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. RIO,27 (V.A) - Seguiu demjas de Letras do Brasil;'
ontem, com destino a Pôrto pelo desembargador Carlos

Alegre, o tenente-coronel Xavier Pais Barreto; a Fe

De Paranhos'Antunes, ql!e, deracão das Bandeirantes

na qualidade de Secretário- do Brasil pelas senhoras

Geral da Comissão Organí- Maria Vera.Roxo Delgado
zadora Central do XI Con- de Carvalho e Cecilia Oli-

.gresso Brasileiro de Geo- veira Carvalho; a Associa

grafia, coordenará as provi- ção dos Geógrafos Brasileí

dências necessárias à insta- ros pelo prof. Aroldo de A.

lação do referido 'cert�me, levedo e a Diretoria -Geral

marcada para o dia ã.de da Intendência do Exército

•

pelo capitão Moacir Correia.

DIRETOR IRul".nl d.
IArruela Ramol'

.EIENTE IOCimin.o� ,

F.
d. Aquino

, .
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a Tabela recomendada: Cr$ 1.600,000 para SáBIa Ealarina
PIO -r: (V A ) I
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maio vindouro.
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i cn .

um re ato�lo � res- se�uintes bases: . Disl.o I fora"! �dotados �ive�-
I

materia� inclusive a-

Estão l:��t!:lld6S' O'i, e�- IlleIt� -do assunto. O trito Federal, I sos ruveis, a, part!f _ de Iqueles hgados à produ- Entre outras instituições Corno parte do programa

tudos sobre ° Salário
I presidente deverá as- ] 850,00; São Paulo ..

t Cr$ 1.300,0.0.. i, tividade do trabalho. Iar-se-ão repl'ese-?tar as se-
.Io Congresso, será' ínauzu-

, .

guintes: o Instituto Nacio-
�

MU:llm�. .

" Is�nar o-de..ereto �espec- 1.800,00; P a r a 11 á,. RIO, 27 (V. A�) '_ Confirmou-nos, final- nab de Tecnologia pelo dr.
rada também a 5 de maio

O ln�l:11stro da Fa- ,tlvo a Lozie malO,<el�- S�NTA CATARINA e O ministro Aranha mente, a tabela já di- Jaime da Nóbrega Santa
.nna exp?sição geográfico-

zend.a ja entregou, a.o, vando,os.,nov,o.s mvers IRIO Grande do. Sul,
,

confirmou-nos e.s t a' r vulgada, Rosa; a Federação das Aca-
cartográfica, que ocupará o

I t 1 R bl d I 1 600
vasto salão do Edifício WTI-

preSUene(a epu 1- ° saarlOmmlmO, nas .' ,00. rara ° pais :r:���i:��:f:�s:br: Brasileiro no lnstitU.',:��I!�:�!�a!:::!:aç:e:�

Gravo' no' 0,11'8 "do. Tr'a"�al�o? I :á�:��:��o��r�� lo de Direito
.

�:!�oep���::.�b;::'êa��
, U II nistro Osvaldo Aranha Intemecíonal trn participará a la. Divisão

da Comissão Brasileira De-

R d· I
disse nada saber-sobre PARIS 27 (U P) I

'

,

Dlore's e arlleu' a ça-o des' e t' d
' . ,

- n-. Rio de Janeiro foi eleito marcadora de Limites do

.r
"

•
,

_
m ,O I O O an�nciado. enco�tro :'o�mou-se" nos :neios br�si-I Vice-President� do Institu- Itarnaratí, chefiada pelo co-

,�IO, 27 '(V,. ":')
- A, ?i- I

de greve em ��o: �aulo, s�- sua ?O�fiani.id em que '1 de-,no RIO",Negro e0nt ,

os lell'os desta capital, que o to de Direito Internacional, .onel- Bandeira Coelho, con

visao de Policia Politica gnndo esta- notícia transmi- c: etaçào do novo salário srs. Joao Goulart, Hu- 9rof�ssor Haroldo ValIadão, I que se reune atualmente em tríbuindo com importante

desmentiu os rumores da I tl<h da oap.tal daquele Es- mínimo possa evitar li gre- I,go Faria ê ° preside�- da Faculdade de Direito do Aix-En-Provence. material cartográfico.

articulação de uma greve a iado: Revela-se que está ve teriam 'como principal te. Adiantou não estar

�:t���:. às vesperas de 1.0 :1::11�;0 ;::��,jt�ld�tl��e�eo�:� �:� �!!::�v;. !:;c�:'ec�::�:� P1'c�cupado própria- f!ve a rUlel·'ro �' UTudo quanto as autorída- romper ne dia 1,0 de maio 1 ·'d t L d
mente com o "quan- ','

,

ca VI a, entan o promover

des apur�ra:n se reduz, -em em São ,P,,''Jió, atingindo) uma pa�se�"L1 .pelo centro tum" do novo salário '

esforço inutil de elementos entre ounx.s �(>tores as in- da c:(:,'dc "l� -::in do Traba- mínimo e sim comos' '.

�:�;:;1Í;::: �)�:�::!�S P:�:: ����:t:;:n��Ú��{':;��:!�,�;ã:: :11(' diversos, aspectos da Adverti-do o SI·'O·dl·cal'u Me'··dládas
des, �,etalurgi�. Primeiro Congresso Qrl)- A '

, '

-

r.ü�u�:��os �1�::::1�;:.: tal�b::::i��):nvt�;\�:,;,��: sileiro. de Medicina Millfar I pUI'I-II·y'as' I'meaça ve: lad'a
D nolícia declarou que de Ia- ,l paralizaç.ro dá Central do RIO, 27 (V,..A'.) _ Sob a

1 •

.. ','
-

N '

,

F .

oos respectivos resumos, em
'

lo () chef� de extinto Parti- ;-:!rasil: e da Estrada de Fer- �residência do Marechal dr. triplicata.,
RIO, 27 (V.A) - A de- pois. de ouvir a resposta do da Cruzeiro do s'l:tl venha a .

do Comunista se encontra 1'0 Sorocabana Marques Pôrto realizar-se-á N. R. _ Com r�ferência cisão do Ministério do Tra- Ministro do Trabalh�. tornar-se mais amplo. ,

no Brasil, em localidade in- ° secretario da Seguran- em São Paulo de 11 a J5 de
I
à n f'

.'

d �
balho de advertir o Sinaica- O Presidente do Sindica- E' o seguinte o texto do

t I t c,a de São Paulo manif'estoll
" !

o lCla acuna. po, emQs a- -

t d Ad'
,

ceI' a, pe a f:.ua COlis ante julho o 10 Congresso Brasi- ciantar que.. já se inscreve-
o os eronaqtas e que os te dos Aerôviários, sr. Ori- ofício: - "No empenho de

Tnov;mentaçã0.
N-

léÍro �e. Mediçiné! ',M.ilitar, ";,a�'-a(l,erindo .cómo 'mem- grevistas da Cruzêiro" d_o vai de Carvalho, d�cl�rou resguardar o exercício das

:")eu 1na?1festo ,?�v_�I:ga�Q,
"

ao� ace_il'ou a ,\9l? q� a,USJ?!�O,S" df\"C"o�,;,is-" 'b;:;;� ofetiy,ó�) o,s, ,i;�!1J'�Mi_ Sul estão infr.in�Ln.dó, o �e- 'cntent:que; sedor aplic<Jdq o atividades sindi,::ais, nos li .

. d .' úl'-
'
",' ""0",'1 ,. ,1"", 4<',,,,.I;;"�$� ��. �""�.. � :9040 ,I l� 1 d';_{"r"'e""to' 1'tP.''';'*O'�;--c·o'::!>�'o''s: 'a"'e=-

_ .'

<J:U!,_ Q)�I�O timo,... no _,' , ...,'"
- \:iuà,.4a·.rnr2C����r�,: . dj�o�D"r,:n�i��fti.i1'" �ªe��J:.'�

.. , ",.,:'�I:.��e 1_ega, v _
;:J,Uoj l'l;LYa J�{it(iS'"tlâ·l�gi�ação·efi1 rna·

(),gãc comunista, teria sido. nOllíeaçaÕ'� As adesoes dos membros Moraes, 10 Ten-ente_Farma-
u)eIta ,ate,.a mt�lven�ao no rOl1autãs; cons'ultarii a 'Sua léria de trabalho, e em es-

ec;'ito pos3ivehnente em -RIO, 27 (V. A) _ Apu- Efetivo,,! (médicos, farma-, ..::êutico José -HiláFi'ó-P�reira 'Sindicato' e convocação mi- claSSE:, convocando uma 'as- pecial, no que conceI'lle il

(.;(ÚIS. rrambem ha rumores réonlOS hoje, clue efetiva- cêuticos, dentistas, civis e e- 10 Te,�ente_ Denti�ta Er-
:itar), 'agravou os ânimos .3embléia par'a decidir sôore �h,>jdios coletivos, venho

m8.,te, como {oi divu,gado, militares), podem ser feitas llani Layme Falcão, que ser-'
,_fQ grupo de vôo em greve, u:üa imediata adesão do el�Cllrec�r a V. S. a necessi,

a Sl'ta. Lisi� Nev�s da Fon- l)a Rua Rodrigo Silva 30,'10, vem no, Hóspital desta
,llaJgrado o s,r. Hugo de Fa- pessoal de tel-ra ao de vôo. dade de serem observadas,

i,Jura tinha sido indicada' e, I nas Diretorias ,de Saúde'Na_ GUàrnicão Militar. ,dil, Ministro -do Trabalho, OS RADIOPERADORES no dissidio que se esboça

afsim, foi nomeada pelo vaI e do Exército com,os'
>', " �aja aní:lnciadó ao P�esi- Vários radioperadores da enlre êsse Sindicato e q

p: f:sidente da (lepública pa- Comandante CastilJo e CeI.
° TEMPO dente do Sindicato, sr. Fer- Cruzeiro do Sul, estão vo-, Serviços Aéreos Cruzeiro

rol integrar a delegação do dr. Paulino, no Hospital Previsão do tempo até às
cando Arruda, que não a- anuo sem preencherem os do Sul, Ltda, a propósito do

-Brasil à União Latina Ame- Central do _ Exército, nas 14 hor.as do dia 28.
,)licará sanções se o movi- requisitos técnicos contidos C'iesentendimento dessa em,

RIO, 27 (V. A.) - Aca- rir'2na com s,�c!e em Madrid. chefias dos Serviços de Saú- Tempo _ Instável, com
'nento permanecer restrito rJd Portaria Ministel:-íal (Ae_ f.rêsa com os empregados

ba de dar entrada no Tribu-
a uma só emprêsa

'

t' ) d 64 1 51
I Tendo, por.ém, em conta, ,dt Regionais do Exercito ,e .:huvas.,

< • l'onau lca e n. - -
. �eus pertencentes ao "gru-

Lal de Recu;�sos onde pro- -

d 'dAd'
° Ministro do Tra'L:a1't".o '':::a-o e"les os a'd' B t l'h

.'1 �üiuaçao .0 seu pai, o em- arma a. Temperatura _ 'Estável.
U !o._. r lOS: o e o po de vôo",' as dete,rmina.

vavelmente será J'ulgado na I d
!.!ol-...ferencioü-em separado ('nt'()' d d t

)aixa or João Neves da Os trabalhos dé temas ofi- Ve.ntos _ De Noroeste a
ci 1",0 opera oI' e erra ções do Decreto-Lei 9.070,

Fentoura,' acusando ,o go- 'c:Ulis e livres ,deverão ser Sudoeste, frescos.
eom o Presidente do Sindi. un São Paulo) Souza, Wmi- de 15-3-46, caso 'lssumam

,

'

c;:;to dos,: Aeronaufas e com r-nza, M d
. 0'-" ld

<!i_>"r_o, a srta. Ligia Neves entregues à' secretária até Tempel:aturas _ Extre-
. a erra e sva o, as divergências em questão,

, F I
o Diretor da<::ruzeiro, sr. aI �m de Ad' EI'

'Ja ontoura reso veu de- o diÇl1o de junho, impréteri- mas de ôntem: Máxima
' , u enco, lezer, espectos capazes de provo-

va, contra o juiz da Sa. Va- c1inar daque!e encargr) I t h d ');1 2 M" 212
'

fosé Bento Ribeiro Dantas, Ra;mundo Genufo. Os co-
.

d
_ ve men e e acompan a os _',. m�':la ,. d

,',
e:ar mOVllnento ten' ente �

l'a Criminal, que o denun- �

tentan o uma conciliação, mandantes que estão voan·
- ce!,sação coletiva do traba.

':l���O��i�sã�ap,s:r�:m::�:��: [starl"8 ,.�,I·rl·�',.·ln�o", - aça-O
:�:�:r�f:;:���!O�::�t::: �jl:;:�:::,egu�::::�r�,O;;�{� lho. E julgo de utilidade re-

I..
'�omendar especial atenção

inquérito sobre as transà- U
limentos. S0n, Nunes, W,itaker, Jota,

,

para o disposto nos artigos

<;ôes do grupoSamuel Wai- ,A. EMPRESA CONFIA .J:;Hler, C03ta, Assis, Lau, '1°, 20 e 3°, bem cOll!O para

J�<'t com o B::u:'J.co do Brasil,
A Cruzeiro espera que no A.raújó, Bandeira e Winter. o artigo 10 do referido di-

cuja responsabilidade ca-

e'm' O I-eJl 81-en Ph'u 1
l'urso destíl semàna vários ,'Co-pilotos Meldau é Rei- pIoma legal. Confiado em

be toda à ,diretoria daqueIE7
pilotos voltem- ao s�rviço e ;ú1ge!. C,0!Dis!l,ários: B�ta- que êsse Sindicato poss�

2.stabelecime�.1.o de credito
parece, ante essa perspecti- lha, Alice, Adaulina, Leite,

TOQlHO 27 (U P ) I
! ,

b I
cor.,duzir a defesa dos inte-

oficial e não Elpen�s /'0 pa- '. _' ". -. e�n
'

esta e ecer, comUniCa-}
nha telefon:c:l é necessario va, ter-se desinteressado de' B ..rreiro, 'Botelho e Alvarl.l.

U t d' d
-

N
l'€sses dos seus associados

ciente.
ma ransnussao a ra 10 çoes entre anning e Mos- ao Kremlin, ,para dar or- fazer ;cpncessões. Essa, pelo L�MEAÇA VELADA I
la N

-

U'd d'" °
.

I d'
. d

�
com a p ena observância dos

Fundamentou o pedido, o
� s açoes 111 as, lrlgl- cou. ,Jorna 1Zll:l que pre-I

dens e coor enar as ativ!- 'menos, a conclusãô a que v diri!t0r d' DNT

J
' ,'I

,'.

o ,Sl\ ruceitos acima indicado.

artigo 43 do C.\digo de Pro-
a ao terntorlO continenta -::isava dQstEi, �jrpltito �evido dade.s 90 AI,to ,Coman�.o �o- chegaram os aeronautas" de- Gilbe'rto' CoC'k�aFde Sá, en,

P �hinês, e ouvida aqui, co- ao desenvolvlmento mdus-. Dlunlsta na batalha de Dlen
cesso enal, o crim�nalista.

'
.

VI
vicu ao Presidente do Sino

Lins, que tal'lhem fará pe-
nentou, onten1 que a Rus- 'tdal da régião. Bi€ll Ph1,l. 018nto tremor jje3to dos Àeronautas, um

') RISO DA CIDADE ..•

;-ante o Tribunal Federal
:'Ía está dirigin'do o &taque Mas a transmissão afirma

S
''-''--

,o'a Call·forola oficio no qual ameaça, vela-

I R
comm:ista contra Dien Bien que Manning é um tranqui- eria um I

(e ecursos, a sustentação
"'lamente, tomar medidas

do "habeas corpus" com a Pf1.l..1, na Indcchina. lo -centro agricola situado
mons',o punitivas caso,o movimento

finalidade 'de excluir da
A transmissãÕ" efetua.dà numa das· zonas m:ais atra- • WATSONVILLE" Cali-

,

'cenuncia o diretor da Car- '
pela rádio chamada" A voz sadas da China. Afirmou f(;;'nia, 27 (U, P.). - Em

teil'a de Crédito Agrícola. de comando das Nações Uni- ql.!e a transmissão que a li- ;?10, 27 (V. A) - 'Um mais de 2 anos:.registrou-se
das - 'o organismo de pro- ,('<'so pouco vt;}gar deu-se' O mais violentQ tremor de

pnganda do Comando - se O 'Presidente do oHtem, às 13,30 hóras, no 1.erra na Califórnia central

fez em coreano e chinêS.
180"

�

P II
' Hospital Cados Chagas: ontem, numa faixa de 150 BONN, 27 iu. P.) :- A

Disse que SU:l informação D em • egre assistida pelo obstetra Fer- milhas ao 10::1gó' do litoral, fIlha do chanceler Konrad

çrovlnha de um jornal co- Il<>odo Lopes, Nadir Nasci- ,aterrorizando" a população, A�enauer, Loitc, casou, o,n-

RTb, 27 (V. A) _ Pelo munista publicado em N)m- RIO, 27 (V< Ao) - A fim m�nto, que reside' à Rl.ta Pa- causando pequ�nos danos e tem, com um arquiteto, em

nav:o "Lausanne", chegou ning, provincia da China, de presidir o Congresso l'do2eba, 237, teve-uma deli- obstruindo ;téinporariamen- cerimônia muito simples., A

hOJe ao Rio uma càrga cons- ql�e fica perto da fortaleza Búsileiro de Geografiíl ,e vr2�ce prematura, da qual te a estrada de rodagem a cHimônia civil realizou-se

lente de quatrocentas e se- elo noroeste da Indochina. E!,útística, que se rea1i�ará se originou uma ex:tranha leste daqui. Em pamco, t;m: S�hoendod, onde o

S(�:lta ,toneladas de trigo em Afirmou, a me.sl�la e!TIiso- 2l1t Pôrto, Alegre, segu� a- ,,:!':i:mça, cuja cabeça, pesco- umas 500. pessoas abando� chanceler da Alemanha bci

ca que os comunistas chine- l1lélllhã para ('ssa capital, o �o, braços e' o próprio rosto naram ,suas casas. Ape,!las Jenta� tem uma residência.

'::cs e os Ministédos russos d��em1:iargador FloreÍléio ��. apresentavam com acen- lIma jovem de 16 anos re- A noiva é prQfessora e o

Correios e Tele-comunica- ele Abreu, presidente do ,nada parença com os de cebeu ferhnentos no atro- noivo é o arquiteto Heri

�ões tinham concordado, .lE(�E. llm �apo. pêlo.
,)

.�bert Multhaup, de Aachen.

Recurso impetra
do pelo sr. tou·

-

reiro da Silva

proxim;�, quinta-feira, um

,pedido de "habeas corpus�'
do sr. José L0ureiro da Sil-

Casoo-se uma Il
Iba de _deDRoor

Trigo para
o Brasil

- Você está

-Os postos
enganado.
que o Go-

gr�o, pl'ocedp.nie ao porto
tu!;:o de "SI�1irna. Esta é a

qt:�rta remessa do produto
cLt Turquia para o Brasil. '

vernador vai mandar

construir são postos de

saúde e não postos de

eonsertos de automó-
veis!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. GUERREaR
C O S

-.' ,--'

I Dr' 'aultli 'Brasill o E S r A D o
'_

Chefe 'do Serviço de Ouvidos - Nariz e GargantaM r EDI·· o � c

.

I
/ ----do Hospital de Florianópolis •

'

,

.

DRA WLADYSLAVA! ESPECIALISTA ,EM DO-. ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com QS mais modernosMÁRIO DE LARMO r DR. ALFREDO .i
: ENÇAS DE CREANÇ:AS. :Jledação e Oficinas, à rue Aparelhos 'para tratamento- das doenças dá especialidadeCANTIÇÃO I CH.EREM t w. MUSSI CLINICA GERAL

I
Conselheiro Mafra, n, 160 ULTRASON (Tratamento 'das Sinusites' sem operação)'- MÉDICO -

I
' e I CONSULTAS: Das 10 às Tel.. 3022 - Cx. Postá I, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eCLtNICA DE CRIANÇAS CURSO· NACIONAL' DE

DR ANTÔNIO DIB 12 horas. DlretorR:ARMUOBSENS A. inflamações do Nariz e Garganta) .A D U L TOS DOENÇAS MENTAI_8

I'
.

. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho. Doenças Internas ' Ex-diretor do
.
Hospital ; MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentos. (Tratamento de dores deCORAÇÃO -/FIGADO - Colônia Sant'Ana.. �'MÉ-DICOS - Cons. e Residência: 7 de ,AQU._,INO. Cabeca e Inflamacões da Garganta e Olhos. Ern muitosRINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLtNICA Setembro n. 13. Representantes: c�sos são e�itadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da tais. GEkAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesSIFILlS í. Impotência Sexual. Servico completo e espe- ra, Ltda, / e inflamações dos Ouvidos)Consultório - 'Rua Ti'ra.- Rua Tiradentes n. 9. cializad� das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40
� RAIOS X (Radiograíias da Cabeça)lentes, 9. Consultas das 15 às

191' SENHORAS, com modernos AD V O G A DOS,�' - f\0 andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e Te!.: 22-5924 - Rio de .

(OCULOS)Das 9 às 11 e das 13 às 16 ,FONE: 3415. tratamento.. �

-
.. ' Janelro.,

. ILAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico dehoras . Res.: Rua Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA - IlISTE- . DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos)R 54 - Estreito. RO - SALpING.oGRAFIA ROS VIE.IRA R�a Felire de Uliveira, n. INFRA VERMELHO
Tel.: Cons. __: 3.415 - es.

..
'

_,_ 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL • 21 - 60 andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
-

.

. ,; " Radíéterapiap .er ondas Caix': :a�t�?�:oD� I;ajaí 'l'el, : 32-9873 - São Paulo Pulmão e EsofagoDR. ROMEU BASTOS D�, MARIO WEN- _icu��a�-Eletroc_�f!g�lação' -. :- Santa Catarina _ ASSINATURAS. Consultório: Visconde de Duro Preto 2 (Altos da Casa-PIRES DHAUSEN,' ,'lRalOs U1tJ;a '1O!�ta e Infra
_

.

Na Capital
I'

'

Belo Horizonte .

-' -

.

CLíNICA. MÉDICA' D� ·Iyermelho._ .. -,"'. DR MARIO LAU- Ano ........ c-s: 1'10,00 Residência -;'- Felipe Schmidt, 113, Telefone 2.365
-MÉDICO

'.' ' . Consultõrío': Icua TraJano' Semestre Cr$ 9000 C lt 1 h- Hosnit I A t d
Com prática no HospitaL ADUI"TOS E CRIA�.ÇAS 'J". '1'0' ';d' "'�

no

Edifí
. d-'

,,,

R.INDO·
>';'� •••"', onsu as:-'-- pe a man a no ospi a - ar. e... I" R' J ã n. ' -an ,ar·- I lCIO o

, No Interior das 2 horas em diante no Consultório
São Francis@odeAssisenaGonsutorlO-ua,'o(",..." .

'",.<âle�'. C $ 20000 __-..,.._ . _

.

d P' to 10 T'el M ·769 Montepío. . ...'�

I
Ano r ,Santa Casa .do RIo e ' ���I�sÓltas' Da� 4 'às 6:ho- ,

p.(),d�·:a," �ã,�' f! às 12 ho- Semestre c-s 110,00 DOENÇAS DO APARELJIO 'DIGESTIVO _

.

.Janeíro
ras _

-
.

'.. :.,'", ras - Dr. MUS�I.· DR· CLÁUQIO Anúncios 'mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-CLINICA GERAIs D.E ...

�l. '�' . <. Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES trá to.
•

-
. DERMATOLOGICA E CLINICA :GERALA�ULTO.�. � CRIANÇ�� . JÚ���I��e4nÍ)�;'�e��81�;stev��:,]I'fD�SI.. " : ,

ADVo'GADOS . P�Oblsl'C�rdi(g.sin, ania_So' mseer.sa_moOdevno2.lo_1 • Dr. MlaUllal N.noe,s" Fe.'rrel·r'o,ConsultollO. Av. G�u Ia
" ':';� IResldê.,cla:,Avemda "I'rorn- FÔl'o em geral, Recursos a,. Uti

..\Harg�s: 2
S- BIGdUAÇQ'. 101

HOS. - OUVIDOS�' -� -, i>o�sky. ís�.
.

,

lperante
o Supremo Tribunal vI,dú�,. _ _ I __.:. "

.

.

orar'o' egun as e um- ,"

'I' . .'r:":
d 830" 11 NARIZ E GARGÃNTit .�-"

-

ON Federal e Tribunal Federal A_ direção nao se: respo�-
, RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO

tas-feiras, as, as
I .,

t';"1 :':� � ��''':, !yEWT de Recursos. .•
.

s�blhza pelos. concelt?s emi-
ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 1�

horas.
A • • »> '<I

,

_ -c
" .I A"VILA I,. �S�RI�ÓRIOS. _. �ldos nos artJg�,.:_�assmados. ANDAR DAS 9 A.

-

S 11 HORA,S _ D,,lARIAMENTE.
Hesidência: ,Ru� Feltpe DR. JÚLIO DOIN� "'", GIRl:T�GI:A qERAL 'Flol'lanopohs:- EdlflCIO

�. _, CHAMADOS A QUALQUER�HÓRA DO DIA OU
Schmidt,23 - 2 anda" I

VIEIRA .:» Doença, .de Senho�a� - 'São Jorge, rua T,"j.�o, 1211 armaClaS DA NOITE NO CACIQUE l!OTÉL, "RUA FELIPap[._l .....:. Te!. 3.(102. I. . Proctelogía - Eletrtcídade -, �� andar -:- sala 1.. " d PI' t
-

SCHMIDT.--------,
ESPECIAUSTA EM DOEN- "Médi�a RIO de Janeiro -: Edlflc:o·.e an aoDR. WA.LMOR ZO- çÁs DOS OLHOS,OUVI- ,C.o�sultório:. Rua Vitor B�Jrba Gato, AveTIld�;,Anto- 10 Sá�ado- (tarde) _ _

_MER GARCIA.' DOS. NARIZ E GARGANTA ,MeIreles n, 28 - Tetefone: Imo Carlos 207 sa.a 1.008.
Farmácia .Noturna _ Rua ._D�plomado' pela Faculdade' Ex-Assistente na Policlín.ica .3307. _

','DR CL.t\RNO G' Trajano NaV.I·O-Mo'llr «C�'a",'rl, H:u-p'cke>'t,
,

•

I: 1 M di d G IdO' d J
.

na Consultas: Das 15 horas' •

'I
Naclona de e reina a serar o nJO e aneuo:. GALLETTI 11 Domingo _ FarmáciaUniversidade do Brasil Caixa de Aposentadoria e em dl�n..:te.'. _

'.. _, 'Ex-interno por concurso da- Pensões da Leopoldina. Ral- Reaidência : Rua Vítlal - ADVúGADO _,. Noturna - Rua Trajano I RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA,. �aternidade�Escola,. Iwaye n? Hospital São João 'Ramos - Telefone 3.422. Rua-Vitor Meir"Hes; 60. 16 ,(�exta-feira_ Santa
-, Viagens 'entr� FLORI�r:rOPOLIS � �I� DE JA�EIRO(Serviço �o.c. Pro!. Octávio ,Bllh.sta da

L.agoa!., DR .. 1JIB CREREM ·FON�:. 2.468. Farmácia Esperança - Rua

I .�scalas irrtermediázias em Itajaí, Santos, Sao Se-Rodrfgúes LIma) .c�t:s,o no.Departament.o Na-
ADVOGADO

'

_:_ FlorianópoUs -
Conselheiro Mafra basbao, Ilha B.ela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-. Ex-intérno.<lo Ser'Viço dtb :.., donal de�Saúde' �

,'.,..

·1
......-:'..............·.,.- ... .,..,..� 17 S'b d ' (t rde) _ ,mos apenas para movimento de passageiros.

'

'<:. ·t,.CITurg�a doH;o,!ipit�J, �.:�� /�J?n,�ul,f�.� .�íà!!.3mente da's, ��us�s ClvelS� co�ercIals, nform'a"OeSt'" ,.a, a o ,� "

I �s e�cal�s em' S. S.ebastião, Ilha Bela, Ubatuba não'
;, I.,'A. 'P,:..,E�'.'::T.! ç_.��.,,;�..RI.O.!�.tt�' vlt)��::12:h(}!,a�.. '

.: ; ;."crvpmals
e·trabalhlstas.

_ 'V. _ ,I Falln�CIa da Fe Fehpe

I pre1udwamo o horáno de chefjada no RIO (Ida) e--.. ';. J,ª�eiro ,_s.J�'�': 1
�

,

3a3. e �as. feiras de la a�.;_ �,çonsu�tas .pupulares : u.els· Schmldtj • • •

•

SANTOS (Volta)
"

,Mé(h(!.(; �d!> 'l!ospltal: de '. ��)8 hOlas.
. . "-'e ,,' Rua, Nunes Machado 17 .' 18 Dommgo _ Farmacla'

.

'

..
' -

.,' dariJ�e'·,., ': \.:, r���.te?de· no, ,Hospital de' (' .' "'Ti'ad' :nt;s) - s�bra- 'O le'ltor 'en-con'ttar'" ne•... da F� _::_ Felipé Cchmidt .

t
ITINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO

* 'DOEN'ÇASi:DE;SENHO�ÂS Oarlda'de, d€ 8,'às 10 horas.. esq.� re,
_..., ,..,. SEGUNDO TRIMESTRE DE 1954- P!\.R'Í'OS�OPERAÇêES 'Consultório:.! Rua ·Vitol'. do - sala 3. ta coluna;:Jnformaçotls qUf 24 ,Sabado (tarde). '�- '," ".;� >�: . fi":' .'\:.

-

J�CQns,;r R�Jq_a-õ PinfoJ'Í6. lVLei�'eles, esqu�n� com Sal,
'( .) P�C!8�it��.,di,.ri��t'nte �. �t FarI-n�cia Mode'l.;na ___:, R�a� > �A'�'

.

< "_>' 'V O L T A�:' 'd'a�,16,00 .à,i! 18,00 danIFl.·'lVIarinho.. iAieâiatu:,
" I João Pinto ." .l

. _' ,;.' f! .�
i .C·. .�"I- ?-�.:"""'ib ·1'"

"""�.

T .

.

-----
.

;'". - "�!;{.-ltoiiis,. ;&�I\;;,-·.< ': '0/:J)�eSl(-nlc,la7; r'avessa ..

.

" U· E
'I,

I 25 Domingó _ Farmá- Floria,nópolis,:�< ,:-j;<�; � '�JPela m-imll), '{l.iénd,e,. ·�·".j;:ur��:s,�,�g:il·�· - DR. H E NR I Q.,
_ JORNAIS, Telefon6.

M d Rua 'Jóiío 'I..,-,';: .. '
; :;���:::::�te��ir��!�f.�:j' t-::' ff�R··,1\PtV'�!-r,lt�DO?A·L' J 'P�IS€2É���AISO I � �:���: :::::::::: �::�; �:to.o ,erna -\ ,

.

� Re�s-'l'-deAncI'a' -
, D·.

,

O
-

D as 'Dia'do da Tarde' ... 3.57!-1 O servico noturno será
.

"

' ,

,

.

I' peracoes - .oenç. •
-Rúa' General Bittencourl. CLíNICA DE CRIANÇAS d S h"

-

cr' â
I Diário da l\lanhl ,.. 2.4,6J efetuado ptlas farmácias101"

-

CONSULTÓ�IO - Eleli- e en oras -

!nIca,�"-A ,y�rdade', ;:.. '

... :. :,2.9111 Moderna Sto. Antônio e
n. .

. S h
'

.

dt 38"" 'Adultos.
.

� Imprensa Oflcia);':- .. ! 2.688, .' . ,.Telefone": 2 692 I�pe_.
c mI ", �. .í C. --d'E " 'Ii;s··a·�ç.'õ�.', "'H'O"S'1r.ITAIS· '. I Noturna" sItu.adas as _ ruas

. . •

CONSULTAS - O,l!ls 4 ,urso. � sp�cla. .

...." - .

".- • '.
'":

I Joã� Pi�to·�eiTra'ano.
.

DR A'RM'A'NDO VA - às 6 horas. no HospItal dús Servu:!oi'E'S D� CUldacte.. I
'.

J
_

•
. -

d E t d
" (Provedor) ..•. .... 2.1141 A preséhte tabela'

naOI
'

LERIO DE ASSIS Residência: Tenente Sil- o s a o
(PortadA) ... ',' .:, '.. 2.036 pdderá ser .alterada sem Horário de Saída:' '

(.Se.rviçQ .]1) Prof; Mllriã- N
A R • 'S31 i d FI' '�l' '24 00 h

:- MtDICO '� ,veira, 130 �

er.eu-- a-mH .-.,,<0.. ü.

pré't')a autorização dêste e ortanopo IS as , orasDos Serviçós de Clínica;In- FONE -)3.165. ' no dp. Andl�adt') Mihtar : .. ' •. S.15,7 J{ do Rio de Janeiro às 16,00, horasfantil da Assistência Muni- ;,:-,1 Cc)!'lsultas -- Pela manhi S10 'Sebastião (Casa Departamento.
, Para mais informações dirijam-se àcipal e Hospital de Caridade, ' ,-4-: r fIO Hf'spitaI 'de Caridade. '"de� S�úde), S.153

Ilx,co'la ,p ....'m". r.lal
EMPR:B:SA NACIONAL DE �AVEGAÇAO HOEPCKE •<:;LtNIÇA MtP!-CA _DE ,DR· ANTÔNIO', ,MO- ':A tarde, das 15,30hs. M,acternl )daCd� �outor

.

Ii .u .fi _CRIAN'ÇAS E ADULTOS {AGAi'i. ,
.

ar 08 orr..a ... ' !.121

Ad ""11 Rua: Deodoro '-,- Caixa �Postal n. 92 _ Telefone: 2.212. ,_.;' Al�rgia...!..,: NIZ J?E AR p;, em diante, �o-ponsultóf�? CHA��.nAS UR- ,'8'.. lia
'

.( ,

,C"'nsul't'o'rI·o··. Rua, ',Nu;nes 1 .:, ú Rua Nunes Machado '18, v;(!ENTES .

M t' l" Ab..40 _..;.._ _

"

CIRURGIA TREUMATO '
. .

1.,'1. �.• l'

j'
, ."a..
ncu

as...
.

entU ! _

,

'
.Machado, 7 - ConsiíÚàs :das .

.

,

-

E'Sqll.na de ,Tiradentes: Te:.' Cprpo de' Bom...: 1'(,•.. i)" �

C.lrsos: Primário e Aã-15 às 18 horas.' LOGIA 2,766." Serviç� Luz me,e1a.Residêndá: Rua ,Mare<lhal Ortopedia '

m..çoes) ... � .'. . .. 2.4114 mÍ!;sãO:· .'
_

- Consultório: João Pi�to, Resídência...,.. La Porta Policia (Sala.C"mls-., ;, Rua Visconde de Ouro' V' g"
,

g-
Guilh.erme, 5 --;- Fone: 3783.

18.
.

'f:foiel.··
,

Ia' em com ,se urCln�a._�__..-___;,-�"'-----
sário) . . . . . . . . .. 1.03t-' Preto, 75.

_ .,Das 15 às 17'diàriamente.· Policia <Gab. Déle-

'.dMenos aos Sábados
,ado) %.5!;�

" ..'
.e rapI ezRes.: Bocaiuva 185. i

COMPANHIAScÍ>.Ii: ". SÓ Nos1cONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
. Fone:' - 20714.; -.

�,����O��•. ; ., ••;.... . RÚIDO «SUL-BRASILEIRO»
,." II:�C -:,--,1")1.. ',E :,.... ('l'uzeirô do Sul .•.. 2_50{' . Florianóp'olis - Itajaf .:..... Joinville - CuritibaR.. IJ ·'n

Panair .:......... 3.553' •

�atiK ., .... : ...... 2.$25 AgeAnc.·a:.• Kua Deodor,o esquina da
2 Rua Tenente SilveiraLóide A'reo

-, %.40 .

Real 2.U8
Sc�ndinávas .. _ , �.$Oº
H'OTUS' . ;

Lus . . .. .. 2.021

Ma,&'estlc 2.278

Metropol .- '

3.147
Lai Fort. . . , . . • . •. S.321·
C�ctqUf' . ',' • : ... '. .. !."4,9
r,en.tra! • : ...•. , • •• Z.,.'U
Estrela !.S71
Id.ãl ,

'

: �.f:59
ER'fREl1'O

.Indloador 'Proflssíena!
€LíNICA 'DE OLHOS - OUVIDOS ., 'NARIZ E.';

" GARGANTA
.

-

,
- do �

�, Itajaí Rio de Jáneiro

29/4
11/5
23;5
4/6
16/6
28/6

1/5
13/5
25/5
6/6
18/6

30<,6

24/4
6/5
18/5
30/5
11/�
�23/6
5/7

Santos

25/4
7/5
19/5
31/5
12/6,
24/6
6/7

Disque

A DIRETORIA DE O;BRAS PÚBLICAS, ãvisa que
mudou,�.se provisoriamente_,para a rua Vidal Ramos, n.

-Í '76.,
'. , .'

.

�������� ! Dir.etoria de Obras Públicas �m:�Florianépolis, IOde! ---

Abril de 1954.' I

.

.

.\
.

,...
.

Casas

DR I. LOBATO
'FILHO

.

Doenças· do aparelho respi
ratorio

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Fo.rmado pela Faculdade
Nac:onal de ,Medicina, Tisio
logista e Tisiocirurgiào do L

Hospita'l Nerêu Ramos
Curso de especializaçae pela
S. N. 'i'. Ex-inteplO e EXras- Vende-se o Bar. e Sorve-
sistente .le Cirurgia do Prof.

teria Americana sito à RuaUgO Pinheiro Guimarães PU' bl·lel·da". .'

13(Rio). .' U Saldanha Marinho n. "

Cons: FeÚpe Schmidt, 38

1
Edifício Machado. Tratar

- Fone 3801.
'

;.
, :'0 .1ócal com o sr. Umberto

d Caixa Postal, 45

I'
,Atende em hora marca a.

Machado, o qual explicará' ..._

3/\ )'loriallÕpoli.
'

.

Res: Rua São Jo.rge VI -
•

d d
"

I Santa Catarina .

I Co mottvo a ven a.
.., ."

Fone 23,95. -

_

__���--�--�------�-----

AgêJl,c��'
de BAR E. SORVETERIA :.

'AMERICANA D,ireloria, �e Obras Públicas
AV I S O

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

.;

A 'data de hoje recorda- Princesa Izabel;
1 47 Rio

'

de A Agência de P�bÚcidade '�ACITE", deu por encer-nos que' - em 8 �, �o v.

1 dSf:TA. VITALINA .;DE '..;, '"
� rado o sensacional inquérito radiofônico intitu a o "O

- em 1625, osholande- Janeiro, faleceu o historia- Melhores de 53". -

"

'

"MEDEIROS FARr/'..S "

I'
"

1 d 9 1 id t t' ses que se 'achavam sitiados. dor Jos.e.' Vieira" F.azenda, .
�F.o,ra� eonsu ta os 3 .pe.ssoas rest �n es n.es a ca-

Está de parabéns '_:hoj� 1 d tôd 1
-

B hi 'f;;' '.. f 1 id
'..

-'.

id d .pítaí, e o as as c asses sociais.
com mais uma pr imaveru a na a la rz�r�mos primei- .

a eci o na l?es�a Cl a e

I Acy éabral Teive (lo.cutor); Nei?e. Maria (��ntor�) j
gc'l til senhorinha Vitalina ros entendimentos para em 18!e Fevereiro de 1917; ,C'lsinha.de Ca.bocl9 (Program.a) �RadlO Guaruiáfemís-

-:� Medeiros Farias junck .. uma capitulação, que veíu ..,... em 1877, a cidade do sora mais ouvida) �o.r�m os vítoríosos,
.

,
'.

d :
C '

d t' .,,', .

• Os resultados fíríais foram .os seguintes:
,�:ll:,a ',o�. orret is es;e Ia ser' assinada' em 30

o

do Rio de Jáneiro reéepcíonouEstr.do e L.a L, a do nesse: anu- mesmo.mês equo ocupare- entusiasticamente ao Gene,
go Geraldínn Farias > de -

'_."

, , .
mos nesta data; - ral Manuel' Luiz' Osório, ,

:
, , '

D, Custória de Medeiros . 'Acy Cabral 'I'eive """,.,."",.,.'"",

,
liarias, l'E'�:dentes f!n Pa-;

" .

- em 1638, um destaca- Marques de Erval, que "foi : Darcy Costa -, ... , , . , , . , . , , : , , . , , . , , , , , , ,

n, r �'a, For-nulamo , aqui aos mente holandes foi derrota- tomar P9sse de sua cadei- Edgard Bonnassis da Silva """ , , , , . , , ,

.�. Outros Locutores (5) ." ,. "'" " ," .,.'

g',US queridos pais e à dis- do em Itapoã, na Bahia, por ra no Senado. 'Votos- em branco , , , " , •. , , , , , , , . , , , , ",

Rádio��" OS' ,mel'bares de 53
;. ':IDqu�rl',ô� da �,Acije»

.DQ•. .& n�.. ,,��'Hoj.;no Passad�MQ . �A�� ,� ,_ 28 DE ABRIL tría". Consorcíou-seem
"

15

de Outubro de 1864 com a

1 NO LAll" E NA SOCIED,\DE RESULTADO FINAL

SONETO
Natividade Saldanha

MELHOR LOCUTOR

Filhos da
- P:átr'ia, jóvens brasileiros;', '!(

Que as Bandeiras seguis do márcio niuUe,
Lembrem-vos Guararapes e esse 'cume,
Onde brilharam Dias e Negreiros,

Lembrem-vos esses golpes tão certeiros,
. Que às mais culta nações deram ciúmes; ,

Seu exemplo seguí, seguí seu lume,
--

Filhos da Pátria,. jévens brasileiros, I

375.votos
139 "

,

lU "

241 "

53 "

t ;nta aníversariant., UIn fu- tropas comandadas por
t('1l0 glorio-o de feU-::·.:J_udlÓ's F

.

b
'

,, rancísco Re êlo;
.

--:--r---,,--------
<50 os votos dos que more- '

.

- em 1811, mais quatroj'Olo.n neste! iornal, ,_ Icompanhias do"
-

R�gimentoAo fiél cidadão prospéra a sorte: "
.

Sejam iguais aos seus' os feitos vossos, 'Parjiêipa-çào de L�ha da Iiha de"S�nta.Im�ai voso� pais at� na .mor�:_ -x- --"x-
. O�ny Laus ,e Senhora IÇatarma, os cele,�res BAR-

ÚLTIMA MODA - Menino Daus Walter participam aos parentes e RIGA-VERqES , embarca-

Steppat, filho do distinto amigos o nascimento de seu -/,ram para o Rio Grande do
casal João-Helena Steppat; filho SERGIO, ocorrido a Sul; ,

,

-' os galantes meninos 23 de Abril, na Maternida- \
.

..,-em 1826, a fragata
Ayr Yicente a Acyr Af�n- de .vr». Carlos Corrêia", ,.

"Imperatriz" surta no por-
so, filhos do sr" Beno t d M t idé , .

S h ff 'lt f' . " nesta cidade o e on evi eu, resitíu
c ae er, a o uncíortárro :

.

d� Banco INCO. ,I

I ,/
\ yalorosamente o 'ataque feí-

Preceito do Dia to por sete navios argentí-
DESPERDíCIO nos do Almirante Brown, ."

.1

MELHOR PROGRAMAEsses, que alvejam: campos" níveos- ossos,
Dando a vida 'por vós constante e fórte,
'Inda se -prezam de chamar-se nossos;

_.

,

que recuaram com, a apro-

......
,1
Casinha de Caboclo , , , , , , , , , , • , , , , , . , , , .

., Recordações , ?, , , •• : • , , ,', , , , , .-. , • , ,

I Resenha J,-7 ..

,'. ·rb',.-"'.,··""
,."".",

I
Um tango a mela luz .,', .. ,"',.',., .. :'

Programas Esportivos "" � , , , , , . , , :; , , , ,

Deslumbramento , .. "" .. """""", , ,

Outros. Programas (25) , .. , , . , , , ... , , , , ,

Votos ·elll branco .-'
, '.' , , , , , , , , . , . , , , .• , . , .',

, .

148 votos
121 "

97 "

86 "

71 "

48 "

172 "

69 "

estremosa: filha do sr, Olim-' Aqui está um remédio caseiro e'
pio Olinder alto industrial' econômico que lhe dará alívio rápido

.
<:> '. ' ,da tosse e da bronquite asmática,

- sr, Valdir da Luz Ma- proporcionando um sono reparador
à noite tôda.

CUCO, coletor estadual; Nada mais garantido no mundo do
,

',' ,. que ,Parmint � tomado duas ou três
- EXllla. snra, d, Emlha vêzes ao deitar _ paI'a ,combater a

Mesquita Ferreira
.

esp'asa
asma s�focante e a to�se rebelde da

, , bronquIte., Compre hOJe mesmo um
_.

dó sr. ManoeLMarinho Fer- vidro de Parmint nas boas farmácias,
.

.

.
. Confie em parmlnt que lhe propor-

J'ti·ira; . ,- cionará alívio seguro e rápido dêsse
,. '

...
'

S 'J -

A
.

F'
. esforço asfixiante para respirar .

. .. '

- 1", oaq. ntunes 1- 1 .

'lho, residente em São Pau-

i

SERGIO é ? non�e -de un� I O áproveitamento das (imação de outros vapores
robusto,menino que, a 23 substâncias úteis' dos ali- brasileiros'
.lo corrente, na Maternida-I' t

:
d de.'

.:
d 1842,'-. .

•. • .'d <lD' 'C I 'C "men os epen e, em gran e em nasceu, no

P' ,,'
.

h
e r, ar os orrea, .

'

-, .. ara a' prçna, s ort t'po ..
t I P,arte, do modo de cozinhá- Castelo Neui1ly-sUl;-Seine

,
\C ilçãozinho e um blusãc

vem enrlquecer o ven uro- ..
-

. ,

bem folgado �om 'gola es�
so lar do �r, Osny Laus e! lo�. Os frutos, rizomas e tu-I em França, LUIZ FELIP-
de sua exma, esposa, berculos deve,m ser cozidos ;

PE MARIA .FERNANDO I?A:!'�
• ......:..-..� "-

'

- porti'va abel'ta na frente e -

I
..

t::JII(F

ri
-

'Um cordão para ajustm' a
�O ESTADO, apresenta fe- com,casca, a fim de-que. não IGAST,A.-·? •.D'ORLEANS fi) .'P��,I," �. 'e-OJlicitações aos venturosos ge- ' C d d'E' P'

.

Scintura. (APLA) - passem p�ra a agua os -sais
I
on. e _. y," ,rmcipe de

,
'

, nitoresl e deseja ao galante �
.

que c�mtem, a menos que Fr�nça e Màrechal do Bra- l IISergio-uma vida venturosa, .

J / f
..�.ANIVERSÁRIOS: se queira aproveitar a água sil, vindo

-

a faleçer em 28

'1S: ' _

IU_"� 7i� ��
"

......-------"_._�_ para o preparo de sopas, de Agôôsto <;le 1922 quando PERffi(IIÕ SEM IGl/1J1. UUIU4II�!� uvv ...
FAZEM ANOS, HOJE: " ,

nn� r.l�nFJ(}1:. .�

B R (l'NO U I TE'
c,aldos e miga·us. ' .eX:1, viajem""'.para.-o Brasil. 'I'

• , � f:!J'���"- ".J. "
- Exma, -snra, d, Ma:t'ia

. ,';
, -' C;;oz.inhe! ,c_0.?-1.. çé!s�a:fru_-l�n(f�"·�fi-nh�LJ1��,p.paPte, \'ende��� �:���, <t,

- -'�

..-.,·-��M'-'�:.-,D�."<:- ""-11._-�,.'::�. ,-tt "

ru' l'Z C:>r'd"oso de' S tos, l'lzomas e tuberculoso com colegas e amIgos do, '.
.

b
sÚ�,

•
.L4 u o1.1za,.·

.

.

.

'

,
. a .Rua Ruy Bar os \, nesla

;:��:;:;i::;.,�b;�a;e����: A S M Á T I C A ::�sd:�::esfO';in�:::;P': ::s::u:l::::::;�c::�::t�:!' C bI�l���maç�es /'

com O ;�.I
.'

. '.�'.
_

.

� . ;--, ,.jrrle�to de -Educãção; ,
I

_ SNES.. nário da Indepenqencia Pá-' i! :;g5. 1.
'

�

- Sta.' Lizete Olinger, Durma. bem a noite tôda
. •

, '"
.

-

ÀVENTURAS '00' -ZE-MUTRETA ...

r---�-----------.�--�

I

M�LHOR CANTOR (a)

Neide Maria 259 votos
126 "

104 "

182 "

243 "

NASCIMENTO: I

Tânia Martinez " . , . , .. , .... , . , , , . , . , , , ,

Daniel Pinheiro : .. " ..... ,'. , .. , .. , , , , ; , , ,

Outros cantores (16) , , .. , . , , , . , , , , . , . , ,

Votos em branco , ... , .... ', � . , . , , . , , , , , ,

" EVITAVEL'
EMISSORA MAIS.OUVIDA

E EFICIENCIA

.Rádto Guarujá (Florianópolis)" ."""",.
Rádio Naciona} (Rio) "

'
.

qádio Tamoío (Rio) , , , , ',' , , , , .. _, , , . , ,:__y'
Outras, Emissoras ""'" ,', ., , , ,'," "I",

Votos em. branco , .... ._. '; .. , , , . ,

;.
ó , , , ' • ,

412 votos
. 399 "

57 "

PARA AQUELES QUE

. DESEJAM O MAXIMO .

EM CORTESiA
' 31

27

"

"

-,

lo; PARMINT
- Jovem Ayrton ,Luiz

Gonzaga de Linhares, filho_•••••lIÍiiIII_•••

d· .' -

,

. Pedidos ao Lab: Franco·Amérlcano
.

o sr, .Jurandll' Lmhares, I, A, - R-ua 'Valparalso, 22-A

representante comercial; R I o D 'E
'

.J A N li: I R O.

'.

-r•••08.QVCA�. -, : .

-

.

..... .:.,.

AyisáA MODELAR ao mundo elegàll te dé >Florian6polis; á chegada, da prh��ira.
partida dos ,fá�osos. ternos DUCAL, em casemira.; Fica assim'o estabelecimellÍo, que já-vi
nha primalido ,p,ela liderança no mundo'da moda e ,confecções para senhoras 'e crianças,"
igualmente-em condições de atender, em .artigos para cavalheiros, o mais exigente _bom

. �"�,': 'g()sto. '.-' "" .

Avi�a airiéla:A M()fj�LÁR que por motivQ,Jle seu 300 aniversário, també� os: arti
gos para cavalheiros estão sendo vendidos por preços excepcionalmente baratos, c o � o

.' excIIJPlifica,a. pequena relação abaixo:

j �.

,;

",

'Ter110� de 1/2 lã ..-. : /, .-. .. Cr$ 255,00 Paletós sport de caserilira e ve-
.

.
Ternos de'pura lã, listadinhos a Cr$ 545,00 ludo:'
Ternos dt:\h'opical a :. . . . . . .. Cr$ 435,�() Camisas de lã:

; 1"ei'nosdé ótima ��mfecção-e te- , çam�setas nsica a . , , . . . . . .. Cr$- 10,00
,cido superior de casemira,

'
-

,:CamiSlas Qoas à ',' . ; , Cr$' "

45,00
_de

'

� Cr$ 78'0,00 Pijamas bons a.,: . '. '

'

-Cr$ 145,00
;

a Cr$ 1...200,00 Poulowe.rs, desde ,' ',' .. Cr$ 65,00
,Callas de boagabardinéeshan- .

�
_

> jBlllsões.de'pura lã,a .. '.' .

"

... €r$ � ,185ÇO�
.

.

. tt,mg, vel;da�eiro brinde � Cr;� . �95,00ICam.is�s g�?s�a1i,', �e ,inv.el·no
..e-�,..$Capas de gabardme de pura la ,

. ,>"
- .desde· " ,.:· 49,,00

.
.

a Cr$ ,,735,00 Meias, bem fortes -1 por 'çJ!$� 8,00
'C�lças de casemira mescl�'� Cr$.'''-'",1�5.;OO

' "

_. 3 por: Cr$.' 20,00
Calcas de tropical, puralã a Cr$ �55,OO- Guarda chuvas, bons, a. . . .. Cr$ 75,00

):

.'

-.",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o BANGU' "ENCEU ,FM MUNICH - O esqu ..h

drão do Bangú, do- Rio, continua brilhando na Alema-.
� >

nha. Doming6, em Munich, os' alví-rubros cariocas· Em-
"o

frentaram e venceram o F. C. Bayern, pela contagem
de 4 a O, sendo todos' os gols de autoria do extrema ca-.

nhoto Nívio, 20 mil pessôas assistiram ao match.

xxx

NOVO EMPATE DO FLAMENGO - Após o em

pate de sábado com o Nuremberg, por 2 x 2, na cída-

de do mesmo nome, a equipe do Flamengo voltou a se

exibir na Alemanha, jogando no dia seguinte com o

conjunto do VFB, campeão da Alemanha do .Sul, ter-
minando o jogo com novo empate pelo mesmo escore,

�s estar vencendo os brasileiros por 2 x 1 na prí-
meira fase.

lindos tentos, venoondo, assim, seu forte opositor pel.o
\

.

esc.ore de � x 1 e .pr.oclamando-se campeão invicto. O
�' .� ".

.I
'.

quadro campeã.o foi êste: Amaury, ,.Thomé (9rlanilo,'
Maia) e 'Floriano; Orlando Maia (A-r,ati), Sob e ªú�- .

rinho; Garrincha, Din.o, Carlyle,. Paulinho e Viniciu;.
- .�

xxx
,

, ,

ALEMANHA 5 X SUrçA 3 - Inaugurando o mar-

jestl\S.o E:;tácl!o da.Taça do h111nd.o, em Basiléa, dom::,l

go último, perante 401000 pessôas, o sel�cionado de fu

tebol da Alemanha derrotou o da Suiça pela conta�em
de 5 a 3. O 'sr. Joles Rimet, presidente da FIFA este-

ve presente as s.olenidades.

xxx

WOL,VE,RHAMPTON, NOVO 'CAMPEÃO IN-
GLES - O Campe.onato Inglês de Futebol da Primei

ra Divisã.o foi encerrado no último sábado com a vitó

ria do Wolverhampton sôbre -o Tottenham por 2 x O,
enquanto que o West Bromwich Albi.on f.oi derrotad.o

I
'

pel.o P.ortm.outh por 3 a O, resultados que dão ao Wol-
verhampot.on o ambicionado,ciJal de campeão';'britâni-,'

.. , �t' "

co, c.om 4 pontos a frente d.o Bormwic� quê obteve.o
vice-campeonato, O Arsenal classificou-se em úlÍimo'

"

lugar. , ............

O E.C. RECIFE, NOVO CAMPEÃO PERNAM

BUCANO - Na tarde de d.oming.o, o Esporte Clube,' .. ,,,

Recife, 'que já conhecemo� 'e- que ,revelou o famoso �� .....

'

,_.

demir, foi pr.oclamado campeã.o'pernambucano ao .vén
cer �, "onze" do Santa Cruz por 3 a 1.

xxx

ARRAZADOR O SÃO CRISTOVAO - Em sua

segunda apresentação em Tunis, domingo último, o ISão
Cristóvã.o, d.o Rio, impôs amargo r�vés ão combin�do
local pE' la quilométrica �t:r..tagem' de 11 �x

.

O. No

anterior os alvos carioQas haviam empatado com o S..S.,
Hannam sem abertura do escore.

'. x x x
1

CERTAME PARANAENSE - Resultados da pri-
, meira rodada do Campeona,to cJe 54: Çoritiba 3, Bloco

Morgenau 1, em Curitiba, A'gu� Verde 2 x MonU; Ale
gre 1, em Curitiba;, Ferroviário 2 x Guaraní 1, em

Ponta Grossa, e Jacarézinho 3 x Britânia Oi em Jaca
rezinho.

Florianópolis, Quarta-feira, 28 de Abril de 1954 o .nADO

M'''K,I�S'" ��"I,S'_:
-'

'C"A-M:,P"EO'NATOS. ResoJuGÕesri

Stl:I-��edea,n;()s; na a o, Br:asil d!o !:d�:d�: c.

Termin.aram, s.
ábado último.z as d�sputas, d9S. Cam- j

con�iderada com? das mais brilhantes da histó�ia .do,. e:"celente pre�aro, técnico e físic? que Adis,puzeram �a- ,F., sr. Osni Melo, foram

, peonatos Sul-Americanos de Atletismb Masculino, e ésperte-base. n�Clqnal. .Em todas. as provas
. ev�.den�la- r� alcançar dois títulos de suma Importância e grandío- feitos os seguintes:

Feminino do Brasil em ambas as categorias. \: oram classe 'e fibra frente aos chilenos, uruguaios- co- sidade,
. REGISTROS:

A jornada dos brasíleiros..e brasileiras- póde ser 10mbianos, peruanos e venezuelanos, bem dizendo do, Os resultados foram êstes: D� contrato firmado pe-
w..,fO..- ..- -.;��� ...,. .....,._ :'."- i&-.:-&.& T�Yh:�.."'&"'J!'iI!o<"&"",,&••T,."'• .,. .". & ,.- � r�--..-,....

FEMININO lo atleta Adão Nogueíra

U''L''T''I,',M.
.

;A'."
\,

S'"
�
-; CLUHKATLE"HCO GUARANI '

Campeão - BRASIL, com 116,5 pontos Pacheco, com o Bocaiuva,
Vice-Campeão - Chile, com 102,5 pontos' desta Capital, pelo prazo de

Reeebemos e agradecemos o seguinte ofício:
"

3.0 lugar - Uruguai, com 17
.

')

4.0 lugar - Colombia e Perú, com 2 pontos cada. o.) n.eses,
-

·Flo,.rianópolis, "31 de março de '}954.' Do contrato firmado pelo
atleta Sebastião Ozeas

Neto: com o Imbituba, de

Henrique Lage, pelo prazo

de 1 ano.

Do contrato firmado pelo
atleta Arí. Gonçalves; com
c Guarani, desta Capital,'
pelo ,prazo de 1 ano.

Do amador Osvaldo joãcVENt.:lDO O Al\ff:RfCA PELO�' INTERNO�
DO COI.:.EGIO CATARINENSE Sehaltzer, pelo Avaí, desta

Conforme estava programado, tivemos c�mÍ).1go Capital.
último, no período matinal, o encontro entre as equipes TRANS�ERENCIAS:

la, João Márlo Zomer, Manoel 'de Paula Ribeiro, Ned, do, América F. C., da Praia de Fóra, e o Internato F,C., De Luiz Alves Ferreira,
.'1errone Mund, Nelson Andrade.Paulo Fernandes Gue- do Côlégío Catarínênse, '

do Figueirense para o Bo-
, -e-r

,
O jogo teve seu transcorrer sôbre uma brutalida-

1es, Paulo Malty, Piraguay Rosa e Sady' C. Berber, de incrível posta em prática pelos rapazes Internos que,
Ci:!uva,

SUPLENTES: apesar de suas grandes estaturas, não conseguiram ti- De LUIz Blumemberg, do

Dtmerval.Amar.al, Flaviano Vieira, Rodolpho 4- rar.;mu\!Q proveito, pois Valmor. Itamar e Lili revida- Treze de Maio para o Pau-

.r x x x raIÍl a altura- la Ramos.
cerda.e Teodomiro C. Rocha. \,.'" .o primeu:Q'-pcríodo terminou com a. contagem par- De Jaime Leonel de Pr-u-DERROTA DO OLARIA - Não foi bem sucedi- ." .

.

I d 3 1 f 'I l b 'a'
.

'd l PdR'
r-

--

Comunicamos, ain:d�, �e ,naq\ile!a�"""data .Joram -:�- ciar. e x aV(5rav� ao, c.u e �r�gt o :ee o. a re ?-
da no seu l'ogo de despedida das eanchas ,do Ve,_lh(l)., x.' �"," que marcando Mauri o umco gol dos vencidos apos

, 'eitos, por unânimidade d .:
to

-

{'os s�n"horÃ", Cláudio '
" -� " ..'

, ", ""',
, .e \1<;' ,s". ""l�- };f,� ",? '," u�.,a rebati,d....a.. fra,ca de um adversário.,

'

Mundo o Olaria, do Rio, sendo veri�i?o�pelo R�:Cing,-d�', .�; -.'

...... ,
f}' ,'fieira e Anibal Purifi{!a'çào:; resp�tÍN$mel}t�; Pr�si-;,'; ,t Ná� s�g�nd� etapa o jogo transformou-se num.a gueirense rua o Paula H,9.-

-

Strasb.urg, nelo escore de 2 x 1,. - ,r.� ,

..,
.

,(mo'U .... rADA·ti .... f' I
_ .

t
' .

..... ,J t V' 'p 'd t d Consólho' -P-Il·ber·atl·v"'o' .'.... �. .l'!-n
. �ue a. ma nao, velO razer serIas conse- rros.,

',or. , '_" 'Jen e e lce- reSl en e o .. � .. '. . A'.'
d 'd l'Ad'x'x x''·

'

.

':'
,

quel1Çl�s, eVI o >� Doa conduta to os os PraIanos que _ INSCRIÇÕ�S:'
O BOTAFOGO'CAMPEÃO DO }QUÁ.i:)RÀ�GU- . E§tE,! Conselho, 'reunido em sessão de, 7 de �arço "

..5t)li'l?el.·am,. perck'l' �ClL10 '. eH�adeiros de';portistas. Mes-
Pelo Guaraní _ :Ari .ii'>.-

.
" "

. .,
,

"

....
:

, lo corrente ano, elegeu e empossou, de-conformidade . {n(;Í, ••�s-in!",tiver.am os comandados de Maury várias' 0-
,

LAR - Decidiu-se, dmiÜrigo, n.o ;Maracanã,.entre Bo:' ,
.

"

.. l)orttIn!daa��de ouro para m�car só não conseguindo �'léIS,

tafogo e Flúminell�'.. o Tornei�_ Quadrangular_ que 'reu- �_om os Estatuto$, Presld,ente er VI�E]-�r��l:er:e desta
em virtude da má pontaria de seus avàntes que estive- Pelo B.ocaiuva - ' Adão.)

.>0
• / \ssociacão, sendo, que, pelo sr. Presidente foram no- ram numa mai)hã d�sfavorável. Nogneira Pacheco e LlI.�z

niu os dois clubes, cariocas e mais Pahrieiras, de São d; 1
' �,,)<';' l.d _.. t··

�,' 't
' "An",. ?í\j_11: ...ll.:almor recebendo uma tranco por traz

,�
, ,:. 1. I _., ,

Y ,,11ea oS;.os (. emalS me:lnnl'OS' r. ,.vIP.� OL:;,a,tC\l.l3.i<JP egra e �����1fi,,;e�, '�,<;- ,. • A,'ves Fel. eira.
Paulo e Intern�cion�l teb'a-call)peao �cho. Na pri-' /'. "'.

. -..'

"

,.

de _-:'rtac_ante·':t?ntrarl�, revldou, �en?o �fP�lsos, do :e 1 P I Ramos
" '." ct' ',' �.. '" '16' .. ,' tJ ') : I s�gUl,nte. .

"

1
. ,ti, .,;,�Q.tll!90Y- o Jogo neste rItmo de brutahda- ,e u :}l� a

mel.l'a fase ,o resulta o f�vor.eceu"o tl'iCo .r qué IlJaul'i�;:' r' ':'. Presidente' de 11(1nra _, rr1'.\J6ãlfCb1Jin .��.;j, " cf��/#� a e<'so!t O' âp{Fo""il(ià{',�«? árbitro dando por encerra- lVIlartinh� Antônio Flo:'.�n-" k'

roJ..l a contagem. Na s�gunda, etapa, o alvi-negrQ em )'��- "

.

i.-"· '. . ',:i' da a partida com o placard,' de 5 x 4. Mareando para os cio, Dilson Soares, J :>;)0'
Preslde�te - Newtall Jose;;par.�z.,{,�,_e,�l�.,lto) ',{' venCidos p,ela ordem, Alberto, Itamar e Tonóli. J.�n()' de SrJusa, E�l'o N,)r.-ção espetacular empatou para' depois marcar mais dois v. .,. .

Vice-Presidente - Nestor,Rosa .�." Na equipe vencida de;;tacamos o trabalho de Nel- hrt.o da Silva e Luiz ClilU-,
, "',,

, . son, .Valmor, Carlos Tonoll � Bétinho que l'ogar'am 'o1.0 Secretárjo - Ja,im,e :Bessa ,dã V,',eig,a ,. BI b g
que sábem.

.

(lJ() umem el' .

2.0 Secretário - Cantídio de Mor.ªis
'

_ A equipe vencida aliI}hou: C?rlos, Itamar e Lili; Pelo ImHtuba - SebiB-

1:0 Tesoureiro - Carlos Lopes da Silva (recon- Nelson, Valmor e Alberto; Carlinhos (Osvaldo) Mau- Hão Ozéas !':E:tto.
� , ry, Béto, Tonoli e Bétinho, , 'PeJo Avaí - OsvaI-1:r",' ,d(izídó).' /. ",/� .. C I b'

.

V 1 I '

,
-:""', '�; 't � '. 'i'\ ,é" ,:1; om regu ar ar ltragem esteve o Jovem irgi io J cão Scha:tzer, Helio Ll:tn-

2.0 Tesotwe1l'p,;;':" ,1-f,��,nJ!ÍnQ,;VEiloSQ� ',i {' ,'��.::: '

� FrEitas, Presidente ',0 g; '�ll,iJ rubr.o,
""" ':" , ',' "'.. ",,' '" !". No se,gundo ralf,-time arbitrou a pelejOa um J'ovem gt.' e JaiL�;l.� Leonel de Pau-

Diretor de Publiéidade .:...._ José Pa�s de Faria'
interno ccni péssima �tuação: Ao nosso vêr não conhe-, la,

JEPARTA�NTO DE FUTEBOL PROFISSIONAL ce regras' dEHutebol, entretanto acertou na expulsão de P;;;;;l;;;;;�iiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;
Newton José Garcez, Carlos Lopes' da Silva, Be- Valmor e um atacante intelID.O" conforme ,nos referi-

o rt
. ,

"

, "
'VO'

'. MASCULINO
Campeão - BRASIL, corl 315 pontos
Vicé-Campeão - Chile, com 177,
3.0 -lugar - Perú, com 61
4.0 lugar. - Venezuela, com 51
5.0 lugar - 'Uruguai, com 23
6.0 lugar - 'Colombia, com 19.

Prezado Senhor:
( ·I;"'�· � , •

De ordem do sr, Presidente, temos o .prazer' de 'co-

nunícar-lhe, -que em sessão de Assembléia Geral, rea

izada a 7 de março do corrente' ano, foi eleito e em

iossado o Conselho Deliberativo deste Clube' para o
,

/

................_4 .
.erfodo social de 1954, ficando assim constituído:

À�apito' 'Veloso, Aníbal Purificação, Altamir AI-oi

neida, �ldo Santos, Cláudio Vieira, Egon -9lingep-, AI-

.uír Ferrari, Carlos Dominoni, André Santos, Eduardo

.Iuthosky, José Siitiro Machado, João Alcides da Sil-

h!." do Amei ica para o Avoí.

De Dils-m Soares, do Fi-

�.armino Veloso e Fausto Corrêa.
lUOS acima.�, - -

Por essas linhas agradecemos ao Padre Roque que
.

n.os recebeu cop:; grinde simpatia, e fêz o que pôude
para que o jog.o continuasse no mesmo ritmo da pri-
meü'a etapa o que não conseguiu.

.

M. BORGES

CONSELHO FISCAL

Valmor Pires, Osni Castro, Joã5"'Cesarino da Ro-

�a e Joél Gomes., "v; ',: :: � 'o: .',,:
•

• � '.' ;.
"

>;::. • ')
�- �... .

Na expectatjva de. que-os nóvos; dlrigenttis' conti-
.

marão a merecer o mesmo apôio e simpàtiá recebidos
,

por seus antecessor.es, aproveitamos o ensejo 'para, a-

pr�sentar.-Ihe. as seguranças- da nossa estima e consi

deração.
Cordiai,s Saudações

. 'p,( "Clube AtléticQ Gmu'aní"

'Newton J. Ga�cet - Presid�nte
.... ",

I Ja!me Bessa da Veiga -,. io Secrétário.,
:.. . "

.

_' I
:r:�:

\,

:\ TENTAT!Vc\ nr. OLIl\lPICO ADEMAR�
rHRREIRA DA SII�VA

S. PAULO, 27 (V. A.) ...:._ Grande parte do público
que foi ao. pa,caembú, foi ver Adhemar Férreira da Sil
va .. se' empenhar no proposito de reconquistar para o

Brasil o recorde mundial do salto triplo. E ninguem dei
xOU, o estádio desiludido! O famoso atleta patrício são
conseguiu nesta oportunidade, melhorar aquela espe
tacular marca de 16m22, com a qual, por duas vezes em

sua �xistencia, ele cO.I)�l>gdu brin,';ar o'' -atletisn;o
brasileiro. Contudo, () fato não se df'sprimora, por isso,
já que obteve nada, menos de 16mf8, indice tecnic0
qUe figurará aO lado eJ,os 161í122 como a melhor, possi
velmente, em todo o mundo n� atual temporada.

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E' EFICIENCIA'o'

VI1'ORI{)SA A A·A. RANCOr DO BRASIL
.EM JOINVH l..E: 7 X 5 .

'�,

Tendo exc''9l'sionado sába�.o último a Joinville,
.

a

Associação Atfética Banco do Brasil, .
desta capital, én

frentou em movimentada pàrtida'oe futebol a sua co

irmã daquefa cidade.
O'jog.o teve"iugar no campo dó São -Luiz, na manhã

de domingo, sob o incentivo da torcida bàncária que ali
compareceu.

'

-

'$
,

-

'

. Após renhida Juta venceu é:\, AAB.B., de Floria-
nópolis,' pelo ,escore '-de ,;1 a 5.'

'

,

'

•

O qôadro vencedor formou com: Edú, Yvani e

Walm.or; Tadeu, Papico e NelsfÍn <Ouryal); Sobrinho
(AreiasJ,�' Motorzinho, Zór, DÚ1'vál (Nelson e Lumar.

Os teii'ios 'da equipe vencedora foram consignados
por: Mot,o�,finho (3), LUma� (2),; Nelson (1) e Zór (1).

',./

- :r�f�
\ "!;"\.,f

PROCURA-SE PARA

ALUGAR

Casa no Estreito, C0m

conducão fácir,tendo água
e luz, três quartos e quin
:al com galpão próprio
p<lra. I engarrafamentos.
Informando preço e Rua.

Resposta para Caixa

Postal n. 361.

C ASA.

'_
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Dia de Tiradentes �

.

I

,',
no' Rojary .Clube

J6 se disse que,' ém":to.1a "plêdo e a quem- restaza 'f:.
história da ínconfidêncía per-as um dia de: vida, man

jneira, só uma, figura é da felicitar' os seus compa

;ande e nobre: - a' do nr'';?l-ros,' coinIln\z:se:::t<lilo::n a

lferes J'oaquim José da sorte dos mesmos, indife

dva Xavier - o Tíraden- rente à sua.

No dia seguinte sobe
s,

fossiveh:-,ente, excesso,

o julga1;1cnto - mas j!1-
,

f'iramente real, se a co!lsi
I.f'rarmos entre todos o.s pa

,'/0tas envolvidos na cons

iração, a maior, a mais no

,!rei a mais digna e a mais

'a1orosa,
Coube-lhe a parte rna-s

Ollra de tôda a trama: - a

plopaganda, Era tão exnln

do, tão entusiasta, tão CClU

iiante na beleza e na just,,

ca da causa qúe abrnçari e

�r('pagava que Calógeras
SE; admira de que não tives

se tido mais cêdo apanhado
nRS malhas da justiça r=el.:

à forca, Sereno como um

mártir, Tranquilo como 11m
vérdadeiro patriota, consolo . <

de hayer cumprido � , seu'

dever. :,�

..\l.raça o' carrasco -- 0

entrega o seu corpo li i:ncle
mente justiça dos homens,

, Manda que com oa :a� ) e

pregão seja levado pelas
ruas desta Cidade 10 lu

gar da fôrca, e nela morra

morte natural para sempre
e que separada à 'éaQc,?a do

'corpo seja levada a Vila Iii

ca, donde será conservada
Em poste alto junto ao lugar
da sua habilitação, té que

Para muitos,' era o entu- o tempo a consuma; que s}'u
Slasmado Al/eres um elE'- corpo seja dividido em

pregados e:11

p'llgado pela causa, cujos iguais p03t.CS pela !É:strada

chetes intelectuais às eneo- ue·Minas, r·os lugar�s :n:.Üs

bel'ias, preparavam (I c:_':- públicos, principalmente no

,f'ugar no C'flração de Mina:::. da Varginha e Sebolas; que
Eng'ano. ' a casa da ::ma habili�,wão

}oaquim José da Silva �eja arrazada e sálgala, e
...y:'ivier era engenhei,:,;) 1:!- no meio de suas ruínas �e

dráulico, era portador de Véll1tado um' Padrão eM

ngular ilustração, CO'l�2- que se cor:t�E:rve para a p�IS

('cndo o francês, intere:,sado teridade a mf!mória de tão

em problemas de física e abominável Reu, e delit,1, e

' .. ersadissüno em a33llntcs que ficando infame para

r;oliticos e administrativ()s. seus filhos e nelos' lhe se-

Não deslustrava a C0'11pa� ']am confisr.ados seus ,b. n�
nhia ilustre dos conju':'l �{)s para a Corõã, e Cill.lIal'a

'mel1to apenas agitador, (:;!n-, quartos 'e

d:ph)mado�
dos poetas

em CQimbra
e dos fiIn30fos

Reaf',
Assim dizia

qU€. conspiravam contra o - e assim se cumpr:ll. _

:l" go lusitano. - 'Menos em, dois pO!1�OS-
Era um apaixonado do" que a Justois:a Diviu::t, mais

a"suntos estatisticos e foi alta e inapelável, refO!mau

(;�d.l:indo-ps que conseg'l;u a decisã('), da' dos h01l1e-rlS.

/1"cséHtos p simp,atizãnte'pa-'
- M01'1'a-mor,te �ãtttra! "pa-

ra " caUSâ,
",

,'(I, sel�pt'e - Tal' n�o (pis
Foi ráh\;h:: conh,ec;;a Aquela Sobuana � Justiça,

. :
�

1e;:; e foi qu.em propoz aos, que o conservou vivo :la

conJlmrados a reformà ge- memória, no culto, na ad

ral das lei_; 'da Colônh - e, mitação dos seus compatrio
verdadein precurso':, 'se- tas, ,que exaltam, nos qua-

.

�undo conta Marcd) Caim- t10 quadrantes da Pátria-

br<, Tavares, que se (;onc'�

desse um abono às Ir' "iis
'

de

prole numerosa.

Era um homem que "a1:/a
o que queria,,' não tiüh.á &,

penás eritiJsiaskn6K' nas
nrincipalmêrit� ";ontiat1c�.

�, .', ,�

E porqu�1.conhecia Co vul-
te do emp:r:�npimento, n:;o
iguoravá ó.� riscos da e�r,-

pI'É:sa. .
��.,'>.� � ,-'�, ��: -

E nistó é
. 'que a sua ,.fi

gl',ra se- :âgig�rtt�"
.

Pxque
t.endo P!egadõ'�' suble��ll:L),
af,l>umiu in�eir.a�ente 'I :1 '.;!s-

"pons�bilicÍ�d; d�, c��j�ii:�.
Delatado o mov;merito,

sô1--�e' os conjurados descé,1
pesada' a mão dá' J il 'ltj��a
d'�l Rei.
Fresas, por 3 anoS d'!irott.

o processe � e durante,a
lenga e dolorosa espectat,�va
-, Tiradfi!ntes buscou atrlr �I'

para si tôda a responsabili
dade do movimento incon

fidente.
A 19 de. abril de 1792,

leu-se a s'c'ntençà; doze'con
denações a ·morte e degn:do
para, os demais conjuréllllJs.
Xavier, 's0freu pelos c')m:.

panheil"os que compal·tWH
ram cõm êle a ignomíma do

patíbulo.
No dia seguinte, entretan

ü·. nova sentença, C:"ll1U

I.ando as penas capitai,s pJo

llunciadas, em degredo t>x

eeto a de Tlradentes, que

seria cumprida.
O júbilo enche a alma

ces implicados -- e ,T:'·é,dt>n.
tes, que· não fôra CO,1t.�m-

o seu' patriotismo, o seu i(le
aI 'de liherdade, o seu im� ;:J;\Onto" é pei'ante êle que

pávido de<;temor, o se'!.l sa- r:;6s, aqui l'euni�os, nos Cilr

crificio in·:oltal. vamos respeitosos c )hs�r-

A memÓ1'l3 dos tiranos já vando aquele calor e asue
pa·ssou. 03 nomes dos ,que le entusia3C110 �e Tir:l�bn
o imolaram já estão esq.l�-, teso que desceu de V)la r.J

cidos sepultados naS: cinzas ca' e tomou a Nação, calor
da JI,istória ou sob a poeira e entusiasmo que são o !-:e

.dos arqui}'os. grêdo da .nossa. inabahvel

Q, de Til'adentes con(:r.la .�onfiança nos �stinos, n.a
"

.vivo como na mànhã em J1ue
Fátria bem a�ada!

subia ao p�tibulo, en:H�r- Os bens materiais de Ti-
, .'

g,:mj10 a alva dos' conden9- 1 é;,dentes eram pouc�". A

dOl> q_ue é também,. às vezes Corôa e a Câmara [,I();..!CO,

o' manto do::: mál�tires, ilu- herdaram do pobre Alferes.

minado de glorias. A heran�a moral, e:ita,

E não se ctih1priu taJ'.;.1�. herdamo-la nós, os b:i'lsP,ei

t-ém a parte refêrente ao pa-
res - e a temos bem gU8.1'-

d�o que _d�veria sêr levanta_ 'I'�:�a: como legad? i�11:�r�
do nas rumas ,da, sua easn.

�l\.,1. - o ap-lor a hb.= •.da-

para m�mória da 'abomina- de, o amor à pátria!
'

,

ção.
O� padrão que se levuntou

;� H' conserva, em mem{'r;a
de tiío grande sacÊi}icio, e��
conha-se firme' no coração
dos brasil�iros e, �e3j;e m�-

(SNA) - Nestes últimos Ida Bíblia e a fundação da.

Hill .anos, as várias' socieda- p!'imeira sociedade bíblica,
des- bíblica� 'A?�pal�adas p�_1I partes das Sagrad.�s Escri

lo mundo dlstl'lblllram mais turas foram traduzldas em

de +200�OO.,oOO de exem- 73 línguas ou dialetos. A

,pIares-: das.. Escrituras em partir de 1804, houve ,um

\(ENDE�-SE ' Ic,êl'ca �e 900 línlguals e dsia- acréscimo. de 991 �ova� lin-

Por motivo de viagem, vende-se um, quarto de -ca-_ etos, e o que ca cu a- a 0-, guas ou dlaletos, a razao <!te
"al, ,esti�.? antigo, composto de oito (8) peças, por prl�ço ciedade Bíblica. Americana. 17 novas línguas e dialetos

,Ie l,caSlao., " Nos 350 anos decorridos en- cad.a ano, chegand� ào t�-
Ver diàriamente, das 16 horas em diante, à Hua V:- IdaI R ..mos n. 50, nesta Capital tre a primeiha impr�s.São tal d� 1064.

,
,
_)

Comece hoje o ttisté: dos
•• iZ.._

DOIS', AB�STf1C1MBVXOS

.

)(.1.... ! ,e
....•• <

,,:";.:_:._;'�;
z ":

Depois de encher d; tanque, ,p�l� sftgund� vez 'tons?,utiya, �. iN,'; '.,
•

• -� ._ J
• �."": "

usarído gaso10a Shell 'com I.ç:;j\., V. Jlo.t3.c'4{ue 'O '1l1�J9fi
funciona com mais suavidade e tt:ilb;lh� melh��. Funciena-I �tj' '

..:. men{o's\lave sig!1jfjca menor, desgaste para o ?lotar. Meih�f
fllllc�onamentQ quer dizer, mai�� 'i1JilomelragmnJpof',:'itlt:.ó."'" .-i

,
•

• ;

'. \)."(�... r

.' .... ::--, ,-I..
•

•

.

...:.
• -;:, J'

,'-
•

A gasolina .Shell com I'iC.A.i conténdo fosfa'to .iriidesílico. r )'.' .

;
.'

inicia uma era de - maior econôrnia no automobilismo.
)

PRÉ-JGNICÃ().,E FALHA DAS VELAS são
, I

b
" lÁos maiores o stacu ..s ao completo apro-

veüamemo-da potência d� motor, Ambos .

são causados pelo .acúmulo de' resíduos
nas câmaras de combustão e nas "elas.

Esses resíduos roubam ao seu carro com-
'

bustívcl e porêncla.. Tomando-os inofen

sivos. a gasolina Shell com I.C .."'. faz.

com que motores novos ou revisados con

servem por, mui50 mais tempo o seu

fendimento -de '�carro novo", Os velhos

malares ganham. nova vida,

Os pesquisadores da Shell descobriram,

o'aditi,'o I.C .. -\.',<\:g:lsol'ina Sh-eJL-com,
l.C, A, não deixa que se, tornem incan

descentes 'os ;·ésíduos acumulados nas,

�:ntnara5 de comJllIstão e acaba desse modo

com a pre-ígntção , Modifia'ndo a COD&-
•

posição química dos' resíduos. "impede. oe
curto-circultos .

A pré·ignição ê provocada pela incaRd�
, cência dos resíduos que, inflamam a ,mil,

tura ar-combust ivel ames que os pistOci '

atinjam a posição certa, Daí resulta..:"

desperdício de combustível. perda de p0-
tência e ameaça de- danos no motor" A

-

pré- ignição torna irregular o funciona·

menta do motor e é mais frequente du

rante a aceleraçãc ou nas subidas.,

Os resíduos acumulados nas velas .pf9\'G
cam .curto-circuüos des\'iando a corrente

para massa. 5em produzir centelha. e

desperdiçando ,com�mtÍ\'el e polêlKi�_
'Isto ,explica "rateios" sem motivo aPa
rente tjuando em marcha na estraGa .."

Comect Aoje II usar ,,".lina SA,ll (o,. LC.A. uIili'M?

assim todos os cilindro.' fio .11;' carro WlI • 'lIIIp••

'P ,aperfeiçO"m�nto
• ó I'-:-- m'aI8, 'SenSQCIQ1W .

em gasolin�
'nêstesj, 32� "D'OIl !

• Lj:MBR�·SE: I,C .. ',
,

rontém fosfato tri·creiíli· '

co, e é lima exduü�idade.

,

da'SHELL. .(0 letra,etilo de cbumbo

fol lotroduzido em 1921)

&lube ·.15 de Outubro
(Rua Alvaro de Carvalho)

. Dia 1° de Maio - Soirée em ,homenagem ao Dia.d<l
Trabalho

NOTA: � Não haverá reserva de mêl>as.

F,.quez.,.•m ••,.....

'lobo Or8018_ "

,

(Sllveírâ�,
,:._

VIVER!!!' MORRER!!!
'

Depende do sangue, o sangue-é 'a vida1
'

SANGUENOL ---:- Tônic3 dcr, cQnvalescentes;· tôniC0
dos desnutrido�. Contém excelentes elementos

tônicos: - Fosfato,. Cálcio, ,

Arseniato e Vanadato de Só-
dio.

-

OS PÁLIDOS ""'7 DEPA (JPE
RADOS -=- ESGOl'ADOS '

-

MÃES QUE CRIAM - MA

GR<?S :- CRIANÇAS_ RA-'
QUITICAS receberãd a toni
ficação geral' do organismo

"

Partid8. Saciai De.._
CONVENÇÃO REGIGNAL\

.: 1\ Mesa' do Qiret�io. Regúmal do
Partido Social Deniocrátie-Dj�;de:vidamen- ':;"

te autorizada, resolveu transferk�para dia
,qQe,tsel"á .oportunamente fixado, a data

'dà.Convenção Regional {lô Partido, mal:""'.
, cada pàr�v25';Jdo 'corrente.. ,- .� "

FJoriàn6pQlis, 19 "de abril de 1954 ..
'� CELSO RAMOS

'

Presidente em exercício. ,1';-.

,.,,:,.(
..

Emitido um nlvl;é�
SiU.Dificativo� selo

';, ""/-; "', r'

(-SNA) Fdi emitido-o pri- >vé$ dó�s�m1>:Os ':âos -povos
rneiro sêlo postal, >fegúlar" o�ti�ldJ��'�nf tôda ��� pan-.

Inos
Estados .Unidos a levar te," disse o sr. Summer

o moto "Em Deus Confia- field. "A inscrição "EM
r. .

�

mos", anunciou o sr. Ar- DEUS CONFIAMOS" sim-

[thur �. Summerfield, Dire- baliza o fundamento espiei
tal' Geral dos Correios. O

tual sôbre o qual o

sêlo é de oito "cents e está

/�-Ó:

nosso

govêrno foi edificado e sem

impresso nas côres verme
o qual 'nenhuma nação po-

,Ih,?, bran,co e azul, levando de 'prosperar.
em>destaque a figura da Es-

tátua da Liberdade. "Combinam-se bem essas

"A Estátua da Liberdade duas_ significativas verda

é um farol de esperança e 'de. em um sê lo que terá

oportunidade nos dias de I a�pla circulação através do

hoje, bem como o foi atra- 'mundo." ,

-

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

1__ 158-- anos, dlstrt'bQ10 'Dlals de
,I

-

,dia Sagra,d88 Escrituras

.�

" .......
,

,�

'

......

c,
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Floriánópolis, Quarta-feira, 28 de Abril de 1954

-------------------��-------
---- ----- --.,..---

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

,
.

�ITZ
A", :) e 8hs.

Eonar .cota..JEAN:_;,

SLli sn SljOW em..
o RÊCO DO CRIMY�

.. '

No programa: .

Cinelandia Jornal .:_ Nac,

�recos: 7,60 - 3,50
Imp., até 14 anos.

As 8hs.

Paul HENREID - Hele-

pa VERDUÇO Lon

tHANE,Yem:
A PRINC�ZA DE

,

DAMASÇO
Tecnicolor

No programa:
O Esporte na téla 'Nac.

f reços: (,20 - 3.�0

As 8hs.
Sessão Popular.

�{o'ss ELLIOTT en.:

:'OIA'.3 FATIDlêAf:

No Programa:

No pro çrama:
Noticias da Semana. Nac.

l'reços: '1,6� - 3,!10
�:;�p. até "4 anos.

"ftetr.o�Técnicalnlustria e Comercio SIAACiRADECIM.ENTO �

,e�
DA FAIVIILIA DE :'ll,il':,·,LO ANTONIO PAL:Vh

EOHTOLUZZI .

. Hugo Bortoluzzi, Olga Palma Bortoluzzi e, filhos,
Antônio' Palma e Lotinha Palma, Maf-tínho de Raro,
Maria Palma de Haro e- filhos de' publico agradecem co

mo,:_idos a todos quantos mani�E7stBram '�a terr�vel prc-Ivaçao porque passaram. com a ;verda Irreparável do

inesquecível e adorado MURILO. :

Queremos agradecer em partíeular ao Rev. Padre

José Carlos Nunes, diretor do Colegio Catarinense 'que

sempre presente tomou as medidas
.

necessárias e pelo
acompanhamento do corpo a terra natal,' onde no tumulo

preferiu palavras de conforto.
Nossa gratidão aos senhores: Joel Moura, Dr. Geor

ges Wildi, giasiano Raul Antônio de Meno Branco, Dr.
Hercílio Pedro da Luz Filho, Julio. da f.Jilvâ, Tte. Hugo
de Souza, Gil Felicio, acad. Mario Bolruan, Waldir Mar

garida, Egídio Meurer, Virgilio Natividade, João Hipo-

'Ilito, prof. Hebert Lebarbenchon Poeta e pescador Aca
cio com seus três rmãos, os quais demonstrando elevado

espírito de .altruismo ocorreram ao local do desastre na

busca do nosso pranteado desaparecido e
,

. Agradecemos de maneira especial aos Drs. 0';'1a1<:b

Bulcão Viana, Elias Mansur Elias e Plínio Moreira, pe
la valiosa colaboração que prestaram.

Agradecemos ainda aos Snrs.: CeI. Duarte- Pedra

lI Pires, Sr. Carreirão (funcionário do Telegrafo) ...."- Ivo'
! Montenegro e Colégio Coracão de Jesús.

'r

! A todos O nosso eterno �·econhecimento. -e :

_'

Imobilizado
Instalações' .

Equipamentos .

:Vló,veis e utensílios
,

Veículos .

M�terial de expediente

lRM.'\!'\DADE DF. N S. DO ROSARIO I�
S BENEDITO

,.'

.
,

J •

, Compensado:
Contas suspensas .. ; .

Caução da diretoda ; .

·Títulos em caução

Relaj6rio da Direforia

Saldo desta conta' .

Ordenados .

Honorários . . . . .. . .

Gratificações ..... .., ..

.Contrib. Sociais obrigatórias
Contrib. sociais voluntárias
Férias ...•............

Comissões a empregados '"

-Aluguel .

Limpeza .

Luz e força. . . .. . •....

Telefone .

Condução ..;
Despêsas de viagens .

Material de expediente .

Sêlos do - Correio . .

Telegramas e fonogramas ..

Despesas bancárias .

Seguros .

Impostos diversos . .,'

Impostos municipais ..•. ..

Impôsto de Venda e Consi-

signações .... .... ..

Impôsto de Renda . .

[Estamptlhas .. -.. . .

229.469,50 Despêsas diversas . .

Despêsas judiciárias ..

Comissões '. .. . .

Propaganda. .
- : .

Material ,(oficinas)
, Diversas despesas (oficinas)
Impostos diversos (filial) ..

3.307.865,80 Aluguel (filial) . .

Luz e força (filial) . ',' .

Diversas despêsas (filial) ..

Juros pagos .

298.896,60 Fundo de reserva-legal .

Fundo de reserva especial ..

Fundo de previsão .

Fundo de depreciação
Fundo de provisão -

.. : .

Gratificação da diretoria .

845.483,90 Dividendo a Pagar ..•. . .

Lucros a distribuir .

.

16.440,ôo _

28.652,00
73.289,70
110.287,80

800,00

1.486.867,70
1.514.373,20
149.816,20
·108.800,00
,3.008,70

110.734,40
188.162,20

77.292.60
60.000,00
708.191,30

4.681,715,80

1.800:000,00
.

35.163,10
70.326,20

" 70.326,20
. 70·.32G�20
\ 50.32it20

-t
,

1.461;90
4.680,50 2.102.616,30

Demonstração da conta "LUCROS E PERDAS
balanço geral encerrado em 31 de dezembro de 1953

DÉBITO:

,Terrenos na Vila Florida
I (Estreito)

Atual. <\.Lantida·) Nac, .\fAGNIFICOS LOTES, COM FINANClAMEN.TQ A �àlizável:
I 1 eços: 3,20 _ 2,0') LONGO PRAZO SEM JUROS Mercadorias gerais

.
.

.

" ' �portunidade especia� para aquisição, com grande. IDuplicatas
a receber .

:n... ... I!
.cilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.

.
Contas Correntes .

"fU1 PJ (t�p, Y4.J_ ;u.g�� �lt� e sa�dáv:l, e toda facilidade de cond�çãO..
·: Capital a realizar

T

•••••

i1...._._._._...__....�iiiI_...._.._II1Iii.. ríviligiadà localização, nas PROXTMIDADES DO��- . Empréstimo compulsório

As Bhs.
� AD�O DO FIGUEIRE�NSE, assegurando v.a,lorizàçãti"i

'

"" ,

11Inedlata.. '. _

'. � I' D,sponwel:
Unico .:!!éI de Exih:ç'âo,' OS TERRENOS EM ZONAS' MAIS DISTANTES Caixa .

Warreli DOUGLN-3 e .1: . NÃO PODEM OF.1�-RECE:a. AS, MESMAS' VANTA.., Bancos .

{iS SEGREDOS DE Peça hoje mesmo informações a

1\!TONTE CARL,-)
SdCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA Compensado:

, LTDA. (SUBRAL) '. Valores de cobranca du-
'scrltório: Edifício São Jorge, Sala 4'- Fone: 2.-1-9-2;� vidosa. . . . .� .

-,..._��--l..
�

'. Ações em Caução
.Bancos e/Caução

.
Não exiqiuel:

FES'il\'IflADES PE S. BENEDITO �' Capital: ações ordinárias
j •

Fundo de Reserva legal

"
. i,"" _

i)e 01" iem do'. Irmão PI ovedor convido o� ir!flãos � Fundo- d� reserva especial

As ,8 .horas : � '2rrials fl('is:'cm geral p'al'éI 'a:' Íe§tividade; 'do '�gl(;;:ksó' Fundo de �rEJ.yi��o .

�',�: Wãn'da' Hendríx '-'; Benedito 'J} realizar- se; pc pro}dm0!,�omi�g9,c':' ':'��.:�c, t!i;,PB9t>:;#��j:rpr�':.iação
, -

em:
"

�
-

::- 'nqio, e que constará rle Missa' de' 90m�Un�"h (}e., �õ;�'�ct���;o��a.o ....

•

C, ;:�,.... ,,��f< � ,--(. ',4['a1-_para,os irmãos ê"fiéis às 7l>\<>ras. A: ,9..ho,rãs·M(;;sa Lucros a cllstrlbulr

'-'�'-Y<'. \�;!,1V�E�C:f: D� l!M!\ "��sNva COlp.�s�fi.n�({tªO EvaÍ\g�Iho., .

-"

,"
< �. ;�l.' Lucros acumulados

.

� ,Ml,JLHER" • .,'é _," Ats-nóve·n.as'w·aHzarl(-f,f) diá.aàniente às-19 :�Oh�;:

'.
�' � 1I.J (J' progra;na; Nas noités de i, '3� .4 e· fi d� maiq havei'á:b�úaqui-' . '" E?xigível:

" -" .:r"rnal na Téla. :lias à fl'f'.',-e' da Igrejà eTn b�rrefício da Caixad3clldi- ;:?uplIcatas a Pagar
.

, .

-. '2:}1Í('."
c ,-'

" ,

'.
. c f'"

,.� - ,'í'jt}1los descontados
.'.

" '1 Téc6s: ,620 ..::_ �j 50'
.'

.

C C
r

"

�
." em !'·,j)l�'n{,I.< lis._ 2':> 'd�l'ibril de. �tl54,

.. on�as orrentes:

......Jmp .. 'aV' 14 �nos. , ERJC(l rOSA _:_ Lo Secretá: ,') Instltutos de Aposen'"
__�...:,_�__---,_:--.;...:._:.._�.,...._,-,- ---,..;.'� �_ tadoria '

..

. Gratificacão da diretoria
'Dividend�s

.
a pagar ....

Senhores acionistas: ,

Em cumprimento do que dispõem os estatutos e, de
conformidade com a exigência: legal, a diretoria tem a

honra de submeter à apreciação dos Srs. acionistas o ba

lanço, a conta de .lucros e perdas, o parecer do Conselho
Fiscal e demais contas referentes ao exercício de 1953.

Verifica-se, do balanço anexo, a constituição de um

Iundo de provisão, na importância de Cr$ 50 326:20, des
tinado a amparar possíveis prejuízos oriundos de contas

duvidosas. A criação desse fundo, na forma estabelecida

)€10 § 3° ao art. 130, da lei de sociedades por ações, é da

competência da assembléia, motivo por. que a sua, efeti

zação fica dependendo da deliberação dos srs, acionistas,
Estamos à disposição de Vv. Ss. para quaisquer es

clarecimentos.
Florianópolis, 14 de março de: 195�.
Leonel. Pereira - Diretor-presidente.
Juvenal N. Perel'ra - Diretor-gerente.
Dilton José Salomoni - Diretor-técnico.

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE
D'EZEMBRO DE 1953

ATIVO

879,384,30
60.115,40
487.508,50

5.241;20
50.326,2ó

251,040,00
.

1.733.615,6õ

CRÉDITO:

Mercadorias gerais.... . ..

Juros recebidos ....

Receita das Oficinas .

77.292,60
60.000,00.
708.\91,30 845-.483,90

32.388,20
349.957,20
181.800,00
51.306,90
39.580,10
2.180,00
8.450,00
28.717,00
54.385,60

138,00
'

4.296,80
2.121,60
48.654,90
1.784,50
22.499,80
1.429,40

c '565,00
104.264,70
25.647,70
5.327,40

11.744,50

153.416,40
15.121,70
9.847,30
27.721,80

150,00
25.703,40
63.891,90
359.262,2õ

3.420,60
. 240,00
7.0'80,00"-
916,80
412,30

17.331,40
25.�63,10
50.326,20
50.326,20
50.32ô,20
50.326,20
50.326,20

225.000,00
.

1.467,90

,
"

2,165.017,10

1.487.121,90
13.333",10

664.562,10 2.165.017,10

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Florianópolis, 14 de marco de 1954
Rui Stocheler de Souza

�

\'
-

•
Rui Stoclêeler d.e Souzá
Ivo Maes

I Dr. Otto Entre�

:f'\HorianóPolis, 31 de deze�b;o de ·1953'
Leonel T. Pe1'eira '_ Diretor-presidente.
Juvendl N. P�reir.a -:piretor-gerente.
DHton José Salomoni .:_ Diretor-técnico .

Carl()s Pôrto - q. Livros. Reg. 7.127.CRC. SC. 110

Os membros do Conselho Fiscal, �baixo assinados

t�ndo examinado' minuciosa e detidaménte, o inventá:
1'10, o ,b�la�ço e a conta de lucros e perdas, referentes ao

exe-rClClO fmdo de 1953, ap��sentados pela Diretoria' e
. sendo-lhes .f�rnecidas tôdás as. informaçÕes e esclar�ci.
mentos solIcItados, declaram ter.. encóntrado \) referi.
do �nventário, balanço -e conta, em perfeita ordem e cor.

reçao.
,
recomendando-os,.. por isso, __a aprovação da As-

sembleia Geral.·
.

-

.

-j

i
I

I
I, .

' Com via)(ens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

: nua Conselheiro Mlllra, 135

I Fone: 2�34 _. Caixa Postal, 435
! End. Teleg:r.: SANDRADE

I 'XXX."

'.

Agência: - CURITIBA
, \1'enida 7 c{e S!!tembro 3320/24.

Fone: 847 (Linha Paralela)

,
A::��ia�e!�g�A�����A

:: Irmandade do S,.' J. dos Pas-
P.lí.a Rio Bonito n. 1247

: F�one: ,9-3L-96 - Atende Rápido-l:\IOMAR SOS e Hospital d"e.. C-arl-·dade
Ead. TI�legr.: SANDRADE .

; Agências no Rio de Jafl,efro e em Belo Horizonte com
Fundado em 1765

!nífego 'm,út'tlo atz São Paulo com a Emprêsa d. 'Tran,.
. ELEIÇÃO DAS DIGNIDADES

.'
. ""Ortes Minas GeTais S/A.)" De orde� d� ,Snr. Irmão Provedor, para cumpri-"

m�nto dos dISpOSItivos dos artigos 34 e 2·1 do Compro
rc!sso da Irmandade, convoco os snrs. Irmãos eleitores

p;ra,. n� �ia 2 de maio, às 9 horas, comparecerem n�
(:.onslstorlO da Irmandade, afim de se proceder à elei

?lO das Dignidades para o biêmio de 1954 á 1956.
"

.,
In!ormo que é permitido aos snrs. Irmãos .eleitores,

Llcle nao poderem c�mparecer, por motivo justificado,
remeter ao snr. Irmao Provedor as suas chapas, déntro
de carta fechada e assinada (Art. 28 do Compromis-
so).

.

Consistório, 15 de abril de 1954.

Jo_sé Tolentino de Souza - Secret:irlo

Florianópolis
de

'

ANDRADE &: KOERICH
fransporte de cârgas em :leral entre Floricm6polil.

C1Lritiba • Sélo Paulo 1

-.j :..

EXIME VESTlUIA.AR
No dia 24 dêsfe terá início � curso p�eparatr.,rio para

q vestibular de Direito, com aulas de Português Latim

2 Fruncêt-(ou Inglês), todos os sáf5ados . das 14,30 às

17,30, no Instituto de Educação, Sala:· 3°-G. Inscrições'
ia Livraria Líder a partir 1'10 dia 14 de Abril.

.

f·· Orientação: ,Prof. Hélio Burrdo

4:681,715,80
Florianópolis, 31 de dezembro de 1953
Leonel T. Pereira - Diretor-presidente.
Juvenal N. Pe1'eira - Diretor-gerente.
Dilton José Salomoni - Diretor-técnico.
Carlos PÔ1'to - G. Livros Reg. 7.127. CRC. SC; nO 110

.

-

.•

'Expresso

VENÉ):E-SE
.

Po� moti�o de viagem, vende-se um quarto de ca-

I
:!al, esh�� anbgo, composto- de oito (8) peças, por prl�ço
'!e {;çaSlao� .'

"

'

1

Ver diàriamente, das: 16 ·horas em diante, ti .aua V:·
Gal Raruos n. 50, nesta Capita].

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 28 de Abril de 1954
----------------�-----------�----------------.----------------�----�------------�------

.

"-;.
�

.;;'

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM (ORTEZIA

E ,EFI(IENCIA

U'IIREMIO' UZEIR DO- UL"
c

Recreativo�Cullur'al-Esporlívo'
(filiado' ao Clube 6 do

_ .Janetre-Esteefto]

,

.
CASAS À VENDA:

,

.,.
, -Otima lesicl.�ncià�cohstruída de' alvenaria, ê/ 8 com-

partimentos;' à rua 'Stodieck, preço Cr$ 180.000,00.
1 à rua Curitibanos, de alvenaria, bem instalada, c/

•

9 compartimentos; preço Cr$ 130.000,00.
r 1 conjunto residencial, tendei 4 casas independentes,
construídas de alvo e, parte de madeira, c/ inst: sanitária, .

água encanada, luz, etc. Local: fundos dr Rua General
Gaspar Dutra - Estreito - preço do conjunto, .

Cr$ 150.000,00. '

.
8 casas de madeira, novas, bem divididas, ótima ág�al

localizadas à Rua Tupinambá ....:. Estreito - preço de
Cr$ 15.000,00' - a Cr$ 50.000,00.

.

1 conjunto com 3 casas, sendo uma de alvenaria O
2· de madeira, à Rua Coronel P�dro Demoro, esquina c/
ma Sta. Luzia; especial ponto para qualquer ramo de
negócio; com boa área de terra para construir; preço
Cr$ 370.000,00.

'

•

-

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

Cr$ 150,000,00.
.

.

Além das propriedades já citadas, temos também,"
à venda, por preços baratíssimos; inúmeras chácaras, 'tf;r- '

renos pa:a 10te�,F" pontos para .negócios;· armazéns bem
instalados" conj��aric\s" sorveterias, etc. .

IMPORTANl'!_!: - V. S. desejando vender, alugar,
comprar, hipotecar ou inventariar; casas, lotes de terra,
pontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agên
ciamento Canto, das 8 às 22 horas, que- será prontamen ..

te atendidos pelos seus dirigentes; A - L A. C.; »õe
também à disposição dos seus clientes, um Departamen
to de Construções, Plantas de Muros, etc.

SEXTÀ�FEiRA - DIA 30 - "BOITE AílUL" - BIGSCHOW - APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS
À RAINHA DO .GRÊMIO _:_ DANSA DOS CORAÇÕES, BALÕES E OUTRAS NOVIDADE�. MÚSI�'�AS I
ESCOL,HIDAS. VENDA DE MESAS A CARGO DO SR. LIDIO SILVA AO PREÇO DE CR$ 30,00. INICIO
ÀS 22 HORAS.

'efFenOS na Vila florida
,

[Estreito] r'MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN'l'O A
LONGO' PRAZO SEM JUROS I

Oportunidade especial' para aquisição; com grande
I

facilidade, de, um esplendido lote na VILA. FLÓR,IDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução,
Prlviligiada localização, .

nas PROXTMIDADES DO, ES
.:rÁDIO' DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
ime8iata_., ,

.' ..

v'ende-ee uma Ca,<\, sita OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES;
à RUfl' Ruy Barbos, nesta NÃO' PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-

(q:ital. . Peça hoje mesmo informações a

Illtôfmàções com' (I T{�
SOCIEPADE I����If���R�i� BRASIL�IRA

I;' [;95., I Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2 .

.

,

� te'jiípele '���, t CA4�,:' \
1J" . -"I'!�r!R(}I"S. Vende-,e ótima resínden-1\

,Ag �'Ir&� � cia à rUE, Frei Caneca n,

". >""� t!"!_., ,f�, -�P�'(:�
\ :_�.t l33,

,
�

...��--=-=-"",",,: Tratar com Olívio Val,�:1-

r

Casa no Estreito, com

condução fácil';'fendo água
e luz, três quartos e quin
.al caril galpao próprio

•

Resposta" para

Postal n. 361.

Caixa

CitE IR
SEMENtES Pé,
HQRTAtICA9;,,':

•

PROCURA-SE PAHA

ALUGAR

,

,[-m'a sngart-afamentos.
Informando preço e Rua.

'.

C-A S A

rua CI'UZ e

Vende-se
Participação
NEUDIS DIAS PIMPÃO
� e

.

MARIA LYGIA CUNEO

Expresso FlorianóP'olis
de -

-:-.:--".:� -s
'c' �NDRA:ÕE -&"KOERiCH

t '.'

rransp�1Ú �de cargas em geral entre FloriaTtóp,olis,
"7,. . �: '

,

'

Curitiba," e São Paulo '

..
"

-e-,
.

,

-. ',.. Cõ� viagens diretas' e permanentes
.'

Matriz: ,_ FLORIANÓPOLIS
/'

.

Riu; Conselheiro Mafra, 135
.

,Fóne: 2534 -- Caixa Postal, 435
End. Telegr.: �ANDR�DE.

xxx

Agência: - CURITIBA
.11tenida -7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela) .

End. Telegr.: SANTIDRA
Agência: - - SÃO PAULO" �.

Rúa Rio'Boni10 n. 1247
Fone: 9-3 L-96 -_ Atende Rápido RIOMAR

End·. T4�legr.: SANDRADE

(Agências no Rio de Jap,eiro e' em Belo Horizonte CO!,l
t'ráfego mútuo at2 São Paulo com a Emp1'êsa de Trans

,

=ortes Minas Gerais S/A.)

I' 8ANCOdeCRfl)ITO POPULAR�', z ÁGRinotA ,.' I

.

RMo, "'� 16
.. ,

- f"LOntA�Ó�(jí..IS -5ro..eà�àr,n� .

'. o.
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



teiramente identificados, os

seus pontos altos e baixos
balisados - e o seu mártir

santifacado no agíologlco
cívico da "nccíonalídade.

"Re.eslrulàrado
I

sob illlensa

�\

o Dia. de Tiradentes no
Rolarv

.

Clube
.

Palestra realísada na ses. ' dia, devôntem.
são de 22-4:.i954 pelo Dr: Evidentemente, não vou

Oswaldo Rodrigues Cabral. trazer nada de novo. O pro
Senhores Membros do R� cesso da conspiração minei

tary Clube. ra já está completamente
Esta é a segunda vez que estudado, as suas, particu

tenho a honra de falar pe- laridadesperfeitamente des
rante os membros do Reta- vendadas, os seus heróis -in-

DE CORTAR O

CORAÇÃO.
E' um velho hábito de S.

Exa. Queixar-se ' (periodi
camente) 'dos que o cercam.

Assim foi e continuará sen-

e,ALENOARIO Na História do Brasil caber-lhe-íaIugar-destacado, .lo, No i��i6 (la triste cami- Exmo. Sr. Dr."Paulo Fontes,· ,

Consorciando-se com a nossa Princeza Izabél, em 15 de nhada que está levando .o 'M. D. "Prefeito da Capital.
"

I J
"_

'd 3 d
'

t b
Outubro de 1864, Gastão d'Orleans teve- a glória de ter- Quando V. Exa. assumiu o govêrno municipal,,Ullra as 8 e (loes e ,e 00 D ro .ninar a longa luta; desferindo o "golpe de misericórdia" povo ao desgaste máximo, o há três anos e vários mêses, entre as 'promessas queRESOLUÇÃO li. 4.941, DO EGRÉGIO TRIBUNAL no chamado Exército de Ascurra, em Períbebuí;e, prin- .st· Bornhausen acusou os fez, de livre e espontânea vontade; cito, de memó,

REGIONAL ELEITORAL
'

�ipalm'ente, em Campo Grande, depois que a capital pá- udenistas dos cafés. Os boa ria, as seguintes: _.

E)úções de 3 de outubro-de 1954 raguaia fôra conquistada após a decisiva aBtâlha de Lo- tos, as perseguições, as in- .1 - Não aumentaria impostos. [Aumentou).
4 de agôsto

.

(às 18 horas) - Prazo para o recebi- mas Valentinas, quando- Caxias considerou encerrada a
trigas, os êrros' administra- '2 - Daria eletricidade aos distrito. (Não deu)

mento de 'pedidos de inscrição eleitoral (Código Eleito- luta que, a desmedida ambição de Lopes desencadeára. 3 - Instalaria postos em todos os distritos. (NãoO C d d'E b d f Ii brar c t civos, eram obra exclusiva
, ral, artigo 84); I

'

on e u, conte enno e lZ mano ra, COt' ra a instalou).'
,

,

Prazo para apresentação de requerimentos de trans- 1\Ja1 a bravura desesperada de Caballero - o Primeiro los desocupados (correli- 4, - Construiria um estádio. (Não construiu).ferências (Código Eleitoral, artigo 64); General do Paraguai - não conseguiu enfrentar, insere- �ionários) que enxamea- 5 - Racionalizaria a pesca, auxiliando o pes,
- 3 de 'setembro - Data em que deverão estar despa- veu-se, naquela dantesca pugna de Campo Grande, na varn o Café do Quid<,>�a.' !E cador e garantindo a fartura do' pescado

chados-definitivamente os pedidos-de alistamento � l� Galeria de nossos Heróis Nacionais, impondo-se à admí-
todas as .maldades postas no mercado: (Não o fez):

'

çados no livro de inscrição os nomes de todos os eleitores .

i ação, ao respeito e à gratidão do Brasil.
'

G - Construiria uma estacão rodoviária . (N'a-o� C '1 d 15 d N b d 1889 C em atos oficiais eram exí- .'

(Código Eleitoral, artigo 64); ,

'

,

om o a vorecer o e Ovem 1'0 e ,o on- construiu)._
Comunicação pelos juizes ao' T., R. .E., do número de de d'Eu foi conhecer "o exílio, a incompreensão, a injus- g�ncias forjadas no então 7 - Construiria um teatro novo. (Não cons-

eleitores inscritos (Código Eleitoral, artigo 64, § p. com- t'ça e o esquecimento .. '." mas nunca esqueceu o 'Brasil, Quartel General do Udenis- truiu).
bínado' cõm o artigo 14, da Resolução do T. S. E., n ....

e, quando revogado o banlmeate, al!ressouã,-se em rever a
mo: Café Rio Branco. Pas- 8 - Remodelaria o ensino. (Não, remodelou).

3,.532) "

'

sua segunda Pátria. No entanto já asaú, e fraca e vací- 9 - Aumen taria o gado leiteiro da 11113'. (Na�oI
' �

d 'd' �l.tram-se os mêses dêsse �

Distribuição ,dos eleitores pelas secções (Código E- ante' nao ava margens a que empreen esse VIagem, aumentou). ,Ab I
'.
d

.

dA. " 1 da perd d' ;rrit'ante mormaco adminis�leitoral, artigo 66, combinado com o artigo 20, letra "i"); a ara-o, am a maIS, a 01' menarrave a e sua 10 - Construiria um moderno matadouro. (Não
Constituição das me;"as."recéptoras (Código Eléito-' velha companheira de sofrimentos, a Princeza ·D. lzabel trativo e em Bhfmenau e construiu). "

'7

ral, artigo 69);" - A Redentora - em 14 de Novembro de 1921. '(depois) no Oéste, ante as 11 - Daria à Ilha as melhores est�ada�. (Não
De�ignação dos 19.(:[(15 de vota,�ão {Código Eleitoral, Em 1922 embarcou para o Brasil, Vinha "tomar, par.- reclamações d� amigos" ch.e- deu);.. .

artl'g'o 20)', ,te com os colegas e amigos do Instituta Histórico Bl'asi� I. r 12 - Difundiria o' t,.urismo. (N-,a-o dI·fun'dI·u).I 1 b
-

d 'C" 'd I d dA"
'

p-, f�,s-pólíticos, n,ovamente S'I '

-

, Constituição das J:unta� Eleitoráis (Resolução-do T. eiro na ce e raçao o entenario a n epen ,enCla a- 1� - Construiria diversos mercadinhos pelà ci-
S. E., n. 3.564, artigo 30);, ':

_ _ •
gia'1, quando, ainda 'em alto mar, 'a 2� ãe Agôsto, ve.iu a E;xa. empurra para o?trem '

" dage., (Não con�t,ruiu)., .'._,� '_. ,

Prazo para lec�blmento de reqt1eriinentos de substi- faleçer. "

...

"
o fracasso de sua estagnada Outi'as, várias tefão �sc�pado à minhã"lembran-

tuiç�o de títulos (ReSOlUção do T. S. E., de 8-1'6-953; Bo- Como Brasileiros" sentimos, nesté' dia, orgulho em' op�rosidade. E os Seçretá- Ç? Aí estão, todavia, a� principais. Todas na esta-
1etim Eleitoral n. 29); ,- ."' .. !', "". prestar a nossa home!lage11l" de admiração ,e respeito, ';�O

rios de Estado foram as ví- ca zero, exceção do teatro, que V. Exa. resolveu
8 de setembro - Prato para ap'resenta.ção do.:! i'eq-ue- imortal vencedor de Campo Grande, o intrépido ,Mare- p,assar ao govêrno, do Estado para uma' reform'a.'h 1 L

.

F '1" M
.

F d G' t- d'O l' C timas. "Nada -faziam senão
rlmentos de registro' de càndidat.os, na"�cretal'ia d.o T. c a' UlZ e Ipe ana ernan o as ao r eans, on- Muito embora V. E:xa. tenha sido o ma,is espe-
R. E., os requerimentos refereQ,tes às E!leiçõeEdederais e

de d'Eu,Principe de França. " pol:ticagem". Mais recente-
.
tacular fracasso administrativo do sul do mundo,

estaduais, e no juízo das respectivas' zonas' eléitorais, os

.

1: a justiça da llist6ria que se faz sentir; p.orqt!le a mente, quanc.... estouro�, a venho sugerir�lhe uma providência: construa um
referé'ntes às eleições ml'nicipaís) - Resolução do T. ,.S. Conde d'Eu escreveu páginas de glórias, cobrindo a Ban- bomba de Turvo, nas mãos fôrno do lixo. Não é possível que uma-parte da ci-

'

E., n. 3.515, ,artigo'l°. ',deira'Imperial coIm os louros de'desPOlEmlden�� vitórias I
',fIaudulent�s do Varela, êis dade, na zona sul, continui a sofrer as consequên-

18 de Setembro..",.. Pr&!2'O para a realização �o regils- Honras ao g orioso Gastão e r eans... cias de haver o seu govêrno transformado o velhoque, outra,., 'frase do sr. Bor-
Ctr.o de candidatos (Código El�tpral, artigo 48, e Reso- ampo do Manêjo em depósito de lixo. Os morado-

1
-

d T S E 3 515
.

'

10) nhausen foi.,conhecida na ci- d d d t b r
,

uçao O • • ., n.'. ,artigo ; ,

,res a re on eza am em pagam impostos. Também,

Prazo para publicação da lista dos eleitores em con-

I ss'e�lb'le' I·a',' Leu:' ·IS,I,aI I',va'
dade: "Imprudência dêsse são munícipes. Tambem são eleitores. Também ,são

dições de votar (Código Eleitoral, artigo. 38); moço; que se arranje!" E filhos de Deus. O desl.eixo incrível do seu govêrno
23 de setembro - Prazo para comunicação aos ché- mudou de assunto, face ao

vai às raias do absurdo. V. Exa., além de Prefeito
fes das repadições públi,,?s e aos proprietários, arrenda- t d

. ,

d
é médico. Sabe, portanto, muito bem o que signif,ic�-

t;span o e mumeros a ep- f
'

tários ou administrador�<; de propriedades partkulares, '
'

azer depósito de lixo junto a edifícíOs residenciais.
-da escolha do respectivo edificio para ser utilizaào no

Sessão âe 26-4-54.
, Ifuncionários da SEtcretaria to:;. "Como quem joga f�- 'Os moradores das vizinhanças são os melhor.es e os

pleito (Código Eleitoral, artigo 79, § 3°); Presidente - Oswaldo do Trib1:mal de Justiça. Ou- :a uma ponta de cigarro". I mais pacientes cidadãos: suportam que cavalos na
PI'azo para apresenlação de recusa' dos mesários nl): Cabral. tra do mesmo Poder regu- comentou um dos estarreci- média de.18. por dia, andel11 por ali soltos, em,�or-

meados (Código Eleitora� ártigO 69; § 4°);, 'I Sec'ret!rios - Lenoir V. �lando a aposentadoria dos dos ouvintes. Que i�á dizei' rerias, ameaçando crianças; suport<!m que ,várias
-
Prazo para o candidat(j requerer: b cancelament.o do ,Ferreira e Elpídio Barbosa. �Jiiizes e Desembargadores. 'lmanhã o iÍustre Governa� criações de porcos por ali prosperem�;1ossan(lo as

seu nome no registro (Código Eleitoral� artigo 49)' '

�, latas de lixo ao amanhecer e esbaldando-se nas a-Ap�ovada a ata sem,reti-.' Telegrama de Joinvile dor (ou quem ·rá.culpar)Prazo paul requer.<m,ento de segunda via" de título '
, I ,guas' estagnadas durante o dia; suportam que àlgu.

eleitoral (Código Eleitoral, artigo 37, § 3°); ficações.
<

protestando contra, arbitra- pelo qué' anda espalhand�, mas vacas leiteiras lhes estrumem os passeios, de
Prazo para publicação dos nomes dos candidatos re- No expediente - Mensa� riedades alí cometidas. ce:ito moc.inho, auxiliar de quando em quando; suportam igual procedimento

gistrados (Código Eleito.ral, artigo 65)� gem oriunda ao Poder Ju- Projeto de lei encamiQha- imediata co;fiança de um
de dezenas de cabras e bodes; suportam a invasão

Pra�o para comunic,,�ão ao T. R. E., pelos juízes e· 'diCiário 'propondo r�estrutu� do à Mesa pelo Dep. Fer- Secretário de Estado? Cla- dhe bilhões' de' moscas e mosquitos, gerados nos
leitorais dos nomes ,dos ,candidatos às eleições �unicipais. c a�cos permanentes ali existentes. Para que V. Exa.

?8 de setembro -: DaHl a partir da qual, e at.é 3� ho. ração dos vencimentos dos n{lndo Oliveira: Cria Gru- 1'0 qtle o bl'otinho ou foUn- ,creia na exatidão destes dados, estou ,preparando
ras após a eleição, 'não' se pode deter ou prender qual- 'po Escolar em, Felipe Sch- Justriado, ou ouviu conver- um-documentário fotográfico, para ilustar essas be-
quer el�itor, salvo em flagrante de,lito ou em virtude de midt. :;a sigilosa. O fato é que; al-' lezas da sua administracão.
sentença c;:iminal condenatória ,por-crime inafiar;çav�l A Associação de Medici- :;ulflas esquinas já escuta-

Não acha V. Exa. q�!le esses castigos já são' su-
(Código Eleitoral, artigd'129, n. 2); Tal8118' '\Aloo'so na, convida a Assembléía pa. ',':t'in o p'róximo plano gover-

ficientes? Porque agravá-los com a descarga de li-,

29 dé setembro �"Prazo para'os presidentes de me- " xo por lá? Par'a regalo dos urubÚs.? -!fenhã dó

s6a9)d;esig�an;m' os secretários (Código Eleitoral, artigo Camara '1·ltio
ra a inauguração da Biblio- \arnental; estribado (como Exa:._ Reparta-à� pragas. Se lhe: fàltá c�mpetênci�
:éca Pública. ;emjJrE') no suborno. E o ,:;pa�j�vrar aqúela parte da,cidade dos' \avalo�, das

Prazo para distribuição do material para a votaç&o " J "Oficios de agradecimentos (imberbe) elemento de con- _ ., "va<ças; d�s cabras, dos porcos e dos charcos, pelo
(Código E!eitoral, artigo n);

,

Por Decréto de 12,de A:" �)ela comunicação da elei- ,,'iança de �m dos a�xiliar�s mel,OS nao·some a issc tudo o depósito do lixo Lem-
3,0 de setemoro'::':":""Prazo para a entrega títulos elei- b'l bl' ,.h D O d .

' bre-se que'não são somente aquel�s moradores que, , rI ,pu lcau,u no '. . e :;ão da Mesa. . . mediatos' do Govêrno, não I Itorais (Resolução do T, �. E., n. 3.551. de 9·8-50, Boletim/ (evem pagar pe a sua presença na Prefeitura. Divi-
Eleitoral n. 4, página 111: ' 19, o sr. �residente da Re- Requerimento do sr. YI- faz segrêdós: "Seu ' Irineu da"l�es a cruz:'Márque outro ponto para o pamiso

Prazo para o secret41:io da mesa receptora, apresen- pública promoveu,' de acôr- "'lar Corrêa pretei1�endô vo- va� t�c:ar o Tribunal do:! C�n- (.OS '1.trubús. Lembre-se dê que na sua carreira, na

tal' tnotivo rebvante que o 'in1peça de funcionai' (Código do com o art. 54 do Decreto! 'to de pezar 'pelo falecimen- tas é', h:ês deput�dos da Faculdadé, havia uma cadetra de Higiene.,
Eleitora!; artigo ·74,§,4°);.' lei 111'. 3.940, �e ,16 de dé':" to do Desembargador Onó- rnàioria estão no, papo. Ai Lembre-se"mais, que as eleicões estão-se apro-

l° c.e outubro - Cessa, às 7 horas, a propaganda �- b d 1941
A

t
ximando...

- • .

leitoraI (Códig'J Eleitoral- artigo 129, n. 3);
zem 1'0 e ,,' ao pos o

.

rio Hermeto Carneiro da [11é411daremos na Assembléiã.
'

Em ,breve voltarei ao assunto. Muit� grato se
� de outubí.·o -(EI�lções: à) Para renovação de dois de 2° �:E�!lte, o i° Sargen- Cunhá'. O resto vai sêr canja, voo V. Exa., peló menos uma vez por semana, em horas

têrços d.o Senado Fed�rd; b) para deputados federais; to do Quadro de Instruto- Ocupou a Tribuna o Dep. :::ês irão vêr. "DesarvoraCro diferentes, fizesse uma vizita aos locais indicados e

c;) para deputados à Ass<:.mbléia - Legislativa do Estado; res, Afonso Câmara' Filho, Fernando de Oliveira. enca- Cl;tr� as' crescentes decep- ' contas.se, o dinheirão que a Prefeitura está perden-
d) par:-9 prefeitos dos mi.micípios criados pelas leis ns. ,da Insp�toria de Tiros da minhando voto de pezar pe- ��õcs e (fragoros�s) derro-

doi co� não cumprir as ,posturas municipais ...":" Es-
1�3, c;le 30" de ::iezem.b:ro de 1953 (promulgada per, presi.' 2a R 'M I ,timaria que V. Exa: dê um passeio, a pé, pelo Cam-egião i itar e trans-

_ ;0 falecimento em Canoi- tas, ao sr. Bornhausen so' d M A.

1dente ,da Assembléia Logidativa), e 1.022, de 31 de de� po o aneJo e pe a Praça da Bandeira. Se V. Exa.
ze�mbrc de 1953;'e) pai'a vereadOl"eS às .câmaras lVIUllici- 'feri-lo para a Reserva. de iihas cÍ� sr. Paulo Ritzmann ref.ta a porta,.f�lsa de uma não voltar envergonhado; eu me comprometo a en-

pais, exceto para as dos muniçípios criados peh lei ri. la Classe, no pôsto a que é e no mesmo sentido pelo fa� eEcada: arranjar bode-ex- 'yergonhar por V. Exa.
247, de lO de dezembro clt J948. promovido.�, !ecimento do sr. ,Faraco 0- piutório. E depois cantar

4 de outu�l'O -:- às 9 horas - Início da apuração., O T t Af CA d
�

........ enen e ol)so am,a- eorri o em Criciurna. ba,lxinho a toadã que 'dizSala das sessões, em 13 de abril'de 19:>':1:.
' __

Flá,tio Tauures da Ct!nhá Mello, presidente.
' ra ,é nosso conterâneo; seu- O sr. Pr�sidente deu co- assim: "De queixMmes em

•

Milton da Costa, relator. ,

" do' filhó do sr., Afom-o Câ- nheciniento' ao Plenário dos queixumes vou vivendo ..."

Hercílio J(ião da Si,!l;a Medeiros )para, alto funcionádo, c!9�
.

Deputados que comporão Sim, porque outra coisa
Osmundo Wande1'ieu da Nógrega Correio� e Telegráfos des", as diversas Comissões Le- não faz S. Exa. Além. de vi.Mario Rocha :�. 'W:

'

C I
'

José Pedro Mendes de Almeida
ta apita, a quem apresen- gislativas para a sessã() de ler fóra dt) Estado, em per-,

Edmundo Accácio 'Mo1eira �-7'-'·. i:�'()S " ng�s�t:,':ê:9'��rà"t'?_��f:5,4���e� ��u�id� e���r�,?s m�mnlte turismo ...
Abel�rdo da Sílva Gum,es, p�,qc. rei. '_:á "', �. çoes.'

"

', ...� ,'",:; Pr.es!4entes· das, �omlssoes� , BMM.

No Castelo Neuilly-sur-Seine, na França, nasceu em

28 de Abril de 1842; Luiz Felipe Maria Fernando Gastão
d'Orleans, o Conde d'EM" Principe de França e Marechal
10 Brasil.

.,

,

.., Com 18 "anos incompletos, como simples A1féres do
3:xército Espanhol, já se apresentava como valoroso Sol-

Entretanto, cumpre sem- "

dado, sobressaindo-se çom coragem e altivez de prodígiosmão as, -ímpres-i'ies que pre, como advertência aos na célebre Batalh.a de Tetuan, contra os panáticos .e in-
trouxera da grande demo, homens do presente e ensl- domáveis mouros de Marrocos.

'

cracia do Norte. Agora, a uarnento aos do porvir, ;:x�7- Com 27 anos de idade, já então Marechal do Exérci

segunda" para relembrar al- tar o feito que, se esmalta to Brasileiro, dêmonstrava o senso superior de verdadei-
ro Chefe Militar, orientando a famosa Campanha da Cor

gumas passagens da nossa de sangue as páginas da dilheira, contra os não menos fanatizados Soldados de ,

História, no anive:i:'�álrló dà rorsa. História, borda-a ao Solano Lopes, por ocasião da Guerra com o Paraguai.
imolação d� mártir âa In- mesmo. tempo com o OU.'·O O Conde' d'Eu não poderia deixar de ser também
confidência Mineira, 'cuja do heroismo dos seus pro-: Soldado, pois que, filho primogênito do Duque de Ne-

,

'

.nours, o mais impopular dos filhos do Rei Luiz Felipe,
descendia.de velha família dd soldados e lidadores histó-

ry Clube, durante as suas

fraternais _reuniôe�. A pri
meira, ha mais Il� ,lO anos,

qUflndo regressava dos Es
tados Unidos e fui. convida-

ANDRÉ NILO TADASCO

Partido . SOcial Democ.rático

eondé d'J!u
vibra'ção 'par

Ii�aria, 'o' diretório municipal deM�fra·
,

Na cidade de Mafra, a 12 que 'exaltaram a linha se- 2.0 'I'ésoureiro - Gustavo
de março último, num am- guida pelo P. S. D., no cam- Frledrich.
bierite de vivo entusiasmo e po político, torpando-o .a MEMBROS
grande vibração cívica, rea- mais prestigiosa facção do Hercílio Buch; Olímpio
'izou-se a convenção muni- Estado. Pelo voto secreto Anastácio Pereira; José
::!ípl do Partido Social De- foi deita o'seguínte direto- Bevervanço Júnior; Aldo
-iocratíco,

'

destinada a re- ric municipal: Sabatke; Alfredo Herbest.
�:..,ll.'Uturar a direção parti: MESA DIRETORA' Emílio Evers; Germano E:
lárianaquele próspero mu- Presidents. - Pedro Kuss, vers; Bento M. de Lima;
ucípio, A magna sessão foi 'Vice-presidente - Frederi- Léo Cezar Schultz Ernes.
r,re�idida pelo valoroso pro- ,

co Heyse. to Paulo Heyse; Felipe Sa,
.er Sr. Pedro Kuss, fazen- 1.0 Secretário - José 'Ju- I'La; Alfredo Ruthes; João
:lo-se' o��ir vários oradores

. raszek, Batista; Protógenes Vieira;
2.0 Secretário - Waldemí- Eurfpio Rauen; Francisco

roPopp, Koenig; Paulo Witt; Luiz
1.0 Té:'0Úi).'e'iro - Luiz Haas 'Mentai Nilson e João Bon],

de Souza. Iácio Pereira. -

do a divulgar em primeirá

-

comemoração cívica ,o ca- tagonistas.
lendário pátrio marcou- no (Co-itínua na 5a pág.)

r
,

ricos. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


