
rio de Rio-Negrinho, do Ve-

re�dor Eugênio- Ferreira' Carlos Lampe
de Lima, do Senhor Rober- Presidente: Péricles Por-

to Virmondto Koenig - Secretário do

Diretório de 'São Bento do

à Florianópolis - assistir' a Previsão do tempo até às

tradicional procissão de Pas- 14 horas' do dia 4.

Será assinado a 1- de -Maio
o decrete do. salário minimlJ
_ RIO, 3 (U.P.} - Ipfor-I Em fontes ligadas ao go

ma-se com segurança que o' ;;erno apuramos que a ele

sr. Getulio Vargas assinará I vação dos novos niveis do

a 10 de maio o decreto re-I salário mínimo será de 50

ferent� aos_ novos niveis do
. porcento sobre os atuais, em

salar io minimo. media.

\ :'ShC'l',pn" atrairam a aten

.:;ão de milhares de especta
dores que enchiam' o pas
seio de Castelhana. Este

,Oe tolio V,argas.

vis'Uorá Por ..
'�togal

Proclamada a
·indep8ndôDcla
de PaRdcbery

o novo' plâno de p·az��
LONDRES, 3 (U.P.) -

1 potencias. Secundando a o-_je existentes". Acrescentou
A Inglaterra repeliu, 'ante- posição norte-americana, ,o que "a NATO foi a resposta
ontem, a oferta da Rúss!a, ministro do Exterior, An- e não a causa da política 50-

de aderir à: NATO e negou thoriy Eden, declarou que a. viética",
as afirmações soviéticas de Inglaterra não pode aceitar

que a China vermelha assis- a substituição da NATO

,

R·EPEL-IDOmaterial bélico cheeou há tatuto de Estado na União

v.lguma� sel!,lana_s d�s Es�a-I Fedel'�l aos Territórios de

slos Unidos e fOI proporcio- Hawaí e de Alaska .
LISBOA, 3 (U.P.) - O
•

presidente Getulio Va(gas,
do Brasil, visitará Portu-

PONDICHERY, India,
3 (U.P,) - Edourd Gou-

gal, este ano - informou o bert, membro da Assem
embaixador brasileiro, 0- bléia Nacional da França,

• legário ,Màri-ano. marchou à frente de 300
O diplomata brasileiro

chegou ao Funchal, a bordo
do paquete português, "Ve::_.
ra Cruz", 'com destino a

Lisbôa, depois de rápida
_
viagem à sua pátrià.

partidários sobre as aldeias
de Nettapocom e Moudou
core, e "proclarnou a iride

pendencia de Pondichery tirá à conferência de Gene- "somente co mo' fim de en-

bra, em situação ofi�ial, trar em novos acordos sol:

igual à das quatro grandes condições tais como as. ho-
do dominio francês e sua

"integração com a India".
. - '

-

tf'. � !.:... ..:.....;:...� .:;. � +...+fl .... • � , • • � � .. � .. r���� � � � ..

Ora, pois, existem democracias escandalosas e de-

s' � A�-
I cias .repressivas, ,dignas de aplauso. Mas a roubalheira

generadas, cujas leis, ,por mais sábias, lutam, sem vanta-
<
-

_

'excepcional era a da carne ...

gem no sentido de reprimir o negocismo e o mercanti- e Io I raao S'Ó ela!
Iismo que comem a fundo o bolso de nacionais e estran-

. : 0- barulho estremeceu por cima e por baixo..
� geiros. Em meio à barateza geral;'nadando a população em

_

Com efeito, velhacarias, meridianas ou mascaradas, facilidades aquisitivas, a carne' do boi não encontrou cli-
sao moentes e correntes, e degradam os costumes comer- de Ouro, estadeiam barrigas na plenitude digestiva da ma para as suas ambicões altistas. A carne do suíno, a

ciais, negaceiam, afrontam e desarmam o poder, aniqui- fartura rotunda. O vampirismo comercial não se conten- ovina, a do peixe e a gaiinácea, essas, "coltadínhas, obti
- Iam a moral do lucro, esfomeiam mulheres e criancas, ta de figurar sete pragas contra sete vacas magras e sete. veram salvo-conduto não se sabe onde, e cresceram a seu

escravizam homens, 'deshãratam a' assistência social: espigas sêcas, gôsto, expansivamente.
E' horroroso, é miserável, é impassível come um Já agora êle pulula multiplicado: são 'setenta, sete- É, pois, líquido e certo que a carne vacum foi só ela,

câncer êsse corrosivo avanço, êsse criminoso aumentar centos, sete milhares, e mais, contra milhões de tortu- a criminosa única do nosso mercado. Aos Hgados.vaos
de preços, essa rataria que explora, impune, a maioria rados e sofredores. rins e a outras fressuras se concedeu equiparação' carnal,
h_?mana e, sob certos aspectos, constitui uma organiza- xxx Também, pudera!
çao quadrilheira, de roubos por atacado e furtos a vare-

.
Aqui, nesta bem-amada Santa Catarina; cá, no pe-

. Miúdos mereciam promoções, não haja dúvida. Nem
jo.

.

núltimo Estado sulino do Brasil; sim, entre nós, no solo as autoridades .permitiriam eqUfvocos. e injustiças.
Essas negativas democracias não nivelam, não con- abençoado que o suo. gover-nativo de 'Irineu. Bornhau- Estou quase no fim. Ã esta altura, resta-me firmar

tentam, mas dividem o povo" em castas. de luxo e castas sen fecunda tal como orvalho transpirado dos céus; neste'· um testemunho insuspeito, ém nome da multidão cata-
de miséria, em guélas de gozadores e bôcas de fome, pas- ambiente desnublado onde o. ôlho. coapiano vigia e de�: rinense: no chão barriga-verde há barateza, honestidade
sivas e caladas estas, porque a falsa ordem, a mentirosa fende, a massa, massa popular, para maior Clareza; em e abundância.

.

segurança e o bem-estar dos prepotentes as querem mu- suma, aqui, aqui mesmo, não há ninguém que-possa rou- O povo até engordou.
das e desdentadamente incapazes de morder a mão dos' bar no preço, .no pêso e na qualidade. ' Registe-se e publique-se.
rapinantes,-e aproveitadores das repúblicas analfabetas e O café não suhíü. O açúcar não se alcou, A batata Qualquer semelhança que alguém acaso pudesse
cam?�ias. Essas lepúblicas de utopia confundem gatunos não se valoriza, O pão de tal forma se barateia, que até descobrir no correr do presente artigo, quanto a demo
desbriados com O!) negociantes limpamente esfabelecidos parece maná de mão beijada ... pela raspa de mandioca. cracias de rapina e escândalo, seria, já se vê, mera coin
e transformam as camadas populares em vítimas sub- O leite - quem,o diria? - é fluxo perene e custa me- culência,

.

.' ,

missas, cond€nadas a serem o lixo e a ralé das nacões. nos que água em pote de barro. A roupa, o sapato, a ca- Leitor, amigo ou não. Em comentário que se fará
Esses regimens pseudo-democráticos, torpes e inde�oro- misa do corpo, a meia do pé, a cueca dos quadris, o sa- dentro em poucos dias, hei de continuar desdobrando o

sos, têm a obsessão do lucro, são ninhos de especulado- bâo do vendeiro, o feijão da panela, o ôvo da galinha, a quadro.cdas maravilhas de agora e prevenindo as obje..
res e paraísos de ladrões. manteiga da fábrica, a verdura do cozido, tudo enfim, ções, Se é possívelopor, Ouço-as de há muito: Fomen.,

Não há t:epulsa, a rnaís veemente: não há condena. tudo anda ao alcance de todos, a r/Jço camarada, a pre .. - tal' a produção, por exemplo. Industrializar, agricultar,
cão, a mais severa; não há nojo, o mais 'visceral, que 10- ço vil, a preço de compadre. .

. pecuarizar. Guapos conselhos, não o nego. Resta pôr isso
grem tolher a voraz atividade 'das piranhas da ganância. Somos a gente feliz do Brasil, E qu_a1Wo um só en- bem a nu,' historiar os resultados da super-produção. E

Elas produzem a revivescência das sete vacas egíp- . tre ,tantos gêneros e artigos tarifados 'eni'reos',de primei, veremos quem já saiu .e sairá ganhando: seü produtor,
cias, dos sete an,os de 'penúria e decadência que o. Velho

1'a necessidade, quís.l_çvantar o topete. npis uma vêz; I[ se o intern1ediário, o eterno entremez, e espertalhão sem

Testamento �"eglstou na �erra dos faraós. Os vampirof: 'quando a carne bov111a e verde tentou pular. de 16 para vergonha. ,

.. ,negocistas n'ão m,anuseiam a Bíblia, adoram o Bezerro 20 'cruzeiros o quilo, foi um deu�,nos�acuda de providên., " BARREIROS FILHO

Pr'omovidO O
Ministro Renato
Goilbobel

(

RIO, 3 (U.P.) - Por de

creto do presidente da Re

publica, foi graduado no

posto de Almirante 'de es

quadra 9 almirante Renato

Guilhobel. As platinas do

novo posto serão oferecidas
da titular da. pasta da Ma

rinha pelos: seus oficiais "'de

.abinete.
\

o RISO DA CIDADE. ..

.' ::l
I

Para onde será que
êle vai?

Vai para J(')açaba!!! .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 Florianópolis, Domingo, 4 de Abril de 1954
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o ESTADO
--------------------------

Indicador Profissional
CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANT.A. -

-',do -J
-DR. GUERREIRO

E O I C O '5'
"

, -, Dr. Faásto Brasil! o E S T ADO, .

Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e GargantaM '

1 " ,I do Hospital de Florianópolis, ',' \: \ i ESPECIALISTA EM DO-" ADMINISTRA'ÇAO dI ALFREDO DRA WLADYSLAVA . A clínica está montada com os mais mo ernosMARIO DE LARMO DR. '

.
. "ENÇAS DE ÇREANÇAS. .Rcdação e Oficinas, à rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇÃO i

CHEREM .

W. MUSSI Ct.INICA GERAL,
I
Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)- MÉDICO -

I e
. CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 -RCx. ���al'A139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eCLÍNICA DE CRIANÇAS CURSO N�CIONAL J)E DR. ANTÔNIO DIB 12 horas. Diretor: UB. inflamações do Nariz e Garganta)A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS RAMOS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

'

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital .. MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores deCOllAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. -,- MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeca e Inflamacões da Garganta e Olhos. Em muitosRINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA·CLíNICA Set-embro n. 13. Representantes: , casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da tais. GERAL·PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesSIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e --ilRp�- ra, Ltda. e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira, Rua Tiradentes n. 9. eíal lzudo das DOENÇAS 'DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)Ien tcs, 9.

- Consultas das 19 às IH SENHORAS, com modernos I A D V O G A DOS - flO andar.
. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 RIO de ,.

(OCULOS)Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONF.-: 3415. tratamento, Janeiro.
. J �AMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico dehoras Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA ,- JIISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda.

. lesões dos Olhos) ,Tel.: Cons. - 3.415 - Res. ;'}4 - Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua F'elipe de Uliveira, n. INFRA VERMELHO
.

- 2,276 - Florianópolis. 'rEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL' �l - 6° anda-r, Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de----- ,Radioterapiap 01' ondas ,- ADVOGADO -

Tel.: 32-9873 - São Paulo Pulmão e EsofagoROMEU BAS'rOS DR MA'RIO WEN Caixa Postal 150 - Itajaí f ASSINATURASDR. ,\,. -

curtas-Eletrucoagulação -

Coneuitoru»: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUSEN Raios Ultra Yíoletn e I.. ira -; Santa Catarina -

Na Capital

I Belo Horizonte
- MÉDICO - CLtNICA MÉDICA DE ,vermelhlo._: I T\' DR. MÁRIO LAU- �\no t········ g;! 1��,�� ,lesidência - Felipe Schrnidt, 113. Telefone 2.365_"DUTTOS E CRIANÇAS

" Consu tórro : :tll� . raJ.ano, Lemes re .... 'i' , Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeCom prática nu Hospital '� L

Ed f' d RINDO I
.

Consultório - Rua João n. 1, l° andar - • I lCIO o No nteríor
, das 2 horas em diante no ConsultórioSão Francisco de Assis e na

'PiJltO, 10 � Te!. M. 769,. I �10nte�i0.., e Ano Cr$ 200,00 _

_�_ '_.__
_ ..__ ,

_' __ ._,Santa Casa do Rio de
li' D o 12 h I C!enlfl,Qt're .. , Cr$ 110,00 I, DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _Consultas: Das4às6ho-· r.araI'lo: asu ae 0-

DR- CLÁUDIO ._,,,�
_CLI'''lJIC.!auGeEil'RoAL DE raso '

ras - Dr. MUSSI. Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO,- ALERGIA-, -'"

"D 1-' 18 hor s Dra BORGES t ráto. DERMATOLOGICA E CLINICA GERALADULTOS E CRIANÇAS .JU'���1�(,lê:5�i�e�u2�81��teves IMU;�I.;)
as a -

,.

'ADVOGADOS Os or ig in a is, mesmo não Dr MI"gue'l Nunes Ferre"lraConsultório: Av. Getúlio
T -

d I"Residência: Avenida rom- Fôro em ge, ral, Recursos

'I pu,
blicados, não ser-ao evo-., '

Vargas, 2 - BIGUA<_;Ú.
d

'

CJJ,HOS - OUVIDOS - powsky, 84. .perante o Supremo Tribuna! VI v"HoráJ':o: Segundas e Quin-' I' _

tas-f'eirus, das 8,30 às 11 NAHlZ E GARGANTA �R. NE'WTON IFederal e Tribunal Federal A. ?ireção nao s:. respo�- RECEM-CHEGADO DO RIO -. DE JANEIRO,lU..
-.u. de Recursos. sabiliza pelos conceitos erm-

ATENDE Á RUA VICTOR MEIRELLES NO 18, 10
horas.

- o ,- :: = ·"�I},�VILA I ESCRITóRIOS idos nos artigos assinados.
ANDAu DAS 9 A'S 11 HORAS _ DIA'RIAMENTE.

Residência: nua Felipe, DR JÚLIO DOIN I' fi

I\.·
.

, ,CIRURGIA GERAL 'Florianópolis - ftdifício +armacías CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OUSchmidt, 23 - 2° andar, VIEIRA- Doenças- de Senhoras - São Jorge, rua, Trajano, 12 1 Ij DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, Á RUA FELIP'�jJL 1 - Tel 3.(102. I Proctologia - Eletricidade '- l° andar - sala 1.

d PI i
-

SCHMIDT.--------- 'ESPECIALIStA,EM DOEN. ;�édica... �io de Janeiro -: E.difíc�o e an ao ---, -'-=,,-- _DR. ·WALMOR ZO-
ÇAS DOS OLHOS, 'OUVI- Consultório : Rua Vitor h�lba Gato, Avenida Ant�- 7 Domingo - Farmácia Te' renos' na VI-I 'Flor-d'aMER GARCIA nos, NARIZ'E GARGAN�A Meireles n. 28 - Tetefone: JlIO Garlos' 207 - sala 100S.

Esperança - Rua .Conse- r a',
,

Djplnmado pela Faculdade Ex-As;.;istente na Policlínica 13307. I DR CLARNO G lheiro Mafra.Nacional de Medicina da Cernl do Rio de Janeiro, na Consultas: Das 15 horas, • •

,13. ,S.ábado ,(tarde) (Estreílo)Universidade do Brasil
�

Caixa de Aposentadonia e em diante. GALLETTI
,Ex-Interno por concurso da Pensões da Leopoldina iRaI· Residência: Rua Vidal - ADVÚGADO, _ Farmácia da Fe - Rua Fe-" ,Maternidade-Escola lwav e no Hospital São João �amos - Telefone 3.422. Rua Vitor Melrelles, 60. lipe Sc'rmídt. NIAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A(Servíço do_' Prof. Octávio Batista da Lagoa. FONE: 2.468. 14 Domingo - Farmácia LONGO PRAZO SEM JUROS'Rodrigues Lima) Curso no Departamento Na- DR. SAMUEL - Florianópolis - (ta Fé _ Rua Fe1ipe Seh Oportunidade especial para aquisição, com grandeEx-interno do Serviço de

-

cíonal deSaúde
-

FONSECA ��$'-.JsL.�",:-, idt I acilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.Cirurgia do Hospital Consulta�'diàriamente das CIRURGIÃO DENTISTA Inlorma-çoes rrn .

( de) _, �:"u,g�� ?lto e sa�dáv!-l, e toda facili�ade de condução.I. A. P. E. T. C. do Rio de 1 o às 12 horas. .�onsultório e Residência: I 20 Sábado tar
.)nvlhglada localização, nas PROXTlV1IDADE;S DO ES-Janeiro :,1a3, eõas. feiras de 15 às Rua Fernando Machado, 5. 'uieis Farmácia Moderna - Rua rÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valortzaçào

'

Médico do Hospital de :\:-; 18 horas. Clínica Geral - Cirurgia João Pinto. mediata.Caridade Atende no Hospital de Bucal Dentaduras - Pontes 21 D' F'
. OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES8' 10h' O leitor encontrará nes- ommgo - armaciaDOENÇAS DE SENHORAS Caridade, de as oras. \1óveis e fixas, «,

P .-IÃO· PODEM OFERECER AS MESMAS V.ANTA--- p.unOS-OPERAÇÕ-ES Consultório: Rua Vitor Raio -X e Infra-vermelho, la coluna, informaçóe, que Moderna - Rua João in-
Peça hoje mesmo informações a

.
('OllS: Hua João Pinto n. 16

-

Meireles, esquina com S3II- HORÁRIO:, De segunda "a "ec_essit�, diàr:iamé'ilte, e de to. SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA/das ]6,,00 As 18,00 -la n hn MarIn ho, jxta-feil-+"_d.as 10 às 12ího- ímedi,t!f , I "';' 'I 27 Sábado (tarde) LTDA. (SUBRAL)horas. � Residêncta : Travessa
.as, e das' 14: às 18 �Qrds. /

-:.. ;:i?" I
-

-', Farmácia Santo Antônio - Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 _ Fcne: �-1-9-2.Pela manhã atende .: Urussanga 2. - ·D::I.s'-8,30 às 12 horas' aos JORNA1S Te\efon#
Rua João Pinto.dlàrlamente no Ho�-\ .Apt. 102. sábados.

10
Estado 3.022

� 28 Domingo - Farmácia
. ,�ita_l de Caridade.

, DU -'VI'DAL M
A Gazeta 2.656

_ ,

J:\r. DR. lJ18 CRERE DO,· d T d 357Q Santo Antônio - Rua JoãoResldência: -,
"

lal'lO a, ar e ... . .

Rua: General Bittencourt ,CLíNICA DE CRIANÇAS AbVOGADO Diário da ManhA .. , 2.463 Pinto.
D. 101. CONSULTÓRIO - Feli- Causas cíveis, comerciais, A Verdade......... Z.Olh, O serviço noturno será
Telefone: pe Schmidt, 38. criminais e trabalhistas. Imprensa Oficial 2.68S ! efetuado' pelas farmácias

_

2.692.
__ I CONSULTAS O 4 I HOSPITAIS I-

- as Consultas ,popu ares
De Clll'idade: ' Moderna, Santo Antônio eDR. ARMANDO VA- às � horas. Rua Nunes Machado, 17 (Provedor) 2.3141 Noturna, situadas às ruas

Lf�RIO DE ASSIS Residência.
,
Tenente Sil- (esq. Tiradentes) - sobra- (Portaria) ;. 2.036jl .Joã� Pinto e Trajano.

'''-É'DICO veira, 1'3'0 j I 3 �oere.Au RamG" '.. �.831
A t t b I

_

f o
- lU ' -

,o - sa a . .

_

'1 presen e a e a nao ) -

O Ser I'Ç"'S d Clínica ln FONE 3165 t
- _\{iUtar ..... ' .. . .. 3.1:>7

I
'

d
'

os .rvica e, .

; -..

I derá ser atera ij sem pre-fantil aa Assistência Muni. II DR. H E N R I QUE "ião S�ba.!diAo (Casa
deAste De-d S d) 3 15� via autorizaçãoripaI e Hospital de Caridade:

_ ,I RI-SCO PARAISO I e au e .. , . . . . •

CLíNICA MÉDICA DE DR· ANTONIO MO- P \,
.

. ':'\1lltel'nidade noutor �Jartamento.MÉDICO .! Carlo!'l Corr�a ... 3.121 ....._CRIANÇA�e�gi�DULTOS \ NIZ DE ARAGÃO Operações - Doenças, CHAMADAS UR-
. 'Escola plimáriaConsultório: Rua Nunes: de Senhoras - Clínica de GENTES,

,,

'C I' d I
CIRURGIA TREUMATO·

I Corpo de Bomb�iroi! 1313 I Advent·lstaMac-bado, '! -' onsu �as as
, 'LOGIA Adultos.

('. _', Serviço Luz (Hf'da,
'.

i1:> às 18 horas. .-,' Ortopedia Curso de Especlahsaçl;lQ j maçõés) 2.404! Matrículas AbertasResid�ncia:,Rua Marechal I C' 1"· J
-

p. I SdI' _C 'l'SOS·. Prl'ma'rl'o e Aâ-G 'Ih' 5 Fone" 3783 onsu t01'IO. oao mto, , no Hospita dúf. ervi c,r('s Polícia (Sala Cloml,,· ... UI elme,' -

. .

18.
.

,

do Estado sário) , l.03�
I

missão.Das 15 às 17 diàriamente.
(Serviço do Prof. Mari&_A Policia (Ca!>. '!)d�· I Rua Visconde· de OuroMenos áos Sábados -

d ) 25S4
Res.: Bocaiuva 135. no de Andrade) ,

_' (t�n!'ANliiÃs' i)É" ..

I Preto, 75.
Fone: -:- �.n4. 'Consultas - Pela m;mha TI?ANSPOR,TF I',no Hospital de Caridade. A f.REO

a' c I T E A tarde, das, 15,30hs. i T_-\.C . . . . . . . . �. 700
1

.

em diante no consultório, I (:""7�ir,) do Sul 2_500 I

'R N M h d ,...
I ana.r ,. 3.553

a ua unes ac.a o ,�, \ Ilriv ., ,. " 2.325
Esq1J.na de Til'adentes. Te�. Lói!lt; Aireo , 2.402
2,766. H .. li I .. , .. ,...... l.83'8

2.500

Navio-Motor «Carl Hoepcke»
RAPIDEZ - CONFORTO -:- SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos apenas. para movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) e

SANTOS -(Volta)
ITINERÁRIO DO N/M. CARL HOEPCKE, NO M1l:S

DE ABRIL! MAIO E JUN�O
<.

-

Sa,ntos
-11/4

,

22/4'
.. 4/-6'
-15/15

, 26/5
6/6
17/6
28/6
,

IDA

Flm-ianópolis
8/4
19/4
1°/5
12/5
23/5
3/6
14/6
Z5/6

Itajaí
10/4
21/4
3/5
14/5
25/5
5/6
16/6
27/6

Itajaí
17/4
29/4
10/5
21/5
10/6
12/6
23/6
4/7

,DR- I. LOBATO
FILHO;.

Dlleuça'8, do apare'ho respi·
'ratói'io

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS.
COPIA DOS,PULMôES

VOLTA

. O MELHOR JURO ' Rio de Janeiro
15/4
27/4
8/5
19/5
30/5
10/6
21/6
2/7

Santos
16/4
28/4
915
20/5
31/5
11/6
22/6
3/7

: ..5%·
Cirurgia do Torax '

Formado pela Faculdade
Nac :onal de Medicina, Tisio
logi"ta e Tisiocirurgião do

I
Hospital Nei'êu Ramos

LU! 80 oe especializaçãe pela
S. N. 'l'. Ex-inter'1o e Ex-as
sistente Je Cirurgia do Prof.

UgO Pinheiro Guimárães
(Rio).

Cons: Felipe Schmidt, 38
I

- Fone 3801.
'

Atende em hon marcada.
Res: Rua São Jo,rge 30 -

,

Fone 2395.

Agência
'de

Resi(_lência
Hote1.

La Porta j �(·tmdjn8vali "., •..

"I ; lOT'flS ,

: ,"1 .

,\hjt,..,tir .. ,.. . .

""P.i!PlRII! '., .. , fUl; .. 1 •• ' ••• _ ••

, I a -r"rl. .., .. , ..

Horárí'o de Saída:
de Florianópolis

'

às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações dirijam-se à � .

l.:]\1PRf:SA NACIONAL DE :-1AVEGAÇAO HOEPCKE
,� I Rua: Deod"ro - Caixa Fos1;:l] n, 92 - Telefone: 2,212

2021
2.276 I

3.147 I
3,!21 I3.449 I2,MH I

.U71j
".fã9

'

nORIAN6pOLlS'

,I

VinoeI1S U J ti.L 111 �
flORIANÓPOLIS -- RIO ÁS 3d'
FPOLlS.--$. PAULO RIO " 4""
fPOllS.:' CURITIBIi,- RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
,

CRUZEIRO, DO ·SUL

',' -.,. ,

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
:-; ',lIUA. TRAJANO� 16

': ;_,

p u�Iicidade I 0;1'1(111'"
, .' ntT,.:

.' . . . . . . � ..

. . -" . .'
.

,Id .. ,,! ..

F·''1'I,Ff·ro

D!�Qn� . , .. ' .•.••.

Caixa Postal. 45

t'lorianópolis
Santa Catarina 38 ,

Casas

Coqueiros, p r o xi m o ao

Praia Clube.

Informações à Rua Con
selheiro Mafra nO 24.

I Lavando com Sabão

\?i�Qem Especia lid�de
da, �Ia. WITZIL INDUSTBIIL-JuID�nle. (m�rca !8gl�tradil)

, et:oDom·iza,.se .empo e dinheiro
__._

Alugam-se ótimas resi

José

nos

dências, uma à Rua
Ja�ques, nO 4 e outra

_---o _
. ..._........_., . �--_.----._--.-.--- -_.... - - ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Preceito do Diaf

��Q BBTA.e
NO LAR E NA SOCIEDADE

Elegia ao poeta Luiz Oellino

.'

BANHOS FRIOS

Os banhos frios têm,
como principal efeito, dimi
nuir ° calor do corpo. Pro

vocam agradável reação da

pele, ativam a circulação
do sangue e estimulam o

sistema nervoso. Além dis

SO, tomados diàriamente,
concorrem para a limpe
zn do corpo e fortalecem o

organismo.
Pi'OCU1'e unü' o tI.til ao

ng1'adável, fazendo do ba

nho frio mll de seu; há:
bitos diá1'ios. --:- SNES.

AS "CRIANÇAS
PR.oBLEMAS"

FAZEM ANOS, ;HOJE:
- Menina Geni Bandei

ra Schiedmantel;
-

- Sr. Orlandino Nocet-
'__:, "Na Rua Augusta, em Santa Catarina,
A cama em cima de uns pranchões de pinho,
Aí nascí, foi aí' o humilde ninho,
De uma criatura mórbida e-franzina",' ti;

-Sta. Maria Gusmão;
- Sra. Estefa Grans No-

vaski, residente em Canoi

nhas;
- Sr. Carlos Neyfeld;
-Sr. João Zacarias da

Silva;
- Sr. Roberto Zumblick:
- S�. Hellen Jacque�

Cabral; _

I - Sr. Orlandino Olivei

ra;'

Num casaréo cinzento, húmido e frio,
A frouxa luz de um valho lampadário,
Firme as mãos nas contas do rosário,
orava u'a mulher:
Deus, que meu filho só a tí pertença,

. Guia-lhe os passos para que êle vença,

seja o que te aprouver! /

E assim galgaste o píncaro da vida!
Deu-te a virtude um nome nobre e honroso

Deu-te o talento farto e generoso)
e grandes ambições,
Versejaste as agruras cá. da Terra,
Toda a beleza que a mulher encerra,
e fél'viclas paixões.

Os médicos chamam "cri

anças-problemas" àquelas
que, continuadamente apre

sentam mau comportamen
to na escola ou no lar, crian

ças zangadas, impertinen
tes, malcriadas. São o tor

mento dos pais e dos 1>1'0-
ressores, mas não lhe _cabe '

cu lpa de ser assim, nem se

rá debaixo de pressão ri

gorosa, com pàncadas e pri
vncões, que se poderão evi

tnr seus atos de rebeldia.
,

Para isso, devem ser prati
cadas, rigorosamente, as re
gras da Higiene Mental.

Evite as desobediências
de seu fiLho, p1'oticando
desde de cedo os ensina

mentes da Higiene Men

tal. - SNES.

NàOoontérn
(J/Oro-Sta. Elza "I'erezinha

"

d'Avila;
- Sr. Osmar Luiz Viei

ra;

Póx, ê ideal para lavar as roupí- .

Ilhas que tocam a pele delicada dos

hel.ês. Pôx contém poderoso deter

gente e desengordurante que -tira

tõdas
.

as partículas de sujeira em

poucos minutos e sem esfregar. Das

roupinhH8 do bebê à Iingerie da

má"mãe, nenhum produto limpa e

alveja tão suavemente e tão depres
sa. Póx é a solução mágica para
muitos problemas de limpeza no lar.

Comece, desde hoje, a lavar sem

trabalhar com Pôx.

Vem a teus pés, o mundo arrebatado!
E nossos corações teu nome cresce, -

Vibram teus versos, que são mais, são

de sidéreo proféta.
Tens à fronte de louro ornamentada.
Tua, carreira, de glórias cravejada,
ó "Príncipe Poéta"!

Sr. Guilherme Speck;
- Sr. Oscar Meira;
- Sta. Maria Ferreira da .

Cruz;
- Sra. Maria Campos de

Melo, esposa do 'sr. João
Antonio de Melo;

preces,

também é excelente IICl cnzinhu,

para lavar pratos, copos,

tolheres, etc.

1/(;0' tem rival plll'a limpar
banheiras, pias, ladrilhos: pisos,ARNALDO TAVARES
em pacote.• pequenos de 200 g�
e {!mnde.• de 1 kg,

NO TANQUE OU
NA MÁQUINA DE
LAVAR USE PÔX

dr> sr. Jorge Miguel Athe
rinino, dinamico A��'nte dê!

PANA Salem;IR, nesta Praça.
A '1 t

. .
- Sr. Lidio Pinto Lima;

, 1 us re aniversariante,
por certo, receberá home-

-Sr. Ari Fraga, moto-

. .

do
rista.

n a g e n s inequivocas

grande numero de pesoas
de suas relações, pois é ele- • FAZEM ANOS,
mento destacado da socie-I AMANHk
dade local, gozando de ge-

- Dr. Alfredo Damasce-] senhorinha, Neusa Maria Filho, funcionário Público

rais simpatias pelas eleva- no da Silva, advogado, a-I Pereira de Melo, funcioná-. Federal.e filho do sr. Anto- ,II
das qualidades de caráter tualmente residindo em ria pública 'e filha do sr. nio Chedid, do alto camér-

e bondade de coração. São Paulo;
,

Setembrino �lío e sua e�-; cio de' Rio do Sul.

Os de O ESTADO apre-
- Dr. Pedro Gallottí, re-. posa d. Maria- Salomé pe-: -

.

sentam à distinta aniversa- sidente no Rio de Janei-I reira de Melo, contratou! Aos noivos e exmas. fa-

riante os votos de perenes 1'0; nupcias a 2§ de Março fin- � mílias as felicitações de

felicidades. - Sr. Agarnenón Nocetti: do, o sr.. Anfonip Chedid 1 O ESTADG.
./,.-::-.}.. ,.f

.-
,

-Sra. Guilhermina C:
da Silva, esposa do sr. Ani

Ocorre amanhã o an.ver- ceto B. da Silva;
- Sra. Iria Prazeres Ha

cher, esposa do sr. Frederi-

ANIVERSARIOS',
SR. EDUARDO.

NICOLICH

- Sra. Sonia Linhares

·'r_tl'anscorre, hoje, o ani

vt'l'iário natalício di) nc <,50
,

'

11,;.1. presadp e distinto con-

tto1râneo sr. Eduardo Nico

ieh, dinamico S.:!��etárlr,
eL· Junta Cúmercial ui: F k

rim-ópolis e elemento que
•

6',.::.a de destaque nos meios

sociais desta Capital
PEla sua elevada f'l'.alkla

de de espirita, pela :" a for
'o;;,ção de caráter, pelo seu

elevado espirito e pelas
virtudes de coração, mipoz
��.: � estima e adm Íl:'l �:> '). dos
Sf'US conterrâneos, pelo que
n ) transcurso de sei natc-

1 icio, ver-se-á cercado de

.;j'gnificativ_as homen 14CrlS
d,- apreço.'

i.J ESTAQO, visitando-c,
aj. ( serita felicitações.

COMPANHIA QUíMICA IIDUAS ANCORASII - SÃO PAULO
•

Hotel Paris
em

São Paulo
Prefira este moderno Hotel
com garagem propria para
os carros dos hospedes.
Confortáveis apartamon-

tos com banheiros privati
vos, agua quente, kichnet

te, Café pela manhã - ter

raço, restaurante, Bar, Club
no prédio, telefones etc.

AVENIDA 9 DE JULHO
N° 707
TELEFONES: - 34-8450

-

�odl�rnmmmmrnrnmm'ffii,--I - 34-4216 e PBX n? 37-5520

Situação .privilegia+a .. -

J.-_JWd.���"'=::�- Conforto e distinção

'p�ettôl'eo
S�LVADOR, 2 (V. A) mal.

.

_ A unidade da R�fillalja A supermtendência , .
de

co Hascher, alto funcioná- de Mataripe terminados os Mataripe, onde colhemos a

rio da Alfandega. seus primeiros testes, vai mformação, espera qU'3 em.

proceder aos testes finais <1c' maio próximo a refinaria e�-

NOIVADO 'd
_

"
pIO uçao para, em seguida, teja com a sua produção

Com g.. gentil e pnmdada: entrar em operéição r�(Jr- duplicada, isto é, produzin-

PROF. PAULO PRE{:-;S

sário natalício do no <::,o

ilustre coestaduana, sr.

Prof. Paulo Preiss, operoso
Prefeito Municipal de Cri-

ciuma.

Dotado de invulgar prec

tígio entre seus municipes.]
pela exemplar administra
cão que vem realizando.
com a Prefeitura se-npre

aberta 3 todos, o ilustre

�overnêldor de Criciuma
-erá amanhã alvo de ex

oressivas homenagens,' às

quais, com inteira sat.sfa

�30, nos associamos, lf-·:.m
lo-lhe o nosso afetuoso a

braço.

,

PAULO CESAR
PROSDOSSIMO do cinco mil barris di,.6.r:,as

de gasolina e outros orodu
tos derivados.
De agora ,em diante, n50

haverá mais perigo de nova

interrupção, em virtude de

fó.1ta dágua, uma- vez que já
Sé, encontra pronta a barra

gem de emergência de- Pi

tanga e as obras definitivas
vão ter inrcio não só nesta, I

como na repl'êsa dç- São

Paulo.

PRONT-4 EM 55 A REFI
J\JARIA DE PETitõLEO

DO AMAZONAS

Temporada. triunfal
Com.eI_Uorativa do 11° aniversário do CINE RITZ
Particípando do gra.nde acontecimento, QS CINES

RITZ - GLORIA e IMPERIAL, apresentarão de 10
a 18 de Abril, estas. sensações:

'

Sabado - 10

. CAR�AVAL EM CAXIAS - José Lewgoy - Dó-
1'18 Monteiro

Domingo - 11
LILI (Técnicolor) Leslie Caron - Mel Ferrer
Segunda-feira - 12

.

IMPÉRIO DOS MALVADO;; - B:vian Donlevy -
ClaIre Trevor

Terça-feira - 13

.

ULTIMA CHANCE - (Técnicolor)
Mltwum - Linda Darnell

QuaTta-feira - 14
·0 GÊNIO DA LAMPADA - (Cinec,olor)' - Jon

Hall - Patrida Medina
QiJinta-feira - 15

. BARBA-NEG�A, O PIRATA
,Robert Newton - ·Linda Darnell

Sexta-feira - 16
A SENHORA DE FÁTIMA - 'Maria Dulce

Inês Orsini. '

'

� Sábado _:::_ 17'-
.

PÁGINAS -DA VIDA - Ii"ichard Widmark - Ma-
rIlyn Monroe '

-
.

Domingo - 18
,

O MUNDÓ EM SEUS BRAÇOS
:- Gregory Peck - Ann Blyth _

'

UM GRANDE FILME 'POR DIA'
9 DIAS - 9 ESTRÉIAS!

.

.........................., .

ANTONIO BENEDITO
Antonio Benedito, ,encan

to do lar do nosso distinto
conterrâneo sr. jijllo Alcan

.

tara da Cunha, e sua exma.

esposa d. Dalva Salgado da

Completa, amanhã, o seu Cunha, comemora, amanhã,
." d'd

- I t dpl'lmeIrO ano e VI a, o ga� ,o ranscurso e mais um a-

lante e robusto menino niversário de sua nativida
PAULO CESAR, estremo- de.

so filhinho do
-

$r. Paulo Por tão auspiciosa data o

Prosdossimo e sua exma. venturoso lar apresentar
esposa d. Ivalda-Prosdos- se-á feericamente, �rnamen
simo. I tado, afim de que sejam re-

O galante aniversariante, cepcionado o grande núme-

, oferecerá, então, na resi--I 1'0 de colégas e amiguinhos
dência de seus genitores,' que lhe levarão as homena

que se engalanará "festiva- � gens de simpatia e apr�ço.
mente para tão significativa I Antonio Benedito,_ que é

comemoração, lauta. mesa I estudioso a1uno do Colégio
de d�_c�s e gua��nás ...aos I Catarinense, reunirá seus

que mtegram Ja o seu

I
convivas, na residência de

grande �irculo de amizades, se�ls dignos genitores, em

O ESTADO apresenta fe- torno de lauta mesas de

licit::tções. finos doces e guaranás, fes
tejando o transcurso de tão

Robert

Através de infol'muçêes
c:ue lhe transmitiu o Con-

selho Nacional do Pdróleo.

Vargas tomou conh�cimen·
to de que a Refinarlél de pe
tróleo da Amazon:a S. A..

I estará concluida e �ur.cio ..

r..anc1o até fins de 195v. Pa

ré! at�nder à .concl'eüzacão
do em]Jtêe.nái�e�tà,�Q 'ca-

(T'
.

I
-

.' ,pital da corÍlpanhia, q l1C era
ecnlCO or-) .J' • • � '_

: l'(' vmte e cmco mIlnoes, foi
elevado para- cinquelJlCl mi-
.1bões de cru4eiros.

(Técnicólor)
nem em uma semana,

. nelU en1 um mês, para o

CONCURSO DO BANCO DO BRASIL

Prepare-se convenientemente para o pl�10
CONCURSO a se realizar em. meados do corrente ano,
estudando por correspondencia eml Curso especializado
por professores do próprio BANCO.

Peçam inforll1q_ções ao LN.C.A,
Praia do Botafogo, 526 - Rio.
(Recorte e remeta-nos êste anúncio _:_ 181)

AVENTURAS 00
"

,

ZE�MUTRETA
�

)
. •••

SNRA. 'JORGE J.vI.

ATHERINO.
v é transcorrer, H ::Iab

d:, hoje, a dG seu amvel'",á
ri, natalício, a exm.�. 51,11>.

i.1 Kiria Atherino, e',9081l

grata efeméride.
Os de O ESTADO apre

sentam ao distinto casal e

ao garboso Antonio Bene-'
dito votos de peren�s felici-
dades.

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Flurianópolis, Domingo, 4 de Abril de 1954' o 1:8TADV

Amanhã DO
�=-�:i':&�;;:;_;tli��;;

Santa Catarina o lelcome
<

-

DEVERA' ..CHEGAR A ESTA CAP'ITAL, NA MANHÃ DE HOJE, VIAJANDO PELO AVIÃO DA CRUZEIRO DO SUL. A DELE�
GAÇÃO DO FAMOSO CLUBE ORIENTAL WELCOME, QUE ESTA' REALlZANDO JJMA EXCURSÃO PELO BRASI\L. TRATA�
SE DO TRI-CAMPEÃO URUGUAIa DE BASQUETEBOL, �RECONHECIDAMENTE UM DOS "FIVES" MAIS POTENTES DA A-'
MÉRICA DO SUL E QUE CONTA EM SUAS FILEIRAS COM O EXPERIMENTADO.' "ÁS" MOGLIA, CONSIDERADO UM DOS
MAIS COMPLETOS "CESTINHAS" DO MUNDO. O WELCOME DELICIARA' OS FLORIANOPOLITANOS NA NOITE DF.

AMANHÃ, NO. MONUMENTAL ESTÁDIO "SANTA CATARINA", QUANDO ENFRE NTARA' O FORTE SELECIONADO DA CI.

DADE, NUM EMBATE DE RARAS PROPORÇÕES QUE DESDE HÁ MUITO ESTA' ATRAINDO AS ATENÇÕES DO MUNDO
ESPORTIVO ILHÉU. NÃO PERCAM A .EX IBIÇÃO DE AMANHÃ QUE SERÁ A ÚNICA QUE-O WELCOME REALIZARÁ EM NOS�

SiLCIDADE. TODOS AO ESTA'DIO DA PRAÇA GENERAL OSÓRIO!
'

,

D:�'_"("'.·C�����. ",•••••••••••••••"••••••••••••••••••••••••-,�----�� .�,...._..�._ ...,,�<_ ........
,__ OI

E s P O r tivo'
������,���"04"�"�"�..�......��.a""4""••••••••"•••M.M.M.M••

·

••_.__I.....��••••••••••�..�._=�c�.���.M.�8••M...I ..�..�..�..�..�..��������..oe..a4..�..KH..�.

•
\

•

. ':' . Dia' 15 dó corrente, o sensacional prélio
�

•
I

, .' f \'

:1\1:31'S 'algu;,s 'dias e.o nosso público eS}Y6r
'." t1\10

-

terá a' oportunidade de presenciar a exi
...

bição em nos-a capital, do simpático grêmio
carioca MADUREIRA A'rLE'TI('C CLUBE,
que. Ilda vez, nos liislf<-lrá.

Seu advers.n ia) Bt sta .scnsar ional peleja
interestadual, que ,;,e anresenta cvmo a maior
do ano será o AVAI' FUTEBOL CLUBE, 'que
ostenta o invejável título de SOPER-' TRI
'CAMPEÃO da cidade e que .tudo fará para
elevar bem alto o nome do futebol catarinense.

De acôrdo tom as notícias recebidas P/'!
lo sr. Dirceu Gomes, diretor de' futebol do

,..
>

\ entre o simpático grêmio, carioca. e o'Avaí, tri-campeão da Capital

/\.vai, o' tricolor carioca, pertencente à, la. Di
vi",";!) de I'rolissionsls tia Capital Federal, vi
rá integrado por iodos os seus titulares �:lais
dU:I�' recentes uquisiçõcs, MAURO e DIRCEU,
que farão suas estreias em gramados catari
nenses. DIRCEU é o centro-avante que joga
va IW YASCO e se "�11..ontrava últimamente

jogando em São PaH1o. MAURO é 'a maior

revelação do quadro varioca. Atúa na meia

direita e vem sendo, ( onstanteme nte, asse

diado para se transferir para clubes paulistas,
Aguardem, pois, dia 15 de Abril prôxi

mo, quinta-feira á noite, no estádio da Fede
ração Catarinense de Futebol: MADUREIRA
X AVAl!

. APEL _ WEBER _ MARIO _. ZE'GA -
- MAURO'- DIRCEU - SILVINHO -

OS'1I1ALDINHO - DANTON _. BITUN -
(

MEDONHO _ JOS!AS e Ol.lÍl·OS, formam o
/

plantel que o conhecido técnico Plácido Mon-
sores, ex-craque do BANGU' e AME'RICA,
apresentará em sua primeira e única exibieâo
em Florianópolis.

. �

mineiros e cariocas.
IREZÊ - D.EUSL��NE - DARCY

Ú L T· I .. lVl"A S
'--

A ASSOCIAÇÃO 'i\TLE'TICA BARRIGA
VERDE COM NOVA ORIENTAÇÃO absurda atitude dos Paraguaios
Recebemos e agradecemos o 'Ofício iabaixo: RIO, 2 (V. A,) - Con- yalmente confirmada pelas I Desportos também acusa a

"Florianópolis, 25 de março de 1954 tinua na ordem do dia, a posteriores declarações pú- certo setor da imprensa bra-
lImo. Sr. Diretor de O ESTADO ESPORTIVO absurda atitude dos diri- olicas de futebolistas da se- sileha de ser responsávelNESTA f b

, -

.

h' gentes. de ute 01 .para- lé�,ão brasileira, Baltazar, por um "instigamento in.Temos a máxima satisfação em trazer ao con eCI- I· I
-

mento de V. S. que, em reu�ião conjunta dos Poderes, guaro que reso veram sus- Uérson e Brandãozinho". justo e irresponsável que
Sociais desta agremiação, realizada no dia 23 do cor-! pender as relações esporti- Após extensos "conside- r'"cleria ter tido ainda mais
rente, foi lançada a "CAMPANHA PRO'CONSTRU-! vãs com o Brasil, pelo pra- randos", a resolução do C. deploráveis consequências,
çÃO DO GINA'SIO ESPORTICO, SALA D'ARMAS: zo de seis mESeS. Até o mo- N, D. P. declara: mas felizmente o quadro de
E NOVA SE'DE SOCIAL", com a finalidade de angariar t CBD CND . " , d. , .

.

iment d b
men o, a e o , E ever do Conselho veemência se reduziu a al-

os meIOS necessários para o prosseguimen o as .o ras
1

em andamento. não receberam qua quer �acional de Desp�rto� de-I gU,m�s lesõ:s reparáveis de
Na mesma ocasião foi aclamada a Comissão Central comunicação oficial. Entre- Iender os nobres ideais do v a :c lOS Jogadores' .para

encarregada de orientar os trabalhos da referida Cam- tanto, sabe-se que o Con- esporte, a dignidade de nos- guaíos, procedimento repu
panha, a aqual ficou assim constituida: .

selho Nacional de Despor- 30S atletas e repudiar atitu- diado pela verdadeira e sãPresidente - CeI. Antonio de Lara Ribas
Vice-Presidente _ Vereador Bruno Schlemper tos responderá ao CND do eles que ferem as mais ele- imprensa brasileira, à qual
S�cretário-Tesoureiro - Major Mauricio Spalding Paraguai, caso tenha co- mentares normas' de frater- 0ste Conselho agradece

da Silva (ihc:cir�eI�to �ficial da refe- é,idade esportiva, e a boa ; nensament.",
M�mbros efetivos - Leonel Timoteo Pereira rida resolução.vO presiden- causa da cultura amarica-

.

6 Conselho proibe por
Srta. Nivea.. Marques Nunes - Major Dr. José Rosario to em exercício do CND 0- na". .

de Araújo - Cap. Thezeu Domingos Muniz _ Cap,
seis �eses "con�\ontações

CARLOS RENAUX X HERCILIO LUZ - Hercí- Walmor Aguiar Borges. oinando sobre a questão re· (,spOltIvas entre paraguaios
lio Luz, campeão da Liga Tubaronense e Clube Atlé-

. Membros Auxiliares - Ivo Selva e Emvdácio Câ- vr lou que a resolução dos Afirma posteriormente c brasileirns, com o objetí-
tico Carlos Renaux, eampeão do Estado, assentaram um mara da Silva;

-

paraguaios é "inoportuna, que o Conselho deve velar �;o de buscar no trànscurso
amistoso entre suas equipes para a tarde de hoje, em. Contando com o apôio dêsse orgão de publicidade' imprudente e injusta", J

-

fi
-

d "f lA te bpe a' nao repe içao os a:- oe, se emno o a randa
Brusque. Será esta a primeira .v.ez que o grêmio sulino

I
e solicitando uma eficaz. propaganda, aproveitamos a

I -1' d d d Procurou a reportagem tos desàgradáveis ocorridos monto das paixões hoje 'la-se exibirá naque a adianta a CI a e.

I
oportunidade para apresentar a

, V. S. os protestos de
* * *

nossa elevada consideracão. vuvi.r, igualmente, o pre- no Maracanã que põem em -uentávelmente incendiadas

SEGUEM AMANHÃ OS CAMPEõES -' Como já
r-

(Ruy Stockler·de Souza) - Presidente
; sidente, da CBn que não perigo a integridadp lfísica" por causa 'dos fatos repro-

noticiamos, dar-se-á amanhã o embarque para o Rio, (Alinor José Ruthers): ,..:._ 1.0 .Secretário pôde atendê-la, por se en� dos jogadores, esclarecendo

via-aérea, dos valorosos remadores do Aldo Luz, cam-
� - -- o • ----

pões brasileiros credenciados para representarem o Bra- * ',' *

sil no Sul-Americano de Remo, qu_e será levado a, efei
to na Lagôa Rodrigo de Frc-itas, no dia 2 de maio vin
douro. Tanto o timoneiro Moacir Iguatemy'dà Silveira
como os remadores Hamilton Cordeiro, Francisco S�
midt, Edson Westphal e Sadí Berber depositam confi·
anca nas suas possibilidades e' estão crentes de que tra

l'ã� para o nosso Estado o título máximo do Continente.
Bôa viagem e felicidades, rapazes!

.

* * *

ELIMINATO'RIAS DE REMO, HOJE, NA LA_ NEGADA A LICENÇA povos paraguaio e brasilei-
GOA RODRIGO DE FREITAS, PARTICIPANDO O PARA O JOGO LIBER- i"O, evitando o exacerbação
DOUBLE

_

CATARINENSE - Confirmou o Conselho, TAD X SANTOS Le::'étl do espíritos por obra
Técnico de Remo da C. R D., as datas de 4 e 6 de

,Sabe-se támbem ter sido I de péssÍmo esportistas e inabril para as eliminatórias que indicarão quatro das

guarnições brasileiras para o Campeonato Sulamerica- negada a licença, solicitada
no de Remo, a realizar-se nesta capital a 2 de maio. pelo Libertad, de Assunção,
Quatro são as eliminatórias, sendo a do "double" com t,ara o projetado jogo amis
a participação de Santa 'Catarina e Rio Grande do Sul teSí) com o Santos F. C.
a única exigida pela C. R D., motivadá que foi pela
necessidade da rqodlficação da guarniçãó gallCha, ven

cedora do Campeonato Brasileiro. As demais, solicita- 'PAIXõES INCENDIA

das pelas Federações interessadas, são as .seguintes: 2
sem patrão, entre Rio Grande do Sul e Bahia, 12 com I

patrão, entre Espírito Santo e' Distrito Federal e "single Assunção, 2 (U. P.) -:-
skiff", entre Medina (Vasco) e, Sereno (Botafogo). (J Conselho Nacional de

.

Pelo· Conselho Técnico da C. R D" haviam sido
I Desportos do Paraguai sus-

designados, de acôrdo com os resultados do I

cainpeona- d·' .

• õ
,..

_
'

'

• _ pen eu por seIS meses as
to BraSIleIro o 4 sem patrao carIOca, o 4' com 'patrao ca-

tarinense, o 2 com patrão Capixaba e o "skiff" c:.Jm Me
dina,.�

,

NE'DE E HERRERA JA' 'SÃO AVAIANOS - Ó
Avaí, graças aos esforços de seu dinâmico diretor de

futebol, sr. Dirceu Gomes, acaba de obter o concurso

dos craks gauchos Néde e Hcrrera, os quais já vinham

integrando o esquadrão alvi-celeste nos amistosos recen

temente realizados, sendo que a Néde coube assinalar
o gol da vitória sôbre o Caxias, de Joinville. Na tarde
de ante-ontem, na presença de diretores do querido
clube, os dois excelentes dianteiros que na temporada
passada defenderam as cores do Figueirense, assinaram
contrato com o Avaí 'por uma tmporada. Nossos para
bens á diretoria do "Leão da Ilha" por mais esta." duas

gl'.altdes aquisições para a conqqista do tetra-campeo
nato da-cidade.

*

BOLÃO -' Em continuação ao Campeonato Extra
de Bolão Inter-Grupos, serão efetuadas amanhã as se

guintes partidas; Chevrolet x Dragões da Ilha, na can

cha dos Granadeiros da Ilha x Galiara x ZigxZag, na

cancha da ,A. A. Barriga Verde.
.

*

VITORIOSOS OS JUVENIS BRASILEIROS SO
BRE OS PARAGUAIOS -LO Brasil se classificou ven

cedor do' Grupo _ D9is do Campeonato Sul·Americano

Juvepil d'e Futebol, ao vencer, em acidentada peleja, o

"onze" do Paraguai, por 2 x 1, quinta-feira, em Car.acas,
* * *

DOIS EMPATES E UMA DERROTA Os clu
bes brasileiros no extrangeiro, colheram, quarta-feira,
os seguintes, resultados: Corintians 3 x Boca Junior�,
da Colombia 1, em Cali; Santos 2 x Ginasi--a y Esgrima
2, em Buenos Aires e Vasco 1 x Alianza, de Lima 1,
na caljital peruana.

* *
"

..ontrar acamado.
váveis qu s se mencionam

que assim ficará a salvo "a
Ll'acliciona! amizade' dos

os' lUndam2ntos da' presen
l:ó resoluçã)·'. Excetu'a des
�a rEsolução 8. delegação pa-

:

raguaia que ',e encontra em

Si'io paulo disputando o

C.lri1peonato de natação e a'
dign0s jornalistas", :,qujpe juv�nil de futebol
O Conselho Nacional de 01'2 em Car<1cas,

,HOJE O BATÚ;MODE riÕiS-NOVOS
BARCOS DO· ALDO LUZ

DAS"
Escolhidas para madrinhas as meninas
Helena Maria Luz e Lélia Maria Campos
Com a presença de todos os seus associados e ex

mas. famílias o Clúbe de Regatas "ALDO LUZ", incQ1<·
porm'á a sua f7'ota, hoje, ás 11 horas, mais duas unida
des, 1'ecentemerite adquiridas que são: Skiff e Double.
Scull, os quais receberam" respectivamente, os nomes

de "Nico" e "Lélia-Maria".
As solenidades terão lugar na sede do Glube, ten

do sido - convidadas para mad7'inhas éÍs g?'aciosás meni�
nas: Helena-Maria Luz, filhinha do sr. Antonio Luz, e

Lélia-Maria, filhinha do S1·. Milton Campos.
Para as solenidades' que se1'ão abrilhantadas ;-pela

banda musical da Força Policial do Estado, foram con

vidadas todas as aut01'idades civis, militm'es, eclesiasti
cas, Imprensa csc1·i.ta e falada, esportistas e povo em

gemI.

*

ríÚáções esportivas entre

êsse país e o Brasil, em

\ irtl.lde dos !'desmandos e

atih.,ges mal intenc!'onadas
incu.bados de ante-mão pe-
1.1 �nsia extralimitada de
triunfar a qualquer preço e

pela avessa intenção palpa-

*

O PENAROL EM PORTO ALEGRE - Em r�..

tribuicão á visita que lhe fez o Internacional, o Pena

rol, d� Montevidéu, jogará hoje, em Porto Alegre, fren
te ao tetra-campeão gaucho. No jogo realizado na capi
tal uruguaia, não houve vencedor, devendo a partidá
de hoje ter carater de desempate.

EM CURITIBA,
.

HOJE: AME'RICA. JOINVI·
LENSE X PALESTRA ITA'LIA - De CUl'itiba in
formam que está despertando o maior entusiasmo o

match que hoje será realizado na Capital araucariana
entre os conjuntos do América, dê Joinville e Pqlestra
Itália, locàl.

' '.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hoieeaman,hã nopassado
4 DE ABRIL

I
ceira Divisão de Infantaria, to e mais perfef.a arte, as

.

I "P 1 "

honrosamente cognorrunai a
.

a avras ao mar a que

A data de hoje recorda- "Divisão Encouraçada". Es- : Euclides d� Cunha cham�u
nos que: I te bravo catarinense tem i um dos mais breves : maio-
- em 1635, os .Capitães seu nome sempre lembrado res poemas que ainda se

Gaspar André e Antonio pelas páginas de nossa His- escreveram na língua por
Gomes atacaram, no Ar- tória Militar. E' o Patrono tugueza.
raial do, Bom Jesus, em da)a 'Companhia do nosso - em 1873, foram t�'ans-;
Pernambuco, forças holan- 140 Batalhão de Caçadores; ladado os restos mortais do

lesas, saindo ferido 6 res- '- em 1872, no Morro da Marechal Guilherme Xa

pcctivo comandante Coro- Boa Vista, nesta então Des- vier de Souza, do Jazigo da

nél Arciszewsky; terra, foi inaugurado o Hos- Ordem Terceira de São
- em 1775, treis navios pital Militar, com a trans

dc guerra portugueses, sob f9rmação_ da antiga Enfer

o comando de George Har- maria existente;
castle, forçaram a entrada - em 1931, Belo Hori-!
de barra do RiD Grande do zonte (Minas Gerais) pre

Sul, respondendo ao ,_. fogo parava-se festivamente pa

das baterias espanholas que ra receber a visita dos Prín-
I

- I
se achavam portadas na cipes Inglezes que se acha-

vam no Brasil.margem esquerda;
- em 1816, D. João VI ---:0:--'-

5 DE MAIO'

então Tenente-coronél Le-
-r

.\'

cor, mais tarde 'Visconde de

Laguna;

A data de hoje recorda

nos que:

passou em revista a Infan
tarja de Voluntários Reais,
chegada a 30 de Março, de

Lisbôa, sob o comando do
- em 1625, D: Fradique

ele Toleelo Osorio começou
I,

a bater as trincheiras dos

holandeses na Baía, assen-
i

- ém 1819, no Rio de
tando em São Bento as p.ri- ,Janeiro, nasceu a Princesa
me iras pecas das baterias

I .Maria da Glória, que mais ',. ' Francisco para o túmulo
tarde se tornou Rainha &e de sitio. A �Olte t.entaram I mandado erigir por sua

dos bátavos incendiar, com
"E' dPortugal com o nome e, ., viuva. uma as glórias I

M I brulotes os navios que:. 1 'D, aria I ; t'
f' bl' catarmenses, sendo, atua -

i
- em 1831, na Bahia, es- mais tle perto aZla� o 0-

mente, o Patrono do l�o It
' .

t
. queio; I

h d C dourou um movimen o mi-
V. R' Batal ão e aca ores; I- em 1779 o ICe- ei �. .litar contra o General Cala-

,

"
_ em 1884, o terr itorio

do Brasil, Marques do La-
d C b

., f' d
Ido, que exercia o camando e am oriu Ol esmem--

vradio que governava des-
."

Idas Armas; 'b d 1769 brado de HaJaI e elevado a
- em 1852, o Exército de 4 de Novem 1'0 e

'M' , .

.\umcipio;
Brasileiro do General Luiz entregou o poder ao seu .los ,

_ em 1931, f�i
-

concedida'
Alves de Lima e Silva, en-

cessar Luiz de Vasconce os
1 GP'

,. d I
e Souza, que o exerceu até pe o overno rovisorio a,

tão Conde de Caxias, acam-
Ih d 1790' I República, a Medalha de Id d d C 9 de Ju o e, I,' -

d la 1pa o nos arre ores a 0-

1821 li . Dístrincão, e
'

c asse, a

,.1 .

d S - em ,rea izott-se, � ,

orna o acramento, ini-
1 d Gustavo José Soares, tra-,

eiou a marcha para a fron- nesta capital, gran e para-
b Ih d d S

.

t I. . f' d f' t
. a a OI' a uperm en-

teira do Rio Grande, após da militar, a am e es ejar
.

da Li P' blí
d C· titui dencia a LImpeza u ica, I

h d U o juramento a ons 1 Ul-. _'.as campan as Q ruguai
_ A.. I por ter salvo Ql1'l:<l-l;. criança

"r':; ..� �B:tfén0s Aités:"", ",' -çao- portuguêsa; '.,.;, .z >» �1'�. f'-' .,-� �.:"-�.'" f- d" '" -. •

J

_

-

• "

'e _"_, q.u'e "'la morrenliO a oga a
-

,
,�em 1869, nesta então

- em 1865, . omeçou a
.

-

-

,. na praIa do Leblon;
D€-sterro, ficou organizada subir o rio Paraná a pri-

I 31 G' b. . -

d d
- em 19 ' ,no a inete

E fermar-l meira dIVIsa0 a esqua ra
. .uma n ermarra Militar

b '1' d ti d bl do Ministro da Guerra, rea-
.

f ra-S1 eIra, es ma a a 0-
. . .que veiu a ser trans orma-

Parasuai I b I lízava-se a prrmeira reu-
da em Hospital; quear dO daraghuafl. Ba

so o

I' nião da Co�issão de Sindi-
1869 A coman o o c e e arroso,

,

- em ,em ssun-
denoi

cância do Ministério da
ção, no Paraguai, faleceu O' que dois mezes epOIS se

d G- Guerra, composta os e-
imortalizaria na famosa ba-

Vild
h 1 nerais Ximero 1 eroy,talha de Riac ue o;

Silvestre Rocha e Coronél
- em 1866, em Santos,

Pedro Aurélio de Gbis
. nasceu Visconde de Carva-
I Monteiro.
, lho. Jurisconsulto, poeta e

I And1'é Nilo Tadasco
jornalista brasileiro. Ocu-

I pou diversos cargos na po

litica. Mas o seu nome

imortalizou-se na literatura,

Vende-se uma mobília
de Sala de Jantar. '

Vêr e tratar à rua Vidal
Ramos n. 38.

General Jacinto Machado

Bitteneourt, nascido nesta contos.

então Provincia de Santa "Poemas e canções" foi
Catarina. No começo da o livro com que Vicente de

guerra com o Paraguai co- se apresentou á Academia

mandou uma Brigada de Brasileira de. Letras, e que

Infantaria e na Primeira me�eceu o elogio unanime

Batalha de. Tuití, a 24 de de todos os criticos.

Maio de 1866" sucedeu o
.

Das sl1;as poesias, ha que

General Antonio Sampaio destacar como a melhor, a

no-comando da célebre Ter- , de máis profundo sentimen-

DE ,ECON8,YI
.

o

"
.

-SDUCI,TE INFO,RMAÇOES E

PROSPECTOS OU PEÇA, POR TELEFONE, A
VISITA DE UM DOS NOSSOS REPRESENTANTES.

i'-
o
o
•
o

PRUDENCIA
CAPITAlIZACÃO

-� -_- - -

5
----- -_._._�------�-------=-

Um

para as horas
incerlas
do luluro

A Prudencia Capitalização, uma das maiores

organizações de estímulo à prevjdêneia,
lhe oferece estas sólidas garantias:

• 23 anos de fecunda atividade

• Uma equipe de economistas experimentados

• Capital e reservas superiores a pr$ 340�OOO.OOO,OO
,

...-: A
.,

'! Elevados bens patrimoniais

• Mais. de um milhão de -títulos -em- vigor
-:

Consagrando 4 lé,tutos
de progresso
8 evolução
econômica

PRUDEl\J[IA [!lPITAtfZJ\�JiO
Sede em São Paulo: Rua José Bonifácio, 278 - 1.0 andar e Fone]5-3181

Sucursal em Florianópolis: P�ç. XV de Novembro, 9 - 3. o and. - Cx. Postcl 'i97 _ Fone 1637

COMPANHIA NACIONAL
e•

Os plenipotenciár:üs ('on,- si(iiu a delegação coh;"bia-

Para o Finado e Prisão de Ventre Não é purgante. Não

cólica. Nãovicia nem falha. :l!j�ar!·"" � 'i"'-", � '�

SOFR'E DE ASMA
GRIPES, BRONQUITE' E COQUILUCHE?

Se a tosse o atormenta e exige do seu organismo um.

esforco sobrehumano, produzindo ânsias, asfixias e ru

tura de vazos capilares, chiados e dores no peito, evite
chegar a êsses extremos, tomando algumas doses do
REMÉDIO DO DR. REYÓGATE, as gôtas que dão 'ali-

e, principalmente na poe- vio nas tosses rebeldes, coqueluches e bronquites crô-
.

nicas ou recentes, sêcas ou catarral, Um único vidrosia, onde ele conquistou pe- I do REMÉDIO do Dr. REYNGATE é o bastante parala beleza e perfeição dos
desobstruir as vias respiratórias, normalizar a respira-

seus versos o titulo de cão dando alívio e bem-estar imediato, porque o' mu-

"p1:incilJe dos poetas brasi- cus é dissolvido. Quem tem bronquite, encontra no

leiros"; Publicou "Arden- REMÉDIO do DR. REYNGATE a sua salvação.
Nas drogs.: e fams. locais. Reembolso aéreo Cr$ 44.

. tias" versos (1885) "Reli-'

I - \
C. Postal 6, Meyer - Rio.

,

\

cario' versos (1888) "Rosa
rosa de amor", poema.. Rcordo Haya de Ia Torre����,7 \l�:S;el;aaSedi�ãOc:: I vende.�e �l:a Aca�", sn.a II

,

'

1910, critica, polemica e à !\u;:J Ruy Barbos i, nesta I BOGOTÁ, 2 (U.P) _, O la que não .tinha sido reve

(q;itaL ministro do Exterior, Eva- lada para pôr fim �1 centro-
Illformações com (I T�,I 1'isto Spurdis, declarou on· vcrsia.

tem, que "de um lT\f,l1Iento Os negociadores anu'1r>ia·

para outro" será dadó, n no" 1"8'1) �ue as medi�a3 3(1 'ta-

Pr.-�a-O de tida sôbre a plena eXE-CU- das somente serao '·�·vda.-
�

ção do acôrdo cO:1"!�d:1c1u das quando tenha L�i:':'ilina. Diretoria de Obras Públicas em Florianópolis, 1° de

VeDo .re \ - Abril de 1954.
.
• no caso de Raul Hav{ de ln de sua execução. ..,..__.

Boca amarga - Gases ,- Torre, por negocia:tny'és da Sourdis regressou, 011, A,OS Indu:s-{r-la-ISIctericia, má digestão e
Colombia e Perú. tem, de Caracas, onde pre· II

VENTRE-SAN
dá

cordaram com uma fOrnliJ- na à conferência int.:!1'-'>1'1C-

PRISAO DE VENTRE
Nas farr:--.s. e drogs. l0c'ui:.

Reembolso aereo Cr$ 50.

Caixa Postal 6, Meier Rio.PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente, falta "e ar,

vômitos, tonteiras e dores de cabeça, I
maior parte da� vezes são devidas ao

mau funcionamento do aparelho diges
tivo e cQIlsequente Prisão de Ventre
As Pilnlas do Abbade Moss são indica·
das no tratamento-da Prisio de VeDo
ire e suas manifestações e as Anll'ioco·

Htes Licenciada.: pela Saude Publica, as Pílulas do Ab·
bade Moss cão usadas por milhares de pessoas. Faça o

Vende-se

PARA FAVO�ECER A ECONOMIA

VELHOS EMOCOS
Fracos e senis

A epoca atual agitada. febril e enervante, exige do
homem grande força de vontade para vencer todas as

dificuldades que se lhe deparam na -ardua luta pela
existencia. Quando um homem tem o sistema nervoso

descontrolado, qu��o sofre de insonia � falta de me

moria, ele não pode, de forma alguma, firmar a sua

I vontade, candidatando-se, assim, a inteiro fracasso no

exercicio da sua profissão. Em tais casos torna-se im

pressindivel o uso de um tonico poderoso, que combata
rapida e, eficazmente o mal. Esse tonico só poderá ser

"Gotas Mendelinas" o surpreendente" restaurador do
sistema nervoso, o remédio que faz maravilhas pelo seu

poder curativo.
Nas farms, e drogs. locais. Reembolso aéreo Cr$

42,00· C. Postal 6 M�yer - Rio.

"'.���,

Díretería de Obras Públicas
�"!I'!*� V I S O

A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS, avisa que
mudou-se provisoriamente para a tl:la Vidal Ramos, n.

76.

A Fábrica S. A. LA CELLQPHANE ,- Paris
produz e fornece

CELOFANE

Película celulósica IMPERMEÁVEL, cobnclQ
a quente.

POLYANE
Termo plástico de polyetilene impermeável

x x x ,x x

Informações para importação.
ROBERTO FLOGNY - C. P. 2ú82 - Rio de
'Janeiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RELAÇÃO DOS IRMÃOS E IRMÃS QUE PRESTA. I Das _14,30 às 15 horas / I Aurea Furtado Schmidt Isabel Taranto Bonatelli M. de L. Haberbeck Modes- Olindina Mellin Firmo

RÃO GUARDA A' VENERANDA
.

IMAGEM, DU. Narbal Born da Silva "Angela Monguilhot .

Ivone F. Lentz to Das 15,30 às 16 horas

RANTE Q DIA DE HOJE: Nelson Maynold Nunes I Das 9 às 9,30 horas, I Ida Simone
.

M. Carreirão Régis Oyara Costa Ortiga
:vlajor Narbal Barb isa de Andreza G. Pinheiro da Sil- Ibraina Antonia da Silva M. Lima Duarte Silva Olga Gevaerd Ferreira

RELACÃO DOS IRMÃOS Hugo Hantz Freyesleben Souza va Ilca Pederneiras Marina 'l'elma Garcia Otilia Doner da Silveira
_ �

IHeni'ique Loureiro Filho Nagib Daux Beatriz da Silva Vieira Izolete Elisa de Gouvêa ] M� de Lourdes Lopes Silva Otilia de Oliveira Rosa

nas 7,30 às 8 horas . Dr. Haroldo Pederneiras Norberto Domingos da Silva Branca Moraes Savas Müller M. Aguiar Vieira, Olga Madeira Neves

Alencar de Souza dos San- Heitor B. da Silveira Nestor Vicente da Rosa Cândi�a S. Leite Coutinho Iracema Zomer Garcia M. Fermino de O. Garcia Otilia Viana da Costa

tos
-

. IHeitor Dutra
-

'Celestma do Livramento Iná Borges Duarte Silva M. da Glória Moura de Oli- Olivia Ramalho Cabral
N.icolau Estefano Savas

C Ih
'

Alexandre Evangelista . He�etério.Silva. D N
.

t L' h
.

A' '1 arva o Iracema Solin dos Santos veira Otilia Garofalis Fialho

M
., M f H t V g d F

r.' ew on ln ares' ,VI a C' l' d'C; F
'.
I' L d Sil D 1430' 151 01 d M LAlvaro aximiano a ra ei 01'· ei a e arras Dr. Oscar Zomer I

e �na e a�pos; �rla� raci opes alva as , as 101'as ga e oraes ima

Artur Livramento Haroldo Soares Glavan Otávio Secundino de Oli- Celina Furtado de Siqueira Irene da. Silva Pereira M. Lisboa Brisighelli Olga Woigt Lima

André Wendhausen _
Junior Haroldo Barbato veira Consuelo R. Carneiro da Isaltina Tonera Maria Luiza Vieira Paula Barbato

Ataliba Gonc
..
alves -das Ne- Das 10,30 às 11 horas, I' Cunha Ida Russi Pereira M. de Lourdes M. Beck Paulina da Silveira NunesOsní B. de Oliveira ..

ves Hélio Vitor Garcia Oswaldo Francisco da Silva Slotilde Batista da �llva India Fernandes Woods M. da Glória G. Gonzaga' Pires /

Des. Americo da Silveira Hermann Beck Jor. Oswaldo Lobo Haberbeck cora �a Lu� -:Med�lros Isolina Natividade M. Leonidas Reis Dutra Rita Tolentino de Souza

Nunes Irineu Monguilhot Otá
.

M G'
- Castorma Vieira Zimmer Das 12 às 12,30 horas M. das Dores -Freitas Sil- Neves

Adolfo José dos Reis Ildefonso Linhares avDlO 1a5r�ue1s5 30ulhmaraes Célia Born da Silva Jucy da Costa Brasil veira 'República Silva Gentil
I ld C G fali

as as , oras 1
.

Alexandre Vitali o ory ampos aro alís O' M ld O ti
Cecilia P. Gevaerd Jucyla da Silva Dias M. Zorner Garcia Raquel T. de Souza da Sil-

I B· d Sil
. i srn ayno r 19a 1Artur Ferraresí racy itencourt a 1 veira

.

O ld C t Clélia Nunes Pires Caldeira Ju ieta Duarte Pires M. da Glória Oliveira va -

Ary Nícorriedes Lentz Jerônimo .valente .

. : O��:r �ra��i:co da Costa Celeste Lopes Mafra Janice Pereira Daux M. José dos Santos Haquel Ramo( da Silva

Acelon Dario de Souza Dr. Joaquim Madeira Neves D O ld R d
.

C Catarina N. Haberbeck Olí- Juventina de Jesus .Ourí- M. Carvalho Régis I

Des. Alcibiades Valéria Sil- .Iairo Callado tratwa
o o rigues a-

veira ques M. Emerich B. da Trindade Das 16 às 16,30 horas

veira de Souza Jorge Daux Orlando Damiani Cecilia Trompowski Taulois Joana Daux-Mussí .' Marina Pedreira Rosa Neves Galuff

Aquino Lima júlio Pereira Vieira Das 9,30 às 10 horas Ju;ema -

da Costa' Brasil M. Fiuza Vicchietti Rodolfina Tolentino de Sou-

Dr. Antonio Modesto Primo Jacob Vilain Filho I g���t���a�dóL���e��!ça Clotilde Perrone Machado Jurema Dalcerría Lopes I M. da Silveira Nunes Pires za

Amaro Patrocinio Coelho Jorge Navarro Haberbeck Orestes G. Bitténcourt Corina Calvet Werner Jandira Lopes Leal M.· do Céu Tolentino de Rosina M. Pereira da Silva

Artur Ramos de Souza Mo- Jonas Carioni Osmar Eloi' Meira Cecilia -Qevaer& Fortkamp Julieta de Mesquita Rocha Souza I Rute da Silva Ávila

reira José Francisco Glavan Otávio Ferrari Carmem .Freyesleben -de Jandira Dionisia Atherino Marieta C. Ramalho Xavier 'Rosália Ferreira da Silva

Artur Tiburcio Lobo Das 11 às 11,30 horas Pedro Leão Coelho Souza
.

Julieta Sabino Vieira Marielena Kowalsckí de b- Sibila Vitali

Ari Cabral João Espindola da Silveira Pedro Evaristo Dias Celeste Arantes Ribas Lúcia Daminelli Bicocchi liveira Sevasti Haviaras Meira

Das 8 às ..8,30 horas João José Bittencourt '.
d Cidália Vilela Guimarães Lavina da Costa Moellmann Das 15 às 15,30 horas Silvia Marina de Gouvêa

F J
.

tMI' Pe
1'0 Garcia L G 11 f PdM' D C 11 d S' D B b dAlvaro da Costa érreira acm o e o h 1 S' N Cecilia M. Ritzmann Neves I

aura a ur e erneiras arma utra a a o orara aux oa ai
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ê

d M lh-
Pasc oa Imane eto

L 'C b 1 W dh N' C d F' S l' H
.

d CA demaric dos rijos ose e aga aes Dl' is h I'
Carmem Corrêa'. 'Tolentino UCl a ra en ausen ice ampos e arras te sna onorina e .

José Antônio de Souza' Jor. 1
P d aZs 5,30 Nas

6 oras
de Souza _

!Laura Alves Ferraresl Nely Schmidt Guimarães I Souza
Altamiro de .Móraes Lima

J 'B ti t dR'
e 1'0 omer eto

L
.

Ribei d Sil N té
.

A d CtT bit M G 1 t d S
Alvaro Boaventura de ou. os� a IS a a asa. Pedro Zomer I

Catarina Pereira Viana ;
uzia 1 erro ,a 1 va a ercia urora a os a 1 a 1 a . ou ar e ouza

veira Jose Augusto de Farias P 1 Z· Ceclina Machado -Ó, Das 12,30 as 13 horas Noemia Goulart de Souza ,Tereza Machado Wendhau-
.

, .

" au o immer .

Armando Campos - d� Fã- J�...:.EtOrp.�atHl. �-"- � -Pl'otenor Nunes Pires I
Darcí Luz de Souza ,.Lúcia Freyesleben Natália C. Teixeira '8€n

.

rias José Fernandes Neves Pedro Carneiro .dáCunha Dorvalina Bittencourt Du- Lidia Boabaid Daux Noemia Bittencourt L. Via-,'Terezinha H. de Ferreira

Ademar Gonzaga José Vitor Garcia Pedro Batista D. Silva tra --. _ �,_ .... - -" _

_ _ I �úcia Campos Vilain na., I B�
�

Alípio Francisco de Castro Des, Jósé Rocha Ferreira CeI. Pedro Lopes Vieira' Diva Formiga / Le()ntj�_Alves Rodrigues Nair Formiga Silvei��rêr--eezzaa RRoossaa HH .. ddee ]Evange-
Antonio Taulois de Mesquí- Bastos r:llinio Franzoni Júnior Dalila Laundes , Lu?í Nun.es-c-1â'V-&!L:____ _

_ �ouza � -, lista

ta José Lupércio Lopes Dr. Paulo de Tarsô da rluz ,'Dorotéa M. Bittencôurt Luiza Gmlhon Pereira de Ntth,:,-çomes. dl} - Jsta Pe- Tereza M. da Cruz Barbato

André Vilain José Gil Fontes
-' - Diamantina Romanos Melo

.

relra>� " Teolinda Coutinho Melo

Antonio Maneio da Costa José Barbato laimundo Enéas Gonçalves tDavina Glavan Bittencourt 'Le�adir .Rosa Fedr�go. Na�r Corrê� Glavan I'abíta de Campos Gonçal-
Ancelmo Pedro Viana .Iosé Tolentino de Souza Dr-, Paulo Felipe" Das 10 às 10,30 horas I Lolita PIres de O.hvelra N�lr Caldeira ?0!lzaga ves

Antonio Gomes Soares .!osé de Campos Bruno Reinoldo Ligocki Dilma Taulois de Andrade I
M. Nunes dos AnJOS NIIza Nunes Linhares Ursulina' de Sena Castro

Antonio Evangelista Dr .. José-T. da Cunha Mello Romualdo Pires Dulce Carneiro da C. Ca-I'M. do Carmo Abreu Haber- Natália Moreira Leite Vidalia Dutra Fontes

Antonio Felisbino da Silva Das 11,30 às 12 horas Rosato Evangelista bral beck
�

Nascência N. Evangelista Valda Ortiga Fedrigo
Dr. Armando Valéria de José Luiz Yunker 1aimúndo Vieira IDorvalina Vieira Loureiro M. de Lourdes F. Matiolli NumânciaRigueira

.

I Vitória Matilde Fernandes

Assis José Simeão de Souza 'Iaulíno Horn Ferro Eloah Maynold Nunes M. Eloi Madeira Neves Olga Monguilht Pereira I
Wilma Baach Luz

Alvaro Soares de Oliveira José Zomer Sobrinho '1ui Souza Viana Eulália Bittencourt da Sil� M." Augl!�ta :MongUiihot I
Otilia Farias Vilain Yolanda_Gentil Costa

Alcides Caldeira Taulois Jos� Francisco da Silva Das 16 às 16;30 horas veira l\t� L.-,d�>Mé'deirbs EhhG>sa Onfalia Artimizia da Co�ta Zulmira Antônia Starck

Alfredo r.Uoheter JJos� SOolares Gdlavan 'Des. dr. Sálvio de Sá Gon- Elvir� 'August� da Silveira M:-4�:'�in}�a'l},Éigu�'&1�, Otilia Pjrac�ruca Blum _>! Zulma Linha:es d'Ávila
__ -Das 8,30 -às,-9 hora-&- o�e avo e Mesquita _

_;
zag'ã'

'

.. _
",' "'�::; _.' Etelvma Gonçql.v_e:s:·_; .�, ";j Mi,,,,_.::stêfà .Bà5tos�A15ra-h:am· c Olga:_Alb.e:!;tma Wendhau�en. Zulma LoureIro dª Luz f

Alberto Farias Rocha í' 1 S'l
,.

E C'
.

. Etelvina de Bittencoui't Ca- M. G. de Almeida Corrêa Orestes G. Bittencourt' ,Zulmira Bento Vieira
T 'R b H '1

.....,orone 1 vlno . arnello
O 1 d bAdalberto Sabino L o:e u �no. e1 da Cunha

.

pela , Maria José da Silveira G. ti ia a Luz Manne ack Zilda Marich.a Daux

Armando Humberto da Sil- Joao VenanclO de Bitten- 7:)ilvio Napi Ester Charnesck Berreta Franzoni Orací de Oliveira Zilda Goulart Souza

va cOUJ;t 1:' 110 Brache Ferm\ll.1t�S Ernestina W. Doner Neves Marilia Vagner Machado Ondina Simone Gheur Zilda Rilla Capela
ÁlcidesBonatelli Des. João da Silva Medei- Tomás Woods

Eloá Moellmann Gomes Marina Silveira Digiácomo
Aloisio Soares de Olj;lcil:a" ros Filho

Tancredo Gevaerd
Elvira Lobo

,

I
Maria do Carmo Silva Fe-

._!'(,ão Permino dos Sant�·s Eliete n S'm d
'.

,:\merico Vespucio Prates relemacú' JVIartins da Costa "

1 one
-

ngo

Dr. Aderbal Ramos da Sil-
João Mário Zomer Dr. Vitor Lima Est:fania Livramen.to cOU-I'

,

- Cei. João Eloi Men �")'3 tmho D 13' 1330 h
/ va Virgilio Moura 1

.

-' as as , oras

Braz Fiorenzano joão C. de Souza Siqueira Vasco de Oliveira Gondin Eg antma F. de Oliveira' Minervina de O .. Wendhau-

Dl" Biase Agnesin"l F'araci' João Carlos das Neves Walter Moritz
Cruz sen

C...rlos Schmidt
João Batista Natividade Waldemiro Monguilhot

Ester S. da Silva Mercedes A. de Arruda
Das 13 às 13,30 horas Wilson Abraham

Ernestina Vieira Bruno Carvalho

.l_oão B�tista !3er.reta,
' ICarlos Gainette .

Das 10,30 às 11 horas M. B. da Conceicão Pamplo-
(. 1 J

-

C� d d AI
- t!:dite Dentice LinhaTes '

�

�e. oao an 1 o ves Cristiano da Costa Pereira na

M
.

h Erna Rosa -

-

M L' Varm o Dr. Leonardo Fetrelli - . mza ieira Goncalves
João Inácio Zomer Álvaro Plinio Alves de Ca-

Etelvina von Eden de S. M. da Conceicão N Haber-
.roão Batista Rodrigues

. Moreira beck'
.

margo Ed 1.j(fã�) Tibiriçá de LL1. Manoel Luiz Simões Lopes '6t�nd�� veira de Souza. MM" ACeleste Wendhausen
foão Ambrosino da Silva Rafael Digiácàmo . ugusta Carneiro Neves

Eulina Nunes Pires _

M d GI'" CJ (Jão Batista da Costa, / 'Pe- Walter Kuen'zer . a ona . Garofalis
rel'ra

' Edith Sampaio Cardoso M A AI
'

�dro Ribeiro Barbosa ' na, ves

João Batista Berreta Jor. Alcides Oliveira Eugenia da Costa Meira M. Francisca Jorge da Luz
Elyanni Marinho de S. San- M EI' L B

-

roão Assis t RELAÇÃO DAS IRMÃS . VIra . eirao

João de Deus Machado Fi- PARA GUARDA DA
tos

. Magda Lima Souza Kuen-

Peder-
•

lho IMAGEM
Ester Silveira da Costa zer

-

IJ
-

G
Enedina Dutra Rila. M. Hehn Garcia,; ,oao Dl.zaga

'

E
. N'

I

I
Dr. João José de Souza Ca-

Das 8 às 8,30 horas
. rnesh.na unes de Souza ,M. Limonge Faraco

'Ibral Adelaide Tavares do Ama- Fredel'lca Scharf de Olivei-
.
M. Salomé .RoslindO'João Paulo Guimarães

1'al ra I M. Alda Martins da Silva
Dr. João David Ferreira

Ana Cardoso de Souza I Felipa Teixeira M. G. Lapolli Melêgo
.

I Lima Alice Wendhausen de Brito
I Felicia Ana Carneiro Das 13,30 às 14 horas

Das ·13,SO às 14 horas Ana Maria Vieira da Rosa i Flávia Simone de Assis
.
M. de Souza Cordeiro

Joaquim Fernandes Neves Alcivia Pedra Pires Francisca Monteiro Zomer M. E. Meyer Coutinho

'\i)-Dorvalino Carlos de Souza " l' C d' A
-

FI
.

N g
.

P t'
Joaquim das Oliveira Mar- ."'l.!Ce' arpes e ssis < ona o uelra ra es M. José PerrOM!

omingos Tonera A l' Pd'
.

garida r.ve ma e ernelras M. Madeira Neves
Dalmiro' Duarte Silva A '1' B d S I' Das 11 às 11,30 horas .

.

Jacob. Vitali ure la orn a i va M. da Conceicão Costa
Estanislau Ligocki

.

Ald N TI' d Genete D�lÍ.ra Mend�s �
e

Joaquim Coelho dos Santos a. o entmo e Souza Souza
.

Euclides Alves Vieira A
"

B' '1 G' d C b 1 d NLuiz Berreta Cl1'1a raSl umercm a a . ra as e- M. Ribeiro Ligocki
Edgard Panoch AP' dOI'Leopoldo Pires na erelra e lveira ves M. dos Passos Soúza
Eçio'Antonio Nicolich Ana Prates Fl'or t Guilhermina Luz Daml'anl' M d L d ZLuiz Boiteux ,Piazza avan e .. EY our es omer Bu
Eduardo Nicolich Ad F'l' F G' V" G

.

-

Luiz da Costa Melo a. 1 omeno ontes eorgma lelra ermano cheler >-
Euclides Carrel'ra-o Alt R' d 01 H 1 R" T d CLuiz Freyesleben ,alI' eIS e iveira e ena egls avares a . M. Luiza de Souza

Das 9,30 às 10 horas Ad l'd P' L' Melo "-
Luiz S. Bezerra da Trindade

' e aI e Ires lvramento - M. Celecina da Silva t:
Dr. Emanuel Fnntes D 830' 9 h J'erminia H F

','

d'..... Luiz Gonçalves da Luz ,as, as oras .'.
.

.. .

�

ernl. 1 � M. da Luz Tolentino das ,......

Édio Ortiga Fedrigo A 'd 01' .

FIMLicério Camargo
raCl e lvelra e ipe ota Neves -----------------------

,Euclides Fernandes' A '1' T '1' d
.

Miguel Daux,
me la au OIS e Melo Henedina da Costa Pereira M. Millen da Silveira

Fernando Farias AI' F .

d
' ,

Martinho Callado Jor.
Zlra ranClsca os Anjos Helena D. Cnarnescky Vi- M. Adelaide Sada de Car-

Fernando Pacheco d'Ávila América Lemkul Sabino eira valho'
Francisco Mota E. Júnior Das 14 às 14,30 horas Aurea de Oliveira Ferrari Hilda da Silva- Hoesckel M. de Lourdes Caldeira
Francisco Duarte Silva Marcos Manoel Cordeiro Avaní da Costa Pereira Herol1dina Loureiro da Luz Bastos
Francisco Antônio de Melo Mário Luiz Machado Amélia Maria Richard da Hilda Leite C. de Lima, M. F. Sohn Ferreira
Fred_:rico M. �a Silva Filho I Manfredo da S. Leite Rocha

.
Hilda Peqreira Gama d'Eca M. Otilia de Oliveirá.

Gasta0 de ASSIS Dr. Mário de C. Rocha Adélia M. E. Bezerra da Hilda Ortiga Ligocki
�

Das 14 às 14,30 horas
. gU�l�vo A�lfo �a Si,teira lVIoacir Iguatemi da Silveira Trindade Horminda Silva Nicolich M. José Nunes de Freitas

Gu�, l�r�e ll.ra�cls�o vi a I Manoel Roberg Júnior ,Alcina Carioni Henedina de Oliveira M. da Conceicão Nunes de
e u 10 e IS on es Manoel Galdino Vieira Adalgisa Vicchietti Helena Moura Camargo..- Freitas.

�

, Das 10 às 10,30 horas Manoel Madeira Neves Aimée da Costa' Pereira Hermozila Peixoto Lopes M. Augusta Rodrigues
G�ntil Barbato Manoel Mancelos Moura Gonzaga Vieira

-

M. Carneiro Silva Medeiros
Gilberto Gheur Manoel Felisbino da Silva Angela Zili da Silva Hulda Silva Faria Marta Daux Mussi
Gregório Borja ! Nabuco Duarte Silva Alice Guilhon G. Petrelli Das 11,30 às 12 horas M. Glória Silva Marinho
D' Henrique Rupp Jlínior I Nabor Julião de Oliveira Antonieta de Oliveira Lima Ivone d'Aquino d'Ávila M. -dos Passos de Souza Ri�
Des. Henrique da Silva Nelson do Livramento Cou- Adelaide Di Bernardi Mo- Irene Nicolich da Silva cheter
Font€s

I tinho -. ritz Irene Duarte Silva Margarida 'Azevedo Brasil

l:nlos Galluf
Carineno Faraco
CarlosBilbao Gama
Celso Capela
CeI. Cantido Q. Regis
C ]'los Angelo Fedrigl
Dr. Carlos Loreiro da Luz

Das 9 às 9,30 horas
Camilio Lellis do

-

Livra-
mento

,

Carlos Neves Galuf
Celso Ramos

_ Dario Fernandes P.
neiras

Duarte José Fernandes
Dionisio Damiani
Dario Jeremias Ouriques
Darcy Goulart de Souza
Daniel Lopes Mafra
T"ilermanu Schmidt

Partido Social Dem_ocrático
Blre·forie ReoiojJallfe Sta. Catarina

�. .,'" .-

A Mesa do Diretório Region·�l, de acôrdo
com o que êste decidiu e na forma dos Estatu
tos, vem convocar, pelo presente, a Convenção
Regional Ordinária do Partido, para reunir-se
nesta Capital, no dia 25 de abril, às 20 horas,
na séde partidária, à rua Arcipreste Paiva, n.
5, com a seguinte ordem do dia:

a) escolha dos candidatos às funções le
gislativas do Estado e da União, no
pleito de 3 de outubro' do corrente

:..
-

ano;.
b) assuntos outros, de alto intel'êsse

partidário.
FIOl'ianópolis-,,2_3_de março de 1954.
CELSO RAMOS -.....--".----. --�-,,-"'-

- .,

Presipente em exercício
JOÃO DAVID FERREIRA LIMA
Secretário Geral
RUBENS DE ARRUDA RAMOS'
Secretário
ANTÔNIO DE LARA RIBAS
Secretário
ROBERTO OLIVEIRA
Tesoureiro

·Oomunicação
THE TEXAS COMPANY (South America) LTD

- TEXACO - comunica aos SéUS prezados fregueses
e amigos que transferiu seu escritório da Praça 15 dI:!

Novembro, 9 - 1° andar, para 3':l r'uas novas instalaçõ'Os
no seguinte endereço: Rua 15 de Novembrb, 129 """

Ponta do 'Leal - Estreito - Fone 6221, onde espe'ra
contar com a Inesma preferência de sempre.

Comunica, outrossim, que to,:la e qualquer corres·
. nndênsia poderá ser endereçad3 iI:

Caixa Postal, 62 -,- Florianópolis.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EXECUTIVO

IlIlposto' de Renda
Alençã9 comerciantes

e iodu i.ria is!

Com absoluta segurança, podemos infOl'·
mar qu� o/esportista DIRCEU GOMES irá ho-\
je a Pôrto Alegre assistir ao match Penarol X
Internacional e ao mesmo tempo entabolar ne
gociações com os dirigentes uruguaios para
um jogo terça-feira, nesta Capital, frente ao

Avaí, do quadro base da seleção oriental que
em 50 levantou o Campeonato do Mundo. Bôa"-

viagem e êxito em sua missão, são os votos que
, .

endereçamos ao incansável mentor avaiano.

o Ministro da Aeronáuli-'
ca nesta capilal

Chegará à esta Capital, no I ras, devendo se,r recepcio
próximo dia 6, terça-feirã, nado no Aeroporto pelas al
o Brigadeiro Nero Moura, I tas Autorida(des Militares e

Ministro da Aeronáutica. Civís desta Capital.
S. Excia., que vem ell).

-"IMPENET-RAVEL'9
Quando, no ano último, o da harmonia que deve rei- ria em seu art. 83, inciso V, ta�t9; pela, Constituição Fe- ! çâo de. cargos. Decidiu ain- ,11, desde que, entrando em r Presídente dirigiu ao senhor

egrégio Tribunal de. J_ust�� nar ent:e os poderes "úbli. teriam, �ésvanecido. qual- deral c�mo p�la Estadua�, Ida o Tribunal, por u�a�imi-Ivigor no dia 10 de Janeir_o, Go.vernad,o: dO"Estado o se

ca, dentro de suas atribui- coso EVIdentemente, a nor- quer dúvida a respeito. E quando :.çopferIram ao 'I'ri- . dade de votos, substituir o os recursos para a.execucao gumte OÍlClO: Senhor G9-
ções, resolveu propôr alte-; ma, consignada. no a�'t. . �7, i difícil é .iga�inar .al�e!a�ão

!

bunal,:,�ntr;o,,�oye�íodo em I art. �2, do ante-projeto pelo I da .lei serão con.Lgnados�no ve,rI?-ador, Acuso recebido o

rações na Lei de Organiza-
I
inciso III, da cor'��lt.u�ça.o', n� ?,r�amzaçao e _d1v.1sao JU- I q.uestao, competência exc1_u. í

seguinte, que pass.ou a se: I ú_;'çamento a
_

ser votado. OflClO, n: 1.351, de 30 de, ou-
. ção Judiciária, 'num gesto i

do Estado, .de que a l?lC!atI. dlc1a�las_ que nao 1mI?o��e. SlV� para pr�por ao. �e_g1s. i
o art: 11: Es�a lei entra�a I Com a supressao do art. 11, tubl:o fmdo, pelo qu�l. V.

de deferência para com o
I
va dos proJeto� d� Iei sobre na cr1a�ao de cargo. Verifí- latIvo.alte!aç�o �� ,d�vlsao e

i
em vigor n�, d1� lO de Janel- ,10 art. 13 passou a ser o art. EXC1a. respond� �o �ÍlClO n.

Executivo resolveu dar-lhe· a criacâo e extíncão de car- car-se-a, talvez, mas em orgamzaçao [udícíáría, sem. 1'0 de 1954 , VIsto como se ,12. . 349 desta Presidência, de !)

ciência da proposta e pedir-I gos e funções estaduais. e fi- pontos tão sem importância distinguir se �st� acarre�;. : aproximá" o f� .do ano �m I _

Em virtude da delibera. de setembro, que lh� reme

lhe que a encaminhasse a't> xação e alteração dos. res- que, de forma alguma, esta- va, ou nao, cnaçao e extm· curso, e suprlmlr o artIgo çao do Tribunal o sr. des. teu, anexo, ante-projeto de

Legislativo. O sr. Bornhau- pectivos estipêndios compe- ria a reclamar uma disposí- lei, que modifica artigos da

sen, entretanto, impedido de te exclusivamente ao Go- ção constitucional que a au- Protesta se conlra o arra-s�len'o dos Lei de Organização Judiciá-

penetrar as coisas, negou-se vernador há que ser inter- tofizasse antes de decorri- •. . lU 'ria e dá outras providências,
ao encaminhamento solici- pretada em consonância dos cinco anos da data da

b· d S t C t
· aprovado por êste Tribu·

tado por achar que só êle com o disposto no art. 124, lei que tivesse estabelecido sam aquls e an a a arlna nal, a fim de. ser encamí-
tinha çompetência para Ia- inciso I, da Constituição Fe- a divisão e a organizaçãoju-' .

. .nhado à Assembléia Legis-
zer o que o Tribunal, estri- deral, pêlo qual se prescre- diciárias. Inconcebível se- DI-rluem 5" ao governadar daqu le E t d 'f1 I latíva do Estado., Dá V.

bado em expressas disposi- ve que "serão inalteráveis a ria, isto sim, qualquer ini-
...
ti V e s a o a \10m s- Excia, ciência a êste 'J'ribu-

ções Iegaís _e nos princípios divisão e a organização judi- ciativa, por parte do Exe-, �ão do Pré HI·stõrla da Sa-O Paulo
'

S·" d nal, não lhe ser possível a·
constitucionais, houvera por ciárias, dentro de cinco a- cutívo, de projeto de lei sô-o. II" II e a OCU".2 e tender a êsse pedido, de a·

bem fazer. nos da data da lei que as es- bre a criação e extinção de 8e ..1urall·co 8ra8·lle-lr8 penas encaminhar dito an-

A propósito do incidente,' tabelecer, salvo proposta eargo judiciário que não im- ,V' � te-projeto ao órgão legisla-
criado pela obtusidade dos motivada do Tribunal de portasse _em . al�e�?�ão da Comunicam-nos: ,haver prejuízos cientificos. i que,tal atentado seja come- tivo_! por rh� parecer, pelas
juristas bornhauseanos, o Justiça", e, principalmente orgarnzaçao [udiciária, E "Em reunião da Comis-I "Em São Paulo o govêr- . tido com a conivencia cons- razoes aduzidas, que o mes-

Relatório do exmo, sr. Pre- com o que estatui o art. 63, J;n impasse surgiria in�vi- são Técnica do Trigo, rea-
I
no estadual criou a Comis- ciente de seu govêrno; por mo,., �m vário� dos seus dis

sidente do Tribunal, a fls., inciso VI, da própria Cons- tavel: de um lado, o Tribu- .
'. . ,. ··i _ ',.,.' pOSItiVOS, retira do Gover

consigna o seguinte: títuiçâo do Estado, que con- .ial impossibilitado de fazer hzada no Mínistério ?a. A- I
sao da Pré-história, pelo de- isso com o presente, protes- nador do Estado prerrogati-

"Decidiu o Tribunal, por fere competência ao Tribu- 1 proposta por que importa- gricultura durante a última creto 21.935, de 19 de de- [O apelamos a v. exa. em va constitucional exclusiva
unanimidade de votos, que nal de Justiça para "propor va .em criação de cargo, e semana, informou o, repre- zembro de 1952, destinada nome das tradições catari- qual' a da iniciativa de pro
a proposta fosse diretamen- à .Assernbléia Legislativa" do outro,' o Governador, sentante da Secretaria . da à proteção dos sambaquis, nenses e brasileiras, no sen-

jetos de lei que criem car

te encaminhada à Assem. "a conveniência de qual. também. impossibilitado de
A

.

lt d E t d d gos ou funções estaduais,
-

1
_ df . _ f AI' .

t'
• - gncu ura o s a o e grutas e lapas, situados em tido de que sejam dadas E

-

d f
.

bléia Legislativa por nao, quer a teraçao na ivisao e aze- o, vis o como a' criaçao '"

m sessao e ontem 01 o

lhe parecerem procedentes: organização judiciária do de cargo importava, por spa Santa Catarina que o go- território paulista. Em um providencias eficazes e assunto do seu ofício sub.

os motivos alegados pelo· Estado". Assim, se já não se
I
vez, em alteração da orga- vêrno estadual daquela uni- ano apenas de funcionarnen- imediatas a fim de que cai- -met·ido à apreciação dêste

Chefe do Executivo para inferisse dos têrm�s, assás nização judiciária. Mas, pre. dade federativa vem reali- to a Comissão realizou o ba a v. exa. em Santa Cata. Tribunal, que, unanime.

deixar de fazê�lo. A remes- claros, da Constituição Fe· cisamente isso foi resolvido zando trabalhos para o a- tombamento de todôs os rina a glória de preservar
mente, discrepou da opjnião

sa do ante-projeto ao Exe-· .leral que a proposta só po· >
. manifestada por V. Excia.,

1 f
'

A prove1'tamento de calcario, sambaquis situados no ll'to- essas J'azl'das cOl1denadas ao d iAcutivo foi feita únicamente (_ia ser eita mesmo a s- ' , por enten et que, por or-

por deferêr,cia para com o
I scmbléia Legislativa, poris- TIM proveniente de sambaquis, ral de São Pa�lo e que se exterminio vandálico' ,pela ça de preceitos expressos,

exmo. sr. Governador do
I
so que poder legiferante, a • • • na adubação das lavouras encontravam em exploração ignorância, indiferença ou quer da Constituição Fede.·

Est�d.o,. a. tim de i.nteirá-lo I Consti:tuição do Est�do e triticolas. Confirmando esse industrial, passando a fisca- �anancia material. Confia- ral, quer da Estaduàl" a�ti.
da ll11Clahva do Tnbunal, e ,nostenormente tambem a Quando Einstein recebia emprego, o diretor do Ser- lizar a ,ação das empresas mos não apenas no estadista gos H�4 - I e 64, § umco,
em obediência aos reclamos

.

� ,ei de Organização Judíciá- respectivamente, a prerro·
- J prêmio Nobel da física e viço de Expansão do Trigo exploradoras impedindo' o que .preside os destinos de gativa do Tribunal de Jus-

as insígnias Pour le MériteJ énalteceu as vantageris do ,eu funcionamento cf�np.es- Sapta_ Cak��ina, Jr.25- tam- tiça para pl'Opor alteração
será que já tinha certeza d( adubo de sambaqui, adian- tino ou sem a assistên�ia dos bem na inteligêIfcia presen-

da divi§ão e organizaçã(>_ju-
1_ue êsse negócio da teol'ia tando q�� 100 hectares de representantes da Comissão te a todo govêrno lucido, diciárias, que, em regr.a, irn.

da relatividadfl -a mesmo b t 1 t d de:1e Pré-h1·sto'rl·a. R' d
porta em criação de cargos

,/'
- CL campo l'U o p an a os espeltosas sau ações. Pau- e funções, não admite con.

latatal? Será que já estavéi trigo- e adubados com sam- "Os sambaquis de Santa lo Duarte, presidente da testação. Em face dessa si.
�stahelecido que a sorte e o baqui e fosfato natural ren- Catarina - é celebre pelo Comissão de Pré-história de tuação, resolveu êste Tri.

-------,-----
--,-------------' Izar são' (de fato) relati- deram mais de uma tonela- seu tamanho e importancia São Paulo e Agenor Couto bunal encaminhar o ante·

Florianóp'olis, Domine-o, 4 de Abril de 1954 proJ'eto em apreAco d' t
� vos? Será que já estava de- da por hectare. o de Torres, de onde pro. de Magalhães, presidente da ,.

Ire a-

mente à Assembléia Legis.
;erminado que o sr. Bor- "Verifica-se &ssim cons- veio em sua maior parte a 30ciedade Geográfica Era- lativa, para, assim, obviar a

nhausen seria o mais rela- tritadoramente que até mes- coleção do escritor Carlos sileira". "impasse" que, de outra
ivo dos governadores? Que mo os· poderes públicos en- von Koseritz, atualmente N. A. - A presente trarts- modo, se tornaria, inevitá-
I ex-pior-prefeito de Itajáí dossam e,intensificam a ex· em poder do Museu Paulis.- crição é feita da Fôlha da vel, dada a divergência de

;ó não seria' relativo nãs' ploração industrial incons- ta - vem sendo al'�asado 'lrIanhã, de São Paulo, de ���:�ssed:f��!'�mq��o j!o�:
;uas e�pres�s particulares? ciente, que vem arrasando há'mais de um seculo, t�. 30-3-54. O telegrama end�- ciliáveis. Com a segurança-'

\ A ASSOCIAÇÃO CO- porventura existentes mis "<;las, com mão d� ferro (e as preciosissimas ,reliquias do orig�nalm�nte servido teçad'o ao governado1' Ader- de distinto aprêço e eleva-
MERCIAL

.

DE FLORIA- declarações de anos ante· não 'boba, também)' são culturais· representadas pe- .Iara a produção de cal. Ten- bal Ramos por certo terá da
-

consideraç�o
�.

apresento
NÓPOLIS _e a FEDERA- riores, as q_l\ais, de acôrdo ;empre prósperas, progres- los sambaquis, as fontes do agora, conhecimento, pe- �hegado às mãos do gover.

fi V. Excia. ,cordiais cumpri-
rúentos. (Ass.): Guilhe1'me

çÃO DO COMÉRCIO DE com as instruções da DI- ,istas e prosperadas.- A lei mais iniportantés- com que las declarações do repre- nadar Irineu Bornhausen. Abry, Presidente".
SANTA CATARINA avi- RETORIA DO IMPÔSTO do profe�sor alemão parece a pré-história brasileira po- sentante da Secretaria da
sam aos senhores comerci- DE RENDA, se-derem mo- que não funciona sôbre elas. de contar, 'neste momento, Agricultura daquele Esta

antes e industriáis que, a tivo ao recolhimento do im- Mas, em se tratando de coi- para a elucidação de seus do, de que O' seu govêrno
partir de segunda feira, dia pôsto, sujeita.1·iia a pm·te à ,a pública entregue ao sr, pontos- obscuros. No meio vem realizando estudos pa-
5 de abril, um funcionário multa de mo1'U de somente Bornhausen é aquela agua. das conch�s calcarias, que ta o. aproveitamento como

da DELEGACIA REGIO- 100%; Se êlé quer chuva para não representam apenas uma adubo ôo calcário proveni-.
NAL DO IMPÔSTÇ>_' DE acabar com o definitivo a- atração economica para os ente dos sambaquis, dando
RENDA ficará à di posiçã� 3.' INSCREVER os. pe- .;àmento do racionamento exploradores interessados assim um verdadeiro ap�io
dus interessados, das 14,às didos de contribuinte à-"De- (rimas db�inicais) da ener- na produção de cal, prepa- )ficial à destruição �as ja-
17 horas, na sed� da Asso- legacia Regional do Impôs· ,�ia no Norte, as chuvas aca- ração de adubos e de a.1i- ádas pré-históricas de San

ciação Comercial de Floria- to de Renda, para que esta

I
bam

'

com -as estradas. Se mentos para aves e animais "a Catarina, os ,srs. Agenor'
llópolis (Rua Ti'ajano, 13, promova o exame em sua quer seca para atender as domésticos,' . encontram-se Couto de Magalhães, presi
sobrado, sala de reuniões, escrita, afim de que a firma :'!stradas, lá vem o raciona- verdadeiros tesouros de va- dente da Sociedade Geográ
teldone 3,627), com as .se- peticionária fique absoluta-! menta. Àssim, dirão os ude-' lar cultural e cientifico, co- 'ica Brasileira, e Paulo Du.

guintes finalidades: mente Úanq�Lila com rela-' .üldos, não há cristão que ma instrumentos de pedra, arte, presidente da Comis-
1. ORIENTAR no preen- I ção às obrigações fiscais pa· etc ...

,
Mas'� diabo é qtie r

utensilios e abundantes os· "�Q-:!�. P_!'f-:'b.:.�ria de São
chimento da declaração de ra com aquela Repartição: �!uem está aguentando é sàêlas de homens eRte-�:i d��; Paulo, enviaram ao gover
rendimentos ao exercício de Florianópolis, 4 de abril Santa Catarina. Terra

fOr-t'
secu los ou milenios atrás, nadar Aderbal Ramos o se-

1954 e recebe1' as declara- �e 1954. midável. Gente heróica. constituindo documêntos in- guinte telegrama:
ções respec:tivas; - Charles Edgm' Moritz Que obriga a gente a ser substituiveis para o estudo "A Comissão de Pré-his-

2. RECEBER as dúvidas I �residente. também herói,.como aquele de nossa pré-história. tória de São Paulo e a So-
vendeiro ali da estrada dos "Mais injustificável se ciedade Geográfica Brasilei· I

Coqueiros. O Prefeito não torna' o arrasamento dos ra vem apresentar a v. exa.

:em bom boeiro e por isso sambaquis se considerarmos respeitoso rnas enérgico pro-I
1S águas resolveram tomar que o seu' aproveitamento fes'to por motivo da revela
rumo outro. Por conta pró- ind�strial'pode ser perfeittl- ção de altos funcionários da
prüL E alí na frente, dos ter- mente realizado sem prejui- Secretaria/·da Agricultura
l'�nos do dr. Saulo, espraia- zo dl! exploração cientifica de Santa Catarina, segundo
l'am-se. E foram subindo, - bastaria que pela coor- as quais o govêrno estadual
subindo ... À venda do ven- denação dos interessados, vem permitindo o arrasa:
deiro, de começo virou pe- voluntária ou exercida 'po� rn..ento dos sambaquis para
nínsula. Depois as águas be- coerção legal, o exame ci- adubação agrícola. Consti
'leram o ístmo ê""a venda fi� entifico dos sambaquis pe- tuem os sambàquis precio
cou m'esmo ilha. E ilha sem i los especialistas precedesse· sissimas e insubstituiveis
acesso. O vendeiro passou' o trabalho dos fornos e dos jazidas pré-históricas, cujo
vários dias 'sem vender nem l�oinhos de calcario. aproveitamento' cientifico
mesmo um cópito. (Bom "No �stado do Paraná es- poderia resolver problemas
pra resfriado). Não tendo tão os samb�quis protegidos sôbre as origens do Homem
nada que fazer, pintou uma pelos decretos n. 1.346, de \mericano, aos quais dedi
Jasta taboleta e afixou lá: maio de 1951, que os reser- cam atenção sábios de todo
NESTE RIO É PROIBIDO vou para pesquisas de pro- o mundo. Acresce que o a

PESCAR. U. D. N.!!! E, lá to-história, e n. 5.405, de proveitamento cientifico
de dentro do balcão, sem maio de 1952, que estabele- desses monumentos em na

vender nada, vai vendendo ceu normas para a explora- da prejudicaria a explora
gargalhadas para, todos ção industrial, que só será ;ão comercial., Nisto se a

No mesmo dia o Coman- 'luantos por alí transitam. .. possivel depois de exames cha a revelação do mons-

viage.m de inspeção ao Des-. do da Base Aérea oferecerá Gargalhadas relativas, por efetuados pela Divisão do truoso e inutil crime prati
tacamento de Base Aérea I ao ilustre hospede um almo- 'ue os udenistas não acham

I
Pat:r:.imonio Histórico e Ar- '!ado' contra a cultura do

de Florianópolis, deverá ço íntimo, para o qual re- graça... tistico Cultural do Paraná, Brasil, da América e do
chegar cêrca das 10,30 ho-I ccbcmos amáVel convite. '" BUM dos quais se'�onclua já não _ mundo. Não acreditamos

Um conterrâneo, de Lages, enviando-me um re
corte da Revista da Semana, de 12-12-53, pede-me
para anotar os �1'ros, as. intrigas, os enganos e as
men,tiras contidos 'numa pequena biografia do sr.
Nerêu Ramos.

Na verdade a revista do sr. Joel Silveira não
fluís nada com a verdade. Se aliquis latet e1'ror não
sei. Mas que os enganos começam do título, é c�;to:
Nerêu não é o tronco da ramagem política de Santa
Catarina. Seu saudoso genitor, Vidal (e não Vital),
por duas vezes governou exemplarmente o Estado
_e por um quarto de século representou-o superior-
mente no parlamento. .

Em 1930 Nerêu não era legalista, nem aderiu
depois ao govêrno provisório de Vargas, tendo sido
n_Ol:ne�do int�rventor. Àquela época Nerêu era opo
slclOmsta, fOI um dos chefes nacionais da revolucão
e, mais tarde, em 1935, foi eleito governador con;ti
tucional. Em 1937, foi çl)Ufirmadó na direcão do
Execu�vo, como int�rventor.

�

O biográfo, depois desse comêço, urde' várias in.
triguinhas pulguentas, para afirmar em seguida

N �
"

que ereu, em 1950, conseguiu voltar à Câmara
com a desistência de um dos eleitos e de simples su
plente foi alçado à Presidência! Nerêu, sabidamen
te� foi eleito deputado e não suplente. Ningu'em re
nunciou para ninguem!

.

Mais adi��te conta que Nerêu lançou três deputados da fam1ba: J{!aquim, Saulo e Mauro. O Saulo
é trabalhista e adversário e o Mauro nunca foi nem
deputado nem candidato!

Aí ficam as principais r�tificacões. Para uma
biografia c�rtissima, o� erros s�o �uito afrequentados. Tambem na de outros ilustres catarinenses, es

tampa.da na mesm� edição, os lapsos se multiplicam.A maIS certa, �e tod�s é a do Leonidas, centro ata
cante do. Amenca,. De onde se conclúi que a Revista
da Semana, em que pese aos ilustres intelectuais
que .a dirigem, dispõe de um excelente cronista es
portIvo ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo,' 4 de Abril de 19M o ESTADO

NttVos rUID8S'para. O ensino (Jinem. a.s Da Bancada do PSD naComissão Per:
secuDd���do Souza Dantas

. P.�'�Hl�s:;!;t��a_ manente da Assembléia Legislaliva
',"!3 MOl\j'TEZ em: Senhor Presidente e Je- I gislar no interesse do povo, Sr. Governador do Estado

o LADRA0 DE VE:··iLZA. mais Membros da COiTl';;são o dever de, conhecedores as providências que nos pa-
'

�ITZ
No programa:
'0 Esporte na Tela". Nac.

,Preços: 7,00 - 3-,50

.

Não PQ_1.fcas têm sido as criação do Fundo Nacional

iniciativas da Diretoria do do Ensino de Gráu Media"
,

Ensino Secundário do Mi- já tendo sido elaborado pro

nistério da Educação, e a jeto. Os recursos desse Fun

obra já realizada e em an- do se destinarão à ajuda

,/\s 10hs.

MATINADA
Permanente da Assembléia que somos' das necessidades recem necessárias e urgan

Legislativa de Santa Cata- dos Municípios a que nos tes para problemas que ain

riria. honramos de representar da se encontram pendentes
Temos, os. De�utados, a-I i\�sta Casa, a,pontar ou in- de solução.

lém das obrigações de le- dicar, tambem, ao Exmo. Não é por outro motivo

que desêjo tomar, hoje, por
alguns momentos, a atenção
dos seus 'nobres pares nés

ta Comissão sôbre um as

sunto, que espero .enccntre ;

tCO não' só aqui, como: �c-...

brr-tudo, junto ao Sr. Chefe
do Poder Executivo.

Interessado sempre em

I
d

.

correspon er os anseios e

as necessidades do povo, a

travez do mandato que me

foi por ele ortogado, estive
há pouco tempo no Municí

pio de Capinzal, uma das

prósperas comunas do oeste

catarinense, e a que me

honro d� representar nesta

Casa. Percorri, assim, todo
o seu interior e .hoje quê-
1'0 trazer ao conhecimento
desta Comissão, fazendo a

respectiva indicação ao Se

nhor Governador do Est�
do, para que S. Excia torne

as providências que se fize
rem necessárias, um' pro
blema' relacionado com \0

ensino naquele Município .

. Percorrendo a colonia de

Capinzal, estive em contac

to com o povo que vive e

trabalha na linha denomina
da "Vitória" e lá, então, ob-

" I

servei 'que, apesar de haver
uma população em idade es

colar que se aproxima da
casa dos oitenta, ,não tem

àquela gente
.

uma casa es

,colar à altura das Suas ne

_

cessidades e sente," assim, a

f-alta de um prédio ou de
uma escola ( em condições
pedagógicas.

, Néstas condições conside

rando, que há absoluta ne

cessidade de ser dotada a

"Linha Vitória", no Muni�'
cipio de Capinzal, de pré-
dio escolar que ofereça con-

"

dições pedagógicas;
'.

c

considerando, como foi

dito, que há grande popula
ção' em idade escolar;'
considerando, que o, povo

da' "Linha Vitória", com

justa razão, espera provi-

O.
'dencia urgente nêste sen-

utrossim, aproveita pa- tido;
,

ra convidar aos parentes e

amigos para i1 missa do
70 dia que mandará rezar

que 'está Comissão, de

pois de submeter o assunto
.ixtinto e torna extensivo na Matriz de São J05:�, no
,�,s'te .agradecimento às pes- dia 5 do corrente, às oitc

,',)as que 'enviaram, flores, '. horas.

A Diretoria da Sociedade Amparo à velhice, comu- n:�essários junto:.; ao Minis

.iica aos portadores de senha, que o "BINGO" em bene- térío da Educaçao - para

fício desta sociedade será realizado no dia 8 do corren- I localização na "Linha Vitô

te, às 20 horas, nos, salões do clube 12 de Agosto. ria", em Capinzal de urna
Os cartões serão vendidos no mesmo dia, no clube.. escola rural _

'

ou' então,
_.__'_ _, , ,_______ pelo - próprio Governo se-

_ ',ja construido, alí, um pré-

RecreaUva' dio, cob a urgência possível,
para nele SL'r instalada uma.

escola reunida.
-

SALA DA COMISSÕES

PERMANENTE, em 2 de
abril de 1954.
Antonio Gomes de Almeida

SHORTS .

JORNAIS .

damento oferece a certeza financeira de entidades, a-

girssem por carta. r
, .

suma importânci� co_gitou a

I'
dimento a� ensino no __país,

D.E.S. de reahzaçoes de que devera ser em moldes

maior interêsse, tais como' a mais práticos e mais atuais. em:

Preços: 6,20 -- 3,50
-"\

Imp. até 14 anos.
"_ ----------

TARZAN NA TERRA
SELVAGEM

No programa:
'

, ,Filme Jornal. Nac.

'I �;-_,;'�'reç05: 3,50 -,2,00 Festiva programação em
,-

7�ereanças_maiores de .::
I comemoração ao 11o ani

'nos poderao entrar as 5hs. I versário do CINE RITZ.

-0--

Fone: 9-31-96 - Atende' Rápido RIOMAR
End. TI�legr.: SANDRADE

(Agências no Rio de Lameiro e em Belo Horizonte co»

tráfego mút'uo at2 São_Paulo com a Emprêsa de Tran»
"�Ql·tes Minas Gerais SIA.)'Viajan-te lO' a 18 de ,ABRIL'

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

Agradecimento'�

Grande fábrica do Rio de artigos para homem, pre

cisa viajante para o Estado de Santa Catarina e que co->

nheça bem tôdas as zonas.

Cartas com, idade, retrato, nacionalidade, estado ci

v.I e casas para onde trabalhou nos últimos cinco anos,

pira rua Justiniano da Rocha, 431 - Rio de Janeiro.

Regis'ro de radios
A Diretoria Regional dai Correios e Telégrafos de

Santa Catarina, avisá aos Senhores possuidores de recep
tores de rádio-recepção, que o prazo para registro sem

multa destes aperêlhos, expirará a 31 do corrente mês'
de março. A partir de IOde abril serão registrados com

multa de Cr$ 25,00'.
'

A viuva, filhos, ne!?':) e
I ,.:;rinaldas, telegramas, to

genro de MANOEL JOSE' que acompanharam o 'eoriJo
DA ROSA, cumprem o dé-I até a sua última morada,
'ler de agradecer, publica
mente, ao DR. ALFREDO

CREREM; médico que, co;u
devotado carinho tratou,
até o último momento do

-;' \ ,., �

A RONDA,POS DESPORTOS FEDERAÇÃO CATARINENSE DE BO-
'" - CHAS E BOLÃO

·

.: quando a jUyl=ntt�d�i::.t'Já, no campo �os despor-
tos, nas horas de lazer, e,;!il'l�a raça progride na sua BQLETIM OF:ICIAL
eugenia. Incentivar, pois,'\bSo':'!d;esportos, a ginástica e a : O· Conselho Administrativo 'e representantes dos

educação física, é dever _cle-:'Todas as instituições de' clubes filiados à Federação Catarinénse de Bochas e

ed.ucação, das sociedades organizadas, dos poderes pú- Bolão, reunido ordináriamente
_
em 1.0 do corrente, re-

blicos, do povo e dos, governos. Agora uma pergunta: I solveu:
'

"

porque, já não há entusiasmo para aquelàs corrida" que APROVAR A ATA DA SESSÃO ANTERIOR E

aqui se fazia de quandoem vez? Outra: porque o

nos:"IDA ASSEMBLE'IA GERAL'
so atletismo and� .desap'àreci�J' A última: porque. dos'

- APROVAR AS SU'MULAS DAS REALIZAt>AS
sete clubes participantes da bola a� �est� e" voleibol, NO DIA 29 de Março p. passado marcando (4) .quatro
so�nente, t:es, �enos. da metade pa�ÍlCIparao e,stJ' ano? _ pontos a Équipe GATIARA_ por ter vencido as duas

Ha, ou nao ha motivo de alarme. Tem ou nao tem partidas contra a Equipe José Lisboa pelas contagens

técni.co"s I?ara estudar o
_

assunto? E' ou não possível de 546 a 481 e 574 a 50S pontos. Marca; (4) quatro pon
providêrrcias que coloquem o Estado no avançado grau tos a Equipe Dragões da Ilha por ter vencido as duas
em que "'estava? partidas contra a EquipeZIG ZA:G pelas contagens de

-: .-. també�. na Polícia.Militar que foi ou�rora o 578 a 562 e 578 a 572 pontos.
.

grande sustentaculo do atletismo, basquete, velei, nata- REGISTRAR pela Federação o 'sr Rafael Carde-
ção e desportos femininos, nota-se a, influência do en- nutto,

"

fraquecimento geral; todavia, alguns setores ainda con- Inscrever pela Equipe "Dragões da Ilha'" o sr. Ra-
tinuam ativos, lá, apesar dos pesares, ainda se mantém fael Cardenutto.,
acesa a lâmpada sagrada. REQUISITAR a partlr das' 19,30 horas do dia 5 do

· .. o TIRO AO POMBO é realmente' espetáculo corrente, às canchas da Sociedade de Atiradores de
inédito para Florianópolis. Além dessa, de outras pro- Florianópolis e Soe. Carnavalesca Granadeirôs da Ilha,
vas constará o campeonato que será realizado no dia para a realização das partidas entre GATIARA e ZIG
18, dedicado a Polícia Militar- e oferecido ao seu Co- ZAG e CHEVROLET e DRAGõES DA ILHA, respec-'
mandante Ten. CeI. Pedra Pires. As ínscricões a cargo ti t do o I

,. d S TO
'.. _

"
rvamen e, marcan o o Il1lClO as competições EM .-

do Cel. Lara Ribas, organízador- do ce�tame. _.. LERANCIA para ás 20 horas.

.v..'
'. �as provas. de esg;;llua, la realIzad�s' na PolICIa Indicar para as canchas da Sociedade de Atirado-

MIlItar sao os segumtes o� resultados relaÍlvos a 1953: res de Florianópolis, para REPRESENTANTE da F.
FLORETE - 1.0 Cap. Rm, 2.0 Ten. Hugo, 3.0 Ten. Ru- C. B. B. o sr. ADOACYR SCRMITT.

'

the5, 4.0 Cap. Gilberto, 5.0 Ten. �auth, �.o Ten. <?omes I Indicar par� as canchas da Sociedade Carnavales
e 7...;0 Ten. Paulo. ESP�DA -:-amda nao conclmda -

ca Granadeiros' da Ilha, para REPRESENTANTE da
estao na frente Cap. LRm e Ten. Hugo com uma derrota F. C. B. B. o sr. JOAO CARDENUTTO.
cada um. Seguem-lhe o Cap. Gilberto e Ten. Alinor. 'Marcar nova reunião para o dia 8 do corrente, com

· .. não tivemos ainda a oportunidade de ver o ca- início ás 19,30 horas, nos salões da A.A. Batriga Verde.
lendário da FESC. . .

'

Floáanópolis, 1.0 de Abril· de 1954

p/Federação Cataripellse de Bochas e Bolão

EGON. 9L1NGE� - 1.0 Seçretário

L; '.; .'

---------,-

r\c!"sos estatutos em vigor, convoco os srs. associados pá
r::: fi assembléia geral ordinária, a realízar-se no próximo

domingo dia 4 das 9 às 12 horas, para a eleição da nova

Jjret�)l'ia.

Florianópolis, 30 de março de 1954.

Evangelo Diamantm'as

20 secretário em exercício

BINGO

/

União Beneficente
Dperaría

CONVOCAÇAo

De conformidade com o artigo 37 Capítulo XI de

REQUEREMOS

à apreciação dos seus mem

bros, oficio ao Exmo. Sr.
Governador do Estado; en

viando_ a S. Exa. cópia da
presente exposição afim de
que sejam, tomadas, pelo
Governo do Estado, as p:t;0-
videncias que se fizerem

CASA
"

\'ende-:-:é uma C::t,it,_súa
à Rua Ruy Bar�os '. llC'sta

CqjtaI.
.

Informações
". r;f:5,

CO!l1 r,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


