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'�:f;�r:oir,�;l D'o JudicjátJ,p .

rIO d:::��.rln·1 ao Lelis IttlO
I Projeto modificando normas di

E:__<d-iç-ão-de�ho-je--6-pa-'g-in-as'�
-=.::-:1�:::::::::::FI=ol:::'ia_;;:n;_óp-o::':"li-s',"':Q=-u-in-ta-'-"::'fe';";'ir=-a,--29,'de �ri.r��" 1954 ,� "_:p(����!!.�.ert�.�1"'�� aposentadoria dos . Magistrados

_-------------------------'---------.-�--�:__--_:_--_:'"_:_:__--,......---�---;,...,...,.....---- Ao sr. Presidente da Assembléia Legislativa foi

Protesta O Gov I rna�or �'o Para' Poro SalVQr envii!;I�;:ê;E�!!t:� abril de 1954.
,

-

-o (cFA·RRAP.. ()S�) Tenho a honra de remeter a V. Excia., a fim de ser

submetido ao alto conhecimento da Augusta Assembléia
\ RIO, 28 (V.A:) - Os di- da proa do "Farrapos" foi

L I
'

d d
.

d I d
' ,

-, egis ativa o Esta o projeto e ei aprova o . por 0Sl'�

. 'RIO, 28 (V, A.) Os A propósito, o governa- por parte dos' militares, rigentes e os técnicos do considerada· perdlda, visto Tribunal, no exeréí�io de sua competência constitucional
graves [ncideutus ocorri- dor do Estado, que é tam- SErenados os animos, fo- Loide Brasileiro continuam que o carregamento de açu- tConstituição Estadual art. 64, § único), modificando

dos entre Q Exército e os bém um oficial-general, en- ram os estudantes recebidos lutando para salvar o "Far- cal' que se encontrava nos dispositivos da Lei de Organização Judiciária (n. 634 de

cstud'antes, quando estes viou ao presidente da Re- no Palácio do Governo e as rapes" encalhado no litoral porõés dali virou em ·lama. 4 de janeiro de 1952), atinentes a aposentadoria de ele ..

, sembargadores e juízes de direito.
T',.. ?l,i7avam sua tradicional pública, o seguinte telegra- vítimas socorridas no Pron- fluminense ..Desde que teve O carregamento que se a- .

. - Não constitue êsse projeto inovação de iniciativa
-asseata do) "i ichos", na ma "Tenho a honra de di- lo SOCOl·to, as quais se sub- notícia do sinistro ocorrido chava nos porões 2 e 4 da dêste Tribunal, mas inspirou-se, para zua elaboração, 113

�;dade de -Be[.;·m do Pará, riglr-me a V. Excia.. para meteram a exame' de cor- na altura do arquipelago popa, continuam todavia. in- legislação de outros Estados, como o de Pernambuco

conÚnuam <t t opercutir na comunicar gravlssima ocor- po de delito. A atitude dos das Ma�icás, a administr�:- lactos, segundo as últimas (art. 326 da Lei de Organização Judiciária, com a reda-

eapital 'da REpública, ten- eência' verificada nesta ci- militares foi tomada sob o cão da emprêsa deu instru- mformações. ção dada pela lei n. 1.046 de 27 de janeiro de 1951), Cea-
_ rá (art. 410 da lei n. 213 de 9 de junho de 1940. com a .re-

(1-.) os [ornais ct·yjocas pu- dade, quando estudantes pretexto de haxer entre os eões ao superintendente téc-

E 4111-----' 'J dação dada pela lei n. 1873 de 3 de julho de 1953) e ou-

e: cado amplo r.oticiário
.

a das escolas superiores reali- cartazes um considerado de nico, comandante Armando S. a'c em t,' tro�_ e no Estatu�o�. dos Fun�ionár.ios Públicos Civis da

rSi>feito. zaram o tradicional "trote crítica à pessoa do coman- Santos, a fim de seguir para P &.1
.. Umao (art. 184, InCISOS I e II da lei n. 1.711 de 28 de ou-

_

Como foi �:(J1.iliado lar- 20S calouros'T dante da 8a. Região, rela- olocal. • B eg ..·e . � tubro de 1952), que concedem aos magistrados aposenta-

. géménte'; às e�I.'H.lantes pa-
.

Na ocasião em que o cor. tivo_ a declarações de cara- E sob sua orientação vem r'ORTO AtEGRE,' �8 dos com mais de trinta' anos de serviço público idêntica

1 f', d 1 Ií f r'v··. A.) ._ Pelo avião de vantagem à. prevista nesse projeto..
-

raenses rea ízavam sua es- lejo estu anti se encontra- I:er po itico eitas, anterior- sendo realizados ingentes '
'

I A V E
, ,.' d \ .' B proveito apresentar a '. xcia., os meus protestos

ta dos cak.uros, exibindo VéI exatamente em frente ao .r.ente por aquela autorida•. esforços paraa salvação do ...arreira a i. €lClVlaS ra- de distinção e aprêço,
cartazes em que satiriza- palácio do governo e· no de militar. barco mercante com um il, deverá cher,ar .hoje a (a) GUILHERME ABRY - Presidente.

ram, Inclusive, declarações momento em que o meu Na qualidade de gover- rombo 'extenso no casco, �f,Íél capital, per volta das PROJETO DE LEI

do comandante da Região, ('h�fe 'de gabinete se dirigia nador do Estado, lamento com aproa número 1 fazen, l5 horas (l .ge-ieral do' E� Modifica dispositivos da L,ei n. 634, de 4 d.e
,�. ito E' t",· LI' S - janeiro de 1952.

.

e:eneral Inacio José Veris- aos manifestan:tes em nome' )I'ofúndamente a ocorreu- do água e ameaçado de par- X_I CI u S urac ea. . .s., O G d d E t d d' S t C t
. .,.,-'

_ -

.

'

overna 01'- o s a o e an a a arma,
simo. ao governo, foi a coletivi- cia, que

-

constituiu mani- tir-se ao �eio. Dois reboca- corno se sabe, -!

comandan-I Faço saber a todos os habitantes dêste Estado que a

Este oficial afirmára dias dade universitária inopina- 'esta intervenção das for. deres da emprêsa, estão se, .

te: da Zona Militar �o Cen- A�sembléia Leg�slativa decreta � eu sanciono. a segui�te
antess-num improviso, .que +amente e de modo injusti- �as federais na autonomia revezando elÚ frequentes tro, com sede' em Sao Pau- lei: .:

. lo.
.

Art. 1° - O art. 308 da Lei n. 634, de 4 de janeiro de
(I sistema .eleitoral brasileí- ficavel agredida por um pe- lo Estado e um desrespei-,.Jiagens transportando para 1952 passa a ter esta redação; _

ro é tão, falho que o "voto letão da Polícia do �xérci- �o à minha pessoa: Solicito .) local operários e material,
O T "Art. 308 - Os màgisÍi'ados serão apos.:utados com

Je um general vale tanto '.0. lrovidencias de v. excia', de tudo sendo feito com o ob- empo vencimentos integrais:
.

'.

quanto o de uma lavadei- Houve .espancamentos de lez que a coletividade pa- ietivo de salval� o barco da Plevisão do tempo 'até às -', I - compulsoriamente, ao completar'setenta ario", de

f
. .

d 'd' t b I d 14 L d d' 29' idade, ou pór motivo de invalidez comprovada.ta". Pois esse 61 motIvo ('stu antes e. lsparos, en-,'
raense se encontra a a a a. .oosição em que se encontra. 'l.Or.aS o Ia • .

-

, II - a pedido, quando. cO.t;ltarem ,trinta f.rios, pelo
para que um destacamentú do sido arrebatado das Oportunamente remeterei a Sabe-se, porém, que o Tempo - Bom, passando menos,�e servico público.
elu Pulíciá do Exército, ten- mãos do mOeu chefe de gaJo I. excia. o resultado do in- �xito da operação depende-- a :p.stável. . S 1° - A �posentadoria, compulsória ou a pedido,
do �, frente o capitão Raul binete o liücrofone que am� 'luél'ito cuja instauração já rá não só do tempo reinante . TEn:peratm'a - Estável. dos juízes que contarem mais de 30 anos de serviço pú�
Mor�ira, dispersasse a pas- pliava SUaS palavras por leterminei - (a.) Gal. Ale- ,;0 local como da própria re- VenTrJS - ,i�U'iáveis, com blico, será n? entrância imidip.tamente superior e, t:·&-

d f·
. '1 dE' 't F" d f tando-se de Juiz de quarta entrân.cia, no canw de des'!m-

st.'aia disparan o suas ar- um o ICla o. xerCI o. 1- 'Candre Zacarias Assunção". ,istência do., navio. A carga raja <.'IS resca�. - ,.

bargador. '.
. .

ma� contra os estudantes, nalmente, foi dissolvida a
§ 20 O d b d-

'p
• -

d.
<4- - -:-

. esem arga 01' que se aposenta!' com mais
·dc07.oito dos- quais ficaram mal1ifest:oção

-

pacífíca de., eroo .a,n-unc·'I·. a.
: ISPO.S·.. Içao. de trinta anos de serviço púbUco, terá os seus proventos

leiôos. .

\
baixo de .arbitrariedades amnentados de 20%.·

,

'

f
Art..20 - Fica o Poder Executivo autoriztldo �.a!1ril'

i.•. •.

te" "paAmihl·O' ,de pers�gu,... seus io,jmigos. ��s�ofe��: _�udiciário�_o ,�rédito necessário à ex�cução!lIVre ID- ,

,
r1l .

_ lU
..

'1:' ' u��UE�PS_�.RES �8 !?,: �óf,�e_ .c�rt, i�i.oJW!ps .d<?,s.._ �<2���, ���_?���r��o;��?� ,.,,� . Art� 3? - A presellote lei -en,t1;'ará em"vigor p� data -

.

A
- P_)_. - O pr��ildent� Peron-1onSlOne'lrOS >{hsse-ram' que [rOVInCla de"Buenos AJ�'e��: �ã!lt#-ÍÍ\l�1i�aç�o;�:çêvo��cl.a�;;i:S�d�spo�tç�es1flh contiâHo.-

. _.
",,�C61l1

.

a:-" . "·geo'loa· arn,eaçou,_em-éntrevist'a ·pu-.... }�W'púãerên{�fál;;�ôúLeles;; às- ·r�sunád0S- �ofíciáís; -jª ._i"�PàI'ácio".�cr·0ovêl:iIa, ellLl'Flot:i.��Qlis��if"1lf(\1ffil de
BUENOS AIRES, 28 (U. países. Minha vida é a pro- blicada �mterri, perseguir' os ca cadeia da çidade de Eva quase totais, 'acusam que 6 1954. ,

.

"

.

ri. :.

P.) -.o semanário de Bue- va disso. Mas hoje vou ain· .seus inimigos politi�os por ?ei'ón (antig� La PÍata). candidato p��Qnista à v!ce- Is's'e ble·
·

L
·

I I'
.

r,os Aires "Esto Es" publica da mais lqnge. Considere causarem arruaças e pela 'Sabe-�e_ que êles serão a- [jresidencia, ahnil'ant� AI- I '. �a . eUIS. a Iya
l,ma entrevista com o mi- _que a melhor maneira de oratória violenta na campa. -cusados de desaca.to a um berto Teisare, derrotou o _

nistro da Fazenda do Bra- concretizar essa intensifica- .nha que precedeu às 'elei- dos mais ínthn�s colabo:a- ,el� 'adv�rsário Larralde, na I sessão d8" Ontem - lâ---:'-Comia ..

sÍl, sr. Osvaldo Aranha, em ção e estabelecer a importa- ções de domin�o llltimo. - do�'es de pe.ron,
o

...

m�or proporçao de 2 p�r 1.

-8-0 de '.-apão e"'" Obra 5 Públicassua 'edição de hoje, na qual ção livre no Brasil dos pro·
.
A entrevista saiu publi- --

,,_ y
a publicação afirma haver o c,utos agrícolas argentinos c cada no órgão semi-oficial Com Issao, da ONU município de Florianópolis.
titular brasileiro manifesta- a livre entrada na Argenti "Democracia". Este jornal e

de" Na rc'0'-1.co'a, _

. Trata-se da- lei que em

do que a melhor forma de na dos produtos industriai, o resto da imprensa pr6-pe- breve será encaminhada à

intensificar o comércIo eu- brasileiros: Não economiza- ronista nada· informaram -Casa pelo Poder Executivo
NAÇÕES UNIDAS, !'To- zado uma campanha para

{ré os dois .países era o es- rei esforçós, para consegüir quanto às prisões de quatro <"btabelecendo a reserva da
�

b '1 ... Vil Iorqu,e" 28 (U.- P.) - convencer os l1lf"dicos e os

tabelecimento do livre in- esse o jetivo e evarel ml- lidere,s do partido radical ' área para a Universidade de
. A Comissão de narcotiços governos de c!lue os narcó-
nha própria palavra ao Cm:- da oposição. Os chefes poli das Nações Unidas i_nstou, ticos S'Íntét;/!os que não in-
gresso para assinalar o be- ticos foram .p'resos por terem .

'b- ,,'u,�_em a'o '-."bl'o serl'am me-ontem, para que se prOl a él u r,.. •
-

"Esto ceficlo' mútuo que tal su-
I

�esrespeitado certos princi heroina, 'um do') derivados 11 01 que a hroina para
cesso acarretaria, pois nos- pios legais, durante a cam

1
" O

.

t I.!S'(" lued'.,......,,·•.c o OplO. S 1 epl €.sentan e3::' o

�os paí.ses são dois vasos co- panha P011'tl'ca elel'toral n'
, , <l

da India, dos Ec;1ados Uni,
proví�cia de Buenos Aires dos e da OrganJzaçã<? Mun- ISDerado O mio.
Entre' os detidos' figuram MS f b\ -lial de Saúde (O .. ) o· do a'r da B·p·BD' ao candidato radical' à- vice-' d

., .ft·
ram nomead·.):; p'ira re igLt

,.

presidência, derrotado no' :
, WASHINGTON; 28 (U. Presidente - Oswaldo

este apelo que �era apre- ,.' orecente . pleito. Crisologo 'f'
-

d P.) - Chegara aqUl, a 1 Cabral.
. sentado para r"L lcaçao a

'

Larralde, e o candidato pre-
.

de maio vindpuro, o ten. Secretários - Lenoir V.
parte do Conselho Econô-

sidência nas eleições de gal. Eduardo Gállarza, mi-, Ferreira e Elpídio Barbosa.
lY.ico e Sociál das Naçõe"

1951, Ricardo Balbin. Ami- nlstro-l�à�ar da:E,.spa.nhá, co- ! Aprovada a ata passou-seUnidas, A OMS tem reali- I
mo convidado ôficÍal do sé'- ao expediente que constou,
cretário

..
da Fôrça A�rea, da Mensagem do Governa

Harold Talbott. O ministro dor do Estado. Ofício de

Gerente da Car
Mais um ca-so de t�ira 'do Comêr
sequestro pelOS CIO Exterior
comunlstas_

Comércio Extéior.· Foi de
Um l}�r·a-voz dos emigrados

l.signado
e entrou em ativi

\lCramanos dedarou. temer: dade nesse postü o -sr. Luiz
se que Josep Krucy, secre- Oliveira Alveéi, dto funcio
tário do partido socialista

virá acompanhado do chefe

Re·estruturado O direlÕrill muol,:, do estado maior\de Avia-

cipa' I d.4 LaaDOa
C;ão, major .gal. Fr'ahcisco

li y Longoria. Durante a visita
A reestruturação do diretório municipal do Partido ao país, as' autoridades es

Social Democrático da Laguna, realizada a 5 do corren· ranholas de Aeronáutica
te, marcou tnais uma \'itoriosa afirmação da pujança peso
d

. pdssarão. 5 dias ,em Was-, rêa p�dindo voto de pezar,se ista. _

O diretório municipàl ficou assim'con:;fituido: hington e depois visitarão idêntico do Dep. Fernando

MESA DIRETORA aos bases aérel;ls de Scott, Oliveira ambos aguardando
Presidente - Paulo Carneiro. em Illinois, Tinj{er, em Ok- quorum para votação.
Primeiro Vice-pres'idenfe - A'lberto Cr:ppa. lahoma; NeHes; Nevada O Dep. Wilmar Dias ocu-
Segundo Vice-presidente - Luiz Severino Duarte..
Prim�iro Secrétário _ Archimédes de C3stro Farias, Randolph, no' Texas, Ke- pou a tribuna abordando as-

Segundo Secretário _ Sílvió Castro. ensb, no Mississippi, e ain-
.

sunto relacionado com a

-Tesomeiro - João Wendhausen. d�l Los Angelú, e Nova Ior- creacão da Universidade de
_

MEMBROS
. que. Sant� êatarina'o qual veio

Armando Calil Bulos - Alice Guilhon Gonzaga Pc· ,c,,�,
. ao seu conhecimento portreli - Dilton Figueredo Brási� - Manoel Olavo da Ró- UG.u'co do'" Br811·1 interrrlédio do Secretário da

'sa - Aparício Martins de Oliveira - Fr.ancisco Fernan U
des de Oliveira - Ivo Simeão da Luz:'_ S:iluÍn NacHi ' Agricultura. Trata-s� da 10-
- Júlio Oliveira - Ahniro Con.ceição da Silv; - Il�O- O 13anco do Brasil S. ,A. C'alização da futura Univer-'
cêncio Turíbio da Rosa - Leontino Nascimento""':" 4n- (,OiIl'mica ,qll�"1ábado, ::li, sidade, cuja iniciativa do

que "possivelmente foi de� ao rápido da Escandinavia, tôn,io João Machado - Jaime Carneiro. - Osmar Flo- 1° de Mai&rf,;;r ser feÍ'�':� -Poder Executivo através do
fel

- . rentinoMachado - Antônio .p,edro de Soüza - EucHdes

I'1 o pela PoliCia de Segu- a 20 quilometras desta ci- Lúçio do Nascimento _ Laüdelino João de-'Oliveira __

c!J I �cional, n�::> dará e;-.:· projeto de lei loé,aliza no.

r,mça da zona spviética". dade. Licínio Andrade de' Souza.
'. '

.

f'dif:'nte. sub-distrito . da . Trindade; r

ucraniano, que é anti-comu�
nista, tenha sido sequestra
ão pelos cOl'l.1unistas. O por
ia-voz comentou a comuni
�ação feita pelo govêrno da
Zona soviética, dizendo que

Kruty se tinha entregue às
autoridades comunistas e

que tinha solicitado que lhe __-,..,.___,__�
_

fosse dada oportunidade de Acidente de trens'manifestar "as verdadeiras
ruzões" de sua fuga. "E' ab- "Da Alemanha
solutaniente ir�possível que' FHANCFORTc, 28 (U.P.)
Kruty se tenhà entregue -:- Informou-se que morre

voluntul'iámen'te às a�tori- rmn quatro pessoas e foram

dades' comunistas" "'7" disse' :eridéls,97, qü'àndo um trem
G porta-voz acrescentando' :,:uburbano -foi de encontro

p' -

':-«.;�:�:R�d. J
Arruei. Ramo.

�

IEeENTE
00min.o. F.
'-dê

.

A�uino

ttrcâmbio de pl:odutos agrí
colas por industriais.
iA publicação de

Es" afirm,a, em _parte:
"Sempre fui convencido da
utilidade recíproca da inten

sificação das ielaçõe� eco

ndmicas enh;e nossos
.

dois

lVIUNICH, ?8' (U. P.)'

..

N. 11.88!
..

(

\

Santa Catarina, a ser loca-'
tzada no Sub-distrito ela

Trindade, nesta Capital
Na O;'dêm do Dia o Pre-

3idente anunciou a' pauta
dos Trabalhos Legislativos.municantes.

reUil1U-Se pela primeira vez,
a Crmissão de Viação, O
bras Públicas e Transportes,
para a eleição de s�u presi
::1e:lte r� respectivo vice.

Pr.'cedida a' votação, por

Comissão, de Viação, Obms
Púhlicas e TranSJlO1·tes
Após a reunião plenária,

Sessão de 28-5-54.

RIO, 28 (V A).- Tem

Há três dias que vol

tas de mãos vazias! Já
devias estar na fila do

le;te ... São quase 4

hOr3s!!!

novo gerente ã Carteira tlo

congratulações pela eleição
cid Mesa. Ofício comunican

do a eleicão da nova Dire-
� .

Partido Social Democrático. �.,;r.rutinio, secreto apurou
,s<' o i"Pguinte resultado:
Presidente: Dep. Protó

gem's Vieira.
.

Vic.e-Presidente: Dep. A-
nano do BanC0 do Brasil,
que sub�titü:u o sr. Macha

do Junior, <:i'.h' solicitara

exoneração. Na gestão do

general An<tpio Gomes na

quele estabt.1�cimento de'
crédito, o sr. I uiz Oliveira

Alves foi o seu c:}-Iefe de ga-
binete.·· ,

tCl'ia.da União Oper.ária.
Em votação do requeri- qu iies Balsini./

rrerito d.o Dep. Ylmar Cor- f) lUSO DA CIDADE ...

I_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-feira, 29 de Abril de 1954
--------------------------- -----------

. ....;;;.. 4(

CLÍNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E"
I GARGANTA

- I _ do -

DR. GU'ERREIRO
M E' D' 'I C' OS'" . '·1 Ó�r. '8DSlu Brasil!" o E S T A D o Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

do Hospital de Florianópolis.

.

,

'

i ESPEC,IALISTA EM DO-', ADl\/(INISTRAÇA'OALFREDO DRA WLADYSLAVA ,. A clínica está montada com os mais modernosl�íÁRIO DE �ARMO I DR. '

e "

"

1

ENÇAS ,OE CREANÇAS., Redação e. Oficinas, à rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO i
CHEREM " W. MUSSI CLINiCA GERAL

I
Conselheiro Mafra, n.160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

- MÉDICO -

! e' CONSULTAS: Das 10 às' Td .. 3022 � Cx, Post?J, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eCLíNICA DE CmANçAS CURSO' NACIONAL DE
DR ANTÔNIO DIB Diretor: RUBENS A. inflamações 'do Nariz e Garganta)A D U L TOS DOENÇA'S MENTAIS

I'
• 12 horas.

.. ,RAMOS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospital 'í �USSI Gerente: DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento' de dores de

CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sa11t'Ana. I -r-r-; MÉDICOS - i Cons. e Residência;' 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E':U muitosRINS - INTESTINO::) Doenças nei-vosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13.· Representantes: casos são evitadas as operações das AmígdalasTratamento moderno da taiy. / . GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites
" SIFlLIS' Impotência Sexual. Serviço ' completo e espe- ra, Ltda. e inflamações dos Ouvidos)'Consultório _:_ Rua 'I'ira- Rua Tfradentes n. 9. c ial izado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)lentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com mddernos A D V O G A DOS' - �o andar,

. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e I Te�.: 22-5924 - RIO de (OCULOS)Das 9-à� 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. Janeiro.

. !LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de
..horas Res.: Rua Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- .Reprejor Ltda. lesões dos Olhos)

TeI.: Cons. '-- 3.415 - Res. ·54 - Estreito. ,RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA
-

,. Rua Felipe de Uliveira, n. INFRA VERMELHO
.::.._ 2,276 ......::, Florianópolis. 'rEL. - 6245. - ME_TABO�ISMO BASAL ,. ._ ADVOGADO -J.'

21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
---

, Radíoterapiap or ondas .

\
" Tel.: 32-987.2 - São Paulo

.

Pulmão e EsófagoDR. ROMEU BASrl'OS DR. MARIO WEN- cu�tas-Eletro��agulação -

Caixa [aons::IC���rina Itajaí
I AS�IN�T?RAS Consultórw: Visconde de Ouro Preto 2,. (Áltos da Casa

PIRES DHAUSEN RaiOS Ultra' íoleta e l'lfra' Na Capital I . Belo Horizonte
ME-DICO - CLíNICA MÉDICA DE Vermelho. DR. MÁRIO, LAU.. �no t

.. · .. ··· CCr! 19700'0°0° Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365-_ .

Hosnít I ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Icua Trajano, .:::em/:lS re, .... r", , Consultas - pela manhã no Hospital _ A tardeCom pratica no ospi a
11. r, 10. andai' - Edifício do RINDO No Interior • das 2 horas. em diante no Consultór-ioSã F

.

de Assi e na Consultório _. Rua João i'�'ao < ranCISJO e SS]S'
Mon tepi .�. ' .

;,.;.'
'

'-

A (;1'$ 200 00
.

_ _ _ ,,., t C· d R' d Pinto, 10 - Tel. M. 769. v
�

I
no -'

'I
. -,_ -

� _.
.oan a asa o 10 e

Horá-,o : Das 9 às 12 ho- Semestre, Cr$ 110,00 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO -..Janeiro Consultas : Da·s 4 às 6 ho-
ras _ Dr. MUSSI. DR- CLÁUDIO Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-CLíNICA GERAL DE raso
Das 15 às 18 horas - Drá. B.ORGES tráto.

I DERMAT.OLOGICA E CLINICA GERAL
'

.

AlJULTOS E CRIANÇAS Residência : Rua Esteves

O M I N FConsultório: Av. Getúlio .l ún ior, 45. Te). 2.812. MUE:SI.
T

ADVOGADOS Os originais, mesmo n8.lo r luue unes erreira\'Ul'gas, 2�"""::' BIGUAÇÚ. ,Residê.lcia: Avenida rom- Fôro em geral, Recursos .Pvll.,ld�l�c.'a. dC'S_, não_
serão devo

-I • II' .

Horá r io : Segundas e Quin- OLHOS '...,- OUVIDOS - powsky, 34.
. perante o. Supremo Tribuna! v'

,tas-feiras, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA 1 -DR. NEWTON
Federa l-e T·l'Íbunal Fede·ral A_ ?Ireçao nao se. rel:opo�- RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO'

I de Recursos. S�bl1lza pel�s, conce�t�s erm-
ATENDE Ã RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10ilOl'�S .. A .' ,- _'

> D'ÁVILA F,SCRITóRIOS tidos nos altIg�:_�nados, ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.. r...es,l�encla,:" Hu� Felipe. DR. JÚLIO DOIN CIRURGIA GERAL 'Florianópolis - �difício CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OUSchmidt, 23 -o:
2 andar, I

VIEIRA, Doenças de Senhoras - São Jorge, rua Trajano, 12 farmacias DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIPapt. 1 - TeL 3,002. I, Proctologia - Eletricidade - 1°' andar - sala 1.

d PI t
- SCHMIDT.----

. i ESPECU'LISTA EM DOEN- Médica Rio de J'anei.ro -:- Edifíc�o e . an aoDR...WALMOR

ZO-I ('AS DOS OLHOS, OUVI- Consultório: Rua Vitor B?rba Gato, Avenida Anto- 10 Sábado (tarde)
. ,

lVIER G1.RCIA ÔOS, N_ARTZ E GAR�A!'l!A I
Meireles n. 28, - Tetefone: p1l0 Carlos 207 - sa,la _1008. Farmácia Noturna _ Rua

",D�PIomado p,'ela:: Faç_uldade I
Ex-Asslstents na Pohchmca 3'307.

" I DR CLARNO G Trajano.

Nacional' cr-� Medicina da Geral do Rio de Janeiro; na Consultas: Das 15 horas' •

c-
-

di t GALLETTI 1,1 Domingo - FarmáciaUniversidad-e do Brasil Caixa -de
'

Aposentadoria e em ian e.

,,- ,Êx;in�erno por.�c(}nçJi�sÓ da Pensê)es.,daj�eo.poldi�à R�I- Residência: Rua Vidal '- ADVúGADO - .Noturna - Ru� Trajano I RAPIDEZ __ CONFORTO _ SEGURANÇA...,

�r. ': ,I ,,·�atci-ilial:lde-E.scoJa_, :_!lway e n�.�ospJtaJ Sa� Joao Ramos - Telefone 3.422. Rua Vitor Meirt::Hes, 60. 16 (Sexta-feira Santa - Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO
• r-Ó; �. 'fServH;'O. do :prqf. Dctávio , "B;>t,lsta da _Lagoa. . DR. VIB CREREM- ..., .FONE:.",2.468. Farmácia Esperança - Rua II Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São. Se-� > ,'. Rodrigues 'Lima) Curso no-Departamentn Na- .

O
- Florianópolis -

Conselheiro Mafra ,bastião, Ilha Bela, U�atuba, sendo nestes quatro ú!ti-.' .' -�Ex-int�I:nt do Serviço de . cional deSaúde AbVOGAD
•
--- - .... - • .,...-� .17 Sábado (tarde) -i, m?s apenas para movlment�_de passageiros.

, /; -,

' "

'Cimrgia: do "'B:aspi.tal
.

Consulta" diàriamente das �a.us�s cíveis, co�erciais, In(ormaçoes .' .

.

'_ '.. A:s e��al�s e1lJ. S. ,Sebastwo, Ilha Bela, Ubatuba não'�--.:.� ,I) A: P. E..;T. 'C. do R,io de lO' às 12' horas. crrmmars e trabalhistas,
.

_ I Falm�cla da Fe f€hpe,. preJud�!!ar�o o horario de chegada no RIO (Ida) e�,.:', . " janeiro , 3a3:e 5as: feiras de 15 às Consultas pOpu.JaTes
, IS. Schmidt

.
!
,.

i' .,.. � SANTOS (Vólta)Y' >Mé.dj�(, do 'Hospital '4e às 18 .horas. -

Rua Nunes Machado, 17 J \
.

18 Domingo _ Farmácia '\" "1 _'.' ',' Caridade \ .: Atentle no-. Hospital de· '. cÍ ) b' \ \; _

dia Fé _ Feli
' Cchrbidt -

\ .

ITINE�1Ji:g DO SIM "CARL HOEPCKE" NO' '>9QE�ÇASJi�:;:.SENIlQR�S' f,}tricJape, ,d�'8 à� 1��or�s. ,(es�: Tltê�. ent�s :- �o. �a� __º-l�!tor.,enc�Jttrar�"n_�•.
,'t� "',

pe_-->
1, ":'':-:-'

•••.,._�'�� :':��Dn TRIMESTRE DE 1954"'"""-
.

:...� Dn�T"()ST.OPI':,RAÇõE{5 �OI1St:KforJo:. <Rua (Vltnr 'do __!'"sà!1a -3. :, ,.' ta' rcptU1Í� jnfor�açõt'8 que
t

24 Sabado (tar�-
-

I� , " Mt'
.

),r'nns: 'Ihra �oa,p Pmto.n.1.6, .H ll'ele�,;..e�q(lllla cOT Sal� "

. " �e.�és8ita",�iàriam��!� �-!f i Farmácia Moderna ti
Rua �A, I, �-í' " V O L T Atias 116;Op às 18,ÓO 'lanha Mannha. 1" Imediato:

,
' I João Pinto :

' -

L I
'ho'·as.,' � Res:dência: Travessa I';"', ,.; ,

f
"

• ,',' rlR H E N R I Q-U E' 25 Domingo - .L''armi{- ;Floríiinópoli's- Pela manhã atende Ul'ussanga 2, - U.·
JORNAIS Telefon.. dR: J

_ ' 'i .-
diàriamente no Hos- Apt. 102. PRISCO PARAISO O E�tado ...•......

3.0221
Cla Mo erna - ua � o�o -

F
.

I d C 'd d G' 26511. Pinto. �- 29/4.��Ita. e arl a e.

DR VIDAL" MÉDICO A azeta .• _....... . v
, "

RcsldenCla: •
.

D Diário da Tarde ... 3.5711 O serviço noturno, será Íl/5-

ANÇAS Operações - oenças .

P.ua: Genera! Bittencourl -CLíNICA DE CRI , Diário da ManhA ,.. 2.463 efetuado ptlas farmáci�� 23/5-óRIO \.o" l' de Senhoras - Clínica .de " 01(
'.

n, 101..
'

. ÇONSULT
'

- .L' e 1- A Verd'ade "'. I I Moderna, Sto. AntÔniq _e 4/6S h 'dt 38 Adultos. Imprensa Oficiai 2.68)1
J • 'fuias

.

T I f 2 692 pe c mI, .

HOSPITAIS N.oturna,. Situadas as _ 16/6e e one: ..

I 1

O 4 Curso de Especialisaçiio
---- -- CONSULTAS - as

'.

De "',ar'idad.... João Pinto e Trajano. 28/6NDO VoA
.

no Hospital dús Servidr,rt'-s ",. ...DR.. ARMA , - :is 6'hOi'as:
(Provedor) •...... '2.314, A presente tabela não-

SS S I d T t S'l do Estado
.LERIO DE A I Resi ência: e.nen e 1 -

(Portaria) 2.036 poderá ser alterada sem(Serviço <iI) Prof; Mllrla- N 4 R lS 831- MÉDICO -
. ''-'l:ira, 130 ereu amae ••.••. ·•

prévia autoriz�ção dêsteJ)(J<; Servi,.'>s de Clínica In- FONE _ 3.165. ' no dA Andrade) Militar 3.157
"I i h -I( (C Departamento.

._ r�mtil da ,As.iistência '�Iuni-I Cl')nsu�tas - Pel� man ã São Sebashao alia
_.

upal e. Hnspltal de Caridade
_ I n!) H()�pItal de CarIdade. de Saúde) 3.153

IJ I' I ,,'('UNTCA MÉDICA' DE DR- ANTONIO MO- A' tarde, 'das 15,30hs.
Maternidade Iloutor D8nO a pr mar a

. cmANçAÀie�gi�DULTOS \ NIZ DE ARAGÃO em diante 'no cónsultório, Ci���D�o;rt�.··· S.121

Adventista
Consultório: Rua Nunes <) Rua Nunes Mach.ado '17, GENTES

. C'IRURGIÁ TREUMATO- .,
.

C d B b'i 8 • ·1�MacfJad\o, 7 - Consultas das r'iqll,na de Til'adentes. Te:. ,orpo e om" rfl �.Q �
. CJrsos: Primário e Aó-'

18 h LOGIA _ Serviço Luz ('Re.cla· .15 as oras,
O t di -2.766. '-

) "� '0' missão.,'Residência: Rua Marechal r ope a .

.,". maçoes ... " .....
_

�_'t.�

Consultório: João -Pinto, .Resi!lêricia -::- La' PO,�ta Polícia (Sala C"mI8-
.

Rua Visconde dA OuroGuilherme, 5 - Fone: 3783.
_ .,.

-,------.---
-

18. [-:rol.eI. : fJárió} :. 1.03� Preto, 75.Das 15 às 17 diàriamente-. Policia,' (Gab. Déle-
Menos aos Sábados arado)' . . . . . . . . .. Z.ãS.!

Res.: Bocaiuva 135.
, COl\1PANUlAS DI!: �

Fone: - 2.714.
. 'TRANSPORTB '

Doenças do !lpare'ho, respi- .,'" .� ÉREO

TUll����OSE ft C' f T E ���.i,:- d�' s�i' : : :: ��:
,RADIOGRAFIA E RADIOS-

, P.anair ... :._........ S.55�COPIA DOS PULMõES'
Varie ...........• '. 2.325

Cirurgia do Torax
� 2 �02

Ag"
· Lóide A ..reo . .'t.F0,l'mado pela Faculdade e,nCla Real '. Z.3iJ8Nac:onal de Medicina, Tisio- - " 'Q500' Scandtna-vã., •.

:ogista e Tisiocirurgião do
I ,- .. ,. ___

B'A'R E SOR--VETERIA' �
-

RO'l:tIS.flosrital Nerêu Rall10s d -

CU�"So de especíalizaçãe pela e'
,

"

.

"

.

ÀMEIÍlCANA �

Lu, ....... '".-'''

,
'

VIa rel!ltlc ., , .

S, K 'r', Ex-inter'1o e Ex-.as-· V d B Sorve
_

. en e'"se ,o ar e •

\1etropol .

sistente Je Cirurg,ia do Prof.
t�iia Americana sito à Rua L. 'Forta '

,

UgO Pinheir.o Guimarães Pu bll·cl·dade(Rio). "

Saldanha Marinho n. 13, (' .. riqôe i. • • • • •

A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS, avisa que
Cons·. Felipe Schmidt, 38, Edifício M�chado. Tratar C'tntra: -...

mudou-se provisoriamente para a rua Vidal Ramos; IIE tit'Tt' la
- Fone 3801. :'0 local com o sr. Umberto

Idul .. . . . . . . . . . . .
76.

Atende eni hO!'a marcada. Caixa Postal, 45

I I[ h -

d' I' r '

I Diretoria de Obras Públicàs em Florianópolis, 10 de_-,' ):.'lorianópoUs .i\ ac. a_ o, o qua ex� lcara ESTflEI1'O
..
Abril de 1954.Res: Rua São J.o,rge 30 -

. d d nj'"
Fone 2395. S�anta Cata�ina I c motivo a ven a_.

_.._ .. ," MqUt' .,-��:.:.:.... ""

�--------�--------���_.-----

Lavando com Sabão

f
" " .

I d d
Alugam-se ótimas resi

" .' "1- ".g''en·.
"

, [sn.,�, �.,�, ia
.

i ,a e ;:::�:; n��a eà !�:a J::I " -fi .
' ' S(l,BÁ���Rct", Coqueiro" p r o ximo'

da, ,Cla. W,ETZEL INDnSTBI1L�J8IÍlvllle. (m�rca !8uls,rua) -ESPECIALIDADE ;

I Pr�;o��:::�s à Rua CpP'
. economiza-se .emp·o e dinheiro

__..;..
selheiro Mafra nO 24 .

...._._ \ _._._ -

_ �__.r '
w_·

Indicadol�" Profissional

Matrículas Aberta,

DR I. LüBATO
FILHO

.

O MELHOR JURO

5%
2.021
%.276
3.147
3.lZ1
3.449
Z.f,'"
&.371 I
U�59

� I

D8

-.'

.,

DEf8SITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
'.'

RUA TRAJANO; 16

fLORIAN6pOLIS' .

o lISTADO

-----------

--------------�,��-

Navio�M.tlr «carl ,H,"cke»

Itajat- Rio de Janeiro
. 24/4

-

,

6/5
18/5
30/5
11/6
23/6
5/7

. Santo!

25/4
7/5
19/5
31/5
12/6 .

24/6
6/7

1/5
13/5
25/5
6/6
18/6
30/6

Horárib de Saída:
de Florianópolis às 2�,OO horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações dirijam-se à
EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

Rua: Deodm-Q - Caixa Postal n. 92 ..:.... Telefone: 2.:W

,.

-�iagem COm segurança·
e rapidez

so, NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

BIPIOO {(SUL-B,BASILIIBO»
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

Agência:
.

Kua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveir�

Diretoria . de. Obras Púb,Ii,ca�
A V I S O

Casas';

,IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:'l'A,"�
'NO· LAR E NA SOCIEDADE."

Um.�. Dia .••
Pelo caminho afora, seguiremos'
Os dois. Mãos dadas, almas enlaçadas
Sem' angústias, sem ciúmes, venceremos
A trilha imensa em busca das arcadas

Do nosso ideal, que enfim o isolaremos
Das falsidades do mundo, enfadadas,
Pelo chão, Sofrimentos deixaremos,
E rosas britarão, mui perfumadas,

Venceremos a meta e em cada fronde
. Cintilará a luz de onde e por-onde
Se inícia a [ornada da ventura!

Seremos um em dois, em dois imersos
Neste sonho formado por meus versos,
Encenados por ti, é formosura!!!

Preceito do Dia
.

E' FACIL EVITAR I
Alface, agrião, tomate,

�hicória e outras verduras I
:odem conter miéróbios

MENINA NEIDE M:
,I azidos rela rega com água

( FERRARI
mpma, No entanto, tais

Festeja hoje o tranS(:llt-
;ermes são fàcilmente ::]es

so de mais um aniversár�.o ruídos, sem -que se preju::li
natalicio a, inteligente mc-

::[ue o valor nutritivo :la�-
nina Neide Maria, filhi"!1a hortaliças, se elas f�re!Yi

P ....
_

do dinstinto ca�al sr, D.ial- cassadas em água fervendo, ar.IClpaçaO·lY:é'. Ferrari e sua exma, ('S-I aurante meio minuto:

'1
Osny Laus" e Senhora_

})t)sa -d.-Ney B. -�errari., J Livre-se de ,doen�a�, pa,rtici�am ao� parentes e

A galante amversarlan1.e passando em agua fet- amigos o naSCImento de seu
por tão grata. efeméride vendo, durante �f:io'�fiih.o·SERGIO, ocorrido al'etinirá na residencia ue .

t vel'dura- e I
-

mJnu o, as .,.
:

23 d Ab 'I M t 'd.
. " e TI ,na a ernl a-seus genitores o seu grande legumes que devem ';21' I '

A' "núme-ro de alnl'gul'nhas, 0f(�- '

'di
�. de "Dr,. Carlos CorreIa,mgen . os cruz',

.

recendo-lhes lauta mesa de SNES, nesta cidade.

ÚLTIMA MODA

Um vestido pa.ra a 'tarde
em tecido de algodão -leoe,
bem degotado e com (bas

alças pregueadas, Sáia bem
rodada e com um enfeite
de renda ou bordado, for
mando uma espécie de bol
são e ,subindo pelo corpo,
.dos dóis lados, (APLA)

.

" - -0---..-

ANIVERSARIOS:

MENINA SUMARA C, DE
SENA

Transcorre, hoje, mai.;;,·

um - aniversário nataHclO
da galante menina Suman,
diléta filha do nosso presa
do conterrâneo sr, J'oã'l A
celino de Sena, alto fun,�i()
r:a1'1O da Fiscalização
Fazenda- do Estado, e apli
cada aluna do 10 A.no Gina

'1sinl do- Colégio "Dias Vc-
lho", .

Sumara, nesta oportuni
dade, ver-se-á cercada de

carinhosas manifestações de

"preço e r�gosij(); pelo ele ..

. vado número de sua� am�·

guinhas,

cioces e guaranás,
A galante aniversariant.e

e aos g(tnitores ;1S felicit,a
ções de O ESTADO.

/
FAZEM ANOS, HOJE:
� A interessante menin,a

Sônia�Inês, filhinha do sr.
{

Nilo Cordeir9 Dutra;
Sr, Henrique ·J.aCqLl�S

Boiteux, funcionárIo púbíL.'
co federal;
- Sta, Doris Terezj_nha

de Almeida, filha do sr. Cd
so de Almeida, Inspetor de iFazencla, I

Antonio". Foi uma travessia rão: Dentre as diversas obras publícstfàs ao ensêjo da
acidentada, pois em alto -'- em 1764, o Coronél passagem do IV Centenário da fundação da cidade de .

São Paulo, destaca-se, como uma das mais importantesmar, caíu a nau em poder
'

Tomxz Luiz Osorio, coma-i- pelo .que de útil encerra nas suas quase seiscentas pági-dos corsários francêses, que dante do forte Rio Pardo, nas,' a que foi especialmente elaborada. para êsse fim peaprisionaram os passageiros � J!'é·nte de infantes do R�" la diretoria do Banco do Brasil, sob a presidência do sr.
e a tripulação. Enormemen. dragões do Rio Grande e

I
Marcos de Souza Dantas, E' um trabalho que ficará ",ão

te avariada, 'não resistiu a aventureiros de Santa c-. aper.as com? uma l�mbral�ç,� da m�gn� efemé�'id� c_omo
,

l' . um manancial preCISO de informacões imprescindíveis anau por mU,lt� tempo, peto tarina e S. Paulo, rep:hu a
prescindíveis a quantos se interessem pelos assuntos eco-que os corsarros a aband,» )111 naque dos guaranis das nômicos e por tudo quanto representa o progresso de São

naram, em seguida a um Sd-'I M'ssões jesuíticas, coman- Paulo ne,st�s quatro�:ntos anos ,de_existênci�. ,que de todos os valores q'w dados pelo cacique Sepé, Na última reumao da Comissão Executiva da Cc--

1 t à t D t d Ih d missão do IV Centenário, os méritos daquela obra, quee a r nspo,r ava, ,€Se3p�� cmai, 0- e uas peças;
representa de acôrdo com o que acentúa o 'seu autor nar.idos, o� tripulantes Iam de- _.- em 1836, deu-se a to- apresentação do livro _ "uma coletânea de dados geosanimar, quando Jorge Coe- -nada de Igarapé-Mírhn econômicos do Grande Estado, como homenagem ao es

lho os exortou a que tives- 'Par';') pelo primeiro te- fôrço de todos aqueles que contribuiram para a grandeza
sem fé em Deus e aguardas, nenu- Barroso, depois al- de São Paulo, que vale dizer, para .o prestígio do Brajil'
sem como crentes as suas mirante e barão do Amazo-

- foram realçados pelo 'U·. 'Cândido Fontoura. Referin-
do-se encomiasticarnente •.10 trabalho, o .operoso indus·depletamente desmantelada, nas, Segundo Garcez Fa- trlal propôs que em ata se consignasse um voto de louvorde Cascaes, A�, a muito cus- lha isso foi a-de 10 de mino; ao sr, Marcos de Souza Dantas, no qt e foi acompanhado

to, os náufragos, famitos e - Em 1843� na Parayba, llor todos os demais memoros da Comissão Executiva.
cadaverícos, conseguiram nas-cu Pedro Américo .rle
salvar-se a nado, Em 1578, F 'g .ieredo e Melo, a gló 'ia
Jorge Coelho combatia "eru l mais alta da Pintura :10
Alcacer Kibir, ao lado.1o R1'3: ii, pois foi 'quem "trans
D� Sebastião, rei de Portu- oortc u para a tela abra vu
gaL-Narra a lenda que, n.:!.;-

.

l'a do seu tempo";
se

. préli�, havétido'monid) - Em 1921, um dos cU!.-
BONN, 27 (U, P.) - q -o cavalo em que montava o pOS oa Fôrça Pública ele

cL�ll1celer Kmicad Ade!lauer cei, JOi.'gc Coelho cedeu-;h�-:! ..,Z;o Paulo revoltou-se con

;-t:�·l.arou eS;::lR(Ü!� 9��..,'-'��,2. �-�:tJ"",'C�tW�Ji:ndó, ,a pe��_ tra o govêrno do..Estado, er��-=x,s e ateI n",nv.a .� ....., �'I';: .j·a::r"':.:coILl -J);é-"'�v'l«. "<"""-1��- --- _- .�": -"c. _ ,

-!:--o.L...�:-:".;'i��õ l{rturo, --pal_'� a cómunida;- - feito prislône}ro dos mouros :.fJl' .láo Alberto. O mo'I'.-
de defensiva da Europa", e levado a Fez, l3ó �endo po,.;- mento foi imediatamente
Num discurso pronunciado to em l(berdade ao cabo {ú:! ,ufe,·- ado, sendo presos t �

:)l:ran.te a Comissão Fxec�: anos de doenças e,provação, !!hIH�l'es insubordinados,
tlvá do Partido Democrata Nessa mesma batalha pe.:'8- Dbnte da graVidade de �1l

Cl"lstão, que ele próprio aeu DUarte Coelho, ir não �1I-1':;�O, o general Mig11el
::lwcia, o sr, Adenauer ue- mais velho ,de .Jorge, pas- Co<;ta assumiu o comao'Jo

�()u categoricamente o,:: in- ;;ando para êste o goverrl:-> i'eral da Rôrça Pública,
tc.rmações segundo as quais da capiltani�, Mas a sua t.'X- _._ rm 1936, telegra'l\Hs
2!ÜaVam sendo estudadas tJema pobreza' não lhe pe,-- é1e AT'chorage (Alaska) in- '

:duções diferentes, caso a mitia voltar ao Bra'ill, t:-'l'l'néiVam que, como .:!or:

;Trança se resolva a não fir- Mand9u então um filho,. �'eqlléncia de um marerno
,�1én' a aliança.' "Os Estados tambem de nome puarte e t,) havia desaparecido a

trll:dos e' a Inglaterra já deixou-se ficar em Portu- iiha Augustine,' ao la!�go
[lTudamaram que não ha

I gal, aleijado e .c�berto le da Cl .seada de Kamishak. -

alternativa, A unica é a da
I.cicatrizes. Mesmo assi'll, André Nilo Tadasco

comunidade defensivá"

_,.. A data di! hoje .record a-

escreveu Importantes me

mórias acel:q� ias guerras
que se trav�y�·in no B.raSll
nos primeiros' Jnos da !!'-'3

I.( )� r,

colonízação.] .�� consta da
história o a#<icein que mor

reu Jorge Coelho. Contudo,
há índicios de que, em 159,�,
enfermo e alquabrado, êle
ainda vivia;

.... �

- em IÇ4Ql chegou �.

Bahia a esq'ti��ra do almi
rante Lichthardt, com 2,5dÜ

homens, ae �ando de T'Ju
rion encarregado pelo Con
de de Nassau, para devas
car (i Recôncavo, e represa
'Ia-contra as 'ordens do CO,I
de r.:'t Tôrre, dadas a Cama-

I nos que:
- em 1539, em Pernam

buco, cuja Capitania tinha

pC!r donatário seu genitoc,
nasceu Jorge de Albuqucr
que Coelho, Estudava em

Portugal, quando, pelo. ta
. lecimento de seu pai, em

1554, foi obrigado a regres
, sar à sua terra natal, onde
tomou parte nas lutas COl1-'
tra os índios caetés, que in
vadiram a capitania,

,
.

A ie de maio de

-0- A IVONE· -0-

156'),
seguiu novamente para LiS
bôa, a bordo da nau "Sa11�0

. .

..' .

Eugênio Vecchietti Netto

E EFICIENCIA

/

PARA AQUELE,S QUE

DESEJAM· O MAXIMO

EM CORTESIA
*

SR. RODOVAL MOTA
ESPEZIN

.

,,;JA! lIt/)PA�
Transcorreu ontem o an.- i::JII(r f�

v ersário da natividade d,= -rfi!i:#
.

r: osso presado conterrâneo- ��,l � """I!"YI31'. Rodoval Mota Espezin·1 fL � 7'� r-7&..
alto comerciante residente b. -

.

Pü"FElÇ/?Õ SE/1 IGURi.em Saco dós Limões.
O aniversariante gozando

de gerais estimas nesta ca- • PLACAS 8IJ1'IL1TICA8.
}ifal foi alvo de ��equivo ... 1 Elixir de Nogu81raL:lS provas de regOlJO do »eu - ,

. .

.' , ....e.. azuDlu •• ira-
g;'an,de numero de armgos e

*...,*. da .UDt..
admiradores ..

embóra tar-

felici-
.

«Não há al-I ternettvas .

O ESTADO,
diamente, apresenta
tações,

Com ist. ".loro V. S.
•b.. i.... 1II\')6 ednt" !f4
lhe ..."dW Jures com·
pens4>dor I

lev......�... S� residin-
. ci. um lindo I útil pNS&nt&:

umB.EUSfll6!O COFIlE�e 14CO eflOMADO.

NC-O:ÂGR[CbLÃ
. 'R-A V;�,\16, �

FLORIANÓPOLIS '- ",...TA CATAR"""· ......

Clube 15 de Outubro
- (Rua Alvaro de Carvalho)

Dia IOde Maio - Soirée em homenagem ao Dia de
Trabalho

NOTA: - Não haverá reserva de mêsas.

Partido Social Democrático
CONVENÇÃO REGIONAL

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

Florianópolis, 19 de ahril de 1954.
CELSO RAMOS
Presidente em exercício.

lO

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

IV Cenlenaria de' São PaulI
lomeoaqem do Bancl) do Brasil

. '
.

............ "...,..HI.a.· ••••• '."
:._.

'UJ<illA.IUo �"OSE", ....
\

\;

u).�.s. ��no dêeqrDbãs..... " __ ti'

�ialu -Ví"'oÚto--"� 114"lL�

CONVOCAÇÃO·
'De ordem do Irmão Provedor e na forma do Art.

160 do Compromisso, ficam conv9cados todos os Ir
mãos, que em qualquer tempo já ocuparam cargos, pa
ra a sessão de eleicão dos membros do Conselho Ad
ministrativo, a realizar-s� às �9 horas, do dia ·7 de
maio 'próximo, no Consistório da Irmandade.

Florianópolis, 28-4-54. _

Adão Sobiem1sb
Secretário

Pobres do Pd. Clemente
Fazemos saber aos amigos e admiradores do falecido

Pe, Clemente e às almas caridosas em geral, que :l

"OBRA DE ASSIST�NCIA AOS N�CESSITADOS"
'ontinuará sem soft'er solucão de continuidade. Pedimos
�ndereçar os donativos ao Pe, Rohr S. J. atual diretor da
Congregação dos Operários(Na, Sra, do Bom Conselho,
a que está anexa esta obra de assistência social.

A Diretoria do Colé�io Catarinense .

Hão se prepara·· éII • dia
nem em uma semana,
nem em um mês, para o

..

CONCURSO DO BANCO DO BRASIL
-

Prepare-se conveni�ntel11ente Para o próximo
CONCURSO a se,realizar eli'! mead�s do corrente ano,
estudando por correspondencia em '(lurso especializado
por professores do próprio BANCO.;..

Pecam informações ao LN,C.A.�:-,
Pr�ia do Botafogo, 526 - Rio,

_

IRf'p.orte f> remetH-nos êste anúncio - 181)

ZE-MUTRET�.:;;;;;;:AI..,:;••�-._-=-"�-,
\- O

'=-1 '-
-

�/
.�

-

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis" Quinta-feira, 29 de Abril de 1954 o .aTA.DO
.���.,.��,:=-�'i •

f .'lu_l,.e••'.:·.-·' ·iibitu.'_
�? RODADA DE SENSAÇÃO ífERA' LUGAR, DOMINGO, NO ESTADIO DA, PRAIA' DE FOR�, D�FRONTANDO-SE AS FOR�ES'
::: ESQUADRAS DO IMBITUBA E FIGUEI�ENSE. OS DOISc QUADROS:PROMETEM OOEBECER UMA LUTA CEM POR CEN,'fl()
��. SENSACIONAL E EQUILIBRADA, QEVENDO O J�OGO SER ASSISTIDO POR ·Ul\I PÚBhICO NUMEROSO E ENTUSIASTA .

•:. .

• '- -' - _.

AGUARDEMOS!
_18II_a."H__"'MI'-<:"'�_�_II!IO_IOI",�----..:_ , .,.. ..

_"._ .. ''J'''' _ :. __ .. 11',... .._ _ _', l 0IiIef... •

,

"O ]�Jstad,o
, "

___ltr:lll...II-'1.,IIII�A_..._..g. IIIIIII_IIIIIII••__-.;IIIII_.f•._�....." .!!II!r;-..y...!ttI!l!l,.<>J<•.•.•" ••.�.,�-..·�.!_..�jl _......... !!l!l zo<oa .,] .�IJ uz.,-,.P!!ltLJIlJia. E

NÚMEROS DO CAMPEONATO
CI�ADINO DE PROFISSIONAIS

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

..' .

TORNEIO
INTER-GRUPOS

Vitória do Big Boy frente
no, Zig Zag'- O Grupo Lo-

GRUPO BIG BOY
Amin -- 149
Eriço -'- 65
Rosato --. 60

,

Jaime -- 65

Caj'denuto -- 61
Mazzola -- 152
Métrio -- 142
Pessi -- 146
Paulo -- 145:
'GRUPO ZIG ZAG
Adindo -- 54

Ap?lonio .--. 63

Virgilio -- 137
Alfredo -'- 139

- Rech -'- 135
Vadico -- 123
Alvaro -- 139

Emy --118
Vieira -- 142.

GRUPO JOSE' LISBOA
Em'ico -- 139 .

D<:lnte -,- 113 -

Zigo -- 105

,GRAN E F�,J·VAL ,t»ROMO_VIDOu

llELO SEMANAl·RIU ESPORTIVO
,

-

"O INVICTO"

Como parte das comemorações do 1° aniversário

de fundação do Semanário Esportivo "O INVIC�_O" a
.-. \._ �

Direção daquêle orgão especializado resolveu promover
um Festival Esportivo, que se realizará dia 2 de MAIO,

Para tal foram ende,:e_çr?os . convites-ofícios aos

Dôa --137
Moacir -- 124

.

Môa --125
Ivo --126
Bi'alllio -'- 139.

UfiUPO DRAGõES DA.
ILHA

Hélio "-'_. 115
Braulio � 122
�1azzola II ----·146
Airton� 113
O"-mar --o 116
Nelson -- 120

I .. Anni-bal--128Osvaldo ----o 116.
!

�

. JOGOS REALIZADOS

Guarani 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos :3 x Atlético 2
"- ,�

CLASSIFICAÇÃO
1° lugar - Guarani, Paula Ramos, A��, �iguei

rense e Imbituba, sêm ponto perard'õ:
'

2° lugar - Atlético e Bocaiuva, com 2 pontos per-
didos.

.

.

-. "

.

'

.

. GOLS PRó E CONTRA
Guarani - 3 a favor e 1 contra. Saldo: 2 tentos
Paula Ramos - 3 a favor e 3 contra. Deficit: 1 tento
Atlético - 2 a favor e 3 contra..Deficit: 1 tento
Boc'ai�a - 1 a 'favor e 3 contra. Deficit: 2 tentos.

ARTILHEIROS

Anastácio' (Guarani) .

Pitola (Guarani) : .

.Iacó (Paula Ramos' : .

Edro (Paula Ramos) .

Valério ,(Paula Ramos) .

E'rico (Atlético) .. , .. ; ; .

Lauro (Atléticq) : -,

NEGATIVO I

"Pavão, do Guarani a favor do Bocaiuva
ARQUEIROS VASADOS'

Domingo - Figueire._nse x Jmbituba, nesta Capital
Dia 9 de M�üo - Avai x Paula Ramos
Dia 16 df? Maio � Atl�tico x Figuei�e�se, nesta

Capi!�r e Imbituba x .Bo��!uVa,'�lll Henrique Lage .

,

Nota o.ficial n. 15-54
'Resoluções da Di1'eto;ia e elo Conselho Técnico:

a) - SOLICITAR .t.:ance,lamento da' Inscrição desta
Entidade no VIo Campeon:;tto Brasileiro
de V'oleibol por motivos de ordem finan
ceira;

b) - MARCAR, para qúinta-feira, dia 29�4-54_, o reiní-
. cio do Campeonato Citadino de

.. Voleibol,
Adultos e Juvenis, d���rmin�tlo ainda
que as rodadas

.

subsequentes se realiza_m
à.s quintas-fejras;

c) - ADIA!.!, p�a o sá�ado seguinte, a ródada do
Campeonato Citadino Juvenil de Basque

.

te,bol, mar(:a'�a pará 1.0 de nla:io pJ:_'óximoj
- CONF-IRMAR a ralização do Campeonato Cata-

rinense de Ciclismo a te:r lugar �esta 'Ca- .

pital, n,?s dias 1.0 e 2 de Maio próximo, na
, parte dfl manhã, sáb�do e domingo respec
tivamente.

Florianópolis, 26 de abril de 1954.
(ass.) - Nivio de Andrade, Secretário.
Visto: (ass.) - Osmar Cunha, Presidente.

''o'' •

"

ano.

Hcrário de praxe.
Só. poderão fazer

d�s excursões, os

De ord�1l1 ,dó Sr. Presi- qUl' t:stiverem quites cn'll

dente, (�onvido os Srs. aS'lI)· ::l resouraria do Ciube.
dados para a excursão. �\. F'poHs., 27 de abril de 19;,}4
neg{�ti('a, _q\le se realizará Luiz A.'Horn, Diretor de
'lO próximo'�ábado, dia 1.0 CaçÓl.

"COUTO DÊ MAQÀ..

.LHÃES"
AVISO

parte
sócios

---��!!J�.Q" �•.l!l
.

\
.

2
1
1
1
1
1
1

,

"

VO
PAYSANDU' FUTEBOL CLUBE

Recebemos e agradecemos o seguinte ofício:

"F'lorignópolís, 19 de abril de 1954 .

Sr. Redator Esportivo de "O Estado"

Levo. ao vosso conhecimento 'que em sessão reali

zada, f8j"�e-i!a<;!l j;.tQ}{a diretorja do Paysandú F.C., que'
dirigirá os destinos desta agremiação de 1954-55, assim
organizada:

Presidente -:- João A. Alves

Vice-Presidente - Walmor de Souza

1.0 Secretário - Mauriti Borges
2.0 Secretário - Nilo Elizeu da Silva

1.0 Tesoureiro - Nicanor Martins

2.0 Tesoureiro - José Meio.
CONSELHO. FISCAL - Dirceu Costa,' João S;

Pereira e Miguel Lopes
.

,TE'CNICO - José Maria da Luz Neto

GUARDA ESPORTE - Joél Alves

ORADOR - Luiz Carlos Brasil

COMENTARISTA E PUBLICIDADE - Maurílio Luz1
.

Sem mais- no momento, elevo
<

meus protestos de

J()ão A. Al1Jes' - Presidente".

A<; !j e 8hs. As 8hs.
Carlo NINCHI Giana Paul. HENREID - Hele-

Mnria CANALLE em: .na VERDUGQ - Lon
O FILHO DE D'ARTAG- CH�NEY em:-

.

•

'NAN I'A PRINCEZA-DE
No R:o.;r::,:l a: DAMASCO
Noticias da Semana. Nac. Tecnicolor

estima e consideração,
Maurity Borges � 1.0 Secretário

sé Lisbôa deroruulo em uma
no gramado do Campo do Esperança F.C., na Peniten

partida' dentro de sua pró- ciária do Estado ..
,

.
pria cnncha /

Dando 'sequêneia ao Tor
n�ió' Inter-Grupos, 'promo- clubes varzeanos de noss: C�dade para tomarem parte
vicio' pêJa Federaeão Cata- neste Festival que marcará l!ma época dentro do fute-

.. .;,. -". '-' ... � ,- ...

rinense de Bochas e Bolão, bol varzeano da Ilha. Os mais categorizados times 'da

�.eaiizararn,:�e.dià 26-do cor-: yarzea se fafão' representa; com s�as fôrças máximas.
rente, nas canchas do Co- Os vencedores 'de' outros Festivais lá estarão medindo
oueiros Praia Clube e Soc;· -

, força com novos rivais., .Carnavalesca Granadeiros '

da Ilha, as partidas . entre
- Com o apôio que rece��u a Direção de "O INVIC� .

o.Bíg Boy e Zig Zag e José TO" dos desportistas locais,. s�rão oferecidas �os vence

Li;;};lôa eDragões da Ilha, dores dos jogos, bem. como �o artilheiro do Festival, e

respectivamfflt�. ainda ao time que maior número de tombolas vender,� � '. �_." ,""'_' .

,Ni\�arti�a_l�al!z�da no� _?u o que melhor se.apresentar, com respeito ao unifor-
Coquêiros.: Praia - Clube' ..

T . b ilh t T f' Sonciní (Atle't'co)' 1.

.
_

. ., me, as maIS rlCas aças, os nlals· rI an es ro eus, as I l .

venceu as duas partidas o .

bi d 'M d Ih
.,' 'Aldõ (Bocaiuva) '" ' 3

Grupo Big B�y, Pelas .con-·
maiS co Iça as ,e. a as.. Alcides (Paula Ramos.) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2'

.

tagens de 575 a 516 e '56'31
E para maior brilho ao, Festival, p�ra que o públ�- f Lelo (Gl!;;Ê��LtDADE \iÃiiMA' . . . . . . . . . . 1

a 534 ,po�tos,' �pezar' dos c� do interior de.Santa, Ça!�rina_ s�iba de tôda a sua

I t
- .

g d' id d .

I "O INVICTO" f â

tôd Erasmo, do Guarani, no jogo contra O' Bocaíuva:seus e emen os

na.
o

Joga_j'
ran lOSI a

.e..o.
jornar

;

ara o a a su;a

de�PN·.erãdoiçh�' (�.lua'·ve"'.. ·

_

- .,

EXI}VJ;..�Ã,O

' .' - - ..
'

J ..........0.''''.- -. .. _li_
rem tudo o .que .sabem, cobertura, com O· seu corpo de redatores e seu Depar-

. i',

�a eanera dos -Granadei- tamento fotográfico,' numa reportagem completa. .

ros ,dividiram as honras da. 'Daremos abaix�' 'a. -r�lacão dos times que se 'farão _ __

.,

• �< '. JV,I.��S,qVE ArIT,_ARAM :!'!�!!!��������noite, os Grupos Jose Lis-
-' :

•.. ': �
�

. .;" ... .

- ;
,

''''' -

'lV"zC>', D' -

d II1..t
_ V L. �'. representar neste grandíoso Festival. Antes 'queremos. . "� .Oswal O' Sii;'lleh-a, ..l .

f--'. Da e' ragoes a ua. eu-;., .

; 1 . :,,_ J� '.�
•.,,-c.-ro.' _. _

a e; '. "nvml'a, 1 v�z ,!" ,t. _\., ,., "'I� ,�.
,_ . ,. I

, :�\r }.,.i ASPiRANTES.'c��l';a e.� . ',e �. '6 a 478, a Pila prin1eira vez clubes 'd�1 interior do El3tado tomarão .l
• ,

�' . •• "
-

1'«.," �L' b
-

d t F

'

1° lÚ'gar' -
.

Bopaiuvá; Paula Ra�os, Av�í, Figuei-'.',{,1_: lS oa" na _segun a par e em um estival em- Florianópolis. Para o Fe:;ti- rtH1Se e Imbitub.a,' sem 'ponto ptirdido�p$l�tJpa le)'ou"a melhor pe- vaI "O INVICTO" virão da Laguna os clubes Vasco da
.

.2°-1ugar _, Guaraní � Atlético, com 2 pontos per-r�."éoiítageÍl:l de ·498 a 492 o G d'" 1 didos. .:_'
.

,

G .'
D

.

-' all1a, ignamEmte presidido pelo desportistas sr. Braz
_ TUpO cragoes da Ilha.' -'.

t. '," P�ÓXIMOS. JQGOS
..fu-maiore b I .. t

Barreto, e o Flamengo RC., ambos clubes de m?-xima,.. . s o QIlIS as na . . "

/ �ea.ri';;'-Ka' do P�aiª -Clube, fo- _projeção no futebol varz�ano ?�queI� Cidade

ral�,Langé com'153· pon.tos, CI�be Atl�tico Indep��9,e.nte -; Barreir�s F.C. _
. 1V�a.�z�la. corri 152 -e' Amir� Pádua F.C. _: Juca do �oydj E.C. � Esperança F.C. _
conl';14� pontos. �m 10 bó- Invicto F.C. - Paysandú E-C. - Juventude F.C. _ Alas foram os maiores Maz- D. Trindadense - A D A'1" B b

.

J b "

,

. '. " VIm ar asa - a aquarazola com 80 pontos, Lange F
.

_.

P '1 _. .C. - Cruz e Sousa F.C. - Barao de Capanema F C€. au o com 78 pontos' e .'
.

"

.

Amin com 7ffpontos.
- Avante F.C. � Continental F.C. - Cruzeiro do Sul

Na Cancha dos Grana- E.C. - Palmeiras F'-C. - Ifaixa Azul F.C; - Flumi-
.

dEi�:os foram os maiores _ �ense F.C. e Florianópolis E.C:
lVÍp.zzola II com 146 ponto�,
Eurico e Braulio éom 139 ;;� x . x x

pontos, e Dôá com 137 pon- Relação nominal das pessôas homenageadas:
tos .. Em io bolas foram os Gove d

.

I
.' B"" h

"

. r.na or rmeu .or!l "ausen - Dna. 'Marieta _

ma:ores Braulio com 74 K d B
.

,.. .

•

A'.
on er ornhausen -'- Dr. J\derbal Ramos da Silva _pontos. Doa; Eurlco e Maz- ...... A • .'

�
,

• .'

-1' II 73 .

",amara MUlUclpal de Fpolis: - Dr. Bayer Filho - Drze a
.

com pontos. . ...�, "

Individualmente os pon- Paul�.oFontes D.D. Prefeito da Capitál- - Gal. Octa-
tos foraITl assim . distribui- dli9 Terra U�urahy - Comte. Duarte Pedra Pires _
d(\s:

.

-' :
.

:D1'. Osmar Cunha .:_ Almirante Carias da Silveíra C�r-
. ..

neiro.,::-",", 'CeI.
.

Pedro Lope.s
.

Vieira - Sr. New-
, tou. �à 'Luz Macuco - Presidirite da Caixa Econômica
'Federal _:_;: Sr. -Espiridião Amin - Sr. Dirceu Gomes� ,

Dr. Renato Ra"m�s da Silva"':'" Sr. And;é F. C�r�ê� � I

. l?roprietárlo da Casa Nair.- Sr.>M�rcal Ca�doso Netto
- Dr" Hélio Cal�d� Caldeir� -' Dr�� Olihtho Campos _

D.D: Secl:etário do I�terior e Justiça - Dr. Fernando
Ferreira de Melo D.D. Secretário da Educaçã�'-e 'S�úcTe .

- Sr. Presidente dO' C.R.D. - Sr. Hermes Soares _,
)1'. Romeu Sebastião N�ves":::':' Sr. Santino' A�drade.-·
:)1'. Dib Ch�rem - Direto� do Departamento de Espor�
es da I!iidio Guarujá - Lo�ut�r Acy Cabral Teive e

ladia�ist:Palmeira da Fontoura. �,
. Vrende-s.e

CI!UBE ���:CC:' TIRO �:d��1:�0, c��:cl�odac:::��� -:1�;i:..'I:iii!!!!!eil�Iii;II!!;!I.,.�II!!�!IIIq�!.:6..,.." de�;l:e�: J :��:r. mQbília

Vêr e tratar à rua Vidal
Ramos n. 38.

I:2ITZ
..� ,

. -

Precus: 7,Sv - 3,50
lmp. até 10 anos.

Ponar
As 8hs.

COLLEAN.,:

-.
""a-

No programa:
O Esporte na téb Nac.
J ': I?ços: 6.20 - :1,50
!mp. até 14 anos.

�u. é.n SHCW em:

O B�CO DO CRI:vn:
No programa:
Cine Jorna�. Nac.
f reços: t, 20 - 3.::;0
!;j�p. até 14 anos.

As 8hs.

Rory CÃLHOUN -

ll,y DOWNS em:

RIO SANGRENTO
No Programa:
AtuaL .'\Lantidà: Saco

. Preços: 7,00 --=- 3,50
ln1p. at� 14 anos

Venele-se
Vende-se um terreno

sito a Vila CeI. Lopes Viei
ra.

Tratar cõm o Sr. Dante
Bohetti, á Rua José Cân
dido da Silva s/no (No final
da Rua). ESTREITO.

(}A�lA.
.

. Vende-se ótima re'lindell
. eia à rue. Frei Caneca !1.

133.
Tratar com Olívio Val�:l-

'te Vieira na rua

Souza n. 59 ..
e

As 8lhhs,
Carla NINCHI - Gta-113

Maria CANALLE em:

O FILHO DE D'ARTAG-
,NAN

1\Jú progra:na:
Not.icias da Semana .. Nac.
l-'�'eços: 7,60 - 3,:10
Imp. at.é 14 anos.

CASA
\,'ende-"'e uma Ca·�. S!i.a

à Rua Ruy Barbos" )1(,51a
C é. ritaI.

'

. IufJf:naçõt's com (j r� ,
., f--Q
# ", ..... t.

,

I
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o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 29 de Abril de 1954'

"GREMIO tRUZE1RO D(f:s.Ul':',
," .

R�creafivo-Culí\1râl'-Espor'li,vQ
,

(filiado ao Clube 6 'do Ja-nei1ro-Es.relftJ)
��

-

SEXTA-FEIRA - DIA 3'0 � "BOITE A�UL" _ BIGSCHOW -'-- APRESENTAÇÃO DAS
-

CArfDIDATAS
À RAINHA DO GRÊMIO _ DANSA DOS CORAÇÕES, BALÕES E OUTRAS NOVIDADES."MliSICAS

ESÇOLHIDAS. VENDA O}3:,MESAS A CARGO DO SR. LIDIO SILVA AO PREÇO DE CRS.-30iOO. INíCIO
ÀS 22 HORAS.

- ,
.

.'
�

..J

Imobiliária- e ,Agenciament9_'IBMANDIDE DI. N. S. do ROSARIO
Canto":':I�' A. c. E S., BBNBDlfOf

CASAS A VEND,A:
FES'iI\'Ir)-,\DES 1 lE S. BENEDITO

Ótima residência construída de alvenaria, e/ 8 com

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

9 compartimentos; preço c-s 130.000,00.
1 conjunto residencial, tendo 4 casas independentes,

c.onstruídas de alvo e, parte de madeira, c/ insto sanitária,
água encanada, luz, etc. Local: fundos da Rua General
Gaspar Dutra _ Estreito - preço do conjunto, .

c-s 150.000,00.
8 casas de madeira, novas, bem divididas, ótima água;

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 e

2 de madeira, à Rua Coronel Pedro Demoro, esquina c/
rua Sta. Luzia; especial ponto para qualquer ramo de
negócio; com boa área de terra para construir; preço
c-s 370.000,00.

TERRENOS

I
5 lotes à Rua Tupinambá, por Cr$ 50.000,Oél.
2 lotes no Bairro Nsa, Snra, de F átima, por

Cr$ 150.000,00. "-

Além das propriedades já citadas, temos íambém.:
à venda, por preços baratissimos, inúmeras chácaras, ter
renos para lotear, pontos para negócios, armazéns bem
instalados, confeitarias, sorveterias, etc.

IMPORTANTE _ 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 _ I. A. C.; uõe
também à disposição' dos seus clientes, um Departamen-
to. de Construções.Plantas de Muros, etc.

.

-�.

Transporte de cargas -em geral entre Florianópoli.,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
.

Matriz: - FI.ORIANÓPOt.IS

Consrsóric em F10l:,)){,\-!( liso 25 de abril .Ie 1954.
ÉRICO fiOSA - Lo. Secre+á, .o

Flori'8oépelis
de

Expresso

ANDRADE & KOERICH

, ,

AGRADECIMENTO,

5

bar
-"'

pára �. a assísteneía
'10. centro da cidade, pára ,forma-se que o. promotor

l'e�eber: às manífest.ições d<1 Arnaldp de Sena alegará
multidão. Isso, entretanto, decisão contra as Pl"O\&S

não. foi permitido pelas au- dos autos. Ao chega- à Ca

torldades judiciais e poli-' .:a de Correção, D �,:in Es

dais. Acompanhado do pai cobar foi . recebido pelos
.) médico gaúcho Tristão Es- pre.sidiários com efus'von a

iniciado às 12'horas de sex- cobar. Décio.tomou a ca}'!_o haç,us. Entre seus campa

ta-Ieira última, prolongou- da Polícia, que o' conduziu nheiros de infortu li,\, f.le

:le novo à Casa de Cerre- conquistara profundas ami

ção. Ali o poeta continuará' -zsoes, pelo espirita d! con-

RIO, :27: (V,A.!) - O [ul
gamento de Décio Escobar,
que vem de ser

' absolvido

por' 5 votos contra 2, foi .0
l:UÜS 'demorado entre todos
os que já se realizaram em

Belo Horizonte. ,-Tendo sido.

De ordem do Irmão Provecor convido. o.S irmãos �
sentença, depois de 32 ho-

demais fre-is em geral para ó,;;: festividades do glo .ioso . ..

S. Benedito a realizar- se nr próximo domingo, 2 de ras de Julgamento. corno m

maio, e que constará dé .Missa de' Comunhão Geo, dicíado autor do assassinio

ral para os irmãos e fiéis às 7 horas. A's 9 horas Missa
festiva com ser�ão ao. Evangelho,

,
. do contador paulista 'Luiz

.

A's no�enas rr-alizam-rc diaria�en{e às ,19 ;�t)h';.
. I Go.nçalve� Delgado, ocorri-

Nas noites de 2, 3, 4 e 5 de maio havera barraqui- do em dezembro. de 1946,
ilhas à fl"f'�'e da Igreja em benefício da Caixa Benefi-

no Parque Municipal de
cento. .

.

BElo Horizonte, declarou o

poeta Décio Escobar:

"Nunca matei ninguém. TI
nha certeza de que seria re
conhecida, minha inocência,
'pwque confiava na JustiçOa
mineira. Todos os meus a

migos me abandonaram nes

Í' ,J hora. Só ficaram comigo.
Deus e minha mãe, que foi
,. meu anjo da guarda. As
úl';:çõés de minha santa mãe

.se até à meia-noite. A's 8
horas de sábado. reinicia
vam-se o.s trabalhos, que só

termínaram às 8,1;;> de' do-
·1

mingo. Ao ser divulgada a

detido, à espera da decisão

do Tribunal de JUStlÇ:t, !pl
ra o qual a Promotov-a Pu
blica apelará ainda hoje In-

'. er.iência de que deu provas
tendo, inclusive, organizsdo
no presidio

. Ul�, corpo de

t'j)allet". �
--------------------------------__----------

Iorarn ouvidas",

ACLAMADO PELA

�,.ta Conselheiro Mulra, 135
Fone: 2534 - - Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

xxx

Agência: - CURITmA
lvenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
E[\d. Te)egr.: SANTIDRA-"

Agência: ,- SAO PAULO
Ruo. Rio Bonito n. 1247

Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR

'p.�5$ OJ
End. Telegr.: SANDRADE

'.

mais dependencias do mo-
-

�'$C
(Agências no-Rio de Ja1'.ei1'O e em Belo Horizonte com ue' no. Forum Laffayeti: a-

tr#ego ituuuo ati São Paulo com a Emprêsa de Tran,·

,

II'
=ortes Minas Gerais SIA.) (.;(;' cou-se de Décio. Escobar

.

'y. -;;l ";,i:'��, _ '. � _,_:

"

CC��ÇOll_ a t�ib�t4Jr-lhe
�::._ 0UIIÃiífE TODD DfA

-

- - ---.;:. -.
I

-.- rll;:>lH_�esta.ço.es d:, :,!,'lpatla.

'������_:.�. "-:-..,�nOT.'·V;.fm.·fJa..

�"-- --- IrmaDd8i1-e� d9�",.-;J.- ·dos: p�S- ��:;=or�::::: 0p:�:,J."q:e
i .". '.

H I d C dad
Cporavam copiQsa:ne�ti" ;'"

•

,

•.;.;,: . ',11

'>D'�'".�,.,..
,

;·t·,
-

.' sos e ospila e'ari. e O:l0 queria mais falar à ÍJ[-

_ ��.':' � � .'� �'... �.

.

. Fundado em 1765
.. plf..'nl>a: _' "Es<!J.uet,!�mc., o_

<, __ � h" '"

.. -.. �. � . ELEIÇÃO DAS DIGNIDADES Jurh De�jo ,apenas ::lirigir.
-; 7",;:; De ordem do Snr. Irmão Provedor, para ctimpri- fHf; à alma minell·I;t' '(:0111 a

I.
,.. 7-

'.
.

-j menta dos dl'SpOS1' tl'vos dos artigOo.s 34 e 2-1. do Compro.-
,

.. . filE'Jlsagem de um,milH}ro'" I
A •

misso da Irnlandade, convoco. o.S snrs. Irmão.s eleiiol'es, e uz, tres quartos e qUlll-
ro.i então. que,. com umr-. voz

l?ara, nQ dia 2 de .maio, às 9 horas, .comparecerem ,no
. :al com galpao próprio

•'
' d I d d" f d d' l' 'i11 n:e e pausada, declamou " .

Consisto.rio a rman a e, a 1m,' e se prqce er a e el- Fira ,engarrafamentos.
� �ão. das Dignidades para o biêmio de 1954 á 1956. p"ra o novo o po.:m'l "J,'-

• Informo que é permitido aos snrs. Irmãos eleitores, '2é", de Carlos Dru'T,'u:cl de

..Fie não poder'em comparecer, ,por mo.tivo. justifiéado, !\hdrade. Décio. desejlwa ir,

DA FA!VIlLIA DE :\lí.il-:ILU ANTONIO PALYb I remeter ao snr. Irmão Pr�vedor-as suas chapas,' déntro atE à Praça 7 de S�c;:!mhrG,' f'llstal n. 361..

BOHl'OLUZZI de carta fechada e assinada (Art. 28 do. Compt'omis-

Hugo Bortoluzzi, Olga Palma Bor10luzzi e filhos, .50).' .

.
.

Antônio Palma e Latinha Palma. Martinho de Raro, Consistório, 15 de ahril de 1954:

Maria Palma de Haro e filhos de'publico agradee(·m co� José Tolentilto de Souza - Secret:.írio

movidos a todos quantos' manifestaram na 'ier�ível pre-
vação po.rque passaram com á lJerda .irreparável do _

inesquecível e adorado MURILO.
Queremos agr,adecer em particul.�" ao Rev, Padre

Jó'sé;Carlos Nunes:-diretor do Colegio Catarinense que VEN,DE-SE.sempre presente tomou as medidas necessaria9 e pelo .. \

acompanhamento do corpo a terra natal onde no tun1"ub Por mo.hvo de vlagem,. vende-se um quarto de ca-

preferiu palavras de conforto.' sal, esti�� antigo, composto de oito -(8) peças, por preço l7,30, no Instituto de Educação, Sala: 3°-G. 'Inscrições

Nossa gratidão aos :.:enhores: Joel :Mcurá, Dl". Geor- I
ele l;c�Slao:,.' ."

. r:
la Livraria Líder a partir 00 dia 14 de Abril. '-

ges Wildi, giasiano Raul Antônio. de Mello Branco, Dr'l·
\.' €r dlarJamente, das 16 horas em dlante, a J.tua \ .

:. Orientação: Pr�f. H�lio Barrtto .

Hercílio Pedro da Luz Filho, Julio da Silva, Tte. Hugo da] rUm os n. 50, nesta Capital.
de Souza, Gil Felicio, acad. Mario Bolman, Waldir Mar
garida, Egidio Meurer, Virgilio Natividade, João Hipo
lito, prof. Bebert Lebarbenchol1 Poeta e pescador ..Aca
cio com �etls três I'mãos, os q.uais demonstrando. elevádb
espírito de altruisl).10 ocorreram ao lo.cal do desashe na.

busca do nosso pr,mÚeaao desapa,·ecido. . :
Agradecemos de 'maneira especial aos' Uis. O.:; i,a1d::>

Bulcão. Viana, Elias Mansur Elias ti Plínio Morein.-;, pe
la valiosa colaboração que prestaram. ;

Agradecemos ainda aos Snrs.: CeI. Duarte Redra
Pires, Sr. Carreirão (funcionário do Telegrafo).. Ivo

Montenegro e Colégio Coração d:� Jesús.
A todos o nosso eterno· reconhecimento.

MULTIDÃO.

A multidão que, desde à"�
',2 horas de sexta-fe-re. '11) .

tava o salão do [uci c 111a'
.

ge-stoso "hall" de en�;_"ada e

, ."f.- D1�trtbuJdor

C. RAMOS S/A

Comercio, - Transporte.
Rua Joio Plrito, t Fpol"

��5�' "'I"P�OCUR:A-SE PARA
'.

ALUGAR
.

Casa no Estreito, C0m

co.ndução fácil',"-endo {Igua

Informando preço e Rua.

Resposta para Caixa

�J1 MI VESTIBUlAR
No dia 24 dêste terá início o. curso prepant('d() para

I) vestibular de Direito, com- aulas de Português Latim

� Francês (ou Inglês), to.do.s os sá�ados das 14,30 às

,

VIAJ� CONrO'QTAVtLMeNTt:
ii: CO�aA.O �Ul ,()O��LOg 1)OUCiLA� fJA

*
.

.
-

� ir ..�

•

. ,

Terrenos na Vila Florida
. (Estreito) .-'

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A

LONGO PRAZO SEM- JUROS .

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, 'de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA

Lugar alto e .saudável, e toda facilidade de condução. .
.Priviligiuda localização, nHS PROXTMIDADES DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE,

. assegurando valorização
imediata.

\

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

Peça hoje mesmo informações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Escritório: Edifício Sã,) Jorge, Sala 4. - Fone: 2-1-9-2.

..
�

. .

PARA AqUELES QU�
DESEJAM O . MAXIMO

EM CORTEZIA
. E EFICIENCIA

CASA
Vende-se ótima re"indell

<:ia à rUe. Frei Caneca_ n.

133 .

Tratar com Olívio Va.l�n

te Vieira na rua Cru? e

Souza n. 59.

Vende-se
Vende-se uma mobília

de Sala de Jantar.
Vêr e tratar à rua Vidal

Ramos n. 38.

CASA

\'ende��e uma Ca,'4, s!i.a

à Rua Ruy 'Barbos., nesta

(q:it�.
Illfcirmações com o To

, ;. U�5.
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lo'aU'ouraça-o da nova, lorel"a ,Matriz de, ,San,to \\;!�=O�:i�;a�s���:
te, muitos outros en-

Estev-10" em Itupo.ranoa ,'. -, contrarão solução fú-
cil e imediata. Se não

. -

'.

Clllllraçãu das' Dôdas de Prata da
..rara,aia .

�:c�::;:te�:s rnf�:
CONSAGRAÇÃ-O DO NO- da Paróquia, na intenção, de �,,9HJód,a: a u�na plano es- 1es produtoras se es- OS
VO TEMPLO PELO EX- todos os benfe itores da nova ,: cundárío, sobrelevando-se a tancarão, sobrevindo o

MO. K 'REVMO. SR. AR� Igreja; proferira � sermão .� ma.téria a,o esp�rit�, a iml_n�- desânimo e a inércia".
CEBISPO METROPOLI-, o senhor Arcebispo.

.

ralldade a decência, o VICIO

Quem falava assim Os já tão nossos conheci. vãudo os espírlt rs emprecn-
TANO D JOAQUIM DO- Após essas solenidades

'

à sobriedade, o deboch.e à
-

Z dos "Bandeirantes das, Ar- dedores., .

, -, 1'130 era aratrusta.MINGUES DE OLIVEIRA religiosas, será oferecido
.
virtude, a desvergonha ao·

'o,,, tes" apresentai-se-ão à So- Hoje, das n às 17 horas,
_::_ ESTARÃO PRESEN- um almoço ao Exmo. e Rev- caráter, tem especial signi- Era o, sr, ,,}' IrIn� ·Bor-

ciedade Catar.inense, lima estarão. com sue éXpOSIo;ÜO
TES ALTAS AUTORIDA- mo. Sr. Arcebispo e demais ficado a Inauguração de

111haU�en, quando can-
vez mais, oncantando I)ê_ de aquarelas, desenhos eDES CIVIS E ECLESI- autoridades maiores pre- u�:& nova .Igr�ja, ,I?ois qu�: didato ao Govêrno do' olhares curiosos e íneenrí- óleos, com motivos dos FI'.'

ÁSTICAS _ PROGRAMA gentes. A' noite, solene a-
"

A Igre�a' e a exal.ta�ao ,Estado, De par com es- u.dos do Braril já visitados
COMEMORATIVO - bertura das novenas de dos - sentimentos �nstaos lsas tiradas, nas quais Major 'ortolàto (São Paulo, Minas Gerais,

OUTRAS NOTAS. maio, com sermão proferi- . de todo um 'Povo; e a

eX-I' f' f P 8 I b Paraná e Santa Catarina},
do port.Sua Excelência oRe..: pressão alta de uma cren- O povo con ,IOU, . ez '. o,m D O .'1 tb I �l�ças a genn ,_:::a e as a '�)1_

verendíssíma,' o senhor Ar- ça sublime; é o atesta�o e- ;�romessa� �Ira O an- Foi nomeado, por' Decré- ções do sr. Osvaldo dos Pas-
cebíspo. loquente de uma imor- Ites: asfaltaria estra- to do sr. Presidente da Re-

5'",S Machado, no Lux Hotel,Engalana-se a cidade de
Domingo assistirão os fi- reredoura tradição; é a

i das, eletrificaria o E:-;- pública, assinado. na Pas- Essa exposicào, como tau-Ituporanga" para a_s festivi- éis missa rezada pelo se- valiosa herança, espiritua1 tado faria baixar o ta de Guerra, em 12,do _cor- tas outras levadas a efeito,dades comemorativas da nhor Arcebispo, às 7 horas,' que legou aos contempôrâ- �, ,t' d id rente (D,O. de 19), por ne- 1 f' Iíd 1 d,

_
.

'
.

d d de vi
CUS O e VI a. . .

- ,uu ma 1 a(;,�s e exp&n·,inauguração da Nova Igre- às 10 horas será celebrada do acabamento. Encimada neos a pie a e e Vlrtuos�S , H' d 'b
- cessidade do serviço, para sác artistica, brscando crí atM

. d SE'" !.
'

, I ., f'
- o]e, passa os mab

, a' .-ja atriz
_ e_ anto stêvão missa solene, com assístên- '01' duas esguias torres al-, ancestraís; e a con irmaçao

d trê 'd

1,erVIr
na 16 Clrcuncnaçao un a pintura aj�:al, especifi-e das Bôdas de Prata � da cia Pontífical, pelo Revmo, �al�ca�; altura de 52�" es- 1€ urna convicção, da Ver-

I
e res" anos o seu de Recrutamento, com séde

ca, apoiada sôbre as-tr idi'Paróquia, que tiveram íní- Padre Provincial da Ordem tende-se, no comprim�nto, jade, q�: so�re�iveu _às I �lf:�go�rerno ,e, da ,sua .iesta Capital, o Major da çôes da legitima paisagemcio dia 27 de abril corrente, dos Frades Menores, ouvin- por outro tanto e na largu- oerseguiçoes e a dlfa,�aça�, ,Jne�cIa administrativa, Arma de Infantaria, FOR- brasileira, tão «xuberante eestendendo-se até o dia 3 do-se sermão proferido pe- ra máxima .atinge 27m, ten- �'O ferro dos ,SUph�LOs',a lesta acontecendo o que TUNATO FERRAZ GO- tão pródiga L10 originalida-de maio próximo. Das so- lo senhor Arcebispo. - Pe- lo na fachada 26,52m. torça, da mentira e a p:o- foi ,previsto: as fontes MINHO, sendo, em conse- eles.Ienidades vasto programa la tarde; às 14 horas,' ha- A -nave mede 42,10m por pria natureza humana; e aI d- tor '

t . quência, transferido do
f· I b d I C

,-J

d ité d pro u O as, sem rans-
1 o B �.o Professor Robert Ta-

01 e a ora o pe a omissao 'verá Crisma, 20m de comporta, livre de �SI_,erança as Vi orias o,
t Quadro Ordinário (4 .

•

Organizadora, em o qual- .

No dia 3, dedicado à San- bancos, 4.000 (quatro mil) bem, pela virtude; sôbre p I�rt�s,
caem em es ag- C,) e incluido no Quadro tin e aos seus incansáveis

destacam-se o Exmo. Pre- t� Cruz; Sua Excia. Revma. pess(:,a�; s�nta ,! c s, 1.600 ((101".,
'

'_ !l�çao,. estanca��se, Suplementar Geral. alunos Cláudb Pantzer, C()�
f_eito Mun,icipal, senhqr Jo- 'oficiará missa de despedida, (mil e Séiscentos), A' nave Saber-se que mais uma 1- 30lJrE!vmdo O desammo O ESTADO formula ao '.ctf,� Pourtan e.Memen C n.
ão Carlos Thiesen e o Rev� E' feb:.:il o entusiasmo do -côa-SE' a/luz ab'avés belíssi- ��l'e;a é qlevantada, é saber- 'e a inercia: Major Fortunato muitas te- ,:\).�as. O EST/\DrJ felicita!1.
mo. Padre Vigário da .

Pa-
povo cristão do Município, mos vitrais apresentando :;� 1 qu� n.em tudc

_

e�tá per-! Verbas que deveri- licídades nas novas funções C ('h'S, deseja j', anco êx .• 0

róquia, Frei Achilles Klo-:, que acorrerá em massa pa- m01:vo� bíblicos, de notável J[(,O, e dIzer·,> .. , el!Íun, que,
.am ser aplicadas na com que vem de ser distin- �m mais esta cx?osição, a

chner ofm.
'

ra partiCipãr das ansiadas arte e primoro_:n:::ente es� .Ipesar do triunfo das mili-I t
-'

d
' guido e se congratula com a qual, estamos CErto, fic':ll:á

Iniciando as solenidades, ,;olenidades que, além do colh�dos; são de pr.ocedên- dades, e da pros}Jeridade da Ires audraçao �s I_l0ssas Hia C. R. pela ótima aqui- ri' _wada em qUI ntos � 'v'b:-
abre o programa o tríduo da

. de"honra, e ao agiganta-' estra
,

a s, crImInosa- !"'.·Ga-o'. I tarem,il'signe representante cia gaúcha, fabricadas em -
-de missas e novenas, de 27 Igreja, Sua Exéelência Re. Pôrto Alegr'ê n;" ofici.nas mento dos po.:lE.les nas mão .. mente abandona das

li 29 de abril, rezadas aque- verendfssima' D.: Joaquim -de Eduardo Peu,ker e f o dnSi�áus, é d-� ('orifiar-se no desde 1951, estão sen
las nà intetlção. do falecido Domingues de, Oliveira, ram' ofertadas por "diverso!' .

';Jcesso dos v�'�C::::d_eiros, va- do divididas em parceP', Frei Gábriel,
-

primeiro MD. Ar'c�bispo Metropolita_ fiéis -benfeitores residentef lcl'es, no valor da honra, 'na linhas irrisórias paraVigário da Paróquia de
no 'de Florjanópolis, dos '10 Mtmicípio. hUlradez da Lonestidade, obras que ficarão, aoSto, Estêvão, na intenção Rever.endís�imos �enhores As altas pareces, orna- pCl'que ainda hú, FE'!

f d ddos Reverendos senhores ·Padres, acun'a nO,meados, (Ituporaiui8, 19-4-95_4) fim deste mal a a o
(las intelnamente por meia- � ,

Padres Vigários e demais contarão com a presença de coLhà, dóricas, de finos govêrno, apenas nos

sacel'doteps q�e j.á trabalha� altas autoridades civis e de 01 n',itos ncs capitéis, são TIM • • • aliAc,er,p'caevs'I'men''tapa-o dasr:Ul) na aroqUla, e em ilustres personalidades do bem acabadas pela pintura �honrq d€ St_o. Estêvão; nas l�'lundo sociál e administra- 'lis_a�d.f'�côres _su.a.ves em- -Juizo �RÉ-:FINAI:. -I1�stnitl,as,' , promessa de-
L -,.Jl:0Jl:enas...Siitp1� ,"':W""qge"

.

1!."StãCfo, ães acan o· 11!·ánonia com a decoração t d
to-

"- ' •

,t.magoglca que, o
.
oscial o Rey-' o. Monsenhor

se dentre essas, especial., simples e de apun'do gôstoPa'sco·al G Ll'brelotto MD �

Os mel'os udenl'stas esta-o pensavam ser ponto d,e.

-,' :rlente convidadas, o Exmo, est�1ico: O fôrro de largas
'

Visitador Diocesano de La- Sr. Dr. Nerêu de Oliveira quadrículas, em relêvó, en- caprissaltantes. É. a conven- honl'a para o govêrno
J·es. -

P I P d d d' (/- ção. Todos alegres- e conten- udeni s t a, resume-seRamos, rec aro resi ente �ern;7a
_

as a .ois !ons cre- -

No dia 30 de abril será da Câmara Federal dos De. �l1e e pinhão) é as nuances tes da vida. T9dos cheios de num
'

c�lçamento . hu-rezada, às 7 horas, missa na putados, o Exrrio, Sr. Go. das ogivas (em grená) que esperanças. runs apresentam .morístico. de' treehiintenção do Exmo. e Rev- \'ernador do Estado, o ,Ex. t.:>r:r.am as entradas das ca- votos (de boas vindas) pa- nhos §ub-mínimos, ini-mo. Sr. Arcebispo. A's 16 S D D b d 1 1 t
. ra os outros. Mas voto demo, r. r. esem arga OI pe as a erâls para a nave ciado nos lugares maishoras terá lugar a recep- do Tribunal de Justiça do ,�en'.'·al e desta para o al- 1,erdade) q�te é bom, nin-

ca-o Ofl'cl'al de Sua Excele"n guem"
.

promete para nl'n- cômodos, Ali nas-Cam-"

-

�s+ado, o Exmo. Sr. Presi. tar,_mor, e o pis/) em marmo-
da Reverendíssima, que 2entc c'la Assembléia Legis. rite, télmbém em dois mati- guem. Todos cordialissimos, pinas pode-se ver o quefoi o fundador da Paróquia lativa Estadual, os Exmos. zes: ,ueme e cinza-claro. �em pensam que terão que será' essa pavimentade Sto. Estêvão, há 25 anos. Srs. Prefeitos dos MunicL A numin�ção i1oturna, é passar duas vezes pela Bi- ção: há 3 mêses arrasUma grande comitiva a- pios de Lages, Bom Retiro, feita por lâmpadas fluores- blia: Muitos serã� os indica- ta-se a paralelepipedi-guardará, na IQ.calidade de Nova Trento, Brusque e Riu �(ntf'G_ bem disFcstas e em dos, poucos serao os esco- -

d 200 tB d R' d B - 'd . . f zaçao e me ros.arra o 10 os ugres, a do Sul, o Exmo.. Sr. D:t:, c.'rande número no vasto lht os. Essa a pnmelra a-

D 18 'I" tchegada do senhor AJ,"ce- Juiz ce Direito da Comar.- �et�, rroporcio�a..,cio 'uma se. Aí começa o já começa.
os qUI orne ros

bispo e no subúrbip de Vila .::a, o Exmo. Sr. Dr. Aderba\ vi."ão mar�vilhosa da Igre. Depois vem a· segunda, fa- que ligam a Capita� a
Nova, disposto em alas, a· .Ramos da Silva, o Sr, 'Dr, JH, fiHO só no S2'U interior, se: Muitos serão os escolhi- Santo Amaro - des
presentar-se-á para formal' Promotor Público da Co. .::omo também, e mormente, dos, poucos serão os eleitos. (ontados os perimetrosa guarda de honra do insig- marca� o Sr. Dr. Delegado do octerior, cO.TI as largas Aí, então, os que foram in- urbanos de Florianó-ne visitante um esquadrão Regional de Polícia do Rio ]�me1as ogivais, rasgadas em dicados, mas não foram es- �)Olis, São José e Palho-de cavalarianos, vistosa· :1.) Sul, e ás ,autoridades lo. estreitas vidraças, lateral- colhidos, gozam os que fo-

2
.

-

(�.a - nem mQsmomente travestido, e que ,;ai'�. - Espera-se ainda es- mente e na hchada feàri- ram escolhidos, mas nã,o fo-
coristituirá inédito espetà- teja presente a Imprensa, cameri'te ilumi�é:.das, asse.' ram eleitos. No jogo con- (dois) estarão pavi
culo, de

_ especial' realce, �onvidl',da na l�essôa dos melhadas aos tubõs de -res- vencional, muita vez, é pre- ,1l1e�tados a� fim do
nesta cidade. Conduzido 5whores Diretores de "O sonância de gigantescos ór- ferível rodar antes, que nem' governo

- bornhausea-triunfalmente até 'a Praça Estado",'a "Tribuna' do Po- gãos.
.

oWaldir L. B, A. Busch. Fi- Ino,Frei Gabriel, ali será sua vo", "Nova Era"" "Guia I "�I
* *

ca,�r (como êle) lambendo. os I . � magno problemaExcelência Reverendíssima Serrano" e "Rádio

Miradorl'
. * "'. vlâros, de fora, com vonta- 'dos -transportes como�audado pelo Exmo. SI. de Rio do Sul". . E es�a )uz-; que se_ escô.a de de entrar. Mas, a conven- " ,

, '

Prefeito Municipal, que lh,e * * d'
.

1 f'
. • <,," >, -_.' t' í M't g 't·e se ve, esta sendo enca-,

os vitraIS \: o TonbsplclU çao es a a. Ul a en .

", ,entregará na ocasião a Cha_" * da Igreja, sublinhando' "a
.

C;mdidato é desperpósito, )'ado desse leIto, como
ve Simbólica -da Cidade, e A NOVA IGREJA n1«gestosa Cl'UZ,' -qlre, sen- Todo mundo confiando no puro e infantil engodo,pór outros oradores. MATRIZ c!o.lhe adôrno, rr."ais pareC'e prestígio imenso do Govêr- Para ludi�riar os in-
No s�bado, dia Lo aé Idealizado pelo Revmo. ser o esteio-,mestre da gr�n· no. Enquanto o pau vai co- cautos, Para tap�ar o'If,aio, serão levadas ,a efeito Pe. Frei Arthur Kleba, ciiosa. construção, fala de mendo, as consequências pOVO, Que resolvemas c�rimônias de Sagração ('fm, ex-Vigário da Paró- uma crença e ât uma tra� vão aparecendo. O bar�lho dois mil metros calça-da Igreja e do Altar-Mór, I quia de· Sto.. Estêvão,. foi diçí'ío rÍülenares, de um sen� no chateau começou no ]or- d '

d 5 600oficiadas pelo E�mo. - Sr. o novo Templo planej�do timento e-'déuma convicç�o nal governista. Ontem. Re- os e maIS e, a

Alcebispo, assistido pelos p ..:-lo projetista S,n'lão Gram_ e ce unia espenmça, que se forma geral. Nova direção. bandonados aos bura-
dtmais senhores Sacerdotes lich, de Blumenau. tendo a traduzem numa palavra: .Nóvos redatores. Começa- cos e aos atole:ros?

:';�

construção sido iniciada em FE'! ram trocando idéias e aca� Diga o povo,fim de 1948. ,Nos m:-0mentos atuais, em baram trocando nomes feios.
A majestosa Igreja, ta- ql1�, dum modo geral (tris- Se houve racionamento de ()"'!)�""'() ()'_'()i tlbada no estilo "ogival-mo- te e infelizmEinte assim é e bofetões, �lo menos algun� gendo! Gente de prestígio'

demo", apresenta interes- S2 sab�), as 'boas ações e ,a levaram_bons ponta-pés, E imensissimo, anda por aí Isanles e belas característi- edúcação, espiritual, a prá- -o Cosmorat;ita acabou. Se' com cara de quaresma. A
cas de arquitetura que lhe ,tka dq bem, o mnor ao pró- ninguem não no lia, nin- primeira vitima foi o jorna
dão um mixto de delicado ximo, �tehiv�,;:lo do homem guem não pô-lo lerá mais. lista, Tadinho! É semp!,e as
e fortalez�, ao que s� jun- 'as dêvJ.��S" alturas dà digní':'
tam a ,simplicidade' das li- dada e��a'decên('ia e da mo-

'

nhas e O· anôjo grandioso, raJ, 'S rê'ligião'e éi alma, são
�. ,-':� . :

Reportagem de

H. de G, Lins

pi.-esentes, contando-se, 'd�n�
ire, êsses, especialmente
ccnv,idaqos, o Revmo. Pe.
Frei Heliodoro 1YIüéller,
ofm, MD. Provincial dos PP.
Franciscanos e: o ,Revmo:
Monsenhor Pascoal

-

G. l..i
brelotto, DD. Visitador Dio
cesano de Lages. - Em se

guida, oficiará a missa fes
tiva O·Revmo, Pe. Vigái'to

sim:' o mar briga cóm o ro

chedo e pagam os ostras: , .

.', BUM

Agora é cin�a, como na can
ção momístt:ca. E assim co

meçou a· c�nvenção: -desel�-

...

Florianópolis, Quinta-feira, 29 de Abril de 1954
-

,

"Bandeirantes das Ar·
Luxtes' no

Lot�ria do Estado,
HOJE:

CR$ 200.000,oq

COMEÇO DE HISTO'RIA
Em júri, composto de 25 jornalistas, por inicid'

tiva de Pedro Gomes, da Manchete está julgando os

parlamentares fedcrais. A singular enquete, apon�
tandü os nomes d')s representantes por bancada es-

-tadual, ind;,ca os a,l;e devem f.:er reeleitos e os qu�
não devem.

Até agora apenas dois d'�rutados lograram U!ll<l

decisão unânime do conselho de sentença: um obte
ve todos os votos contra a sua volta à· Câmara e

outro obteve também todús os sufrágio" a favor ela
sua reeleicão. Francisco Macedo foi o recordi3r.a
dos votos

J

contra, Quanto ao nome que foi consa

grado por unânimit:hd,� pHa a reeleição, não é pre
ciso esclarecer, O pevo já o conhece. Mas para que
os jornalistas palacianos não aleguem ignorância,
apenas por isso, informamos que êsse ilustre depu-
'tado pertence à bancada catarinense.
ENTRE PARENTESIS ENTRE PARANTES

Tinha escrito o que acim� ..está quando o mano

Jaime entrou aqui na redação e meteu o olho bobo
em cima do que tinha escrito. Fingindo-se a quo, êle,
que é assiduo leitor de Manchete foi metendo as

perguntas e xecependo as respostas:
- Quem é o reeleito por unânimidade, da ban�

cada catarinense? E' o Wanderley!
_;_ Não! O Wanderley não passou no exame!

Esse juri é muito severo!
- Então é o Plácido?
...:. Não! O Plácido também foi ao páu!
- O Rupp, então? </

- Quem? O Rupp? Esse quase teve unânimi-
dade contrj.l! Do teu partido, da U. D. N"
não se salvou ninguE1m!

- O Jorge não foi recomendado?
- Foi!, Mas êsse não é do teu partido! Se fôr,

é Jlovidade que, lá por casa, já tenha pousa
do um águia,branca!

''FIM IYA HISTO'RIA
O único deputado até agora indicado à reelei

ção por unânimidade, por �sse severíssimo juri de
jornalistas, foi o preclaro barriga-verde dr. Nerêu
Ramos.
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