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Em Sã� Bento do Sul já
est'ú em funcionam�nto o

ginásio 10c�L Acontece, po

rém, que o 'prédio onde es-
-

tá instalado o mesmo.." não
oforece condições. padagógi
cas necessárias. Daí ara,

são porque alí _está a título

precário. A vista disto, u-;ml
de comissão de abnegados de S,

.H. 11.879 _

f

-
"

Florianópolis, Domingo, 25 de Abril de 1954
-

Aliança 'de D. Pedro I
doada - pela Suecia

Que s tão Reforma:
.

-.

I· I ,'N·
�

,
nos' Escritórios' CllDercials

.:

com loroa ,IS as em I�aragua R�O, 24 (V.A)- O,.,· ,iestão d,ir�tame�te sub�rdi-
NOVA IORQUE, ,24 (U. Respondendo às garan- de

.

ráti d
fcrItorlOS comerciais do Bra- Inados os escritorios Há al-

moc icas no caso e I
.

. ...

P.) _ A Sociedade Intera- tias manifestadas pelo pre- ,Hernan Robleto e Pedro silno exterior sofrerão uma gum tempo, "o sr. Miranda

mericana de Impr�nsa. ins-' .idente de que a transmita- Joaquim Chamorro, que Iréorma completa, segunda IN�to, dir-etor do DNI, anun-
taloíl ontem [unto ao go- ','..ào do caso se efetuará de ti do i t Id . -

d
.,

t d T d
..I, '

, c�n :�ua causan. o lnqU}e a-
I
ecisao o rrurus 1'0 o ra- dou me idas de moraliza..

, vêrno nicaraguense para lCÔl'QO com as normas de- ao 1 d
"

';c a Imprensa rvre o con- balho já comunicada ao sr. ção com a realização de con-

que sejam rápidamente exa- mocráticas, o presidente da ti t Resneit I'
'

.
crédito especial em favor

'" men 'e. espei osamente G t ;1' V P

d d"
� ddeu

10 argas, ara os es- cursos específicos para os da t
-

d G'· , .

mina as as enuncias con- :.:>ocie a e ..Miguel Lanz Du- .mploramos a V. Excia.que,
cons ruçao e masio.

di t "d
-. "

.

t d M" di
.

1
. ':1< Itudos preliminares sera de- novos funcionários. Com a

-
Art. 1° - Fica o 'Poder

tra os, Ire, ores. e-jornais., .et, o ,exICo,. isse em "te- ace ere a investigação e que
,'-

acusados' de conspiração' legrama enviado a Somoza: dê a conhecer prontamente :signada uma comissão cons- reforma agO'�.I,l ,�planejada, Executivo autorizado a a-

contra o' presidenteOAn·astâ-.. - "Apraz-nos saber que.S. à. imprensa e ao público to- tituida de, três membros, novas medida� �rão estu- brír, por conta do excesso

sio- Spmõz�. Excia; respe}tal:á as normas dos Ç>S fatos logo que ocor- que trabalhará em combí- dadas, prevendo-se uma re- I
de arrecadação do

-

corrente

-erom, a fim de que Roble- ,naçã� com o DNI, ao qual estruturacão geral. I e�ercício, um crédito espe-

to e Chamorro sejam exO'-
.

•

�
.

cial de duzentos mil cruzei,

:;:�:�'n�!Pi�;::�,;m a; Demissão do' Presl·d'enle I ��:ad�:$.���ii:�'��;�n'��
processo". _. i çao

do Ginásio �'Sao Be)1·

Robleto, proprietário do do 'lo·si de-Re'
._

,
to", da cidade de SãO' Bento

jornal "Flecha", se acha re- s'seguros' do Sul' -

f'lrgiado na Embaixada de .

.

,

• ,. '
.

Art. 2° - A .importância

Costa Rica. Chamorro, díre- RIO, 24 (V ..A) - neve- tituto de Resseguros, sr: a que se refere o artig,o an-

tor de "La Prensa" se acha h a "Tribuna da Impren- Paulo Câmara, mandou en- terior, .será entregue à Co

encarcerado'. I sa" que o presidente do Ins- '-tregar, terça-feira, no Cate-
missão' já constituída nà-

",
'

:
did d- d

. quela cidade sob a denomi-
te, o seu pe 1 O' e errus- de

-

nação Comissão "Pró
são. Na carta, não' explica
os motivos de sua atitude.

RIO, 24 (V. A.) - Foi .,e encontram -hoje dispor
recentemente noticiado na sos nas côrtes da Noruega,

imprensa de Estocolmo que Dinamarca e Belgica,

o rei da Suecia autorizara dl clarou aO' repórter o refe

a doação ao Museu Impe-' -ido : membro da Família

r.al de -Petropolis da alian- . Imper-ial do Brasil. Encon ..

�,a do matrimônio' de D. trando-me, a convite de mi ..

?edr�o I com D. Amelia de. nha prima a pricesa Sihylla,

Leüchte�berg. Essa reli- na �ôr�e d� Su�cia,'
.

inda-,quia hístOl'·íca foi descaber.. �;Llel da eXlstencla no Pala,

1�' _pelo príncipe D. Carlos ':!io R(:!al ou nos Museus do
·.::'nsso de Saxe-CoburgO' e Estado de objetos relacio·

D-ragança, cínando, em visi- nados com o Brasil e com

t8
_

ao Nord-iska Museet, t'- meus :;tntepassados. Foi as

x:ill'linava varios objetos' sim que tive noticia_do anel,

q.ue ali se encontravam á que dependia de identifi·

espcra de identificação .. i\ ":-ilção, pelo que me disse

diança é fo�mada per: dàü� ttam. ,'_ ,

'

__ � :, '.:J'
.

circulos, que se' éonjugam
-

f no interior Sé encontra a IGangslerismo '_
inscrição - "Pedro I- Impe- _' li

- ,

I

l"adar; Amelia de Leuchten. no ,·RIO
h r:g; 2 de ah\)sto de 1929'�
HERANÇA DA IMPE-

RATRIZ

saram as coisas.

A aliança de nosso

.11eil'o Imperador é um dos

l:umerosos objetos herda ..

'

dos pela rainha Josefina de

�'ua irn1ã a Imperatriz -do

Brasil, os quais� trans[uitj-

dos por sucessão de família,

NEGADO INDULTO

RIO, 24 (V.A.) - ° Sin
·êTno, cujo objetivo -é. evi�

'ic:lt" da Estiva de Miné=-
.ar novas' emissões atrávés

mes americanos nesse gêne,
roo Foi vitima o tesoureiro

Orlando Borges Ribeir�
sendo acusado José Jorge
presidente, com a conivên

cia do conselho fiscal da en'

rios ;foi local de uma ver

Em busca de detalhes SO.. cladeinR cella d a·- g t
.

. .' . 1
. e I:>"n s ens·

bre a notIcIa apareCIda na
mo, ao melhor estilo dos filo

,,;<:" capital sueca, pôs-se are ..

),:ortagem em contato com

(. principe D.· Carlos de'

Bragança, justamente o au·

tal' do precioso achado, que
nos explicou como se pas· )( as-corpus' ao ex-capitàc.

l\dio Regis do Nascimento,

omente para que seja jul
:pdc pela Justiça militar r-

1::l conformÍdade da' legis
lar;i'ío em vigor na ocasiãn

.�rri que foram cometidos os

ltOS_ de espionagem atribui, ..

,1ctc ao criminoso.

F:;se julgamento tinha si·

Livr!:!lmeo4,o
to, alegando tratar-se de um do adiado, e foi agora con-

U • C::1S0 político. c1uido.

��D:�::�o�aIS 'GR'EVE DA CRUZEIRO
. Ponto morto. Parados 39 aviões

RIO, 24 (V. A) -' Em
. �IO, 24 (V.A) ,- con-1 sihação e xue, portanto, se

sua reUl1lao de ante-ontem tmua em ponto morto a gre- m�l'ltem' fl'rI1"
�

,_
.', •

• A'
<l' "e en1 seus pon-

o Conselho PellltenCWrlC, ve do pessoal de voo dos tos de vista, não' abrindo

0IJinou pela con�e�são de Serviço� Aéreos Cruzeiro do Ill�lão de liberdade de escoo

Lv�'amento condlCIOnal a Sul. Tnnta e nove aparelhos Iher seus -empr g' d
,

e a os.

oom: Ijelbe Mascarenhas da companhia permanecem

de Morais. paralisados, causando gran-
A decisão foi unânime" eles transtornos aos trans-

EM JUIZO portes. Dedarou o sr. Edu-

Êsse pedido deverá, ago- ardo Cossoernelli, advogado
1'<1 ser apreciado por s,ua da Cruzeiro do Sul, que a

vez pelo juiz da' Vara cre emprêsa não provocóu essa

Ex.:�uções Criminais. Se
€�te estiver de acôrdo, a

assélssina do filho do lna1'2-
chn1 Mascarenhas de Mo
rai" será posta em liberda�
d,�·.

tidade. Ante-ontem, à noite

v tesoureiro foi arranc�d(
de sua residência e metid(
num carro e levado à forçt
para a sede do sindicato, on
de foi forçado a entregar to·
dos os valores guardados no

cofre. A policia negou-se a

tomar conhecimento do, la,

'Promoções
no D.C.T.
RIO,2.4 (V.A) - O pre-

Na semana que passou o sidente Getúlio Vargas as

Presidente' da' República sinou decreto na pasta da

Ilegou indulto a Helbe, ba� v·
- dlaça0 , promoven o, por

f:(�ado no parecer do Cons,_"-
11

mer,ecimento diversos tele-
10 Penitenciário. O meSlr.O'

Ce)IJselho, vem, agora :)'" grafistas, compreenc,lendo ás

cpinar pela liberd�de con-
classes N, M, L, K, J, H, G,

diciQnal de Helbe. F e E.

prosseguirá em 'seus coni:ac-

tos A cOlnl's a- .'
mille ChautenlPs, primeiro

. s o, que e com-

posta 'de peí"sonalidades da I �in�s_tro f7"ancês d� pré-,·

naveo'a,ca-'o d f' _
I:>uell a, voltou a Pans, de ..

I:> ,
e as lnan- . ,

'cas pas o I 't d' I pois de 14 anos de exilio vo-

. "10'
S l OI o "laS nes- , . , .

LIMA, 24 (V.A) - Um ta 'dad' de" t"
luntano na. AmerlCa. Chau-

,

,Cl e, on ' man eve

Violento tremor de terra I conver
-

.

-

. - tcmps foi julgado à revelia

,

. .

'

" saçoes com 1'epre-. - - .

( ;;

fOl sentIdo ante-ontem as sent t' d tI'"
e condenado a 5 ano" de

.

" ap es e es a elros

20,25 hóí-as, �In Lima e 'ar- navais. Depois da su'á v'isi-
3ão como ex-membro-d(

pedores, produzindo pânico ta ao Ruhr, ii comissão bra-
v-êrno de Petain, pelo 1

d€Vl'd
.

t 'd d N' ;lto org'anismo J·udiciári.
.

, _o sua m ens� a e. ão sileira deve entra� em cem-

:foram assinaladas Vitl' l"Yl•• as
.

'1"
_- " na_ção, depois da fibert�'iao

- tacto com os ,esta eiros na-
, da França. A sentença, ago-

vais de Breman e de Cux-

RIO,24 (V.A) - O pre
S'idente da República assi-

.
'

!lóu decreto na pasta do
Tl�abalho nomeando o novo

presidente do Instituto de

Aposentadoria e Pensõe!'i
dos Trabalhadores em' lUa, 24' (V.A.) _ Tele .. ni�tro da Ae,r�Ilál!tica:

.

tícias de Belgr-a�o informlpn

Tran."portes -e Cargas (I. A gramp,s -chegados de. Belém 'Aéreoclub�'::c1e Sarandi, que o g�vêr�o iug'oslavo pa-

P. E. T. C:) que se achava do Pa,rá informam que UI))' tio Estado do Rio Grande do d' t
.

l'ece lSpOS o agora a con-

vago desde a exoneraçãe do garimpeiro do municinio de ç: 1 l"t d t'
-

"-' �u, SO lCl an o au Ol"lZaçaO cardar com a devolução da

sr. Roberto Acioli, atlial se- 'Mal',ambá achou .u)'n
.

(Úa-
, - para funcionar:

cretário da: Educação da -mantê �e quarenta ê oito

:prefeitura. A nomeação pa- quilates. A pedra é belíssi
ra a presidência do disputa- ma e o seu valor foi calcu.

do instituto recaiu
.

no sr. lado em um milhão e du.

Ivan Rodrigues SerzedeIo:

Lelras de Tesouro
-

com boa aceifação
RIO, 24 (V.A.) - o Ban

'u do Brasil, em apenas três

lias" já conseguiu colocar

etras�de câmbio do Tesouro
.'�acional no mont",n�e de

luatrocentos . e cinquenta
1ilhões de cruzeiros, o que
testa a-- boa aceita�o dés�

�"'�',}>!lêi���.�iLl11i-l
\)!are,s f'oram"p-a�os 'de Jll-

.

'-
.

�
•

I( :-

. :)s, ,antecipadam'ente Isto é

;0 ato da substituiçãõ d�s;-'
ls-bonus. O plano do 'go-

Sabe-se, porérn"que é moti

em-
vada pela substituição detesta modalidade de

lJréstimo público, aseende a

um total de qu�tr.o biliões
:le cruzeiros para fazer face

1S �ecessidades dO' numerá
rio constante dos COl}1prO

.nissos oficiais.

dois técnicO's do conselho' do ,

InstitutO' por agentes de

confiança do' sr. Ge,túlio

Vargas. '

Será julgado pela
,Justiça Militar

lél Argentina, �eguiram an·,
nas

f,e-ontem paFa a'América do. '. _

'1 b' d d"
antigo campo de aVlacao

'::'lU. a ar o o navlO a mo..
,.

,

t' "ALPE" O
., descobriu, no interior de

0]1' • S

annU31'3,
-

- ."

_ 1 'h '
uma casa em rUlnas, do<',

s<\c um sementa c amaoo . ,,'

-

'''8 1 ,,- h
Slers contendo milhares de

a ma- euma eguac ama,. , .
'

d "M'" h" O
. . I

fICb.as medIcas e de saude
,! 0JlrlC. s amm3l.'S

d
.

d
_

'
e aVIa ores e <lUXilia'!"ês

s('rao entregues aos preSl·

I f' ••

'

:l t V P'
emmlllOS da RAF. Essas

en es argas 'e erO'n, f' h
. ,

t· d' . 't' d
.1C as, feItas ha anos, esta-

por mo IVO a VISl a o pre- ,

':d' t d Lib' B
vam espalhadas pelo vento

_,. tn e o ano ao Jra-, ". � (

ate a beira da estrada q{le
vai' de Dovel' a Deal, �)as
sando nas proximidades do
campo, e mencionavam no

tadamente um certo Ullmero

de casos de abordos entre
, .

os membros do pessoal, fe·

hIO, 24 (V. A) - O Su-

.Tribunal Federal
�or.icedeU ante-ontem "ha':

_;il e Argentina.

Violento
tremor de terra

fuga para o

ocidente
BERLIM, 24 (U.P.) - O

Co;nando da Policia de Bel' .. minino, assim como "ca5')S"
lim ocidental anunciou, que l'

.C!ver�os ocorridos a nume-

os soldados russos abriram

fogo contra dois agentes da
Policia de Berlim O'riental,
os quais se encohtravam 'de

sarmados e que desertavam

para ó oeste. AmÍ)O's fica-
.

ram, entretanto, ilesos. Ó ti

roteio ocorreu na linha fron

teiriça onde os agentes·poli
ciais, vestidos de civis, fü-gi.
ram para <;> setor britânico.
Os desertores pédiram à Po-

i .

lida de Berlim ocidental a-

spo polítiCO e foram entré:.
gues às autoridades ingle
sas para interrogatório.

RIO, 24 (V.A) - PrO'-

N,ovo Presideote
d'o ·,IAPTle

nem danos.

Mais::um"
aeroclube

Dla'mante de
48' qUilates

.

cesso despachado pelo

Projeto- de lei "";;r .

Autoriza a abertura

GinásiO' São Bento", que

pres�ará conta da aplicação
da me�ma, ao Estado, f-len
tro do. presente exercício..
Art. 3° - Esta lei entre.

em vig�)l' na ,data da sua

publicação, revogadas as

disposições em contrário.

S.S. em '22 de abril . de

Bento do Sul, contando com

l valiosa cooperação do po

vo, iniciou, naquela cidade,
/

.1 -construçâo de um prédio
�111 condições técnicas, pa,

["3, nele, ser i�stalado ores,

pectivo ginásio, que terá t'

.Ienominação de "São Ben·

lo". A construção, entretan
to, que está em adiantad ... _

estado, ficou paralisada (,fC

virtude da falta de verba,
.Nada mais justo, portanto,
do que o Estado ir ao el,'

contro dos desêjos do pC,V(.

de São Bento do Sul, auxt,
liando a construção -do pré
dia destinado ao se.. giná
sio. Dai a razão do presen

te projeto de It'J, que há de

encc;mtrar o apoio dos nos-

30S pares e, (.}lortunament\!,
do Chefe c 3 Poder Execu

tivo. Apr .!sentamos, tam�

bém par:.. perfeita ilucida

,;ão do estado da obra, uma
:;érie c,c fotografias .

SS. em 22 de abril de

1954.

Antonio Gomes

"I,eicla

de Al-

a

A estátua de José)oa-

comprometedor�s arquivo�.

Independência Brasil,
domina a praça da cidade

de Ouro Preto e onde, �o
dià 21 de abril, foram pro-

1110v'idas
-

diversas homena-.

gens à memória de Tiraden-

'tes, em atos que contaram

com a pi-esença do p�siden
te da República, sr. Getúlio
Vargas, de governadores de

regressou .••

PARIS,24 (U.P.) - Ca-

Navios de pesca
para o BrBSII
RIO,24 (V.A.) - A Co'

missão Brasileh.a encar�ega ..

da de encomendar aos es ..

taleiros .navais, .

alemães e vários Estados bras,ileiros e

de outras altas autoridades.
holandeses, varios 'Qaviv,
de' pesca munidos de insta,.
lações frigorificas modernas,
(_leixou

.

ontem Hamburgo
com destino à Renania onde

CHAUTEMPS

haven.
ra, não tem mais efeito, mas

Chautemps perdeu todos os

_;eus direitos civis e não po

derá candidatar-se a postos

po!fticos.
Zooa A' de
Trieste ",

mi-

o RISO DA CIDADE...

.

.,��.�
.

.,r/�?) J

�==:::a ))\/iI

ROMA, 24 �U.P.) -=: No-

j)

"Autorizo �onà. A de Trieste à Itália.

o f�\ncionªmento do AerO'-
l;'fi �'J -

-

clube de S�l�tm.?í (RS). na recusaram-se, 'contudo, 'a

forma do Decreto-Lei n. confirmar 'àu' desmentir a

zentos mil cruzeiros. 2,961, de 2.orJ,�1941".

Os meios O'ficiais italianos
UDENILDA - "Ninguem

me ama·... ningllem
me quer... Tú... so

lo ... tú ... "
.

Eoticia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 25 de Abril de 1954 o ESTADO

'.-._'

-DIVINO
<

'

E O mais macio" d'e tedes I"�

TRAV,ESSE-IRO DE MOtAS
._ �

\ '

�\' ,

;-
. :..;'

f_,. : ',' J.

••
,

J

/ ---

..

�
,

t
f
I

I

f'.'
.

/
/'
/

Nenhum apresenta' .tantas qualidades por preço'
tão reduzido! Dotado da revoluciondric "mola

';'ógica" - inQefor�Óvel e resistente, ..

oferece sustentação anatômica!

,
. .I):IVINO.·

a ,garantia de um sono tranquil"o I

,

O aniversário é' nosso - mas o presente é poro
você! E venha buscá-lo - é a famosa "Dupla
do Sonho Divino"! Dois 'maravilhosos: produtos'
fobriccdos pela PROBEL -;- a máior. fóbricó ,:á�, ,'�
€olchões de Molas da América 'do -Sul!
E veja: não é preciso mais de Cr$ 50,00, para
ter êstes produtos cmcnhõ mesmo .ern sua 'cosa!
Apenas Cr$ 50,00 de ,'en'tr;oda! fr formidável!

'.1

o que há de. mais fino nf? gênero! Moleta especiol e

estofos dà m�lh'�r, procedência! Absolutamente silencioso,
não empelota, 118m forma burocos l Revestido de tecido
de primeiro quolidcde l

' �
.

"\��j1
.........':.: d

• -i

, ,

,
....

,
A

\

" ,1

..

2";

';""'''ON:DE O SORTIMENTO E MA',OR •• � E O PRECO MENOR I
,_ '�,.r' ..

.
�

.
'

,'."" : Rua Troiano, 7 e 33 FLORIANÓPOLlS-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .STADO Floriàn.ópolis, Domingo, 25 de Abril de 1954

BSTABQ � � 'U.S.B.C.A.P.
de It�aí
\ Com multo prazer rece
bemos a comunicação abai- -

.

"

xo: '.""__

- "Itajaí, 19 de-Abril' de
-

195�
E' com prazer que _ parti

eípamos á Va. ss, à cons

tituição da atual diretoria

que irá reger os destinos
da UNIÃO SOCIAL E BE

NEFICENTE DOS GHAU

FEURS AMADORES E

PIWFISSIONAIS DE _lTA-

NO _LAR E NA SOCIED l'DE

ASSIM SEJA
I A' Ivone

Perdidas sombras; perõepções passadas.
Passadas percepções, almas errantes,
Folhas vazias, letras apagadas,
Estrêlas tristes, não mais tão vobrantes.

Ofélicas bondades reveladas
Depois de mortas,' ainda nos levantes
Envelecidas por ,dores aladas,
No meu sacrário morrem soluçantes,

'Úmidos olhos não mais 11:1e comovem.

Do infinito, todos os dias, chovem

Beijos e abraços da lua serena.

E além de tudo mais, um amor santo

Por ti eu sinto, ó meu amado encanto,
Virgem mística, lívida acuçena ...

�'AZEM ANOS, AMANHÃ
.

-

- exma. -snra. Ilda ter-
tandes, esposa do sr. Cél.
\ldo Fernandes, da Reser-

_I, / a da Polícia Militar;

, t .
-;- Menina Eliana Avila; rio Marangoni

"l
\t I'

- Sta, Dilma Silveira, 2° Tesoureiro: - 'Heitor

" .; �� ,:',' -_.1, . '\�U,ny��:��j��,'o, da A,Ssistência Mello
, _" Diretor Geralde.Galpão:

�;: t. 'l",'t' ,'" '-",',.r,' ��,ta., Ec}' Damianj,Li- ", "M' --=,
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-; --ç> "--� ,:"ii-iia"rà�io-teleg:rAfista;' "o_! d d B't
.

-
..

_ :,�
-

__
.
'."' .' 1: _.' ,'_ ',- ,.,"u:man o e rJ o

_

,:' '.�ffi ��",�:' �-",-;" Ú J'
__s.. A'glssé "Bêri'P'.' ;,da

'"

2t.' D.\:. t-
.;, '-, Celso. Sil

-, _, ',:,\_. '�,..
'"'

',�p-;e� '�Ey �l.;��'� .�.:�����e �l ';�_'" .�:�..,<
�
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" -!:."� -
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.

,._�
--

,- $.r(�R�o:nio-Ce:t;_',quéira
. �Di�.;td��SilO

.' 'rbli:'.Í'�sJ;lâo"· frente. - unica' Souza: ;-c" ��t�;' "::"'�:.t�',�,��ti�.:,�':;:��-�j!� 't��fáp_"" dê" ctlgodão, . cô'm -Sr. �;Ç61dôir Campos J)'iret,,;r: (ré' "Pú< �Cí-idade:
saia ,�1·9cJ.q,da dois bolsos Garofalís;" _.:. jhão., P!r�s'M�ch�do

_ , g1:�;ld�s com lapela e uma � Sr. Pedro Gonçalves; Diretor de '-Bandõ:
gola bein pontuda que _p-as- _

- exma. snra, d. Gilda ,. -,' "" > I -

" 'I
- CàP';'-'réseu":Múpiz?,-,:- Casa no Estreito, -�(\m

sa pélóJpéscoço e serve .de L. Lopes, esposa d'o sr. Eu- '--Ah:hoxal�ife:' .• � _"�GtlÍlher-
'alça. ,(fL_A) ,�

,

elides Ltopes, fUÍlciónárío�'�e Gha.pÜn ,",: -,
i --;.-;

condução lácir,"tendo água

'bl f d 1
. " - ,

'__'" c luz, três quartos e CjUill-
pu

.

ico e era; O�dor: ,.-;- .-'Drr,' Lenoir
'

,

FEZ ANOS ONTEM:' Varga� 7 ,�••__ ••

.al com galpao próprio
- Sra. :A�hina Tezelekis ,é0ns�lho Fiscal:;:';_ Are \�élra engarrafamentos:

.� pr. :É.�iCO C�uto, ad- da Silv�, esppsa do Sr. Aca-I M�rin;ebach .� Bergamino .

,Informando preço e Rua.
.

vogado e·' fUQcionário
. do ;:;io, Gonçalvés. Silva, .

alto I 'Sil�a _ AleÚles Stuart _
I

Resposta para Caixa
LÃ.P.I.; _' ,;' ";: ,'- -

�
, .

'

__\I�é�Qllár�o �das ,Firmas' Orlal1d�'Chaplin _ Augu;- f'ostaÍ n. 361.
---..

..� -e-xTí)a. s.nra. _d, Fra!)..;- ';arlos'Hoepck S. A. to Roberto Joacques
ç�ç� N0f.(>n_�fI �_��lQo .da .

",

9.8 cUínprimentos de "O Atencios�s Saudações.
Silva, 'esposa 'dQ "qr. Alfr.e�- _�STADO". PELA S. C. "TENENTES

_':':'d6,baihaééúo.,:d�;Silva> ,�.;:.� ,�.-
- '�- -, .<l

DO DIABO":..... �
j

.� • -.' -_ dr: \ .,f,.,_�:_r.:� , ;r-+
"_-

;

,�({' ..:-=- Sr., EÚri-eo-., �os,t�rfrd�? ..

UEbOS'CU,J13ES: Àgapitó- Veloso _ Secre-'
.;�� ;�!unci<inário a9- ::-, instituto' ;:' O Clube Rec�·eativo."Dei- �5rici Geral".-
"B'rasil Estado Unidós - �,���� Disso" oferecerá' hojee,

Corr'etor da Bolsa de V�_ •.aomi'ngo, no Clube Recrea

lores; ',t(i�� "12 de Setembro", em

-Menino João Abrahan Capoeiras, uma suculenta

Neto, filho do sr. Ubaldo churrascada, quando será

Abrahan, do alto comércio homenageado o sr. Alberto

local; derpert.

ÚLTIMA ,MODA

_
...-(},--

FAZEM ANOS, HOJ'E�.. .,.

� exmà. snra. d. Ana
Rita Mac}1ado Linhares, es

posa do sr. dr. Lauro Luiz

Linhares, Procurador Fis
cal d__Q_ Tesouro' Nacional

neste Estado;
- Menina Eliana, filha

do sr. Walter Cardoso;
- Sr. Raulino Horn Fer

ro, farmaceutico;
.

- Sr. Paulo Silva, Chefe
da Oficina Mecanica da Im

presa Oficial do Estado;
- Sr .. Nabuco Duarte

Silva;
Sr. Anastácio Kate

cips, do alto çomércio lo

cal;
-, Sr. Edgard __: Carnei�o

Sobrinh.o;
-exma. snra.'-d. Walky

ria Ramos' Moura, esposá
db sr. Manoel Moura, re�

presentante comercial�_
- exma. snra. Esther Sa

les da Silva Vieira;
- 'Sta. Walda Maria Ber�

nardes;

Eugênio' Vecchietti Netto
'"r

- Sta. Herminia Paéhe-

co;

-Menino Luiz Carlos

(ilho do sr. José Freitas;
- Meninó Hamílton, fi

lho ao sr, Antonio João; da
�ilvEira.

PARA AG)'UELES 'QU.� �

DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA

E EFkIE�CIA
;

PlHFi/CRÕ SEM /G(/1I1.
,

à comissâu executiva é sem

pre constituída pela Mesa
,

c, na falta de seus mem-
bros, pelos repectivos su-

plentes; tais 'atos;
Considerando qu-e as co- Considerando: que a anu- ria da Asse�bléia Legisla-

I'nissões nunca poderão de- lação pura � simj)les dos a- tiva do Estado de Santa Ca

liberar senão com a pre- tos e'co_nti�,ãtos em tela não tarina, para providenciar_a

sença da maioria absoluta é aconselhávd �erP que a relação de iodos os atos e

� os seus membros titulares AsSêmbl�ia, face pa!�ce--l\ /cQntr�to$, pára cumprimen

ou suplentes eleitos, segun- da s�a Comis�ão d'� eon�� t6 dOê têrmqs �delita Reso

do .a inteligência do Regi-, tituição, Legisl�ção e· �us- lução.

F '. I
mento Interno;

.

,tiça, sôbre os' membr9s �e

rlquezl' em ,erl Considerando que o artI- pronuncie;
_

.-

Vli�O Or8010tldo .
go -23, da Résolução n. 201 Considerando q':le, segun-

(SIIVltra) de 29 de outubro de 1951, do a inteligê�cia da atual

que reorganízou os serviços Mesa da Assembléia Legis

da Secretaria da Assem- lativa, êsses atos e contra

bléia Legislativa do Estado tos não obedeceram a dis-

na que "s-empre que os ser

Vêr e ,tratar à rua Vidal viços exigirem, e em' casos

I Ramos n'- 38. . especiais, e de-vidamente

justificados, á Mesa da As

sembléÚl Législativa pode':
rá contratar pessoas estra

nhas ao respectivo· quadro
desde que, dentro do qua

dro de funcionários, não en�

S .. C. Teaeates
do Diabo' :'
Recebemos e agradece.

P&x, � ideal -para 'lavar as roupi
nhas que tocam a pele delicada dos
bebês. Póx contém poderoso deter

gente e desengordurante que tira

tôdas 8S partículas de sujeira em

-

poucos minutos e s,em esfregar. 'Da8
roupinhas do bebê à lingerie da

mamãe, nenhum produto- limpa e

alveja tão suavemente e tão
_ depres

sa. Póx é a solução mágica para
muitos problemas de limpeza DO lar.
Comece, desde hoje, a lavar sem

trabalhar tam Pôx,

NO TANQUE OU
NA MÁQUINA D__E
LAVnUSE PÓI

---'""'-.

também é,e.-"c(!l�lte Tia cosinha.

para I«�a/; pratos, ,copoa,
(aUu;-re'j,- etc.

.

_
mio te;', rival para.-l{mpar

� banheiras, pios, ladritho«; pisos.
em pacotes.pequenos eh '2008'
te grande« de 1 klf.

mos seguinte comunicação:
..:__ "De ordem do Sr.

Presidente desta Sociedade

tenho a honra de levar ao

seu conhecimento que, em JAí, para o ano social de

.. data de 21 de março, elU 1954._
..,

Assembléia Geral Ordiná- Julío Severino da 'Rosa

da foi eleita a Diretoria, '- Presidente

que regerá os· destinos des- Genesio Santos -:- ViCê-,
ta Sociedade no período de Presidente

j954-1955, estando assim Vicente, Filomeno _ 10
constituída;

Presidente de Honra: -

Dr. Paulo de Tarso da Luz

Secretário

Onildo de Andrada - 2°
Secretário

Norminio Silva - 1° Te-

•

de Santa Catarina ..

i A Diretoria da Secreta-

Dê-se ciência.

Cumpra-se.
Palácio da Assembléia

Legislativa dó Estado de

Sahta Catarina; em Floria

nópolis, 14 de abril de1954.

Oswaldo Rod1'igues Ca-'

bral, presidente.
Lenoir Vargas Ferreira,

1° secretário.

Elpídio Barbosa, 20 secre-

Fontes

Presidente: - Dr. Thiers soureíro

José Tal�quino - 2° Te

soureiro

João Simão - Delegado
- do Ponto.

Fleming
10 Vice" 'piesidente:

Milton Sullivan
.

20 Vice Presidente:

João Silva

3° Vice Presidente:

)thoniel Segundo Diniz

Secretário Geral; - f:..
.aplto Velloso

10 Secretário: - Menotti

)élPetriO' Diogiacomo
2ô'�:Secretário: :.._ Manoel

Gomt�

Aproveitando a oportunídá;
de que se ,nos 'apresenta,
reiteramos 'os prot-estos de

muita estima e-elevada cnn

sideração. ,-. ,'-
Julio Sev�vi1io,

-- President-e
Vicente Filomeno

de Santa Catarina e. o qua- posição legais

dro do seu pessoal, determi- tais,

tário�

'RESOLVE:

Suspende)', _até ulterior

deliberação, do Plenário, os

ef'eitos dos atos e contratos,

P.articipação
contre solução";
Considerando a existên

cia de atos r€lacionados

com nomeações, promoções,
designações, contratos, den
tre o funcionali�mo e· pes

soas para prestarem, ser-

NÊYDE MARIA PEREIRA SCHIEFLET
-

e

WILSON AUGUSTO DA COSTA SCHIEFLER

têm o prazer de parficipar aos seus amigos' e pa

rentes o nascimento de sua filha WANDA EUNICE,
ocotrido na Maternidade "pr. Carlos Corrêia", à 18 do

corrente mês.

Fpolis., abril de 1954.

A,VENTURAS DO

Comissão de Sindicancia

Domingos Azevedo Bra

ga, Aldo Athaíde e Rica-rdo
Silva.

Orador
Abílio Pereira .

1° Tesoureiro: - Deme-

cretário".

Vende-se
Vende-se �ma

-

mobilia

de Sala de Janta�.

CASA

\-'ende-.ce uma Ca·." súa

à Rua Ruy Barbos�, -nesta
C. q:ital.

Iuf'Ormações com Co Tu

i' (;95.

AUXiliar Administrativo
e Escriturari,o do SPF

I�scrições abertas a partir de Junho. Exames

ainda êste ano. Prepare-se convenientemente pa

ra estes concursos, estudando' em pontos prepa

rados por e:�perimentados professores neste ramo

do DASP. Precos: - Aux. Administrativo Cr$
300,00 - EscrÚurário Cr$ 200,00 Porte Aéreo

mais Cr$ 50,00 - Façam seus pedidos ao I.N.C.A.-'
- Praia do Botafogo 526 � Rio. Atendemos pelo
Reembolso Postal.

.

(Recorte e remeta-nos êste anúncio - 199)

-_;Jtf
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'E s P O r t i vo'
��"�"�"�"�Q�.a".'.'''''''''''''''�7.,.'..n �••g lii�..� .

;

�O "-ur8" /,rmnte" 10 .', Campeã
·0 "stadium" da GRANDE INTERÊSSE PELQ ,SEGUNDO JOGO DO CAl\IPEONATO DA CIDADE"

Praia.de Fôra será pal- EM QUE'SERÃO ADVER$A'RlOS ATLÉT rçO�K,PAULA RAMOS'-' BONS VALORES

co, na tarde de hoje, NA DUAS EQ:PIPES _' NA ARBITRAGEM, O MAIORALDA ,F. C. F. _ PRELIMINAR
de um bom espetáculo

'

>'
'

PREÇOS
-

" .'"
-

"

futebolístico', emque,
'

serão degladiantes os, Paula Ramos e"Atlétl- ausentes. ,O ataque já AJípio, E'dio, Dilson,
esquadrões do Clube co' seja uma' das' mais póde ser considerado Enio, Walmor e Paté.

Atlético Catarinense e renhidas "e' sensàcio-. como formado definiti- ARBITRAGEM
Paula Ramos Esporte nais já disputadas en- vamente, ��c9m Osni, Continuando o im-

Clube- em continuação tre os dois trieelores F e-r n.a ri d o, E'riee, passe ne Departamen-.
ao Campeonato Citadi- que este' ano estão me- Sombra e Lauro, um to de Arbitros quanto
no de Profissionais. lhor ' constituídos .

e ataque respeitável, co- aos juizes, visto que os

Nà primeira rodada cem muito' entusiasmo' mo se vê. Hercílio tal- elubes de forma algu-
.registrou-se uma sur- e vontade .de levantar vez venha a ser lança- ma concordarão no pa-

presa como poucas. o- o título, o que é-diííeil, do, como,médio volante, gamento demilcruzei-

Bocaiuva, vice-eampe- porém, perfeitamente ao .lado de Frederico e • ros por arbitragem, os

.
ão do ano passado e I possível desde que os Cazuza. Soncini guar-. dóis clubes de comum-

franco favorito da pe- 'responsáveis pelos.dois necerá o arco, Quem aeôrdo resolveram es-

Ieja, tombou sem ape- clubes não se deseui- será-o companheiro de colher para a direção
·lação, diante da 'valente .dem um só momento Juca na zaga, com a do match e próprio
rapaziada 'do Guarani, .I(�o. preparo .técnico e, a�ê�cia de A�ela�do? presidente da f. C. Fo, INAUGURA-SE HOJE A NOVA SÉDE

pela �ontagem de 3X1.�,�ISICO\ de S�ilS rap�zes."ISa� somente. �a'lpItes. sr. Osní Mello. SOCIAL DO OL-ARIA F. C.

,HOJe efetua-se a se-l�' J)e um lado esta o. Deixemos 'RilMo or- C'PR�L!�I�ARI5 30 I Com a presença de 'apenas pouco mais de
gunda rodada. O trico- i\tlético,_preparado pe;. ganizar a equipe como om mlCIO as , '. t

.

d d
. I d . . " .

lor do Estreito estará lo' tenente Bilbao,
.

ve- 'melhor lhe aprouver, horas, teremos a panti- �u ?r.l a es esdPorhtIv.a.s . ?IS anos de existência
.

d I·· 'entí
sera maugura a, oje, la se revela como uma

fl·eü{e aO frente com o lha.baluarte do .elube já que competência não apre nmnar en re.os ,

16 h
"

, d
as

, oras, a nova se-
da' Praia de Fóra que d6S militares; Ao que lhe: falta. qua ros suplentes dos d

.

I d I t 'das lídimas expressões'
.' e SOCIa o va en e" _

'

vem de levantar o tor- 'siml)emos, está proble- De outro lado, o dOIS clubes. ." .

d S- V' rdo foot-hall menor de
o o " o

deâ IpIR'
, PREÇOS

gremlO , a rua ao 1-

nero-mrcro e 54, após 'mática a organizaçâe I
. an a ,amos que tem,

,
;

,

: cente de Paula nesta nossa terra.

equilibrada Iuta.com.o ,do conjunto que .logo ',c.oma:_seu pohtº, alto o t- , ..,-':.:::--_ -

.

Arquibancada Capital. Presidido atu-
.Avai, super-campeão . ruais cote]ará .com ,,OS éentr�-m�di8,., V.'al,ério,:L� r�v.;elaçao de, 53.. C"r$ 15'00. Espera-se que os

do �n,o pas,s.
ado.' ip�ul?í�oS� isto.pprq,u� ti�tla�

-

de .

�se.,l�c,i�;��1�:1F,;:�,'.'�,,�A,�,lJD?, da "": Meia Arquibancada ���:���r�7sl� �i�:ns�� !:�ej�s��;roj�r�ll�::�
. ,;;_�!e���se q!l� a pug- inao")Dg�,ao F�eà;,�i)... c�t�;rl����� )--q��()e;.",,: :,;;��:���tletIcana .

e:G��1 ,_ Cr� 10,80. Silveira, o Olaria com tismo .

. ,00 ,.�:_l�o 1D�S entre.' bel�r��,,��aa.it�d�� �·���1_;���:I,���m;�t'�+'.;' _ )
_

.

' MIlItares
.

nao gra-
, :_ .. ;", '

!"" .
•

.; :,.1-'
,'� ,as���Oll.. h:� ibas' ':noy�,:;_(�ldes, que defend�_ o dJ-!ados:-- e _Ci.7umças-

".,
'

',',' "',_'_ ..»:': .� ..__:'__'.;,_'r�,""�����'lgue�.ren�; Barata, Cr$5;oo.,". I

, BES'OLI.IÇG.J3��AO ,rATA-
-

i\t1inela retornou a�,lcaritpeão amador ,pela 'Tod6s ao, campo da.
RINENSE DE'XABREZ trjc(),�r �u� ag�r� obe;'\1:A�;p.-,Ç�I!�i�l_� R�Jlê", ];�a.,B()cai�.va. _

d,eee a ,orlentaçao do çentro,-m.ed1o revela- ,F;.'-R·UZEIRO 3 X'Em j'eee1'1,te reunião, a Diretoria da Fetieração Ca- f di\_'ta1'iílense de.Xadrez 1·eS(J�veu;aprOl'ar. o seguinte: �r�) essor, e e�ucaç�o I�-ão d� _lris no último SAO PAULO 2'
REGULAMENTO DO III CAMPEON,ATO física Jose Barão. Wd- tertame amadorista. �

'N C '

, ,FLORIANOPOLITANO, DE ·XADREZ N '

-

J" ';' ., ' .' ,o ·ampo do Sal-
A,', ',. '

'
' son, erl e aco ésta- 'POSSUI o Paula Ramos d h d

'

,rt. 1 -:-- o.. Camp�onato sera realIzado na sede do O1ube' _.'} " I. '. an a a Gama, em
, 12 �e Agosto, e,m fins de ábri! e pl'i�cípi0S de r�o, pre,sent�s. O .

qua-
I
maIs .os segumtes no- Barreiros, efetuou-se

��I? �-e 1954, as terças e qumta.s-felra�' com d�o,sera enrIquecIdo a- \'os v.alores campeéie d' 21 b"
.

mICIO as 19,% h.oras, e aos dommgos a tarde, .,

u:Ia . I ., AI 'd _ ",O •• " ' ',la uma oa partI-
com início às 14 horas, _ �sta competição ser-

11 com o go elro - o nutlUm : Ca, Aço, da amistosa entre Cru-
virá igualmente para seleci�nar ôs quatro pri- .

S- P 'Imeiros colocados que, juntamente com outros
zelro e ao au o, que

quatro concorrentes a serem seleciona:dos no E S G R I M A
terminou favorável ao

interior, disputarão o Campeonato do Estado, a: pririleiro 'por 3 x 2,realizar-se- oportunamente nesta capital.
Art. 2 - Em tQdas· as partidas, o tempo de reflexão se- Reunida a 8 do corrente, -entre outros assuntos re- gols as�inalados por

será de 1% horas para os primeiros 30 lances' ,;ol\'id'ls, deçldiu a Federação âe',Esgrima de Santa Ca_' Ccceu (2) e Osni para
e de 1 hora para cada séri-e de 15lances subse-: tarina marcar para h.oje as provas de Espada e Sabre do

Ca t d 1953 o vencedor oe Américo
quênt-es, com tempo acumulado. A' hora exata mpeona f!, e, .' ,

- 19% horas às te-rcas' e quintas e 14 horas aos

' Foram marcadas, as datas para o Campeonato Esta- e Osni para o"!l sampau-
domingos - o A'rbitro. Geral dará início às' dual de 1954, com início a 1.0 de Maio, com o seguinte I' O d ,,:.�1�.

-

d f programa'
lnos. qua ro, venT ....... ,'

sessoes: pon o em ullcionamento os relógios.' l'-., ,

_

d fArt. 3 - Após 3 horal1 de duração, as partidas poderão 2'� de m.alO -, as 9 horas - Florete, _P0� �quipe ce or oi êste: Tosinho,
ser interrompidas, depois de efetuado o lance

e ma,lO -

,as 9 horas - Florete, mdIvIdual Ceceu, e Aldo; Jeca,
secréto, e reiniciadas aos sábad('� à t�rde, as �,�e ma�o. = �s 15 l:wras - Esp�da� _P0� �quipe Pulga e Jé', Nicolau',14 horas. - Entretatlto, se am.bos. os Jogadores I

e mal? a? 9 horas. - Espada, mdIVIdual
estiv-erem de acôrdo, as partidas não serão in- �: âe ma�o -

�s 15' horas - Sabre,. po� �quipe - IDécio, Getúlio, Osni eterrompidas, podendo assim coptinuar jogando '

e maIO - as 9 ho�as - Sabre, mdIvldual. Pascoal.
até uma decisão. I

_

FOI JUarcada para o dIa 12 de de�embro a r�aliza-
Art. 4 -:- As partidas não poderão ser transferidas de �ao da �rov� de Sabr,!=! "Marcílio:_Dias", e� homenagem

maneira alguma' e sob qualquer pretexto e o a, nos�a Marmha d.;.e Guerra, bem como foi' decidido" ofi-
. -

' elar a Confederaçao Bras'l 'r dE' d I' dJo&_ador que nao comparecer, ou atrazar-se por .

. .1 el a ·e', sgnma, ec man o,

tempo superior a meia hora será considerado por mo�IV,os de força maior de patrocinar o Campeona-
, vencido.

' to BraSIleIro de ,1954. '

Art. 5 - Se houve empate na Pl'imeira colocação, o

título será disputado num match de 3 partidas
entre os dois primeiros colocados. - ,Se nova

mente empatarem nas 3 partidas, o match con

tinuará e será declarado vencedor o que vencer

'h:l primeira partida. - Na hipótese porém, de'
que atinjam a primeira çolocação mais tje dois
concorrentes, será disputado entre estes um

prélio em dois turnos, para indicar o campeão.
Nas demais colocações, o desempate será re-

,

solvido' p!=!lo sistema Sonneborn-Berger. _

Art. 6 � Será limitado para 10 o_número de particli>an
tes,' no máximo. Se o número de inscrições, po
tém; ultrapassar aquêle o limite, neste caso

será organizado um torneio por eliminatória;
com exceção apenas dos 5 já classificados nO'

RANKING da FCX, k"eado no Campeonato
anterior.

'

Art. 7 ....... Observar-se-á a tabela Schurig para b empar-
ceiramento 'dos concorrentes.

.

Art. 8 - Nêste Campeonato será obedecido o Regula
mento ,do Jôgo de Xadrez, aprovado pela Fe
deração Int.er�acional de Xadrez (F.!. D. E.),
a não ser na parte que contrarie êsse regula-

_ mento.
Art. 9 - A FCX designará um A'rbitrÇl Geral, que re-

solverá os casos omissos.
'

"O o
_u

FAIXA BRANCA FAZ A RONDA. ...

. .. Tiro ao alvo, esgrima individual e coletiva,
'

bola ao cesto e voleibol fizeram parte, neste ano, dos
jogos TIRADENTES.

... O sr. Joaquim Couto Simões, Presiden-te da
Confederação Brallileira de Esgrima, insiste cOm a

FE�C para que s� faça o câmpeonato brasileiro; que
sera em outubro,- nesta Capital. Não sabe o ilustre I>re
sidente que a realização de campeonato .em Santa Cata
rina depeFldia exclusivamente da sala d'armas do Bar
riga,.Verde, cujas obras foram:paralisadas durante mui
to tempo e, qgora, salvo recursos extraordinários, não
está em ;êondições de dar conta da sala. '

.

.•.. O cáinpeonato interno ,da Polícia Militar reali�
zou-se" bem,' mas a prova de esgrima ficuu entre famí-
lia, jogàndo de pai para, filho. '. .

,.

... Quanto comtiçará 9, campeonato estadual de es

grima? Não, vemos movimento no Lira e no Doze ...
. .. -Os civis também fazem p{lI;te do CUitSO DE

ESGRIMA que, gratuitamente, ,a Polícia Milfiar facul
tou aos mesmos. O dito curso que será aberto -êste 'mês
ai?da e1?fá aceitando inscrições.. .' .

o Centro de Irradiação
.

Mental "Amor e Luz" realiza .

sesSões Esotéricas, todas as· se·

g�das feiras, às 20,30 à rua

Cc>nselheiro Maka, 33 - 2°'
l[ldar� \

:, ,. :; '� .

I -ENTRADA FRANCA

o asTAOO

do "lni1iu,m"
........................................-......
'. .. _ ..

-

,

.

AME'RICA.,_X',INTERNATO
A equipe juvenil do América F. C.; da Praia de Fó.

ra, que tem como lema a disciplina, prelíará, domingo,
pela manhã, no gramado do Colégio Catarinense, contra
a representação do' Internato F. C., daquele estabeleci-
rnento,

'

No América é grande Q entusiasmo devido a incluo
;ão- dos craques Valmor é' Béto, respéctivamente do
lasco, 'e Cruzeiro, que acabam de ingressar na equipe
romandada por Mauri, fazendo assim suas estréias.

O América promete Brilhar como aconteceu . no

Corneio Quadrangular Varzeano, do qual sagrou-se vi
.e-câmpeâo, enquanto que o Internato procurará sair
vitorioso do gramado, conquistando assim 'mais um no-

.ável façanha. .

'

,-

Vamos aguardar! _'

O esquadrão do' América jogará assim formado:
Carlos, Itamar e Lili, Carlinhos, Valmor e Alberto'

Linho, Mauri, Béto, Tonóli -é Eétinho.
'

.:' '- �M.' Borges,

!
'"

,

i

c. llAMOS' SIA

VENDE-S'E
Por motivo de viagem, vende-se um quarto de ca;' _

$al, estilo antigo" composto de, oito (8) peças, por ,prl�ço
de ocasião.' .

.

_

Ver diàTiamente, das 16 horas em diante, à aua Vi
daI R8mos n. 50, nesta CapitaL

EXIME V:ESTlBIlAR
No dia 24 dêste terá início o curso preparatório para

o vestibular de Direito, eom aulas de Português Latim

e Francês (ou Inglês), todos os sáf5ados das 14,30 às

17,30, no Instituto de Educação, Sala: 3°-0. Inscrições
na Livraria Líder a partir 00 dia 14 de Abril.

,

.

Orientação: Prof. Hélio BU'l'rtto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, (O rerraeulo de chumbo foi introduzido em 1922)
�_. ... -_ .. __ .. .JT

exclusividade da SHELL
,

A gasolina Shell contém agora I.C.A. (Ignition Control
Addirive). tste aditivo descoberto pela Shell contém fos
fato rri-cresitico e acaba defirririvamente com as' princi-
-pais causas da perda de potencia do motor: a pré-ignição
e o curto-circuito nas velas provocados pelos resíduos de
combustão Experimente V, mesmo, enchendo o tanque
duas vezes seguidas, usando gasolina Shell com I. C, A.

(O tetraetilô de chumbo' foi iJitroduztdo em ,1922)

\

A pré-ignição e o' curto-circuito nas velas são ns maiores

obstáculos.ao completo aproveitamento da potência do motor,
AGORA VOC:€ TEM UM MEIO DE ACABAR CbM ISSO,
A razão por que o motor falha e perderpotêncía está no acúmulo
de resíduos nas câmaras de combustão e nas velas, Nas câmaras
de combustão, os resíduos tornam-se f incandescentes e

provocam a-inflamação prematura da irnístura ar-combustí-
vel Isto se; chama .pré-igníçâo. Daí resultam ruídos estranhos
no motor que V provavelmente já ouviu ao acelerar seu

carro ou ao subir uma ladeira PRÉ-IGNIÇAO PODE DANI-
FICAR SE,U CARRO. '

V, também Já deve ter percebido, em -sruítas ocasiões, que o.
motor não desenvolve na estrada, Tal fato acontece porque
os mesmos resíduos acumulados nas velas provocam curto

círcuítos. ISTO DESPERDIÇA COMBUSríVEL E REDU� A
POTÊNCIA DO MOTOR. I

'

Empenhados em abolir a maior causa. da queda de potência e

desperdício de combustível os pesquisadores da Shell descobriram
I.C.A. - 6 aditivo ideal para gasolina, A gasolina Shell com
I.C.A, faz o que nenhum outro combustível fez até agora.
PRIMEIRO: NAO DEIXA QUE OS RESíDUOS SE TORNEM
INCANDESCENTES EVITANDO ASSIM A, PRE-IGNIÇAO.
SEGp'ND9>: MODIFICA A COMPOSIÇÃO'QUÍMICA DOS'

RESIDU<?S ELIMINANDO OS CURTO-CIRCUíTOS NAS VELAS,
Esses resíduos, roubam combustível e' potência ao motor.
A gasolina Shell com tC.A. torna-os moíensívos e permite que
os motores novos ou revisados conservem por muito mais tempo

.

seu ·re�dimento de "cano novo". Os velhos motores gánham
nova vídai Comece hoje a usar gasolina Shell com LC.A.
utílisando assim,' todos os cilindros do seu carrotodo o t�mpo,

Faça, o teste dos
DOIS ABASTECIMENTOS!

Depois de.encher o tanque, pela segunda vez con

secutiva, usando a gasolina Shell com LC.A., V.
nota que o motor funciona com mais suavidade e
trabalha melhor, Funcionamento suave significa
menor .desgaste para o motor, Melhor funciona.
menta quer dizer maior quilometragem por litro,
A gasolina Shell com I.C.A. tornou possível aos ia
bricàntes construir motores de maior rendímento
e, mais alta compressão, INAÚGURANDO ASSIM
UMA, ERA DE GRANDE ECONOMIA NO AUTO.
MOBILISMO, '

,

LEM�RE-SI�: I.C.A - contém fosfato trl-cresíUco
e é uma exclusividade da'Shell' . ...,

i

Inicie hoje
.

.

�.
.

. ABA,STECIMENTOS
,

•
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alI Ca a 1111 S A 29 de Abril de 1946, instituiu o Govêrno Federal,
.

'
-

pelo Decreto N.9.208, a data de 21 de Abril, que- lem-
bra o sacrifício de Tiradentes, "Dia das!>Qlicias Civis e O doutor Ma1rOel Barbo-

i

Militares", dando-lhes .como patrôno, aquele glorioso s� de Lacerda, JUIz Eleito- demiro João Laureano, Do- , de acôrdo com a circular
, proto-martir de n�ssa Independencia, visto ter sido êle, ral da 13a. Zona, Círeuns- rací Porfirio Lopes, Rai-], número 3 /de 8 de março
Alferes do Batalhão de Dragões de sua Província, mi- ..

'

crição do Estado de. Santa .munda-da Silva, Pires, João próximo passado do Egi'':'-
licia que deu origem ás Policias Militares. -

Comemorando o grande acontecimento, resolveu o Catarina,' na forma da lei, i Juvenal da Costa, Izaltino gio Tribunal Regional E10i-
ilustre Sr. Coronel Duarte Pecha Pires, digno Coman- etc, João Pini, Marlí Terezinha toral dêste Estado, ficam in-

dante Geral de nossa Polícia Militar, reunir, neste salu- .Ammon, José Grumiché de timados para dentro do pra-
t

..

l' d lt torid d .•

1 Faz saber aos cidadãos:ar convrvro, a em e, a as autor: a ê3 CIVIS e mi itares, Souza, Terezinha Paula Bo- zo de 60 dias contados. da
elementos do serviço ativo da Corporação, da sociedade Ernesto Ouriques, Jacy de I

'

tlorranopolltana e Exmas. famílias, os seus antigos ca- Jesús Silva, Hilário Manoel celho, Oswaldo Joaquim An- data da publicação dêste

naradas oficiais que
.

t g R R'· d
'

tunes, Moritz Berto'Iino da para o cãrtôrío Eleitoral
" me ram a eserva emunera a, Martins, José Manoel de

Eles aqui estão, satisfeitos por terem sido lembra- Silva, Wanderley Citis Teo-,
. desta Zona sito no Palácio

j
- Souza, Zoraide Maria de

os no retraimento ou quasi olvido em que se encon- 1" G '1' L" d
S Vera, de Carvalho

r oeio, . raci iano UClO e

iram, para participar da alegria dos que labutam na ouza,
Sena, Walmor Egydio Pe-

caserna desta Corporação centenaria, de passado tão ViÍela, Isabel Joaquina da
-

bilit d
. A'

d d
. reira, João Correia, Dalmi-ionroso quao no I I ante, e existência atesta ora o Silva, Moisés Costa, Maria

ionroso' sacrifício dos seus valorosos elementos, pelama- Jordelina da Silva, Sidelma
ia Agapito Mafra, Antonie-

iutençâo da ordem, que é garantia do Progresso, e do ta Carvalho
.

Rocha, Maria
.

d L'
Souza Pini, Valinor Zomer

mperio a ei, que é sustentáculo das instituições de- Terezinha Martins, Nerêu .nento de inscrição. E para
.iocraticas, Garcia, Eugênia, Lopes Du-

S h
José Vieira, ' Auta Pereira que chegue ao Fonhêcimep-

"

en ores - Deve ser para cc que mourejam no tra, Jupira das Chagas Ga-
Nenhum heroi nacional foi mais nobre e corajoso; erviço ativo da Policia Militar', n-ctrvo de 'satisfação, o meu, Asbel Solon da Silvei-

da Silva, Inêz Maria da Sil- to de todos, mandou pubii-
ninguem 'como êle, portou-se com -tanta dignidade. com iato de se encontrar entre os antigos oficiais, aqui pre- a D 1'1 Id I' A t I

\'a, Manoel Quirino Pires, car o pr,esente edital na for-

t h 1 d d·:.... f 1
r, a I a a lna ran es,

"
'

aman o estoicismo na lora erra eIra" ntnguem "oi, .entes, '" 'igura respeitável e qU"):ida daqueb que foi, Joceg C Ih L
Paulina Garcez de Souza,' ma da lei. Dado e'pass�ldo

mais fiel, maiS- leal,. mais desprendido, mais altivo, p.1ais 'ffi 1926 r. "fT o' ('lelador de nossa ta-o F P 'bl' uay ,arva o, acy .

,
.

" "

"

• c • en orça U lCa, " rvete Lobo" Montenegro, nesta cidade de Florianópl)-
humano e patriota, - o ilüst",.) e prestigioso Sr, C':.l. Pedro LopF.ls Vieira, de LUlia, NIltO Gonçalves,

Pref.erido para chefiar a' revolução que tinh& como co quem Santit Catarina aindá muito espera, _ o. qual Lidia Rita Delfina, Dalmira João José Nunes, Ogrécia
lis, aos 8 de abril de 1954,

fito livrar o Brasil dojugo despótico do reino purtuguês, ""émsfOrmOI1
cl Corpo-ra�ão, em uma das mais importan-

.

da Rosa Sabino .Anizio da dáNata Farias, Arcelino AI-
Eu; Waldemiro Simões de

por-ser o mais 'intrépido dos conjurados, jainâis vacílára le::: e efi-:\:., ef. Policiais Estadua:·;. g sua senhorIa deve S'l . "nd S'l G I ' Almeida, Escrivão Eleitoral

d h d
. d

. -

D 1 t t b t'
.

f
'

I velra, alva ou art tino Nune�, Aur.ea Joaqui-
no esempen o e sua nrnsca a mlssao. 2S�?(1 )el' a a .3m em sen Ir-se satIs eIto, ao constatar que dignos cO-. , ..

'
o. fiz dactilografar, conferi

conspiração, êle, que, POi' vezes, não tivéra rt caatéla de mandado;; :i� ontem, a exempl� 10 Ilustre Sr, Coronel
Zllda FreItas. da SIlveIra, r,a da Silva, Maria Cameu,

e subscreví. Manoel Bm'bo ..

ocultar seus arrojados e patrioticos 'propositos, n0S meios P(dra Pifes, �ê msido indormid()3 (ontinuado�e3 de sua
Leonel Epifânio Cameu, AI- Alvina Dorvalina da Cón-

h b
�a de Lacerda - Juiz de

recon ecidamente suspeitos, vangloriando-se até 110 ideal ( ra adm"':l'.'d,
.

\·a.ro Fagundes;Marina Dor- ceição, Tito Baptista, Lúcio

�ue o animava, ao ser interrogado pelos juizes que o, Bem. h:-;;�, poi!;>, o Comand'.ill!� ..migo dos seus su- valina da Assumcão N' a- Sabino da Silveira, Maria
13a, Zona,

Julgaram, não néga, em absoluto, o seu patri6tico desejo bordinadosJ "t'conhece(�or do !nen.'cimento de f'eus cu- d C h A
�A

' MIC ---------�------

d P'
.

l' f 1 d d t d d
Dor a un a reas a- Joaquina da Silva, Frederi-. UUD �NÇ �

e ver a atna lvre: con essa-se cu pa o' e u o que mara as, ., ,lê procurou promover o congrqçalf'entode' � � '�
lhe imputavam. t,dos, tral.E'í1'l:� para o convivio a .. ('aserna nesta data

noel O�ofre Fernandes, Lu- co Funke, Ayrton Afcides
. l' J, Lupercio Lopes e fa-

Não denuncía, ne'u se queixa contra qualquer da- icstiva, oe; oi.cais da Reserva d:::. Corporacão, ci ia A�s Leal, Eroclid,es Villella, Nelson José de Me-

queles que atearam em a sua alma de brasilem), o fogo Bem n;o,jam támbe�Tl aqueles flue estã� cooperando Manoel Martins, Juliana lo, Maria de Freitas Ga�cia,
.dlia participam âOS seus

sagrado do ideal que trinta anos mais tarde, haveria c�m a �aior bôa vontade e patriotismo, no sentido de Maria Nunes Lindomar da Alécio Tavares da Costa,' parentes e pessôas de suas

LImar-se abençoada realidade, para o bem comum da. r.Judar aI) C(l:lr::-.ndo Geral, na sua llubilitante e benem6- 'S'l' E'.1
'

R tk l' relações de amizadt, que
l-" 't f 1

I velra ugar U QS ti Heitor Florentino Ansay,
atria e a feli�idade de todos os �(-us filh03 extremeci- ri a_ tare,a, pe o progre�so e engra�decimento. da Corpo- .' ,

,.

' transferiram sua residen-
dos. raçao, de forma a torna-la cada ves mais forte e ,;resp"'l'-

NecI Lopes, Manoel Juha Waldisse de Souza Padilha,
.. ' da da rua General Bitten-

Levado ao patíbulÇl, no meio do mais' aparatoso e t�-c1a, ma:,: -':-!.stl'uida e dis�iplin,w."l. c, por asst"r. dizer, I de Abreu, Benta Dorvalina' Norberta Firmino de Ra-

deprImem,;, ; spetaeu.lo, o heroi, possuido da r11éÜS admi- amda maIS eflCente e capacItada para a sua nobre missão de Assumção, Maria da Gló- mos, Clarinda da SilveIra
eourt n. 177 para a rua

ravel di�nidade e coragem, d.=;:mis de se cor.fessar a �� bem s�r':'�:'"á coletividade catarinense e á grande Pá- ria Souza Jacque's, Arman- 'Ferreira, Manoel Eugên'lO Y:dal Ranlos n, 45, nesta

Deus, por intermédio de.' um' .,Rc(:'ldote, eis que· dirige LIa Brasl.f':.· ,d d d M'l Ad'·' M d SI l' capital, onde aguar-dam or-

tc'cante iD.vocacão -á Pátria.
.0 e e o, Ir, aUra a i va, A tair Dominoni,

ctens,
Foram ?stas: as suas últimds p",lavras: Club'e '15 de I-'-b

-

Otilia da Silva pantas, Da- Mauro Júlia de Abreu, h�a-

"O' Pát1'ia! receb'9 o meti, sa('rifício." "C'ttlnp'l'í ct
." U ,U ro' lila Luiza de Lima; Hilda cí Ventura Silveira, Ali�)�0 Fpolis., 19-4-54,

r.. inha pa: lvra. Morro pela libej,!l(1de!" Luiz Ramos, Dilma Temotes Borges Martins; Leoncio C A S A

Tiradentes, tinha, LOS últimr;; momentos, retratado Laureano, Generosa da Sil- Inocêncio, Ivon"'sI'o "'os�e7 d'" {. d
bl tA d d (1'

v o) '" "en e-'e uma Ca·." SlL8

r.I), sem an e, ao enve,> o p.aV·J'� a morte, um wrriso Rua A varo de Carv-alho)
de pieda::l." .. :. '1'["0' de ccmpaix8o. tome se esti'les;::e ven-

va Campos,' Carmem Silva, Oliveira, Paschoal Guedee; à Rua Ruy Barbos�, nesta

do ali, à sua frente, ° "perfil .sacrilt�gQ de Judas", na Dia 1° de Maio _ SOlrée em hom�ilagem ao Dia de
Maria Luiza Pôrto, Doris �odrigues, Cantalicio João (é.ritaI.

figura abominavel de Joaquim Silverio dos Reis, o traí- Trabalho i\1aria Fragoso, Honório Hi- Lnureano, Bonifácio Venân� ,Illformações com

dor. ,� NOTA: - Não haverá reserva de mêsas. lário da Silva, Ormandina I
cio da Conceição, todos re-

'

iI é95,

Sei Inuros Eleitorais
_ ", ILDEFONSO JUVENAL

. No Qttart'el da Polícia Militar do Esuuiõ, 1)01'
ocasião da.s cçmemorcções do "Dia de. Ti1'adc1!'

tes" é das "Policias Civis e Militares"
.

Exmo, Sr. Coronel Coma;;clante Geral; Éxmas. au

torídades civis e rnilitares; Exmas. Senhoras; Senhores
Oficiais; Senhores:

"De todos os heróis que sacrificaram a vida precio
sa em holocausto da Pátria, JoaquiIll José da Silva Xa

vier, o Tiradentes, indubitávelmente é o maior,
Tiradentes foi o Cristo da santa religião do Patríó

tismo, imolado no madeiro, como ó Divino Mestre; di:
Ierençando que o Nazareno, depois de martirisado, su

cumbiu .

nos braços de uma cruz.> e o proto-rnartír de
nossa Independência, morreu pendente em um patíbulo.

Entretanto, aquele encontrou a alma piedosa de um

rico senhor de Arimathéa, que lhe fez recolher o corpo
sagrado, ao precioso jazigo de sua propriedade, dO pas
so que Tiradentes, o Cr isto Nacional, teve os seus des
pojos profanados da maneira mais deshumana e impa
triótíca.

Schmidt de Oliveira, Wal- ,!-:dentes nesta Capital, que

da Justíça, à Praça Pereh a

Oliveira nesta Capital, vi

rem receber o título eleito-
ral pelos mesmos requeri
dos,' sob pena de cancela-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sexta-Feira Santa na

"" Catedral" Metropolitana
A condenação de Jesus, que jurando-o por Deus vivo a de- te romano. A justiça, incerta,

agora se consuma, estava, poris- clarar se sim, ou não, era ele vacilante, ínteresseira, 'andava;
so, de ante-mão,' e de longa o Cristo, Filho de' Deus" (Mat. como com tanta razão 'se diz,
âata, decretada.' Pela' vontade, 26, 63).' Era obrigar o acusado de Herodes para .Pilatos.

.

de Deus, é certo, por cujo ul- a condenar-se .OU a ser perju- Em toda essa tragedia o pa
timo querer todos os aconteci- ro -, Era arrancar,,a confissãodo pel mais simpaticol estava re

mentos se norteiam; mas tam- condenado, em vez de julgar, servado 'à mulher, e mesmo aos

bem pelo mau querer dos ho- corno é de lei, de acordo com representantes do paganismo.
mens, instrumentos de que )S autos, secundum alleg'ata et Precisamente "enquanto Pila
Deus se serve para a realísa- probata, ou alegado com pro- tos estava sentado 'no seu trio
ção de seus designios. A exe- .as, ele, sobretudo que estava bunal", isto é, no seu trono ou

cução, não passava de uma nais do que convencido daíno- cadeira de marfim, de ordina
questão de humana prudência iêncía de Jesus, rio ricamente ornada, reserva

e oportunidade. Que o povo Esses prOCp.SS0S, que aber- da aos mais altos magistrados
seguisse, embora, os discursos ram r.lcrnorosàmentr contra' a de Roma, para exercer as suas

ilusionistas do profeta VISIO· ,�i)nsciencia cristã e juridica, funções de juiz, sua mulher
nario. A turba, que não conhe- hoje parece que lião têm. mais Claudia Procula, impressiona
ce lei, e é composta de mal- 1 merito da novidade. Em eer- da com um sonho misterioso,
ditos: turba haee, quae non \)� paizes, onde, aliás, a' reli- faz chegar, às suas mãos essa

novit legem, maledíetl sunt ríão cristã conquistou seculos decisiva e inesperada mensa
(Jo. 7, 49). Ai' dos ch.efesr po. -le benemerência, serão' cor- gem: "Nada haja entre' ti .ees-.
rém, que depuzessem pela '\ré. rentes e moentos. lnutil apelar se [usto, porque fui hoje muito,
racidade dà: mensagem dé' Je: ':)�lra as �agÍ'�d:t3 normas do di. p.�orqlentadá, em sonhos

"

por
sus! Já uma-vez fura Níeome- l·éi�o. Inutil 'recorreJ' aos mais' sua causa" (MaL27, 19). Como
des ter com- Jesus; de 'noite, -eneraveís postuladcs.da digní- acerto\tela em, 'dizer que. -Je
momento 'mais "aco��elhavel ' .ade humana, Dip:'Ho�', <19 ho: 'us' êristt era justo?' Talvez'
para os intínios 'eoloquíos, o

e mem, alma do homem, dignída-, pela aureola que cercava o seu

que tinha ainda-a vantagem de Ie íle homem) nada dissq repre..
'

.nome: talvez pela fama de seus
não suscitar 'm'elindtes aos :;el!ta valores em certos' paize� milagres; talvez pelos écos, e

chefes da nação, e vbltir-ã pro. Ir,oe impera a decantada "de- aclamações ainda não ,de todo
,fund:llnenteCim'pres�i�nado .e, .nocracía", O reli, Ç''I<',j.l) 'vida, extintos, motivados pela sua.
convencido. .Homem reto, dou-, irrada de honra, dignificaria: 'recente "entrada triunfal em

tor da lei, fàzia, pllr,te do, Sine· :l espeeie 'humana. � trazido a Jerusalém; tudo isso_repassa·
drio, onde õcupava'l\lgar'''' de I1l1'r a dO. tr.ih.uU�l:' riâo propri�':I' d<)�à luz '.d,o 'misté�io '" claque.le "proeminência. 'E."arriscou:-'''A _r,en,t,e para ser [ulgauo, porque sonho, no 'santuan�, -de uma

nossa lei 'cori._flé'"na, ,p�r ventura, ':ãp, interessa a -apl'n!çã<l' dá 'alma naturalmente cristã. O Ia
algum homemj- anteà de o ou- ,'L:J'oade,' senão páí a ser vili- to ,é que' Pilatos, pretendendo
vir, e antes, de se jnformar vendiado ,e humilhado. Homens [ustífíear-se, e pela maneira
sobre o que ·êlé faz?, Tratava. q,HI.�prefel;iriam � l�:(jl'te ades· màiS inedita 'e impressionante;
se de um simples dispositivo. dizer·se, são al( obrigados, apoz da grande responsabilidade' que

I 'd d d � J d Pde direito natural, . sufragado, l:odiziveis tortu't'as físicas e aeveria assu_mir, condenando
, fma'o a e o' ". "os as!l'alias, pelo dil:eÜo positivo, as· li.orais a aCj!itar �lj mesmo aquele que tanas vezes decla,

sim humano cpmo divino. Jul· pedir casj:igos para supostos ra jnocente, lavando as mãos
SOS e 805p.-181 de'Carl"d'ade'ga·lo, sim, depois de ouvi·lo, e trimes que conü'l;C:Z todo o diante da,multidão amotinada, .

,i
.

apresentar à legítima defeza. -;�.l passado; � que lafm sequer .repetiu na substância as mes· Fundado em 1765
Os demais juizes .,da lei de· J.h)f. imaginação cometeriam. mas palavras de sua esposa ELEIÇÃO DAS DIGNIDADES
viam saber qüe, assim se de· Pti)o lado sob�y!wtllral, são Procula: "Eu sou inocente do De ordem do Snr.-- Irmão Provedor, para cumpri-tel'mina�� de�.!'e os remotos ',fermento de n·�Vft� e fecun· 5l!ngue. deste justo; a v&;, Rer�

, ,

i mento . dos dispositivos dos artigos 34 e 2·i d(1 Compro-
�;�:sp:rOg��:f�;e��;�s:i�:k �!���:��:���;d��:,S::g��eq�: ,:�c:i����iS� ��!o:::��i!!i: "D'':n·'I·a�O ]UV Catarl·nense: ��;:� :: �:�n;n�:C�a�:'Il�;C� ��r:�,r�o�;�'��e::�or��dade de resposta,,�:a que' 'só :ties!'oja'!llj.é o' J�!le�u�J1 christia· "n'i:an' 't,ae�ss:ee";le'eq'rUai;l'v·ãoOc�aPvail.a-Etosna�co.�re·traa':'" ,: ',.. :. • ' ! Consistório, da Irmandade, afim de se proceder à _E'l�i-puder;lilf, repli.c,ár '(!ô'rit �Qvo llorum':, de que ln-lf,va''fenulia· "

'

, ,:

I �ãl) das Dignidades para o biêmio de..1954 á 1956.insulto, e,' falsO' "argUmeníb: a ,�t) '1 pri�eii'a 'vez que oferecià " patado de 17 do corrente, Üveinos a satisfação de
.

Informo que é permitido aos snrs� Irmãos eleitores,priori. À''-injul'ia consistiu em Mercê de Deu.< ;1centua·se tropeços.�. �plicação das nor· l'�ceber a seguil_ite comunicaçã<;>: ", '-l,-te não poderem comparecer, por motivo ju�tificado,trata·lo de Gall·leu'.,'O arguo '.m'a reação, uma sali.ltar rea· 'mas de direIto Pelo menos �. � "A UNIA'O ·JUVENIT CA'l'ARTNENS"" "'m�' .de'" .

h d
'

,

� .,' .' r��._ �>,.+ �"""'� .o'J, " :'�. '--;-:-; '. 1''''�'''. remeter ao snr. Irmão Provedor as suas capas,. éntromento, que nenhum': profeta :ao contra esses prccf'SSOS in; J:la.o..se..lsentalUl .,da,:resp�msabl- Abtlt p. p. em sessao extraordmar,a,a, elegeu sua nova �h- >de carta fechada eprocedera dá GalilehI: �iE's'�lií - T&Úi)SÕs:'Ãfnila "1-ía il�'íiéó, d( lidade que lhe cab�a .. , �esses retoria que regerá SE,US d�stinos durante o ano em cl'lr- ',_).
assinada (Art. 28 do Compl'o-mir;,

tambem Galileu? Examina as '�!sindo·se aos rr.eF1b1.'ú� CÓIDPO' dois mil anos, e ate· o flm dos �� a diretoria eleita foi a seguintl':
SrJ

'. ., • •Escrituras, e verás"que da da· ,pntes do'VI C(l(;gr('sso Inter, tempos, a humanidade tem re· Presidente _ Francisco Gril!o (reeleito). ConslstorlO, 15 ,de abrl� de 1954.
I •liléa não se levanta prófeta" ,acionaI de Direito penal, petido e ha de repetir: "pade.\ Vice _ Boris Mo'reini 'da Silva.

'

Jose Tolentmo de Souza - SecretliriO
(Jo 7, 52). Galileu, puxando, I:t'ntuava o Santo Padre a ceu sob o póder'dll poncio Pj-

'

1°" Sec�e'tário ':.._ Roberto Cuneo (reeleit0)-.como se "diz, ,8.:braza para a . nortunidade Cc fÍl�arem bem latos; - de Pilatos que; ades· 20 Secretário .__ .Jos� Espindolasardinha,
.

reivindi�ando
.

uma "'s" !arecid'os O'� r,e;;umtes prin, peito da ausência de provas' 10 T .

A tA
.

Sb' ( l"t)" esourelro - n onlO '3sa ree elO, I

I b I
'

,gloria para a sua pequena pa· ipiüs: necessi�:.>rJ,� dt; unHor· sabendo que Jesus era entre· 20 Tesoureiro - Artur Sullivan mo' ,. I·a'ri'a e 'Aden" r,'a--menlAtria. A massada é que ésta :';�ar o direitn pf'rl,al entre os
gue pelo despeitó e inveja dos Conselho ,...:: Francisco da Costa Mellin Hamilton

"

6 '" ."
pergunta e esta asserção, que 1'Cstados, 'por meiL, oe conven· Judeus; convencido da inocen· Adriano e Luiz Henr'ique M. de Ci1nipos.

'

C • I A 6"pareciam não ter resposta iam ":i':e!' internacionais, trabalho, �ia ae,Jesus, como tantas vezes Diretor do Depa1.'tamento So-::ial ou Técnico 80.0-. • ".
de encontro a v\arios escolhos ·viclentemente. em que toma· lec}arara, decisivamente cola· Franci�co da Costa Mellim:' I CASAS À VENDA:intransponiveis, Nada que as· 'iúm parte pe:;soas insuspeitãs borou para o 'maior crime da Diretor Artistico __ Tycho Brahp- F,e'rnances Neto.' Ótima residência construída de alvenaria, c/ 8 com�sentasse sobre a verdade. Por 'tlesinteressadas: at'Glição do historia. Nem para à morte, A posse dos novos dirigentes deu-se no dia 10 de partimentos, à rua Stodieck, preço Cr$ 180.000,00.outras palavras: tudo i�veridico l'lI�ilamento de in·1tep.tes por 'lem para a flagelaçã?, nem p�. Abril, em sessão

_
extraordinária e sdene. I '

.

1 à .rua Curitibanos, de alvenaria, bem instalad�, clou tudo falso, Falso era que ne· '1 !lH salia. "O fusilr.mento em
Ta castigo nenhum tmha o di' Sem mais �ub"crevo-me 9 compartimentos; preço Cr$ 130.000,00.nhum profeta proviesse da 1H1S�l:l de inocel�te" por repre· reito de concorrer com o seu atenciosamente I 1 conjunto residencial, tendo 4 casas independentes, 'Galiléa, pois que Jonas era l.ll:a I'f::�a falb de em particu, ,Jrestigio' e autoridade. Procla·

.. Roberto .Cttneo
'

\, �. ,

construídas de alvo é, parte de macieira, cl insto sanitária,daquela procedência (4 {te. 14, hr não é um aro de justiça, nando·o inocente, já �ão poqía ., SecretárÍo". : água encanada, luz, etc. Loeal: fundos da Rua GeneralI d 1· h .'a� lima inJ·usti.ç.1 Silnclonada"; l' "E d t d·ml·taln· A' d d 1 d G D t E t 't d' t
25). Fa so que a I nen um pu· Izer: mmen a u� I .

gra ecen o a genti eza a '!omunicação formula- áspar u ra - s reIo - preço (I conJun o, .desse provir, sendo que Isaias Je, fusilaMento de refens; do �astigado, solta·lo·ei (L. 23,) mos votos de' felici�ild�s admiFlistr.:\�lvas à, nC)V& Direto- Cr$ 150.000,00.
" .

insinúa precisamente o con· ,r(,rr-.ovido por ooj,1 �ie raça; ::;a�tigado· -,porque? ria, r, 8 casas d� madeira, novas, bem divididas, óti'11a água,trário, prevendo ,que "no tem, la supressão de iUli.datados à E dizer·se que ha sobre ------

'I localizadas à Rua Tupinambá _,..:., Estreito -' preço de
po futuro 'serão cobertas de' idli, da violência ('(,ulra d09' luem peza maior culpa e res·

_ Cr$ 15.000,00 - a Cr$ 50.000,00. '

glória a costa' do mar, além· ,ela;; 'e mulher!',' illdefezas; 4a ponsabilidade! E' 'que outros -'�,
-- - 1 conjunto com 3 casas, sendo um� de alvenaria eJordão, a Galiléa das nações" ,jrtl'ra fisica éi_pr-:quica e da haviam prom,Ovido.aquele des· ,p.�'

_

'"�""-,'

�. eO'J2 de madeira, à Rua Coronel Pedro Demoro, esquin� c/(Is. 9, I). Enfim, Je'sus n�o !arc{l,analis'e, "n�o só porque fecho dolorQso. Resp�nsabili·

$
rua Sta, Luzia; especial ponto para qlialqu�r ramo de

era originario da Galiléa, vê· ,('5a um direito nillL�nil, mes·, jade por responsabilidade, imo

, negócio; com boa área de terra para construir; preçose que o doutor da lei confun· aIO 'Sé O acusado (:. culpado, se·
porta aceitar o veredito do pro· .

l/II Cr$ 370.000,00.dia como� o escritor de certo I:'" l.owda pOl'lJlIt' muitas ve·
prio .divino Mestre: ,'JO que \._,'

.

)"�"'" .

TERRENOS
livro tristemente famoso, Na·' �c:; dão resultados que,não cor· me' entregou a vós - Caifás, *_ _

oullAliTE Tooti,DIA 5 lotes à Rua .�upinambá, por Cr�.;?O.OOO,oo.- zaré, "onde Jesus se tinha cria·, :1;,�.Jn(lem à ve:d:j(J(:J"; da con· Sinedrio, Judas, - este, prin· / " nos IJlln':JOI:. '

2 lotes no Banro Nsa. Snra. de F .. ,lma, por .do" (Luc, 4, 16), com 'Belém de jssão forçada e �extorquida, �ipalmente -, tem maior pe·

I .. ftl<L J Cr$ 150.000,00.Judá, onde havia feito a pri· 1UC\ excluem ambas 'as leis, as· cado" (Jo: 19, 11). A despeito,'

,Além
das propriedades já citadas, temos também,meira aparição. ;im a humana' enmo a divina; portanto, dos I_>rotestos que le·

• D'�"
,

R�' t
à venda, por preços baratissimos, in��eras chácaras, ter-Numa segunda' assembléia: mpressão, enfim, desses atroo

vantaram, sempre serão verda·
,

/,
? _, renos para lotear, pontos para negoc10s, armazen:i bemf

�

d :es sO,frimentos fisicos, e não I d' "d' �
.

1 d f" .

t
•por entre a con usao os pare, deiJ:as as pa avras lrlgl as aos -; � iIl;;;;" insta a os, con eltanas, sorveterias, c"c.

ceres, é Caifaz que toma a propriamente por forças natu· Judeus em geral embora va·

�. IMPORTANTE -- V. S. desejando vender, alugar,palavra para declarar autori· :aes e cegas, "mas por homens, lessem e' motivas�em o apedre·
,

'I' �
- .. ' comprar, hipotecar ou inventariar; ::asas, lotes de terra,tariamente: "Vós não sabeis lue, ora sob impuls� de p,aix�o jamento do ardoro�o confessor #

pontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agên-nada, nem considerais que vos ;elvagem, ora ��m.f�la reflexao I da fé: "Vos nunc proditores et ciamento Canto, das 8 às' 22 horas, qUê :::erá prontamen�convem que morra um homem �ausaram em mdlvlduos, co· homicidae fuist'is: Vós acabais Expresso Florianópolis te atendidos pelos seus dirigentes; A � I. A. C.; :)õepelo povo, e que não pereça to· nunidades, povos, indiziveis so° -

de trair o Justo, e de lhe dar também à disposição dos seus clientes, um Departamen-da a nação" (Jo. II, 49). Esse frimentos" a miseria e o

ani'l a morte. de
'

to de Construções, Plantas de Muros, etc."homem" outJ,'o não podia ser, luilamento".
não era, de fato, senão Jesus. He�odes, para descartar·se·

_

Menção nenhuma à citação le· da 'decepção que sofreu, diante
gal. Nenhuma referência à for· da atitude serena e nobre de

malidade das testemunhas. Tu·' Jesus, vingou·se retribuindo
do implicitamente postergado. com o desprezo. Desprezou a

O que ,intéressava - a conde· inocência" - e não lhe falta·

nação de, Jesus. Inocente ou ram imitadores doceis e subser·

culpado, o que importava era vientes. Seguiram·lhe lo!.!!) o

acudir à razão do Estado: et exemplo os que estavam a seu

non tóta gens pereat (Jo. II. serviço e sob; a sua dependên·
50), "e que não pereça toda a cia: sprevit muro cum exerci·

•

W"-"ão". E tudo assim, no pre· tu suo (Luc. 23, II). Desprezoú-
-->n� esenrolar do simu· o, e fez escarneo dele, mandan·

cipitado;,.. -� .�', Apenas uma do·o vestir com uma vestimenta

lacro, de. proc�ssu ..
a =- "��'i"'<9� branca,,_reb�ixando � sabedo·

aparencul, de Justlç,

denaçãó-\'rtW
-,fterna a categoria de de·

tudo levasse par� � con
e era mente�o.) E, contudo, não o con· CASA MÍSCELANIA distri.

do indiciado. Calfas, qlU ano denou,; Não lhe achou culpa o
b 'd d' R'd' R' C A. l' g' oso daque e ,

- 1" ora os a lOS •••
o jmz relIde procor, '.sul, "nem Herodes tao

I
.

mud{)u os papeiS, pass?U .

.

pouco'.," tLuc 23 15) "E toro Vitor, Valvulas e Discos.
'd deíenu o JU- ,..,. , .

ju.iz a. acusa or, e
d "e con. noU t'l envla·lo ag representan· Rua, COnlif'lh,elrO Ma.fra.

. 'ntiman' 0,0 ' "

\amenfo, 1

���xa.c:, IlSSlltl�\� li/as
POLVILHO'

ANTISSÉPTICO
l't GRANADO c..

rne' .. ���"'lls Suores \�\\:

WERNER
v. SIEMENI
1816 - )892

,foi inventada no ano de 1866 pelo genial
alemão Werner Siernens, dando começo a

unia nova época - a era da eletricidade.

Ainda' hoje continua o espírito inventivo
do fundador da SIEMENS-Alemanha nos

. seus laboratórios e fábricas, sempre na

'�' Yangu�rda no ccmpo da eletrotécnica.

o ESTADO

<. -

.
, '.

o primeiro
Dínamo' de

'WERNER SIEMENS

ANDRADE KOERICH,'&
rranspol·te, de cargas, e'm "eral entre Florianópolis,

C1Lritiba e São Paulo ' '

Com viaKéns diretas' e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

gua Conselhe'iro Mllfrct; 135
..

"Fone: 25341 -. Caixa Postal, 435
End. Telei!;"'.: SANDRADE

xxx

Agência: CURITIBA
1'L'enida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
, End. Te)egr.: SANTIDRA
Agência: .;"'" SAO PAULO

Rua Rio Bonito n. 1247
Foue: 9-3l-9fJ'- Atende Rápido RIOMAR
...

End. TI�legr.: SANDRADE
'

(Agências no ,Rio de Jal1,eiró e em Belo Horizonte com

t'l'áfego mú,t'uo at2 São Paulo com a Emprêsa de Trap.s
'')t'ti!)i MÍ'Ílàs Gerais SIA.)

Coóstrução de 11m Hospitalde
Crlaaças em Fleriaaepolis'

"

Somos dos que entendem levàdoa efeito no club 12
ser virtude jornalistica a de Agosto, a T? de Maio

parcimonia nos elogios. O proximo. A modelar apre
louvor distribuido como a- sentará nessa noite as ulti
mabilidade é inteiramente mas grandes criações da
inócuo-e as vezes até con-I' moda feminina para inver-

traproducente, no.
,

Todavia de raro em raro

l
O desfile será feito por

surgem iniciativas de mé- gentilissimas senhoritas do
rito tão destacado tão in- nosso fino "cast" social e

vulgar e socialmente uteís contará ainda com a parti
que o elogio se impõe ex- cipação de uma graciosa se

pontaneo e justo; êle então nhorita paulista, modelo da
ditado pela boa noção: do firma Meteór, cujos reno

dever e ainda pelo cora- mados artigos são de venda
çâo. exclusiva da A MODE-
O proposito enunciado LAR.

pelo "Lions Club" de Flo- A colocação das mesas

rianópolis de construir um, para esta noitada de, bom
Hospital para Crianças é gosto, elegancía e belesa;
uma feliz, nobre e oportu- está a cargo de gentilissi
.iissima iniciativa. Só quem, mas damas da nossa alta
.lesconhece a nossa realí- sociedade;
dade social e econômica é Associam-se, assim, á va

que deixará de aquilatar a liosa e benemerita ínícíatí
premência desse Hospital. va do "Lions

, Club" local, o
Como primeiro marco coração generoso da mulher

prático no caminho dessa Catarinenese e Paulista ' e"

realização teremos o resul- elevada compreensão dé de
tado pecuniario do grande ver social da firma propríe
.lesfile de modas, que será taria da A Modlar.

Terrenos na ,Vila Florida
(Estreito) ,

,

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A"
LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial para aqui�ição, com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLóRIDA.
Lugar altô e saudável, e toda facilidade de conduçãó.
Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-

Peça hoje mesmo informações a
,

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Escritório: Edifício Sã,) Jorge, ,S�la 4 Fone: 2-1-9-2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�Especi�l para "O Estado"
BUENOS 'AIRES - (APLA)'

- Deve-se tirar da cabeça a

idéia de que ainda se têm "al

guns" anos de vida, E' aconse
lhável estar sempre dé malas
prontas para a grande viagem,
como- se a barca de Caronte,
sob pressão, só estivesse espe
rando por nós, Mas deviamos
imitar também aquele velho

que comprou um corvo para ve

rificar se êle chegava mesmo a

uma idade tão avançada como'

dizem, Melhor 'do que invejar
ao R-ei David, que calculava
que tinha que' morrer aos se-

,

tenta anos, idade assinalada pe
Ias estatísticas da época _como
sendo a rriédia da, vida- huma
na sob o céu azul de Jerusa

lém, seria seguir o exemplo
_do escritor Fontenelle que, aos

93 anos; respondeu a uma se

nllQra que lhe augurava chegar
aos cem como se ela estivesse'
roubando-lhe algo:
- Porque cem anos? Não

há necessidade de estabecer li
mítes ii Divina Providência.

-O-'

Falei, dos homens, E as mu

lheres? Como a fatalidade do /

tempo, não as perdoa, e tem 'I
mesmo uma certa predileção Ipor "elas", e já que "a velhice
é' uma coisa horrível, mas que
todos desejam conhecer", acon
selho-os que nunca digam, en

quanto jovens, "quando atingir
a idade de, .. (a idade em que
as velhas já _parecem belas aos

[ovens), 'suicldo_'me". Nenhu
ma mulher suicidou-se por tão

: pouca coisa, e as _que se senti:
rám tentadas a fazê-lo foram

bze'ndo sucessivos adiamentos,
N::-'o se' deve rir das mulheres

que passaram <! ' tempo-limite
dó amor e da conqueteria, por
que dentro de àlguns anos ter

se-á chegado a mesma situação,
Soem se dar conta de que as no

vas mulheres jovens rir-se-ão,
por sua vez,

lDeve-se observar as mulhe-

res -maduras que fazemToucu
ras .para não fazer o mesmo

cm' um futuro não muito dis

tante. Deve-se observar as mu

lheres maduras que, por uma

ici da evolução, convertem-se
em inimigos não desta :ou da

'

quela mulher jovem, mas, de.
todas as jovens, da juventude
feÓliriinà",:dar,nova geração de

jovens belas, Este é um sinto,

ma autêntico de decadência.
,

Quando num salão de senho

ras maduras entra Uma mulher

jovem, vivaz, brilhante, segura
de si mesma, isso que uma an

tiga e sempre nova imagem,
metamorfoseia em "uma flôr",
as bôcas de tõdas aquelas da,

mas convertem-se em outros

tantos .acentos circunflexos e

a maior parte dos olhares, co

mo se fÔss�m. manob�ados por

um único botão, começam a

, brilhar maldosamente, O pró
. p;io Voltaire já o .havía notado.

"Se as mulheres estão ridicula

rizando' uma reéem chegada,
pOdem,ós estar certos de' que,

'esta é mais bela que as .ou

tras". E se a jovem não se a

pressa sair do salão, partirão
dessas bôcas sutis flexas vene

nosas, de, que:não escapará a

vítima; se rio salão não domina

o bom gosto, logo que a jovem
senhora se retire, a calunia,
adociéada por sorrisos doura

dos de inofensivas reticências,

perseguí-la-á como uma torren

te enquanto ainda está descen

dd a escada.
E' preciso esta atitude senil.

, à
A ginástica contra a velhice

_

espiritual é como o exercicio léveis. Não exceder-se com o mo, são fatais para a beleza. primeira vista, Se os cabelos tados de ânimo e ' a atitude
físico contra o enfraquecimen- 'rouge"; melhor do que usar

\ Devem ser usados o menos pos- brancos são poucos, aconselho mental não refletissem no ros

to dos músculos. Deve-se come- êsses cremes que dão ao ros- i sível. ,uma tintura azul, a mais sen-
I
to, como uma água-forte, o que

çar enquanto J9vem.•Os cre- .0 o brilho esmaltado dos.para- Ter cuidado com as mãos, sacional invenção da química,: ferve ou se congela _ no .reci

mes, as .pom�da�;
-

o, "rouge", lamas dos automt;>veis,' é acon- essas implacáveis denuneíado-: Iepoís da água oxigenada, Não' piente de nosso "eu" interior.,'
os produtos:milagrosos de '-M�x selhavel empoá-los com pó de r ras da idade. Evitar os pentea- agitar-se, lião rir fóra do tom, I As expressões ruais comuns

Factor"podem ser muito bons arroz, que no século passado dos excêntricos, as cabeleiras não confundir bagunça com 1- "tem, um- rosto bom"," "tem
nas mãos de Max Factor, de davam -à epiderme uma discre- extravagantes, os vestidos ber- vivacidade juvenil. R.ecordar a I t!ma car_a que I_l�o me convel_l
algum discípulo ou de '

uma ta opacidade. rantes. Não digo que as senho- "bela" de Baudelaire, que, ce , , .", "tem uma- expressão
senhora inteligente: Nas mãos Não pensar que os óculos, ras que começam a decair de- "odeia o movimento porque o de que não gosto": .. "tem cara

de uma fregueza inábil_ são simplesmente serem um instru- vam inspirar-se num uniforme Imovi�ento deforma a linha ...

" de mau, ar de vínslncerídade,
como um veneno nas mãos de menta, 'convertem-se em uma de hospício, mas tampouco nas Desaperecem as rugas com aspéctó: de, hipoc�ila", �, con

um enfêrmo que pensa melho, certidão oficial de idade., E' I "toilettes" de "music-hall". O, a massagem? Não causarei um I firmam esta tese.' Os �aixos
rar mais rápidamente se tomar prefrivel usar óculos que 'fran: único vestido. que oculta a ida· desgôsto a corporação dos mas- sentiméntoo nãó aj\Jdaw 1(' be

vintc got.as, quando o médico zir a testa e forçar a vista. . � de e que dá' um porte juvenil sagistas nem. pedirei a, se'nsibi- leza, e a espiritualidade inten

só havia receitado três. Deveria escrever um capitu- e esportivo, é o "taUleur". As lidade desse, grêmio. Porém, as sa desenha sôbre o rosto as li-

Pode-se aparentar dez anos lo sôbre os óculos: se as len- calças compridas fieam bem rugas desaparecem melhor de nhas da bondade, da fraterni-

a menos, evitando 'empregar' tes são p� ra miopia, dessas

Illas
mulheres magras., O chapéu dentro para fora, por meio da dade, da generosidade, da fé, das vezes é a simples leitura p�ra, _a vida. ,,�,mulheres pre

dcn�a�iado rímel nas pestanas, que dão suavidade ao olhar, s-e reduz ao ,minimo; o pentea- bondade, da tolerância, da com- - do ascetismo, A desconfiança e desse �ocumento humano que é dIspostas ao '��u humor senil
demasiado creme nas pálpe- aconselho usá-los contínua- do deve ser simples e prolixo; preensão. A Fisiognornonia se- <l repugnância súb,ita que sen- uma cara, ·Ousarei dizer que o deyem sorrit� Para sorrir,
bras, pois isto põe em eviden- mente, Os óculos parâ míopes I tingir os cabelos 'de louro ,oú _ría a mais ingrata das ciências timos por alguém, à pt:imeira nosso rosto, nós mesmos o mo: pÔ,em-se 'em móvimento 13 mus

cia as rugas' que quando sur- r1>nferem um ",chflrme�' inim.i· de vermelho é talvez um êuo, se o rosto não denunciasse os ,vista, podemo-ser talvez conse- delamos,' Com a bondade po- culos do rosto; o m:tu- humor

gem no: ca�tos e �lebaixo. �ios;1 tável. Os oc��os de hip�rmét�o- : pO,is nin�uém o� julgará, nat�- segrêdos da alma e os hierogli- clloque de on=-- nós, um pôe em jogo 67, Cans�
olhos sao, al de nos! - mde- ,que corngem o estlgmabs- I raIS; a cor negra denuncla-s,e a fos da e se os es-

�����ii�ifjiij�ij���4<��§����;��

I
o ESTAno

Não Enve
lhecer-li

De P.TlGRILLI

•
..... j �

,,'If', ,

"''-10
l"

e ,

-.

.r:

BV-841
�'. Dotável criaçlo RCA VICTOR

A PRIMEIRA em nossa linha de râdío-víctro-
'

las'" a incorporar, o moderno aperfeiçoamento
da "Alta Fidelidade" (Hi-Fi),

\
9'1. •.rl:\:�,

A PRIMEIRA em •.ú gênero .pr�sentada' no
Brasil, que será produzida em' lar,a 'eacala é

colocada no' mercado a, ..pJ;'eçói .celliv�,_-
.,.

, ""_"�"'���" -
A PRIMEIRA'elll,êlar�z8 � ped,lçlo-d.�!.�4 ,.-
em racepção_muslcat !�'C2inO sé .. 'fana..
orquestras ex.cu;tJ.a.m,-�� ieu-:itr .. '-��::,:, .

nu doa me,ueiJ
-

T, • : .;'
,

'\
\

'I
/-

de ondas A-B-C ( 535-1680kc,

t.
.. '

v. ficar' ergulhoao dêsse aparelho magnífico!

RÁDIO - 8 válvulas, 3 faixas

120-49m,. 41-13 m) com o aperfeiçoamento da Micro-Sintonia,
.te

VICTROLA*' - automático com 3 velocidades - para discos de
78, 33 1/3 e 45 RPM - especial adaptador central para discos
de 45 RPM. Pick-up de cerâmica, que não está sujeito à umida
de e às oscílàções climatéricas.

•

ALTA FIDELIDADE - conjunto dotado de uma

câmara acústica t0!lal, que dá uma fiel repro
dução do som. Nã� importa que o som seja
vibrante ou pianíssimo, suave ou vigoroso •• ;
você o terá com, absoluta fidelidade.

-

;JJ '

ESTILO - um móvel de linhas harmonícsas, que
embeleza qualquer a��iente doméstico,

.
'

i
,

"

*
"Vlctrollll" • "lllctrollll" lao 'mlllrCIIII r.,lltr••1II1
•• R1I8'0 Corpor.tlon of Amerlc.

._� plullm tI.sl.n,,� IIIrtl,OI II� .."'. f,luIc.çll!.
É preciso ouvir a

, ';f
'RÁDIO-YICTROLA BY.841

. .t,�J·}."J_,,,,,,l!loj,·I'-�
para realmenif apreCi4..lG/_:'

,',

-".

,',

f �. ·t·"

;i

------------_._------

EDITAL DE CONVOC;:..ÇÃO

4ug::, Ben: . e Subl: , Loj:. Cap:. ·'ltEGENRAÇAO
CATARINENSE"

ELEIÇÕES
De ordem do R2Sp:. Mestr:., convoco a todos os

IIrm:. R�e: � do nOSSI) quad:., com dir eito â voto, para
as eleições das LL.j: ' �'. e C:. bem como para as repre
sentações estadual e federal, cujo pleto terá lugar no

-dia 27 do corrente mês, às 19 horas, no 'I'emp:, à rua'Vi-
dal Ramos n. 80, nesta Capital.

'

, - FIoriaiJ.ópohs, 20 de abril de, 1954.
G:, Z:, Seci;,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indieadnr Profissional J CLjNICADEOL�c?1R����IDOS-NARIZE

M' E D' I .c O' "Ie.,
"',,

,'lOr,. Fa,u,-tn Br. a' f o ES.TA-DO
D • GU. E.R'. ,:E. I,RO,__, 01:"

.

Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

MÁRIO DE LARMO I DR ALFREDO
"

DRA.WLADYSLAVA : ESPECIALISTA EM DO- i 'ADMINISTRAÇÃO ,'.

do I_IospItal de Florianópolís ,

,

•
,

"

'

"ENÇAS DE CREANÇAS [Redaçã Of""
A clínica esta montada com os mais modernos

\ -CANTIÇÀO' I'" CHEREM _I' W. MUSSI
, CLINICA',GERAL"

. I Conse�eko ,��{��" :. 1��2 _A."parelhos para tratamento das d?enç�s da especíalídade
\

- MÉDICO -

I e CONSULTAS:' Das 'lO às Tel. 3022 - Cx. Postal, 139'
ULTRASON STratalOento das SInusites sem operaçao)

\ CLíNICA DE CRIA·NÇAS CURSO NACIONAL DE
DR ANTÔ,N,IO _ DIB

,,'

,

' -".... Diretor: RUBENS A. �:E:BULIS�ÇAO �Tratamelílto. auxiliar das sinusites e

\ A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS I'
,

12. horas, RAMOS," :_nflamaçoes do NarIZ e Garganta)
\ Do�nças Internas'. E.x-?iretor do Hospital l : ,MUSSr ' Gerentez DOMINGOS F, DE IONilSAç_:AO MEI?ICAMENTOSA / (Moderno aparelho
C,or.AÇAO - FIGAD,O Colônia Sant'Ana. I.."." MÉDICOS - .Cons. e R��idência: 7 de

'" AQUINO.
para Ionisar ,MedI:amentost (Tratamento de dores de

.RI�S - INTESTINOS ?oenças nervosas e men- CI1WRGIA-CLlNICA" Setembro i{ 13.
"

,

,

\ Representaatese ,Cabeqa'e I�fli6n�çoes da Gargan!a e Olhos. �':n muitos
-,_ t,ratamento moderno da tais.

. .

GEHAL-PÀRTOS
'

", Representações A. S. La-.
casos sao evitadas as operaçoes das Amígdalas

� SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- ra Ltda
'

, ,ULTRA .VIOLETA, FRIO (Tratamento das Faringites
Consultór-io - Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE Rua' Senador Dantas 40

e inflamações! dos Ouvidos)
lentes, 9. Consultas das 15 àS' 19 SENHORAS, com modernos A D V O'G A D.O S _.::. 1'0 andar. ,_' ,

RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
HORÁRIO: horas. Imétodos de diagnósticos e Te!.: 22-5924 _ Rio de

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. Janeiro. (OCULOS)

,

) horas Res.: Ru� Santoa.Saraiva, !SULPOSÇOPIA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. fLAMPADA de FEN�A (Verificação e diagnostico de
Tel.: Cons.se-« 3.4�5 :- �es. 54 - Estreito.

,

,
RO';, _oSALPINGOGR,AFIA ROS VIEIRA Rua Felire de Oliveira, n.

lesoes dos Olhos)
- �,276 - 'Flonanopohs. TEL. - 6245. '

, - METABOLISMQ, BASAL 21 _ 60 andar. ,. INFRA. VERMELHO
.'- Radieterapiap or ondas

'_' ADVOGADO -

Tel . 32-987" _ Sã P I
Grande Prática na Retirada de. Corpos Estranhos de

DR. ROMEU BASTOS DR, MÁRIO ,WEN- Icurtas-EletroCoagulaçãO
Caixa Postal 150 - Itajaí 'ÀSSINATURA� au o

,,'

Pulmão e Esofago
PIRES' DHAUSEN "

Ralos Ultra Yroleta e I'lfl'a
- �an1:à Catarina -

Na Ca ital .

Consultorw: VIsconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
-.- MÉDICO _ CLtNICA 'MÉDlCA 1. I Vern,H!I!t0' -,

'

'-

'

,

�
"

Ano .... ;
p
Cr$ . 170,00 . A • • �elo H�rizoÍ1te

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇA.S, Consultérío : kua Trajano, :PR:' ,MAR, O _ LAU-
Semestre Cr$ 90,00

Resuiêneia _ FelIpe Schnll<!_t, 113. Telefone 2,365

São Praneíseo de Assis e na Consultório - Rrla:' João
.

n,' ],.10 andar - Edifício do ''''::''' RINDO No Interior
Consultas - pela ma?ha no Hospit�l -:- A tarde

Santa Casa-de �io de Pi!1to, 10 - Tel. M._.169,. ·IMoite�i�.:.:; .
" ,,'- �'�;

,

'Ano 'Cr$ 200,00' _, ._

-das :�,horas ,:_m diante nO_,�onsultório
Janéiro Consultas: Das 4 as 6 h9-1 L(}rar,o:�D�s. 9 as 12"ho-

DU, ,CbAtr-DIQ _ Semestre C\'$ 110,00! DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

CLíNICA' GERAL, DE ras... . ,::' '"Tas
- ��. MUS�I. ,

' Anúncios mediante con- UL�ERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-
ADULTOS _E CRIANÇAS., ,r.�sldencla_:; Rua ,Estev�.s �,: p�s la as 18 horas -:-,p�a. , BORGES,,:.. <L:-, ., tráto. ' DERMATOLOGICA E CLINICA' GERAL
Consultórib: Av. Getúl io Júnior, 45. ,Tet 2.�l2,:�>�,,�;' 'lk:e�id��:êHl: -

.'
, .

." <�D:vnGADQS
'

.: 'e Os originais, mesmo não
, Dr MI·uuel NUfles', F'e'rrel-ra '

Vargas, 2 - EIGUAÇÚ. ,.., '" Avenida 'I'rom- , .Fôro �1J.! 'ierâ'l; Recursõ!z 'publlcádc/s, não serão davol-

Horár íu: Segundas e QiJ in- OLHOS ,+-::<: ()U\f�D9S�, ,"_ :'tI?:íhv.l!k!:., '84.
/

, 'pel'an:te Q si1pr.em'o 'I'ríbuna! vi,d(,',_t' .•
, 'lO, '

:
tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ' E GA'RCfJ\NT� ':,'.- DR.� NEWTON Federal, e Tribun,�l' FeÚr�)'

"

A direção não 'se respon- -,'

horas. I
.' de Recursos. t

'

- .: ;1 ':.- sabili�a pelos c�nceitos emi- ,RECEl\_'I-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,
Residência: Rua Felipe, '_-, -_: :,,,.: .: 'Q�1\VILA ,)j:�ÇRJ1óRIOS '

'

tidos nos artigos.,assinados.- ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N° 18 11)

I DR. JÚLIO J?OIN "CIRV"llGrA.,GER;A,L. :I,�Florian,9P'(j"li,s_,_".. E.,dífício
-- ANDAfl DAS 9 ÁS 11 HORAS - DIÁRIAMENTE.

Schniidt, 23 '- 2° andar, VIEIRA' Doenças de 'Senh�rai :- sae, Jorgé, ,rua .Trajano, 12 r. t· CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU
apt . .1 - Tel 3.002. I .' Proctologia -:- Eletficidad�, -:L 10, aÍ1�a,r "'7'" 'S:üá f .a.��', '

DA NOI-TE NO CACIQUE HOTEL, Á RUA FELIP

WALMO _

'r;
_
ESPECIALISTA EM DOEti- ,�édi�á,. / _nio .d,e'''�nei,rQ -:- Edifíe�o d PIá1r>-aa� SCHMIDT.

DR. R ZO
ÇAS DOS 6LHOS OUVI- Consultor,lO�o, .:Rua VItor' Barba -Gatq;: Avenida Antê-

11\''''''b d '

(t d '\

MER GADnTA 'M' I
-'

'

e,
" "

C I 207 I O 8
\T ea a o ar e I

.l\..c. _ _, DOS; NARIZ E GARGANTA I erre es n.' 2�, -:- !fetefone: ,Il,l<! ar os' ,-, sa a 1 O .

'

,.
•

__,

D4plomado pela Faculdade Ex-Assistente na Policlínica 3307. '

-, �:'
'

,,,', -

..•
-_-' ,.Farmacla Noturna,� Rua

iDi" M', CNacional de Mi!dicina..o .da 6erat,do Rio'de Janeiro, na Consultas: D�s"15 horas ..:..p� CLARNO. G. Trafa,n9
<

-.; ,

•

'" - I Dr « arl HoepckeU.niversid.ad�__do BraídL 'Caixa._�de Apos�tadoria e em di��te.. '- ,

."

.

GaLLETTI::-. .
1f ,Dõmingo

-

- Farniácià : o.:
'

.

,)�
Ex-mterno por ooneurs.o:da"Pen:sões,lla bmpoldina,Ral- Resi(l.êncla: .Rua VldaL __ ; - A))VúGADO - Nóturná _:_ Rua Tra}àno:' " ,.� '., / �,

�aternidadet-E8CDla .. I IwaY:I!6':'1l! HespUaLSão João ,Ramos - Tele_fnne !l.422. - RuatVitor l\feirl:])es, 60. 16 (Sexta-feira Sànta' ''':'''' '.::: 84PIPEZ - CONFORT(.) - SEGURANÇA'
(SerVRlçod �o PrTo!: o)ctaVlo C Bah8tl)ea d���go�: N DR. ''DIB éBEREM,' FFOIN�,: ,2.46�. Farmácia Esp'eranca _ Rua ,Vlag:ns ell1tr� tFLORdI��OPOLIS'� RIO DE JANEIRO,

o rIgues !hlma urso.lIlo pa_ea_ a- -
_

- onanopohs '_ �' L'.sca as In erm� lanas em .ItaJaí Santos São S
'

Ex-interno- do Serviço' (te ciona" de Saúde, .
.aDVOGADO 11 11 ................;;.., __.._. Conselheiro Mafra , bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo �estes q�atro 'lt�::-

Cirurgia do, Hospit�1 Ç.onsulta8. diàriamente das C,!usas.,.9��!h,c_?mei'ciais,' 'Io.m'"a'çôe. ,17 Sába,do (tarde) ::__ I mós�penas para movimént�_de passageiros.
u 1

I. A. P. E. T. e. do RIO dt> 10 as 12 horas. criminais e trabalhistas. ,a'.,' 10;, farmácia da Fé _ Felipe As escalas em S. Sebasttao, Ilha Bela UbattLba -

Janeiru I
,

3as. e 5as. feiras de 15 às Consultas populares ateis '-Schmidt
. pr�judica1'ão o hor�?,io de chegada no iuo (Ida) :ao

Méd�c(, Cdaori:a�S:ital d-e as l�e��:as�ó .

Hbspital de
Rua �u,,*�#1�chado,. 17 J.,: .,t ."" �; ta.- 18,Domingo :Farmácia.

SANTOS (Volta) I

DOENÇAS DE SENHORAS. Caridade, de 8 às 111 poras. (e'sq. Ti:r�d���e�l ...., sobra- Q,'eltor eacoittrad.. ne.· _;la Fé _ Felipe Cchmidt 1
' ITINERÁRIO DO SIM "CARL HOEPCKE�; NO

- PARTOS-OPERAÇÕE� Consult9rio: Rua Vito.r do _ sala-á:· ,
,<' .,: a c,qhi)Uf, ii:tfor.,�çõf'. qUf , 24 Sábado (tarde) '_ SEçxU,'NDO TRIMESTRE DE 1954

"

o

('ons: ,Rua João Pinto n. 16. :'Ieireles, esquina c,om Sal- ' : ,'" "

.('('eMSita;, diàriamente e df flarmáci� Moderna _ Rua
das 16,.00 às 18,00 rlanha Marinho.

..

',�- metJ�tó: ' IDA' , ',' ,

foã0 Pinto
horas., .

Residência: Travessa, " , ..

I
Pela manhã 'atende Urussanga 2. - DR. � E NRI QUE 1l0RNAIS

'

Teldonf".
25 Domingo. _ Farmá-

diàriamel\te.rio Hos- Apt. 102. PRISCO ,P-l\RAISO

I)
E!ltado S.02�

l.:!ia
Moderna:....., Rua João

pitaCde
�Caridade.' .' , -

P' t
,

I DR VIDAL MÉDICO \ Gazet•. '.' ,Z.6.5< In o., '. '

,

Residência:
< ,:,,,: ?

.

•

. Operações _ Doenças O��r!o ,d, T�:rd� " S.57P
.

O' servlçci- noturno ser�
Rua: Generàl BittêncoÚri ,

CLíNICA DE CRIANÇAS
de Senhoras _ Clínica de Olano da Manhl ." 2.463 efetuado _. pelas farmácias

n, 10111\ , .', ,I CDNS�LTÓRIO - Feli- 1 Verdade . �.... ... 2.01(1 'M d St A tA
.

Telefone: 2.692. pe Schmu;it, 38. Adultos. rmprens.a Onéiál,.:. ,2.6811 .
o erna"

_

o. n omo e

_________�' I CONSULTAS _ Das 4 Curso de Especiálisaç�o HOSPITÃIS,
' Noturna, 'situadas às ruas

DR. ARMANDO VA- �s 6 horas. no Hospital dos Servidr.rf's De Cuidade:
'

João Pinto e Trajano.
,

Ten'"'nte SI'I- do Estado <Provedor) ... '.... 2.114 A pr,esent� tabela' não
LERIO DE ASSIS Residência: ,.

(Serviço dI) Prof. Mui...
<Portaria) -........ 2.01S poderá ser alterada sem

- MÉDICO - ,2ira,130, Nerfu Ra... •••••. 1.831 ,.

Dos Serviços de Clínica In- FONE _ 3-.165. ' no de AndradE') Milit Ill!7 preVIa autorização dêste

fantil da Assistência .l\funi- '

, I 'Consultas - Pela manhi "'Ao ;:bastii�' tê�;�
. . y

Departamento.
cipal e Hospital de Caridade

'ô
- I no Hf\spital de Caridade. de Saúde) ' 1.15� -----

C�A l\ftDICA DE pR- ANT NIO MO- A tarde, -das 15,39hs. Maternidad4! floutor 18eola ptlmnlaCRMNÇAS E 'A'Dl!LTOS NIZ DE "VAGÃO d
Carlos Correa .... S.12,

Ad'

_ Alérgia ___;. � I.l�,,?' em
.

iante no consult6rio, CH�MADAS UR-
. IIA.n-taConsu'ltóri(r:cc, Rua Nunes á Rua Nunes Machado 17, GENTES I.IJIfIII

, l\ltach',ado, 7 _"C'Q-nsultas das _eIRURGIA TREUMATO. C' Do· Matrículas Aberto
J •

, t�"qll.na de Tiradentes. Te:. orpo de m,b.;lrti8 1.313
t'15 "

18 h
' 'LOGIA S

.

L (R I C.irsos: Primário e Aó-,

, -a�" Qras. .

"
'

Ort�pedia 2,766, ervlço uz f'C a· ,

Residência: Rua Marechal mações) ·'.�O· missão. '

Guilherme, 5 - Fone: 37:83. Consultório: Joio Pinto, Residência - La Porta Policia (Sal� ·c·u' ;';I�:'
.. � ..

18
I Rua Visconde de Ouro

. Hoiei. ,
.

) O."
.

Das 15 às 17 diàriamente.
8 rio .. 2. �l'

I Preto,
75.

Polícia (Gab. n�le�
Menos aos ,Sába-d()8

Res.: Bocaiuva 185.
I'.do) : . /. : . . . .. %.5S.t

COMPANHIAS DB
Fone: - 2.714.

, TRANSPORTE
Doenças do apare'ho respi-
'ratório a .�c 17 'T' E',

'

I
AtREO

'fUBERCULOSE
TAC _

' �.70tl ,.. iiiiiiiiiiiliiii"
RADIOGRAFIA E RADIQS- Ct'uzelro do Su� , :.. %.500

IeOPIA DOS PULMõES
Panail'l :.. 1.55!

Cirurgia do Torax

.AgeAD,,"
.

_.-a
��=W".I!.!l!j1! �::�et, A'4���'::::::::

. �::��
Formado pela Faculdade

"Nac:onal de Medicina, 'l'isio- _ "',
Real ,.; ,., %.3:18

logista e-Tisiocirurgião do
I

"
. -, Scandinava.. ,-...... �.5oe

,H'ospital Nerêu Ramos

d
BAR E SORVET,ER,lA" ,HOTtlS

Curso de especializaçã@ pela.
'

': e AMERICANA Lux' .

S. N. T. Ex-intel'1lo e-,Ex-às- Vende-se o Bar e Sorve- Mate.Ue• _.
.

sistente Je Cirurgia'doProf. Metropo' .

ÚgO Pinheiro Guimarães
, P u,bll·cl·da'.e

teria Americana sito à Rua, L. F.orta .

-(Rio)." _ I Saldanha Marinho n. 13, Csclque .

Cons: Felin�!��!; :38 l Edifício Machado. Tratar Centra: ........•..

- it���e3!!\o;:;�1��a. Caixa POltal. 45 II;; l�c� com o

s�. Um:ert� �:::�la .. :::::,::'::::
Res: Rua Sã.o JOirge 30 _ �'Iodanópolil - ac a o, o qua exp cara ESTREITO' _

Fone 2395. Santa Catariaa I c. motivo da venda. I Di_Que ..••.••••••

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

_,

VOLTA
"

,
, FI01·in'nópolis Itajaí ' Rio de Janeiro Santos

24/4 25/4
29/4 1/5 6/5 7/5
11/5 13/5 18/5 19/5
23/5 25/5 30/5 31/�
4/6 6/6 11/6 12/6
16/6 18/6 23/6. - 24/6
28/6 30/6 5/7 6/7

�P, -'c·,

5,0/'/0

Horário de Saída:
,de Florian6polis às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações ídirijam-se à '

EMPR:B:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HdEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

,
_,'

Vi'agem CO" segurança
,. +

e ,rapidez
so NOS CONFORTAVEIS, 'MICRO-ONIBUS DO

RIPIDO' l<SUI-BR1SILIIRfJ,)
,

florianópolis - ItaJaf - JoinvÍÍle - Curitiba

�AgeAncl·a. R.uá Deodoro esquiná. da
,

. • Rua Tenente Silve'fra

DR· I. LüBA'fO
FILHO

li MtLHUri 1U�U

Casas

2,021
1.278

.

1.147 :
1.111 :
1.'(4"
i..,.u
S.S711
'.859.

�

DEPOSITOS POPULARES
Diretoria

, ,

BANCO AGRICOLA
RUA TRAJANO, 16

fLORIAN6pOLIS

A V I S O

A DIRET�R:l� DE OBRAs PÚBLICAS, avisa�quemudou-se prOVisorIamente para a rua Vidal Ramos n
1 76.

' , .

,Diretoria de Obras Públicas em Florianópolis 10 de
AbrIl de 1954.

" '

OI

Lavando com Sabã(j)

'Viraem ES1Je.cia�Hlctade
. da Cla.1'ITZIL IIDDSTBIIL-J8ID,Ule.•� illIRI reagl.da),

., / � "

.

, - eco omiza-se, tempo e .. ,. ,

'

------------------�------------�----

Sfl.aÃ��:rfCtAt .

�t:��,��" �,
.",

Alugam-se ótimas resi

dências, uma à Rua José
Jacques 'no 4 e outra nos

Coqueiros, p r o xi m o ao'

Praia 'Clube.

I Inforrnacões à Rua Con
selheiro Mafra nO 24.

o/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

H je e 81iDhã
no passad'o

25 DE ABRIL
I

A data de hoje recorda

nos que:
. .: e� 1.500, o Almirante

Pedro Alvares Cabral fun

eleia sua Esquaelra em Por

to Seguro,
_ em 1767, nasceu no

Rio de Janeiro o padre
Gonçalves dos Santos, que

escreveu as "Memorias his

toricas do Brasil, durante

os anos em que. o Rio de

Janeiro foi a capital da

monarquia portuguesa". Fa
leceu a 1 de dezembro de

,

1844.
-"- em 1.852, no Rio de

Janeiro, falece o poeta Ma

noel Antonio Alvares de

Azevedo, nascido, em São

Paulo a 12 de Setembro de

1831.
- em 1894, na Fortaleza

de Anchate-mírim, na bar

ra norte de nossa Ilha, é fu
zilado o Marechal 'Manoel
ele Almeida da Gama d'Eça,
Barão de Batovy, junta-

� '.

mente com 'um ,ele -seus

.Ilüstres filhos, o Dr. Alfre

do.
- em 1933, depois de ha

verem os "integralistas"
realizaelo a sua primeira de':

monstração pública, em São

eaulo, declarava o sr. Pli

nio' Salgado: - "Sómente

o fascismo, gr-ande fôt;ça 01'

ganizàdora e' díscíplinadosà,
i.)�derã reerguer '0 Brasil".

26 DE ABRIL

A data ele hoje recorda

nos que:
- em 1500, no Ilhéu da'

Bahia, foi celebrada- uma

missa mandada 'rezar 'por
Pedro Alvares de Gouvêa;

,
- em 1821, em Porto A

legre, coincidindo com o dia
em que partiu do Rio de

""--Janeiro, para ir governar

Portugual, o Rei D. João

VI, deu-se uma revolta mi-
o

litar, sendo a situação re

solvida com habilidade pe
lo Tenente corônél -Manoel

Marques de Souza, o futu
ro Visconde de Porto Ale

gre;
- em 1863, em Lisbôa,

faleceu, contando 51 anos'

de idade, o notav:el escritor

maranhense João Francisco

Lisbôa, ao qual os historio-
.

grafos da literatura nacio- I
nal dão determinado relevo,
no qual lhe acentuam a im

fluencia que teve na forma

ção mental do Norte do

País;
- em 1948, com a avan-

•

. çada idade de 96 anos., fa
leceu no Rio de Janeiro,
dona MARIA C. o BARBO-

�
.

SA, viuva do inolvidavel
estadista RUY BARBO
SA.

Andr éNilo Tadasco

'Novo DelegadO
da Capi.tal
Em ofício datado de - 22

do corrente, o sr. Capitão
Jubal Coutinho, dá Polícia

Militar, comunicou ter sido

nomeado, por áto de 19' do
fluente, do sr. Governador
do Estado, tendo assumido
a 20, o cargo de D�iegado
Regional de Polícia desta
Capital.
O ESTADO deseja ao

Cap. Jubal Coutinho feli�i
dades administrativas nas

funções de que vêm a ser

investido.

Examine .:cümpare...
e SUit escolha seril·:

/

-o refrigerador das

o QUE HÁ DE MAIS MODERNO EM REfRiGERAÇÃO ESTÁ
PRESENTE.NO SEU FRIGIDAIRE t EIS ALGUNS EXEMPLOS:

'",
)'1.1 \10

Grande e espaçQSO,
sem ocupar muito lugar

Internamente mais ato

to, mais largo e m04S

fundo.Maior facilidcde
de armazenamento t

Freon' 12 - ,3 mais segura
proteção para os. alimentos

Frigidaire trabalha
com Freon 12, um gá.
inl,fensivo, -inodoro •

não inflomávell

Proteção total para grande
quantidade de carna

Amplagaveta esmehe
da sob o congelador,
permilindo armazenar

por uma semana I

Compressor "Poupa·Corrente"
Ixclusivo da frigida:ra

o mois perfeito meco

nismp de refrigeração
até hoie criado, Ga.

rantid� por 5 anos t

,FIIGIDllRf - <, .'_
"

mar,c-a .xcll,uiva do r. ..frig.rador fabricado p.l'a
/

. ,

GENERAL MOTORS DO. BRASIL·S.A�
�; :
\

'SÃO CAEtANO DO SUL - sÃO PAULO

Vantagem Extra: A garantia de U1'1

grande nome - FRIGIDA IRE - a marca pioneira
e líder em r�frrgeração! .

Vantagem Extra: Ampla rêde de
concessionários autorizados, em todó o 81'as;l,
ppra dar-lhe tôda assistência técnica com seu

pessoal treinado na fábrica Frigidaire I
. � ��

Va'ntagem Extra: Preços figorosament'e'
tabelados em ...todo o Brasil, opeRas, acrescidos
das despesas de transporte nas 'localidades

.

fora da Capital de �São Paulol
-

,

M�d. ÓMM-74 - 7,4 'pés - Cr$ 11.•980,80 �
Mod. OMM-92 - 9,2 pés - Cr$�19'.800,OO

, .

Além das características técnicos que.
evidentemente, devem merecer sua atenção,
três coisas são básicas na escolha de um

refrigerador: 1.0 - Ter confiança na marca

que lhe é oferecida e apurar que qororirios
ela lhe dó , 2°, - Saber a quem recorrer

no caso de ser necessária qualquer
-----

assistência técnica i 3.° - Pagar um- preço

justo e ao seu olconce, que represente um

garantido investimento. Estas são justamente
as 3 vantagens extra que Frigidaire lhe

proporciona. Tire o máximo proveito destes
vantagens; visitando o Concessionário
Autorizado Frigidaire mais próxi�C?1

, ,

\

...
-

c' O N C E S 5 1'0 N Á R lOS A U T O R I Z A O OS· E M T O D O O ,p A , 5

23 - Pagamento do pes
soal d� Ministério da' Fél

zenda, do Ministério da

Justiça, do Poder. Judiciá
rio e do Tribunal de CQ!.1-

tas;
.:

24 e 26 - Pagamento dos
demais Minis{��iQs;
27 - Aposentados e Sa-

lário-família; .

-28 - Pagamento dos q1J�'
não receberam nos dias a-fmilitares e provisórias;

M(A I O
.

-

Pensionistas I,· 3. e 4 - Pensionista

LIra Tenis .Clube . �Pr6c8lto do" Dia
.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO .. <.: . I
� De ordem do senhor Presidente, fícam "convocãdos

,. CAUSA DA SURDEZ'
todos os sócios quites, (artigo 36 qQ Estatuto), para a· Além das moléstias de
sessão de Assembléia Geral, a realizar-se no Ó.ttlmo 'dó- I 'ouvido existem outras" da
mingo do corrente mês, dia 25,. com inicio, às 10 horas.. dez; b t

-

d
.

fi di'
'

b d C
. Ih' D líb

"
r- sur ez: o s rucao o nariz,

a 1m
.

e e eger os mem ros ° onse o
:

e 1 erativo e .

•

, _

.

seus suplentes, de conformidade .com o que preceitua a sinusites, inflamação das

alínea primeira do artigo 37 combinado com o'
-

'artigo amídalas, vegetações ade-
19 e parágrafo único do, Estatuto do Clube --. nóides, infecções cronicas

Florianópolis, 19 de Abril de 1954 . dos dentes, sífilis, tubercu-
lose, diabetes, pertubações

I
circulatórias e outras .

. ,Qu,anil9 - sentir pel·tul·
. bdçõee no ouvido consul

. �te ur.n· eSP!!2�alis.ta, mas

não eetranhe s� �lê' âcon
selhar que procure médi
cos de outras especialida
des. - SNES

IDelega.�ia,
.

fiscal
.

João Gasparino da Silva
. ,

.

Secretario-Geral

A BR I L

Clube ·15 . de ·Oufufiõ--
-v., -

•
-

"

.

(Rúa -Alvaro de Carvalho)
Dia- IOde 'Maio - Soirée em homenagem ao Dia de •

Trabalho j
NOTA: - Não haverá reserva de mêsas,

- f
cima;

29- e 30 --

•

Partido. Suíal· Delllcrátl:cl
I

.

o

'CONVENÇAO REGlONAL
A ,Mesa do Diretório Regional do

Partido Social Democrático, devidamen
te autorizada, resolveu' transferir'para,dia
que será oportunamente fixado, a data
da Convenção Regional do Partido, mar
cada para 25 do corrente•.

. Florianópolis;,_j9,-de 8ºril de .195;4.
CELSO RAMo�r' .,.

:
\

Presideiíte'�tn :é�ercício.
� ,� .

. '. '"

vis'
.�.
,

·5 a 20 - Os que não re

ceberam nos dias acima,Ci-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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em.as
Preços: 2,op:"'_ �,50

As 3 - 5 - 1,30 - 9,15hs.'
Paul HENREID - Hele-

na VERDUGO Lon

CHANEYem:
A PRINCEZA DE

DAMASCO
'I'ecnícoler

Censura:

No programa:

,p Esporte na' téla Nac.

Preços; 7,00 -,3,50

Crônica de ,Cinema·
,

.'

"LILI," ,

• Direçã(j:, Charles' Wal-' o�de :bdlho� ,�e fo�'n:,�" .a'I,c�m_excc;ss�,o�da seq�encia
ters"

, /<,'" .,',' I nao deixar .dú vidas, a mspi- citada ,a;cupa, as rnarionet-
:: Produção: Edwin H: I ração de CI!ARL�S WAL- tes J?t:ab�Ill�r:te suplantam

Knopf I TERS. os atores, roubando, para',

., Sg;).'eenplay de HelÍen' De rara beleza, são os si, quasi toda a"'atenção (los.

rie�:t�ch História de instantes em que as mario- espectadores, 'e 'calandó pro-

Pa�}. Ó'allico I netes, crescidas e com vida, fundamente.' tiô �piritp dos

,Corepgr�fia:, CHARLES dançam com LILI e, se mesmos.

WALTEHS1 transformam, uma a uma Com' LILI, CHARLES - ...:.....----''-'-----------.=....-------

Coreógrafo -1 assistente: no ventrfloquo, reforçando, WALTEES, realizou uma

DOROTHYcJARNAC .na .mente da garota, a afir- pequena joia cinématográ-
Fotografia (em TECHNI- mativa de que todas ielas fica, motivo 'pelo qual tor

.COLOR) de R o B E R T 'eram e�n téàlidade, diver- na-se mister, olhar com a

PLANK sos asp��tos '-qa" personali- tenção,' suas .futuras ,cria
MlÍsica: BROHISLAU dadedaquele que as havià ções, d�ntrodb setor do

KÍ\.PER àeado. ,;
,,' .' .ilme _"musical.

- I ,
....

Apesar' �e ínanimadosr'[> Do. COSTA

,� I,.

Numa época atribulada ,

, .

como a, qúe atravessamos,
um filme como êste cons-

'

titue, para o espírito, um

verdadeiro presente do céu.

Delicadeza, poesia e en

éantamento estão reunidos,
nesta produção de EDWIN

H. KNOPF, na q�al CHAR
LES WA,LTERS, revela de
duas maneira 'o seu taleto,
seja como diretor, seja co-

'

mo coreógrafo, responsável
pelos ,ótiIÍ1ôs números de

dança, que além de faze
rem parte integrante da

própria história, revelam

inteligencia e, apurado bom
gosto.
A história de PAUL

GALLICO, ,adapta<;la a te-,

la por HELEN DEUTSCH"
'

. ....

encerra uma grande dose
de simplicidade e, ao mes

mo tempo está _impregada
daquele inconfundível sen

timento humano, que
'

des

perta nas creaturas . o gos
to pela vida,
Ingenua e simples como

a história de LILI, é a de
liciosa melodia que subli
nha sua narrativa Hí LILI,
Hi-Io, de BRONISLAU

KAPER, com letra, de HE

LEN DEUTSCn.
I

LESLIE CARON, que
em Sinfonia de Paris (An
American in Paris) mos

trou-se uma dançarina de

comprovada eficiencia, a

presenta-se aqui, como ver

dadeira atriz, com um -tra

balho digno de aplausos.
Com a sobri-edade' que o

caracteriza aparece MEL

FERRER, o irmão dé STE

WART' GRANGER em

SCARAMOUCHE e o Tou
reiro atormentado de TOU
ROS BRAVOS (The Brave

BulIs) de ROBERT ROS
SEN.
JEAN PIERRE AU-

0, -> ... .".,.
.

_, :p

MQNT; .talvez já esquecido
I ...,;" • í';U' \"':- _.

:

da morte deMARIA MON-

TEZ, desempenha de forma

convincente, '<> papel de

Marcus, o mágico; da feira,
alegre e irr'iquiéto.
Zsa Zsa GABOR que im-

'

pressionou em r- MOULIN

ROUGE, tem pouca oportu
nidade de exibir a sua lou
ra efervecencia, destacon

do-se apenas na primeira.
dança do filme, em que

disputa com LILI, no sonho

desta, as aten'ções do,MAR

CUS, sequencia em que o

ritmo de jazz é utilizado,
numa 'estilização de desafio,

,
.....�.

'. , ..

ll'l T Z
As 10 horas da manhã:

JORNAIS, ..
DESENHOS .. ,

SHORTS."
,Censura: LIVRE.

Preços. '2;00 :.__ 3,50
As 2 - 4 � 6 - 8 - 10hs.

Paul HENREID - Hl:'le:

na VERDUGO - Lon

CHANEYem:
A PRINCEZA DE

" DÀMAS-C'O
Tecnicolor

'C€nsura:
,
No programa:
Noticias da Semana. Nac,

Preços: ,7,60 :._ 3,50

, -

As 2hs.

Filme" Jornal. Nacional

Tyrorie POWER - Linda

")ARNEL em: '

'

,\ MARCA DO ZORRO,

Johnny Mac BROWN

ém:

L) AZ DAS PISTOLAS
3.0 e 4.0' episódios de:

Ã LEGIÃO FANTASMA

rmp, até 10 anos.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp., até 14 anos.

As 8hs.

Atual. Atlantida ��ac.

Charles Laugthon - Boris

Karloff - Sally Forrest

O TIRANO

Linda DARNEL em:

RESGATE SUBLIME

Imp. 'até 14 imos.

Preços Cr$ 6,20' - 3,50 '

f3Lf)VIÂ
Estrello

As 2hs.
JORNAIS ...

DESENHOS,.. �
SHORTS .. ,

Censura: LIVRE.

'r:'H�SD!,
As 2,30 - �,30 - 6,30 -

8,3_ÓI'lS'1Paul HENREID - Hele- ,

_ ',.t

na VERDUGO -, L�.n ,"CHANEY 'em:

A PRINCEZA DE

DAMÀSCO
'Tecnicolor

Censura:

No proçrarr a:

Noticias da Semana. Nac,

Preces: 7,1)0 - 3,50

As 2hs.

Filme Jornal. Nacional

Johnny Mac BRÓWN
.

em:

o AZ DAS PISTOLAS

Continuação do seriado:
LEGIÃO FANTASMA

'l'yrone Power - Linda

Darnel - Basil, Rathbone

A MARCA DO ZORRO�

Censura até 10 anos.

Preços: 6,20 - 3,50
As 8hs.

Filme Jornal. Nacional
Orlando VILLAR - Ma

ruchi FRESNO em: '

RAINHA SANTA

Charles Laugthon Boris

Karloff - Sally JTql'r�:�Jt

num. impetuoso' drama de

terror e emoção
,O TIRANO

Imp. até 14 anos.

Preços: 6,20 - 3,50

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

Com iste v6loV' V. S.
6b..irÁ umt. Cdnt6 que
lhe ..enderi jul'O com,

penSf>dor
e

lev4rÁ p.Ior'1I. 5U,," residin-

,
ci", om lindo e útil presente:

umBEUSSIMO eOFI?Ede J4ÇO eI?OMADO.
, AYp,.dcul"e hdje � NOVO

NCO . GRiCOLA
� v'UUa.J-lQ-, 16

_--_ FLORIANÓPOLIS -' $ANTA ÇAT...RlNA

_'

•

Parlicipação
NEUDIS DIAS PIMPÃO

e

MARIA LYGIA CUNEO
, participam ás pessôas de suas rela

ções e parentes, o nascimento de seu fi
lho RICARDO, ocorrido dia 19 do cor
rente, em a Casa de Saúde "São Sebas
tiâo" ,

,
.

�

Fpolis., 23 de abril de 1954.

IUnião JUV. Catarinense
patado de' 17 do corrente" tivemos a satisfação de

receber a seguinte comúnicacão:'
'

.

_:_ "A UNIAO JUVENIL CATAHINENSE. em 3 de

'1 Abril p. p. em sessão extraordínárla, elegeu sua nova di
retoria que regerá SEUS destinos durante o' ano em' cur

s� a diretoria eleita foi a seguinte:
"

-'.

Presidente - Francisco Grillo (reeleito).
Vice - Boris Moreira da Silva.

'

1° Secretário - Roberto Cuneo (reeleito},
2° Secretário - José Espindola
1° Tesoureiro - Antônio Sb.ssa (reeleito),
2° Tesoureiro - Artur Sullivan
Conselho - Francisco da Costa Mellin, Hamilton

Adriano e Luiz Henrique M. de Campos. ,

Diretor do Departamento Social ou Técnico .. _

Francisco da Costa Mellim.
Diretor Artístico - Tycho Brahe Fernandes Neto .

A posse dos' novos dirigentes deu-se no dia 10 de
Abril, em sessão extraordinária c solene,

Sem mais subscrevo-me
atenciosamente
Roberto Címeo
Secretário",

Agradecendo a gentileza da comunícacão formula
mos votos de felicidades administr..l�ivas à� nova D11'€to- '

ria.

,

", ,EDITAL DE' CONVOC.:��CÃO
Aug., Ben:. e Sublz.' Loj:. Cap:. "liEGENRAÇAO

CATARINENSE"
/ ELEIÇÕES

De ordem do Resp:; Mestr:., convoco, a todos os

Ilrm: . RRe:. do nOS"I) quadr., "'com di}!'l�o a vot.i, para:
as eleições das LL.j: .!§,': e C: , bem como para as repre
sentações estadual e federal, cujo pleto terá lugar no

dia 27 do corrente mês, às 19 horas, no !Temp: . 'i\ rua Vi-
da} Ramos n. 80, nesta Capital. -

,

..

Florianópolis, 20 de abril de 1954,.
G' Z:. Secr:

>

P".rticipação
JONAS BAYER DE AMORIM'

e

MARINA CUNHA AMORIM

participam o nascimento de sua filha, ocorrido na

Casa de Saúde "São Sebastião", no dia 16 do corrente

que na pia batismal receberá o nome de MERCEDES:

--------'----

participação
EVALDO SCHAEFER ADÃO NILTON FERRAZ

D',ELYe

MARIA '"JOSE' 1;tAMOS·
SCHAEFER Participa seu éontrato de

Participam o contrato de casamento, 'com a Srta.

'.:!asamento de sua ·filha HE- ; HELENA RAMOS SCHAE

LENA com o �r. Adão Nil-I FERton Ferraz d'Ely
,

, " Fpolis; 17-4-54.-

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA
, E EFICIENCIA

CASA MISCELANIA dístrt

bp'dora dos Rádios R.C.A.

I Vit�r, Valvulas e Discos,

'Rua Conselheiro Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

/

Ianda 12 modernos uruda-

dos, a primeira" d�s quais
en trará om serviço no

dêste ano.

CEM MIL TONELADAS

ANTIBIOTICOS
Opposltarios Exclusivos

Firma de São Paulo com laboratorio de antibioti
-cos, Pl:'õcura depositário idoneo com boa capacidade fi-. cólica. Não vicia nem falha.
nanceira e- ramificação pelo interior, para um negocio .Nas farmácias ,e drógarías
na base de exclusi�dáde.' locais. Reembolso aéreo

Cartas indicando fontes de referências em São
$ "

r--

1P' I I
-

d f' ue já 'representa para
Cr 50,00. Caixa Posta 6,� au o e re açao e Irmas q, "",

"

_

SMCL, Caixa Postal 5.231 - São 'Paulo. Meyer, Rio.

\

DE CARGA
"A nova frota; disse 0,

comandante ReLI' Carva1hl)

Rocha, que foi projetada ia.

que se encontra em cons

trucão nos estaleiros holun ..

- .>

eleses, ',,€orm i t i r á ao

SNAPP assumir a respo-i,
sabilidade de t rans-icrtar

Na escala da Va
rig a cidade de
Londrina
RIO, 24 (V.A.) - O di-

l reter geral da Aeronautica

Civii exar�u despacho.' a
tendendo ao que requereu
a empresa Viação A�rea
Rio-Grandense, Varig e na

conforrnidade do que dis

põe o artigo 14 da portaria
ministerial número 77, de

19 ele fevereiro de 1953, au
torizando a inclusão da ci�
dade de Londrina como es

cala facultativa 'em uma

das duas viagens da 'linha
aérea regular Curitiba

Apucarana-Cornélio Procó

pio-São Paulo.

I
' Inaugurado o
,I IDOVO Soviet:

--, ; SlIpremo ,

I MOSCOU, 24 (U.P.) ""

Dia 20, foi aberta pela Câ-
\

mara do Conselho da União

Soviética em Moscou a pri
meira sessão do novo Soviet

/

SuprEmo, estando prevista

I tambem a, reunião do Con

-elho das Nacionalidades.
As duas Carnseas reunidas
d-iscufirão o órçarnento de
; 955 da União 'Soviética e

-deverão ratificar\ a compo
siçâo do novo govenlO, 80-

viético, tal como se apresen-
, Ll' depois das eleições de 14

.

de'março últi�o, .

,

_ ,
-

,

•
•
•
•
·
·

,

1

amigo certo

para as hor��
incerlas
do _'uluro . \

,.

A Prudencia Capitalização, uma das maiores

organizações de estímulo à previdência,
" I

'
,

lhe oferece estas sólidas garantias :

• 23 anos de fecunda atividade

\

/

Cons,agra-ndo 4 léeu,los
d. progr�Sl9"
'c- evóJução
.�ónô,mi'ca·

, ", SOLICITE INfORMAÇOES E

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

. f. ,,� 'i.....
•

.' ......_ _ :__ " '"o �
.... ," ••

-

P-R U D EJ\IClil, [[l,P_lT !\LI.Zil tA O
.

-.

,_. -

','. "-. ,"' ',;.\. ".'
,-

.

Sede em São Paulo: R'ue jbsé Boni'fáciõ'í �;7,8 - Lo andar. Fon-e 35-3181
.

-........! -

"
.

-

Sucursal em Flarianópalis� Prç. XV de Novámbro,9 - 3. Ó on d. - ex, Postal ',97 - Fon'e 1637' ,

COMPANHIA FAVORECERNACIONAL, PARA A ECONOMIA
•

CONSILIOS DTEIS
AOS FRACOS SENIS

" ,.'," -,"
-

? 1
No século da �ividade, o

Gripe e Bronquite, Asma e Coqueluche. descontrôle dos nervos oca-

,

Si a tosse pr�duzida pela fraqueza o' atormenta

e'l siona frac�ssos ímprevisí-
exige do seu organismo um 'esforco sobrehumano, produ-

h
.

1t,� , , . d�"l d veis Sen ores agncu oreszindo ansias, asfixias e rupturas e vasos capi ares, ores
" .',.'no peito, evite chegar a esses extremos,' tomando algu- de todo o Brasil, banquef

mas doses do REMÉDIO DO DR REYNGATE as gotas
:

ros, negociantes, jornalistas,
que dão alivio imediato nas tosses-rebeldes, coqueluches intelectuais, .tomem nota:
e bronquites cronicas ou rec_entes, secas ou com catar-

"Gotas Mendelinas" é o
ros. Um único vidro do REMEDIO DO DR. REYNGATE,

.

I�

é o bastante para desobstruir as vias respiratórias, nor- grande reanimador dos ner
malizar a respiração, dando alivio e bem estar imediato, vos. "Gotas Mepdelínas" é
porque o mucus é dissolvido. Quem tem bronquite encon- o formidávd estimÕlante da
tra no REMÉDIO DO DR. REYNGATE a sua salvação. vida. Sem contra-indicações,Nas boas casas. Pelo reembolso aéreo Cr$ 44,00. Caixa

\ adotadas nos hospitais, re-Postal 6. Meyer,-Rio. '

.

ceitadas diàriamente por
.de médicos ilus-

?
•

centenas

tres, o seu maravilhoso e

feito torna-se' notado .logo
nos primeiros dias de uso,

notando os débeis senis, de

ambos os sexos, nova vida

e vigor íntimo no 10 vidro
de uso. Sem contra-indica

ção. Nasfarmácias e droga
rias. Reembolso aéreo ....

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

Meyer, Rio.

MlJDANÇA18AHCO
de Crf�ITO POPULARI'Ie AGRiGOLA ,

. ,I, I
.,

_' fW.o,d" ,16 ", ,

fLQ�JANÓP�srÓ., ('�Fó.r,n<\
.

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

Prisão de Veotr8
,CURADA, SAúDE
'NORMALIZADA

VENTRE+SIN"

J. Lupercio Lopes e' fa
mília' participam f.OS seus

pare�tes e pessôas de suas

relações de amizade, que
transferiram sua residen
cía> da rua Gen'eral Bitten
court n. 177"para ai rua

Vidal Ramos ii, 45, nesta

capital, onde aguardam or

dens.

Fpolís., 19-4-54.

Viala'Ates
'pI Llvros'Téc�:ioos fio P2r�I�Dla,res)" -, Base de ordenado e cormssao

,

'

" -C�rtas para -a daiia Postai, 2.826 '

,

'SAOPAULO

Não é purgante. Não dá,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



trou os erros do situacionis

mo, as dificuldades que as Vos' nu.nc proditores et homicidae fuistis. Vós aca

classes laboriosas atraves-'
bais d'e trair o Justo, e de lhe dar a morte (At. 7,52.)
Sr. I!epresentante do S1;'. Governador, Sr. Prefeito Mu

nicipal, Sr. General da 5a D.L exmas, Autoridades; ca

rissimos Fiéis. - Eis as palavras corri que, na erninên
-cia de seu martirio, exprobra S. Estevão o pecado dos
Judeus '� lhe lança em rosto toda' a hediondez de seu

crime, traindo e dando a morte - e que morte! - ao
toral pela constante .

supre-
.

-; -"7< . "'. Justo por excelência, E a' sua. culpa era tanto maior e
macia do. PSD, �01? as or- tanto mais inexcusavel, quando jamais lhes faltaram as

denso do�grande brasíleirc luzes do alto, e tampem' do céu lhes viera a lei, que,

Neréu Ramos, para o maior- por isso, "a receberam por ministerio dos anjos" (Ib.) O

orogressó de
. Presid�'nk' defei��' era,' pois, todo. pessoal e .su�jet�v(): Não eram

.

r: t·· li d S 't C t·'- eles. hom-ens de 'cerVlZ dura, e mClrcunClSOS de cora-
ue U 10 e e an a, a an- -'d

.

.

t' E "t S''_. . cao e OUVI os, que sempre resls Iram ao spIn 0-' an-

na, merecendõ suas palà- to"? "Não fOl'am seus pais "que perseguiram sempre aos

vras entusiásticos aplauso's. profetas?"· "Não foram eles que mataram os que prediZi
alJl. á vindl\ I_J Jpsto"? Não estão nesse númeroIsalas e

Jeremias, Ezequiel e outros videntes, que todos morrem de
niôrte violenta? Aliás, a morte-de Cristo, que tivera

agora o seul doloroso desfecho, vinha' sen�o, e sem

maior disfarce, h.a longo tempo premeditada. A cons

piração oficial tornava-se sempre e cada vez mais g'e
neralisada.

Cristo em varias circunstâncias o denunciou. Até
qUe um dia ele mesmo, para resalvã do seu bom nome,
zelando pela conservacão de seu

- credito a que tinha

indisfarçavel. direito, diretamente os argüi:;' Mas, en-_
fim,- de que me acusais? .Em que faltei

\
contra o proximo

ou contra Deus? Qual de vós me acusará, de pecado:
Quis ex' vobis m'guet 'me-de peccato?" (Je. 8, 46.) Era
colocar o adversario entre a cruz e a parede. Nínguem
jamais, ousou' _formular uma pergunta semelhante. E, a
perg:untà tinha, necessariamente, que ficar sem respos
ta. RazQes de sobejo tinha a mãi do grand,e Corso, man
dado ler, já entrada em anos e s'érp_ a lu-z dos olhos, in
distinta:mente, o que, escreveram 'pro ou contra o seu

tnho, explicando: "Pensais que não posso ouvir o que
desabone a memoria de, meu filho? Eu não sou mãi de
Cristo', que--era Deus; _ey. SOJJ, apenas, inãi de Napoleão".
Premidos pela�pêrgtinta, confusos, desorientad'os, os

adversarios' saém-se com: ·essa: "Não dizemos' nós qUe
tu és UIl1 Samarftano, e que tens'o demônió?" (Je.8,48.)·
Chamar� a' Cristo de Samaritano era irrogar-lhe a su-

S·'U'
-.-

S-
..

'

p'E 'N-
"

SO·
�: �

"-,
prema injuria. Quando pouco, tacha-lo de idólatra.. Já

.

.
.

'

a SamaríÜtna recotihecia.. quê "os 'Judeus rião se enterÍ-

• ,

..
-.. _.::' '

.

.

_
..�... de� coril" os �amãritanos�'. (Id. 4,9.) E que não dizer,

.
"- então, 'das talS inti�as relações com o demônio? Era

,

'1
.

b'I'·
� I igualar trévas e luz; assimila-las;. pôr no mesmo pláno

O.. '.'..'p.a'O'ala' �'1' 'da ssel ela' � .S��tid.ad�.e.a �u�e�a. degrada��o. Cris�o, portanto,
.

. . lllImIgo, <te' peus; e mUJugo de Deus, preCIsamente -

.

por não ter: ·pecado; por não lhe poderem
_

descobrir. ·ne-
Como é públi�o e nõtó- Santa Catarina, dois secretário; nenhum pecado. Sér, por não ser. Ser, porque queriam:

rio, o ex-presidente da Às- I Considerando qbe, de Considerando q�e a lei que o fosse. Tal o odio 'gue provoca o despeito confun-

sembléia, vendu-se' despedi- , conformidade com � art. 1{ o. 2, de 23 de julho de 19'18, dido. Não poder\(lo responder, em v,e� de entregSiJ.:se
. à razão, insulta e blaSfema. Em desespero de causa, in-

do do cargo, tratou de itens V, VI, VII, VIII e IX, artigo 20, dispõe que a Co-
venta e calunia.

exgotar as verbas destina- da lei n. 2, de '23 de julho missão Executiv"t é consti�

, das ao corrente exercício,' de 1948, é da conpetência tuida pela mesa da As'sem
o que fez com voracidade da Mesa da Assembléia Le- bléia Legislativa;
de piranha. -Álém d'isso, ·às .g{slativa prover os lugares 'Considerando que, segun

vésperas do despêjo, ,en- da Secretaria, qu-ando va.- do o determin.ado "p,ela_ lei

cheu a Assembléia âe' fun� gos, nomear o pessoal su- n: 2, d€ 23.de julho de 1948,
cionários novos, aos quais balterno,' indispensável ao a;tigo 30,.§ ,4Q, as comi�sões
ludibrio_u 'miseravelmente serviço da" Asserpbléia, assi- d�liberarão por maioria- de be, apresentará novamênte
pois sabIa muito bem que' nar os títulos de nômeação votos presente a maipria. a famosa o.i,qüestra:: de CM
os atos de nomeação não '<los funcionários da Assem- absolut:,.,�os seus mem- quinho; da :Rádfo Nacional.
sendõ da Mesa,' eram atos bléia, concoder licença e fé- bros; ):1 consagrad� pelo retum
sem valor. E sabia, mais', r�as regulamentares aO �UI1- Considerando que, enÚe bante sucesso da sua apre
que não deixava verba pa- cipnário da Assemblp.ia, as comissões da Assembléia sentação, .n.a quinta-feira
ra pagar os. admitidos in conceder aposentadoria na -Legislat}_va,' sob o regime do ,últimà. Para- á l'loitada de
m·ticulo mortis. . forma da lei; artigo 30, § 4°, da lei n. 2, boje são tambem convida-
À atu�l Mesa da Assem- Cõnsiderando qu'e a lei de ,23. de julho de 1948, se dns os socios do Clube Do.

"

bléia, a propósito, baixou a �n. 2, de �3 de )u�ho dê }948, Ilnclui, expressamente, � co- :ze dê Ag�sto. Além de' fa..

seguinte: pelo seu artigo 8°, § 1o" éS� missãó _�xecutiva, ex-vi do I zer 'música para as. danças,
RESOLUÇÃO N. 1 tabelece que a Mesa ��,,,.As- 'artigo l8, § 1°)/ da citada o conjunto 'ae Chiqnínho

A Mesa âa Assembléia' sembléia Legi�la�ivá" "se', lei n. 2;
. , I <ipresentará brilhante show,

LegislãÚva ,dei Estadg,.--de compõe do presIdente e de (CO��lIl-,Ua na -3a pág.) interpr'etado por todos os

SõcI8�õiloc(iiIiõ�':>'ii!;,\'X'"
,

Organiza,ção do, Direiórlo Municipal de
Preside'ofe Ge'ulio.

I;mponenle reunião eívíee
Dia 19 do corrente, se- dores, prestigiosos e deno- Müller, que usou . da pala-

gunda-Ieira, a cidade de dados: vra serido .demoradamente
Presidente Getúlio viveu \ aplaudido. Falou, tambem,
horas de extraordinária vi- MESA DIRETORA o grande irrdustríal Francis-
bração cívica, com a reah- Arthur Haertel _:_ Presí- co A�; figurá de prol dç /

zação da Convenção que te- lente •
. Município, e cujo nome é,

ve por fim organizar e ins- Conrado Henning - 10 naqãela comuna, 'utpa ban-
talar o Diretório Mumcipal Vice Presidente deira de vitória, merecen.,.
do Partido Social Democrá- José Wilhelm - 20 Vice do, tambem os maiores a-litico naquele nóvel e muito Presidente plausos.'
próspero Município. Bernardo Mneller 1° Se. Em seguida usou da pa-

lavra, com a fluência e en

tusiasmo que lhe' são pecu
liarem o deputado, Bahia

Bittencourt, fazendo a apo

logia do Partido Social De.

.nocrátíco referindo aos mé

ritos de;:seus grandes líde

res, espe�iklmente � figura
;loriosà de Nereu Ramos,
\d�rbal Ramos da Silva, e

.

Celso Ramos.' Sua oração.
. 01 constantemente inter
-ompída por vibrantes sal-:
vas de palmas. Por último
:alou o deputado Walter
I'enório Cavalcãnti,. que

sempre em meio ao maior

entusiasmo das centenas de
'eleitores, ali, reunidos,

-

mos-

cretário

Artur Fey Junior '2° Se
.

cretário

,:Germano Klemz __; .1°, Te
soureiro

Aí'tur R-einhold � 2°'1'e-
.' .

soureiro

\ Rmil Silva _:_. Delegado
,

MEMBROS_DO.
DIRETÓRIO.

. Frederico Schumann
João Stollmeier
'Walter Pieritz
Adolf Fey
Herbert Zinco

. Leopoldo Ceola
Adolf Heuer ..

Edgar Wippel
Wil1y Wiese
Otto Oliveira

rern; cada dia mais decidi
damente á campanha elei-

.' Mais de tresentos eleltc
res, chefes políticos, de re
levo municipal, industrias,
comerciantes, colonos, clas

ses, liberáis, operários.. se

sam, termi�ando por 'conci

tar os presentes a-se dedica-

reuniram em meio ao maior

.entusiasme, a fim de proce
der á eleição dos dignos
componentes do Primeiro
Diretório Municipal do P.

-
'

.

f, D. em Presidente Getú-
Lo. Os notaveis proceres

pessedistas "Ivo
.

Müller,

Antonio dos Santos �

Fra�cisco Ax
Tomaz Pedro Pereira

João Berkenbruck
Abelo Pavanello-

, Walfried Dorow .

Felício Masson
Abrâo Zago
Paulo Wegner

logo Riekamnn

• �,Erich . Kuehl

Fr�ncisco Ax,. e Àrthur .Ha-.
ertel, organisadores

.

desig-
"

.

nados pela Comissão' Exe-
cutiva do Partido Social

. '. Ervino Llndner., ? _

-D�mocrático, estiveram in-

c::msáveis - no desempenho
da sua missão, mostrando
com o admirável resultado

�

A sessão foi instalada ,pe-
lo brilhallté prpcer" Ivo

Nova' Igreja e BiJd" de Prata ,d�a
,ParoQ_ola de· Itoporaolil

o elevado prestígio e a estio
ma g2ral que gosam naque"
le progressista Município,
A Comissão Ex-ecutiva Terão lug�l' ·nos próximos ,I

Excia. Revmá. _D. Joaquim
esteve representada pelos ,Has 10,: 2 e .3 de Maio,' em Domingues dê Oliveira, no

deputados José Bahia Spío ituporanga, as so\enidades I dia 30 do corrente, consa

nola Bittencourt, represen- de I,nauguração e Sagração I gração da nova Igreja Ma�

tante do Va1e do ltaj-aí, e da nova 'Igreja Matriz de . triz no dia IOde Maio, Mis
Walter Tenório Cav:1canti, . Santo Estevão, bem como a �as

,
no

. domin�o 2 de Maio

Vice-lidei.'. da. Bancada do I comemoração festiva' das e Festa da Santa Cruz, no
PSD na Assembléia Legis- ·bodas. de praia daq!lela pa- dia 3 de Maio. •

lativa Estadual. , I róquia, cujas festividades te: Par.a as solenidades acima
. Procedida a e.leição, foí o 1'ão lugar dia 27 do corren-. recebemos atencioso convi-

seguinte o resultado que .te.· te, que agradecemos suma-

veio .colocar na linha de .

, ... , I, ,. :''''�,":.'n'''' mente desvanecIdos.
frente da batalha democrá- . Do 'progl:ama, €smerada- O ESTADO formula feli-

tica pessedistl_l, homÉms do '. mente prepal'�do 'por l.!-ma ,:idades ao Povo de ltupo..

mais �eguro' conceito, na COIpissão de festeiros, cons- :anga e o felicita pelo trans
ciâade e no�. diferentes dis-

.

ta triduo de tnissa,s e nove- .'urso ·do 25°' aniversário de'

fritos, honrados�' tr'l!,}�!'llha.· '�a�, rec_epç'ãq oficial a S. :,u� paróqúia:

Sexta-feira -Santa na
CaJ�drâl· Metropolitana.

Corno é do conhecimento . public;;' realizaram-se este

ano, com grande brilho, na Catedral. Metropolitana, os

varios atos da Semana Santa. Na rrmnhã de Sexta-Fei
ra Santa, ap6s a canto da Paixão, o Sr, Arcebispo Me
tropolitano pronunciou a, alocução que a seguir publi-
camos na integra':

.

(continúa nà 6'a pág.)

�(CHIQUlNHÓ,))
, e saà orquestra, boje, DO Lira

. Em soirée, com inicio às componente da orquestra
21 horas, o Lii'a Tenis Clu- e por déstacados artistàs e

até

atrizes que .0 acompanham.
A reserva de -91esas, a

Cr$ 100,00 poderá ser feita
na Relojoaria Moritz à rua

Felipe Schimidt. '

o TEMPO

Previsão do Tempo,
14 horas do dia 25

Tempo Bom com nebulo

sidade, Nevoeiros.

Temperatura: Êstavel.
Ventos: de Nórte a Lf'ste':f

frescos.
. ;�"",':. :".__>it•.

�'\'

/ •.:"\(.....:t,"F.�.�.

Florianópolis, Domingo, 25 de Abril' de 1954·
I

Colegio Cátarinense
Agradecímento

/' "

O Colégio Catarinense, i da estação de rádio da Fôr,

profundamente consternado ça Policial, ao Cap. Juba)
com o doloroso desapareci.·

- mento de seu modelar e pre
zadíssimo aluno Murilo PaI.
ma

. Bortoluzzí, Vem de pú
blico agradecer a todos a

queles que �stes momen

tos de dôr trouxeram-nos o
�

consôlo de suas palavras ou

nos enviaram condolências
.

e que direta ou indireta.
-nente nos auxiliaram no

" :1010roso transe.

Coutinho que colocou à nos•.
sa disposição a ambulância
da Polícia, ao Colégio Cora
ç� de Jesús por ter-nos au

xiliado com sua caminhona,
te, ao dr. Ivo Montenegro
que com tôda à dedicação
tomou as primeiras provi.
dências para a busca do ca

dáver.
.Agradecemos ainda sin-

ceramente ao dr. Bulcão
Viana e sr. Martinho de Ha,
ro pelo muito que fizeram,
ao deputado Enedino Ribei
ro pelas palavras de agrade•

cimento ao Colégio, profe
rindo em nome da família
enlutada, no ato do sepulta
mento:

A todos a imorredoura
gratidão do Colégio Catari-

De maneira tôda particu
lar queremos agradecer aos

'srs. Joel Moura, drs, Geor•
ges Wilde, Pedro da Luz, e

Júlio Silva, Tte. Hugo de

Souza, Gil Felício, Acadê
mico Mário Bolman, Waldi!'

Margarida, Egídio Meurer,
Mauro Natividade, Joã� Ri:
pólito, o pescador Acácio e nense e um sincero Deus
seus três irmãos, Prof. He'l'he PJlgue.
bert Lebarberchon Poeta e Aproveitando o ensejo
ao nosso aluno interno Rául convidamos às pessoas rela
Antônio de Mello Branco, cionadas com o Estabeleci.
que acima de todo o encô- mento pam assistü'em à
mio se entregaram abnega- missa de 7° dia, que será ce
damente' à busca do corpo lebrada na capela do Colé-
desaparecido. gio, dia 27; às 8,15 horas.
Nossos agradecimentos ao Antecipam agradecimentos

;1'. Coronel Duarte' Pedra P. José Carlos Nil.nes S. J.
Pires, por nos facultar o uso Diretor
---------------------- --- -------------------------�-----

F�eGllan/aG
Os j€Jrn�listéis trapeiros dá .rua Tiradentes, cui

dando estarem sendo g�niais, deram parâ argl,unen
tar,com o repudio do .eleit01·ado ao P.S:IJ.

A bestidade dessa argumentacão somen:te a eles
não se evidencia. Bastará perguntâr-Ihes' duas
coisas e estarão confundidos ou terão que fugir da
resposta pela mentira cabeluda.

Façamos-Ihes--.q ,prirneira pergunta: _"

FRECHANDO.

Dizem os trapeiros da rua Ti';-adentes que o
eleitorado catarinense, em 1950, repudiou o P.S.D ..

, Os números pulverizam a bestidade dessa ar

gumentação. O P.S.D. em 1950 foi o partido que le ..

vou a maior votação em Santa Catarina. Elegeu 18
deputados estaduais contra 12-da U.D.N. - ou 13,
por que .o sr. Luiz de, Souza, eleito sob a legenda
ude.nista, às ".rezes, diz que não é udenista, mas per
replsta. Pára deputado federal o P.S,D. elegeu 4
dos seus candidatos e o U.D.N.· 3, poi� o sr. Jorge
Lacerda pertence ao P.R.P.

.

Em 1946, o P.S.D., elegendo q governador e o

ca�didato ao senado (votação majoritári<!) '1!onse
gmu, na sua legend�, vitória muito menor sôbre a
U.D.N., pois a diferença f.oi de pouco mais de 16.000
votos. Em 1950 a diferença foi MAIOR" de mais de
25.000. votos. Os postos disputados por votacão ma
joritária, nes'se pleito, foram conquistados p�r uma
coligação: U.D,N., p.T.a., P.S.P., P . .R.P. e P.D.C ..

Essa coligação, hoje, não existe mais. E sem os vo
tos dos seus coligados de 1950 a U.D.N. /é um .partidQ derrotado. De mano a'mano sempre perdeu para
o P.S.D .. Acrescente-se, agora, que temos a nosso
favor o maior cabo eleitoral qúe em 1950 trabalhou

.

contra nós: o sr. Irineu Bornha�sen! O seu ruidoso
fracasso no �ovêrno aí está, llum convite aberto_ao
eleitor?do. E' só dar Um assoprão. _

-

x
.

"
x x

.

A propósito, rtuma roda, conversavam ontem
diversos coment?ristàs políticos. Cada qual confes
sava os votos que dera na eleição de 1950. A mais
original confissão. saiu de um udenista vermelho:

Votei de caixão! N�o dígo nem acho que
perdesse meu teI:ripo e meu latim! Perdi

, m.uitô ... perdi quase tudQ ... mas não per
dI tudo .. : Um voto me salvou!
Não rno'ramos. ,

Salvou�me- o voto �o 9swalç10 Cabral!
x

xx

Depois dessa confis�ã(), .0 udenista quís saber
como votariam os presentes, em 3 de outubro. Apon-.
tando o dedo pára o eleitor foi colhendQ 05 votos:

C I
.

..

.

t,. > ....
- ontra.-.:,' ,'. ,f

Contra!, �t;'" """i.
Contra!

f_ -".)': ."
.

Contra f !:�. .
' .

� ._�"
�".._

:. Levan!,�y:se, m�i(),'�ncabul�doJ'�' ia sair cfuand�'-
al'-g·lJem p�rguntou: . ,,"

" .'
.

"

�'� você, não vota 1
.

.

_

.

·CONTRA1!!

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


