
"lo povo ludo foi prometido e nada, nada .mesmo,
.

foi :cumando. O que se faz é
.

justamente o qlLe se garantia -não·' ser :feito· e .0 que não se laz
é

.

justamente o que devia ser feito"
Neça» o enorme descon-, esboçou a luta política, es- ETn,ilio EngeL, por quatl'o I DE GOVERNO

.

QUE A- rdtesto é incisiva, clara, ob
tentamento que vai pelas I

tão a abandoná-la, Ainda ve,?es; foi eleito, por unâ- PRESENTOU AO ELEI- )etit'/+, direta, explicando
fileims udenistas, seria ne- ontem em, em Tijucas, o sr, nimuuuie, Presidente da! TORADO, AO POVO TU- que no Se_lL ato há mais do

ga1' a evidência do sol de
I
Rodolfo Buch.ete, nome por Càmar« Municipal de São DO FOI PROMETIDO E qíi.e coragem e si1we1'idade:
/ .

.

cada dia, A causa'lJ.l'i111eira todos estimado e querido Bento do Sul, Bastará êsse N/iDA, NADA MESMO, há um nunulamento da

'desse descontentamento es- naquele münicípw e mem- fato pam evulencior-Ihe o Foi CUMPRIDO, consciêncui, inspirado pelo
tá no ruidoso fracasso do bro gmduado do diretéru: ,,!to conceito em que é tido ' tlesçosto do povo" que on-

gOVêl'1W iulenista, incompe- udenista. Hoje, é v' S1', Emi- e a correção com que sem-I Com a enel'gia e a ve:a- te1n deu a vitória ao parti
tente pam resoloer os mais lio Engel, pl'ócer d« inegá- Jj1'e se h01L�e no desempe- c-idnde dos que não p1'OCU- , do Que era o seu, e hoje de
f1'iviais problemas cidminis- »ei prestígio popular em lt,ho do mandato p�pular, mm enganar-se a si mes- :'" está completamente di

t'I.divos e totalmente per- São Bento do Sul, »eretulor Agara, decepcionado, aban- mos, proclama que concor- -orcuulo, desiludi!lo, em de

didv na politicagem gros- eleito p01' esmagadora maio- dona a V,D,N, e, em .im- dar 'com isso que aí está E' �a.lldada".
seira e sem altura a que se ria no distrito de Rio Ve1'- p'l'essionante man i f e.s t o, SER CONIVENTE, e se Damos a seguir, na inie

entl'egCJlL desde 1951. O· re- snelho, onde é chefe incos- 1)1'esta conta ao povo do seu desliga da U,D.N" esperan- 91'(\,'"o mehwrável documen:

flexo tlesee estado de cOisas testável. Homem, probo e qesto: "A VITORIA UDE- do que a sua decisão sirva tu, já profusamente espa

aí está: elementÇ)s prestigie. respeitado p01' todos, pelas NISTA DE 1950 TEVE POR 1=ara chamar à razão os ho- ' lluuio em São Bento de:.

sos e de tradição 'nas filei- .mas atitudes e pela sua fi1'- CAUSA PRINCIPAL A me-ns que mantêm as res- S1Il, em boletins que causa-

1'OS da U, D, N" tão logo se 'I11.1!�a de caráte1', o vereador BELEZA DO PROG_RAMA jlo;rsabilidades do poder. ram a mais forte e viva im-

A linguagem, do seu ma- pressão ao povo:

Escravo apenas de minha consciência e

dos meus deveres para com o povo, que me

honrou com a sua coníiança.. elegendo-me
Vereador, venho hoje, passados tres anos

.
de

desencantos e desilusões, tomar de público
uma decisão: a de afastar-me irrevogavelmen
te dos quadros da União Democrática Nacio

A mesma sinceridade de propósitos que
me atraiu para êsse partido faz com que

'

eu,
agora, o abandone, para ficar em paz comigo
mesmo e ao lado do povo.

.

A vitória udenista de_1950 teve por cau
sa principal a beleza do programa de govêrno
que apresentou ao eleitorado. Ao povo tudo
foi' prometido e nada, nada mesmo,' foi cum-
prido.

-

.'-��MIIIIIt<� Depois de três anos de poder, se dermos,

'O" .. D�' "
um balanço no que foi feito, observaremos

, •

m••1 _ntllo !I. que os compromissos foram esquecidos e que

,:
rio eI. $. C.t_r..._

"-, o que.se faz é justamente e.que se garantia
A"o XL não ser feito e q"ue não se faz é justamente o

I .

'

"II, ,_

I que devia ser feito. Aí estão as estradas in-

I N. 1'.884 I transitáveis e o interior completamente aban-
_ I>(��'_'_"" donado .
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CrI '1... Concordar com tudo isso é ser conivente.

•
Os compromissos que assumí não eram e nem

Ser'ar de'cre'tado bOle podiam ser para apoiar essa ordem de coisas..

Para explicá-la ao povo, não tenho e não en-

.

'

"
contro argumentos fór;)' dá, mentira. E entre

"D��03�r����:', • ::!�:, �:�s �:i::{áãr�o�:í:i:o::� OS DIOVOS; U-IV'e-IS' fI'O salarl·o' '11-0-110 �:s��::;�:� o povo e afastar-me, prefiro es-

dente da República vai assi-I rcdo o país, nas bas�s pro-
- U _. Desligo-me, portanto da V.D.N., por es-

,,- - - - - - - - - - J - - .......__.......- - - - - - - - _. p.istas p2,las comissões esta- .nento geral em' todo o país, ma.ormente 'o "quantum te meio, esperando que o 111eu gesto sirva para

ífssêitiliTã
-�

le-g-isiUva,.·
h

��c-- Ui , ���:���:JCo >j,�:�������!�'���- '�;���::J:���N� �R9- I�,�,"��i�:;:� s�: j�:ap��li"z: . chamar à razão os homens que mantem as
, . ','. ::r . l:�spnns�ilidades do' puder. Filiei-me à U. D.�-----...,...-.......,,_ [ue apuramos em forit€ au- :'flABALHd" )

, , -

MÓ',30 (V,' A!. - A i O Papa ah,ençtl
N. pára serviro povo, de cujo meio saí e para

_ cuio meio volto, tornando-me solidário C .....l1Estamos também infor- :l'OPOSIto da fixação dos no·
I CH>AlJE DO VATICA- J U1

nados-de que o presidente /0>' níveis dQ. salário míni-, 80, 30 (U, P,) _ O Papa
os seus sofrimentos, com as suas desilusões e,

Ia República determinou ao ,<)0, que, �crãQ decretad�E; I Pio XlI �é apresentou, on-,
com êle, esperando dias melhores para nossa

r, Hugo Faria, como titu- «lo presidente da Repú- tem, .na sacada de seus a-
.

terra. Este meu ato é mais do que um ato de
lar interino da pasta do )I!ct'i; Õ iTlinisiro Osvaldo ptlsf'ntos, que dá para a ,c�ragení e de siilceridade: é um ato de cons
frabalho, que providencias- \ranha" embora sem anteci- ;'<1(;a de São �edro, a fim ciência, inspirado pelo desgosto do povo que.,e a feitura dos respectivos ;X\1' expressam�nte que a k Ji"tribuir a bênç� a- d

_

ontem, eu a vitória ao ,partido que era o meu,,tos, pois, como antecipara, tabêla apresentada pelo en.. 10,,!,);ica aos peregrinos. '

1
-

I d T b Ih e' hOJ' e dele estú completamente (11·\TOrcI·3(11n.,,üdustrialização e exporta- I ieseja assinar os· (ecretos tao titu ar o ra a o, sr. ":ntrt .êstes figuravam cos- � v.,

desiludido, em debandada�
Vindo do povo, para servir o povo, fico

cüm o povo.
" Rio Vermelho, 23 de Abril de 1954

EMILIO ENGEL
(Firma reconhecida no Tabelião
Ernesto Diener).

I"

DIRETOR iRu&.nl d.
IArruela R_mOI

IElENTE t
Demin,ol .F. i
d. Aquino' ,

•

o Dia do Trabalhil. M'ándio
ea, Cemissãe de Saúde. Netas

Sessão de 30-4-;>4, trito Naval. O senhor Nel

Presidência - Oswaldo ':011 Rosa Brasil, tecendo co-

Rodrigues Cabral. llentál'ios en1 forno da nova

[,olítica cambial, que veio

[JI'ejudical' sensivehTlente aSecretai'ia - Lenóir Var

gas Ferreira e :&lpídio Bar

hosa.
EXPEDIENTE - Ofícios

do Comandante 'da Polícia

Vr_ilital' do Estado, Delega
do do Instituto de' Pr�vi-

�ão da mandioca em nosso

país, notadamente em San

ta C"t��'ina, grande produ
lO. d� mandioca, propondo
) (:'1VIO de telegrama ao Mi-

(10nci� dos Servido(es do \isI61':.:) aa Fazenda no sen

Estado � Diretoria de Ter- .ido d,? que fosse estudado

ras c Colonização, todos em ) 1 :'d,Ít'stamento da taxa

2gradecimento pela comuni- :amhial para o produto na.

cação feita pelo Legislativo, ::(�m)], R fim de que não f�"
sôbre a eleição da nova Me- �'�":JC prejudicada a próxi
s::! para a presente legislatu- na safra e pudessem· os pro·
1'a. Hora do Expediente, Fez ;:h.ttores, concorrer com ou

uso da palavra, o deputado ';'d, pZlí�:es produtores, Foi

Bnh.ia Bittencourt que pro" lpr,)V�dc o súbstitutivo a

poz o envio de telegrama [.ll('é:E)17:tdo pelo dep, Fer
ao PrEsidente da República, .1anclo Oliveira, ao telegra-'
Ministél'iD do Trabalho e na e]Q clep, Schneider, ex

Delegacia Regional do Mi- 'êl1dendc, a medida pleitea
nistél'io' do Trabalho, con- da éôhre a instalação de Co

gratulando-se com traba. IEj.oria" Federais nos novos

lhadores, pela data' consa- ,1�I:nidp�0s, em número de

grada ao trabalhador, Em qllinzc,

�ome d� ha,ncada udenista i Comissão .de, S�";'de �ública
faku o deputado Enedino I .

e AsslstenCta Socwl

Hibcil'o, apoiando a mensa-I Logo após a sessão plEmá
gem e apresentando aditi. I

1 ia, instalou-se"ã Comissão

vo, no sentido de extender I d,e �aúde ',Pública e Assis
(> voto de reg-ozijot a União: tencla SOCIal. Presentes os

elos Trabalhadores de Flo- dEputados Bahia Bitten-
1 ianópolis, F�lou também court - Fernando Osvaldo,
sôbre a data, o deputàdo de Oliveira - João Ribas
Braz Joaquim Alves,' O se- Hamos e Barros Lemos pre.
lohol' Francisco Mascare- cedeu-se a eleição para OI:.

nhas solicitou a inserção ein I ::argos ,de Presidente e res-

ata, de UJTI voto de profun� pectivo vice," "

do pesar pelo falecimento l Foram eleitos os senhores
do Cap, de Mar e Guerra, I deputados Bahia Bitten
Armando Pina, dando-se ci- ,�ourt e B�rros Lemos, res�'
ência da homenagem póstu-l pectivamente para os caro

lna, à família do falecido, e ;os de Presidente e Vice-
'ao Comandante do 5° Dis-I Presidente

,
'

,

1

Goulart, é que será adota. :Gn iquenses, que tro'.lxe-,
Ia, afirmou o seguinte ,à i '1'11 de pr�sente ao Sumo I'C];'ortagem: ')yntifice uma est;itua da
'Meu parecer é fundado ,li, g� 111 de ,Ujarras,

la üssiduidade e' na produ-
/

tiviclade do trabalho, sem
'{)....(l._.()....()�(l_,

as quais todo o trabalho, * Hoje é fer:ado UniVêr
bem ou mal' remunerado, *�, sal e 'Nacional, de.:lica-
será inflacionaria e virá 30 ao "Dia 110 Trabalho", L · EI· '1 d "E"prejudicar (; plano econô- .3ão as1classes trabalhado-

......�.!=j-llie... ' �_!,I()ra, e ,mergência:l1ico e fin'anceiro do gover- ['a�, se engalanando festiva- _ _. '.....
�-

t1:iE-nte, não só no Brasil, co- . RIO, 30 (V, A,) - A

lHO em todo o Universo, -on- nurci&"se para dentro de
Je a civiliz'ação se faz Ím- PC'UCrlS dias, a promulgação
p;�rar, simbolizando assim da Jei eleitoral de emergen
dm8 festa toda democrática, cia, atualmente em estudo

por isso que é popular, no Senado, O ministro Ed.
Os trabalhadores, são os gard Costa, presidente do

3upHior Tribunal Eleito
l'aL já fez' ,sentir ao Legisla
ti' o a Ylecessidade do rapi-'
do rndamento do projeto,
dado () curto espaço de'tem,
PI) que separa de três de ou

tubro.

orízada.

IOje,
Quanto ao congelamento

Je preços, medida comple
mentar tamben1 sugerida pe
) sr, J050 Goulart, ao dei
�ar aquela Secret'al'ia de

':stado, a questão ficou pa-'
'a ser submetida a estl\dos
,ais aprofundados, E' pen.
éllll1ento do gõverno segun-

...0 apllramos,
_

pelo menos

npedir a elEvação dos pre
;05 dos generos de primeira
leCE ssidade, essenciais à

'lanutenção dos frabalha.

!ores, já que se tornaria

mpraticavef um congela.

no do qual sou o responsa
vel. Se entretanto, essas

duas condições forem res

peitadas isto é, se o salário
viEr para retribuir o traba
lho igual, < não interessa

REQUERAM!
O abono de Natal de 1952, concedido aos barna

bés, na módica importância de Cr$ 600,00, e conver

tida em lei, de ,plena vigência, ainda não foi pago.
Os que quiserem recebê-lo, se lhes fôr negado

'administrativamente, deverão recorrer ao"Judiciá
rio, que o go�êrno, no caso, não tem defesa, Já devia
ter pago, , , mas não o fez por que nâõ dá importân- ..
cia aos pequenos e humildes.

Na Mensagem do sr, Governador se lê que ,o pa
gamento das contas do Estado está ri.9Qf.,osamente
em, dia!

Será' verdade?
Á fls, 8 da Men�agem do sr. Gove;nador está

fscrito o seguinte:-
O PAGAMENTO DAS CONTAS.DO ESTADO

ESTÁ RIGOROSAMENTE EM DIA. .'" I

De fontes bem 'informadas colhemos que o Te
souro deve à Cnmpanhia Siderúrgica .nada menos de
10 MILHõES DE CRUZEIROS!

A confirmar-se essa notícia caberá ao Legislati
vo interpdar o sr: Governadc;>r, por levar-lhe in'for
mações falsas sôbre a situação econôqüca e financei-
ra do Estado,

. ,

- PRESTANDO CONTAS.
r

- AO POVO DE SÃO BENTO DO SUL -

Enl�e as emendas apre
sentadas salienta-se a que
determina o regisíro dos
candidatosÇo máximo �t�

- \
40 d5as antes da realização
das- eleições, modificando o

cri1ério do projeto que fi�
xava, o prazo de 60 dias e

o da lei em vigor de 15

UD}<�NILDA - Já estou

carlsada de' mandar bi
lhete azul para tantos

candidatos Ílupertinen-
[

I
coreiros anônimos na gran
dlza imensurável dos desti
no!'> d� Pátria, e neste dia
1 �cebem as mais justas. e

dias,

3ignificativas homenagens,
porque se, aÍirmam os direi
tos do operário, adquiridos
com esforço abnegado? com
o suor de sel;ls' rostos; com a

fôrça de seus músculos, pro
p()rc:iônan�o uma coopera_'
.:;ãfJ eficiente, sem a qual
n�o seria possível o pro
Jl'<::'5S0 da Pátria!

. Saud�mos os', trabalhado
r�::, sem distinção, como ir.

::::Iãos que somps em torno
de um mesmo ,ideal, comum
entre os Brásileiros - A,
GFlANDEZA D() BRASIL!
Rend�mos as n0ssas mai5

c a r a' s hºmenagens, a03

TRABALHADORES DO

) lUSO DA CIDADE .... .

(arfeira aos

Imigranjes
RIO, 30 (V. A.) - Est<Í

resolvido definitivamente o

caso das carteiras modelo
, I

19, el!ja demora na expedi-
ção deu causa a um motim

dos i1nigrantes austriácos'
na Ilha das Flores, Aquele
d"cumerito já foi entregue
,;,;abadG aos austriácos, cui
chmdo liO lJlomento as auto

ridade� encaminhá-los aos

l'�spedivos destinos no, in-
tc'r!ol' do país,

.

BRASIL! 1es!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Agência: I\.oa Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira.

-, "
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CLíNICA DE OLHOS -e-r- OUVIDOS. - 'NARIZ E'

J' GAR��NTA
·-DR. GUERRE-IRO/

,E D ·'1 '5, _

-':" t:

.:
-." " �r. 'UDIl t.f 8rasU

" O E. S T A D O Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta
.

- ."
.

do Hospital de Florianópolis
DR. ALFREDO DRA WLADYSLAVA' ESPECI.i}LISTA

EM DO- ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE �ARMO I .

, ,ENÇAS DE CREANÇAS. Redação e Oficinas, à rue Aparelhos para tratamento das doe(lças da especialidade
CANTIÇAO i

CIIEREM ,. \V. MUSSI CLINICA GERAL ,Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Trata.nento das Sinusites sem operação)
- MÉDICO -

I
'.

e, �ONSULTAS: Das 10 às Te!. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

CLíNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL D� �;DR AN'-'TO-NIO -DIB Diretor : RUBENS A.' inflamações do Nariz e Garganta) .

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS I'
'

.

12 horas. RAMOS. 10NISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho'
Doenças Internas Ex-diretor do Hospital

_.
MUSSJ"

, I, '

. A.

Gerente: DOMING�S F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. I '- MÉDICOS -=- Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeca e Inflamações da Garganta e Olhos. E':U muitos
RINS - INTESTINOS Doenças uervos�s e meu-· CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das Amígdalas
Tratamento moderno' da tais. GEkAL·PAnTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faríngites

'

. SIFILIS impotência Sexual. Serviço completo e espe- ::.. ra, Ltda. e inflamacões dos Ouvidos)
Consultório � Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. c ia l izado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 �AIOS X (Radiografiaa.da Cabeça)

lentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos . A D V O G A DOS - 1'0 andar. REFRATOR '(Moderno Aparelho para RECEITA de
HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e Te!.:- 22-5924 '. - Rio de (OCULOS)

.

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. Janeiro.
. ILAMPADA 'd'e FENDA (Verificação e diagnostico de

horas
.

Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSÇOPIA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda, lesões dos Olhos)
Te'I-;: Cons. � 3.415 - Res. ,)·1 -- Estreito. RO - SALPINGOGRAFIA 'ROS VIEIRA Rua F'el ipe ele úliveiJU.n.· INFRA VERMELHO

2 276 FI' 'I' TEL. - 6245. ..:_ METABOLISMO BASAL 21 - 6° andar. Grande Prática na 'Retl'rada de Corpos Estranhos de- .. - .01:Jan,?po IS.
._ ADVOGADO - .

S P I,��-------_.
----- Radioterapiap or ondas 'l'e!.: 32-9872 - ão au o Pulmão e Esofago

O
.

EU BASTOS DR' MA'RIO 'WEN Caixa Postal 150 - Itajaí SSINA'l'UR \SDR. R M 1-
'

"

"

- curtas-Eletrocuagulação -

_ Santa Catarina _ I
A

,'. 11 'I
,Consultório: Viséonde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

_ ,PIRES DHAUSEN Raios Ultra Yieleta, e Intra Na Capíta
"

Belo Horizonte
_ M,ÉDICO _ C'LtNICA MÉDICA DE I Vermelho.

.

DR. MÁRIO LAU- Ano ...

;,.,. c-s 170,00 Residência - Felipe Schmidt, '113. Telefone 2.365
,\ OT:JLTOS. E CRIANÇA.� ,Col1soultório: Icua ��a�ano, RINDO

3'em:3stre .... Cr$ 90,00 Consultas -, pela manhã no Hospital - A tarde

�::F:ar:::::o dneoA=�:�i�� Consultório - Rua J,OãL' n. 1, 1 ,andar EdlflCIO do
.�;�

No Inierior
000'

das 2 horas 'em diante no Consultório

Santa Casa do Rio de P in to, 10 - Tel. M. 769. :\10n tepio. e

I
Ano ........ '. c-s 20,

,
'

Consultas: Das 4 às 6 ho- l!(),rá'-:o: Das 9 às 12 ho- -

10 ::_)emestl'e C"$ 110,00 .

--"--.--

Janeiro '

ras _ Dr. MUSSI. DR- CLAUD Al�'.Írcios··�edi�nte co�-
-

DOENÇAS' DO APARELHO DIGESTIVO
CLíNICA GERAL DE raso .

h D BO.oGES .:t·· ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-
NÇ S Residênc ía : Rua Esteves Das 15 às 18 oras - ra. 'u. LI a o

R ÓAVULTO,S. E CRIA. .�. ". 4" T I 2812
'

1l\1U�SAL, ADVOGADOS Os' or ig in a is, mesmo não DE, MATOL GICA E CLINICK GERAL

r

Con su ltório : .Av·AGÇeútuho I'
IUIlIOI, o. e. , .

- IResldedcla: Avenida 'I'rom- Fõ ro em geral, Recursos publicadr.s, não serão d"vol. Dr MI-uuel Nunes Ferr-el"ra\ argas 2 - BIGU .
.

k <4'
\ ','

'd
'

"

H
,:

S d Q' t)1 AOS OUVIDOS, - pows y, -' . perante o Supremo Tr-ibuna! VI, lS • '

or"'''o' egun as e UIn- .
, ,.. _-< • •

I N.�RIZ E GARGANTA (-....DR. NEWTON IFederal E' Tribunal Federal ',A, ?iJ'eção na, o, �e. re:>po� .

tas-f'e iras, das 8,aO ás 11

I de Recursos. _ sabil iza pelos conceitos erm-
horas,

_, __ .__'__
, D'A'VILA I F.SCRITóRlOS' idos nos artigos assinados R,ECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,

Residência: Fua Felipe Ú O DOIN' I
-- -

ATENDE Á RUA VICTOR MEIRELLES N° 18, 1°

I DR. J LI , 'CIRURGIA GERAL Florianópolis - Edifício -

'.. ANDAR DAS 9 ÁS 11 HORAS - DIÁRIAMENTE.Schmidt, 23 - 20 andar, VIEIRA Doenças .de Senh�ras São Jorge. rua Trajano, 12 rarmaclas CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU
apt. 1 ..:_ Te!. 3.002. I Proctologia - Eletricidade '- l° andar - sala 1.

d PI
- DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, Á RUA FELIPI

'

ESPECIALISTA EM DOEN. Médica Rio de Janeiro - Edifíc)o e antao· '

SCHMIDT.
DR. WALMOR ZO-

CAS DOS OLHOS. OUVI- Consultório: Rua Vitor Borba Gato, Avenida Antô- 10 Sábado (tarde)
MER GARCIA" M' 1 28 ,..., t f nio Carlos 207 - sala 1008.

\.
'

DOS. NARIZ E GARGANTA, erre es n. - �e e one: Farmácia Noturna _ Rua
D.plomado pela Faculdade Ex-Assistente na Policlínica 33C07. lt Da 15 horas I DR. CLARNO G. Trajano Na'v')·0' MO�B'r/ tMINacional de Medicina da Geral do Rio de Janeiro, na onsu as: s ,

.

«Universidade do Brasil Caixa de Aposentadoria e em diante. GAL��TTI 11 Domingo - Far-mácia '
-

.

Ex-interno por concurso da Pensões da Leopoldina Ral- Residêucia: Rua Vidal - ADVoGADO - Noturna - Rua Trajano I
'

,Maternidade·Escola lway e no Hospital São João Ramos - Telefone 3.422. Rua Vitor Melreiles, 60. 16 (Sexta-feira Santa - RAPIDEZ -CONFORTO _ SEGURANçA
(Serviço do Prof. Octávio Batista da Lagoa. DR. lJIB CREREM FONE: 2.468. Farmácia Esperança - Rua Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE_JANEIRO

Rodrigues Lima) Curso no Departamento Na- - Florianópolis - ':ons.elheiro Mafra Escalas intermediárias em Itajaí, Santos são Se-
Ex-interno do Serviço de cional de Saúde ADVOGADO --."" ....._... - _ .. .,.,.-- b r- Ilh B 1 Ub t b d

- '
,

1C
' '. . .

I
-� 17 Sábado (tarde) -,

as iao, a e a, a u a, sen o nestes quatro ú ti-
Cirurgia do Hospital Consulta" d iàriamente das ausas crveis, comerciais, 'n ormaçoes ,.,. ,. , ,mos apenas para movimento de passageiros. .

r. A. P. E. T. C. do Rio de 10 às 12 horas. criminais e trabalhistas, !! r�1acla da Fe - Felipe As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
Janeiro 3113. e 5a-s. feiras de 15 às Consultas populares uter Schmidt prf?judicarão o horário de chegada no RIO (Ida) e

.

Médicc dó Hospital de .às 18 horas. '

'Rua Nunes Machado, 17 18' Domingo _ Farmácia SANTOS (Volta) .'

I ' "Caridade.. Atende no Hospital -de
C h d

.nOENç�S DE SENHORAS Caridade, de. 8 às 10 horas. (esq. Tiradentes) - sobra- O leitor encnntrarã, r"'s,
la Fé - Felipe c mi t

__ PAf{;rOS-OPERAÇOES Consultóuio : Rua Vitor, do - sala 3. II coluna, infol'maçõ..s q.Ut 24 Sábado (tarde)
('Oll'i<: Rua',.João Pi'_1Jo n. lli,I" �\feil'eles,' e�quina com Sal- :, ·lec�8sita; diària�ente � a" .!'al'mácia Moderna - Rua

. ) O I h M h imediafo:", I
- das 16,00 as 1M, tl ua n a I a ri O. João Pinto

1111.1)''''. . It es idência : Travessa. I 25' D' F'"-u.n

DR H E N R I QUE ommgo - arma-
Pela manhã atende Urussanga 2. - ", 'JORNAIS Teiefon,,' 'Fl

. , l'eia Moderna - Rua João' 'onanopo tS
diàriame,nte no Hos-

-

Apt. 102. PRISCO PARAISO

I)
Estado 3.022

. ,!ita� �e Cariífade. .

DR. VIDAL
-

MÉDICO ,\. ��zeta .. . . . . .. 2.658 Pinto.
sera'ResIdencl8.

j' Op�rações .

_ Doenças )��r�o da Tarde ... 3.57!l O serviço noturno

Rua: General Bittencourt CLíNICA DE, CRIANÇAS 11 S h Cl'. d JJano da Manh,l ., 2.46� efetuado pelas farmácias 12/5
.

101
'

'CONSULTÓRIO - Feli- e en oras - mica e
\ Verdade 2.0Hi Moderna, Sto. Antônio' e 24/5

o. .

pe Séhmidt 38. Adultos. mpreOl;ja Oficial 2.68�. .

d" OBS.: - o, Itinerário supra está sujeito a ,alte-Telefone: 2.�92.. I
'

-

4 Curso de Especialisaç1i!> flOSPITAIS i Noturna, situa as as ruas
ração sem ,prévio aviso.

---------- -- CONSULTAS - Das João Pinto e' Trajano.
- "

DR. ARMANDO VA-, Õ\s 6 hl)�as.
'.

:�� �:::!al dos ServicúrE's p�:v�:rri�ad�� '%.314 A presente tabela não Horário de Saída:
,

LÉRIO DE ASSIS 'Residência: Tenente Sil- (Portaria) .. 2.036 poderá ser alterada sem
' de Florianópol�s. às 24,00 horas

I (Serviço �I) Prof. Mllria- ,T -

R a 831 d R d '

h- MÉDICO - veira, 130 ,ereu am� ·..•

prévia autorização dêste o io e Janeiro as 16,00 oras

IlDs Serviç:.s de Clínica In-, FONE _ 3.165. no dp. Andrade) \I i1itar S.i57 Para mais informações dirijam-se à
I h J( (C Departamento.fantil da Assistência Muni.,

' Ct)!1sultas - P�la ma�, ã ..;ão Sebastiao' a8a • ,

cipal e Hospital de Caridade
_

-- I '1,') Hf\spital de Cáridade. de Saúde) l1.l53" I f a ICLíNICA MÉDICA DE ·DR, ANTONIO MO- À tarde das 15,30hs. \faternidade Iloulor
•. 1:n

Dsce a pr m r a l
CRIANÇAS E .ADULTOS NIZ DE ARAGÃO Carlos Corr�a ... OI

Adv.entl.sta- em diante no consultório, ('RAMADAS UH- Alergia -

_ ,,' -

""

Consultól'io: Rua Nunes � Rua Nunes Machado 17, GENTES,
,'"

l\�ci-;ado, 7 - C�nsultas daª ClfWf$GJA TREUMATO·
r�sqll.na de Th'adentes. Te:. Corpo de Bomb�lff� !J.3U

15 às 18 horas.' LOGIA
? 766. "t'rviço Luz (Rf't'la·

Resl'dência:' R'ua Marechal Ortopedia ,mações) ' 2.40'
C I" J ã p. t Resk1ência - La Porta

Guil'herme, 5 _ Fone: 3783. onsu torlO: o o lD o" Policia (Sala C"milt-
18. [foie1.
Das 15 às 17 diAriamente.

, .....

H.aeocke»

ITINERÁRIO D,O SIM "CARL HOEPCKE" NO
•

NO Mf:8, DE MAIO DE 1954
I

VOLTA

Itaj,aí Rio de Janeiro Santos

1/5 7/5 8/5
14/5 19/q 20/5
26/5

EMPRESA NACIONAL DE NÃVEGAÇÃO HOEPCR-E

C.Jrsos: Primário e Aã-.

Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone': 2,212

sário) ......... '

Polícia (Ga�. Dele·

,ado) .

_M.....'COMPANHlAS DE
TRANSPOR'fB
AI':REO

.
TAC .

·('�uz.. lr;) do Sul ,.,.
Panair '

\ atia- .,
' ,

Lóide Aflee., .

Real .

Scandlnavaa " .

nOT�S
I.UI .•••••.•• , ••••

\tIt.ri'!ltUl'l. ., .. , .•. ,

Vende-se Q Bar e Sorve- \1 .. lr"pfll .. ' .

missão.
Rua Visconde de.Ouro'

Z.O�r ,Preto, 75.

Matrículas Aberta.

Agência
de

Vianens U J .t\ h J 1\ �
..

nORIANóPOllS - RIO Ás 3as
fPOllS.-S. PAULO --RIO " 4,1<.
fPOlIS.� ÇURITIBI\-RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

Z.fi!i '

Viagem' cO.m segurança
e rapide�'

sO NOS CONFORTAVEIS ,MICRO-ONIBUS DQ

BI?IOO ,(SUIr�BRtSILEIHO)
Florianópolis - Itaja! :._ Joinville ;.... Curiiiba

Menos aos Sâbados
Res.: Bocaiuva 135.
Fone: - 2..71�.

DR- I. LGBATO
FILHO

DClenças do aparelho respi·
ratório

TUBERCULOSE
RADlOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurgia do Torax
Fürmndo pela Faculdade
Nu( :onal de Medicina, Tisio
:ogista e Tisiocirurgião do

I
Hospital Nerêu Ramos

Curso de especializaçãe pela
S, M. 'l'. Ex-inter'lo e Ex-as
sistente Je Cirurgia do J?rof.
Ugo Pinheiro Guimàrães

(Rio);'
Cons: Feiipe' Schmidt, .?8 j

- Fone 38Ql..
Atende em hoJ:'a marcada.
Res: Ruá São Jo,rge 30-

Fone 2395.
'

:.7011
2.500
3.553
2.325
2.402
;U38
�.500

BAR E SÓRVETERIA
AMERICANA Diretoria de Obr.as- Públicas

,r u blicidade�
A V I S O

resi
José
noS
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'.

Florianópolis, Sábado, IOde Maio de 1954o .STADO

Ocorrei, hoje, a datá na- coração cristão e pelas .vir- elo, desportista;
ti:1:: ia do, sr. Des, 'I'avares rudes de seu carater. - Snra. Adalgiza Clima-

, \

Sobrinho, membro aposet;- No dia de amanhã, que co, esposa do sr. Oriosvaldo
tado .do Tribunal de Justí- assinala o transcurso de seu Climaco, da Marinha Mer

ça 'e lente da Faculdade de aniversário natalício, mui- cante;
Direito. Ao eminente juris- tas serão as homenagens - Sta. Vera Horn Ferro,
ta deve a nossa terra servi- tributadas a ilustre dama, filha do sr. Raulino Horn

ços sem conta, que a era, às quais, respeitosamente, Ferro;
na carreira que abraçou, se O ESTADO se associa. - Sta. Marlene Maria,
ci2dif'oU desde moço, galgan- .

filha do sr. José Meira;
dó sucessivamente todos os SRTAI CARMEM -Sta. Maria .Emilia da

postos, 'até. a Presidencia do BARBOSA Silva, filha do sr. Manoel
Judicíário, Transcorrerá, no próximo Fl:ederico da Silva;
O seu ilustre nome, ain- dia 3 de Maio, o aniversário :- Sta. Dilma Régis Ma-

ça noje, quando no gozo ] da _nati�idade da senhori- tos;
de merecido descanso, con- :1h1) Carmem Barbosa, fun- -Menina Lia, filha do
tinua sendo lembrado com cionária dos Correios e Te- Prof. José Werken;
respeito e admiração dig- lcgrafos e pessôa de gran- I/[enina Isménia, filha do

nos, na verdade,. da sua de destaque na sociedade sr. Osvaldo Domingos da

exemplar correção de [ul- local pelas qualidades e Silva. ';', "De .ordem do Snr._lr,mão Provedor, para cumpriv v

gador da sua invejável cu1- virtudes que lhe ornam o . _,. "+-menlo,:,dos:al�kosit�ts. dQs artigos 34�e 2·1 do

compro-o,iurid d
�

'b' coraçâo -cristão, no sentido J' 'f n?js3�' dã"i�'�ahciade, éO{lVOCO os snrs. Irmãos eleitores,tura juri ica e o seu rr-
FAZEM ANOS, AMA- di 2 d "9 h,>-, lhante talento, sempre exal- completo do termo. para, no ia e maio, as oras, comparecerem no

IDescendente de família -NHÃ (dia 2) , Consistório da Irmandade, afim+de se proceder � dei-
)tados através das suas ma- '" �

I d d d b A

d 19 4 '

191':6d I " ..

' �flC) as Digni a e,s p,ara .0. iêmio e 5�, oo.
. I,::,;li'�<ÍS sentencas e acor- tra iciona catarinense a- I f d I

-

1.

-'
_ Sta. Carmem Horn de I

'

n ormo que e permiti o aos snrs. rmaos eleítores,
dãos.

'

I ilustre aniversariante goza
Carvalho' I'

q.re não poderem comparecer, por motivo justificado, IAo venerando natalician-I de real merecimento na R.e- JS' M .'
d L

remeter ao snr, Irmão Provedor <IS suas chapas, dentro
- ta, ana e our- . ;

.

' ,

-. '

te os nosso respeitosos oartiçâo em que trabalha; . .,
de carta fechada e assinada (Art. 28 do- Compromis- I

d h d f
des Souza Silva, funcIOna-, so) . "

.'
' . 'I

cumprimentos. esempen an o suas un-
ria do Tesouro do Estado' C· tó " 15 d brll d 1954 /

cões com méritos elevados ,'onSlS OIlO, e a ri e . .
.

.

d b . t
.,

- Sta. Maria.de Lourdes
I' José Toievüino de Souza -- Secretárioseu .o enqurs a entre seus

bato:
-

'

I, . . d' Bar ato, I
.

'::0 egas, e muito estima a
'

p'edro M' Ir • I - Sr. José en-
Transcorre na data de por grande numero de aml-. .

11 'b' - . zir, comerciante em

Brus-1hoje o aniversário natalicio gos que re tri utarao Slg-
do dr. Djalma Moelmann,: :1ificativas e oportynas ho- que;

. ,- Sr. Ronaldo Marcos
alto clin. ico dos mais I,'lus- menagEns. .

'.
I de Medeiros'

tres e· elemento' destacado As mUlÍ<ls homenagens I
-

M
.' ,

, _
- en1110 Jose Renato

nos meios sociais catari- lue lhe serao prestadas por I, �
.

-

f' "d d' I
Clt ::Y.l.'za Neto.

tao grata e 'emen e, os e. '

,

O ESTADO, respeitosa e I '

, FAZEM ANOS DEPOIS-
1razell'osamente se asso- _

'

.'

I
DE-AMANHA (Dia 3)

,

'::W111.

DR. ROLDÃO CONSONI i
,

I
- Sta. Adelaide Preiss,

Na classe médica o nome filha do sr. Paulo Preiss,
;10 Dr. Roldão Consoni ocu- residente em Cric.iúma;
pa lugar destacado, pel,,! - Menino M'ário, filho do

Vê transcorrer, nesta da- sua alta personalidade e

I
sr. Mario Marques Garcia,

Ia, a do SEU aniversário na- ..
.

I 1 "
-

. por sua m�e�ave cu tura al�) Iuncio'na'lo do í �:, t'!_.
t�llício, o n'os�o presadp �on- I f 1 SEgera e pro ISIOna .

. .; .

terrâneo sr. des. Alci,biades A'
.

d '

S lVI
�

d'AImversanan o-se no pro- _ r. ano 'aS'Cio,
;;, Silveira de Souza, membro ximo dia 3, o ilustre médi- .funcionário' público; Menino Mário, filho

já aposentado do T.ribunal '

d d A
A •

co ver-SE-a cerca o e jus� -Meriina 'Maria Tereza, do 1° Sgt. Mario ntomo
de Justiç_a, exercendo atual- tas e significativas pr:ovas filha ',uo sr. MarÍo Viana Luiz, residente em Lorena,
lTIente a advogacia nesta de apreço por parte de seus I Sampaio; Estado de São Paulo; .

Capital.
Muito benquisto pelas e

levadas .qualidades de cora

ção e cara ter, o ilustre nÇl
taliciante

. será homenagea
do pela Sociedade e pelas
Classes CultUl�ais de nossa

Capital, às quais, prazeiro
salTIente, os de O ESTADO

BBTABO
NO LAR E ,NA SOCIEDADE

Conselho.s 'aos Humildes inúmeros amigos e admira

,dores, às quais O ESTADO

Operários da pena e operários do malho
- Anônimos heróis das lutas da existência -

Do povo sofredor despertai a conciência
Para .consagração sublime do trabalho ...

Plantai, que em pról do bem faz-se floresta o galho;
PEsquisai, pois o estudo é a base da Ciência;
Trabalhai, que o suor é chuva de opulência;
TI: amai, que o amôr é luz, fôrça, pão e agasalho.

- Sr. Francisco Monn,
funcionário da Consultoria
Juridlca do Estado;
- S111'a. Iraci Lopes da

Silva, esposa do sr. Narbal
Silva, Guarda-mór da Al'..
.

/

Iandega desta -Capital;
.

- Sr. Alberto Edmundo
Alves, operador técnico da
Assembléia Legislativa e

Diretor Tecnico da Rádio

se associa.

FAZEM ANOS, HOJE:

E assim contribuireis, humildes sem alarde,
Para consolação do sofrimento humano,
Para ajudar o fraco, antes que seja tarde ...

Pois vós suportais a fome e o ódio profundo
E' que podeis medir a ,Jôr e o desengano

. De quem sofre a injustiça e a maldade do mundo.
Guarujá;

MA,RIO BARETO FRANÇA -Sr. Tiago _José da Sil-
x x x

.

va, destacado esportista;
Pedro Lopes Vieira, goza - Sr. Nivaldo M. de
de merecido destaque, pelas Souza, funcionário público;
qualidades que ornam seu Sr. Abilio José Macha-

DES. TAVARES
SOBRINHO

,

.

DR. DJALMA

MOELLMANN

nenses.

As homenagens que lhe
serão prestadas, "O ESTA
DO se associa apresentando
v'otos de felicidad€s.

DES. SILVEIRA DE

SOUZA

União Benelicenje e
ereatlve Operár'ja

,

Re-

3

Recebei,!!os e nos manifestamos sumamente gratos,
ü convite abaixo:

De Ordem do snr. Presidente, tenho ao �nra em

convidar V.S. para assistir no próximo dia 1° (sabado)
ás 17,30 h'/,('as, a posse da nova diretoria,' que dirigirá
os destinos desta no período de 54/55.

Aproveito o ensejo para reiterar a V.S. os meus

protestos de estima e consideração.
Evangelo Diamantaras
2° Secretário em exercicio

Formulamos à nova Diretoria os melhores votos de
felicidades administrativa.

I.O.E.S. Asilo de Orphãs
�(São Vicente de Pdola»

AUXIliar Administrati vo
e Escriturario do SPF

,

Inscrições abertas a partir. de Junho. Exames
ainda êste ano. Prepare-se convenientemente pa
ra estes concursos, estudando 'em pontos prepa
rados por experimentados professores neste ramo
do DASP. Preços: - Aux. 'Administrativo Cr$
300,00 - Escriturário'<Crâ 200,00 Porte Aéreo
raais c.I 50,00 - Façam seus pedidos ao LN.C.A.
- Prata do Botafogo 526 - Rio. Atendemos pelo
Reembolso Postal.
(Recorte e remeta-nos êste anúncio -,- 199)

.. -L--.-.- � ___

Irmandade do s, J. dos Pas
sos -e. Hospital ,de Caridade

Fundado em 1765

ELEIÇÃO DAS DIGNID�DES

.CONVOCAÇÃO

De ordem do Irmão Provedor e na forma do Art.
16° do Compromisso, ficam convocados todos os 11'
mãos, que em qualquer tempo já ocuparam cargos, pa
ra a sessão de eleição dos membros do Conselho Ad
ministrativo, a realizar-se às 19 horas, do dia 7 de
maio próximo, no Consistório da Irmandade.

Florianópolis, 28 .. 4-54.
Adão Sobie1'ajski

Secretário

AGRADECIME,NTO
DA FAlVIlLIA DE :.\11JE'ILü ANTONIO PAL:Yh

BOHTOLUZZI
Hugo Bortoluzzi, Olga Palma Bortoluzzi e filhos,

Antônio Palma e Latinha Palma; Martinho de Raro,
Maria Palma de Haro e filhos de publico agradecem co

movidos a' todos quantos manifestaram sua solídarledade
na terrível provação porque passaram com à perda írre
parável do inesquecível e adorado MURILO.

Qu�remos agradecer em particular ao Rev Padre
José Carlos Nunes, diretor do Colegio Catarinense que
sempre presente tornou as medidas necessárias e pelo
acompanhamento do corpo a terra natal, onde no tumulo
preferiu palavras de conforto.

Nossa gratidão aos, senhores: Joel Mcura, 'Dl' .. Geor
ges Wildi, giasiano Raul Antônio de Mello Branco, Dr.
Hercílio Pedro da Luz Filho, Julio da Silva, "I'te. Hugo
de Souza, Gil Felicio, acad. Mario Bolman, Waldir Mar
garida, Egidio Meurer, �irgilió Natividade, João Hipo
lito, prof. l;Iebert LebarbenchonPoeta 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.
Agradecemos de maneira especial aos' Drs. Osvaldo

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

Agradecemos ainda aos Snrs.: -CeI. Duarte Pedra
Pires, Sr. Carreirão (funcionário do Telegrafo).. Ivo
Montenegro e Colégio Coração de Jesús.

A todos o nosso eterno reconhecimento.

IRMANDADE DE N. S. do ROSARIO
':1 S. BENEDITO

Represente ções
e Conto _Propria

Firma introduzida na Praça São Paulo, Rio de .Ia

nélrõ, Mtnà:- Gerais, éorr: fi:'eguêziá feita, coni�nd� com

eficiente grupo de vendedores, aceita no ramo de ma

deira, esquadrias artigos torneado, híjooterias tecela

gem, laticinios, etc .. Cartas para Pereira E. Rangel -

Rua Xavier de Toledo 264 - 4° andar - Sala 42 - C.

Postal 7817 - São Paulo.

FES·iI\'ID_'\.DES 1):E S. BENEDITO

De 'ordell1 do Inu.ão PIOV€OOr convido os ir!nãos <!

demais fit'ÍS em g'el'al pal'a &;:: festividades do glo :ir,so
S Benedito a realizar· se IH Plóximo domingo, ? Cc

maio, e que constará de Missa de Comunhã'l Ge
ral para os irmãos e fiéis às 7 horas A's 10 horas Mi;;sa
festiva com sermão ao Evangelho.

A's novenas 1'('alizar;I-:r; diariamente às 19 :lOh',;.
Nas noites de 2, 3, 4 e 5 de maio haverá barraqui

nhas à fh'-'�-e d'i Igreja l'm benefício da Caixa Bcrlefi
cente.

ConSI'j�úric em nO! ;::>nóv lis, 25 d� 'abril de 1954. \

ÊRJCO ROSA -,- Là Secretát(\)

CHEVROLET •

Vende-se Chevrolet. Completamente reformado.

Parte mecânica, pintura e estofamento novos. Rádio le

gítimo da Fábrica.

Tratar na oficina mecflllica São Cristóvão.

Rua 24 de Maio n. 777 - ESTREITO.

Clube 15 de' Outubro
(Rua Alvaro de Carvalho)-

Dia IOde Maio - Soirée ém homenagem ao Dia dCl
Trabalho

NOTA: - Não hav�rá reserva de mêsas.

Participação'
/

OSWALDO COSTA E
SENHORA

LAMARTINE RICHARD

Participa o seu contrato de
- Jovem Mário, filho do Participam o contrato de casamento com a Snrta.

casal Sgt. Acelino Assonipo casamento de sua filha My- ;VIV,RIAM G. COSTA.
Cardoso - Ondina Vieira riam, com o Sr. LAMAR-
Cordoso. 'l'iNE RICHARD. Fpolis, 23/4/54.

AVENTURAS ,00
I •

ZE-MUTRETA

�e aSsociam.

", .I

SNRA. CEL. LOPES

VIEIRA
Na sociedade local· a

eXl11a. snra. d. Hermosila
Vieil.'a, esposa do sr. Cél.

Grêmio "dos
Trabalhador

Comerciários 'de " Florianópolis Saúéla�.. , .......... " """"""....

na sua MAGNA" DATA. Eduar � Rosa-rresideql,e
o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Sábado, 10 de Maio de 1954
-------._----------------------------------------------------------------.----------�----------------------------------------------------

Moje e amanhã o. Esta'âu'a� de Ciclismo
Hoje e amanhã serão realizadas as provas de velo- Irineu Corrêa, que teve magníf�;o qesempen_}1!l' no cer- Hoje, com início ás 8 horas será realizada a prova

cidade e resistência em disputa do Campeonato Catari- tamé nacional de 52 realizado nesta Capital. de velocidade, ou seja 1.000 metros contra relógio. O
• •

J �.
� ,,"-.

n�nse de Ciclisino, promovido pela Federação Atlética A nossa Capital será representada pelos' seus mais

]jJ st a:do E s P 07 rff't i vo"
Q b a_OodI, 2 RI • ••••••••••••�••••••'-iãl.F.a•••a.�· _o_o,. 0_0_0, D ,o: m.;Q Q_-,r _

Catarinense. experimentados pedaladores, que são' Samuel Santos, o

O certame que promete alcançar o maior êxito vai "campeoníssimo" que, procurará conservar a corôa de

',reunir mais uma vez os maiorais expoentes do esporte I campeão barriga-verde de velocidade e resistência; seu

do pedal em Santa Catarina, Ao que soubemos, de Jo- iimão Cláudio Santos e um novo astro do ciclismo flo-

eles possivelmente,
' I, rianopolitano: Silvio Nilton Gomes,

..�..MM..�..���...a���������&H.--------� �.� �--------�-
invil1e virão vários "ases", entre

,"'0
_O' 7SV1IQ

JéIigoso e' infiltrador,
Ievendo jogar formado
por Harley, Cabano,
.Valdir, Caréca e Lan
lo, outros,

o Jl8TAOO

local será a rua Bocaiuva,

A prova de resistência na extensão' de 50 quilôme-
tros, compreendendo 20 voltas pela' Avenida Hercílio

�uz, será iniciada no mesmo horário,

A�l1anh�, nesta Capitàl o match n. -3
rio Campeonato - Prazeres, o juiz

ruhini. Julinho-' Pa- � Ioram escolhidos 051checo.Tustino, Waldir, srs. Gerson Demaria e

Danir, Ney, Orlando,
ZÓ, Galego, Massita e

A rodada número
três do Campeonato da
Divisão de Profissio
nais, a realizar-se ama

nhã, marcará as es

tréias do Imbituba A
tlético Clube, de Hen

rique Lage, e Figuei-
rense Futebol Clube, ,

::�:fuanOoPa���1,��;�� 'Catarinenses, Capichabas, Cari�c�s' e: Gauchu!; F:�A:::;:::rc::::ma das

����.�o::;�:n�:��:� na"defesa das.c,nr�t,brnslleuas'· / 1�(���:�:�Xi.,�:i::�e:p:��:�o:��:
que o grêmio do inte-

. 0'-.; .� _. ".

-

-.

,,' _.
'- �dIa.delxar de acontecer, o desaparecimento de

rior foi o ante-penúlti- Disputa-se, amanhâ.na Lagôa Ródrigo de \) 'H-.újs'=êoJ�}��t?'ªQ - 2.000 metros - Balísas: 2 - Brasil, jEdum'do Vitor Cabral veio entristecer sobre-
mo, embora ambos tí-

' Freitas, -o Campeonato Sul-Americano _

4 -_ ChiLe; 6 - Uruguai e 8 Perú. Brasil: guarnição 'maneira quantos o .apreciavam e o' admira-
v=ssem realizado bôa de' Remo -, Brasil, Chile, Uruguai

;- catà1'inense. vam pelas suas inegáveis qualidades deespor-
<,figura na m�i;;ià:" da');,; e Perú, osconcorrentes -�,A,JJ-

'

;,;�,;o p6�e�:- 9,qO horf� -_Ou�-�iggeds � 2 re�ws tista, com larga folha de serviços inteiramen-
-'�péféjas, ','

-,

,,_
sente a Argentina' - -,

-

'

;em patrão - 2.000 metro� - B.alisl!-ss 2.-:- Chile, '4 '_ te vótada ao progresso esportivo de Santa Ca-

.'

-

o prélfG :"ae a�àri�ã ;;
Perú, 6 - Brasii e 8 - Uriunuus: guarnição ga�cha. tarina, Ocupava ele ultimamente a função

-."\ráfagradar em 'cheÍo o aconteci';�1ento máximo q.o mês do mundo;'e�por- 3,0 páreo � Single-skiff - 2.000 metros _ Brasil: 'mais elevada do.esporte barriga-verde, qual
-', ",,c=,' dos 1

' jvo do país se1'á sem dúvida a disputa do Campeo- 'OJJ-i Med,in,a, carioca, , ,seJ'a a de pres,idente do Conselho Regional de"

1 a�s atrçiona os _ ocaIS
"

�'qtte}ste ano, fá decor- ruto Sul-Americano de Remo, marcado para tmumhii, 4.0 páreo - Out-1'iggers a 2_remos com timoneiro Desportos, onde a sua capacidade de-trabalho
ridos quatro meses vi:

"a Lagôa Ro�rigo de Freitas, �a �

Capital �a Rep1lbli.. =--_ 2,000 metros - Brasil: guarnição càpichaba. sua inteligência-e esforço muito contribuiram
,i .: F' " " ea, concorrendo as representaçoes do Brasil: Urug-tw!, 5.0 lJáreo - Out-riggers a 4 remos sem timoneiro P'ara o perfeito funcionamento daquela,r:<im ,O ,',)guelrense ' a�

., rÓ» .' _' ,

re·
_� ,,'.: -, isto

J �Chtle e Peru. A Argenttna desta vez nao estam pre- '_' 2.000 metros __,. Brasil: guarnição carioca. .partição. ,

, }JE;'UaS m�18 vez, IS o no '.,..' . , "

\ ,.

't
'

" ", , ,

f
. sente, o que Vlra [acüuor bastante a vlt01'la do Brusil. \ 6.0 páreo. - Double-skiff - 2,000 metros .,- Bra- Ao seu sepultamento compar-e'ceram as' ornelO-lnu;lO, que o� , _-

':'d' '�1' p'" 1" R ,_que. segundo declaraçoes do sr. Arnaldo Costa, mem- sil: guarnição catarinense, figuras mais representativas do esporte,venc� o pe 'Q au a a· '.,,' . ,.

-

,

," rnos.
bro, flustre do Conselho Tecmco de Remo da Confede- '1.;,:0 páreo - Out-riggers a 8 remos - 2.000 met1'O:; A' família enlutada as e�pressões dê pe.

, I ação Brasileira de Desp�rtos, está possuído .dâ\m'elhor,'_" ,:::_ BrlÍsil: guarnição carioca. sar de "O ESTADO ESPORTIVO""
-

\ Os dois"quadrqs es-
,

h 1 d
. i'epresentação dos últimos tempos. " ",. ,: "",,'. - A' vitória, brasilei1'os!

tãc em,eJa a os e esp,e s.anta Catarina, pela segunda véz dá' a, sua' paJ'&-< "

�a de esforço ao Brasil ;�presentando-o 'em ãois pál:;�SS
:J "double-scull" com Manoel Silveira e Walm01' Vile-

Francisco Prazeres pa
ra respectivamente di
rigirem os encontros

ARBITRAGEM de aspirantes e" titula-
De' comum acôrdo .res,

como formará o Fi-

�.::ontandO
com os con

gueirense para: ama- cursos de Asdrubal,
O FIGUEIRE�SK nhâ. (j plantel alvi-rre- 'Çarcia� Trilha, Betí- I
Não sabemos ainda �gru é dos melhores, nho, Laudares, Che \

----------------.-----�-------------------------------------------------------------�

!'�1m proporcionar ao

público um espetáculo
,repl�to de 'lances movi
Illentados, e �ensaGio-'
nalS tão do agrado até
do mais exigente es�
pectador,

.

CARAVANA E DOZE EM SENSACIONAL
AMISTOSO HOJE A' NOITE NO
ESTA'DIO "SANTA CATARINA"

Em di�puta de duas artísticas taças, preliarão a-

mistosamente, na noite de hoje, com início ás 19,30 ho

Iras, tendo por local o majestoso Estádio "Santa Cata-'
i
rina", os "fives" titulares e suplentes do Caravana do

Ar e Clube Doze de Agosto,
, "

Espeta-se um embate de raras proporções, peio
que bôa deverá ser a legião de aficionados que ácorre·

I rá a praça de esport�s do Largo G�neral OsÓrio.

la, ambos do Clube Náutico Francisro Mar"tinelli e o

'four" c�m timoneiros do Aldo Luz, fOl'mado pelo.:;
:am,peões' brasilei1'os Moacir Iguatemy da Silveira, pa

trãoi_ Hamilton Corde�:o, voga; Frdncisco Schmidt, so

ta-voga; Edson Westphal, s�ta-prôa e 8._adi B,erb_e'r,
prôa. Q1�at1'o deles ostentam o título de vicé�ampeõeso IMBITUBA su'l-americanoss Cordeiro, Vilela, Silveira e Berber,

O Imbituba virá 30' feito alcançado em-Valdívia, no Chile, em 1951.

companhado de sua E' o segui'YJ;te o progmma:

grande e entusiasta Lo páreo - A's 9,30 horas - Out-riggers a 4 re-

, ;'torrida", O que é per-

!:'!���::!�:�;s�:� Já, ,em" São Paulo os' velejadQres catarinenses'
titulo, Com Félix Mag-

-

\

d'
-

t" ,Em avião da VASP, sob á chefia do desportista

I'
A turma catarinense E:eguiu ba�stante esperançosa,no na lreçao ecnIca, \�,orge Barbato, seguiu Ja. feira, com _destino a São Pau": pois, a participação do grande AZ da vela catarinense e

'o qua�ro de Henrique 'l�, d Re?resentação catarinense, de Vel�, que nàquela nles�o, d? Brasil - Ademar Nu�es Pires ( o :r:_osso co

Lage tem' progredido I cIda e_ dIsputa as provas que ah se realIzam em come- nnecIdIssImo CABRAL) proporCIOna fortes razoes para
"

"-
"

_ jmor�çao ao 4.0 Centenário da Fundação da Çapital que, �onfiem.os. numa situação condigna á posição no
lO1110 nunca e amanha paulIsta. cenarIO brasIlen'o da Vela.

espera colher um tri- A Representação foi integrada pelos desportistas
. "Soubemos que os iatistas catarinenses estão sobre-

, f' , 1 f' ".,rs, dr: Arnoldo Suarez Cuneo, como Memb�'o de Co- modo agradecidos, á S. Excia, o sr, Governador do Es
I,m C mmuscu O rente missão de Regata; Comandante Ademar Nunés P�res, tado, que facilitou os meios para que Santa Catarina não
a um antagonista pode- tecnico Rafa'el Linhares Filho, Valmor Soares e Gilber- ialtasse nas provas que se realizarã() em São,Paulo, ain
roso, Miltinho estará to Pinto, Timoneiros; Francisco Magno Vieira, Haroldo da mais por ser o nosso Estado o únic'o que será ho-

Barbato, Itamar Zilli e João Soares, proeiros. _ rnenageado. S. Ex-cia deu o valioso auxílio de ,.",.',
mais uma vez na guar- Ante-ontem deu-se a. estl'éia da nossa Representa- Cr$ 30.000,00, além, de outras facilidades que cQntqina-�
dá' da cidadela. A zaga ção, disputando a prova "Santa Catarina", éontra os ram, sérias dificuldades que se apresentavam, Do mes

ser,á. formada por Má-
Paulistas, em duas regatas com revezamento de barcos. mo modo, estão sumamente gratos aos ilustres Membros

Ontem juntalIl:ente ,com Paulistas e Gaúchos, dis- do Conselho Regional de Desportos e ao grande despor
rio. e o n9SSo conte,rrâ- pllÍamos a Taça "Anila", em três regatas,

,

jl�ta Dr. Aderbal Ramos da Silva por terem cooper�do,
neo Marco. Na linh.a (, Podemos adeantar que os nossos conterrâneos con-" de maneira efetiva, resolvendo importante problema
média está o ponto alto

corrf'rão mais ás seguin�s provas: CampeOl}ato lndivi- coI)1'que se via a braços a nossa Federação de Vela
dual, Veleiros do Brasil, .Regata de Confraternização e e Motor. ,.' .

.

da eqr�i_pe, com Gér Almirante Lemos Bastos. A Federação agradece, penhorada, o valiosíssimo

1l0n, Ospas e Geraldu Amanhã será d,e folga para os nossos, Estamos a- apôio que vem encontrando da nossa imprensa escrita
guardando certos detalhe� afim de podermos fornecer e falada, cooperação bastante expressiva á essa modah.

O quinteto atacante é pormenores das provªs que disputaremos.
'

Jad� do esporte A VELA.

PREÇOS

quiban. ada e geral --
Cr$ 10,00; Militares e

crianças :"':'::-'Cr$ 5,00-

Arquibancada.
c-s 15,00; Meia ar-

BRASIL X COLOMBIA

Já se �encontram em São Paulo os scratchmen da

Colombia que vieram disputar pela primeira ;;ez dua;
"-

partidas com o selecionado brasileiro, que irá á Suiça
disputar as finais do Mundial de Futebol. b primeiro
jogo será realizado amanhã no Pacaembú e o segun·
do no Maracanã.

O nosso selecionado, sob as ordens de Zezé Morei-
l'a tem se �mpenhado em rigoroso� treinos e espera
colher bonitos-triunfos sôbre os colombianos.

FESTIVAL DE "O INVICTO'"

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

Em comemoração ao primeiro ano de vida do se'

manário O INVICTO, que se edita nesta Capital e que
transcorrerá na próxima terça-feira, a· direção do va'

l�nte heb?omadário esportivo fará realizar, amanhã, nO'

campo da Penitenciária do Estado, pela manhã e á ta)"

de, o maior e mais .sensacional festival futebolí§ticó d1

todos os tempoS', concorrendo os mais destacados coP'

juntos de nossa várzea,
,

Não percam!
\_

,VENDE�SE
Por motivo de viagem, vende-se um quarto de c

�al, estilo antigo, composto de oito (8) pecas por prl�
de (;casião,

�,
,

.
Ver diàrjamente, das 16 'horas em diante, à nua Y

d�1 HaJ);os n.' 50, nesta Capital.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

Buie, ·amanhã 8· deDoi· ::de
amanhã no passado

I: DE MAIO - em 18S7, foi fundado vak-anti de Albuquerque; nópolis, neste Estado,
em Cambor.ú, neste Estado, - em 1818, o riogran- Faról dos Naufragados; a eru-pção é mais intensa.

A data de hoje recorda- um clube republicano, sob dense Vasco Antunes Ma- - em 1863, na então ci- O tratamento e as medidas

nos que: a presidencia de Manoel A- ciél ét frente do Povo da dade de Desterro, hoje Flo- para evitar' a propagação
- em 1.500, Pêro Vaz nastacio Pereira; Colonia do Sacramento,

de Caminha escreve ao Hei - em 1889, ainda no re- prendeu o governador dele
D; Manoel narran-ic .) des- gime imperial, nasceu Can- gado de Artigas e aprisio
cobnimento da Ilha de 'lera dido Caldas, atualmente D0U' parte da guarnição. a

Cruz, dep.ois Terra de San- General de Divisão do E-' partir deste dia e até 3 de

ta Cruz e Brasil; xército. Este nosso conter- Dezembro' de 1828 a Colo-
-- em 1625, o exercito de raneo é uma das mais desta- nia esteve em poder dos

D.
':

Fr�dique '1e Toledo cadas figuras do, Exército brasileiros;
ocupa a cidade da Bah.a, Brasileiro; - em 1825, durante a

( libertada do domínio holan- - em 1913, foi organiza- guerra da Independência,

• PLACAS 8IP1L1T1CA8.
saqueou Iguaraçú; ve sua :-:éd(; mudada, suces- assina rio Rio de Janeiro 'II I d N 'I'__ o em 1778, assumiu I) sivamente, para Curitiba, 'lI!'1 Decreto abdicando na =l-�- !-.DI!�� &�� ;[governo desta ent.io Capi- ,\{ot::l Teixeira Palmas, Cas- pessôa de sua filha D. Ma- ""'-

,....t.......UDt•.
tania, em terra fiIni� o C0- 't; o t. f�n�lmente Porto Uni- ria da Glória a coroa de ANDRADE & KOERICH
rcnél Veiga Cabral dê t a- 50, onde se encontra com Pórtugual, após haver da- Transporte. de car,gas em Jeral entre Florianópolis,

t 1 d
�

d 1 R'- 29 d C�tritiba e São Paulo

ma�'a;em 1633, faleceu no I ;at�;�: �e
u

�ngen�a;��� A0h�(�:
e

me::::' ::0, um: I 8asl'a s'abe r le r e escrever
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLO.r.IAN6POLIS
Recife, em consequencia de I depoís

ele ter sido designa- carta co,nstítucíonal: ,

- - -
, [, C lh M f-, .-

nua on�e eiro 11 ra, 135
ferimentos recebir!,�/jS, (i 'ante I

do 1° Batalhão de Sapado-
.

- em 1854, o General PARA
. Fone: 2534 -- Caixa Postal, 43;)

aspirar a um futuro brilhante, diplomando-se POR
do Arraial, o Coronel ho- res, 1° Batalhão Rodoviá- Francisco Felix da Fonse- CORRESPONDENCIA no CURSO GINASIAL (Art.

End. Telegr.: SANDRADE

landes Laurens van Rem rio, 5° Batalhão de En·g"':- .ca Pereira Pinto, a frente -

91 d T'\ L' 4244)
xxx

•
--

, . o .Jec. - e1 n. . Agência: -:- CURITIBA
b=ch, sendo substítuid i no Ilharia' Mi.·ital'. Construiu de -uma Divisão "de '4,OOPc Pecam info:f'ina�'ões aO'I; 'N.' C. :A. lv-enida 7 de Setembro 3320/24
comando em' chefe pelo rodovias no Paraná le em homens do Exército .Brasi-

' Praia de B0tl1iógQ, ;.,5.26�_:_ elO. 'Fpne: &47 (Linha Paralela)
alemão Síegemundt von Santa Catarina, que se or- lciro entrou em Mo:p��v-i;. -.-- _

.

:.. End. Te1egr.:· SANTIDRA
Schkoppe, , f;ulha de o ter COiU a séde .léu, ocupando-a" � pe4id� '::'. ':

>

" Agência: .- SÃO PAULO

-em. 1808, D. João dj· em seu território. Enviou .:lo Governo da Repúbli�a; Conselho � Regional'�8' Engenharia'J RU�F��e���;t�9�' 1241tende Rápido RIOMAR

'

rig;�, do Rio 1e Jane:ro, para a FEB tres contingen-, - em 186.6, travou-se a

I ., t d' 0·'- R I-! Eod. TI-legr.: SANDRADE
um,manifesto ,aos governo� tes somando ,247, homens. "la13iha do Estero-Beh'?), e rqul e ura a" lava eg ao (Agências no Rio de Ja11,eiro e em Belo Horizonte co",

0,a; nações amig'l�,' expondo Atualmente o 5° B. E. está mde os Generais F,lôres e ", tráfego rriút'uo at2 São Paulo com a Emprêsa de Trans-

'o� motivo's da tra!l�;ferência no' bairo ,de Sa�ta Rosa. Osório repeliram e des: '0- E DI' T, A L
'

"'ortes Minas Gerais SIA.)

":r" ��rt� por�ug'.leza para 'o CUJO Quariel,foi i�augurado ça]::am os paràgu:;lis sôh�"o Pelo-presente torno público,'que
' o": Shr. ISMAIL, ,< ��.

---.,.----

'Ll:as.i.l e declal'é.l'd;) gll':'rra no dia ,19 de Fe,-;ereiro de 'coma;}do d',� éntão Coronel CORREA ,LEMOS, requereu a, este Cons,elho, a_r/:;vigo.
"-"' �, '

"e'
-

ração de suà licença como AGRIMENSOR ::! título pre-
.�" �.

f4 -",--pe
\'�

Ia Napoleão', 1949. Hoje ao se comemorarDiaz;, �
'_ -

'.IIScario para o Município d� Bom

R,
�etirq - Santa

Catari-, lle �'M��G� ,.
- em 1819, e�'!l Pi l' itinin ::J seu 41) «niversària felici� - em 1870, a Brigada na - de acôrdo com o parágrafo único do artigo 5° de

(Mi;;sões) travou-se rl}!',h!?'J tamos o seu atllal coman- de Voluntários do Coronél decreto N. 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

céml)ate entl'e tr"1).,a'" .1(\ ,'Jante Corcnél 'Albino Sil- Pinheiro.Guimarães'chegou Ficam, pois, convidados os profissionais interessa- t):d5 r
-

� u,
dos já registrados neste Conselho, ,'a se pronunciarem a.

,\

5, �-=--'-L7-''_ (__

r-..�_r
,'"",

Ten'�llté-êoronel Arbuche e va, soli�it:mdo transmita a ao Rio de Janeiro, sendo .
(' "

rfspeito para o qUe lhes ,; concedido o prazo de 30 dias.
Cc'ronél André" Artig&s; sua Unidade as felicitações festivamente recebida. a contar da publicação do presente Edital.
-- em 1829, �J:'l1 l\ié;ceja� c1esta coluna. Compunha-se dos ii'° Ba- Pôrto Alegre, 2 de ah'il de Hl54. ,

ma, Ceará, nasc;� 1 José de - em 1J�5, eleito, tomou talhão de Voluntârios da Eng. Felicio Lemieszek Vice�Presidente no irr.pedi-
A1encar, vindo a falecer no posse do Go�êrno deste Es-I Pátria, do Rio de Janeiro, mn1Ío do Presidente

-R.') de Janeiro �m 1 � de t?do o D:. Nereu de Olivei- do 33° da Provincia do Rio

D�?:embro de 187'7; r[J Ramo'" atualmente' Pre.. e do 44, Corpo Policial d",
- em 1833, fOl ü:ead(�, ",idente Ól Camara Fede- mesma Provincia.

Pi" resolução dlO!s� ,. d.'tt.,l, oral;
h.,'nicipio de S§o osé. nes- - em :!.942, o navio do=

,

\

te Estado; nossa Matinha Mercante.
- em 1850, 00 Rio de 'Parnalha" foi torpedeado

Jai'dro, faleceu o grande f afundado por submarinos

e"l;.dista Bernard,,) Pereir,,' do "eixo''., perecendo a seu

do de alianca ent�·� o TIra. clicado CO:110 DIA DO TRA- "Orie1tal" o Passo d0 Ve·
. �.

.

sil. República Ar�I.�ntma.e BALHO. 1'a;
I

8 :0anda Oriental do Uru- -em 1819, foi organiza-
gl ai, contra o dHa:l,.,' FIan- 2 :)E MAIO do em Santa Catarina um

:-i;'co Solano Lopes; corpo de 271 praças de Ar-
. - em 1�68, o ivi IjC,! Al- A data d� hoje recorda- tilharia de Linha;

meida Corte-Real, C0,n o nos que�
-' em 1823, o Governo

2-5' Batalhão d,� V,luntá, - em J !:J(IO Pedro Alva- Imperial ainda não tinha
�'! ,s, derrotou Utn 1 força res Cabral fez-se de véla completo dominio sobre a

pr,raguaia;
,

deixando as costas do Bra-I extensão ,do Brasil, pois
- em 1.868, no Rio de sil e despachando para Lis- continuavam os combates

Janeiro, faleceu de moléstia bôa um navio comandado da gU€rra da Independen
contraída em camp�mha, o por André Gonçalves' com eia, na Bahia;
Tenente-coronel de Infanta-' a noticia do descobrimento; - em 1824, ná' cidade de
ria Francisco Maria dos - em 1798, começou a São Salvador na .Bahia,
Guimarães Peixoto, nascido funcional' no Rio de Janei- procederam o juramento da

a, bordo da náu "Pedro I", 1'0 o Correio-geral, passan- Constituição do Império do

em aguas da Bahia, a 12 de do a constituir administra- Brasil;
Março de 1826'.' Foi um dos ção do Estado; -

.:._' em 1840, o Exército

mais brilhantes oficiais que - em 1817, no Engenho Imperial sob o comando do

tem tido o Exército Brasi� Utinga, em Pernambuco, General Manuel Jorge .R;o
leiro, tendo sido feripo no trava-se combate entre mi- drigues travou batalha, em
ataque a Paissandú,' no Pa. licianos e voluntários. mo- Taquari com o republicanQ
raguai; narquistas sob o comando do Rio Grande do Sul. sob Sala
- em 187�, a Vila de do Capitão de Milicias Bar- o comando de Bento Gon-

. Vende-se uma belíssima sala de jantar coJoriia1,
Itajaí, neste Estado, foi ele- ,roso e os republicanos de

I
çalves, que foi vencidQ; ,

praticamente nova com 17 peças., Preço de ocasião-
vada a categoria de Cida- IJ,€l'I1ambuco �omandados -em 1861, foi inaugura- Ver com o Comte. Giannini na Escola de Aprendizes
de; 1)01' Franci�co de Paula Ca- do na barra' Sul. qe Floria- • Marinheiros.

do, na cidade de Pararia- �,i'avou-se pequena ação no

Engenho' 'da
-

Conceição, na$
cercanias da Bahia, .. saindo'
vencedora uní� ,companhia
do Batalhão .de ,p�etos· li
bertcs:
-em 1826, D. Pedi·o IV

(Pedro I do Brasil), data e

,

� em �1526, 31:':ibuu . ao guá, ? 2° Batalhão de En
L

'pC':rto 'doS- Pat�s a' náu "S'ão: genharia CIO Exército Na

G?briel,,'�sob o ('!Olriànd� (�� 'cíonal. <Tomou parte" na

p;'Hodrigo $l'Aclmãj. »Ó: Campanha do Contestado,
"--em"1632, o Coronel ho- "end� a primeira vez, no

lar.des Waerdenburch, �liia- Brasil, que a Engenharia
2,) por Domingos Calabar, Militar foi empregada. Te-

,
,

3 Dl,<.: MAIO

A data nos recorda que:
- em 1652, na margem

esquerda do rio Tigipió, em
Pernamb,:!co, o Sarge�to
mór Antonio Dias Cardoso

bordo, e"�l'e outros, o ca

t'::lii'l::nse Antônio i\1<Il::i:::
A .. êd.,:

r1(; Vasconcelos. TI Jscido em

Gt-IO Preto, en��" Vila Ri

':!�J, em 27 de Ag . .1sto d2

17fJ5j-
\
- em 1865, em Buenos

}, '1 €:s, fo('assinado " trata·

.- O DIA DE HOJE
destroçou um

é de holandeses;
- em 1818, Sena Perei-

contingente

consagrado como Feriado

CE- ra forçou comNacioy:al e UniversaL a Escuna

Florianópolis, Sábado, 10 de Maio de 1954 ,
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Preceito do Di,a

, ,

Deleqacla de Ord' Politica e Sllci�1
"ATENÇÃO SENHORES POSSUIDORES BE ARMAS

DE FOGO"
DIFERENÇA
FÁVO�AVE:L:

" AtChefiá'do�Serviço de Fiso-rlização de Armas, M1.l
a- nições, etc., convida tôdas as pessoas possuidoras de ar

contece com os variolosos, mas de fogo, que se acharem em atrazo com as taxas de

os doentes de alastrim pas- registro e p"orte de armas de caça e defesa, a comparece
rem, dentro do prazo de 30 dias, no Serviço de Armas e

Munições, nesta capital, e, TIO interior do Estado às De
legacias de Polícia, afim de procederem a necessária re· ,

validação das taxas devidas. Findo aqusée pr azo, serão
consideradas clandestinas as armas não legarizadas e RU··

jeitas a apreensão na forma da lei.

Florianópolis, 24 de abril de 1954.
Alcides Bastos de Amújo, chefe do Serviço de Fis

calização de Armas, Munições, etc.

Ao contrário do que

sam relativamente bem,
o mesmo-no período em que

rianópolis, nasceu o grande
poeta João da Cruz e Souza,
que veiu a falecer em 19 de

, /

março de 1898;
.- em 1883. foi inaugura

do em Desterro. Santa Ca

tarina, o Liceu de Artes e

Oficios,
.

fundado pelo Pre

sidente da Provincia, dr.

Teodureto Souto;
.

- em 1900, foi erigida
no .Río.Ide Janeiro a _está
tua' de. Pedro Alvares Ca-'

bI'al.
André Nilo T�dasco !

do mal, entretanto, exigem
a assistência de um médi-
..

,

co.

Em presença de um ca

so suspeito de varíola ou

alastrim, ime4�!ltamente
chame, um médico Oft avi

se ao Centro re Saúde ou

Pôsto de Higiene
p1·óximõ.' - SNES.

mais

--------

Expresso "Florianópolis
de

a s. I.' LA CE[OPHft-NE-Paris,
Fábrica e farnece

CELOFA'NE
'IMPERMEAVEL colando à quente (110°)

N. '7.31,68 da Nomenclatura - AGIO da 4a. categoria
Informa<;c,es para impcrtação. com

RobErto Flogny C, L .
.....:. Caixa do Correio 2.JR2 _

,

HJO DE JANEIRO

Hoje- O GraDde'· D(�flle de
Modas> no Clu_be ,Doze

de Agosi-o-'
Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio - Transporte.
Rua Joio Pinto.• FpoU.Finalmente hoje, a ndte, terá lugar nos salões 10

veterano 12 de Agoslo, () degante desfile de modas pro-'
movido pelo grande estabf'leci.mento·A MODELAR, em

T
.

V·I ii ·dbenefício da construção de um HOf:,pital de Crianças êm errenos na I a o ri aFlorianópolis, iniciativ.'l.llt'belíssima do L�ons Club 10cal..
"

:,' II
Já pela belesa dos artigos da moda hibernal '1u� ali

desfilarão, já pela graciosidade das gentís e lindas se- (Estreilo) :,

nhoritas que servirão Jt,,> �uodelos. já pela- presen�a no

desfile da elegantíssima Srta. RUa Gomes da Silva, mo- .

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENrr'O A

delo da g.rande firma c(,ufeccionista Meteor; de Silo LONGO PRAZO SEM� JUROS

Paulo, (cujos artigos sal) aqui "de venda ,exclusiva d:> Oportunidade especial para aquisição, com grande
A MODELAR) e aind,.. roela finalidade altamente altn�. facilidade, de um esplendido lote. na VILA FL6RIDA.

ista dessa noitada de maximo bom gosto e distinçã,) é de' Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
se prever uma enorme <-,.fluência, uma verdadeira en- Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES

chente. TADIO DO FIGUEIRENSE,
'

assegurando valorização
A venda das poucas mesas que porventura, resta- imediata.

rem ainda poderão ser procuradas, esta tarde, na seCl'e-
• OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES

taria do Clilb. NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-

Será umá noite cuja lémbrança permanecerá inde- Peça hoje mesmo infIJrmações a

leveI nos anais da vida social oe Florianópolis. SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
.

LTDA. (SUBRAL)
Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.

--ab.
___ o �---------------------------

de Janfar Colonial
,

Itciíl Af....cA.' 0.040'," J41. I· IInJ.r :��

C;IIIIITI" rtuc;,u , PROS"BR ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ECITAL
JUIZO DE DIREITO DA

La. VARA DA COMARCA
DE :b�LORIANO'POLIS

la de Antônio Cezário da

Silva, extremando, por um

belo, onde méde trinta e

'Ü'elS metros, com proprie
dade da Associação Barriga
'1erde e, pelo outro, onde

mede trinta e nove metros

Eel'ital de Primeim ,praça
com o prazo de 'vinte dias

El.�;V{STlBULIJ·
No',ªj,,;l'�M-d�!!'[e terá início o curso preparatóriõ para
� �. .••. �- , .....tIi; , .....: . ._,..... "

o vest.i]lulap d�\DiÍ'É�ito, com aulas 'de Português, �atjm"'·-
. ..,.

. ..._
.) � "- .... - .

. ....

e Franeê'ii" '(ou"Inglês); todos os sáf>ados das 14,30 às
"

,

..... '�'.\.' - �
.

17,3{1', ne Institu.fb' de Educação, Sala: 3()-G. Inscricões
na �i\Ú'�rfCl"14d�!�aSp�rtir rio dia 14 de Abril.

Prof. Hélio Barreto

Florianópolis, Sábado, 10. de Maio de 1954

, /

--- _'- ----, _,._._----,--,----- ----"'---��-------- -----

o ESTADO

ECONOMIA absoluta
:�Gra,nde CONFORTO

-

AQUECEDOR

ELÉTRICQ

1#tn:�4,
IMERSÃO f!, CHUVE1R'O

___,.,,---_

Capacidade 30 LITROS

• Construido intei!Jlmente de
cobre,

• Aquecimento ultra rápido.

Járo abundante na ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de regu·

lagem instcintanea. permite o

maior escola de graduações de

ffMPERATURA.

o "Doutor Manoel Barbo- ê cincoenta centimetros ...

.sa de Lacerda, Juiz de Di- (39m,50), com dita de

reito da 4a. Vara, em e'Xer- Claudio Vicenze e,uma ca

cício do cargo de Juiz de 3a edificada no elito terre

Direito da la. Vara da Co- (la, construída de' tijolos,
ma1'ca de' Florianópolis, coberta de telhas, forrada,
Estado ele Santa Catarina, assoalhada . e envidraçada,
na fór11w da. lei, etc.

I
com diversos compartimen-

Faz saber aos que o pre- tos, em bom estado de con-:

sente edital de
.
primeira servaçâo e suas benfeito

praça, com o prazo de vinte rias, tendo o número 31,
dias virem, ou dele conhe- rvaliados por duzentos e.

-

cimento tiverem que, ne oitenta mil cruzeiros, que

dia 21 de Maio próximo sai á margem. . .

vindouro, ás' 14 horas, à (Cr$ 280.000,00) Os imo

frente do edif'icio-do -Palá- veis acima referidos foram

cio da Justiça, á Praça Pe- penhorados a Theodoro

reira e Oliveira, o porteiro Haerníng e sua mulher, na
dos auditórios do Juizo, ação executiva; hipotecária
trará a público pregão de que lhes move o credor
venda . e arrematação á rorge Nicolau. Berber. E,
quem mais der e maior lan- para que chegue 'ao conhe

ço oferecer sobre a respec- cimento de todos
.

mandou

tiva avaliação, o seguinte: expedir o presente edital,
- Um terreno situado nes- que será afixado no lagar
ta Capital, á rua "'Erúilio do costume e publicado na

Blum, cqm a área de qua- forma .da lei. Dado e passa
trocentos metros quadra- do nesta cidade de Floria

elos (400m2),. mais ou me- nópolis, Capital do Éstado
nos, medindo doze metros de Santa Catarina, aos vin

e oitenta centimetros de t€ e sete, dias do mês de

frente, á rua Emilio Blum, \bril do ano de mil nove

fundos em duas extenções _'elltos, e cincoenta e qua
de sete metros e cincoenta r�·o. Eu, Hygino Luiz ,Gon-
centímetros (7m,50) � sete zaga, Escrivão, o subscre- A� :: "O- 110 -- ,7 e v; �'.

melros e oitenta, centime-} ví. (a.). Manoel Barbssa de :;lilí'3a MON'l'EZ _. E,'tHi
tros ,(7ínSO); confrontando, Lacerda':'_ �Juiz de Direit"a: )':fmr:�TJAN-�rr:; '.' ...
1 espectivameritê; ç�rrr a pro-

�

da, la. 'Vara:'�m exercício.
'

'") 'LAnRÃÓ� DE 'VÊNhZ.f\
priedade da,Associãção ,:1\-' Confére' Hygi,no L-uiz GOJ,t-'

.',
,

tlética' Barriga V�;de- e df.�: zaça, Escl'ivã6\ �a f�.. Vara.
_. � .

�.-
�:��

�

. ���. �i� � �;-:'" _� ,:��f�"- .�: �. <. ;-,.

�ITZ

QUE

�- ,< DESEJAM O MAXIMO
.... i,.

.

EM CORT,EZIA
E E,FICIENCIA

·

,,-��,�,>>-: �

--; - .� �

As 4�e '.8us: ', ", ,,' \" :
'"_' •.. -.

..

!._r·-.,-< . -',��
F llme Jorn ..-it"::N-Jé... '.' :

Kírby :GR�.\Nl':'.:efu':_
",

o LO'BO' -FÁi'Jr;;Sl�A-
r:: /60 E' , =, .i'. ;.' d' ...,,�.' .,,,
c- ,PISOUl',..., ,. :�",

.

'.

A LEGIÃOêFA�T.A�l\i{A:"
Cado NINCHI"-'_ Giàna

. 'M�r.ià'·�ANALLE'�m:
'4 ,O' FILHO' E1E. D'AÍUAG-

�t->.. -'�. NAN

Imobiliária e Ageociament9
Coojo-I. A. C.

CASAS À VENDA: .

f·i.eços: f) 20 � 3.�(l
Tml) óté 10 anos.

PROCURA-SE PAHA

ALUGAR

Casa no ,Estreito, C0m

conduçã'Ü fácit;"e�ldo água
e luz, três quartos e guin
:al com� galpao próprio
[-ma engar:rafamentos,
InformandQ preço e Rua,

Resposta 'para Caixa.

[', stal n. 361,

,!,s 5 e 8hs.
-".

IMa:<a MONTEZ - !la'll

'::RIlL�rIAN em:

O. LADRÃO' OE VENI<.:ZA
Censura: LIVRE.
No programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 7,00, - 3,50

::

{

=Im
As�8h�;; "

Jt. j Cl'l,MERO'N nu_u eíl!
t d:umte western

mo' SANGRENTO
Imp. at4 14 anos,

No Programa:
Atual. .<\1.anUda j Nac.
J 1 eços: 6.20 - :1,50

CONFORTO absoluto,
Grande ECON-OMIA

-���,
.� ""l

..

.

.: ......t'.,.��*'

--_._. ,

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

·Capacidade:
100 a í ,DOO litros

Fabricados nos tipo.
horizontal • \'ertica'•.

• Construção sólida, sendo a' caixa intern;! de� COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE '(lã de vidro}.'
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de t-emperatura por: iJRMOSTATo,

, Que proporciona grande ECONQM.IA.

P�io GAJV:�� O QUE FABRICA;J
._�� ./

Vende--se
Vende-se uma mobília

dei Sala de Jantar.
Vêr e tratar ii rua Vidál

Ramos 'n, 38. <, .

A 1: ssocia'i:ã�l dos Exatu-
.

. �/ .

res . Federais de Santa Ca-

.. -

de "Dr, Carlos
CLUBE DE CAÇA, TIRO nesta cidade.

E PESCA

ciente, convido os Srs. as')r).·
ci:\dos 'para a excursão (;\,

neg{·tiC'a, que se reaÍizará
�o próximo sábado, dia 1.0

V d
.

O Centro de IrradiaçãO

e-n e se
i MentaJ "Amor e Luz" realiza

- I
sessões -Esotéricas, todas as se-

, Vende-se um terreno II gundas feiras, às 20,30 à rua
ele maio, início da terrp::>-

V)'E'_I'- Conselheiro· Mafra, 33 _ 20
rada cie caça do corrf:,)te

sito a Vila CeI. Lopes '

andar.
�

, ! 'ENTRADA FRANCA
•

Tratar, cám o Sr. Dante . ,

.

"COUTO DE MAGA
LHÃES"

AVISO

De ordem do Sr.

Ótima residência construída de alvenarià, cf 8 com·

partimentos, à rua Stodieck, preço Cr$ 180;-ÔOO,oo.
1 à rua Curitibanos, dê alvenaria, be� il1stalada, c/ .

', ..

f '

9 compartimentos; preço Cr$ 130.000,00. '

I

,.., ii U ,i rV111 c?njunto residencial, tendo 4 .c�sas i?depend�e�t7s, .rM ii '\�

a SÃ
constrUldas de alvo e, parte de madeIra, c/ mst. samtana, •

água encanada, luz, et? Loeal: funàús da. Rua General As ��.30 .:_ 7,30 e 9,30h.,;. IGaspar Dutra - EstrélÍo - preço do conJunto, ;
..

, l\!a":ia MO'NTEZ - Paui
Cr$ 150.000,00. - ''': ."('TIm :::'rlAN' I8 casas d€' madeira, novas, bem divididas, ótima água,

� ... -

_

em
..

localizadas à Rua Tupinambá - Estreito - preço de O LADRA0 DE VENEZA

Cr$ 15.00Q,oo - a Cr$ 50.000,00. Censura: LIVRE.
1 conjunto com 3 casas, sendo urn� de alvenaria e No programa:

2 de madeira, à Rua Coronel Pedro Demoro, esquina c/ Esporté na tela 54xl1 PhC'.
rua Sta. Luzia; especial ponto para qlil'llquer ramo de
negócio; com boa áT�a de terra para construir; preço

l'.:'eços: 1,60 - 3,�0

Cr$ 370.000,00. _} "

- TERRENOS
5 lotes à Rua Tupinambá, por Cr$ 50.000,õo.. •

2 lotes no Bairro Nsa. Snra. de Fá1ima, pO'r .

Cr$ 150.000,00.
.
'.

-

Além das própriedades já citadas, temos lambém,
à venda, por precos baratissimos, inúmeras chácaras, ter
renos para lótea�, pontos para ,negóai0s, armàzens bén
instalados, confeitarias, sorveterias, etc.

IMPORTANTE - V, S. desejando vender, alugar,
comprar, hipotecar ou inventariar; ·�asas, .lotes de terra,
pontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e .L\gên
ciamento Canto, das 8 às 22 horas, qUi.:� i'erá prontamen
te atendidos' pelos seus dirigentes; A ...:... L A. C.; Dõe

}bém à disposição dos seus clientes, um Departamen
qe �Construções, Plantas de Muros, etc.
'-:;.

.
�

.tarlea, convida '.�<; Snrs. sr,
. dos p;,ra touiarcm parte (P

f'.,;;sembléia C-el al Extrá-r
"dine ria �'rea!loH-se dia �
dê' MiOlio próx'. 'r> às 10 1:0-
'% 0:> manhã. =m Iocal o te

:;�r,á pr.eviam·.:.:;: .

� desígna-l«.
Florianópo'h�, '27 de abt-i!

de 1954. I"
\

L'Upércio Vitloin João
to Secretá�io .

ano.

.t1crário de praxe.
Só pó<:lerão fazer parte

UgS extursões, os SÓClOS

que estiverem quites com

't �e50uraria do Clube.

FpoHs., 27 de abril de 1');'}4
Luiz A. Horn, Diretor de

Caça.

Vende-se ótima resinden-
�.

./ ,�

tia à rua Frei Caneca r).

l33,

Tratar com Olívio Vui\�:1.
ie Vieira na rua Cruz .e.

� -

Souza n:,59. "

��j!�!l!á�!. *fSllnm�D
participam : aos parentes, e'

-!.::migos o nascimento de seu

filh.o SERGIO, ocorrido a

23 de Abril, na Mater�ida-

Presi-

Corrêia",

. F,.quez�. em ser.1 _ �,� \-
Vlnbo ,Creolotado

'
"

(Silveira) ,

'��

ra.

CASA

\'ende-"..e uma Ca, ", s1i,a

à Rua Ruy Barbos�, l!esl a

C,rit,�!'
Infúrmações com o T{.I

f( [;95.

Donetti, á Rup José Cân
dido da Silva s/no (No final
da Rua). ESTREITO.

I
-

'

CASA MISCELANIA distti,
b .. 'dora dos Rádios R.C.A.
Vitor, ValvuIas e Discós.
Rua CODSf\lheiro Mafra.

,

VrAJt: CONFO'QTAVt:lMt:NT-E
-e: CONJ.I€CA O �Ul1)013RA§IL

'PtLO: 'O�U�lM� VA�
,"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·PRODUTOS PROBEL

'DIVINO /IMOLA.MÃGICÁiI

. E O mais macio de todos!
TRAVE 55 E I RO DE MO.LAS

\ . Nenhum apresenta tantas qualidades por preçor .

tão reduzido! Dotado da revolucionária "mola

...,

O aniversário é nosso - mas o presente é para
você! E venhc- buscá-lo - é a. famosa "Dupla
do Sonho Divino"! Dois maravi1hosos produtos
·Jábricados pela PROBE.L - a maior fábrica de.
Colchões de Molas da América do Sul!

E veja: não é preciso mais de Cr$ 50,00, para
ter êstes produtos. amanhã mesmo- em sua casa!
\ '

Apenas Cr$ 50,00 de entrada! E formidável!

-DIVINO
- a gà rantra: d.e um serre. trcmqujlo I

.

-:9
. .

_

o que Itá de mais fi� no gênero! Molejo especiat e

estofos ao melhor pr��edência! Absolutamente, silencioso,
não empelota, nem forma buracos! -R'evestido de tecido
de primeira qualidade!

-

mágica" - indeFormável e resisten-te,
oferece sustentação anatômica!

-,

-- ONDE O SORTiMENTO É MAIOR. �. E O PREÇO MENOR I

Rua Troiano, 7 e 33
=r: FLORIA�JÓPOLlS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Tempi)
Previsão do tempo até. ãs

.-l L u-as do dia 1°.
,f.

Tempo - Bom, passando
" instável.

. .

� ,\ ., . t.,

NA SAUDACJlO CORDIAL E-AMIGt\. DO BRASIL AOS SEUS TRABÂLHADORES, NÃO HA' -GESTO· CONVENCIONAL,
POR QUE NELA 'A_ PRO'PRIA NACIONALIDADE EXPRESSA O� SEUS '�GRADEÇlMENTOS, A SUA ESTIMA E A SUA CON-

FIANÇA NUMA CLASSE·QUE SEMPRE LHE FOI E ,LHE SERA MOTIVO DE, JUST o- ORGULHO.
'_

AO TRABALHADOR BRASILEIRO, EM GERAL, E AO' CATARINENSE" EM PAR'rICULAR, PRESTAMOS, N,ESrA D1\-,
TA AS HOMENAGENS DO NOSSO RESPEITO E DA NOSS�-ADMIRAÇAO, COM A INTEIRA SOLIDARIEDADE P��A CON

CRE1'IZACÃ{} DOS SEUS NOBRES ANSEIOS -_ . ENTRE OS QUAIS O DE UM SAL l'RIO COMPENSADOR,..- QUE POSSIBILI-
�

TE A CADA OBREIRO VIVER COM DIGNIDAD� HUMANA.

Depois de se ter submeti
to a uma melindrosa inter

«nção cirúrgica, regressou
la Capital Federal, já em

ranco restabelecimento, o

,10SSO ilustre e destacado

conterrâneo dr. Armando
falério de Assis, abalisado
línico aqui residente e pes,
Ja de grande projeção no

DIA 1°·.mário político estadual.
IDas 2 às 4,30 da madrugada': fila do eite para os

O dr. Armando de Assis
que fazem questão de tomar café com o dito. (Os que

Às 06,00 horas .- Salva de rojões. 'ou sendo muito visitado
omam café preto, estão dispensados). Os que compareÀs 07,00 horas - �I.r·,"sa e comunhã» Geral, na Cate- .elo grande número de ami- cerem às filas deverão pôr a lembrança no velho slogan

di al Metropolicar a.
�os -e admiradores que pos- 1e 1950: Se entrares na fila e votares em Iruieu; nuncaÀs 0800 horas - hasteamento, do Pavilhão Nacional ,nais entrarás em filas ...'

ôd d d
'.. - ue em nossa' terra, , ídto as as se es as assocraçoes; , Das 7,45 às 8,20: os convencionais assistirão a sal a

Às 08,3Ó horas - �artidas de Ping-Peng entre as equipes O ESTADO visitando-o, !e inúmeros carros chapas-brancas, pejados de alegres
União Operária x Circulo Operário ejubila-se, augurando-lhe amílias, malas, barracas para o clássico pique-nique do.
de Florianópolis. __, Juventude Ca- .ompleto rest�belecimento. ninical nas práias. É .eonvidado especial o dr. AroIdo
tólica x Construção Civil.

__ �arvalho, autor de uma lei e�ecial sôbre o liso de car-
HOMENAGEM AO SESI

laj·ot l10tlta LI·DO -os oficiais.
As 09,00 horas - visita aos cemitérios, pela Comissão. ti iJ Das 830 às 9 horas: os convencionais poderão ver a
Às 10 00 horas - sessões cinematográficas nos Cines O sr. Presidente da Re- impeza da cidade, feita pelos caminhões da Prefeitura.,

Ritz e Glória (Estreito) oferecidas .ública, por decreto de 19 .Máscaras apropriadas, poderão ser obtidas por gentile-
pelo .Sr, Miguel Daux. Je Abril nomeou. por ne- .a das guarnições militares), .

-

•Às 10,30 horas � sessões c.ncrnatográficas nos Cines

[
. d' d .' I Das 9,15 às 10 horas: visita à Fazenda Modêlo Dr.

Irnpc rial e Império (Estreito), tam- cessida e o serviço, para i Paulo Fontes, localizada na Praça da Bandeira e no an
bém oferecidas 'pelo Sr. Miguel Daux ..ctrvir !lo Quartel General j t igo Campo do Manejo. Os convencionais poderão admi

Às 11,00 horns - visita a sua Excia. o Sr. Governador '

�;a Infantaria .Divisionária I rar magníficos exempla�es das r�ças bo.vinas, suínas,
do Estado, pelos rep�esentantes' das' c.a 5a. Regiâ 'Militar, com .nulares, cav:alares, caprinas e notavel variedade de mos-

associações. I
.s.d t ,C it I Ma quites a jato, tanto culicideos como anofelinos.

Às 13,00 horas - início das competições esportivas, no
se e nes a api a, o

.

-

Às 12 horas: Almoco ínt.mo em' Palácio (1200 almo-
campo da F.C.F. defrontando-se as jor da Arma de Infantaria,

";0 dêste ano): Sorrisos ,forçados. Rapapés. Promessas mi-equ'IJes. DOMINGOS DA COSTA -abolantes,
Às 13,00 horas - Juventude Operária Católíea x Cons-

.

I:"I�O SOBRINHO,. sendo, Das 13,30 às 15 horas: berço, no hotel, com discreta
trução Civil.

em consequência, transfe- iispepsia. (É proíbido sonhar com derrotas). .
'

HOMENAGEM AO SESC. .

ido do Quadro Ordinário Das 15 'às 20 horas: rapidissima visita às príncipaisÀs 14,00 horas - União Operária x Associação dos Pin-
. 'ependências do Palácio da Agronômica. (Não serão

tores. {14.0 Batalhão de Caçado- iermitidas máquinas fotográfícas).HOMENAGEM A' FEDERACÃO DOS TRABALHA- es}, para o Quadro Su- Às 20 horas: imponenteespetáculo da queda da vol-
DORES NAS INDÚSTRIAS

J

DE SANrA CATARINA ilementar Privativo.' agem da luz elétrica (Realização Irineu Bornhausen).Às 15,00 horas - Associação dos Alfaiates
_
x Circulo

Ao nosso presado amigo ] Das 20 às 20,15 - Convenção.
Operário de'<Florianópolis. Das 2015 às 22 - Visita ao Estreito, se houver luar.

HOMENAGEM A' FEDERACÃO DOS EMPREGADOS ./fajor Costa Lino apresen- .m não h;vendo, bate-papo sob a figueira.
NO COME'RCIO DE SANTA CATARINA amos felicitações, formu- Às 23 horas - Silêncio en la noche ...

Cada jogo, 'terá a duração de 25 minutos para cada
.

':mdo 'felicidades nas noves D I A 2
tempo. com 'intervalo de 5 minutos. unções com, que vem de Às 7 horas: visita aos buracos da estrada de Canas-
Às 16,30 horas - início da partida principal entre: \ ieira.

AVAl F. C. X ATLE'TICO CATARINENSE 2r distinguido.
Às 8: visita aos buracos da estrada do Saco dos Li-

Com brilhantismo, acaba
.!e concluir seu curso na

S. A. p. S. Escola Preparatória de Ca-

G I
detes de São ,Paulo o dis-

I eoera Serão irlag�rªdos, ,-ama':' tinto jovem Ivan von Trom�
.• : nhã, di-a '2,;"nesta Capital, a ljowsky Dauat Taulois, ,fi:

·Gallolll Jelegaeia dQ'( Serviço' de, ih9 do. _I. n6s�0· contercâeno
,

'. .L\li�entação,.'d�, Previdência dr. ;Orlando T. Taulois atu
Ontem, na Capela -do :�ocial, instalada à rua Fc- "Jrriente residindo no Rio

Hc)spital desta Guarnição· Jipe Schimidt nr.. 41, oe':n Je Janeiro, onde é alto fun-
..\1ihtar, foi rezaçla uma mis· como os Postos de Suhsi- i:ionário da Prefeitura $lo
·i:I em a�ão de graças peh tência, Central, Canllo e Distrito Federál.
!,,'sülh�lecimento !lo Gene- São Jorge, situados as ruas Por tão justo e significa
,.,,! Aquiles, Paulp Gallotti, Felipe Schmidt nr. 41, Cél. tivo motivo, a fainila e seus
0ird0.1' Administrativo de, P�(l,ro Qemoro e São Jo_'gc .mügos rejubi1élln�se e dese
SaúdE do Exército e nosso (no Estreito). jam ao novel militar, novosO Delegado Regionai,· �onvid� em nome do Dil'etor :);'e��!do conterrâneo, que Para o áto, que se efetu:1_ tnunfos e um futuro bri-Geral, as autoridãdes civis, militares e eclesiásticas, 'a ' , .

t f A. l�'''.e':e s€rIamen e en erm'1, r<Í às 16,30 horas, recehe- Ihante, mantendó as ricas'imprensa e o povo em geral, para o ato de inaúgu�aeão,
que terá lugar' na séde da Delegacia, à rua Felip2 8';':1-.- A l1'issa, mandada cele- mos aÚ;TIcioso ,convite (pie tradições da Famíli;i.
midt, 41 e nos Postos, :15 ruas 'Cel. Pedro Demoro (Cai;-' . b'rav pelo Diretor daque!e muito �os honra, é .agrade-. O ES_l'ADO se congratulaito do Estreito) e rua São Jorge' s/no l.Estai)elt><;imen.to, foi rezad,.{ cend0-0 desejamos o mal',,· ,:.:om os dignos genitores e

Florianópolis, 29-_de Abril de 1954. \ �.t'10 Capelão pde. Quinta franco exito. no empreeld{.., dpresenta .,ao, <i;adete. Ivan.
Atanagildo SclJ.1llitt - Delegado Regional I David Bald�ssar�' ,'o menta tão oportuno. votos de rrlUitas felicidadfi!s';

festejos �e II �e Maio
Programa-Convite

CONVITE AOS TRABALHADORES EM GERAL

As associacoes de classe, Sindicatos e aJ sociações
beneficentes d; Flc-iánópolis, têm,) prazer de convidar
os trabalhadores e suas famílias, p-ira tomarem parte nos

Iestejos que serão levados a efeito nesta Capital. no dia
1° de maio, para '10l)lemOrar a .lata mundial do trabalha
dor.

1) R O G R A 1\1 A

Taça Federação das Indústrias de Santa Catarina.
HOMENAGEM AO MINISTE'RIO DO TRABALHO
Às 18,00 horas - posse da nova Diretoria da União

Operária.
-

Às 20,00 horas - sessão de encerramento dos festejos na

sede da União Operária, quando será
oferecida aos operários e excelentís
simas famílias, uma lauta mesa de
docês e bebidas.'

.

INTEGRAM A COMISSÃO:
Sindicato dos Trabalhadores G:ráficos.
Sindicato dos Padeiros.
Sindicato dos Empregados no Comércio.
Sindicato dos Condutores de Veículos.
Sindicato dos Carpinteiros l'�vais.
Sindicato dos Enfermeiros.
Sindicato dos Tra·b. em Consto Civil.
Sindicato dos Trab. em Lubrificantes.
União Beneficente e Recreativa Operária.
Círculo Operário de Florianópolis.
Liga Operária.
Juventude Operária Católica.
Associação dos Alfaiates.
Associação dos Pintores.
Associação dos Chauferes de Santa Catarina.

Inau�uraç80 .�o SAPS
em Sant1 Catarina

O Diretor Geral do S.A.P.S., Dr, Ltfiz Corrêa, cum
prindo o progfam� tragado pelo Presidente Getúlio
Vargas, no sentido. de ampliar os serviços de assistên
cia Secial ao trabalhal1or, e verificando a necessidade de
extender esses benefícios ás populações menos favl)re
cidas d0" Estado de Santa·Catarina, determinou a insta
lação de 1:1,ma DelegaciaJe tres postos· de Subsistêneia
nesta Capital, os quais' serão inaugurados no próximo
dia 2 de Maio ás 16,3o:horas, estando em estudos a cons�

trução do Restauranté Pr.pular.

Armando
Assis

Florianópolis, Sábado, 1° 'de Maio de 1954

TIM • • •

PROGRAMA DA CONVENÇÃO

Sgt David
Scbull

nões.
Às 9: intervalo para conserto dos carros, na oficina

lo Estado. (Cartões com o dr. Bayer Filho).
As 10: visita aos buracos da estrada de Coqueiros.
Às 11: visita ao tartarugueseo calçamento da estra,

Depois de haver servido Ia de Santo Amaro, (Fitas métricas proibidas).
io Hospital desta Guar�i- Às 12: churrascada na Penitenciária (reentré).
.ão Militar por alzuns anos Tarde livre, com direito a breve visita ao governa-
,

hoi
'

d f' " dor, para fins de fundos para a campanha e pedidos deegue 1?Je, com es mo a
Jemis;,ão e remoeRo cios nh-ersários. (Os degolados fi-I) t GP' I "

.
,Ol� a

_
r9ssa" no arflna, cam displ' sados,).

',nde foi' classificado no 20 horas - Fim da convenção. (Pano à Vão Gogo).
,2uarteJ General da 5a. Di. . .. BUM
"isão de Infantaria, o Sgt.
David Schuli, recentemente

.

promovido a 2.0 Sargento
As�ociação Cat. de
Em a sua séde social, à .1lUito

·Medicina
gratos e estaremo�

CADETE IVÀM . VON
TROMPOWSKY DÀUAT

TAULOIS

.!(\ Exército. !{ua João Pinto, terá lugar,
Militar brioso, possuidor hoje, às 20 horas, a soleni

I" relevantes serviços, o C:ade de inaugura'ção da Bi
-igt. David se impoz a con-

I Dlloteca "Dr. Aft�r Pereira
;ideração de quantos o co- de Oliveira".
,h�ceram, pela sua capaci- Honrados com um convite
lade de trabalho, pelo seu que n�s íoí endereçado pe
.�pírito de lealdade e .pelo ;�-, dr. AiltÔnÍo Dlb Mussi,

presente ao ato que, esta·

,110S certo, se l:eyestirá de
mais um grande empreendi
mento de tão notável Asso

ciação.

.?umprin'lento exato de seus a:r,âmico Presidente da As-
. _I

.'GClaçaO, nos manifestamosleveres. Deixa, naquele Es

tabelecimento, uma lacuna
difícil de ser preenchida.

. Temperatura - Em
clinio,

Vento� - Do quadrante
.-:\\,1,. frescos.
TEmperaturas - Extre

.nas de ontem: Máxima

L8,0. Mínima 15,8.

de-

I,eja Isselhléia n DeIS
,

Comemorando o transeur- Amanhã, realizarão culto

;0 do 2° �niversário de con, de aniversário, pela manhã;

:agração do seu Templo, batismo de diversos novos

que transcorre amanhã, 2 crentes, na Capela de Co-

de Maio, os seus Fiéis"tren- queiras às. 15 horas; .desfile,
tes, tendo à frente o Pastor em o qual tomará parte a

Isaac Kólenda Lemos, rea.1 mocidade da Igreja, às 18

lizarão diversas solenidades. horas; €, Culto Solene no

Assim, hoje, farão um' magestoso Templç da Rua

:ulto ao ar livre, na Praça' Felipe Schmidt, 114� às 20
-

"f5' de Novembro", nesta' horas.
Capital, com pregação do'
Evangelho e entoando hi-I Agradecendo o' convite

nos de louvores, acomp�-! com que fomos honrados

nhados p�a Banda e Côro
I
formulamos os melhores vo-

'a Igreja de Itajaí. tos de prosperidades.

., .

Zé Galrão .

Nesta.
.

Você, ontem, alfinetou o dr'. Paulo BortWaus!�n.
jovem candidato à deputança estadual, atirando-lhe
longa, aguda e farpeante citação de Ruy, buscada
à memorável Oração aos moços.

Antes de mais nada, Galrão, devo adiantar
lhe que respeito muito as aspirações moças. Consí
dero-as legítimas. Tenho-as por nobres manifesta
cões de coragem, quando as percebo dispostas aos

tremendos onus e às imensas responsabilidades. da
'vida pública, tão cheia de perigos e tão exigente. A
candidatura do jovem conterrâneo poderia ser com

preendida como um ato de desassombro. Mas, in

felizmente, mal foi lançada, já está perdendo a pos
sibilidade de ser assim recebida. E' que não sur

giu corno uma solicitação escapa às graças pater-·
nas. Os políticos tem-na por candidatura privilegia
da..E não escondem que essa qualidade não se Con

tem' nas virtudes do candidato, mas nas circunstân
cias da canclidaturá. Em outras palavras: não alu
dem ao dr. Paulo· Bornhausen, senão ao filho dIJ
governador. E isso é máu, é péssimo. Ninguem nega
própriamente virtudes _ao jovem deputando. Acham
muitos que essas virtudes precisavam ser manifes
tas, -reconhecidas,

.

proclamadas, nemine discre'pandi.
E julgam que o indicado ainda não as evidenciou,
talvez pela, sua pouca idade. Daí, no entanto, um

justo receio de que certas homenagens estão sendo,
forçadas menos pelo mérito ainda ignorado do can

didato, do que pela sua situação de enfant gaté!
Um bonito gesto, a estas alturas, poderia desemba
raçar o mancebo dessa dolorosa impressão: bastar
lhe-ia concorrer ao pleito_ em igualdade com os ou

tros, Ísto é, aceitando os azares da luta com a bra
vura liminar de dar um chute nos bajuladores e

no puxa-saquismó. Recitar-lhes, de entrada, estes
versos de Rostand, postos na boca de Cirano:

"Que queres que eu te faça?
Que vá ve_r um patrono ern voga, um protet01')
E - caino hera servil que em busca de tuta'Í'
Lambe a casca do t1'onco em roda ao quat se tor-

. [ça]
Cresça 1)01' manh(L, em vez de me elevar p01.

[força]
Ob1'igado!

Se fizesse isso, ninguem lhe negaria o direito de,
,nai� tarde, 'poder repetir o mesmo Cirano:

"Depois, se acaso a glória entrar peta janela,
A Cesar não dever a mínima. parcela,

.

Guardar para mim. mesmo a gratidão mais pura .

Enfjm - sem ser a hera' - á parisita obscura
Nem o carvalho e; o til-"- gigantes do caminho

.

Subir, não muito, sim; porém suzir sozinho!
Você, Galrão, não concotda comigo? Acho legíti

ma (se nada houver em :contrário na legislação elei
toral) a pretensão do dr. Paulo Bornhausen. Se, en
tretanto, essa pr�tensão é a do filho do gove1'naq,or,
lá se vai mais um candidato a ídolo de 'barro!

Voltarei lia' assunto.
'

.'1-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


