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','aça,..Q Interposta" :pe, o

-'I'. Ano XL �..
"

tenente Bauéeíra ..

N. 11.876 RIO, 20 (V. A) ° motor contra' argumenta,
promotor Emerson Lima provando que as cinco cau-

o(K..a.<� •

apresentou ontem ao presí- sas apresentadas por aque-
dente 'do 'I'ribunal de Jurí, les causídicos inexistem, a·

contra-arrazoado à apela. creditando assim que a Câ

cão interposta pelos advo- mara Criminal desta capital
gados do tenente Bandeira, não anulará o primeiro juri,
recentemente condenado a manténdo assim a -pena de

quinze anos, srs, Romero quinze anos ao indigitado
Netol e José Bonifácio, Em matador do bancário Afrâ
seu longo trabalha, o pro- nio Arsenio Lemos.CUXHAVEN, Alemanha'l r�tos brasilei��os em navega- tende encomendar vários. Pronunciando certo dia um dos seus

o (U,P,) - Está sendo es- çao e comercio, que vem ne- navios com equipamentos mais famosos discursos no Senado da Repú-
eI,,_"'da aqui, no curso deste I gociar ,com os es�aleiros,a,le- de rápida refrigeraçâo, pa- hli ind

-"

D t S J '-"
_'I' .

_ _ Ica, am a n�l governo u ra, o r, ose.n- I
�

uma delerlação de pe- maes a construção de varres ra poder perservar a pesca
es, ' b , I navios pesqueiros para o do ardente calor sul-ameri- mérico, definindo a singular ,personalidade do

Brasil. Em circulas bem in- cano, Há dois anos, um na- SI', Nerêu Ramos, agora reeleito pela quarta
formados afirma-se que a via alemão reformado fôi vez presidente da Câmara dos Deputados, sob
delegação brasileira pre- vendido ao BrasiL' os unânimes aplausos da.Nação, disse apenas!

E
..

----------------.--- dizendo tudo: - Um Homem,
xtranumerário� censldera- Esta expressão ganhou enorme notorie�

dos estáveis dade, principalmente porque fôra pronuncia-
I da por um brasileiro da implacável austerida- .

RIO, 20 (V.A,) - Já está cas que, ao passarem para de e do senso crítico do atual Ministro da Via
pronta a relação' dos extra- a nova categoria, já conta-

numerários considerados es- vam mais de dez anos de ção, E ela evidentemente se aiustaà Iigúra de

táveis, elaborada p e 1 o serviço público efetivo. Nerêu Ramos, homem publico das 'maiores
virtudes cívicas, trancado à lisonja, fiel à' sua

tarefa, nesta hora, de guardião sem medo de
nossas instituições, do prestígio do nosso par
lamento, de lúcido e terrível exegeta do regu

I lamento da ilustre casa

CAIRO, 20 (V. A) que êle preside e eleva,
Uma nova onda oe intran- E O fato de ser

quilidade caiu sobre a zona reeleito pela quarta
dü' canal de Suez, ocupada vez, por uma maior,ia

o cadafalso para ,pagar, co- 1 b
�, ist d

T
. po os rrtânicos em VIS a a

esmagadora, quan doo pagou, com a sua vida empestades de ,'('organização do gabinete e

preciosa o alto preço do seu 3.::: nomeação do tenente-co- fôrças ocultas ensaia-'
ideal de patrióta. neve na Italla ronel Gamal Abdel Nasser ram um trabalho vi-
\ Os anceios libertários e d d t 'I

'

..'úmo primeiro ministro. san o es rui- o, rea-
os ideais democráticos per- ROMA 20 (V A) f" f'

�

IA did' .' _. Fontes o iclais egípcias Irma as esp en 1 as
correram uma trajetória ru- Dez localidades estão lso- P S id di

'

am o,rt ai isserarn que qualidades de coman-
tilante, de renúncias, de re- laclas em consequencia de ti 1 d E' ,

lt
'

-una sen ine a a xerci o do 'e 'de estadista dosígnações e sacrifícios, atra- uma tempestade de neve, britânico, que estava de BEIRUTE, 20 (U,P.) - "tournée" de um mês pelo
vés do tempo, desde a ori- em plena primavera, nas re- SE-rviço nos escritorios da catarinense que tanto o presidente do Libano, ca-I Brasil e Argentina.
'em remota que podemos glões 'elevadas da Itália, du- rduana • da cidade, havia tem sabido projetar-se dominadoramente no mille Chamoun, segundo a- ° primeiro mandatár-io
identiíícar ucs-soberbos'reo- 'raQ--te a Semana Santa, ,A -norto ori.tenNa� um ,trabà-;. cenário IiaCional.{ ,

,_

, t ", ,-, ,(nun�io(,:! lf,ill > porta-voz ofi-, .Iíbanês e- sua esposa serão

il�lcntos ,nativ!;'t�s dã �erriperatura de�c�u '��iro Ihad�r de Egitd:",
"" - \ ,',,� >l: ....; Elt� '�::"r�lm:k�té Uih�o�t�tn:�� �-;f::�,�':.. <p::!;á", �,:8 �e" núlÍo; _áe?�pa:nha�os, ,�du.t�1te a

uel'ra Holandesa, culmi- €,,1 varias zonas do Apeni:; Poucas horas depois os' 1"-t 't"'" t d' ':"'.,,,
' .", .' proXJ;.1\to pal1a '�bZ'ar uma �vfugenY p.ela. flfha 'ao presi- '

d 'dVI'
, �em comp e 0, m eIrlç-O' a uau o nUm m.eto

'

,

"

',,�, ,

_,' , ,

an o na epopeia e i a ,JOS, sendo grandes os pre- ::gipcios feriram a um sol- '

O' d d'
,- ," f d _ C',"0"'0'.'Cf'D' til'OS' "0-8

-

del:te do BrasIl, que Vlra_a

ca, com Felippe dos San- J'uizos nas terras de lavou- _I d
'

'IA .J • carreba O, e pmxoes, por vezes ,remen a 'B�rute pouco antes de 8
ld o mg es que con"UZla

b d
'

'

,

d
-

,

os, tendo como desfecho ra, Os mais graves p�ejui- um automóvel em Port 'mente a sur as, mas nenl por ISSO per e a-

UIar'te.·s da Marl de maio,

imorredouro a Inconfidên- LOS se verificaram no centro quela impcressionante serenidade que o fixa, "

-

Esper,a-se que Chamoun3aid e raptaram a outro '
.

cia Mineira com Tiradentes, e no sul da Itália. ,oldado que ia no veículo, que o aponta, à,Nação como um: de seus filhos uba na fronteira visite as grandes coletivÍda-
colimando na magistral pai- [Ilformaram que o ataque, mais l'éspeitáveis e nécêssáriôs à lIíarcha nor- des libanesas d� Argentina

- sagem do Ipiranga �o me- Informem.-se' =ai pleno dia, àqueles mi· I d 'd d' d t'
\

RIO, 20 (V, A) - Con- e do Brasil, durante sua ex-

morável 7 de Setembro de
na e sua VI a e o seu es mo, - . f' l'd d '

,itares, era um,a represalia d' forme comunicação recebi� cursa0, cUJa ma 1 a e e 1'0-

1822. Sem paralelos nem esmereClmentos a b' 1
10 incidente que vitimou o da do comandante do 5,0 ustecer as re ações entre

° idealismo de Felipe dos A publicidade do SESI, '

1 qualquer dos homens que passar�m na Rel1ú- as repúblicas libanesa:,rabalhador naciona ,
- Distrito Naval" estão pron- s !'

Santos reafirmando naque- entre nós, tem-se Limitado Enquanto isso, ó general blica, pela presidência da Câmara Federal, po- tos para 'inàuguração os
duas �ul-americanas.

le dantesco 16 d'e Julho de" e l1 e e' absolutamente d' IN'" R I.. qu 1 ,Naguib, que renunciou ao emos assIna ar que ereu amns, pe o con- quartéis para os Fuzileiros
1720 - "mor:ro sem me ar- n,ecessária. Disso fazem P1'O- (:argo de "prémier", conser- junto dos seus atributos pessoais, cívÍcos e Navais nos postos da fron-
repender do que fiz e certo tla as páginas dos, nossos d '

d
. ,

d I B d Q
,

van, o, porem, o e preSl- culturais, firmou-se como o mal(\.� e,' es, te ira em ,arra o uara!.,
de que 'a canalha do Rei há- jornais, onde ela aparece 1 d 'bl b

'

,,�ente a Repú ica rece eu. Ele nã,o cede naquilo que ]'ulga ser o seu São Marcos e Alto Uruguai.
de ser esmagada pelo pa- duas ou t1'ês vezes por a-· t d b' A d d

-

triotismo dos brasileir,os!" 110, quando do lançam,ento
G ]uramen o o novo ga 1-

dever de presidente da Câmara,e de homem ,a�a a inaugur�çao s�-
- '1ete na tarde de ontem, rá marcada o,p9rtUPlamente,

- e a firmeza moral de) Ti- ,/e novos se1'viços assisten- fllostrand'o-se muito cordial público, por vezes assumindo até atitudes de
rad�ntes no raiar de nossa ci([is, cujo conhecimento é_ 'om GamÇlI Abdel Nasser, um� admirável e perigosa implacabilidade, o
liberdade política no memo- do maior interesse dos pró- 'eu substituto. que lhe tem ·valido, precisamente, o renome
rável 21 de Abril de 1792 - prios beneficiados, ° novo gabinete ontem que desfruta""o meu Redentor morreu e A"lmblicidade do SESI.

. :TteSmo realizou sua primei- O' B 'ItI' dderramou seu sangue por neste 10rnaL. somada,' de �
tasl em ne e, por ISSO, uma e suas

J, L'a reunião.
mim; assim importa que cão módica, não bastara pa- grandes e raras· reservas morais, um homem
rneu sangue seja derramado 'rct pagar uma edição, pois, pronto a servi-lo com o desassombro� a inteli-
para que dele surja 'a eman- i na ve1,dade não atiitge a Faleceu o sr. gência e o bom senso que são .as suas quali-
cipação clé �eu país! Cum-

I m,ais de 5 (cinco) mil cru-

Júlio ,CavaJcautl dades mais ilustre� e afirmativas de uma per
prí minha palavra, mor�-9 ,�eiros até hoje, , sonalidade poderosa e sobretudo digna da ad-
pela liberda_de! - impuze- 'Muito mais, ou prlecisa- L

.

ral11-nos o devel�grado de menté 4 vezes mais, o SESI opes miração dos brasileiros,
manter a Liberdade pela l1a901.L às ofiçinas' da Gráfi- Aplau4indo a sua quarta,reeleição parà

, qual se imolaram.' ca, anexa ao Diário da Ma- RIO" 20 (V,A) - Fale- pôsto tão alto e tão espinhoso, nós estamos in-
S b' d l" 'ceu, vitima de pertinazmo�' du 111 o, "em meio de to- nhã, por serviços a t 'exe- discutivelmente certos e que interpretamos

do �
, ,�léstia) no Hospital dos Ser-o apdrato, os 24 degráus c7dados.

OS lnelllores sentimentos e as melhores mens'a-
d 'b vido,res do Estado, (, sr, Jú-o patl ulo, pelas 11 horas Os números aqüi citados d

'

NA' 1daquele n1emoI'a'vel 21 de 1 f 'd
lia Cavalcante Lopes, um gens da Nação e o povo, ereu e rea mente

,

PO( ,e,tão ser con en os pe- ,
'

UAb 'I
- dos diretores do Departa- um Homem, 'UI grande homem, '

1'1
,
- Com a altivez so- lo!'! trapeiros da rua Tira- "

berana de quem ia revelar dentes, através, do repre-
menta Nacional da Criança, / (O MOMENTO � Do Rio, n.' de março)

a.o mundo o Cal'ater impolu- sentante que o govêrno do
to de uma 'raça impávida, a Estado mantem junto à di- O' Tterra de um povo que pas- /'(::ção do SESI, Contabilista empo
sou a pugnar pela causa da de comprovada capacidade
Liberdade, TIRADENTES e cidadão hom'ado, cem por
nos COI 't

'

.

lCl a ao cumprimento cento udenista,' êsse repre-
mtegral de nossos deveres ,�entante, pela sua qualida- Tempo - Bom, pa,ssando
civicos! de de peisoa' 'da ,absol�ta 1 instável.,
Com TIRADENTES pel� confiança. do _gover:nador, Tempebtura -, Est'ável.

Liberdade, Integridade e est.ará, estamos ce'rtos, mui- Ventos - Do quadrante
Sob .

d
'

'

eral1la e nossa grande to à vontadé para prestar Sul, moderados.
Pátria t·

• --

,

' es e]amos sempre de (.Os caluniadores do' Diário' 'Temperaturas - Extre-
pe pelo Brasil e para o Bra� as informações que eles mas de ontem: Máxima
sil! debejarem, 23,2, Míníina 17,2.

"
.

-

----.:_ ---.........-----_____ _--.J�_-----'-'-..;-----------

Florianópolis, Quarta-feira:, 21 de Abril de 1954 "

Reeleição e Gloria
"de Nàrêuavi��

.

ara I ra�i
alé Filho c'be ..
ará à Porto,
leure
RIO, 20 (V.A) - <;> sr.

afé Filho, presidente do
..

enado e vice-presidente
a República, retornou, do

rdeste e deverá seguir na

róxima quinta-feira. para
Ôrto Alegre,

I

DASPt e que vai ser envia

da pelo govêrno "ao Con
gresso, Constam dessa rela
ção não somente os benefi

ciados pelo artigo 23 do Ato

o general Naoulb
deu ptlsse ao
DOVO gabinete,Naquela clara manhã

das Disposições Constitucio-
:'� de 21 de Abril de 1792, nais Transitórias .eomo os

ereno e grave dentro da
integrantes das tabelas úni-

na alva túnica de conde-

ado, TIRADENTES subiu

Mais
.Previsão do tempo até� às

14 horas do dia 21.

,desmoronamentos
Alpes, ,

austríacos
nos

mana passada� Os desapare
VIENA,20 (U.P.) - Na� cidQs figuram :' entre as 22

vos, desmorón,am�ntos agra-' pessoas mortas ou desapa�
varam, onte�; os perigos' recidas em consequência dos
nos Alpes, austriaco, onde desmoronameptps que es

-dez escólares alemães e tragaram os planos de, mi."

duas professoras desapare- Ihares de turistas durante o

ceram, quinta-feira da se- fim de semana.

..

Escaramuças na Terra Sanla
JERUSALEM, 20 (U.P,) - A Rádio de Jerusalém..

I acusou uma patrulha israelita de ter cruzado, nas pri
meiras horas de ontem, 'a fronteira da Jordania no dis
trito de Latrum, e acrescentou que se registrara um en

contro com a Guarda Nacional que durou 15 minutos,
Uma hora mais tarde, segundo à acusação transmi

tida pela rádio deJerusalém, forças [udaíras abriram fo
go contra a aldeia de Budrus, no dístritc de Ramallah.

Na informação não foi mencionaria o número de bai
xas árabes, Acrescentou a rádio que à guarda nacional
encontrara equipamentos militares israelitas, projetais
disparados e manchas de sangue, depois que a patrulha
'sraelita de 9 homens �g retirou de Latrum.

I' Enchente na 'região
, I amazônica,

, MANAUS, 20 (V.A.) - Continuam crescendo as

sustadoramente, as águas ao rio Amazonas, causando sé

rias apreensões às populações ribeirinhas do interior do
Estado, Até ontem a cota do nível do,mar era de 26 me

tros e 81 centíme{ro�, Pesadas chuv'as estão caindo em

Manaus, causando embaraços de tôda a ordem, tendo na

madrugada dê ontem caído uma 'bar>'2Ír-a no bairro de

Constagtinópoti5,; ,
'

V:elD aoBrasil

O Pres.idenle do libaDO

Indeferido,
o lodolto de
De Ibe Masca�
renhas Morais

Ame'loados' os te
souros do Pa'la ..

cio PitU

RIO, 20 (V,A) - Helbe
Mascarenhas Morais, con

denada pela morte de séu
(marido; dirigiu-se ao sr, Ge-
túlio Vargas solicitando in-

FLORENÇA, 20 (U. P.) dulto, mas em vista do pa
_, Os tesouros de Arte da t'ecer do Conselho Peniten

f?'Llleria do Palácio Pitti, dE] ciário o pedido foi indefe
rido,

um valor incalculavel, es

tão ameaçados por milhões
(le formiga� brancas 'famé.
hí'as, A alarn,ant€ comuni- O RI�O DA CIDADE ...

cação foi dada, ao s�perin-I�f'ndente dos Museus e' Mo- '

numentos da famosa cida-
de artfstka. Ninhos de tais

formigas se acham nos jar.
dins de Obeli, por trás do
Palácio e nos tetos do Palá·
do própriamente dito, Não

existe na Italia colecão mais
..

lTaliosa que esta, onde se

vêem obras-primas de Ra

fael, Ticiano, Tintoretto,
�ndrea deI Starto, Van Di-

"

ck, Velasquez e Rubens,

Alguns dos entomólogoS" UDENILDA - ° Volnei
c.",ais conhecidos 'da Itália já começou a falar mal

c0meçaram a agir imediata- do Governador! Ele

�:o�nte pàra conjurar o, pe-\ vai ver agora o que é

>1",0, , bom!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. 'CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NA
GARGANTA ':J
- do _

_

)oi

DR. GUER 'EI
M' E.D I, C O 5'

"

.

/ 'IDr. Faustu Brasil!' o E S TA D O Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e G

MÁRIO t. PE LARMO I DR. ALFREDO ,DRA.WLADYSLAVA : ESPECIALISTA EM DO-: A!ll\fINIS.T.RAÇÃ�
, ,do Hospital de Florianópolis!

,

.. ENÇAS DE CREANÇAS -
.

A clínica está montada cóm os mais moder

CANTI'Ç
-

O CHEREM W,' MUSSI
. ,Redaçao e. Oficinas, a rue

.
, ,1\ I '

• CLINICA GERAL
I
Conselheiro Mafra, n. 160

Aparelhos para tratamento das doenças da especi

,
.

- MÉ'DICO.- I e CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 - Cx. Postal, 139
ULTRASON �Tratalllento das Sinusites sem op

t:LíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE
'DR ANTO-NIO DIB 12 horas.

Diretor: RUBENS A. NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sin

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I
•

RAMOS. inflamações do. Nariz e Garganta)
, Doenças Internas Ex-diretor do Hospital �, lV,IUSSI _ Gerente: DOMINGOS F DE 10NISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno a

ÇORAÇÃO ,- ,FIGADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS _ Cons. e Residência: 7 de AQUINO.' para Ionisar Medicamentos (Tratarriento de do

__RINS - INTESTINOS _Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes: Cabeça e Inflamações dá Garganta e Olhos. E'U

'rratarpeilto moderno da tais: _ .

GERAL-PARTOS Represen tações A. S. La-
casos são evitadas as operações das Amigda

SIFILlS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- . 1'8,. Ltda.
ULTRA VIOLETA' FRIO (Tratamento das Fa

Consultório" - Rua Tira-' Rua T'i.raden tes n. 9. cializado das DOENÇAS DE
.

Rua Senador Dantas, 40
e inflamações dos Ouvidos)

íentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS _ ;;0· andar. RAIOS X (Radiografias da Cabeça) .

HORARIO: horas. '
métodos de diagnósticos e, Tel.: 22-5924 _ R' d ,REFRATOR (Moderno Aparelho para RECE7

FON'
.'

10 e,
(OCULOS)Das 9 às 11 e' das 13 às 16 .

E: 3415. tratamento. Janeiro.
,. horas -Res.: Rua Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA' - InSTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda, ILAMPADA de FEIN�A (Verificação
"Pel.: Cons. -' 3,415 - Res. 54 - Estreito. P.O - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Ri;a Felipe de Uliveira, n.

esoes dos Olhos)
- 2.276 - Florianópolis.' TEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL 21 ._ 60 andar. ,.

INFRA VERMELHO
----

Radioterapiap or ondas
.- ADVOGADO -

'l'el. : 32-9872 _ São Paulo
Grande Prática na Re�rada de Corpos Estranh

DR. ROMEU BASTOS DR, MÁRIO WEN- curtas-Eletrocoagulaçãn _

Caixa Postal 150 .- Itajaí ASSINATURAS " .. Pulmao .e Esofago

PIRES DHAUSEN b�aios Ultra Violeta e I'1Íl'a
- Santa Catarma -

NaCapital
ConsultorlO: VIsconde de Ou�o Preto 2 (Altos d

_ MÉDICO -

,
CLtNICA MÉDICA DE I Vermelho. 'DR MÁRIO LAU Ano Cr$ 170,00! . A '.

•

Belo Honzonte .

Coiu prática no Hospital _ADULTOS E CRIANÇAS
.

Consultórío : Itua �:.a�ano, I ". -

Semestre Cr$ . 90,00: Rest�enClalt- Fehp� Schmidt, 113. Telefone 2.3

São Prancisco de ASSJS e na Consultório - Rua -Joãc D. 1, l° andar - EdlhclO do RINDO No Interior on�u a� h .pe a tnda?hã no Hospital - A

, Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. Montepio.
�

,r; Ano .. :' Cr$ 21)0,00 _.:_ '_, aS_�I�s =-�_:mte no_Consultório
Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Forâ+.o : Das 9 às 12 ho-

'DR CL' UDIO Isemestre Cr$ 110,00
.

DOENÇAS DO APARELH_O DIGESTIV
ras - Dr. MUSSI. ". A ULCCLíNICA GERAL DE raso

,

Anúncios mediante con- ERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALE
ADULTOS E éRIANÇAS Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES' tráto.· ,DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL
Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45. Tel. 2.812. ,MU�S_1. .

ADVOGADOS Os originais mesmo não O M· I N- FVargas, 2 - BIGUAÇÚ. IResldedcla: Avenida Trom- Fôro em geral, Recursos Pvll.,ld�I�.é�HlflS, nã� serão dfw�l-I r., Ilue unes erre"Horá-io: Segundas e QU.in' OLHOS - OUVIDOS - powsky, �4. perante o Supremo Tribuna! v' I .

tas-feiras, das 8,30 às ,11 NARIZ E GARGANTA I DR. NEWTON
I Federal e Tribunal Federal A direção não se respon-

horas. I D'A�VILA _ II de Rec;,IS'sCoRs'ITÓRIOS sabiliza pelos conceitos emi-

.R�s.idência: ·Ruao Felip,e DR. JÚLIO DOIN
J', tidos nos artigos assinados.

SI. d 23 2 a I .. CIRURGIA GERAL i F'Ior ianópol is - 'Edifício �. �

_C1111,t, .r>. an ar, VIEIRA' Doenças de Senhoras _ ,São Jorge, rua Trajano, 12 t'armacíasaJH. 1 - Tel, 3.('�2:
- I .)

.
.. l

Proctologia _:_ Eletricidade

,-
la andar - sala 1.

I d PI
-

»<

DR. WALMOR Zo- ESP,ECIALISTA" EM DOEN.
.

Médica .Rio de J'an ei.ro - Edifício e antao
ÇAS' DOS OLHOS, OUVl- Consultório: Rua Vitor B?rba Gato, Avenida Antô- 10 Sábado ,(tarde)MER GARCIA DOS, NARIZ E GARGANTA I Meireles

n. 28 - Tetefone: ,UlO Carlos 2.07 - sala 1008.
Farmácia Noturna _ Rua

D.plomado pela Faculdade Ex-Asslstento na Policlínica 3307. I·
---

N
·

M I C
.

Nacional de Medicina da Geral do Hio de Janeiro, na Consultas: Das 15 'horas I DR. CLARNO G. Trajano
, I aVlo-.o Al't « a'ri Hlep"eUniversidade do Brasll Caixa de Ap�sentadoria e em diante.

, .. GALLETTI 11 Domingo - Farmácia UJi.
Ex-interno por concurso da J�ens,i{,s da Leopoldina Ral- Residência: �ua Vidal - ADVúGADO -' Noturna - Rua Trajano I ,R'APIDEZ -,

Maternidade-Escola lwnv e iVl Hospital são João Ramos - Telefone 3.422. Rua Vitor Meírelles, 60. 16 (Sexta-feira Santa _ .

- CONFOR10 - SEGUR.t\NÇA
(Serviço do Prof. Octávio Bat ista da Lagoa. DR. DIB CREREM .

FONE: 2.468. F ' .". E Ru
VIagens entre' FLORIANOPOLIS fi RIO DE J

Rodcigues Lima) ClIl'SO' no Departamento N'a- FI·' , 1"
armacia sperança e-- a Escalas intermediáni It

. ,

S- orranopons - .'

� .� las em ajai, antos, S�
Ex-interno 'do Serviço de

_,
cíonal' de Saúde

. ADVOGADO'
�........... .....,._.._,. __

..

-;:-_. COl1selh:Iro Mafra bastião, Ilha Bela, U�atuba, sendo nestes quatro
:·Cirurgia do- Hospital' Consultas diàriaments das Causas cíveis, comerciais, IDforma�oes 17 Sabado (tarde) _Imos apenas para movlment�_de passageiros.

, I. A. P. E. T. C. do Rio de 10 às 12: horas. crimlnais � !rabaJhistas.· . _.
_

_

� I Farmácia da Fé _ Felipe ,�s e�cal�s em S. ,S.ebastzao, Ilha �ela, Ubatu
Janeiro 3a3. e õas; feiras 'de 15 às Consultas populares utets Schmidt

' .pl erudicarão o horário de chegada 110 RIO (Idli
Médicc do Hospital de às 18 horas, I

._._ _ . ; .
SANTOS- (Volta)

,

Caridade' ,-," _Ã)end�-,:':'n6:'T.Hospital de
Rua Nunes-Machado, 17 18 'Domingo - Farmácia

DOENÇAS DE SENHORAS' {;al'�dade.�Oe 8 ).s.,10 horas. (esq. TIradenfes) ..:._ sobra- O leitor encontrará.. ! nes- da Fé - Felipe Cchmidt
- P,;\RTOS-OPERAÇÕES' COH;;"JI.ltói'iõ�, 'l�ua yito,r <;tê.+ &àl�k3·.. : . 1 t's. euluna, informações que 24 Sábado (tarde) .-:-

Cons : Rua João Pin�J.ll. 16; l\leií.'�'les;' .,.��i!,ih�.com Sal-
• '" �; ,�.. necessita, diàTiamente !� de i Farmáci'a Moder�a'-.Rua

das 16,00 às �S,OO (�anha'l1\:1arin!fQ. t. .

imediato: - ,I ioão Pinto
.

horas. '",
_ Ilesi·dê'nd)à: (Travessa

Pela m{lrihã .atende- .
I,' ,U,J;�í�slÍthga 2 .

.....:.. DR. H E N R I Q U �
I

.

25 Domingo - Farmá- Florianópolis
diàriam�n.t� no..ÍIos-

. � ��,,�;Xpt. 102.
/ PRISCO PARAlSO �O:�t.;: �.e11:�;: ci� Mod�rna - Rua João

pital de Caridade.
-

7

MÉDICO.' A G 2 65" Pinto
R d' A

'\- 'DR" VIDAL .
ueta ..•....... • u

'. 29/4
esi encia: ,.

' . '. .

'Ruà: General Bittencourt CLíNIcA DE CRIANÇAS I Operações - ?�enças �:aa:�11:o0 dda'a �:�!� .::
3.57!l O serviço noturno será 11/5

, CONSULTÓRIO _ }!"eli- de Senhoras - Chmca de
2.463 efetuado pelas farmácias

. 23/5
n. 101. .

Adulto's.
A Verdade � . . . . . . .. ,2.01(' I M' d St A· tA

.

S h 'd 38 I Ofi i I ,2.68�
o erna, O. n omo e 4/6

Telefone: 2.()92. . ,

.

I
Re c mI t, . mprensa, c a

Noturna, situadas às ruas
______�.,-� CONSULTAS - Das 4 Curso' de Especiálisaçii:> HOSPITAIS 16/6

DR: ARMANDO VA� ÕtS 6:-horas.
.

no Hospital dor. ServidGr('s Doi= Caridade:
-..

João Pinto e Trajano. 28/6

LÉRIO DE, ASSIS I R�sidência: Te�ente Sil- do Estado
.

����::i:�) . . . . . .. �::�: A presente tabela

nãOI·�::�1 (Se�viço di) Prof. Mllria-
. . . . . . poderá ser alter�da sem' Horário de Saída:

- MÉDICO -

j veira, 30 Nerêu RamGiI 3.831 ;
.

Dos SerYi�3s de Clínica In· FONE _ 3.165. no de AndradE') Militar . . . . . . . . . .. 3.157 previa autorização dêste de Florianópolis
fanti) da Assistência Muni-: .

� I C,)!15ultas _ Pela manhã São Seba.stilo (Casa Departamento.,· ..

do Rio de Janeiro às 16,00 ho

cipal e Hospital de Caridade! j I de. Sau'de) -.15-'
. . Para malS Informações diriJ'am-se à ,

! no.H0spita de Caridade.· 4J d

IJ
. EMPR'tlISA"''r C

CLíNICA MÉDICA DE DR- ANTÔNIO 1\10- A tard� das 15,30hs.
Maternidade Doutor nlCo.lá prImaria'

J:o nA IONAL DE NAVEGAÇAO HOE
..

, CRIANÇAS E .ADULTOS ,

NIZ DE'ARAGÃO' Carlos Corre. . .. !.12:t '

_ AlergIa - I. em ·diante nó consultório, CHAMADAS UR- .'

. -:·Adv8otis-ta I
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 -, Telefone:

Consultório: Rua Nunes
-

5 Rua Nunes Maeh.ado 17, 'GENTES
Machado, 7 _ Consllltas da� CIRURGIA TREUMATO- I fi

-' Matrículas Aberta.
'" Esqll.na de Th'adentes. Te!. Corpo de Homb� ros .�.3U

15 às Ü3 horas. LOGIA Serviço Luz (Reela. -

. C.lrsos: > Primário e, Aã-
DesJ·de';n�a·.•' Rua M'arechal 'Ortopedia 2,766. -

n .... I mações). . . . . . . .. :.'..40-1 missao.

Gu·i1herme, 5 - Fone:. 3783. Consultório: João Pinto, Residência - La Porta Polída (Sala Cúmls- Rua Visconde� de Ouro
18. Hotel. ' .

)
.

Das� 15 às 17 diAriamente.
sarJO • •••••••.. I.03�· Preto, 75.

-M,enos aos SAbados
Polícia (Gab. Dele-
aado) '2.5S.1, '

Res.: Bocaiuva 135.';
• - .•........

. COMPANHIAS DE
Fone: - 2.!714. .

TRANSPORT.
AltREO

TAC ........ ' .... 3.70b
2.50fCl'uzeiro do Sul .

Panair .: .

_ Cirurgia d-o Torax, \(ariE ;

,'Fvrma'do pela Faculdáde AgeAncl'a Lóide A'reo .

Nae:onal de Medicina, Tisió- Real .•.... ' .

logista e Tisiocirurgião do I
Scandinavaa .

Hospital Ncrêu Ramos
_.

d
BAR E SORVETERIA HOTf:lS

Curso de especializaçãe pela
.

e AMERICANA Lux '.............. 2,021

Q N ,.., Ex' l'nter'lO e Ex as
. MalresUc .,........ 2.276

...... ..L. •
-

.

- -

Vende-se"o Bar e Sorve- •. 1�7
sistente Je Cirurgia do Prof. \1dropol . . . . . . . .. .. ..

Ugo Pinheiro Gllimárães PU' bll·,cladade
teria America�a,sito à Rua-, L. Fl'rta . . . . .. .. !UI21'

(Rio). Saldanha Marmho n. 13, C ..dqu.. . , . . .. �.,U9

Cons: Felipe Schmidt. 38 '. :. 1"EdifíciO Máchado. Tratar :'�ntra: Z.b!H

F 3801
- ..

..,." -

.

b
p: ... tT.. I. &.371

--At���e em 'hoJ'a rnar('ada. Caixa Postal 45
:>0 local com o sr. Uni er�o friu! ,

,�.e59

""lorianópo'I)'s I Macha.do; o qual explicará 1':",1'fdOTO
Res: Rua São Jo,rge 30 - r

Fone 2395.
'

'I Santa Catarina I c motivo da venda. Ul"qlJC" � .

---------------- ._--+- -_.- ,.

--,_. ,-",
.__.........---------------------

Indicador
,

' I'retíssínnal

/

5·%

DR:- I. LüBATO
",FILHO' _

/

D'oenças. do aparelho respi
,

-ratório
'1'UBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOS
, COPIA DOS PULMÕES

,

O MELHOR JURO
3.5ã�
2.32r
2.402
:UM!
�.50fl -

., ,.,

DEPOSITOS POPULARES

BANCO, AGRíCOLA
RUA TRAJAMO; 16

fLORIAN6pOLlS· ,

,

é)li \
-_._-

RECEM-CHEGADO DO RIO. DE JA
ATENDE Á RUA VICTOR MEIRELLES . N0
ANDAR, DAS 9 ÁS 11 HORAS - DIÁRIAME

CHAMADOS A QUALQUER HORA DO D
DA .NOITE NO CACIQUE HOTEL, Á RUA

SCHMIDT.

ITINERÁRIO DO SIM "CARL HOEPCKE"
, SEGUNDO TRIMESTRE DE 1954

'

I
-

IDA

Itajaí Rio de Lameiro
24/4
6/5
18/5
30/5
11/6 -

23/6
5/7

1/5
l3/5
25/5
6/6
18/6
30/6

.
V'_iagem' com, seguraoç.
..

'.
r

�'e rapidez"-' so NOS ,CONFORTA-..VEIS PttICRO-ONIBUS

81PI00 l(S'DL-B,RASILEIBO)
Florianópolis - 'Itaja! -, Joinville - Curi

A •• I\.ua Deodor:o esquina
Rúa Tenente Silveira (

Diretoria d,e Obras Públic
A V I S O

,

A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS avisa
mudou-se provisorüim�nte pãra a rua Vid1r' Ram
76. .

.
-

./
,

I' Diretoria de Obras Públicas em Florianópolis 1
Abril de 1954. '

"

1

Casa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA" SOCIEDADE deu o nome de Pascoal;
- em 182,1, foi _ organíza

do o - Ministério dá Fazen

da;
� - em 1821�' assumiu

-

a

pasta da Guerra' o Mar�chaj
Carlos Frederico Cunha;
_:. em 182�; no Rio de,

Janeiro fale&ü o Marechal
Manuel Ma'�ques" de, Sou

za, nascido no' Rio Grande
do Sul em 27 âe"'Feve�·ei-

-

.. .

.

ro de 1743; ,

,- em 1836, o bravo

HOJE E AMANHÃ"
NO PASSAt)O

A Liberdade
,

Antonio· Cm'los
,

Sagrada emanação da Divindade,
, Aqui) do cadafalso, eu te saúdo;
Nem com tormentos, "com revezes mudo;
Fui teu sectário e s�u, ó Liberdade!

/ ,

, /

Póde :

a vida, brutal ferocidade"
Arrancar-me em tormento mais, agudo;

Mas das fúrias do déspota
- sanhudo

Zomba da alma a nativa dignidade,

Livre nasci, viví e livre espéro
Encerrar-me na fria sepultura,

Onde ímpio não tem severo;

Nem da Morte a medonha catadura
Incutir póde horror a um peito féro,- ,

Que �os fracos tão sómente a mõi-te é dura.

x x x

ANIVERSA,'RIOS:

MILMA NEVES' CARGNIN

*o�p}.eta nesta 'data mais um ano de vida, a 'pro
fessora Milma Neves Cargnin, espôsa do Sr. Alberto
Cargnín, 'alto funcionário da "Cia, Siderúrgica Nacional,
residentes em Tubàrão.'

A aniversariante é filha do nosso 'presado amigo,
Deputado Francisco de Souza Neves, 1.0 Vice-Presiden
-te' da- Assembléia- Legislativa.

'

À aniversariante "O ESTADO" com muito prazer

apresenta sinceras felicitações.

iFAZ�� ANOS, H�JE: _

!Fl�ZEM ANO:MANHÃ
: _ Sr. Manoel dos Anjos, - Sra. Maria Salun da

,proprietário do Sal�o Mi� Silva, esposa do dr. Fran-

nerva, desta Capital; cisco Roberto - da Silva, in
-

dustrial em Bíguaçú;
- Sta. Marcia Gevaerd;
:_ Sta. Ieda Caldeira;
-Sra. Lucília de Carva

lho, esposa do sr: Alvaro

-Jovem Lenio For-' de Carvalho, residente em

Cri- I Brusqu�;
-

- Sr. José Boiteux Piaz-

-Sr . Otávio Régis, fun-
. cionário .da Guarda-moria
da Alfandega desta Capital;

tkamp; residente em.,

�_ma; /
.

,

- 81'. Gualberto aos San- za;

-Sr. Artur Olimpio do

Livramento;
-Sl�. Joaquim Jardine

de Oliveira Neto;
-Viúva Elza Manceflos

'tos Sena, agente postal-te
egráfico no Sub-distrito do

Estreito;

- Sr. Jorge Hazan,1un-
cionário do 50 Distrito Na- Moura; '/

val e pessôa muito relacio- - Snr. Beno Schaeffer;
. ,

-

nada nos meios sociais e

esportivos desta cidade;
- Sr. Pedro Francisco

Colazano;
-'-Sr.' Luiz Antonio Fer-

VEJA 7 páginas,
. em côres

. éom belos exemplares
de arte indo-americana
.- - ---- - - --- - - - - _ .. --'_ - - .

mino;
- Sr� José Ricardo �o

melli, residente em Tuba

rão;

-

Também

Hollywood e a.Moda
....--------------.,.------_ ......

N 'ltO , I
o. u "" numero,,: APENAS' .

hOJe a venda, do -:
'7revisto ilustrado . i Cr$ ,�p,- Exma. snra. d. Ivone

,

d'1\quino Av"ila, esposa
.

do

di'. Newton d'Avila, aball
,

zadol clinico residente nes

ta Capital, e elemento de

projeção na sociedade cata-

rioense;
--

\ '

A PARTIR DO DIA 21

RO'XV
\
,

"

(Em virtude de palco do RITZ não comportar)
--

- ESTRÉIA-
DA GRANDE -

COMPANHIA iNTERNACIONAL DE MARIONETAS

Rosana .,Picchi'
Procedente dos principais TEATROS .EUROPEUS
Companhia fundada há· mais de 250 anos, premiada

.

com medalha de ouro em Napoles!
CIRCO ... COMÉDIA ... REVIST,A ... OPERETA ... !

_---'_'_"

Clube 15 de AOlubto
(Rua Alvaro de Carv�lho)

Dia 10 de Maio - Soirée em homenagem ao Dia do
Trabalho

NOTA: - Não haverá reserva de mêsas.

, , .

FALECIMENTOS:
ANTONIO MARIA CAR

DOSO DA VEIGA

21 DE ABRIL
- A data, de hoje .recorda-
nos que:

,
.

- em 1500, o navegador
portugues Pedro Alvares

Cabral, em caminho da

India, afastando-se da róta,

,.

Fpolis, 1,7-4':.54.

Em Blumenau, onde re- encontra plantas marinhas,
sidia, faleceu ante-ontem, o indicio da proximidade de

nosso prezado conterrâneo terra;
sr. Antônio Maria Cardoso - em 1638; o nosso for-'

, ,

da �eiga, chefe da conta- I
te �e Monte-Serrate, na

dona da Estrada de Ferro Bahia, Tendeu-se ás forças
Santa Catarina. . I holandesas de Mauricio

O seu prematuro desa- Nassau;
parecimento causou pro-

- �m 1648, Olinda é eva
fundo pezar tanto naquela cuada pelos holandeses e

cidade como nesta Capital, ocupada, pelas trõpas de

onde o extinto gOZ'3.va . de Henrique Dias;
geral estima. - Em 1792; no campo das
'A' 'família enlutada, en- Lampadosas, no Rio, é en

tre a qual se' encontra o forcado 'Joaquim José da
dr. Afonso Maria Cardoso Silva Xavier, o Tiradentes,
da Veiga, os nossos votos e principal conjurado de ..

expressões de pezar-. 1789, na Inconfidência Mi-

ca

tarinense Capitão P i n t o

Bandeira, a frente de 400
I ...... .

.

legalistas foi derrotado em

Mostardas (R. G., do Sul)
oor Onofre Pires da Silvei
ra Canto;
- em 1854, a livraria

de Pedro d'Angelís foi ad

quirida pelo Governo Impe
rial, pela quantia de ....

n.120.$OOO, para aumentar

:l Biblioteca Pública Nacio-neira;

Preceito do Dia - em .1805, -no Rio de nal;
.Janeiro, morreu o astrôno- - em 1866, o"General pa-
1110 mineiro Dr.Antônio Pi- raguaio Bruguez, curnprin
res da Silva Fontes; -, do ordens .do 'ditador Sola-
-:- em 1857, em Lagarto no Lopes envacuou o en

(Sergipe), nasceu o ensa- trincheiramento do'
-

Passo
ista Silvio Vasconcelos da Ia Pátria, em virtude do

Silva Ramos Romero, que bombardeamento per parte
veiu a falecer no Rio em de nossa esquadra que tor-
18 de julho de 1814; .: nava aquele 'reduto

-

insus-
- en� 1867, o Coronel tentavel;

Carlos de Mõraes,. C-amisão, '
- em 1924, em Santos

com sua coluna, invade o (São Paulo) , faleceu o

Paraguai, após atravessar o poéta Vicente Augusto de
Rio Apa, em Béla Vista; Carvalho, nascido na mes-

- em 1879, o deputado ma cidade em 5 de' "Abril·
pernambucano

.

José Ma-L de 1866.

CANSAÇO VISUAL·
A iluminação convenien

te à imprescindível à boa

visão. A má iluminação
origina numerosos defeitos

da vista, é responsável pe
la incapacidade 'progressi
va para as atividades ma

.nuais ou intelectuais,
Euu» o cunsdço visttal

e, consequentemente, cer
tos acidentes de. trabalho,
procuromdo realizar seus

«[azeres em , ambieittes
con-benientemente ilumi

,

nados. - SNES.. And1'é Nilo Ttulasco.riano, apresentou um pro

jeto pára que fosse consi
derado de luto nacional o

dia 21 de abril, em home-Parficipação Retumbante SD-··
cesso de Histo
riaI Blb'licas-

EVALDO SCHAEFER nagern á memoria de Tira-
.. e .

dentes. o'
-

MARIA JOSE' RÁMOS·}'" -_ em 190j),oAm.. Sij<il Pau�'
SCHAEFEE

..

lo, foi inaugurado- o Insti-
SNA) Histórias datuto Teológico, que' já vi

nha funcionando desdé 21
de Abrtl ida 1904. Foram

constí
direto:

Participam o contrato de

casamento de sua filha HE

LENA com o sr.-Adão Nil-

Bíbliá estão rivalizando
com as novelas transmitidas

. pela estação de televisão de

WSB-TV de Atlanta, Geor
gia, 'EE. UU., conforme a

Rev. Eduardo;Carlos Pe- nunciou a referida ernprê- .

reíra - Presidente
.

sa, J:'nlta-se de um progra
- Dr. Silva. _Rodrigues":_ ma de. história bíblica para
Vice

.

crianças, iniciado recente-
I

Rev. Benedito Ferraz·· de 111énte con� resultados sur-

Campos - Secretário preendentes. .

Nicolau -Soares do Couto Patrocinado pela Comis-
- Tesoureiro: sãó de Rádio e Televisão da

I Foi transfor�adoc ��1 Fa_' Convenção das Igrejas Ba

culdade 'de 'Teologia em tistas do Sul dos Estãdos
1925; Unidos, o primeiro progra-
- a data de hoje, com ma da série semanal apre

justificadas razões e com o sentou um episódio da vida
maior jubilo civico dos bra- de Jesus. Da Jane WíI1in
sileiro conscientes, voltou a gham, a nanaâora das his- I

ser Feriado Nacional, res- tórias', concluiu' a apresen
tabelecido pela Lei 1266 de·
3 de Dezembro de 1950.

seus fundadores, e

fuira� a .primeira
ADÃO NILTON FERRAZ ria:

D'ELY
,

-

ton Ferraz d'Ely

Participa seu contrato de

casamento, com ' a Srta.

HELENA RAMOS SCHAE
FER

------------

MUD,ANÇ�
", �' ..

Lupercio Lopes' � fa- mória de Tiradentes e pre
;dJia. '�ll!ticipam ,oos seus zar o seu magnHlco exem..,

. ',-"

Saibamos cultuar a' me-

pàrentes e pe�.sôas de suas pIo.
relações de. arclzaqe, que --: O:--

tr-ansferiram sua residen- ' 22 DE ABRIL
da da rua General �itten- A data nos recorda que:
'court n. 177 para ,a rua - em 1.500, pela' manhã
Vidal Ramos n. 45, nesta o Almii'a�te Pedro Alvares

capital,
. onde aguardam or- de Cabral, avistou' hervas

(tens.
_ Fpolis., 1:9-4-54.

marinhas e' passaros e pe- nuam a

ia tarde um Monte a que mente.

A macambira, planta da familia das
, bromeliáceas, constitui o último reservatório
d'água· com que homens

'

e animais
matam a sêde nos períodos mais agudo.
das sêcas nordestinas.

isto também é verdade

j,,:

C,._ro.'

. Continental
, o cigarro que mais .s8

fuma em- todo o Brasil.

Uma pr.f.r'ncl.
'

nacl.n.'

'M PRODU". SOUZA CRLia

TONICO DOS CONVALESCENTES
TONICO DOS DESNUTRIDOS

contém excelentes elementos
'tônicos: Fósíoros.. Calcio Ar
seniato e Vanadalo de sódio.

OS PÁLIDOS' DEPAUPE
� 1>- D O'S,' ESGOTADOS,
MÃES QUE CRIAM, MA
GROS CRIANÇAS, RAQUÍ
TICAS, receberão a tonifica
ção geral do organismo, cClm.?

i' MISSA,DE SEXTO MES
.

STELLA NOCETI BITTENCOURT
Heitor .Bittencourt e Filhos, convidam os parentes e

amigos para a, missa que, em sufrágio da alma' de sua

inesquecível espôsa, é mãe, mandam celebrar dia 22

'(quinta-feira), ás 7,30 horas na capela' do Colégio'C,J
raçã"<;> de-Jesús, agradecendo antecipadamente ,aos que

comparecerem.
,

,
'
••

I ..

•••Z·E-MUTRETA
-

-

, ,

.'

d�
'\�tr? � -

�

•

/

•
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CAMPEONATO SUL-AMER��6 ,;DE
ATLETISMO "i> .- ,r (
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Teve lugar�, .sábado,/últim�, no P�çael:n�ú,'�Ij\) ��d

Paulo, a inaugüraçãQ .:do XVII� CámPÉl9tl�o. Sul•..Ai�e
ric,a-no .cle At,letism.ôiAispuJ.ado êste·.ano JJe'16s, �1t1ntes
pmses: BraSIl, Chile, _ Peru, Venezuela, íç:-rUguªl �r Co
lombia: No primeiro ,d�, aa, cornpetiç�o ilo; �Pêr.te".base
o Chil€ assumi,u a H'dei'ança, - .coj.n:, 39;1�.;rfoiitOs;:�e.gyido
pelo Brasil, com ·26 póntos,\ina parte;'mascu}4lá, 'e -res

pectiyamente.16 a 10 'Pontos lia".j:>�te femiõill'a.
-

Os resu-ltados ,das prollJas finais: ...
.

.;
-_

.

�,

SALTO ·EM,.AL�URA·*," -l,o.-Bràail/(Jcisé', Teles da
Conceição, COlill:' 2 metllOs, c.onstit'\'l�udol novó ,recorde
sulamericano: 2.0'lugaF..",.....Ghilel (·Eriiésto Lagos), e "ém
3.0 lugar Adilton de AÍmeida ·Lui,...flO Brãsil.

"

: _',- _ � � ., , :,: 'j f .• : �,

ARREMESSO DO DARDO - 1.0 Carlos Monges,'
do Perú, c;om 6lm.33; -2.0 Jánys St�n!lzeniecks, -(lã 'Chi
le e em 3.0 Francisco Cespedes, do Chile.

5 MIL METROS RAROS - 1:6 'Jaime ,Corrêa, dó
Chile, com 15'00"6;. 2.0 lugar - 8ãntiago'.�ovas, tam
bém chileno e em 3,0 lugar classificou-se Edgar Mitt,
do Brasil.

'

LANÇA.MENTO DO DISCO, PARA MOÇAS,
1.0, E'riça Troemel, do Chile, com 39m.84;- 2.0 Ilse Ger
dan, do Brasil e 3.0 Pradélia Delgado, do Chile�'

AS PROVAS DE DOMINGO

Domingo o certame prosseguiu, sendo êstes os.re-

sultados das provas: 'I100 metros rasos - Homens - 1.0 Paulo Cabral da
,

Fonseca, Brasil, 1�"6; 2.0 José Telles da Conceição,
Brasil, 10"7; 3.0 Benedito Ferreira, Brãsil, 10"7; ,,"

10 metros rasos - Moças - T.o Benedita de' Sou�a
Oliveira, Brasil, 12"3; 2.a beisy J. de Castro, Bras�l,
12"3; 3.0 Elda Salamé, Chile, 12"3;

,

, Arremêsso do peso - Homens - lo A�.cides D�m
brós, Brasil, 15m32; 2.0 Nadim Severo Marreio, Brasil,
13m81; 3.0 Armim Neverman, Chile, 13m19;.

,SaIo, em· Extensão - Homens - 1.0 Fermim Wal
ter ,-Donazar, Uruguai, 7m51; 2.0 Mari� .Gonza-lez, Bra
sil, 7m47; 3.0 Ari Façanha- de Sá" Brasil, '7m19;

1.500 metros rasos --' 1.0 Jaime Correa, Chil�,
3'56"5; Gulh.ermo Solá, Chile, 3'57'2; 3.0 Santiago Nova,
Chile, 3'57"7; 4.0 Antônio Joaquim Roque Brasil, ....
3'58"4 (novo recorde brasileiro);,

'

400 metros rasos - 1.0 Mario do�ãScimento, Bra
sil, 48"3; 2.õ Argemiro Roque, Brasil, 41rl; 3.0 Ramon
Sandoval, Chile. ,_ .

, Salto em... distância - Moças - 1.0 Isa Peter,
Chile, 5m47; 2.0' Deisi J. Castro, Brasil, 5m47; ,3.0 Van-
da dós Santos, Brasil; ,

110 metros sem barreiras - semi-final - 1.a sede
-'- 1.0 - Teofilo D. Be11, Venezuela, 14"9;' 2.0 Carlos
Claro, Chile, 15"2; 3.0 Hernan Alzamora, Perú; ,

2.0 Serie - 1.0 Vilson Gomes Carneiro, Brasil,
• -14"9; 2.0 Juan Leiva, Venezuela, 15"1; '3.0 Aldo Ribei
ro, Brasil;

Classificaram-se os três primeiros para a Tina!.
Contagem Masculina: 1.0 Brasil, 96; 2.0 Chile, 81;

3.0 Perú, IS'; 4.0 Uruguai, 10 e 5.0 CO,lombia, 3.
"

Contagem Feminina - 1.0 Chile, 38; 2.0 Brasil, 36;
3.0 Uruguai, 3; e 4.0 Colombia, 1.

\0 lISTADO

E�s P'@"
�

..� ��

p. t ] vo"
':"'"i-i.

• i :;. CO�:':S CLU�ES'BRASILEIROS NO EXTE.
RIOR ---, Vários clubes brasileiros prosseguem excur

cionando pelo interior. O Flamengo goleou por 5 a O o

Graade _,êxi.t(t�ak:a,Dq(tU'l!a4'compeliÇão u�org'dài:lada o pela. ' A.. �;n::��i�:, ��d::::i�:����t�!�h�;��s;ô:s'l;ooB�I����
A B

,'.,c,

V f .J Y h
'

Di d"J p:··t- _. jogará dia 27 co mo West Ham United, de Loridres, a-
,'.. arrig�;�� etue;' em ,om,,-,�'..age.,.,18, ao I"

...
' ,11,_:, aSl � o I-Clas:)) pósiter empatado domingo na Alemanha com a seleção

-... alemã por três tentos.

Domingo, dia 18, realizou-se, 'no :'Stáhd eapitão Pai-· 3a. Prov� - Em ÍJQm�nagem ao Major José Carlos * '.' *

va" urna empolgante competição de tiro, nas suas várias Vel'oso ___:; Tiro de Precisão. - Individual - Revólveres_ EMPATE ENTRE PARAGUAI E URUGLAI
modalidades, em homenagem ao "DIA -DAS' :POLICI- 32 ou 38 -'lO disparos :._ Distância - 25 metros - Al-, I Sábado, em Assunção, voltaram a se defrontar amisto
AIS", sob o patrocínio da Asocíação Atlética '!Barriga- vo Internacional de pistola. samente os selecionados do Uruguai e Paraguai. Os
Verde". .

.

Campeão - Jaime Anuda Ramos, com 87 pontos "guaranis" que dia 10 último haviam colhido um belo
. p,..o' ceitaIi1e;",coÍ::npareceram o representante do: 'Sr, 2.o_Jugar ,-:- A[fredo Cherem com 80 'pontos resultado sôbre os campeões do mundo, não foi além de

:; Govemador, cto...Estado,J:o· Sr. General-Comandante da '3.0 lugar - Direen·Jendiroba, com 76 pontos. um empate de 1 x 1, na sabatina, os orientais venciam
Giíarnícãó "lVI.ilitar" o Sr+Cel, Comandante do 14, B. C., o por 1 x O na primeira fase.
Sr. Oo�aniante _da Polícia Militar -de Santa Catarina, ... * >I< ... * >I<

outras: 'autoridades, inúmeros Senhores e Senhoritas e 4a. Próva - Em Homenagem ao .Major Maurícío '

BRASIL X TURQUIA _ O, selecionado brasileiro,grande número de aficcionados do .tiro.'" Spalding de Sousa "'T Individual - Fizil de guerra -

ao que se informa jogará nos dias 28 do corrente e 2 de
Concorreram oficiais atiradores do 14 B.C., da Po- 10 disparos a 150 metros -r- Posição Deitado - Arma, 'maio próximo, nos Estádio do Maracanã e Pacaembú,lícía Militar, da Associação Atlética Barrtga-Verde e 'Ivre - Alvo Internacionahde Iüzonas

.
contra 'a seleção da Turquia que há pouco eliminou at)ube .de- Caça, Tiro e Pesca Couto de, �agalhães. Campeão - Antôn�o Mendes, com 85 pontos Espanha do Campeonato do Mundo.'Os 'í�esultEldos' foram os seguintes.opor- prova: 2.0 lugar -,- Jaime. Arl'luda Ra-mos, com 85 pontos :� *, *

o:: '.- -,:
3.0 lugar _..,- Capitão Raulo Sallti, com 80 ponto�. ROTEIRO DA SELEÇÃO ---.,. Notícias chegadas dola .. Prova __: Em Homenagem' ao Major ·Dr. José * .:� *

Rio dizem que foi alterado o roteiro da seleção brasileira
Ros�r�'Q Araúj� ---: Tiro sob, Comando.- Individ';lal -, 5a� Prova - "Tiro ao, Cervo. na Corrida:: - Em

que se encontra na concentração de Caxa�bú. O 'novo
Revólver .ou, pistola, exceto os de cahbres superiores a, Homenagem ao Clube de Gaça, TIro e' Pesca Couto de

'j
roteiro estabelecido é o seguinte:38 � 5 disparos a 25 metros..Tempo: 10 segundos -

-

Magalhães'! - 3 corridas, sendo duas para esquerda e Dia 20 _ embarque para Belo Horizonte
.Alvo interna�ional de pistola... '. "

uma para a direita -=- Indtvidual - Alvo Móvel inter-' Dia 21 _ Jogo-treino na capital mineira
. CAMPEAO·- Alft'edo Cherem.. com �8 pontos nacional. _ Dia 26 _ embarque para o Rio2.0 lugar - M�rio Garcia: com 19 pontos Campeão - Cél. -LaratRiQas, com 6 pontos Dia 28 _ jogo com a seleção turca, no Rio3,0 lugar ,;;- Dirceu. Jendt1'Oba, com 17 pontos. 2.0 lugar- -,- Dirceu Jt;!'ndi1'oba, com 5 pontos Dia 2-5 _ segundo jogo -com a seleção turca em

. -,�, * *
3.0 lugar - Cap. Paulo Sami, e Neudis Pimpão, São Paulo

'" �. ,

2a. Prová - ,Em Homenagem ac.Major Mário Fer- com.4 pontos, Dia 4-5 - embarque para Friburgo.
·'1:lªpdes Guedes - Tiro de Defesa - Individual - He- De' acôrdo -com o que ficou estabelecido pelo técnico
v6fver ou pistola de calibres permitidos -' 5 disparos * *. *

Zezé Moreira, depois do dia 22, quando a delegação re-
em 8 segundos - Distância; 25 metros _;_ Alvo: Silueta . 6a. Prova -,- "Tiro aos Pombos'" _ Prova "Federa tornar de Belo Horizonte, deverá ser: traçado um novo

,

internacional.
-.

cão Catarinense de Cáça e Tiro" - Individual - 3 pom- programa de treinamento, sendo provável que dois co-'
Campeão - Má�'io Boiemanm, com 39apontos-( , bos _ handicap míiiimo (20 mts.) - 1 zero elimina - letivos sejam realizados, nos dias 23 e 25, um .dos quais
2.0 lugar - Antônio Mende.s, com 34 pontos 'Barragem regulamentar. contra o Fluminense, forte equipe do futebol caxam-

3.0 lugar - Jaime Arm_d,a Railw,s,(com 32 pontos. Campeão _ Cláudio de Vi1'tcenzi, com 6 pombos buense.
em6 * �, *

.2.0 lugar ""- Jaime Armda Ramos,-com 5 pombos ESTADUAL DE CICLISMO A' 2 DE MAIO�
em 6 Em palestra com o secretário da Federação Atlética Ca-

3.0 lugar - Ant6nio Mendes, com' 3 pombos em 4. tarinense, dr. Nívio Andrade, fomol> informados que o;
'" * * Càmpeonato Estadual de Ciclismo de 1951 terá lugar

7.ª Prova � "Tiro aos Pratos" - Prova "Clúbe dos nestâ Capital no próximo dia 2 de maio.

Ofiaiais da Polícia Militar" - Individual - 1 máquina * * *

-'5' p�danas - pr�tos a 15 metros em 2 séries. '.
.

TREIN.& 'HOJE O PAULK RAM,OS - O técnico
, çarripe�(,}� oI�ime'Arruda Ramos, CPm 9 pratos em 10'I'1)rofessor José Barão marcou para a tarde de hoje, no..

� 2,0 lugar - Cláudio De V.incenzi,.com.6"p_ratos em 10
campo ,da rua Bocaiuva, um novo exercício das equi-'

�.6 h1.gSlr - 'Mário Garcia, com 5 pratos ,em 10. pes do Paula Ramos que domingo darão combate aos

• 'i�"�: '
. A' • conjuntos do Atlético, em prosseguimento ao Campeo-

OS-'ôorll primeiros. colocados de todas as provas fl- nato Citadino de Profissionais., O exercício que será
zel'am jús: ..� medalhas de vermeil e prata, respectiva- coletivo está marcado para ás 15 horas.
mente .e -Õ' 3.0 a Mençãó lflonrosa. * * *

A dístr.ibuição dos prêmios será feita dia 23' do cor-
MADUREIRA: 4 JOGOS E NENHUMA VITO'-rente, -i\� 2.0 horas, na séde da "Associação Atlética

RIA _ No embate de domingo em Tubarão entre o Ma-.Barriga-!e�âe". dureira e o Combinado tubaroneÍlse, registrou-se 1 ten-

.......; ., ' jto para, cada lado. Portanto o clube carioca continua
,

.

'\. .

s'em vitória em sua temporada em gramados catarinen-
.,_w':.I -

C I d
.-'-'

X'
-

d
.

ses. Domingo conseguiu, afinal, seu primeiro tento. Ho-

r··eutfaçaota. e- a
.
rez je o- quadro dirigido por Placldo .jpgará em Criciúma.

1,11 Campuni,to, ,mllaíloptUtauI
de ladrez.

1. - À Federação CatarinneSi;; de Xad�ez pl")ITIO

verá, a iniciar-se em fins do corrente mês, o

III C�mpeonato da. Cidade, para o qual estão
convidados todos os entusiastas ,do X�drez da

Capital. '

2 - Ás sessões realizar-se-ão n,o,- salões d,) ,Club 12

d� Agosto, gentilmente cedidos pe�a piretoria,
não havendo portanto exigência pa'_'a que os·

pàrticipantes sejam -sócios daquêlE: tradicional
e _:;impático Club.

3 - As listas de inscrição aeham-se cO.n cJS S!'s,

José Garcia, E'lio Ballstaedt e João, Ribeiro, à

disposjção dos interessados.'

4 - Encerrar-se-á a inscrição no dia 24 jêst� me�,
às 12 horas, havendo às 15 horas .uma l'euni.ão
no C1ub 12 de Agosto das pessoas inscritas, a

fim de se fazer o sorteio e subseque.1Íe empar

çeiramC'rto. - Nessa lnesma ocasiã�será ]ido

,o Regli�émento ço Campeonato, qUe, eJt� sendo
, elab'o ,:aJo pela Direção Técnicà da FCX.

DI.trlbuldor

c. RAMOS S/A
5 - Por cousiderar importante (, como_uecímento

"d;';tor;!o� 9s inf,C'lÍtos à reunião ,do dia 2<!\, às :15

horas, resolv�1,l Il FCX considerar �om(l a·):tl�.
tomáticclmente cancelada a inscriçãO} daquêle
que? tIa faltar.

Comercio _. Transport..
Hu. Joio PÍlÍto. I FpoU•

........ -�!

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

sal, estilo antigo, composto de oito (8) peças, por prl'S?
i!e ücasiãó.

.

Ver diàrj�mente, das 16 horas .em diante, à' aua Vi
daj"R&lHOS n. 50, nesta Capital.

Fjorianópoli.3, 16 de ahdl de 1954

J... i-' GARCIA - 1.n Vice-Pre,>idente

AVAl FUTEBOL
CLUBE

CIRCULAR N. 1-54
/

Aos senhores sócios. do

Avaí Futebol Clube:
-

A Diretoria do Avaí Fu
tebol Clube em reunião le

vada a efeito dia 12 do cor

rente mês e conforme cons

ta na ata número 9-54 da
referida reunião, por una

nimidade resol�eu majorar
a mensalidade mínima para

Cr$ 20,00 (vinte cruzeiros).
Tal decisão da Diretoria

baseia-se nos constantes

aumentos dos preços de ma

terial, como por exemplo,
chuteiras, meias, etc., e

também o recente aumento
de vencimentos dos atlétas

-

.

. ,"l

bem como a contratação �J)
novos elementos que virão

reforçar nosso plantel.
Pelo exposto acíma verf..

fica-se a necessidade da me
dida tomada pela Diretoria

que pretende neste campeo

pato. apresentar ao públi�à
esportivo uma equipe a al
tJra das gloriosas tradições
do Avaí Futebol Clube.
O aumento das mensali

dades vigorará a partir do
mês de maio do corrente

ano.

A DIRETORIA

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

. ��.

.EFll-.
., PlRF&/fRÕ SE'" 1(j(/�1.

• PLACA! 811'IL1T1CAll

Ililir,d8 Nogoelra
....... aulllar •• ·,tra

,toMat. •• IIIfU...

o Centro de IrradiaçãO
Mental·"Amor e Luz" realiza
IICSsões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33,- 2°
andar.
I ENTRADA FRANCA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

E' de se deduzir que. en

quanto tl:�balhou "na mine

ração, viu ,e sentiu' a tragé
dia dos mineradores,

.

cujos
esforços eram sugados pela
avidez da Corôa que impu-

. nha aos mesmos tributos

cada vez mais pesados. E'

bem possível que dêsde

êste tempo, já em embriã?,
os anseios de liberdade pá-'
tria houvessem surgido, co
mo consequência lógica de'
um carater reto e indepen
dente que auscultou o so

frimento da sua gente," dos
Sê-US ex-companheiros
poliados 'em" benefício

um poder distante, do
povo subjugado.
Tornou-se depois, masca

te. No exercício dessa pro
fissão palmilhou os sertões

da região, travou relações
e conhecimentos e familia-
rizou-se com os ínvios ca

.

minhas, das picadas estrei

tas e tortuosas que ligavam
.

\

entressi cidades, vilas, po-
voados e freguesias.
Com o seu parente Frei

'Veloso, botânico oe fama,
aprofundou-se no conheci
mento da nossa flora e a

prendeu a utilizar-se das

qualidades medicinais da
mesma.

Com êsses' cabedais e já
arrastado por forte senti

mento de solidariedade hu-

es

de

tarde se-,

. por r
D.·

tos que só mais

.riam eféÍivado�
João�VI.
O arrojado e impetuoso

jovem, após 'vida aventuro

sa,
.

já estava
-

amadurecido
e apto para ingressar numa
profissão que como a poli
cial militar, é cheia de sur

presas' e de perigo e a qual
vinha a calhar para um ra-

6agão robusto e másculo,
de carater viril e gênlo ar

dente como o era José Joa-

seu

quim, cujo espírlro irre

quieto e audacioso consti

tuia atributo da sua mar

cante personalldadê,
Um belo dia ingressou no

Regime de Dragões da Mi

lícia de Minas Gerais. Se

gundo uns como
.

soldado,
tendo grangeado a simpatia
de seus superiores, pela sua

conduta bôa e firme 'e pela
sua pontualidade: Segundo
outros já no posto de alfe
res, po�to em que perma
neceu até a conjuração. Re
vela o Coronel Mauríno Ce

zimbra Tavares que "POt·

quatro vezes, rfõí preterido
nas .suas promoções. Dessa

iniquidade gardava resen

timentos mas não foi o bas

tante pam afastá-lo ao cum

p1'i1nento do dever.: Esclare
ce ainda o Ten. CeI. Tenó

rio de Brito: "não que lhe'

faltassem met'ecimentos pa-

mana, passou a dar auxí- I'(L uma ou mais promoções
lios, . conselhos e remédios nêsse período. Inteligente,
na cura dos doentes que, culto, dedicado ao serviço,
na sua vida aventurosa e as missões mais arriscadas
um tanto' nômade,

.

encon- erwm-llu: confiadas. E' que,

trav��: suas extensas via-, �amtet� indep_�nde�lt�, alti

gens:?��\. �. "

vo, infenso a tuiulaçôe« ' os
'" " "

8nos tocavam-lhe da cerrei-'Quando foi que passou a

exercer, a atividade que

tornoujpopular, não temos

dados; para fixa-la. Mas o

que é inegavel é que a sua

,habilidade era conliecida e,
devido' a ela, ficou com a

alcunha de Tiradentes. A-

ra que'a outros cabiam as

vantagens",
Dos serviços que engran

decem a sua fé de ofício,
dignificando a sua folha de

serviços, destacam-se, en

tre outros, o cabal e bri

lhante desempenho que te-firma Frei Raimundo Pena
forte que "tirava' dentes ve na limpeza do Caminho

�ovo :- a estrada do. ouro

tm? e organizaram e infes
dispensaveis melhoramen- taram os ermos caminhos, se contorsia sacudindo [o- ' .. ,

, ,

�Molndan�n"�1 a�ilim&'Moomb�M�e g� e tirnn� e_�m& ,-d-e-l��-e�i��-a-d��-d-�-u-I-g-a-d-o-s-p-e---c-�-il-�-a-ç-ã-o--e--e-x-p-e-n-e-n-c-�--p-o-�·d-o-e-m-a-l-It-ê-n-ti-c-O-'i-��-O-C-'U-'�'I-l-h-a-re��n� h�e, A�m
levavam o ouro. Roubaram, ainda retumbavam pelo es- la revolução "francesa,

.

ren- não foram bastante para ex- �'entos, Gu,�tavo Barroso. não �ô:a e rao ten,a� per-

C O C 'E I R' 'A' S mataram e tornaram a .tra- paçoos ,E;COS da libertação diam-se, ante Tiradentes, tíngúir a espécie negregan- Vendeu, pois, os compa-
I manec�º,úquelas dúvida da

;, '

.

.'.
'

_

vessia da Serrá dà� Manti- ilort� ãmerícana e os ideals]- t()ldós os, que ouviam a sua da dos traidores. Os judas, nheiros de conjura. Dela-I época.�ão sabiam de que

BOLHAS _ RACHADURAS tiqueira, umà temerária 'a- ' '.'
I palavra' fluente, persuasiva proliferam ainda por ai. tou a conjuração. 'Do ato

]ladO
'estava. Para as autori-

Nilo fAça regimes inuteis mas ata.
ventura.'

Tecf·r·,.·I'.·v.'e·I' ·I·n.le�ça- ft.·..'.i��einafll,itnada por,
um grande Por dinheiro ou por posi- vil participa�am, Inácio :à:á�es fazi���e passar co:n0

que logo o mal para se livrar dessa O pânico alastrou-se en� • Cl ção, homens existem que Pamplona e Basílio Malhei:", t'endo partlclpado da con]u-
coc�lra intoferavel. Skiniz�ne. a m<!- t condutores e vl'a]'antes A

.

t h'
.'

. , ,'" racão so'mente pa ou 'rderna fórtnula norte-amerlcana - ai, re ,

DESAPARECE DEPRESSA I sua Impe uosa cora- entregam o nome, a· onra ros. Quanto ao_ m!:�!�n.o I
� , ra ,VItameri� éoncentrada e de efeito rápido Então o inteligente, dedica- gem inspirava confiança e a própria alma ao despre- que envolveu, Joa6 Rodn- e conhecer os planos, do

- fa� desl!p'a�ecer. com poucas aplic�- . _

ções. pruridOS entre os dedOS dos pés do e experunentado alFeres Pacientes admirados com um óleo
que não seria nunca des- so dos vindouros, para go- g�es de Macedo, que a to- .

outro lado, como um com-
e das Illãos.:ecz<:!mas. impingens, sar- ., .

'1'�
curativo de ação eficaz. Admirável '

,nas frieiras' e tôdas as infecçõe8 Jose JoaqUlm da SI va Aa-, óleo �ti�éptico, ora ,preparado por mentida" sar, fracos e desfibrados, dos surpreenaeu, pois, con- panheiro que valendo-se
fungosas da· pele, que se torna limpa. f' d' d

' '_
farmac_eutlco, a preço módico" que

d
e saudável. Sklnizlne não mancha, é Vier, 01 eSlgna o para po- facilita o desaparecimento de infec.·, Era, contagioso· o ideal um fugaz instante de pra- jurado, foi investidoJ âa as amizades e relações dos
e�onomlco e ,0 alivio Instantaneo liciar a importante via, Mi- ç���::��eé eficaZ. As coceiras ces- que avassalava aquela alma zer ou de falsa glória: função de cárcereiref,W';Jos poderosos, usava delas pa-� garantido, . .

" " ,;q I
.

�'.
'litar brioso e dés�rppe�ªdo, . !a�;:�i�at��:�;�,�:� g?��sl�e:��-êm enf�rvecência, ,Fazem-se por trinta ru- seus companheiros de' coh- ra minorar os sofrimentos

S K I 'N''I Z I N E êle, que' dêsde a infância,," ;!;o���a�u��o����os de irritação e de
I� Sincero e convicto dé nheiros" por- mais ou até . Jura, não sabemos como dos. i�plicados descobertos

� no 'sítio de seus pro�énito- ,o AntiSéPI�CO Esme�alda M�one,ideal< que pregava, quando por -n1enos. classifiçá-lo; verdade é que pela traição, '

,

, " o. •

d pode ser adqUlndo em Vidro ol'lg1nal,

Ires, haVia se famlharlza o em qualquer drogaria de plimeira pregava abrasava-se e in- O Ten. CeI. Joaquim Sil- tentados estamos em firmal' (co�tinúa na 6a pág.)
• ponto final., das coceiras estretamente com as matas; ordem. E de uso fácil e econJmico. fla�ava os entusrnsmo da- vél'io aOs Reis estava indi- °t d ----;----------

o concel o e que eram um F,equezll em serei••••••••••••• que, mascate,. tornou-se co- queles que o escútavam, vidado;' grandes eram os refinadíssimo intrigante, in� I
Pedidos ao Lab, .Franco-Amerlcano· nhecedor das estrãdas, rios, Pedidos ao Lab. Fral.CO-Americ&no' TRAIÇÃO seus compromisso pecuriia'·- d' 'd d' d' i Vlnb'o Creolot••li. A, _ Bua Valparalso, 22-A .'

S A. - Bua Valparalso. 22-,4 ,

lVI uo e uas caras como

I• � o oD..il � .... N'.il ( B o veradas e picadas; que mi- R I 'O D E J,4 N E I R o Quasi dois mil anos de rios, conforme "revelou, a� os há, infelizmente aos mi-
I (Silveira

com a mais sutil ligeireza e

ot'nava a boca de novos

dentes, feito por êle mesmo,

que pa1'éciam'1!-aturais"

-MILICIANO

,
Vida' movímentada.uven

tu rosa -fi'inerador, ' mascate,
clrirgião e dentista, não _pa
raram aí as 'atividades .do
seu espírito irrequieto. No
Rio de Janeiro, submeteú a

apreciação _do Vice-Rei 'dois
projetos de '. real· interesse'

para 'avlda da cidade: um

'sôbre o abastecime-nto de

agua e outro, para a cons

trução de um trapiche, Viu'
'mais longe do quê êsses in-

A ideal que o animava, fazia

insegurança' campeava . e adeptos e conquistava ami

zades. O seu entusiasmo

contagiava, a sua sinceri

dade conquistava confiança
e 'daí P J)o?er que tinha da
.

aliciar ,(js adeptos com fa

cilidade,
Numá .época em que o

mundo todo estremecia e

- que ligava asregiões au-

-iferas '

ao Rio de Janeiro.

Quando a 'ameaça , paira
sôbre: tôdos, é' velho e a

certado, costume deíxar. os;
protegidosde lado e lançar
mão dos homens capazes de

j ,

re�olver as situações dífí-

ceis.
.

Foi o que> aconteceu.

necessitavam, os. responsá
vesis

.

de um homem deste-
mido e .capaz, E' que os re
sultados da

.

pilhagem 'ha-'
viam-se 'tol'l�ado

.

compesa-,
dores e a cobiça congregou...

bandoleiros que se grupa-

nerador, conviveu' com. a-·
quela tumu�tuàsa(massajn
forme de aventúrelros :

que

por meios'rregulares .e irre
gulares, lançàv�m-s�' a éáta"

.

-do metal fascinante; êle,
'melhor .do que: nínguem, �
iria desencumbir-se, satis

fatoriamente, da difícil mís-'
�

, . ,
-

são que lhe atribuiram --

a de patrulhar o Caminho
Novo,
_ Escorvadas, ,as pistolas
nos colderes, Lesto, o sabre

na bainha e sempre à mão

o ginete para as eventuali
dades das surpresas, para

o socorro imediato
.

e efi

ciente à um combôio ataca-

"do,' para � proteção, nos

trechos pertgosos, às cara- r
:

vanas e viajantes, irornadas, I
correrias, perigos e com

bates. Astucias de caçador
e dedicação ae sacerdet�,
valentia, dedicação e des-Ipreendimento, eis o que

necessário se' faz para um

policiamento dessa nature-

za,

Dos árduos trabalhos, das
incessantes vigílias, (i a s

canseiras, dos. desconfortos,
dos riscos e perigos suplan
tados na dura tarefa da ha

bilidade e peí'ícia .emprega-,
dos, da coragem e sacrifí

cios despendidos pelo alfe

res miliciano, diz-nos com

eloquência ôs 'sucessos al

cançados no difícil desem

penho dessa missão o

Alferes Joaquim' José lim

pou Q Caminho Novo, resti
tuiu a paz e a se{lurança à

tQdq. a 1'epião. Os bandolei-
• .J '. ,.'f ;-:,::�..._

.

� . ...... ,_ _lo.. - t-;:
ros. que fnão

. foram presos

fugiram, amedrontados ante

a ação habil e eficiente do
I'

destemeroso. miliciano do

IRegimento de Dragões,
,I

DA CONJURAÇÃO'

Quando Tiradentes to-r

nau-se um conjurado e 1ez

com toda a fé de um ideá�
lista sincero que' 'dé -f-ato
o era, com toda <I fôrca
d'alma, com todo 'o.vigor de'
um espírito audacioso, com
todo o árdor de quem tendo'

sofrido e sentido a opressão
e as injustiças dela sempre

decorrentes, anseia pela li

berdade e pelas' reinvtãica
ções.
Entuziasta convicto do

Florianópolis, Quarta-feira, 21.de Abril de 1954
----------------------�----------------���--------------------�I

5

, '

o
CDNJ.RJI�l,ácIDOS

provenientes da queima de

gasolina no motor ainda

frio que.se condensam sõbre

as partes metálicas, pro

vocando a CORROSÃO.

!

- tIe�e/'Jente
,

'f/greI
.' ,

',/ote/P/ ·

/

- - I.

,,-.

, / >

SHELL �X ·100 MOTOR. 'OIL
j<.
" contém "aditivos" anti-ácidos e estende sôbre '

metálicas uma fina e' resistente

protetora, garantindo ao motor..,

as partes película
LONG.A VIDA,

1

.J
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Florianópolis, Quartá-feira, 21 de Abril de 1954
--_.�---- --_.:..-------,�----.-,'--------- ---------- - --- ---- .. _-_ . .__._._�._� _ ....._-._-,_..__ "._.'-------- -----

o ESTADU

Avisa1\. ·MODELAR ao mundo elegan te de Florianôpolis, achegada; da (primeira
partida dos famosos ternos DUCAL.. em �ase .nira. Fica assim o estabelecimento, 'que já vi
'nha primando pela 'liderança 'no mundo da moda e �ortfecções 'para' senhoras e crianças"
igualmente em condições. de atender, em 'artigos para cavalheiros, o mais exigente bom

gosto.
"

��.1"',
Avisa ainda A MODELAR que por m�'tivo' de seu 300 aniversário, também os arti

gos para cavalhelros estão sendo vendidos por preços excepcion,almente, baratos;' c o m o

exemplificá a pequena relação abaixo: j

,,*,: .,\
.Ternos de 1/2 lã, �" 'Cr$ 255,00 Paletós sport de casemira e ve-

Ternos de pura lã, listadinhos a Cr$ 545,00
"

ludo: "

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

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

a Cr$ 1.200,00 Poulowers, desde "
.. , . ,', , ,. Cr$

CRI)aS de boa gabardine e shan-
.

.: [Blusôes de pura lã a , . , . , . " Cr$
tung, verdadeiro brinde a Cr$ 495,00,1Camisas grossas, de inverno,

Capas de gabardine de pura lã desde '.,.;", ..... ,. Cr$
,

. a Cr$ 735�00 I Meias, bem fortes - 1 por , " Cr$
Calças de casemi�a 'mescÍa a'.: Cr$ 125,0'0',' 3 por Cr$
'Calcas de tropical, pura lã a' .. Cr$ 155,00 Guarda chuvas, bons, a , . , ., Cr$

10,00
45,00

145,00
65,00
185,00

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

�----------�--��----,�----------------------�------�--�----------------�--------���--�����----�--��-------------------------------------

,

,VIAJt:. CONt;:Õ"RTAV€LMt:NTt. '

-E CONH€CA O �UL 1)OtmA�'L

'PtLOg,���LAg �A�,A :PRISÃÓ Não pediu clemência! Não
- p'otestou 'arrependimento'

Tiradentes havia .ído ao Não implorou perdão!
-

N-' I' t
' I

Rio em busca de armas, . rao la um a o que em-

quando foi preso. pe-ne o brilho explendero

Abortada a rebelião da so daquela atitude. Nenhum

independência, sepultaram- ,ar,o" um só, que o. hurní

no em vida a êle e' aos de- lhe. Grande e digno, -
man-

,

'�(�m aquela ostoica e altivamais. O processo começou-a
ai rastar-se lentamente', de- serenidade que _é o apaná

moradamente, longamente, gio dos -santos e', dos heróis.

quebrando resistências e Ciclópico! Ereto! SO'! Ele

aniquilando vontades. Sé nos apresenta como um

Faziam-no, ao que parece titã, um novo Atlas supor

de propósito, para que o tando um mundo.

tempo, êsse destruidor tre-
Traído e preso, não, clau-n.endo, se acumpliasse a0S

interesses dos algozes. De dicou uma-vez siquer; man

fato, '0 suplício lento, foi, leve-se sem discrepâncias;
áOS poucos, esfriando as iimbrou em não envolver os

paixões, corroendo qual eompanheiros. Os juizes da

ferrugem, as fibras d'alma alçada devem .ter ficado

f- solapando cavilosamente r:asmados' ante a grandeza
as vontades. «aquele homem, quandoele '

afirmou:
-

"AGORA, SIM,
MORRO CHEIO DE PRA

í',FR, POIS EU MESMO

INTENTEI NAS MULTI

PLiCADAS VEZES QUE
F'ÇI f\ PRESENÇ� DOS
,MINISTROS PARA QUE

no e teriam morrido heroí- SO' FIZESSEM DE MIM
camente, 'sentiram alque- A VITIMA DA LEI, NÃO
brarem-se-lhes as fôrças e L E V A N D O COMIGO

ELP��c!!I�je!�!�IOR
Thereza Barbato, filho, nora e neta, (ausentes] e

Convidam aos parentes e amigos de João Barbato, _' NÉRICA FERREIRA DE SOUSA
para Missa de 2° aniversário de seu falecimento que têm o prazer de participar aos parentes e Pf'SSÚ�s
será rezada na Catedral, no Altar de N. S. de Lourdes, amigas o nascimento de seu filho CARLOS JOSÉ,
ás 7 horas do 'dia 24 do corrente,' ocorrido na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa" no dia 12'

A todos que comparecerem a êsse áto de fé cristã do corrente, '

nossa eterna gratidão,

As lôbregas pnsoes ' em

. que jaziam abalou vontades

é fez com que os ânimos a

frouxassem. Aqueles.bravos
que teriam enfrentado-com
denodo os Exércitos dó Rei-

,/

Partido SodaJ Democrático
CONVENÇÃO' REGIONAL

A Mesa do Diretôrio Regional de)
Partido Social Democrático, devidamen-,
te autorizada, resolveutransferir para dia
que será oportunamente fixado, a data'
da Convenção Regional do Partido, mar-
cada para 25 do corrente.

.

Florianópolis, 19 de abril de 19�4.
CELSO RAMOS
Presidente em exercício.

-E:s,yairem-se�lhes as' resís

t-ê'n�ias anle aquela prolon
gada solidão e aqtíeleIongo

.

silêncio. Por isso cederam;
'vergaram muitos deles, ape
quenando-se deante do po-

"-

der real e tentaram, aeusan-

TANTOS INFELIZES A

QUEM CONTAMINEI". '

A INFAMIA'

Tudo fizeram na tentativa

do outros, deminuir o peso de denegrir a memória do

da própria responsabllídade. horoi e deformar-lhe o vul

Rompida a muralha de no-' to, Tão JUSt2 a causa, e tão

bres se�timentos que idea- f grande o campeão que a de

l.stas haviam congredado j(,nçleu, qU8 a justiça real,
para urna causa, . esboroa� I não se satisfez em, somente,
ram-se as resistências mo-'I tirar-lhe ii vida; tentou ain
rais dos menos sólidos. So- ci,' por. todos o� meios, tor
mente um herói glgante foi nr r lhe infame � memória;

-._.",:
,--------------------------------------------

-- ,
-

�accJ-Q�0S. Foi ela quem criou confusão pára 03 nri.neíros
çrohtstas da .Inconfidência. Par�ce que quando aos jus-

_ "" --. --

"

tos os juizes condenam, mais se assanham em.-- tornar
quem em ver, de alívio mais clamoroso o veredictum. Ao que nos parece, a mesma

pêso acumulou sôbre os Declarado infâm,J;" '�,�.lhe torpe ira que fez �m 'que fôssá Jesus sacrificado' na-
ombros chamando à, si a- que imada a casa !�•• 'X-:, a cruz, pena infamante, e, �i.nda,·entre dois ladrões, para
lheias responsabilidades. h', r;; esparramado '��i%�'�' maior humilhação da vítima, animou, também, os jul-

Se vitoriosa houvesse si- quartejado e os se'.t��!'ft�Ú'j-. gadores de Tiradentes que tudo fizaram para desacredi-
tá-lo e desmoralisá-Io ante a' po;:;t,er5dacJe.- Daí () apare

do a causa, ele não -teria si- b'w expos�cs ao esc_tl'men-
cerem, ainda hoje, alguns derrotista", que _fazendo córo

dJ o chefe! Fracassada, po- tJ público; no dia do SlIcl'i .. com os tir;mos do pa�sado; usam as j{1 gastas:e deterio
rém, a intentona, ei-Io' que fIdo foram ordenadl\s lu l'lidas cal��ias da épClca, para pixan�m, vã, tentativa, a

surge responsável maior. mlr,arias e celebr'1ção de aura fulgurante do sublime heroi.
'

�

,

'

,. DO SACRlfl'CrÓ
'

.AI' e' que se altel'a o so'll'do ":e Deum"', o anát?'lh1 f�'l
, Quando, gemend.l 95 gonz03, abriu-·!>E a pes'3(b por.

espírito de T,iradentes, a e<,1endido às suas gdY'ações ta da masmorra, mal �abiam os protagl'uistas da hóra.
grandiosid ...de ímpar dos hhlve desfiles de ,r�.{� ..t:l� que estavam abrindo .3 porta à liberdade Pátria. Longos

EXIME VESTI'BIN.IRideais que o animaram e a tos e deu-se aspecto �l? cabelos e barbas hisu�·tas, macer"da, a face,' o pl'otomár- '

"

sinceridade pura das suas ''::'cnde dia festivo àcuele tir da nossa independôricia, entre' pa'dt,cs, guatclf:!,,,.'e ,re�,
'. '

,

,

.

,

.

,

f
' ' l' ) presentantes da justiç�, em lúgnbl� cortejo pel'eorréu � � '. -

ccnvicções. Ante a derroca- er,: que 01. exec' ,tau,). .

I a sua via ,�ruci;;, at" o iat go da Lampadosa. Subi'.1 fl!'� No dia 24 dêste terá início o curso preparat0_:io para

da, ergueu-se para enfren- SI. plício foi feito de forma a me a e�cada do patíbulo. 'O carrasco, mn' preb, beijou- o vestibular de Direito, com aulas de Português Latim
tal' es.toicamente o infortú- ay.resentar o condenado CD- lhe a mão.

'

,

Ó "PATRIA RECEBE O MEU SACRIFI'CIO'. fOl'
e Francês (ou Inglês)_, todos os sá�ad�.: das 11�,30 às

nio e, sulJ1ime, deu mag- ;lll' (; .indgno da re�1 pieda-
sua última frase. '17,30, no Instituto de Educação, Sala: 3°-G. Inscriçõesr.íflco exemplo de firmeza: �f'. De longe, pois, vem a �

'I
'

f
Soberbo legado de honra! HeranC:3 de liberdade! na Livr2ria Líder a partir <10 dia 14 de Abril.

'

'-: º do"brou-se uma vez si- it tenção m<l évola, a ampa-. Salve 'o' graneI'e alferes de Milícia JOSE' JOAQUIM DA
a justiça real! r,ha dirigida por de,: �t('rE:S SILVA XAVIER __ O TIRADENTES. Orientação: Prof. Hélio Barnte;,

a

I2ITZ
AS,2 - 4,30 - 7 e 3hs-,

Tyrone POWER -- Lin-
da DARNÉLL Basil
RATHBONE em:
A MARCA DO ZORPO

Imp. até 10 anos.

Nó programa:
Atual. Atlantidas. Nac.

Preços: 7,13:, - 3,50

As 2 e Bhs,
Noticias da Semana. Nac,
James STEWART ern:

j

DUPLA RENDENÇAO
Tony CURTIS em:

OGENIO DA LAM?ADA
Livre:

Preços: 6,20:- 3,50

,

'As 5 e Shs.,
'I'yrone POWER -- Lin-

da DARNELL Basil
,
RATlIBONE em;

. A MARCA DO" ZORRO
\ ,

No programa:
Filme Jornal. Na��.
Preços: 7,00 -,3,50

·1l,8ie'ai
As 2,30 - 7,30 e'!) 30hE:�

Tyrone POWER - Lín-
.da DARNELL Basil
RATHBONE em:

p" MARCA DO ZCRRO I

Imp. até 10 anos.
No programa:
Atual. Atlantída Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
I

As 2 e 8hs.
O EspTte na Tela' Nac,
GregOJ;y PECK - Ann

BLYTH em:

O MUNDO EM SEUS
,

.

BRAÇOS;
Brian DONLEVV em:

JMPERIO :QOS MAL·
VADOS

Technicolor

lmp. até 14 :mos.

Preços: 6,20 -,-, ,50

\

,/

,f

!
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O doutor Clovis Ayres Gama, juiz de direito da co

O doutor Clovis Ayres Gàma, juiz de dire,no da co-
marca de Tijucas, do Estado de Santa Catarina; na for

marca de, Tijucas, do Estado de Santa Catarina, na for- ma da lei, etc.

ma da lei, etc. 'Faz saber a todos quantos interessar possa o pre-

Faz, saber � to�os quantos interessa; possa o pre-
sente edital de citação, com o prazo de trinta dias, virem

sente edital de citação, com o prazo de trinta dias virem ou dêle conhecimento tiverem, que por parte de Maria

ou dêle conhecimento tiverem, que por parte da firma Leal Filha, lhe foi dirigida a petição do teor seguinte:' ..

"Cortume Ernesto Schneider S. A.", lhe foi dirigida a
"Exmo. sr. dr. juiz de direito da comarca de Tijucas -

petição do teor seguinte: "Exmo. sr. dr. juiz de direito Maria Leal Filha, brasileira, casada religiosamente, la

da comarca de Tijucas. A Cortume Ernesto Schneider S. vradora, residente em Areias dêste município e comar

A., firma devidamente legalizada- com sede na cidade de �a, vem por seu assistente judiciário, abaixo assinado,
Itajaí, _por seu advogado abaixo firmado, vem, com fun- intentar a presente ação de usocapião constitucional ou

damento nos artigos 550 e 552 do Código Civil e de con- agrário e na qual pede permissão para expor a v. excia ..

formidade com o processo estabelecido nos artigos 454 e
e afinal requerer o seguinte: 1), Que, não é proprietdria

seguin�:s do C. P. Civil, promover a presente �çã<) de
de terra rural nem urbana; 2) Que, ocupa por mais de

usocapiao, 'proponde. se provar, mediante prévia [ustifi- dez anos ininterruptas, sem oposição nem reconhecimen

caçã�, o seguinte: I _ Que a suplicante possue, há mais to de domínio alheio, um trecho de terra, sito em Areias'

de trinta anos, mansa, pacífica e ininterruptamente, sem
dêste município, medindo 55 metros de terras de fren

embargo de quem quer que seja, um terreno situado no tes, numa vala que corta o meio brejo encontrado na

lugar "Praia do Perequezinho", município de, Pôrto Be- quele local, por 330 ditos de fundos que fazem no cha

lo, dessa comarca; II � Que o referido terreno tem a' .nado Rio dos Bobos � divisor dos municípios de Tiju
área de 78.175 metros quadrados, confrontando pela ma-

caso e P. Belo; extrema pelo Norte com Valentim Manoel

neira seguinte. Frente, ao Norte, com o mar, onde faz Fernandes e ao Sul, parte com herdeiros ausentes e par

com a largura de 265 metros lineares; ao Sul, com o a-
te com a estrada que vai para o Sertão dos Bobos. Per

Huerite ,d�, rio ,Perequezinho, onde mede a mesma largu-
faz o citado terreno uma área de 18.150 metros quadra

ra; ao Leste/com terras 1 de Apolinário Coelho e a Oeste dos; 3) Que, sôbre o terreno em foco, tem a sua própria

,'extrema com herdeiros de Antônio Airoso, medindo as
morada edificada há mais de dez anos e durante êste

'linhas later�is, cada uma, 295 metros lineares, o 'que per-
lapso de tempo vem com muita dedicação e esfôrço la

faz aquela area; III, _:_ Que 'a suplicante possue no ter';
'Irando e cultivando aquelas terras, tornando-as produti

re,?o acima ae�crito, benfeitorias como cêrcas, plantações las pelo resultado de seu trabalho; 4) Que, assim sen

e aryore� frutíferas: IV _ Nestas condições, requer a v. la, e por fôrça do direito que lhe corifere o art. 156 § 3°

€�eia., se digne, ,n�a!ld.ar·<lesignar dia e hora para a jus-
la Constituição Federal, vem respeitosamente requerer

tific,a�ãO)'prfvia"ci:en,t�,'o �r. Promotor Público, ouvindo- 1.�. e�cia. s� ?igne mandar designar dia e hora para jus
se as, test�r�un_n��;_c�pstaI}tes do rol abaixo, as quais �ficaçao exigida e uma VfZ procedida, pede que sejam

'�om,I??!�c�r� I,�_depe.nd�nten'lente de intimação; dispen- citados os interessados certos e incertos, com os prazos

_
s::ndJ�-se",a �lÍa.ça� d� �r:�iço do Patrimoni? da União; -xpressarriente fixados pelo C. P. C .. Art. 455 § 1° o'Dd

em face da jurisprudência ,êIo S. T. Federal, Requer ain- nínio. da,União, para contestarem o pedido no p;azo de

da que, feita a justificação de posse e julgada a mesma
lez dias a contar da citação. Em conformidade com os

.por sentença, se digne v. excia, mandar citar os confron- l�sp?�itivo; l�gais 'solicita a intrevenção do órgão do Mi-

tantos conhecidos e por edital com o prazo de trinta dias; iistério Público para acompanhar todo o processo, Pro

as: ínteressadós'tausentes-.e desconhecidos para acompa- esta-se provar o alegado COl�1 o depoimento ,pessoal dos
nharem �� termos da ação até final, sob pena de revelia. "nteressados, testemunhas 'e' vistorias. Dá-se à presente
e para' aprésentarerri a 'defesa se tiverem 'o' que alegar, .o, valo!' de Cr$ 2.500,oQ. Termos em que P.-Deferimento.

dntro do prazo da lei, sendo a ação afinal julgada prece-
Tijucas, 20 de fevereiro de 1954. (a) Marinho Laus". Em

dentro do prazo da lei, sendo a ação afinal julgada proce-
a dita petiç.�o foi exarado o seguinte despacho: "A., ca

os fins de direito. Protesta-se pelo depoimento pessoal
mo pede. Tl]UCaS, 22�2-54. (a) Clovis Ayres Gama". Fei

de quem queira contestar 'a ação, sob pena 'de confesso ta a justificação, foi exarado o seguinte despacho: Fa-

por inquirição de testemunhas, juntada posterior de do� çam-se as citações requeridas na inicial, expedindo-se T "I Ifto
·

d
---

cument�s, �istorias,. I?erícias e por todos os meios de pro- mandad?, pre.�atória 'e ,publicando-se editais 90m prazo na � ri a c A 5 A
va €m direito permitidos, Para efeitos fiscais dá-se à pre-

de 30 dias. Tijucas, 25-3�1954. (a) Clovis Ayres Gama. U
'

sente o valor de c-s 5.000,00. Testemunhas: la) Miguel
E par� que chegue ao conhecimento' de todos manéÍou

(E t -I' )
PROCURA-SE PARA

Pedro _!3atist�, maior, casado, lavrador; 2a) João Carlos ex:pedlr o presente :d�téll que. será affxado na.sedq dêste ' S relO, ALUGAR

Abrahao, m�lOr" casado, comerciante; 3a) João MaB;oel' �UlzO, no .lugar d� ?ostume, e, por cópia, publicado uma ,

Jacqu.es, m

..
aior, casado; lavrador. Nestes ter.mos, Pede �ez no Dla1'1?, OfICIal -�o �st<l�O' e três vezes no jornal l'4�GNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN'!'O A_ f Casa no Estreito, com

!?ef��:.m=nt_o. �Sobr:. �r� 3,50. de esta�pilhas .. �stadu�ais,
O ESTADO,' d� Flo1'1anop�hs, na for�a' da lei. Dado

" �ONGO P�AZO SEM �l!�OS conducão fácH-:fen'lo ázua

mcl}ls.lye � T�,}{::; ele ,-Sàjíd�� lia-se: Itajaí, 4 dérnarço "de
e pas:a'� ::n.��tª,-cl.Çl.:ad{! de ",Tl]!l�as, ""aqs �g}te, e seis _flia1l_', ,,�portuUldade especla� para aquisiçao, com grande "

" � A' 0.

�:5lJ,::,Jar O§1:n�r"<\\�' po,\&za Nunes". Em dita petição foi
do mes de março do ano de mil novecentos e cincoenta ,facIlIdade, de um esplendido lote "I:la VILA FLÓRIDA. ,e luz, tre:;; quartos e qum

ex.a,r,a�o ?J �êgui���, desEc'llcho: "A., como pede. Tijucas,
e qu�tro. Eu", (a) Gercy ?os Anj<;>s, ,��cJivãõ, o dactilo-,I ��,g�� �lto e sa�dáv_el, e toda .faeilidade de condução.' :al com galpao próprio

6:�-:54:"', (aj_ Clovts 'Ayres Gama, juiz de direito". Feita g;af:l, ,�onfe1'1 ,e s�bscrevl.' (a) Clp'yís",.A.yr�!'i Gama, juiz
I Ilvlhglada locahzaçao, nas PROXIMIDADES DO ES

a JustIf�caç�o, foi exa�ado o,seguint� despacho: "FaçaIT,l-
de dl�elÍo. Esta conforme o origi�al'�fi,xa9ô na sede dês- ,!AD!O DO FIGUEIRENSE, assegllrando valoriza�ão

se as clÍ�çoes reque1'1das a fls. 2. CItem-se, mais o Do- te JUlZO, no lugar 410 costume, sobre o qual me ,reporto ImedIata., '

mínio da União e o dr. PromotorPúbIíco, mesmo 'porque e dou fé. Data supra. O escrivão: Gercy das À'lijos. 'OS TERRENOS EM ZON.6,S MAIS DISTANTES

o .�móvel usocapiando delimita em terra& de marinha.'
�ÃO PODE!M OFER�CER A_? MESMAS VANTA-

Tl]UCaS, 31-3-54. (a) Clovis, Ayres Gama". ,$ para qúe
' Peç�, hOJe mesmo mformaçoes a

'

cheg.ue a� c�nhecimento de todos, e ninguem possa a1e-
SOCIEDADE- IMO;EULIARIA SUL BRASILEIRA

gar,lgn.orancla, mandou expedir ,o presen�e edital que Expresso flori�8nópolis,. . , . LTI?A. (SUBRAL)

sera afIxado na sede dêste Juízo, no lugar do costume
Escritório: EdlflClO Sa0 Jorge, Sala 4 - Fone:

e, por cópia, publicado uma vez no Diário Oficial do Es� d.e
taão e três vezes no jornal "O ESTADO", de Florianó

pol�s. D�do e p�ssado 11,e.sta cidade de Tjjueas, ao pri
meIro q.la do me,s de ab1'1l do ano de mil novecentos e

cinc�?�a ,e' quatro. Eu, (a) Gercy dos Apjos, escrivão,
o dachlog�afei, confed e,subscreví. (a) Clovis Ayres
Cama, juiz de di.reito. Está conforme o original. afixado'
na sede dêste Juíz�, no lugH'âo costun�e, sôbre' o qual'
me .reporto e dou fe. Data supra, O escrivão: Ge'!'cy dos
AnJOS.

ANDRADE & KOERICH
fmnsp01·te de ca.rgas em geral entre Florianópolis

Curitiba ,e SãO' Paulo
'

Com Vial(enS diretas e permanentes
Matriz: '�' FLORIANÓPOLIS' ,

r�u.a Conse_lheiro Mufra, 135
Fone: 2534 -- Caixa Postal. 435'
End. Teleg'·.: SANDRADE,

Agência: .....:... CURITIBA
11'enida 7 de Setembro 3320;24 '_

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Te1egr.: SANTIDRA

Agência: '-, SÃO PAULO
Rua Rio Bonflo n. 1247

Fone:, '9-3L-96 - Atende Rápido RIOMAR
-

EL1d. ,T,�legr.: SANDRADEf' '

'

'�.l:;i��ú�:oR:�2 �ã:�:���' :ó�maB::p�:i:z::t;r��:<J,Ma,terD"lda�e O'r. C-arl-os"'I}rtes Minas Ger�is SiA) ,

7-••
"

..

Ótima ,e,idên����:'t�u�����venaria, cl 8 com-
Eletro Técnica: Industriâ ...... rreapartJmentos, a rua Stodleck, preço Cr$ 180.000,00. e Comérl'io · bU

1 à rua Curitibanos, de alvenaria, bem il1stal.ada� c/
' "

9 cornparlimentos; preço Cr$ 130.000,00..'
" ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1 c?niunto residencial, tendo 4 casas independentes,�" . .

_

.

constrUldas de alvo e; parte de macieira, c/ insto sanitária, .' C»r.;:ldam-se os ,Sr; .. aClOUls�as a se reumrem em

, ãgua epcanada, luz, etc. Loeal: .fundos da Rua General �ss�mblela geral ordll1ar�a, �o dIa 28 do corrente mês,

Gaspar Dutra _ Estreito _ preço do conjunto,
.as O �oras, !la �ede socIal: a rua Tenente Silveira nO

Cr$ 150.000,00.
" ,,24, a flln de delIberarem sobre o relatório, o balanço e

8 casas de madeira, novas, bem divididas, ótima água,
a conta de lucros e perdas referentes ao exervício findo

localizadas à Rua Tupinam1;>á'- Estreito _ preço de �e 1953, apre�entados pela .Diretoria, e sôbre o respec-

Cr$ 15,000,00 _ à Cl'$ 50.000,00.
'

tIvo parecer do Conselho FIscal, elegerem o novo Con-

'1'
.

,se lho Fisc 'I e fi a h' .

,

.. COl1]urü,o' J!0I? 3 casas, sendo uma de alvenar�a e
Cl, x rem os seus onorarlOS.

�' 2 de made'W�í à' Rifa�Coronel Pedro Demoro, esquina c/
:'qla Sta. LuZi.a; ,especiál ponto para' qw:.lquer ramo de

negóCio; com_ boa área de terra para' construir;- preço.- '

Cr$ 370.000;00.
'

TERRENOS,
5 lotes à Rua Tupinambá, por Cr$ 50.0'00,00.
2 lotes no Bairro Nsa. Snra de Fái-ima, por

"Cr$ 150.000,00. '

"

Além das propriedades já citad��,_,tel1)o;> [também,
a venda, por- preços baratissimos, inúmeras chácar2.s, tp.r

�enos para lotear, pontos para ,,negócios; armaz�r.,-; belih

mstnlados; confeitarias, sorveteriãs, ,etc.
IMPORTANTE - V. S. desejando vender� alugar,

comprar, hipotecar ou inver.tariar;' ,�asas, lotes de terra,

p,ontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agên-,
Clamento Canto, das 8 às 22 horas, que será prontamen ..

te atendidos pelos seus dirigentes; A - L A. C.; :lõe
também à disp�sição dos seus' clientes, urh 'Departamen
to de Construçoes, Plal}tas de Muros, f:tc,

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS

Edital de mtereseados ausentes e desconhecid�s, com o

• prazo de t1'inta (30) dias

__MIII.'''_ Dt04.,.. .l4'4 1.- ...41., \•..
•

�. ,..0\

CUIU1IM rIUaLU'A, PROSEaR'"

Imo�iliár,ia e Agenciament�
,', ," I 1'=..-4 I A' I'

" �,"," >�"1U8"':'_. .�.
,

.

�
.

JUÍZO I?E DIREITO DA COMAROA DE TIJUCAS'

Edital, d� citação, corn' O prazo de !1'inta dias

Florianópolis, 14 de abril de 1954

Le011éL T. Pereira - Diretor-Presidente
Juvenal Nelinho Perei1'U. - Diretor-Gerente
Dilton José ,Salomoni - Diretor-Técnico.,

,

EXAMi VESTIBULAR
N,o dia 24 dêste terá in$cio o curso preparatório, para

o vestibular de Direito, com aulas de Português Latim

e Francês (ou Inglês), todos os sáflados cms 14,30 às

17,30, no Instituto de Educação, Sala: 3°-G. Inscrições
na Livraria Líder a partir rio dia 14 de Ab�il

,

.

Orientação: Prof. Héli.o Barnjo

péwa engarrafamentos.
Informando preço e Rua.

Resposta' para Caixa

Fostal n. 361.
""7--�---_\_----

PREGUIÇA E' FRAQUEZA
VANADIOL
A!0ÇAS DES.Á:'ôlMAiJArJ

HOMEN�, SEM ENERGIA,

8 rraquez� �e o deixa caDHdo, p.lido,
'JIll moleza DO 'Corpo e olhos sem �rill',j
\
; fraquez� ,�tr-.sa a vida porque roub.

, ,'as tôj.'ça� p�ra o traoalho.

VANADIOL
'8uruc:mta 0$ glóbulos sanguineos e , VITALIZA o sangue en

fraque"ido, t de gosto deUcloso e pode ler usado em toJa

.. ldadea

PARA AQÚELES QUE

DESEJAM O NrAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

, (DA ASSOCIAÇA'O IRM�O .JOAQUIM)

Gineco]o(iaObstetrícia Ch'urgia

Com:pl�ta assistência t gravidês e ,ao parto, trata

me�to chl1lcOS e operações de senhoras, com hospitali
saçao em apartamentos de luxo 'e quartos de la e 2a
olasse. '

'

MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X mar- *_-------
'ca P�llips, para exames radiológicos em geral (cdraçâo;
pulmoes, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,
etc,) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL
PINGOGRAFIA (útero e trompas) ,e RADIO-PELVl
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).

Gabinete de fisioter.apia, dispondo de ondas curtas, Informações com (I T',I

eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultrà violeta8 ? [;95.
tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.

'

BERÇAllIO e 'ESTUFA para recemnascidos prema, CASA MISCELANIA distri·

turos. '

COMPLETOS SERVIÇOS, DE LABORATÓRIO
(exames de sa.ngue, urina, escarro, fezes, secrecões etc,
e provas biológicas para, diagnóstico precóce' da �ravi�'
dês). 'Exame de mater�al para o diagnóstico do cfmcer fe,
minino, pela citologia, biópsia, e cóll'oscop:� ,Vende -se

BANCO DE SANGUE E SERVIÇ0 DE ANESTE- Vende-se uma mobília
SIA POR GASES (Foregger). •

•

'

O GABINETE DE RA�OS X E O LABORATÓRIO
de S�la de Jantar.

ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO }'E, Vêr e tratar à

RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas.
,

I Ramos n, 38,

CASA
Vende---e uma Ca,,,, súa

à Rua Ruy Barbos�, nesta

C órital.

bl'.idora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valv_ulas e Discos.

Rua ,Consi'theiro Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O EX"·
"COMO UM FÔCO DE LUZ lNTENSA - COMO AQUELAS ESTRELAS JA' EXTINTAS CUJOS RÁIOS AINDA ATRAVES

SAM OS ESPAÇOS EM VIBRAÇÕES LUMINOSAS --- 'fIRADENT�S ILUMINA-NOS O ENrrUSIASMO PArfRIÓTICO"!
'fRAZEMO-LO 'NO CORAÇÃO!

)-

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

DIA DAS POLICIAS Decisão honrosa e justaCIVIL�E MILITAR prios adversários, para o

, .

A data de hoje 21 de Abril, comemorativa do mar- cargo de Secretário da A-
tírio do grande apostolo da liberdade, que foi Joaquim
José da Silva Xavier, o Tiradentes, o é tambem das Po
liciais Civil e Militar, pois, a 29 de Abrtl d� J946, por
Decreto 40 Presidente da República, foi instituída a re
ierida data, para que a Nação homenageasse- todos os

anos, aos- seus "dignos servidores, integrantes das duas
endentidades, os quais representam a garantia da ordem
e das leis, em que se fundamenta a Democracia no País,
e asseguraín a sua

-

prosperidade, dando-lhes como pa-

d
-

.

d a a
trono a -figura daquele glorioso mártir de nossa Indepen-

gislativo o EX atrelou-o ao Em to os os tempos e wtttu es o que ar.g m�ssou dência.
-

E Ad P conquista das liberdàâes joi o sangue dos heróis. Sal- Oficial da antiga Milí
.

d
. ,

xecutivo quanto po e. a- .

T' d " I' . " d t ljeres de -
1 incra que eu Origem as nossas

Ta servir ao sr. Bornhausen ve, pois, u'a entes um po teta J mo es o a
-

,'Policias Militares não poderia ter sido melhor' e· mais
LLm Regime�to Mili�iano, que �e .alçou a alca�doradas ace rtada a escolha do grande �ulto da nacionalidadejoi gárçon solícito, e não se ,tl.tur.as e fot o glonoso protomarttr da nossa mdepen..t para patrono das corporações militares estaduais.

'

pejou de usar e abusar do dência: O dia de Tiradentes, há sido comemorado, todos os

passa-moleque. Diz i a-se ORIGENS E INFANCIA
anos, pela nossa secular e gloriosa corporação militar,

peitudo. Mas para dar ao '
.. '., .

f
A •

Td,Q
da qual o justo-mártir é digno patrono, e este ano, o se- valcanti, por decisão

L I
..

d dA'
.o d��stt1W forJou, capnchoso, desde � m an�ta, a so trá, com um programa de festas mais amplo, pois o atual' só teve em contrário o pró-egis ativo a m epen encw estrutw'a m�ral �aq'llele q�e pestava�re?estmad�, a ror- Comandante geral da nossa Policia Militar, sr. CeI. Du- prio voto de cada' um deles,e a altivez de um pod-er, nar-se o mtuor vulto .da ltberdade patrta. U� ftlho, do arte Pedra Pires, não poupou esforços no sentido de que

sempre lhe faltou peito. Te- povo, de. modesta ,o�'bfJem, �ue t�ouxe em St condensa-
I as comemorações sejam as mais expressivas, devendo .oram reconduzidos à lide

ve-o, de sobra, para bajular fIas as oirtudes maxtmas desse mesmo p�1I0, nasceu .no I reunir em a caserna da Corporação, não somente auto. rança e à vice-liderança da
-

. sítio de Pombal em 12 de Novembro de 1746. Na vtda íd d ilit ..

-

f
-

'1' iancada do Pa:rtido Socialo Exeeuteoo, jazendo-se es

I
. b'

.
- , d f t'f' ','

ri a es rru 1 ares e CIVJ.S -e exmas. ami las, como os ele- -

.
. 'd-'

ao m' hvre, ro tts�eceu a �au e e ar t seou os muscu- mentos da reserva da Corporação, satisfeitos com o seuC1 avo da pwr serm ao. a los' no "conracto dtreto com a- natureza aprendeu a co- 1 d ., .
-

d f'
�

. . .

'd
' -

- , '. e eva o e patríótíco e e etivar o congraçamento entredo tnteresse. Fm peítu o no nheeen-íhe os seg1'edos; nos costumes stmples e auste-Ios que mourejam no ser'
"

ti : d' f
�

-

, . .. d'
. f'I d'

- - ,,_VIÇO a IVO e 0$ que IS rutam
abocanhar e malbaratar as TOS da mda 'provmcwna, a qut:tU re exos

A �au avets. merecida inatividade, os quais não devem .fícar alheios
ve1·bas do Legislativ.o. Daí o Aos no_ve ano� morreu-lhe a ma_e ndona. Anto'lldta daS�n- i á vida progressiva da Corporação, que tanto dignifica.
h d' d

-

'dA cantacao Xavter aos onze o pa'l" omtngos a t va
ram 'rremaneira justa.?ver etxa? ,a zprest edn- ·Santo�. Passou então para a dependência 'elo seu 'Achando-se em vesperas de melhoria dos seus par

-

c'I,a sem um 80 ap aUSO e r .

_

dr 'Do -ngos da Solva Xavier com quema-.'
. O líder Estivalet- Pires,

. .,. .

!rmao pa 1 e �' .

.' -

'.

'
. .

cos vencimentos, consoante o propósito manifestado e.
'

mtserteordta. Entre as har- prendeu p01'tugues, latim. e outros conhe�tmentos ge,!,a�s lo Sr. Governador em a
- Mensagem apresentada à Às- no .comando op,osicionista,

ganhas feitas com a digni- que o ==». e_:m gmu de cultura actma da - medta sembléia Legislativa, grande é a satisfa-ção com que os
igíu sempre com invulgar

dade do cargo, é conhecida comum da sua epoca. nossos briosos milicianos comemorarão- este ano, o dia "apacidade e tino político.
que lhes é corisagrado.·

. ) seu trabalho, nas últimas
"O ESTADO" felicita á digna, valorosa e concei- essões legislativas,

-

de-
tuada Policia Militar, na ilustre pessôa do seu digno Co- monstrou-lhe a rara habili
man?ante Sr

..
CeI. Dr. Duarte Pedra Pires, recem pro.

mO�ldo e efebvado no cargo, - ôficial prestimoso que
mUlto ha-de fazer pela Corporação, - pelo transcurso
da grande data nacional dê hoje, - consagrada às Poli
cias Militares e Civís, bem como a todos os que integram
a nossa pqlicia civil, sempre prestimosa e vigilante em'
benefíco eJ,q_ coletividade catarínense.

_ 0-0-0
E' o seguinte o programa com que ,o Comando Ge.

'aI de nossa Polícia Militar, festejará a data nacional
lue lhes é consagrada:

DAS 8 A'S 9 HORAS
Recepção

-

aos cc;mvidados
A'S 9 HORAS '.

Hasteamento da- bandeira no Estádio
..

- Leitura da 'Ordem do Dia.
. A'S 9,30 HORAS

,
Partida de voleibol -'Oficiais:-

�UADRO A -:- Cap. Samy, Cap. Teseu, Cap. Rui, Ten.
Moré, Ten. Alinor e "Ten. Milton.

�UADRO B - Ten. Airton, Ten. Onildo, Teu. Lauth�
, Ten. HIl'gO, Ten. Páulo-- e Ten. Ar
mando.

Partida de bola ao cesto -:- Praças:
QUADRO A - Sub-Ten. Monguilhott, Sgt. Régis, Sgt.

Basinho, Sgt. Osmar, cabo Lapa, cabo
1'4oacir e sd. MarcHo.

QUADRO B - Sgt. Nelson, Sgt. Djalma, Sgt. Flôres�
Sgt. Silvestre, Sgt.·. Anastácio, cabo
Nilton e Sd. Simeão.
A'S 10,30 HORAS

Partida de bola ao cesto - Oficiais:
QUADRO A - Cap. Teseu, Ten. Onildo, Teu. Lauth,

Ten. Hugo e Ten. Paulo.
QUADRO B � Cap. Rui, Cap. Samy, Teíí. Afí-ton, Ten.

,
Alinor, Ten. Milton e Ten. Armando.

PARTIDA VOLEIBOL - Pra-ças: Os mesmos 'quadros
"A" e "B" que jogam o voleibol.

A'S 11,30 HORAS
. Início da churrascada, de CÕNFRATERNIZAÇÃO
::los Oficiais da Ativa, Reserva e Reformados. -

Após a churrascada será feita -a entrega dos prê.
mios con_quistados pelos vencedores. , _

.

Na A�sembléia Legisla�

TIRADENTES

tiva, na. sua p1'imeira ses

são ordinária, o primeiro
orador foi O· ex-presidente
âaqueui Casa.
O seu discurso, recla

masulo contra perseguições
nãoLaguna,policiais na

Florianópolis, Qu�rta-feira, 21 de Abril de 1954
. ca'usou a mínima impressão
E' que a autoridade mo

ral do orador inexiste. Nin-
/

guem, naquele plenário,
I1w dá o mitiimo crédito.

Chefiando o Poder Le-

CARREIRAa sua exigência da nomea·

ção de um delegadinho pa
ra lmaruí, ajim de ali, agin_

,....

José Joal1uim não .se dirigiu de tntCtO - para a. car

I'eira das armas. Primeiro fez-sé minerador, e nisso tor

nOll.-se entendido, um técnico na arte de minerar, tanto
'l.•%im que foi nomeado pelo Govêrnador Cunha Mene-

violências. I b d:es�, por se1'em os seus serviços va iosos, mem ro .....
-

a

Não conhecemos o (lele. eXJJedição feita para estudo das jazidas do leste de
gado da Laguna. Bastará, Minas.
110 entanto, ter sid'o ataca�

,

do pelo EX para ter a seu

javor a prova de que te,m

andado corretamente. O pe-

do como títere, cometer to
da, sorte de desmandos e

(Continúa na 5a 'pág.)

1"igo, hoje, em Santa Cata

rina, é ser elogiado pelo
EX, - moço jrustrado, que já
devia -ter arruma_do suas

-'·'0 ESTADO"D
SENDO 'AMANHÃ; 21'DE ABRIL, "DIA

DE TIRADENTES", FERIADO N�CIONAL,
HE'STABELECIDO PELA LEI NR. 1.266, de

3, publicada no Diário Oficial da União de 12,
tudo de Dezembro de 1950, não haverá traba
lhos nesta Redação e em suas oficinas, pelo que
não circulará, ...::.. voltando a aparecer rio pró
ximo dia 23 '(6u.-feira).

malas lJara
cent1'0 onde
nhecido .••

ir baixar em

fôsse desco-

A Bancada'Pess'edisla
-

Prestigia o seu Líder
8 «Diário' da Manbã) dejurpa
os lajos jendeo«:losamenje

Os udenistas estão verda- :1a coe§ão que fez da banca- Silva não tendo argumentos
la pessedista o feixe de vi- para dar combate à oposição
me que burlou todas as jo- vem usando de processos

dadas baixas dos udenistas pouco convincentes e que
"

ilhéus e que sempre derro- não estão de acôrdo com a

tou todas as suas negras etica parlam-entar, nem com

pretensões. A Bancada pes- os desejos daqueles que vo

sedista sempre -repeliu com tpram na UDN, partido que

1ltivês todos os- golpes do .se encontra em verdadeira
"Prefeito pIor do sul do debandada, pelas -violência�
mundo" e do seu lider Ger- que vem cometendo e as

cino Silva, cujas derrotas, perseguições contra os fra,�'
sucessivas, infligidas __ pelo cos e oprimidos. Porque -do�
sr. Osmar Cunha, lhe cau- fortes êl-es correm na cer

saram o despeito e a inveja. ta ..•

Tantõ que o sr. Gercino I

deiramente de "éabeça in

chada" como se diz na gi-
ria, com as derrotas que
lhes infligiram os pessedis
tas nas eleições para a pre
�sidência da Assembléia Le

gislativa 'dó Estado.
Daí as nofícias deturpa

das que vem aparecendo no

"Diário da Manhã", procu
rando lançar joio no meio

pessedistá 'que se cáracteri-,

za pela firmeza de princi
pios de seus representantes
nas casas do legislativo es�

tadual e municipal.
-

Capela "de· S1a. Filolena
Há

. v�,�i�s .

semanas, fo-I �s obras, montarão :em
ram IfllClaaas as obras de Cr� 63.000,00. -

restauração da tradicional AJUDE A RESTAURAR A

Capela de Santa Fllomena, CAPELA!
em·Praia Comprida, -na ci- "Santa Filomena alc�nça
daoe de São José. pc;ra os seus devotos, favo-
A cobertura central Ja �p.s de todõ o gênero. Ela é,

foi substituida, faltando a .sribretudo, padroeira dos
:lc �ado direito e, da capela- doentes; consoladora dos a-i
mór, flitos e auxílio poderoso dos
O fôrro

-

da abóbada cen- estudantes em seus exa-

Partido SeL1al DelDcrítico
Eleito B dlre16rlo de Mondai

Mas v povo está de so

breaviso para �s mentiradas
do jornal do sr. Governador
e já conhece as suas artima

nhas e tiradas dem�gógicas.- Em Mondaí, novo ��nicí- Jherme Marquardt.
"O Diário Oficial da NIa- pio do Oeste catarinense, I Primeiro Tesour�iro

nh.ã" em sua edição do dia realizou-se em 22 de mar- Arthur Adolfo Dhem.

14, por exemplo, procura ço ,último,' a primeir'a con- Segu�do Tesoureiro

lançar o vereador Osmar venção municipal do Parti- Hugo Lmo dos Santos.
IraI está quase pronto e se- Çles".

do Social Democrático, pa- MEMBROS
Cunha contra os seus com-

ra eleicão do seu primeiro Higino' Tauffer, Erich !':l ofertado por um grup() Invoque-a, e receba os

panheiros, publicando em diretório. Num ambiente d� Glufke, Gervásio de Moura, d" >:enhoras, cujós nomes .seuslavores.
"manchette" que o lideI' do enorme -entusiasmo -e �ibra- Arnaldo F. Blank, J. Au- �pão div.ulgados oportuna- Mo'vimento geral da
PSD tI'nha contra SI' oS pro'� cão democráticá, foi eleito �usto Sulzb?ch, Alberto

t
-

-

t'
-

k 1 k B
men e. esourarla:

� diretório muní�ipal que Hoc , Cal' os Migos i, ,

er-

prios . correligionários, na I 't ld R h 1 AI" As lâmpadas da cw:; da (Receitar�-
-

ficou assim constituido: o o usc ,e , º I S I o

maior e mais deshragada MESA DIRETORA Horst, Alberto Giordani, abóbada central, em núme- a) Produto de
mentira dos últimos' tein- Presdente _ AbíliQ Da- Octávi�ich, Eugênio Lu- 1'0 de 144, serão ofertadas festas '. :-. .. ��mo,oo
pos. . . ronch. 'ch�si; The9baldo A. Mit-

_ pOI' um grupo de doze se- 1::) Contribuições
A votação do requeri- Primeiro· "'ice-presidente Atmathnr.r,· GS�hrml-al1� F'KUdn�el, ,nhores. I publicadas. . 5.197,00,

_ Thomais :g:oproski. . ,� .. UI' C U z�e Je el'lCO
mento do lider pessedista Segund'o Více�presIQente Nlcolau",pe:ttenborn. Outros aspectos das,obFas Total .....• 19.997,00

-

na Câmara Municipal 'teve
_ José GiordanL' ;') serem realizadas: Substi- !I'h,nde suas esmolas par':

a seu favor os votos de to- Secr,etário Geral _ José IUiçâo de nove janelas; re- Em FlorianópoITs: Profa.
dos os seis vereadores pes- Edgar Eckert. ,A,MOR bôco por fora e, -em partes, .M. Glória Mattos _:: G. E.
sedistas presentes, que não Primeiro Secretário - O amor não é uma pa- per dentro; pintu:ra pOI: den- Lauro Müller.
comem gato por lebre.

Frederico Carlos Kreiser. lavl;a profana é uma pala- tro e por fora; instálação da Em São José - Sra. Ze-
>.

- .•. - - . 'Segundo Secretário_, - .'• o

O despeito do 30rnaleco Pedro Alvino Jungbluth. vra prof,a�1ada. h12 elétrica e ou os repa-' pir Gerlach,.- Praia Com-

provem Tesoureiro Geral - Gui- Lacordaire ros, (:irida.

I

Os srs. deputados Estiva
lete Pires e Walter T. Ca

oposição.
que

Democrático na Assembléia

Legíslatíva.
Essa decisão, com - ser

honrosa para ambos é
-

so-

1ade na direção parlamen
:ar de Uma oposição finca-

,_\ �

.lamente .cpnstrutiva,' por-
�ue sempre atenta aos inte
:ess€'s superiores do 'Estado

. J seU-:pre vigilante' contra

.'s golp,es do Executivo;' in
elizmente a cada passo
ü:ntados, em benefício- da

politicagem. 'De taI modo o

óeu papel- de conautor opo-

gricultura.
Em 1953, o prestígio do

poder legislativo, sacrifica
do e traído pela ação irres
ponsável do Presidente da

Assembléia, teve-na condu-
rd vertical e na

. resistência
desesperada do preclaro lí
der pessedista a sua força
de recuperação, avolumada
salvadoraments pelo apôio
sempre decisivo quê lhe
deram os representantes da

, .

,Elemento de primenra li.
nha, o deputado Walter _Te-
nório Cavalcanti, na vice

liderança, foi-lhe auxiliar

indispensavel nas grandes
batalhas parlamentares. Se-
re� mas enérgico e vibran.
te, culto e combativo, lea
líssimo aos compromissos
populares honrou seu pôsto
dignificando-o com a sua

(onduta, com a sua inteli.

gência, com a sua bravura
.

e com a sua fidelidade ao

mandato.
,!cíonista impressionou que, A recondução de ambos

-

Em reunião no Oeste, o seU aos cargos foi, sem sombra
,lustre nome foi aclamado, I

de dllvida, pto de justiça e

púI' unanimidad-e, pelos pró- de sabedoria política.

O "Diário Oficial do Estado", nO. 5.115,
do corrente, página 2, publica o seguinte:

"DEPARTAMENJ'O DE EDUCAÇÃO
Portaria de 6 de abril de 1954

O DIRETOR RESOLVE
� Repreender: ,

Nair Haberbeck, ocupante- do cargo _dá' classe
"P" da carreira de Inspetor Escolar,' . dO', Quadro

Ún,ico ?o Estado (45a Circunscri�ão Es��lar--� Floria
nopohs), por lhe ter desrespeitado,- em: seu gabine

-

te de trabalh.o, no dia 26 de março do corrente".
Eis aí! Magistral portaria!' Um,;.gitta,sia,_no,·m�s-

11)0 daqueles cujo diplOJ;na venha do Rio, -pOr oora
e graça do Prof. S�vio Oliveira, ou seja obtido �or
correspondência T não assi:n�riª êsse' �to; Aquele
por LHE TER DESRESPEITADO, partido da ,su

prema direção do Ensino catarinense; está- d'apetit-e!
D'arromba! ,i';.

A usança dos verbos 1'espeitar e desrespeitar
é diária. Ignorar-lhes os ,regimes, repreender os

outros e desrespeitar a gramática, tudo ao mesmo

tempo - já é trabalhar! Ufa! O vel�bo desrespeitm'
é trànsitivo. Desrespeitá-lo-á quem lhe der objeto
indireto! Com êle é só no direto! Vel'bo austero, de
costumes morigerados, não come bola. Nada de
dativos e.. presentes quej,andos, que não os aceita.
Desrespeitam-no os que lhe não respeitam as exi-

, gêllcia,s das formas acusativas!
.

,
Da direção do Departamento, respéito-Ihe a

portaria. Respeito-a também. Mas peço que não

d,esrespeitem a gramática. Respeitem-na e respei
tem-lhe as norll!as.

A funcionária,. repreendida está -vingada com
esta nossa repreéllsão, pela portarIa repre�nsrvel,
à autoridade ,repreensiva, repreensora ou repreen-
dedora.

�
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