num I p�rent:s�, sao a .garantIa 'exame oficial. Ato 4; de 11-,1941). 12 meses a Cr$ 100,00. '.mesma linha do� boI
I banquete ou no Jornal. I dos Direitos do Homem), I Peça pr�spectos, ou ja mande a 1�. mensalidade. Editar de GOD,v'ocacãosos. Gola esportiva, a- I São os fariseus do século

I sem importar-se com feri- A9S�CIAÇA EDU�ACIONAL Caixa, 589, - Faco saber aos que o presente virem ou dele tive-

botoan�o com um ú�i-I vinte,', São os "amigos do, das, com,�erdas ,m:teri�is, \ Sao Paulo..
rem co�hecimento que no dia 8 de junho de 1954, se-

co botão bem no melO. povo que 'escondem sob com a crítica - nao digo rão realizadas nêste Sindicato as eleições para a sua

I
I Diretoria, Membros do Conselho Fiscal e Representan-'.

as aparências de benfeitor" dos inimigos - mas, dos
tes da entidade no Conselho da Federação a que está

,Ivp·erlm0nJ'e b'oJ·e' a� s�as ladroeii',a�; sua ga-
!
amigos? Quem é que tra�a- filiada ficando aberto o praso de 5 dias, que correrá a

DA li ,i l�anCla seus :lClOS
-

e�- ,lha, sem procurar descan: partir da primeira publicação dêste, para o registro das
. BROINHAS' 'D'E CHOCO- ! Iím.: o seu eg�lsmo sem 11- sar? Ou melhor: quem e- chapas da Secretaria, de aeôrdo com o' disposto na "Ins-

I I h trucões" aprovadas na Portaria Ministerial n. 11, de, .;",L'ATE"
'

mites.
"

'

, que, oje, trabalha, I"ena- ,
.

11-2-1954. I

INGREDIENTES '
,

Se procuramos, no "Di-, mente? Procuram-se e ar- As ,chapas deverão sei' registradas em separado,
1/4 dé d t

. ! 'cionárioC ontemporâneo da
" ranjam-se empregos. Temos [sendo uma para os candidatos à Diretoria da entidade,

,

. e· XICara e man el-
, ' ,.. _ I'

,

2'a
'

I Lmgua Portuguesa', a sig-
' dois braços e duas maos Conselho Fiscal e respectivos Suplentes e outra para

o

o '4 d r d
I nificacâo da palavra "gene- I' não apenas para ' receber- os representantes no Conselho da Federação. '

0/ e xicara e açucar:, "

•
"

, Os requerimentos para o registro das chapas deve-
t

,1'050 , encontraremos as se- I mos, mas para darmos, parapre o '

rão ser apresentados na Secretaria em três vias, assina-
1 ovo

guintes traduções ( que, no trabalhar-mos até que nos

R t V' dos por todos os candidatos, pessoalmente, não -: sendo
fim de contas, dão no mes- doam os musculoso Quem

.

'epresenta,n es- '18,- I permitida, para tal fim, a outçrgada de procuração, 'de-1/2 xícara de chocolate
mo): nobre, magnânimo, é que se lembra disto? E

V d d (BICO)
vendo conter os requisitos previstos no art. 3° das "Ins-

em pó
d

: liberal, benevolente, leal; quem sacrifica-se, sem es- ).antes en e, -o'res
'

truções" e ser instruidos com a prova exigida no para.,.3 colhéres �de sopa e I
-

grafo 10, do referido artigo.'
'

, água valente, sublime. peral' outra recompensa se- Ra�o pecas automóveis. Precisamos de diversos Flo'rianópolis, 3,de maio de 1954.
.

1/4 "de xI'caI"a .d'e ," creme
não a consciência de tel�' para VENDAS PEÇAS BOMBAS INJETÇ)RAS MO� TURIBIO CUSTODIA DE FARIAS

-
' StO Inácio de Loyla defi- IESEL t 1 t' ar'os OTI '

, ",-' cumprido o dever? TORES D
.

au os em gera e es aClOn 1. -

Presidente
'

�d�, leite. ne assim a generosidade: MA COMISSÃO _ absoluto sigilo. Os candidatos deve-
.

::::-__--

.' ,l"xícara de maiiena.
, dar, sem contar; lutar, sem A leitura dos Versos de rão dirigir' cartas com referências á WIMAC LTDA., I

' - ,

"']; �ícar;à de farinha de importar-se com feridas; 'Gilberto da Fontoura, Rey, Rua Conc. Crispiniano, 20 - São Pau_l_o_.___ P1-HA A CIDADE" DI ,S. PIULO
, �rigo trabalhar, sem procurar ve'rsos que fluem e arras- Aceitá' representações de qualquer ramo, tanto

, - ',1" colher de sop� d� fer- descanso'; sacrificar-se, seW tam consigo o leitor, pode de sol quente. mas todos nós que preferj,- ,atacado COmO varejo. Tendo trabalhado durante 8
�',�e_nto em pô "

' espérar outra recompensa abrir-nos os,olhos. Pois, não E sorrateiramente mos a nossa vontade, as anos para importantíssima firma Americana, dil>-
<' ,_ �.1/;à.xícara de. noze; moi- senão a consciência de ter falta à verdadeira genero- Toma-o 'de volta numa nossas inclinações, a nossa pondo de largos conhecimentos. ,Cartas por obse-

::]' ,,.,
"

, . ' '

d d d
' quio ,para Leo, Caixa Postal, 13.554 - S. Paulo.''-''as., '

"

"
.

,

.

,feito a santa vontade de sj_dade apenas aquele que: noite fria", como i a e a suprema von-

,
; lYI�NÉiRÃ DE F,�ZER Deus. "Dá um cobertor num dia tade dê Deus.

;'�Q ESTAB.t·�
NO -LAR E' NA SOCIEDADE

Mãe
ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

ERNESTO XAVIER DE SOUSA
- Sr. José Licinio Lopes,

funcionário da Fazenda;
- Sra. Iolita Luz, profes

sora do G. E. "VidaI Ra

mos", de Lajes;
,
- Sra. Olga Borust, €S-

, I

pôsa do sr. Edmundo Bo-'
rust, residente em Mondaí;

,

- Sra. Maria Schmidt;
� Sra. Orlete Ferreira;
- Sr. José Edgar_d Eckert,
escrivão de paz em'Mondaí;
- Sr. Zenon Ortiga.

Ó Mãe qúerida; meu divino encanto,
Meu doce aféto, meu maior amor,
Para eu viver em lágrimas, 'em pranto,
Por que me deste a triste herança-a dôr,

Sinto acobertar-me ainda o negro manto
Da saudade de tí com muito ardor,
Porque perdi na vida tudo quanto
Aspirava do meu jardim em flôr.

Já não me queixo mais de ter sofrido
Tamanha mágua, em meu peito dorido'
Pela paixão que muito me consome! .

I
---,--------

• PLACAS SII'ILITICA8.

Elixir de Noouelra !
114IIÜCa. culllar •• tra.

t••••t. da .!fUl••

,Queixo�me unicamente da orfandade
Na qual fiquei no mundo da crueldade,
Só me lembrando do teu santo nome ...

,

xxx

ÚLTIMA MODA

ft bondade, do senhor
Generoso

Se adotarmos esta ver-

1- B�ta o açucàr e a 'man
teiga. Junte os ovos, nem
batidos. Depois dissolva o

chocolate na água e junte-o
à mistura. Bata bêm.
2 Aos poucos,' junte o

creme de. leite e a maizena.

Depois junte a farinha pe
neiràda com o fermento em

pó, o bicarbon,aro e o sal.
2. P�nha as nozes. Pin

gUe as massa, com U111a co

lher:, ;�ma assadeira unta

'da, for.l;'ando bo1achas. As
,se em' for:�o m'oderado, du
l'ante '15 111Ü;11tos, (APLA)

• •

_, garànlem a

estabilidade dI

seu diDbeiro

.. nWflJi,'fCI.J. t:ÚfTLLJIt,jÇJ,fI_� ,..,..,_�
"- ..... -JH'NI>OU .. ·__ ... JW_Ii"' IU��
I .... •

�-=:t.!�"':':':=::��C>":.�::..-:-:=
::.j:�..�::..��-=:---:-:-:=..�
I ...... ""_� ...u:""'"._� __'_'._
,._ ..�

"

l ...j-h,....u.. .. ...,..,.,_._. ..... I<...�"'��....

�..j-=:;��2E:::;z:�;:::....zsz:
jOj,ojOo_rIf .....,.� ... (...,_&...-. •• TWooIoo.
''''_u-Hl• ..,... 'OI0!L0 •

U�I,��::���=:.:!:'�:
',�'-:-:=.:.::::w����I:;;::.::;:- ...
o-=-�_:'� .. �__

�-=- _

� """-_-.. _ .,.;,.__�.._

k Prudencia Capitalizatl<_:> lhe oferece
outras sólidas- garantias :-,

• 23 anos de fecunda atividade '

• Equipe de economistas experimentados
• Elevados bens patrimoniais
• Mais de um milhão de títulos em vigor

Consagrando 4 léculo.
de 'pl'ogrello ••volu�

SOLICITE INFORMAÇOES
PROSPECTOS OU PEÇA; POR TELEFONE, A

"''vISITA' DE UM O'OS NOSSOS RiôPRESENTANTES. econômica

1
, . .i

. '

AVENTUR�S -00

{
;/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Terça-feira, 11 de Maio de 1954
"",',_ _."

aom.â'a.cOíâ,.4;o$Cam,eóee
TRANSFERENCIA DA HOMENAGEM

Foi transferida para o dia 30 do fluênte, a homenagem que o Cluze Doze de Agôsto vae prestar aos" Remadores Catarinenses,
atuais Campeões Sul-Americanos; por motivo dos remadores se acharem na data antes anunciada, na Cidade de JoinvilÍe. A "Soi

, rêe" de homenagem, terá início ás 21,30 horas.iquando os nossos conterrâneos serão homenageados de fórma especial no decorrer
da reunião, sendo a Séde Social ornamentada com motivos e objétos 'náuticos., Espera-se esplêndido sucesso, como realmente merecem

os bravos "representantes dos C. N. "Aldo Luz" e "Francisco Martinelli". Ficam convidados, por este meio, os associados do ','Lira
Tenis Clube", Não haverá reservas de mesas.

�"'��."�����"'''�O�'''�,�Q�''�''�''T.g �•• -------------�-,�.c � --

"O E s P O r t i vo"
idn ,Ia .,0 _2

Dificfl Vítoria �do Avai
• _. ,-

I ...,....

'2'ante na cancha, demons-I lio e Manara; Duarte, Amo- lre os suplentes, foi vencida
irando bom preparo físico rim, Bolão, Nede (Herrera) relo Paul_a "R!imos: 3 x 2.

I
C gol de Duarte anima de um padrão de jogo que e Herrera (Néde). Machucou-se' seriamente,

sobremaneira o Avaí que promete. Um, empate díria PAULA RAMOS - Al- sendo transportado para o'

;"�l'sa á ofensiva.
'

Alcides melhor o que foi � j�go. cides, Ne�í. e.Wah.nor�c Mi;'ll:os�ital, 'player Russi, do

defende bem novo chute de Jogou mal. nos' prrmeiros nela, Valério e .Iaci; VIlson, Aval. Renda: Cr$ 7.200,00.
Herrera, Ataques avaíanos minutos de cada fase- o A:, I ,'i, ,

,,:

5U.O desfeitos pela retaguar- vaí, mas lutou com -fíbra '.e,
-

da:::l;!na���u;::,nd;��� �::e��:I:���!�Rfo � iSt�'I'C��
, .. li'!;

l.l.l'� 'Wn:
i.".,,, .....

'e�">- rn a sinveste �efa. direita e arre- OS MELHORES .,,,'
" .'.

da mata ?J!o., ,$alta
.

'Alcides, No Avaí.. Adolfinho, • ;'.;"

fase complementar serve na mas não '>conse�u� segur�r D:nda, Manara, Bráulio ele-
\

S J"
d", res de 5 anos poderão .en

·p.:.:trema esquerda," in!iI o o "b�ão" e N.éde,:�?m � �a- Néde a, �I}te�to, dest�c).an�'1 IDe ' ose trar.
.ÚE"rrera 'para o seu lugar, bilidade· que- o C'àrateriza, c:o-se o primeiro na defesa ... "

No Programa:
r..aior figura da'equipe tri- ,.is!? ,epcontrar-se machu-: �eSmo de éÓst�s para oar- e o últi�o no ataque, ?�- ,.�.,:- t ·�"I"- .'!l'ilme Jornal Nac'barriga-verde. campeã..empolga a assistên- cado o meia gaúcho. AosH co; consegue mandar a pe- arte e Herrera esforçadíssí- Festiva, I'I1àuguràçq.Q ,'_, ». P-reé.ós: 350 _ 200 _ '1 50

Os primeiros minutos cij com uma intervenção mfnutos,' ouve-s� a multÚ lota 'para' .'0, barban�e" �ssi- 1I,OS � cavada,
res. Bol�ó e

I'
DENTRO :.'D'Ê' BRÉVES" "J.

A/7'íl;4 e 'S,3/4hS:4iranscorrem sem novida- '2:T",tacular, evitando um dão gritar: Gal do .Avaí! mll�n�o o te�to da vitória, o,' Amorim com a�tos e baixos, .' DIAS I. Sessão' das Moçasdes. O Paula -Ramos é o pri- conto certo. Mais alguns mi- buarte!. Duarte! O jovem mais lindo da tarde. Barbato e Osm, falhos no A V I S O!· Pedro ARMENDARIZ
meiro a encontrar seu jogo. .lUtOS e nova e sensacional extrema; bem colocado, a_o "Em virtude do' CINE Paulette GODDARDAtuaram -bem e melhor os defesa do maior arqueiro de proveitou muito beÍn unia'
comandados de E'dio que todos os tempos, dest� vez confusão diante da �eta d0
improvisam bem as Joga- segurando com perícia ,um Alcides e num "sempulo'"d.i�;·�nquáil!to. qu� '�a �qui- pôtente pelGtaço c?�e; B,afá� ,�rrematou para dentro' do'
pe azul faz-se notar a' falta ta.

,_

}.-:; ;'2-'_ ré; �i)Iw, 'ürango''b- zéro do pIa,

::l�::::����::t�; � d�;!::�� Nota-se melho�i� a�Ji ,:;', e,�E��,r.�·,,��� 1�'2',����'�::
VQ, '�nde' 'Osrii � ,B�rbato ., ,

deixam a 'desejar. O qua- ASSOCIAÇÃ'ú :DE'SPORTÍVA, ,COLEGIALdro comandado por Bolão . '" ,�,.' "..
..

,

esforça-se p�ra acertar, mas Rec.!h�rn��:. 'ê' �,a�;a.-d�c�- ic F.:-:-- Feli��o C. Bastos
a cbis� parece difícil:: Á au- mos o segu.mte OÍlClO: :

,
No ensejo apresento a

sência de Waldir na � zaga '''F''1'· " l' 20' d
" , "

_ onanopo 1S,
"

e' a;: ·V. S. as segurancas do meu

impede a defesa de execu- bril de i9!i4�' .:;,' ;i;1preço e c�n$_id;ração.
tar seu verdadeiro ritmo.

'. :: � 'T9m�z Càmilli
U!U 'ataque dos tricolo- Senhor Ditei�r

..

' Pr��rdente
res pr,ovoca, pânico na defe-

..

Vem' a 'A D" Colegl'al por 1.,' .".'
"

",' Vo tando .. a enfrentar do-
sa avaiana. Falham Osni e 'meio �este;' coín�nicar-vos; 'm1ii.g�" ti-Himo o '.selecio�ado
Adolfinho e Jacó quasi de"- que, e1)1 assémbl���,,, extra':fda' COlómbiá,' d�sta vez no
creta o gol iniclal da co�-' ,ord.�nárià, reali�áda:..a 20 de' M;racanã,: o s�lecionado do
tenda. - ',' :r..àl�ÇO de H!54; �o� .. !;!lei(a;, � Br�sil cGlheu nova vitó�ia:

nova Diretoriá. estan�o ·as.:.� 2 'lt6,j� o escore.
sim constituida':

: o. :'qu:�dro nacional fór-
Pr��i?�ii.��,'a�'�IÍQ�ra ,"' _;_: niot'f �o� Veludo (Cabe.,

Padre Jos�!ÇarlosNúnes;
.. ·São' decorridos 23 minu- oo'oo Presrtlénte: 4:''i'o�az é��'
tos de jogo, quando E'dio é miUi{ �:�': .'L � <j" ,

violentamente ,charg e a d � Viêe�l?re'sidentêi'�' Padre
dentro da área do penalty. Er��sto' S�idl;,

,"

i.,' ','.\.. . " �

..

Ouve-se _o trilar do apito e 1.0 Secretário .:.._ Cados
a decisão dq árbitI:o faz-se P.oberto Meye�;

,

ouvi!': penalty! Valério ba- " ,2.0;Sé'cretário - Emanoel
te"e a .. bo�� vÇii dormir n!l: Ga�pos;
fundo ,das redes. Delira é:le' 1.0 Tesoureiro
entusiasmo a grande "torat- ()'o <lHveira; ':
da" do clube da Praia 'di, :i:;: 2.0 Teso{u'eiro .

-'- Jo'ão
� '..

.
�.

F6ra� 7':', Mh;a" 1 '

)..
.-

..�\�";
,

�

.

-

<. �

C"'_,.n; ,
,'> ,

' ::: COr'lsel�o Fiscal - Julio
1 X ,Õ'NO 1.0 TEMP� "Cordeh;Ql:Jair Rusca e

• c'. 'O' .•

!;. \' ,.'
'_ j "",' •

" "', ,.' :> :e' Alfredo Beckert.
\1.\ '.�(J .!\.vàLverilica: que o pt;. . Depártamento Social .�-.;:::
:

.
card nãg 0,. 'favor�ce

.

e in- Julio� C�rriarg�. " i
_�':.!Â ,,_ •.

"Vesfêr furiosamente, conSe- Departamento Técnico _
,�, '\, gui.ndo em alguns insiântes 'Heber Poeta

encontrar '�eu ,ritmó' de j6-' Diretor E�portivo
gü'. Mas a defensiva paula:í- rnilo Soar
na demonstra sua solidês, Representante junto a F.

A's 15:30 horas o árbitro 1 L'f'cha;sando um por um os

João Sebastião da Silva, o ataques do adversário. Alei
popular Dião deu início ao des sensacionaliza o públi
prélio núm�ro quatro do co defendendo

<

magistral- '

Campeonato Citadino' de, I p�ente um "petardo" de A-

Profissio,IJ.ais de 1954, entre

I'
morim. \

Avaí e Paula Ramos. O Um, gol de E'dio é acer

primeiro fazia o seu debut I tadamente anulado pelo ár
no certame, enquanto que o

I
bitro que acusou impedi

'segundo se encontrava bem ' menta do louro "center". A
à vontade, pois vinha: de

I
seguir Alípio perde exce-.

uma bela vitória sôbre o � lente ocasião para movi-
Atlético por 3 X 2. Il}!€ntar o marc";-dor.
Estavam no gramado .da

I

Terminou o primeiro half
rua Bocaiuva dois' campe-

í time com o Paula Ramos
l' ,

'"
'

ões: o da cidade. e o do. vencendo
'

pela -contagem
torneio "initium".

". I nínima. -: ,:.
, Um bom público acompa- i

•

"

nhava com interêsse indis--I ADOLFINHO ESPE-
, ,.

farçado o famoso "Clássico' TACULAR
da Amizade". . IDe um lado estava o pe- i Retornam ao gramado as

latão, "azzurra", indiscuti- duas equipes após o 10 mi
velmente, o mais técnico da

,

nutos de descanso, O P�ulã
Capital. Do outro o esqua-

1

Ramos atua agora contra o

drão orientado pelo profes- furte vento sul, mas assu
'sor José Barão, compôsto me logo a ofensiva,. Adolfí
de gente nova e com um nho, sem contestação a

belo futuro no. "assocíation"

Embora atuando bem .o Paula Ramos conhe
ceu a derrota no "Clássico da Amizade" -
2 x 1, o escore - Faltou chance ao ,tri
color praiano -, Valério (penalty),

,

Duarte e Néde a,ordem de movi-,

m$ltação do placard -- Boa ar-
� bitragem de Dião -' Os·qua-
dros - Na preliminar, a vi-
tória sorriu ao Paula Ra-

mos -, Renda.

VITO'RIA DO AVAI:'�U;)1e avaiana. Aos poucos
o quadro capitaneado por

Bráulio vai ganhando ter-

NE'DE

rena e realiza diversas in-:

\ estidas sem contudo" lo-

grar .seu-intento. Uma opor
tunidade de ouro é desper-
diçada por Duarte qué en
'\!iou a pelota milito alt�.

DL!AR'rE EMPATA

Néde d�sde o início

Esforça-se o Paula Ra- inicio, satisfizeram no fi
mos para desfazer a vitória nal.

,'vaiana, mas não o conse-, No Paula Ramos: todos

s�ue e o marcador chega ao num mesmo plano, desta
final: -Avaí 2 X Paula Ra- cando-se, porém, Alcides,
1110S 1. ,,' I Minela, Jací, Neri, Valéria

e E'rico que foi lutador do
João Sebastião da Silva,

no apito conduziu-se satis

fatoriamente. Foi honesto e

imparcial.

Alípio, E'dio, Barata e Ja
có.

O ARB1TRO

AVAl - Adolfinho, Bar-

FAVORECIDO PELA

CHANCE
i rincípio ao fim.

OS QUADROS
I

Não gostamos do resulta
;).0 da partida. De fato o

PRELIMINAR

quadro tricolor foi um gi- uato .e Danda; Osni, Bráu- A partida preliminar, en-

NOTICIAS DIVERSAS
,

!

No pI:ograma:
Filme Jornal. Nac.

Preços: 3,50 -:- 2,00 "'- 1,50
Imp. até 14 anos.

RITZ estar ocupado com as em:

exibições do filme "QUO DO ODIO NASCE O-
V:ADIS", as ,SESSÕES DAS AMOR
'.'

"

I
;MOÇAS· de HOJE,... serão No "pro�rama:

.

\

efetuadas nos CINES;, IM-I Filme Jornal. Nac.
,PERIAL e ROXY . I Fl'eços: 3,50 - 2,00 - 1,50

,I I�p. até io anos�

- Adão, �or indisciplina ros� lugar.
foi afastado da 'equipe do - A Portuguesa de Des-

o Madureira, do Rio, triun- Armand Massard, anunciou
fando sôbre o Eintracht, de que, no congres?o anual. da
Brunswcki, por 1 X O. proxima semana desse co

- Segundo as estatísti- mitê, em Atenas, encabeça
cas, domingo passado o rá o movimento apoiado
Brasil' colheu '\sua primeira 'pelos comunistas, para que

vitória em out-riggers a, 4' as Olimpiadas de 1956 não

·remos, dom patrão, g�aças .�� :,e realizem em Melburne.

d�sempenho dos catarin�I\�
, Acr.escen-tou que apre

"es do Aldo Luz, de�ta Ca: �ent�rá uma moção ao Con-
,

,

pital. ,1'
gresso para que as mesmas

çãof- ·{Gerson e Santos; - Entre as 27 naçoes, lenham lugar �1 �utro país
Djalm,� �ántós, B�andãos�-I !:articipa�tes do AC�mpeona-: qli� esteja "disposto a cum

nho' e 'Bauer; Julmho,

Dl-I
to Mundlal de Tems de Me- .!,'i'ir\ o regulam�ntó funda

'., Jnd�,: (B�ltazar), r;,l',p 3a, venCido pelo Japão, �o' �·iéntal d� Carta Olimpica:"
e Rodrigues, (Maurinho). ,D1'3sq alcançou o 5.0 hon- que todas a; provas olim

picas se displ,ltem .nowesmo
lugar!'.
, Se as Olimpiadas se reali

. zarem mesmo em Melbur
n€, considera-se como pro
\ aveis sedes para as pro
':as hipicas as cidades de
Madri, Paris, Dublin, 'Roma
e São Paulo. A decisão fi
nal será tomada em Atenas,
na prQxima semana.

- Oxford (Grã-Breta
" nha), 7 ('U. P.) --- O Cor
redor britânico Roger Ban
'ni:;tér, fez, ôótem, uma mi
'lha em'menos de quatm mi
rm-tos. Roger

PE�A�TY E, GOL
PAULAINO

Bocaiuva. Comenta-se que

o excelente médio se trans

·'erirá para o Avai.
,

- Os clubes Avaí, Amé
rica e Caxias se quizerem
podem excursionar sem mê

do á Alemanha, que serão

bem sucedidos. Lá extreou

,-------

Arnal- Clube 15 de OutolJro
', .. '-.

<�

,

(Rua Alvaro de Carval!lo)
s :l»"�Sjl]iIl�

;..-- PROGRAMA DE MAIO -
�,

Dia 15 - Soírpt- oferecida, pelo "Clube 15 de Ou
tubro" ell'! humeuagem f,C�: campeões Sul-americano de
'rel;i10. '

"

' , '

Diu .29 - Soirée.
, --000--

NOTA - Do 1.0 dt' junho em diante nãa será per
,mitidil a ent.rada do associado e seus depen
dentes, que não estejam munidos dás cartei
ras de identidade.

portos completou, 5a. feira,
IS vitórias seguida�, ao 4er
rotar por 2 X :} o Osna'ttru

ch, da 1.a divisão da Ale
manha.
- Lousane, 7 (U. P.) -

O vice-presidente do COJ:I?i
té ,olimpico Ínternacional,

IdITZ
As 4 e 7%hs.

COLOS�AL ... As Shs.
Sessão das Mocas

, �

J\.chnicolor, Pedro ARMENDARIZ -
Robert TAYLOR...::;_ De- Paulette GODDARD em:

borah KERR - Peter Usti-
I
DO ODIO NASCE O

I�OV - Leo GENN. AMOR

"QUO VADIS"

!lJlp. até 14 anos.

No plograma:
O esporte na Tela. Nac.

,Preças: 7,60::- 3,50

:tJ' • C-a 131aS>ftll- -

, .,1'.
. As 5hs. -"'.'.

' , . .. .

'"

As 8 horas
Itobert RYAN - Ida LU-

Sessão das 110ças
Cary GRANT -' Mari

lyn MONROE - Ginger
ROGERS em:

O INVENTOR DA

MOCIDADE

,

PINO em:

CINZAS QUE QUEI
MAM

No programa:
Ci11: Jornal. Na.

As Shs.
Sessão das �oças

Charles LAUGHTON -

Je-

No progr::lma':
? tua!. .'\Lan tida l

com o tem- Preqos: 3,50 - 2,00 __,. _,_ """,.

\ Imp. até 14 anos.
uma n.ova marca

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um novo tipo de gasolina CASA
Quem tem au tomóvel �a-l uma gasolina verdadeira-

Vende-se ótima resindeu-
ramente se preocupa em pe- mente revolucionária. Tra-

da à rua Frei Caneca !lo
dir gasoÚna por uma deter-. ta-se de uma descoberta

133..

minada "marca.... Chega no 8a Shell, que os,entendidos

,;
,""t

•

c� .'�

dizem ser a mais sensacio

nal desde o longinquo ano

de 1922, em que foi entre

gue ao consumo a, gasolina
com tetraetilo de chumbo.

O caso é que um alitivo de

signado pelas letras. LC.A.
foi adicionado à gasolina
Shell, com resulta�os sur-

d t t 0...0...0....0.....0...(.... ca, ouvindo-se, na ocasião,pree.n en es para o mo or ...

prolongada salva de pal-

Comece hoje
(!.

.

teste doso
�,

.
::

-

DOIS' ABASTECIMENTOS>
e VERIFIQUE, I· DIFERENÇI !

Depois de encher, o tanque, pela segunda vez consecutiva,

usando gasolina Shell com LC.A., V. nota que o. motor

Iuncíona com mais suavidade e trabalha melhor. Funciona-

menta suave significa menor desgaste para o motor. Melhor

funcionamento quer dizer maior quilometragem por .litró.
A �'�solina Shell com l.C.A,. contendo fosfato tri-cresílíce,

, Iniciá uma era de maior' econômia no automobilismo ..

PRÉ.IGNIÇÁO E FALHA DAS VELAS são

os maiores obstáculos ao completo aproo
veitameruo da potência do motor, Ambos

são causados pelo acúmulo de resíduos

nas câmaras de combustão e nas, velas.

Esses resíduos roubam ao seu carro com

bustível c potência. Tornando-os inofcn

sívos. a gasolina Shell com l .C. A. Jaz.
com q.ue motores novos ou revisados con

servem por muito mais terllpo o seu

rendimento de "carro novo". Os velhos

motores 'ganham nova vida,

Os pesquisadores da Shell descobriram.
o aditivo I.C .. o\. A gasolina Shell com

I.C, A. não deixa q ue se tornem incan

descentes os resíduos acumulados nas

câmaras de combustão e acaba desse modo

com a pre-igrução . Modificando a com

posição químic� dos resíduos. impede OI

cu rto-circu í tos.

A pré-ignição é provocada pela. íncandes
cência dos' resíduos que inflamam a mís-,
tura ar-combustível antes que os pistões
atinjam a posição certa. Daí resultam:

desperdício de combustível. perda de po
tência e ameara de danos no motor. A

pré-ignição 'tol:na irregular o funciona

mento do motor e é mais frequente duo

rante a aceleração ou nas subidas.
A

Os resíduos acumulados nas velas provo
cam curto-circuitos desviando a corrente

para massa. sem produzir centelha, e

'desperdiçando combusuvet e potência.
Isto explica "rateios" sem motivo apa·
rente quando em marcha na estrada,

Comece hoje a usa; gasolina Shell com I.C.A. utilisando

assim todos os cilindros do seu carro t.2U o tempo.

I e __

• LEMBRE·SE: LC..'\. -

contém fosfalo ui-nesili·

co e é UIll;1 exclusividade
da SHELL

,
.

-

:.-; ,LQ.; ªperfeiçoanlento
�<J".t �.• � iJ��� .1'.:-':;' �� . �

,

me,js sensacional .

-em gasolina
- nêstes 32· án'os !

.

(O teU'aetilo de chumbo
foi introduzido em 1922)

. primeiro. posto que (i!ncon

tra e manáa �ncher o tan

que. Isto porque, em maté

ria de ,gasolina, o conceito

do público é de que, no fi

nal, tudo é gasolina! ,E a

propaganda também sem�

pre se mostrou omissa nes

se ponto. Enquanto' as

grandes companhias que
abastecem o mercado, lan

çam bonitas campanh.as
com sólidos argumentos em

tô;no d�.�leos -e'lubrificap-
-'-:te5 p:1ra-.motores, �ada di
L

�em a respeito de' gasolina.
Mas agora esta situação
vem dé sofrer uma brusca

reviravolta, ao que deduzi
mos lendo os J?rnais. Pela
primeira vez deparamoS
com mensagens publicitá
rias vendendo gasolina e,

Tratar com Olívio Valt'!n-
te Vieira na rua Cruz e" mente inaugurado o Posto
Souza n. 59. do SAMDU, denominado

"João áoulart", à rua Ruy
Barbosa nO 241. Presidiu

aquele ato o dr. Euclides

Cerqueira Cintra, Juiz de

Informações com o T�.I Direito da Comarca, a quem
coube cortar a fita simbóli-

CASA

Vende--,;e uma Ca, ... süa

à Rua Ruy Barbos '" llesf a

Cq:it�l

it ;;95.,
I

ie carros novos ou antig?s.
JEssa inovação em carburan

tes já foi apresentada em

I22 pa{_ses' com �xito 'Invul
gar, e à.cab� de surgir tam- I
bém e1'n nosso mercado. Es-

peramos que com a -nova

gasolina p<_>ssam os nossos

automobilistas conservar

melhor os seus

por um reflexo

salutar, dirigir com. mais
prudência as máquinas -con�
fiadas à sua habilidade,o que é mais importante,

.l�.���::�:�--
PILULAS DO ARRADE MOSS
Agem directamente sÔbre

o aparelho digestivo, evitan
ao a prisão de ventre. Pro-

,

porcionam bem estar geral,
facilit!1m a digestão, descon
gestionam o FIGADO, regu
larizam as funçõeS' digesti
vas, e fazem desaparecer as
enfermidades do ESTOMA-

� GO,. FIGADO e INTESTI-· "

� NOS. .,

.

�VT'EZP E;-n F

__ç'__._··;�;,r.-.....,J4,vyA�·tJ"I_�r....",_.....n ��". P !i? P'. 'l:flIIwiJrr �,.. �*'

'PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA
.

E EFICIENCIA

Pelos munlcip iOS pecial daE.F.•�. 1. .. com
. :,J enalteceu a pessoa ..

, dq) sr, '":degte Getúlio. y.argas, pela grande número de popula-
'l.Jo50 Goulart, �x-Ministf�: grand!os�, oP:.a .re�J.iz��6ra· res., . .:" :;:

do Trabalho, 'pelo' muito 'que vem empreendendo 'pa-
•

No 'Estádió;'da Cià'� Síde
Desfile e concentração dos,

que tem feito em prol dos ra o bem estar social. rúrgica Nacional, iniciaram
trabalhadores - Instalação trabalhadores brasileiros, O SAMDU é, sem dúví- se as provas programadas.
.do SANDU - Várias com- motivo por que .era justo e da, um empreendimento Abriu a tarde esportiva o

petições esportivas - Ou-' merecido que 'se denomí- que merece-
.

o registro da Torneio. Relâmpago entre
tras notas. nasse "Posto J.0ão Goulart" imprensa, pois que se des- os times Pinh.eirinho Atléti-
(Reportagem de Jabes aquêle esta��l�ciin:ento, co-' tina a servir ao' homem do co Clube, Nacional Atlético
Garcia) mo preito âe gratidão. S.' trabalho, àquele que com o Clube, Garibaldi Futeból
Com grande brllhantís- "Sa, também

-

�gradeceu a seu suor contribui. para a Clube, Siderúrgica Atlético
<,

rÍ10, realizaram-se-vem Tu- valiosa colaboração presta- grandeza. da, Nação, justa- Clube, Beira Mar Futeból
barão, as-festividades do dia da pelo dr. J�sé de Lerner mente na hora em que ne- Clube e União Operária- F:
lO de maio, data consagra- Rodrigues, conseguindo que cessitar de um médico para C., cuja "finalíssima será
da ao trabalhador. .

) primeiro Posto do SAM- minonar -os seus sofrimen- disputada domingo próximo.
, Às 8 horas, como início OU, em Santa Catarina, tos: Logo apôs o Torneio, rea-

I
d-os festejos, f.Oi

celebrada 'ôsse instalado em Tubarão. Encerradas às solenidades lizou-se a prova das cadei
, missa em ação de graças aos Por último, congratulou-se de inauguração, foi entre- ras para cavaleiros, cujo
fi'abalhadores em -geraí.. na, '�om os trabalhadores tuba- aue o SAMDU à visitação vencedor, entre _6 concor

Igreja Matriz. Logo após a
-onenses por aquela con- pública, com agrad; �ge;al.' rentes; f�i o sr, José Manoel

missa, defronte -a,daQ'-:1êle luista que também . valeu, CONCENTRAÇÃO
.

TRA- Bernardo.
Templo, teve Iugar a eeri-'

ima parte dó seu esfôrço 'BALRISTA Outra prova que causou
môni� dó hastéamento do unto aos Sindicatos de Tu- Na' Praça Centenário, te- grande sensação entre a as-

Pavilhão Nacional, com a
. oarâo, sendo que a êstes ve lugar, às 10,40 horas, a

I
sistência foi a corrida de ve-

., presença das autoridades �ol1be a doação do material concentração dos. trabalha- lhos com mais de 50 a,�os �elocais, dos trabalhadores, dà irúrgico. Ao encerrar sua dores, onde se encontravam idade.. vencendo-a o. brotí
Banda Music�l Lira Tuba- .ração, recebeu prol-ongados também as alunas do Colé-! nho" Manoel Praxedes.
ronense, do pelotão de cor- .plausos da assistência. gio São José, com seu uni-j Na corrida de vivacidade,
nete iros do G. E". Mauá, das Ouviu-se, depois, a pala-I forme de gala, prestigiando, entre 8 disputantes, venceu
associações desportivas "Pi- v.ra fluente .do dr. José de assim, a festa do Dia do o sr. Mário Manoel Teixeí-
nheirinho Atlético . Clube" '

...erner Rodrigues que ex- Trabalhador. ra.

e "União Operária"; e do ios aos presentes a alta fi- Do Palanque Oficial, ocu- I
Encerrando a tarde espor

povo em geral. ialidade do Serviço de As- pou o microfone da ZYO-9; 'tiva, tivemos a prova do
Ao som do Hino 'Nacío- istência Médica Domiciliar Rádio Tubá, a aluna do Co- Cabo de Guerra, da qual

I

nal, executado pela Banda � de Urgência" qual seja légio São José, srta. Neusa: participaram as seguintes e_

Lira Tubaronense, foi has- i de atender, gratuitamente, Neves, a qual proferiu màg-' quipes: Sindicato dos La
teado o Pavilhão- Auriver-

I todos aqueles que contri- nífica oração ao trabalha-Í vradores, Comerciários; Sin
de, pelo lavrador sindícalí- buem para as instalações de dor. dicato dos Trabalhadores
zado, Sr Germano Walter- orevidência social e para o Seguiram-se, com a pala- na Indústria da Construção
kemper Seguiu-se, depois,' Sindicato dos Lavradores, vra, vários oradores com e do Mobiliário de Tubarão
.1 .cerimôhla do juramento à bem como a suas respectí- alusão à memorável data e Cia. Siderúrgica Nacio
Bandeira pelos reservistas .. as famílias. Na qualidade que se estava festejando em nal. Devido ao adiantado
.1€ 3a. categoria, em número de Diretor daquele Servi- Tubarão -,- o Dia do Traba- da hora, a disputa final foi
ele 35, os quais receberam co em Santa Catarina, agra-

.

lho - cujos discursos me- transferida para domingo
.

doas
_

mãos das autoridades .Íeceu S. Sa. a comparência receram fartos aplausos do li. próximo.
+,

O,S seus certificados, sob co- .las autoridades e reafirmou povo. .

.

Os vencedores das compe
lor�sa salv� de palmas. I o seu propósito' de muito A Rádio Tubá, sob o co- , tições esportivas, bem como

.l,DESFILE DOS .

T�ABA- trabalhar para o bem estar m�ndo de seu diligente 10- os melhores classificados,
. ,L,RADORES

.

do nosso operariado, Finali: 'cutor Lício Silva, transmi- receberam valiosos prêmios,

1_ Às 9,30 hor�s,. ��roxi�a- zando �eu fei�z" i:np:ovi:o� tiu todos os discursos pro- no 'valor total de .

.r damente, teve mlcl� o gran-
. foi alvo de grande 'o�àçao feridos:

J , <l ' •• ,' 'Cr$ 25.000,00� 'prêmios êstes
I diosq d�sfil,e� do� trabalha- pópular.

. .

AS COMPETIÇÕES ES- I oferecidos pelo Exmo. Sr.
dores tu�aronens,es,.. alguns I Por últimp, discursou o

.'

PORTIVAS
- I Governador do Es.tado, Sr.

dos quals e�punhando.a jo_rnal�sta Norberto Souza A tarde, realizaram-se a� Celso Ramos Dlretor do

,Bande,�ra Naçional, pelo se- I p�ra dissertar sqbre o socia-) competições esportivas em' SESI ém Santa Catarina,
guinte itinerário: ruas Co- r lismo brasileiro, ao mesmo.' Baixo Capivai-i, tendo par-I Sin�i�ato� do Sul do Est��omnel CoBaço, Marei:!hal. tempo que teve palavras .e- tido desta cidade para aque-,

e vanas fIrmas comerCIalS

Deodoro e Ruy Barbosa, Ilogiosas para com o· Presi- lIa localidade um trem es- da praça de Tubarão.
até, q local em que se en-

I -

'. .

.

tra
.

� Posto do' SANDU, I •

observando-se muita or

dem e entusiasm-o durante o

desfile.

INSTALAÇÃO DO SAM-
- .

DU
As 10 horas, foi solene�

··Tab'aião�

mas.'

Além das autoridades lo

cais, a nossa reportagem
anotou a pres�nça dos srs.

.dr. José de :cerner Rodri

gues, Diretor do' SAMDU

.
em Santa Catarina; Jorna
lista Adão Miranda, Chefe
da Administração do SAM

DU; dr. Percy Pimentel,
Chefe. assistente do SAM

DU; Jornalista Norberto
Souza; drs. Sylvio Noguei-
ra, e Jair,? Leandro, rpédico
'chefe 'd.erequ!� e médico.
assistente do Posto local,

_ respectivamente.
Pelo Jornalista Adão Mi

randa, .foi lido o documento
de criação do SAMDU em

Tubarão.
A seguir, usou da pala

vra o sr .. Olice Caldas, pre
sidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria
da Construção e do' Mobi
liário de Tubarão, o qual

•

pdx • a segrlda da roupa

PÓI lava Ilgelr.,
PROTEGE A LlNGERIE
E AS MÃOS TAMBéM

Sim, Da. Florentina! Póx

respeita a delicadeza dos tecidos

e conserva a beleza das cÔrí"s.

Com o maravilholo Póx as.

roupas brancas ficam mais

brancu, limpas e cheiro�a8

Póx c()nté� poderoso detergent
e 'desengordurante que til'a

tôdae as partículas' de sujeira
em poucos minuto� e scm

esfregar. Suave ,,:,rp.:, as mãos.
,

inofensivo para �lX.1ôres, _

Póx é o .produto.:�ieal parll
lavar melafl, nylon;.,!! roupas
em geral. Comece desde

hoje a usar Póx, para

lavar sem trabalhar.

NO TANQUE OU NA

MÁQUINA DE LAVAI USE PÓX
-

�_i -e:r:celeni�
lia cozinh.a,

...,." pum lallar pratoB,.
".4 C�pOB, talheres etc.

�" . Não tem rillal
.

�I'r�ti' p�ra limp?,' banh.eira"., .,'" piai, ladrllholl, pilO'.

Em JMleot., pequ.n.••
200 ,. • ,raRa.. • 1 Ie,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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li., lA. VARA DA COMARCA

c) -,Contratados irregularmente.
. _ lrios;eomo para os últimos contratos feitos ao apagar das DE·FLORIANóPOLIS.

Os primeiros tiveram respeitada a sua situação: os luzes da ex-Presidência.
. Edital de primeim praçaTOTAL Cr$ 60.358,80 segundos e os terceiros tíveeam a renovação dos contra- A nós nos repugna aceitar como legais, válidas e com'o prazo de 20 diasNas Firmas: tos e os, contratos com os efeitos ·sy.!:;pensos pela Resolu- certas tais substituições e tais contratos. Porisso suspen-

Irmãos Amin - (Doc. n. 9) Cr$ 25..918,70 ção da Mesa n. 1. .

,.'

,

.,

demos os seus efeitos, de acôrdo com a Mesa atual, para O Doutor Manoel
Meyer - (Doc. n. 10) Cr$ 483,00 Entretanto, aqueles cuja renovação apenas havia que sôbre a sua. legitimidade e validez se pronuncie a Barbosa, de Lacerda,
C. Ramos - (Doc. n. 11) , : Cr$ 33.538,50 sido irregular, tendo havido regularmente o contrato

ini-Icomissão de Justiça e delibere o plenário.' Juiz de, Direito da 4a.
Que devem correr pela verba Acessórios cial e cujos serviços foram. julgados necessários, tiveram Se estivermos errados - imediatamente chamaremos Vara, em exercicío do

e 'matedal de conservacão de veícu- todos êles a sua renovação legalizada, por novo ato as-

lOS atingidos. Se certos, tais aios são nulos não existem
19s, num total de Cr$ 59.940,20. r

sinado por tôda a Mesa, e, portanto, lícito que façamos respeitar as leis e as atrí- cargo de' Juiz ,de Direi.
'Nas:Firmas:'

.

\:_ -:., . Os últimos, contratados irregularmente tiveram sus-' 'buições de cada um, conferidos pelo Regimento. to da la. Vara da Co-
,.

Machadó & Cia. - {Doc. n. ·12) Cr$' ,11.445,50 pensos os efeitos dos contratos, até que sôbre os mes- Srs. Deputados: marca de Florianópo.
<, Papelaria Record - (Doe.. n. 13) Cr$ 62.144;90 mos seja ouvida a Comissão de Justiça e deliberado o. De tudo o que acabamos de- expor tirareis uma con- lis, Estado' de Santa

" 'Imprensa Ofícial - (Doc. n. 14) <'. Cr$ 15.061,50 ·plenário. ,

�' clusão: - o ex-Presidente, passando por cima das leis,. .

$
-

'1 d
' Catarina, na fôrma da: ..imprensa Oficial �'(Doc� n. 15) ..

'- Cr, 10.351,?0:. <?aso decida esta Casa qu� .o� contrato� s�o. va i ?S'" impon�o a s�a v,ontade onipote�te, transf07mou a A�-
,,'Livraria'Líder -, (Doc. n. '16) .... Cr$ 650,00 .Imediatamente a Mesa readmitirá os funcionários atin- sembléia Legislativa em verdadeira anarquia, lei, etc.

,o:"':Liv:tarüi Moderna - (Doc..n. 17) .. Cr$ 380,00 gidos pela medida; caso decida que 'os contratos são nu;' Pode o sr. Volney Colaço de Oliveira comprovar tô- FAZ saber aos que o 'pre-'
Greka Importadora - Doc.>n. 18) .. Cr$ 3.188,qo, los de pleno direito, o deiebi'<ll'á, ii -Mesa e!Íl. Resolução. das as despesas; o que nunca poderá' justificar é a sua sente edital de pr'imeira
Dinatek Ltda. - (Doe, n. 19) ..... Cr$ 2.747,00 Foi restrito o p-.úrnellQ,:rre·funclónários contratados falta de critério administrativo, o seu descaso, a sua in-'

praça, com o prazo de vinteGráfica 43 S. A. - (Doc. rr, 23') .... Cr$ 1.036,00 atingidos pela Resoluç�o suspendendq, ,os �Íeitos:,do �on': capacidade para gerir uma repartição com equilíbrio.
trato. ,

'

,-' ,

Disto deu provas sobejas, dias virem, ou dêle conhe-
Levou a Mesa a tomar a deliberação ,da suspensão A sua irresponsabilidade atinge às raias do inconce- cimento tiverem que, no

" presunção de ilegalidade nos -contratos assinados sem, bível quando se soube que o ex-Presidente se vangloria dia quatro (4) de junho
is formalidades exigida�.·· ,:_' , I de ter feito contratos para' criar embaraços ao seu su- proximo vindouro, ás 14 ho-

Peco aõs srs. Deputados qae acompanhem com .aten- l cessor,
ras, á frente do edificia' do6.105,50 cão a exposição que vamos .Iázer para _qú� não sobrem

.

. Não é ao sucessor que criará embaraços.
dúvidas'"do crltério imparcial que usou, como 'medida de. "Qualquer outro que aqui nesta Presidência viesse Palacio da Justiça" á Pra,
moralidade' administrativa. >, a sentar-se saberia, como eu o sei, que a administração ça Pea-eira e, Oliveira, o

.

Não podemos transformar a Casa do 'Povo, o Po- pública não é um brinquedo de crianças irresponsáveis. porteiro dos auditórios do'
der Legislativo em rep'rurt�ful!J.em:que a�deis não são Os embaraços criados são ao Estado, que terá de suprir JUizo, trará a publico precumpridas, movimentando-se êxclusivamente pela von- de novas verbas o Poder Legislativo, pois êle não pode-

'19.761,1.0 tade soberana de um só indivíduç, temporàrfamente ele- rá deixar de funcionar; os embaraços são aos serviços gão de venda e arremata-

, 585,00 I vado à condição de- seu Presidente.
-

.', � l dos srs. Deputados, ao mandato dos representantes do ção á quem mais dér o

, 150,00' ,O Presidente é um in,�Q';<ié:lt�io da.vontade da maio- .I Povo, que não o poderão exercer na sua plenitude, se maior lanço oferecér sobre
5.579,10 ria dos s€US Pares. A Lei\tlá,;lhe certas e, determinadas faltam verbas para os serviços essenciais, imprescindí- a respectiva avaliação, o

atribuições. que cumpre ,não exorbitar. Não nos cabe I
veis, ao bom andamento dos trabalhos,' os embaraços se--

I - seguinte: - Um terreno26.075,20 acatar a .tirânica vontade dos meninos mimados, acostu- j'
rão para os credores que terão de esperar pelo recebi-

doi f Ali 't d t N t C t d t b
-

f 1 sito no logar Ponta do Le-,- ma os a aze- a v� e� �, o o ,momen,o. es a
. �s�, pa�a "men o as ,su�s con a.s; �s. em araços serao ina mente,

10.000,00 haver ordem e disciplina, há-de haver respeito as leis, para os proprros funcionários que' dentro de dois meses al, segundo sub-distritó do
,

ao que decide a maioria e aos limites impostos por ela às 'não poderão mais receber os proventos dos contratos de �streito, desta' Comarca, á
atribuições de cada uma

'

I bôa fé assinadOs por êles. Finalmente, tudo isto, acar- rua Gonçalv'es Dias, medin-Ora, se os srs. Deputados correrem os olhos pelas retando a desconfiança, o descrédito ao Poder que en-

atribuições que o Regimentõ. -eonfer.e ao Presidente, em carnamos _ o Legislativo. do doze '(12) ,metros de
"eu Art. 13 não encont:r:llrá absolutamente a de contra- Esta Presidência cumpre o seu (lever dando conhe- frente à dita rua, por vinte
,·tar funcionários.

"

cimento à Casa dêstes fatos. -Por mais doloroso que' te- e sete me!ros e trinta cen-

Quando se fêz o He'gimento Interno, não se cogitou nha sido, cumpriu-o. Cabe agora ao plenário cumprir o timetros (27m,30) de fren
de contratar peS$oas para.prestar serviços à Assembléia. seu. Ou eleva e dign_ifica esta Casa - ou deixa tudo co-. .

. te a fundos, fazendo com
. 'CT.S 26jJA83;60 Os cargos, q,uaisquer que. fossem, deveriam ser providos, mQ est{t e se- terá conquistado o descrédito público. '

Destas dívidas .devem. ser .expurg�das algurn�s con·
. sempre, p�la M'esa (Art:�l1, n. V e VI) 'com.o à Mesa,

,

Cumpre evitar, no futuro, a repetição de tais fatos. terras da Empreza' Conti·
tas que são da :re'SP6ri-Sá?Üid�d,e. pe!lsoal do ex-Presiden- sempre à,Mesa, cumpria "7' e cumpre, todos os atos re- E -é mistér criar, desde logo, uma secção 'de contabilida� nental Catarinense Limita
te, pois não é lícito que a- Assembleia fique onerada com lativos aO, ,pessoal administrativo.' . ' de na Casa, para que' não se anarquisem os serviços fi- da; com a área de 327,
importâncias pela:; quais não pode ser responsabilizada. Entr�tanto o ex.Presidente, sr. Volney Colaço de nanceil'o da mesma, bem ,como um Almoxarifado pará 60 2 D't hm. I o terreno ac á-se,

Assim, salvo outras, das notas não especificadas que Oliveira, em J951, quando exerceu pela primeira vez o contmlar a entrada 'e sâída do material de qualquer mi- h

� \ � "registrado no cartório donão pôde a Presidência apurar a qualidade de material: pôsto de Chefe do Legislatiy�,. achqu que em certos casos tureza. /

Aparelho telefônico de ,residência .. Cr$ 218,40 I especiáis póderia hav,er riep'�ssidade de contratat:.pessoas Cumpre dar uma organização definitiva aos servi- 1° oficio desta Capital, li-
1.500 folhetos :�Em defesa" 'de autoria

" I es�:anhas ao cargo pa;� áJ?r�stação de' serviç_os à. Assem":' ço� a.dministrativos, marcar .as funções �e' ca.d� um e vro 3D, fls. 245, send!') o
r do advpgado João de Oliveira, na

'

.. bIela e apresentou um' Projeto de Resoluçao que esta prmclpalmente dotar o RegJi'nento de dlsposltIvos que, registro anterior sob nume-
Imprensa' Oficial ) .... ,., ... ,,' Cr$ 3.810,00- CaSa aprovou e se transformo.u�J?a 'Reso-luçãp n. 20� de impeçam a hipertrofia das atribuições que a Presidência ro de ordem 4:741 livro 3E,

-�--,
- 12,9 de �utubro daquele an�. T�ll�'Lé 'vigénte, es!á em v�. possa'querer rei_:rindicar - e muit� �rincipalm.ente paraTOTAL Cr$ 4.028,40 gor, nao pode ser esqueclda. Po.I�.. �em, o entao Presl-, que de future, naQ possa o mandatano da conÍ1anca dos" fls. 1.100, 1.116 e 1.204, da

Verificadas as coutas a�)l'esentadas e outras que ain- dente não se atribuiu capacidade ,pã:ra" contratar quem seus pares vir a ser acusado, com oú sem funda�lento, Comarca de São José, \ava
da surgirem e qNe devem ser solicitadas P01;" Edital aos quer que fôsse. Bem 'ao contrário, deferiu tal competên- de haver contribuido para o descrédito. do Legislativo. liado por quinze mil cruzei-
credores, cumpre abrir um crédito especial para ° seu cia à Mesa, como se lê do seu Art.- 23.

ros (Cr$ 15.000.00.) D.ito
Pagamento, pois não é justo que êstes sejam pre.,judicados . \,

'

imovel foi penhorado anos seus' dire�tos. E porque, ainda, é preciso manter o ,- "Sempre que os serviços �xigirem, ·e em casos .

crédito ao 'alto conceito dêste Poder.
"

.

les��ciais,.e d�vidament; justificadQs, a Mesa da Assem.. Mioisterio da Aerona'ul.·ca' Leonidas Cabral Herbster
O CASO DO AUTOMOVEL '

Iblela
Leglslat�'va pode'ra contr.atar pessoas estranhas ao

I
..'

,

'

e sua' mulher na ação exe-

.

O caSo .d�_compr� do automó�el d� Assembléia, �ue r�sp;c�ivo q�aqro d,esde que, .?e,�tro do q�adro dos fun· 5g ZODa Aérea,.Desta"sm-4oto .ta eutiva que lhe move Elias
agItou a oplmao pubhca e que fOI motIvo de um pedldo clOnarlOs, nao encontre soluça0. '

.
. '- tr. . UU II U17 Mansur Elias. E, .para· quede constituição de· uma Comissão de Inquérto, formula- , Apesar dêste disIJositivo'c}aro e insofismável, o ex-" "Bga... lerea �d9 'IOrl·800pollsdo pelo sr. Deputado Francisco de SO\:1sa Neves perante Presidente entendeu sobrepôr'a sua, vontade à da Mesa, 118"

,

' ti, chegue ao conhecimento de
a. Comissão Pernaalilente, tendo dad-o ,mà:rgem a vasta Icuja constituição está regulada ho Regimento e que Sec�a-o lo'b·II,·zada D �2 todo,s mandou expedir o

publiéiàade pOl'1j�rtê do ex-Presidente, 'aclia-se em aper:.. como, Comissã� que é - a Exéeutiya - delibera sem· V y '. ii presente- edifal que será afi-
to, pois toi enviado à Mesa para que lhe desse o' destino, pre por maioria de voto�. E passou a contratar pessoas CHAMADA DE CONVOCADOS -

xado no lugar do costume
conveniente, ouvido o plenário. :", estrqrihas, sem dar conhecimento, sem aquiescência dos D d d

.

AVI'adorEm' ,resumo é, o seguinte: '

,elemáis:Membros.
-.

e or em o Senhor Major e publicado na 'fórma da

'Foi v.endido. 9,. veJho ,carro �rcury, j_ulgado em ' ,Tais atos" sem a assinatura d�� �e?,l�rGs ga. !\1esa . Comandante, estão sendo chamados a mspe- lei. Dado e passado nesta

e$1;ado de irreparablhdade, pel(j) preço de Cr.$ 125;050,00. nos pa-reéeram nulos. Entretanto, nao' os declaramos as- ção 'de saúde, no Quartel do Destacamento de ci,d'ade de Florianópolis, aos
Com êstes e mais Cr$ 210:000,00 I;etirados à verba. ... siql, antes os suspendemos para que sôbre' ii matéria se . , áe'Z días dó mês 'de Maio do'
01-4-197, foi adquirido um outro carro"Dodge, em se- pronuncie a douta Comissão de Jy.stiça e delaoore {) ple- Base Aérea' de Floriãnópolis, de 1.0 a 30 de-
gunda mão, pelo JlI1e<lil(i)S, tendo o.ex,,:.présiden.te apresen- nário. , Junho do corrente ano, para fins de inclusão.,tado um re�iho de Cr$ 300,000,00 da compra d(f:carro. . Para, dar:viso de legalidade a tais atos, o ex·Pr-esi- d d IA estas i�pOi:'tânCías deve ser somada a de 25 m�l çru- dente, não êon�ando com os demais Meml?ros d_!l Mesa,

os ci a ãos re acionados para a incorp'oraçãa
zeiros retirada da verba Eventuais para ,êsse fim;"con. sempre que o� queria fazer, nomeava um Secretári� ad- no mês de Jul.ho de 1954, das classes de 1933',
forme foi dito.

.

hoc, prestando-se 'a isso o Deputado Aquires Bá1sini. 1934 e 1935, alistados por esta Unidade e 6STotalizam assim: Cr$:::125:000,00 ,.

Ora, os Secretários da Casa não são nomeael:os pelo
'210.000,00 "Presidente., São eleitos ;pela maioria., Só ;h!!..� "h-i:p'óte- ,que tiveram seu alistamento transferido pa-
25.000,00 se em qúe outro deputàdo possa substituir um dos Se- ra a Aeronáutica.

cretários; é a prevista no § 5°, do Art. 8°, do Regimento I PAULO 'DANTAS MARTINS
, ,que di2; que "O Presidente convidará qualquer deputado '

1 p�ra 'substituir os Secre'tários, na falta ocasional d6S res- 2.0 Tenente Chefe -da Secção Mobilizadora 52
Da transação há U_l!1 recibo de "Cr$ ;300.000,0Ç>, não 'Be!-;,1;�vos suplentes". EVÍ(:le�temen(e� tal di�p@sjtsi-V<t\.pren

constando a reposição em caixa do,� ,�r$ 60.050,00 resta:p.- de-':'se -aomOlnento ,das s�ssões, )?ois, ? § �:n..tefio! do. ,.t;1es-
te. A viagem do motorista José,���rre.ira de ,Sousa que ,mo Artigo dispõe' qU€ "os�Membr�s.�4a-.Mes� não pode- /

S.TNDICATO DOS ESTIVADO'RES' DEfoi buscar o carr'O 'no Rio de Janeir� ,não pode ter cus- -.rãi::l aband.onar suas cadeiras se_ní. que pos�ar-:tI st;r s.ubs- 'I

tado tal-importância, tanto mais que a passagem do mes- tituidQS imediatamente": �':.
-

- ,�" .. -=; , :.. ,

FLORlANO'POLIS
mo ainda está por pagar.

"

-
'

.- "Interpretar qué a: qualque-r mornento� um_-: depu;tado
Quanto às condições do carro, ° mesmo não é no:yo.. qualquer, possá ser nor,neado ·ad-hge 'para"s��§'ti!1-liE;� ti- €Om'UD.j�açãoNão se pode verificar quàl a sua· quilometragem,. põts tular eleito seria chegar-se: ao apsurdo, à deturp�ção 'da

o velocímetro t'e've o seu sêlo violado e voltado o mar� "lei. -', ., ,', . -:.:>
..

,,�. '. .

Levo ,ao conhecimento dos senhores as-

cador a zero. Os pneus eram velhos e imprestáveis, ten-· . Tal interpretação seria tão absurda qtre"pe�iiitia' -·:ociados, que, de acôl'do com a Assembléia
do sido dois dêles substituidos e havendo necessidade ao Presidente esperar a .saída da Casá dos- dóis Secretá':' r' "'ral realizada d' 1 d .

7 s'dade sub!ltituir imediatàmente os outtos ..dois., VárilJs con- rios e nomeaer dois out!'os à sua vontade, p,ara':r:e.ali.zar ':,e, " n.o la .0 e maIO, Jla e ":

sertos já foram fetos no" carro em ilprêço. '

"
os atos que cab�m privativamente à Comissão,'Executiva lE·ste Smdlcato, fICOU marcada a data de ,8 de

, ,A,As�e�bléi�deci�i�a ,se dev.ê- ou '�ão se!, co�stitui- exercitar., .

'

. " .. ', _. :un!1o p. V., para a eleicão da DirettJria e de-
da,a' ,CQ_nussaa de Inquento para mvestlgar sobre o .car- ' O propnwart. 96, § 2°, que lmpede despesas maIOres. . ...

�

.

ro, cOrlfpr:rne opinou a' Com�sSão Permanente..N·.M�fl, de 30 mil cruzeiros sem ser ouv!da a Mf!sa seria letra :na1S f'argos p.a;ra dlr!gll' os destmos desta as

ent�etar{to, só li. eO,nsrtiuirá'na)orma reglmet
..
ltal, obede- morta, se' déssemos tal ,interpretação elástie� ao A:rt. 8°, >Qciação de classe, de julho de 1954 à julho

ceu.do, aO :,d;i,spOslo'.'I,lQ'Ar,t..23.
.

, :,' , do Regimento. le 1956, .;' "0 rUNClpNALISM-O CONTRATADO .. '.,. Poi.s,; bastaria a ausência, dos dois Secretários, a no.
l ," .

. -'Ao }lssumirmos a_ Pre!;>idência 'determinamos,' se fi- meaçeão, de dois ou de um outro e a autorização para
zesse'uma rela,cão, dli todo o funcionalismo da' Casa;',c;óm aquelas despesas passada pelo Presidente interessado e

o assinâlameiii� -das' suas çondicões de admissã-ü� lota-, p.elos coniventes, para que tu.do se fizesse legal.
cã� é-ic.� ".

'
� "

Ê verdade' que para o ex-Presidente. isto não cons
�;- Vl:!riÍicahlOs' assirrr a 'eXistência' çle numerosos

' ..

fun-' tituiu óbice algum, pois fêz despesás aci�a de 30 mil
cionários contratados,' que foram div.ididos então em 3: cruzeiros, de UIj\a só vez, sem ouvir os seus companhei-
grupos.· .1 ros da Mesa.

.

a) .:_:,_, çontratados regularmente; cujo contrato 'es�: Á sua vontade', à sua ordem, e a Tesouraria ia bus-
tá em vig_or.

'

.::ar· ao Tesouro as importâncias, como já vimos e as des-
b) - Contratados regularmente que hav·i-am .te1'- pesas era� feitas sem. o conhecimento� da maioria da gítimo da Fábrica.

minado o contrato e que hayiam tido o seu Comissão' Executiva.
", contr�to irregular.tn.en� renovado pelo ex· Dem,ais R, mais, .muitas vezes, o deputado Balsini
Presidente, era nomeado ad-hoc estando na Capital os dois Secretá-

Idem, idein, {Doc. n. 8) Cr$ 1.100,30_

TOTAL Cr$ 107.003,90
A conta da Livraria Líder deverá correr pela verba

da Biblioteca e as demais pela de Material de Expediente.
Na Companhia Telefônica - (Doc. n.

20)' .,

'

; Cr$

Devendo correr, por conta da verbá
Despesas postais, telegráficas e telefônicas.
Dioersos

Na Firma Hoepcke
Diversas duplfêatas.c-- (Doc; n. 21) Cr$
Nota n. 2430 -" (D02. n. 22) : éi'$
Na Casa Diamante Azul , Cr$
Na Firma Alberto Ebert de Gasolina Cr$

TOTAL
'

; C�$
Ao Pintor Martinho deHaro (quadros

a pagar) , . . . . . . . . . . .. Or$
TOTAIS'

Cr$ 60.358,8()
59.940,20
107.003,90
6.105,50
26.075,20
10.9'00,00

cincoenta e quatro. Eu,
H_Ygino. Luiz 'Gonzaga, Es

crivão, o subscrevi. (Assi·
nado) Manoel Barbosa' de
Lacerda - Juiz de Di'reito
,da. 1a Vara, em exerclClO

Mano�l Barbosa de Lacerda
Juiz de Direito da la Vara.
em €,xercicio

ano de mil D,pvecentos e

Cr$ 360.050,00

-

Vencle-se

-

(.)�)""()""(J""()'_'()j

Vende-se 'um terreno
sito a Vila CeI. Lopes Viei- ,

ra.

Tratar corp o Sr: Dante

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

de Sfila de Jantar.
Vêr e tratar à rua, VidaI

Ramos n. 38 .

mobília

--------���-�- ''"----, -----_.-

1', .'il_ll'i,óvel Meréury, �ré:;
,

·Vende-se Chevrolet. Completamente reformado.' .lo! E:� cl,� terras situados· no

Parte mecânica, pintura e estofamento novos. Rádi0 l�- l!!,:.j l::'. rua Al'âcy Vaz'
(�a!!aj() e um dtio na Se_'- ,

Rua 24 de Maío ri. 777 :_ ESTREITO.

,

C.ntório �rjo
Tratar na ofici�a mecânica São -Cristóvão.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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De Biguaçú.
,� Por incrível que pareça dizendo que a culpa não

o Cartório de Antônio Car- cabe a ele Prefeito, e sim

los, 'o mais prósperodistrito 'ao Sr. G,overnador que não

Ideste Município, está ha atendeu, si for \i. caso, ao

mais de 3 mêses sem Es- seu apêlo. Sim, porque o

'criv'ãá, Desde que foi apo- povo de Antônio Carlos não

sentado o Sr. Afonso Sche- tem a' culpa .dos desenten

'rer, que erá o Escrivão da- -dimentos havidos entre os

quele distrito, acha-se aque- : maiorais da "eterna Vigi-I1e Cartório de portas fe'-' lância" deste Município ...
chadas e isto já ha mais -sim, porque em Antônio

Ide 3 mêses, desdé janeiro Carlos, alí no próspero dis-

,�de!jte ano. ' trito de Antônio Carlos, por I�.

> Dizem que o Presidente I culpa do Sr. Governador

do Diretól'io � dístrâtalr da do' E�tado e por culpa do'
U.D.N.; S�< João Pauli, já Sr. Prefeito Municipal, Ja.

apresentou o candidàto pa- i ha mais de 3 mêses que o

ra aquela função; por ou- cartório daquele distrito a- '

�

tro lado o Diretório Muni- . cha-se de portas trancadas,
I

.•

cipal da U.D.N.,· tendo à'; sem registrar um nascimen,
I

.

frente o Sr. Prefeito Muni: 'to, sem. registrar um casa- .

cipal, �o que dizem .tam- nnento, sem registrar um I.
. bem já indicou um outro óbito.

candidato para idênticas I O distrito de Antônio I'
funções, 'sendo ambas. as I Carlos, o maior'. e mais Iindicações feitas ha já mui- próspero deste Município,
to tempO:- Nota-se, assim a 'não poderá, para, as pró- r,

'

desarmQnia existente entr� ximas eleições; ver .aumen- I,
os Diretórios Municipal e tado' o seu-número de. elei-I
distrital da V.D,N. deste tores, de vez que não exis- '. '

I

Municipio, O Sr. Governa- te Escrivão para ;.fornecel':
dor- que até. a presente da- I as respectivas: certidões ne-

I

ta ainda . não nomeou o lcessária� a qualificação. No
I

substitu'to do Sr", Afonso distrito de A�tônio Carlos, I
Scherer,

.

é porque está a é .proibído até que se ins-}

comparar .um Cartório dis- taure inquérito policial,
trital com. �ma ,SecJ:/aria, p�is. Es�rivão, _q�e � tão in� I
de Estado; e porque nao sa- dispensável, nao. existe, .

E I
. be ainda a qual dos Diretó- . esta, a situação em' que se i
rio deve dar braço forte,' si encontra o povo- ordeiro de '1ao Municipal ou ao .distri- Antônio Carlos - co/jp car-:

tal, "pois,' a pensar .de outra tório, mas, de portas tranca- I
maneira, não se encontra das, sem Escrivão. Alguem

,
..

.outra razão para" que um por aqui chega até a dizer

cartório esteja tanto tempo que tal sit�àÇão é por que I

sem Escrivão. Si o Sr. Go- os da U:;D.N. deste Munici-

pio, -com: vistas nas próxi-
�, \

. '.� -�- �.' � -
-

mas eleições, não querem.

pera .distrito, por' outros ver aumentado o número

motivos, n'ão tem ele direi- de �leit9res' em Antônio. .

to para tal; si O Sr. Prefei- Carlos... Por essas e ou

.to: deste Municipio, que é tras çousus que ocorrem

. ,,,;;.Mrn9P: P�Jt_Q-,do. $J;;�"Gover.,.
. aqui pelo Municipio de Bi-:

nadqt, hâo·�teve fo�ças pa- guaçu, é' que muita gente
ra;:��xigi;í"}d'ele um novo És.,. daqui murmura: "é: ... de

cri\;ão para Antônio Carlos 'uns' tempos 'para cá, Bi

e '�i; está, como propala,
-

a guaçu até parece ser um

defender .os legítimos inte- território independente ... ".
resses do povo, deve ele
então vir a público e dar
uma declaração formal ao

povo de ,Ant<�nio Carlos,

vernador 'está 'a querer .cas-

tigar '0
-

pôvõ -d'aq�'�lé-'p�6�-

Biguaçu, 2 de
1954.

maio de

(O Correspondente).
",

TEM. TOSSE ?
e

Gripe e Bronquite, Asma e Coqueluche?'
Si a tosse produzida pela fraqueza o atormenta e

exige do seu organismo um esforço sobrehumano, produ
zindo ansias; asfixias e rupturas de vasos capilares, dores
no peito, evite chegar a esses extremos, tomando algu
mas doses do REMÉDIO DO DR. REYNGATE as gotas
flue dão alivio imediato nas tosses rebeldes, coqueluches
e' bronquites cronicas. ou recentes, secas ou com catar
ros. Um único vidro do REMÉDIO DO DR. REYNGATE
é. o' bastante para 4esobstruir às vias respiratórias, nor
malizar a respiração, daralo alivio e bem estar imediato
porque o mucus é dissolvido. Quem tem bronquite encon

tra no-REMÉDIO DO DR. REYNGATE. a sua salvação.
. Nas boas caS'as..Pelo reembolso aéreo' Cr$ 44,00. Caixa
Postal 6. M�yer',' Rio.

.
I

'.' ',' -; -'T'" 9-
�,.

Intervenção solicitada
VBÁ, 7 (V;A.) ,- A As- grafou ao Ministro da Guer

s{)ciação Comercial de Ubá, ra, pedindo a' intervenção
em assembléia cónJ'unta ..,..,

do Exército no caso ao sa
com as associações de Leo-

lário-niínimo, que está pro
poldina, Cataguares, Adol-
fo Dutra"€ .Rio Branco, ,(tô- 'vocando' grandes protestos
das da Zona da Mata), tele- em todo o Estado.'

Florianópohs, Terça-feira, 11 de Maio de 1954 7,

1 ' /
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.
. Frlgidaire

essão recebendo
mals e mais pedidos...
J;#L .

. ",1 ,

.

...

, Vantagem Extra: A garantia de

um-.grande no!"e - FRIGIDAIRE - a marca pioneira '

'. . ,e líder em refrigerClção I
.

- .
.

-

Vantagem Extra: Ampla rêâe de

S"<'concessionários autorizados, em todo o .Brasi4
'

para dar-lhe tôda assistência técnica com seu

.

�
,

. oi
. pessoal treinado na �ábrica Frigideirel

•

-,

\ �.
'l-

iJiIit
Vantagem·.:Extra: ·Preços rigorosamente

fitabelados em todo o Brasil, apenas ocrescidos,
"

,

das despesas. de transporte nas l'Ocalidades
, fora df! C-apitál de São Paulo! .

,r·- .,,,,,1 ,_

:::::::::jll.I�:::::!:::!::!:::!;iI:mMIjt:fl�I��!tltittBtMMt'lr�mnmrmgmr:mfl::t:t1l\:ffMttg_M��'
Confronte �

o seu Frigidaife com qualquer
outro refrigerador e êsse exame bastará para

. demonstror-lhe q�e nàda p�de bater Frigidaire

em
.
qualidade. Mas "não 'é só. Além. de suo'

o Ql,IE HÁ DE MAIS MODERNO E� REFRIGERAÇÃO ESTÁ

PRES"E"NTE-NO 'SEU' FllIGIDAIRE. EIS ALGUNS EXEMPL9$·:
'r,

.� ,.�

• í(�
, ,�

Cubos de .gêlo à vontade tste controlador garan,te· Hldrator' - frio úmido'

em lôdas as ocasiões a temperatura desejada para frutas e verduras

, '

. superioridade' técnico, Friqidoire lhe oferece

3 vantagens extra: garantia; assistência e' preço ...

3 vantagens extra que somente -Friqidoire
.

l
,

lhe pode proporcionar...Examine, cdmpare ... e
.--- .-.:' ',' ",

-. , .. -,

sua escolha será Frigideire!. Visite loqo

Cómpressor "Poupa�Corrente"
.

- exclusivo de Frlgidalre
o" móis perfe'ltJ meco-

'

nismo de refrigeraç.ão
até hoje fabricado. Po
tente. •• silencioso .•••
econômico. Garantido
par.. �. ao�as L /

.' O, Cpnce�.sionárió Autorizado mais próximo.
_,t

BQst� um si'Ínples
movimento no con...

trille para' que a

temperatura ,s e i a
auto'màticamente
graduada I

Sua disposição es • ...:
peciol garante às
frutcs, verduras e

legumes O ar. úmi
do necessário à sua

conservaçãc I

'Duas gavetas sim
, pie. e uma dupla.
Com desprendedar

-, automático.' Pródu
çãa ráprda e cbun
·danfe 'de cubós I

FRIGIBllqE.
1

I·

marca exclusiva do'refrigerador fabricado peJa.
GENERAL MO'lORS ,DO BRASIL'S.A.'
SÃO CAETAN.O 0,0 SU'L - SÃO PAULO

CONCESSIONÁRIOS' AUTORIZADO�S EM -TO O O PA f S
.

'11(;r$ 76��OOO�OOO,OO'A '.

li
.

, em letras de - câmble
I

RIO, .T-.(V. A.) -:- Infor- ta e.dois ninhões de cruzei

lma-se no Banco do. Br�sil lOS, tendo sido pagos, ante-

que somente nesta capItal .

d t"
. , .'fI' d 11 CIpa amen e, aglOs no mOIl-

IJa oram.co oca as. letras

'de- câmbio do Tesouro
.

no I,tant,e superlor a quatrocen
(valor de setecentos e sessen� . tos mil doll:ires�

Escola�t·de Ap'r'endizes
Marinheiros de ·Para�aguá I
- Após � entendimentos monumental, composta de

. coin o GÓ'Jérnádor do 'Esta-' t 7 edifici{)s) � com area de

do do Paràn�"Dr. Munhoz,; construção de 15000 m2,
da. Rciéha'tcofu o' prefeito de 'não incluindas as vilas de .

Paranaguá, p. �ecretár1o da oficiais e inferiores que se'

Viação, a AqIl1inistração do íniciarão' logo depois das
Pôrto e outras p�rson�lida- prime-iras construções.
des locais, �iéou resotvido o Já foi aberta concorrên

local, esçolllido pelo Co'_ ..
cia pública, em Curitiba e

,
. .

mandap.t� do 50 Distrito Paral1aguá, para que sejam
./

pela quase totalidade dos

vEtreadcires, cedendo à Ma

rinha essà area e· se encar

r,egando' a Prefeitura das

desapropriações, em nume
ro de 29 " proprietários .

. O Sr. Almirante terh re

cebido numerosos telegra
mas -revelando o entusi.asmo
na cidade pelo erripl'eendi-

�

lÍlent�, sQ1>resaindo�se'
o

:de
secretários' do Estado, Pte
f�ito, C�ntro do' Comércio
d� C�fé, R6;t.��y Club, t;!tc.

(po' ?oletim do 5° Dis

Naval). ..

PARA ,

aspirar a um futmo brilhante, àiplomando-s� POR
CORRESPONDENCIA no CURSO "GI�ASIAL (ATt.

91 do Dec. l.Jei n. 4.244)
.

Peçam info,"'naçôes ao I: N.A2�. A.
, Praia àe Bnta{ogo, 5.26 - RIO.

imediatamente iniciados os

trabalhos. A Administraçãó
do . Pôrto . fez minucioso le
vantamento da area" esco

lhida, à margem do. 1'10
ltiberê, e mais ou ,menos

com 416 m' de fre-nte" para
a Estrada Ctlritiba-F'arári.a�
guá e 463-m de fundos: sen.,.

Naval onde vai ser cons

truida a Escola de Aprendi
zes

, Márinh�iros .

na
..g.uêle

pôrto. Será obraJealménte

Bastá saber ler e escrlvêr 'Jdo .H area q'uase
lar,. ' .

'Na Câma.ra Municipal: o

vereádor Dr. João Ricardo
de Castilho' Pe�ira"

.

apre-
sentou projeto, subscrito

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. DO Lu� Boiei
CALM_A, WALDEMAR

IAgora, de, III JOl8111 catar D81sa
Não, Waldemar, você não ", ",'

foi rt->ngado, Bigodeado No L�x Hotel, que se 'vem neo que, pela primeira vez

sim, e miseravelmente. E' destacando como centro de !oe apresenta em _nossa Ca

bem verdade que você é arte, graças à boa, vontade pitaI.
como aquele famoso Ful� 'do sr, Oswaldo dos Passos O ato inaugural está mar-

A data de 10 de maio, la tradicional União. -Servíço 'Social da' Indústria míngos Tonera - Epamí- gencio, o homem que não te- Machado, seu dinâmico Ge- cado para às 16 horas, de-

consagrada ao trabalho, foi Como parte dos festejos, SESI, ep,ud:ade em que a nondas Vicente de Car�a- ve infância. Porque, Walde- rente, os amantes da bela vendo a exposição ficar a-'

festivamente comemorada realizou-se a cerimônia de União á�iiêficente e Re- lho --'l'iago Martins - AI- mar, você não teve infância ,arte terão ocasião de apre- benta ao público até o pró

pelos associaaos da União mauguraçâo solene dos re- creativa Operária, sempre' varo Orlando Trilha - Nar- política. Porisso foi �o ai- ciar belos quadro�, agora de ximo dia 20.

Beneficente e Recreativa tratos dos senhores Celso encontrou plena e efetiva ciso Gonçalves Irima. rastão, Ingênuamente. Sei um jovem conterrâneo que O ESTADO agradecendo

Operária, _ Entidade elas- f-amos, �r. Lerner Rodrl- colabor�çã�'nas iniciativas Procurador - Altamiro que o mano Iríneu [iracun- muito promete e 'que já é o convite corri que foi dis

sista desta Capital, que con- gues e do saudoso e inesque- que benefi�iassem a classe Rodrigues. do e rubicundo) esbravejou detentor de alguns prêmios tinguido formula votos de

grega nada menos que dois cível líder operário, Mário operária. Referiu-se em se- Bibliotecário - Celso E- e, quasr deu ull!a voltinha bem notáveis. pleno êxito ao Pintor José

mil associados, atualmente. Schmidt, ato efetuado no JUida ao humanitário mé- gídio dos Santos. pela casa de, saúde. Mas o Bonifácio Brandão.

As comemorações prepa- salão onde se encontra a ga, uico, dr. Lerner Rodrigues,' Logo após o empossamen, Diretório de Rio do Sul O jovem José Bonifácio
E Tradas pela sua dinâmica Di- leria dos benfeitores da U. dizendo que êsse profíssío- to dos novos membros da (dignamente) sustentou, a Brandão"natJral de Itaiaí.] m 8Dger DOI

retoria, para assinalarem à. B. R. 'O.. nal- como aliás já aconte- Diretoria, confraternizaram- ínvíolabílídade do seu can- neste Estado, onde nasceu ,lga'.·.18 bra
'

passagem da importante da- Nessa ocasião, oficíalízan- cera com outros colegas - se os presentes, sendo ser- didato, indiferente (e in- em 6 de agôsto de 1924, de-
"

•
' -

ta. mereceram a mais sim- ::0 aquela inauguração, usou merecia ser colocado na ga- vidas então, lautas mesas Iênso) às flutuações da pois dos estudos primários slleiro
pática solidariedade de seus da palavra o sr. Hipólito do

I
leria d�s benfeitores daqu:- com doces, frios, cervejas e pressão reinante. Conve- :'! secundários passou a es- TANGER, �O (V.P.)

membros, que a elas com- Valle Pereira, orador da la Entidade, pela prestação guaranás. nhamos, Waldemar, que f�i tudar no Rio de Janeiro O brasileiro Mario Torres

pareceram unanimemente, União que, justificando a de serviços médicos aos as- Dando um toque especial um�_atitude correta. Agora. com os irmãos Carlos e Ro- Garcia, 'que descontara no'

dando a todos os presentes, homenagem que se preces- socíados da União. Fínalí- 1e brilhantismo às progra- _o'' que não estava previsto dolfo Schambeland e, ulti- ano passado, 'em' 2 bancos
uma demonstração pública sava naquele instante, teceu zando sua oração, fez um mações, esteve participando era o aparecimento do ter- mamente com o Professor doesta cidade vários cheques
da pujança de sua agremía- considerações respeito à breve histórico das atívída- .das festividades, â' banda ceiro homem. Sim Walde- Aldo Kandarelli, dernons- falsos representando' varios
çâo, Prova essa nossa afir- iersonalidade do SJ.'. Celso ,:!es, desenvolvidas pelo sau- 'musical "Á' Comercial", 0- roar, como no caso do Sa- irando seu grande pendor milhares' de dólares, compa
mação, o extraordinário a- ,lamos, exaltando as 'suas doso líder operário, Mário Ierecendo belíssimas pági- copã. Mais-um sempre com, para a tela. receu perante a seção corre
fluxo de sócios, verificado oualtdades humanas, a sín- Schmídt.vrecentemerrte fa- nas do' seu aplaudido reper- plica. Você que cantarolava Apresentando-se com ótí- cional da Jurisdição Inter-
nas diversas solenidades ��eridade de seus gestos e a lecído, exaltando- as suas tório. tanto "Casa de Cablôco", nos quadros no �alão_Mu, nacional de Tanger.'
programadas, lotando com- linâ,mica, atuação que vem, qualidades, e a: ·c.olaboração Fazendo o registro, con- devia estar lembrado: Três .iicipal 'do Rio e rio Salão Garcia, que possuia dois

plctamente os salões daque- empreendendo à frente do eficiente e desinteressada �gratulamo-nos com a Dire- é demais. Contudo quem de Artistas Nacionais, con- passaportes e utilizava duas
..................__••••••••••••••••••••••••, �ue 'sempre prestou à enti- J toria e associados da União' imaginaria que o pacifica- [uistou 'merecidos prêmios, identidades, servira-se de
_\ dade classista, rendendo um Béneficente e- Recreativa dor 'Fé-rnando Melo, saíra destacando-se de 'maneira, máquinas de autentificar

',;reito à sua memória. Ao, Operária, pelo brilho com da Capital »eetulo de testius tá I J

I d b
.

d Nno ave. e 'um anqueiro e ova"

I final de s\i� bela, oração, re- que se realizou o programa sob.o manto alvo de pomba- Em sua terra natal, ultí- forque. :Quando' se desco-
,

cebeu o sr. Hipólito do Val- comemorativo, .ao dia do da-paz? Ah! Waldemar, co- namente, apresentou belos briu o estelionato, Garcia

[: P
. d' d Trabalho, ao tempo em que, d' .

d d d 1 d
'

.i re ereira, emora os ,a- '1 mo os ares e virgm a e qua ros, tendo a cança o' estava em viagem de nup-

'I plausos de todos os que se abraçando os novos
-

mern- enganam, A� vezes, numa �rande sucesso. cias pela f�ança e estava
_-

1'''''''' f 11 d M' d 1954 I
encontravarü no recinto, bros de sua Diretoria, en- earinha-de-bebê-chorão.: es-, Amanhã, qu,a;,ta-fel'ra, dia sendo prccurado por diver-Floriaaópo is, rerça- eira, e aio e

, '�
___�__"";'_ -, iompletamente lotado, viamo-Ih�s, o.� ,�Q�SOS votos -tá epconj,id"p,,,,)lm tarado. Aí t2, no Salão de Recepção do. ,1'1S justiças européias, Foi

A seguir, procedeu-se a de uma feliz,e�.rofícua::ges- '�tá Potqú..� você ri�O foi "
..ux Hotel, os' amantes da. »ctradítado para esta cida

:er�oni�, de posse da nova tão, à freme,(la'U. B. R. O ..

'

iongé.l,do.'e'�i� bigQd�ado. O lerdadeiritarte,terão·então Je juntamente com .sua es-

,Diretoria daqu'e1â associa-

N' ·d d
!olpe' (baixor foi duro, çon· )port�idade de ádmirar os po�a, que depois foi posta

.ão, o que foi feito sob .vi- I,vas Cl I, IS �ordo. �as a saúdinha' vai '!uadros do jovem conf�r!:â- é�m liberdade' provlsórÚl.
:>l'arttes a�lamações, fazen- bem e isto é o que vale. '�

10':se ouvir então, vários DI' PI-a'UI' Deixe, Waldemar, as urn'as ..,,_""',--.;,..---"---------------------
)radores, todos êles discor-

"

rolá e depois, ria, gargalhe
tendo' sôbre a festiva data e se esbàlde no 'primeiro

Jcfue se estava comemoral1- 'fERESINA, 10 (V. A.) baile' depois de 3 de O\ltu-
to.. - O Legislativo piauíense' bro. Ó crime não compen-
A nova Diretoria da U. está ultimando a aprovação 'sa. Esqu�ça-sé Waldemar'

B. R. O., está as�im consti- de leis.i:orianàoh�âis� duas do doloroso episódio ter-
, .:;., r",' '.�.-"-, .

\
.� .

t�ida: n..ovas cidades"denominadas nandomeleano. O mano Iri·
,

11
•

�

Pl'esidente - João Nilo Ele,sBão.' "·�Verõs�ó' , "ê - -Agüa
-

n'�ü tomará conta dêle ..•
''": <

. _,i" ,

' '-. f

f' � � ._
�

.. '-. -

'

,Branca.' "

.; BUM.

o Dia do Trabalho na U.B�B.O.
AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRA BALHO ,NA UNI�O .BENEFíCE�TE E

RECREATIVA OPERÁRIA - INAUGUR,\ÇÃO- DOS RETRATOS DO�� SENH�..

RES CELSO RAMOS, LERNER RODRIGUES'E DO SAUDOSO OPERARIO MA-

RIO SCHMIDT - FESTIVA POSSE DE SUA NOVA DIRETORIA.

TIM •••

,----'_

Assembléia ,- Leuislatíva

l10je. Lastimo sinceramente

que tenhas sido cio mal in
formado a' respeito de mi

nha "Missão em Laguna".
,- Sabes qual foi a "Mis-

dlr8tórlo de são"? Coisa qu� se não mis-

'tura com' politicagem: -

fui à Lagüna, com minha
Manoei família, na Sehlària Santa,

D dep. 11mar Corrê J comeDta
o caso da carne verde

,

11J.elhor aS necessidades po
líticas da Prefeitura".
Denunciou, também uma

cláusula .do contra�� a, qual
l'eza' qué o mesmo, 'depois
'de seis meses, poderá ser

Vieira.

Vic�-Presid�nte - Gené-
_revisado nos preços".
E' intere'ssante notar-se

UM BILHETEque êss� prazo de, seis meses
vai além d;'ls próximas elei

ções, isto é, dia 3 de outu

tro; também é fácíl de se

��mpr��fider.
.

q�e �� \rata
, }e umà 'tapé�ção' pa�a com

c p!ÍblicQ pois qlle, extin
gllirtdp ês!?� pràzõ�'inevitá
\ el��nte ii car�é' �erâ au-

/

(Lentada.

/

sio AntÔnio dos Santos.
,1° Secretário - Lauro da

Costa Filho.
2° Secretário - Jutháir

te,s. .. Mas, :meu caro Jú, o

moeu irmão p.unca negou (e
'já o proclamou de público)
sua admiração pelo Dr. Ne

rê:u;' e eu, também, de mi

n.ha parte, jamais deixei de

\
reconhecer o valor dos meus

adversári?s. Quanto às ine�,
xirlh'}has para desunir,' os 1
udenistas, posso informar-te 'rque eles não vão, em con

versa de adversários ...
E' só, meu caro Jú. Abra

�os e grato pela acolhida

lue deres a este bilhete.

"Florianópolis, 7 de maio
de 1954.

, Meu caro Jú:

'Li o teu "Frechando" de

Beiro Caramés.
iO Tesoureiro - Apósto

lo Diamant�as .

..

2° Tesoureiro _:,_ João Ba
iista Rodrigues.
Conselho Fiscal --- DO-

: Ses,são d� '10-5-54.
.

Presidência' - '

O'swaldo '

.
'

R. Cabral.
Secretaria - Lenoir Var

gas Ferreira e Elpídio 'Bar
bosa.
Na hora de expf'diente o

cupou a tribuna o deputado
Ylmar -Corrêa o qual teceu
comentários em torno das

irregularidades quando da

concurrência públIca, aber
ta pela Prefeitura Munici

pal, p'ara a expforação da

car�e verde no mercado pú
blico.

l_ :'.

Partido" Social Democrático
Orl2Dlzado o
Papaodula

Diretório' Municipal dE' '1,0 Secretfn)o -
Papanduva, organizado em IfUrtado;
t ,1-3-54.

'$
2�0' Sécretário - Sev€ro

0e Almeida Júnior;

1-
Teso!lreirQ -' Alcides-

_:.

ii'e�nahd:'EMBROS
de, João Maia de Almeida

rever minlja, mãe, meus pa

rentes, meus 'amigos e a mi

nha
.

terra. Lá,-naturahnen
te, faleL-'em política com

os meus coí-;eligionários e·

('om os meus adversários.
Mas não falei em nome do
Sr. Governador ou de quell_!_

MaJOf lIBelo
B� BOrba

Acary Silva"Me-sa Diretora:

Presi�ente de Honra

Atacou ainda a Comissão Vhnoe( Ramos Ribeiro;'
Julgadora por ter a mesma Presidente - Severo

Almeida;
1.0 Vice-Presidente

riesprezado uma proposta
que viria melhor atender às
necessidades públicas por
uma outra que, conforme
frizou o orador, "atenderiá

José Rauen

Detcílio Furtado
Waldomiro Ratochimki
Estanislau Ribovski

. Francisco B. Flôres
João Pereira Moço
Francisco Augustin
J,�o Holles
João Deoralski
Est..nisi�u Oripka
Sebastião Alves dos -San-

tos

Aeixo 'Kumicieck
Ernesto Grein

�gnácio Novizki.

quer que seja, nem, muito

ménos, fui "fmpbr" candida_ Recente ato do sr. Presi
turas armado de espírito es- .tente da República, assina
tadonovista". Sabes aliás, lo na Pasta da Guerra,
de minha ojeriza a tal es

l)írito. },l.bsolutamente, não

foi honesto o teu infor-

fúlio Mendes de Souza'
- ' ,

'2.0 Vice-Presidente
rair Damaso da Silveira;

f'JIa.' ...- •••
- .........- •....,....,.."..........

- -----••-...........-""._-••• .,....•.....•....-A",
.

Instituto dos Advogado,s
Brasileiros

,ransferiu, do Quadro Su

{Jlementar Geral (Adjunto
Jo E. M. E.), para o Quadro

mante.

Aquela outra história' da
reunião no Café Tupi deve
tambem_ ter sido inventada
pâra fazer uma pro�agan
c1,üzinha do Dr. Nerêu e jo
�ar udenistas contra udenis-

,)rdinário, sendo, em conse

'Iuência, classificado no 14°
8. C., o Major Inácio Bra

sílio Borba.

O Major Borba já serviu

[;esta Guarnição Militar,
quando Tenente e Capitão,
sendo muito relacionado na

�(.lciedade local, tendo esta

noticia sido recebida com

satisfação pelo grande.nú
�nero' de amigos que c�nta
nesta Capital e motivo de

regosijo por parte de seus

colegas do 14° B. C"

Em sessão realiz�da ale do corrente, foi eleita, sen
do empossada, a nova Diretoria do Institutb neste Esta

do, e que ficou assim constituida:
Presidente - Edmundo Acácio Soares Moreira.
Vice�Presidente - Milton Leite da Costa.
10 Secretário - Renato Gutierrez.
'20 Secrdário _2_ Clarno G. Galletti.
Tesourêiro - Vitor Lima.

. Bibliotecário - Altàmlro Silva Dias.
"

Orador - Othon da Gama Lobo d'Eça.
Conüssão de Direito � Hercílio Medeiros -:- Henri-

que Stodieck - João Bayer Filho. ;: ,:"" _ :
Comissao ,de Legislação - José R,o!)ha r'el,',re.!ra Bas;.

tos - Henrique Rupp Júnior -::- i\d�rbatRard9-�"da Sil::,

,Ree;rulas paJla' a
rL",gião Eslrang,eíra,
FRAU�FO,RT, .

AI�ma-

rtamen�o
da �eg,lão Estrán

'l'úta, 10: (U.' �;) - N4m.e- ,geira:Franc�sa p;l.r�' se alis
moso:" jovens alemães, acor- t2!'�m e irer� vingar a que
!'(;l'am aos postos de recru- da de; Dien Bien Phu.

va,

Comissão de Admissão - João David Ferreira Li

,IYla - Pedro de Moura Fen'o - Oswaldo Bulcão Vianna.
,'''',

'

Quando aquele caminhão, bufante ,e resfolegan
te, todo coberto de lama, parou à entrada do Hospi
tal de Caridade,' a bondosa Irmã Diretora sobressal
tou-se. Quando, dele, rápidos, vários indJviduos, to
dos mal encarados, começaram a saltar, embaraçan
do-se nas a,rmas - poderosas espingarqas· e agudos
facões de mato - as dúvidas da santa Irmã marcha
ram para a certeza. Que faria alí aquele grupo, ar
mado até os dentes, de facas atravessadas à moda de
capitão Galdino? Quem eram aqueles homens super
ciliosos, barbudos, de botas e bombachas, lenços co

loridos ao pescoço? Quem vai ao Hospital não leva
armas de morte. Sob as bençãos de Deus, aquela se

cular e benemérita Casa só recebe em paz ôs que
buscam lenir dores e recuperai-' saúde. Mas alí es-

tava aquele bando! "

......................... "., .

As aparênéias enganam. Aqueles terríveis hus
::ardos vermelhos, nunca foram hussardos nem ver

melhos. Eram pacíficos sócios do Clube de Tiro e
,

Caça Couto de Magalhães, que voltavam do mato, às
pressas, trazendo \1111 companheiro que, acidental
mente, fraturara' uma perna. De fato, alí estava o ex
cdente Mário Garcia - el Clweco Garcia - vítima
de uma pisada em falso, em plena selva;'�E os ban
doleiros que o cercavam, solicitos, vinhãIn' entregá
lo aos cuidados médicos.

A revma. Irmã Diretora, tão logo identificou,
e,ntre os pistoleiros russos, o dr. Vitor Mendes, °

Amin, o CeI. Lara e outros não pode contar um gri
to de alegria. Cientificada do ocorrido, teria' excla-
m�o:

'

- Graças a Deus que é só isso!
O Garcia, sem conhecer ,das suas apreensões,

olhou-a com desconfiança:, ,

E a Irmã queria que fôsse mais ainda?
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