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Sessão de 3-5-54. ANIVERSARIO D�

-N���-'�-P��I�'-·-·��·-������O-AL-·V�·OR-I�g�la -.•• �,��� ����

.,' atas . o lticas '",';;: \�::t��ia-O][ViO N6� Pela passagem doF'aní-

'�rega e Elpídío Barbosa. ve-rsário de fundacão do jol':'

F'u'ndado O 'rart·ldo�Re'·publl·can�o";i:'%sob· '8 pre'1'1-' 'se�f;;��i::;::�:;��:;:;;:: HOORA DO E�PEDJEN;'E na] "Alvorada", fez us� d;
,

'
' "

'" .

/ c�pou a tribuna o. f..tep, palavra o deputado Vlahe'l'
'-

,

'" "c' I ' '.

_

,'"
'1'08sa confreira ALV01Vl. Antônio Gomes de Almeida l�enório Càvalcant-. congra-

d, ê_ncia ' do�dep . Oswa Id.o
' Cab r�1 .;. � A 'CORven. PçDa��,Ao:;d'qos:d�ep:e1tet:a:d:0::Ce:a:ts�s�oad�1�tt;'�'_�' ::�::d�o ';:�i�;:�i�:nça:�� t1i�:!::::;:ea

�sêS��:ia_
/

,

..

• H. pelo sr. Emílio Engel, da ci-' vras do' deputa h Wa1'tt,!

çao 'da U I N Candidatos as epreseola d
.

d cl f .c.ade de São Bento :.io S\11,' T. Cavaleantí, em nome de
_

'

r' • I
caos, Orgão e e esa e

sfastando-se da un:, lo: suas bancadas..os deputados,

.

'

,

'

,

_ \,,' .. P','ol;agação do programa' do .

cal, da qual fazia pt.rJ:r!. Coelho de Souzá e Br"az Ai-

rões federal e.estadual'
.

n�a;r�o:d,l:rn'eds:seSi�p;r;m:;ces;rnost:maçn:o� pa�:r:e!U�:;�t::: ���ent;: ve�OgO após OC!.lpOU a' iii-
y . ... Jcão Sehneider, apresenten, buna o deputado Cássio

sentantes de vários -municí- la�âo completa dos

iD,(liCa-,_ imprensa,'
-: de atividades e luta;, bri- do projeto no sentido de ,�e- Medeiros,· propi .eráno de'

pios, foi encerrada ante-ou- d��.,>, p,ara a_As:emhléil 1�e- f.)�bemos. que, pela CaPi-llhantes aquelase árduas es- rem. equiparados os venci- "Alvorada", para expressar
tem à noite. gislativa, nao so por ser essa tal icram Incluídos os srs, tas, conquistou lugar de re-

mentes dos promocres aos seus agradecíme.itcs pelas
A r.ossa reportagem poli- relação extensa, corno ain- João José-Cabral, Paulo, da lê dos Juizes da respectiva en- .nanífestaçêes em a.p�l;'�o,e�o na imprensa, impondo- -

da por desejarmos publicá- Luz Fontes, Romeu Sebas- trância, recebidas.
.

. se pela honestidade comla sem possiveis omissoes tíão Neves, Manoel Donato
. '.

d d I B S hl que vem "deeempenhasulo tiou enganos, e vez ql:l� (I a
,
..uz'. runo c emper e

partido não forneceu nota à Waldir Busch.

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

IEdição de hoje '_ 8 páginas
,
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PARTiDO REPU-
BLICANO

tica apurou que a conven

ção indicara quase a totalí
dade dos futuros candidatos Ani;;rsa,rlo.· d:a- C.oDsljlu�ão

.

missão para a qual surgiu. _
Yf

Independente na critico. Polonesa
Social D,emocrálito enhgíclL na defesa dos seus'

3 ,de- I·al,�·'· da', 1-,79,1
_

110ntOS de vist.as, �LVOJl-4- .

" ,

R t do.
,

'O' '"

I
,DA prestou já assinalados A Polonía Livre festeja reitos perante � lei. O "sér-

eest'ru ur·a O' O Iretor O
' hoje mais �� aniversário vo da gleba", típico' da s�r-

. ,

"

serviços ao- Estado, através "

.

da Constituição .de 3 de vidão medieval ainda exís-

Monlclpal" de BrisQue' elo 'Conscienc{oso esclareci- Maio de '1791. Outorgada tente no mundo civilizado
- Iicando assentado' a ergani- dclío Konder e Arlstiliano J .•wnto da opinião pública. ao povo polonês numa épo- de' então, igualou-se peran-

zação do. diretório regional Ramos, O prirnei-r,o ter:� por f\ 9 de abril último, em
-- José H. Bolognini. As pedras que lhe atiraram ca em que os déspotas de-. te a justiçá, com o próprio

Segundo apuramos, a pn.. Bell Sl:Jplente o sr, 'Généi;io Erusque, realizou-se a reu- Secreta�io Geral -; Qui- e ao seu ilustre diretor são clarados estavam no áuge senhor feudal. Ii:lfelizmente
S'l'deAnc.ia de��e d. iretórú) .ki de Mi:randa Lins e o se�;un- ,_ t'd" d t' ad • do Paulo' Moritz .

.

-

I' d
' d

.• " entretanto, a cobiça 'de rus-'1lao par 1 ana, es m a a . .
'

a certeza de que não só não e seu po er; numa epoca
\ confiada ao depu :«rl\)' Os- do o-sr. João Bayer Fil.hr), reestruturaçâo do difétório Primeiro Secrétário -

em ,que nem se concebia sos e alemães, trouxeram à
I

> traiu o povo cqmo não se
waldo Rodrigues Cdbral, m:micTpal do Partido Social Paulo L. Bi'�l:!G-Jiini: qualquer coisa parecida. Polonia uma, série. infinda

"

E
-' - desencoraj.ou com a incom- d d

.

presidente da Assenibl.:'ia CAMARA FED RAL DEmocrátco. Sob ntenso en- Segundo Secretário com igualdade entre senhor' e esgraças, ,cOm sucessi-

Legislativa. tusiasmo foi escolhida a no-\ Jos.é Walendow;;ky, preensão dos que condenam
� servo, �ssa'. Constituiçãô I vas inv:sõ�s e, partillias, e�

Integrarão, ainda, o dire, P&ra a Câmara Federal 'la direção, constitúida de .

Primeiro -. T-esoureiro toda e ,qttalqtt�r colabora- na PolOlpa, sem derrama- I
Que, ,a' terr.i'�l'<I do povo pc-

_

tório, os srs.'cjornalista Tito foram i�dicaa�s os s�gúin� pr�_stigioSOS cor�'e-li�i�n�:ios, Fred:ri_c,! ���J?_�P!,.;', �.�
" .ção. f?r: f�rm�. de a,�i:so,-:on� �.!"n,;to�de ��l}_gu,e,�.'fo�,.�., �dI��!�l11:i�9�:-n�rl:I!p',:?t� r

Carvalho; dr,' Ciro 'M�rrlues . ,tes .candl,d,�t0!h�-Wa�de�Jey. cuJos nQlues, por SI mesmos, S�gu�q(f' !J,T��ut'elró, ,- �lh(); admoestação 'ou cen-' flrmaçao ao alto, valor CIVI- . \6 �rn a;ud\enc.ü. Pegue
Nunes, 1\l.fájor' Honório 1s J�!)li?r, :Watqemar- Ru�)p falarr; beJ? a__lto q? _coes���e _çarlos ,Bóo�.", �

,

'

, '81fra.' A jov'ém;confreira (ll:' �"�q ,do povo' polônês,' tão a-
I q.os·! 111terreq'.l'jS de pa;.: ç\) ..

)'
S"stro e outros.

,

.

JO�'ge Lacerda, l):OlltkJ'� do apbio<que�. S. n. des�:: ,çf:apbr' r:-,;�Qri� �Jl.ae.s· ,_�:'. ,
" "�,,', ,: '..:J.''':' "�' mp:nJ:e "de, s_ua J\beri(�de: I brevie_ram ,y).)s ... gr:an'des

. , ' __ R' 'A' "ld B'tt '..... L '. -" . wnçouv't-k)1"i9�l!J,.tey.t;e([t�to((;,;.;, ,"":;.... ." '-i' d'
-

",".pl.lramos,· maIS, que> �a.) i e1S, rna o I enc')lu't, fruta na grande comuna ca-· ourelro. . _',
,. ,''-,

I
I .\1..,. "',

- Tao' grande foí.:.o $ignl'fíca-' .esgi'aça.s. '

1
.

h' I 1 el' A ld C Ih F ' 1 O d
,'-

f pnmetra etapa. Poãe e,de- .

"
. �r-- ' """ j'" 'H" d'-

"g,� �eJa -""�mo oga! o o, ',i-, ._ r�}' o ar;� o, ern�l�\O tarinense. iretorio icou _ "
. .'

'

.

do dessa )ut�tr.�.l" f�hz, ::que
,

,!,•. oJe
.

�m, l,a,. vel.��s
·

rdono r�gl,onal, serão ins- lvieül, HercIllO Deekê, eh- a�sim formado:" MEMBROS ve estl!-r sattsfetta_. por ha-
:0 povo " polonês passou. a· novamente a- \Poloma vlh-

talados vários 'dir,vté,l"io:3 Se) 1:1am.os Branco, Afonsc f
' -..

1'el-' logradó esse '-êxi� se:� considerar o 3 de' Maio, pendiada em' se� direitos,
!11'lnicipais. Gl,:no, Artur Müller, -l;cr- MESA DIRETORA. Roland Renaux _ Joa-' contrafazer as suas eleva- como o DIA DA PATRIA, pois é presa 'dos poderosos
Como se vê, lnU\S um m�ne2:ildo Côrbelim e P!ft-

.

!Juim José 'Ko,rmahn -- Er� das finalidades e' sem cur- e cujo significado é enorm�: grupos de Moscou e de Var-

partido: o velho p, H que "ido Olimpio.· Pres:dente -, Ingo A. nesto, BianchinI' Filho -

em todos pois equivale no Brasil, ao sória, .que tentam esmagar\'ar a espinh.a os

"'dta.... lt"te último, todavia, pa, Renaux. Guilherme Bqnomini.-'Ar- "', 7 de setembro. Na verdade, <) povo,p-olonês, a 'nacionali:.
•

d"
,

.

d h' J h
-' .:r Tf s�ntidos. d dA CONVENÇÃO DA re'�e i,ão_ ter assegura a ':3 �rimeiro Vice-presi ente t. u� ac owicz � Auo! ü nem' poderia ser de outra a e uma nação de bravos,

U. D. N. ,,_ua inclusão na Chapa. - Bernardo Stark. Walendowsky
-

_ Genél!i::. Ao setl: brilha'l'tte diretor forma, porque a Constitui-I que ainda não soube cur-

ASSEMBLÉIA LEGIS- 'Segundo Vice�pr_esiaente Bolsoni -�José G. Schaef�r ção de 1791 na �olonia, var a espinha diante senhor
....

A I' c a todos que fOl'am- soldá- .

LATIVA - Ernesto Guilhe�'me Hof- - ErlCO ppe _ JúlioR.. , "<luebrou definitivamente a nenhum: O pdyo ·polon�s, ..
Sómente em ediçã'b ii;1u- 'fmann. . I Hildebrand Edmundo dos f!,essa vitória, o noS'SO a- servidão, e concedeu a" tô- vitima d� seus figadais ini-

1'0 poderemos fornecer à' rf'- Terceiro Vice-president'3 ,Alb?ni. baço cordialissini6. doS' os poloneses, iguais di- inigos hoje contra a _bárba-
rie' vermelha pma .luta ,de.
vida ou de morte, � na qual,
terá de s�ir vencedor, pois

JESW I·�'A'S'
Supus que ia ,ter um ataque, tanto-se VÍhe dé-mudara os propós'itos dessa lutà' ti-

•

�.' ..'
.

'

o' o �emblante: E, subito, os praços; ambos, se estenderam tA'
_

,

, .'
. �

.�
,

.

",

,

'_' ,...".,' ", ,,: 'l\a_ .direção<lo m.oteJador. ',:[Iip .silêncio que se...fizera, de' a�ICa, nao e a sImple_s con-

.
catacumba, ,a voz magistral\ressurgiu com um timbre ,no:-.__.llulsta, mas a recuperação

I vo, estranho e d�sconhecid�. O timbre. da fé, gratuita- da liberdade. Oxalá Deus
ção pela impr�nsa, acréscidci de müItas fiscais impostas mente maltratada. ,

�

,

b d I'
-,

d I d' A

'Q
_ em s1,la infinita justiça, jul-.e co ra as pe os 'ImprOVISOS a ma e IcenCla, uem nao

-

O timbre c!.e uma lição défé. E o professQr, côr de
frequenta o jornal, compra-o por um crôzeiro, sentindo- marfim, ripostou com fôrça: _ S. Bonifácio-;iOi massa-

gue os inimigos da Polonia

se, por' isso, com o diréito ,fácil de' reprová-lo, pateá-Io, ,crado na Fiísia, na Frislândia holandesa. NtÍ'd esperei ,como devem, ser j�lgados, e·

jogá-lo ao lixo,' Comprando-o, já é favorecedor, O que nu,,!-ca, de 'nenhum dos aluonos; a inépcia de ,uma resposta que. traga a�c; / verdadeiros
Carát�r e vontade de um Iapaz nã'! tí'ansluzem_na não compra, mas lê! _é caso pj.ór, num�roso, e,nc?ntr�di�o com a ag'ravante da' risotá escarniooa. O suicidio-não vem poloneses uma nova éra de

cara, que ela é uma por fora e outra por dentro, d'esfi- e comum., E o. que nao compra nem,le, constituI malOrla da santidade dos mati-t;res V'em' s;m' ,3'_ b' t _

-

g d d 'I I' d
,_ .,...

,

d' d . b -

d
. -. ..., • ,uu ancar:ro a mo- paz e de liberdade, e naura a em mistério, UVk3, tumu to e 111 eCIsoes: esmaga ,ora ,ii no�sa rava emocracla.... '

. ral, dtt-:falência em âesesp�ro'de Jtf,das qúe beijam, e a-
E os que andarem hoje, aí pela 'idade, de 16 a 20 Eu, de num, nao escrevo, de fato, para todos, sequer t.raiçoam e se enforcam Ni"''''uém q'ue 'b' 1 ' qual possam recdrdar as da-

anos, diftam lá quanta reserva, quanto pé-atrás se lhes· 't ã
,. .,. .� , . ,. e·u S(Jt a, c asSt-

t f r d P'_ d
� para:D.mu1osd' seu 0hP�ra mmt'1 Pfou�os. r A'

' �. fica'!_'ia; num _caso dêstes, na história t! na gramática, o
as

.

e Izes a lltria; , as

esconde nas a�siedades. sõmbra� e fantasias dêsse lÍmn- e mo o que oJe apenas areI rererencla a um' so t'
" . �..J' , A' E' d

,-

1 \qua�'s', se ·destaca. a 'de'\ 3., d.e'd
-

�"d'·
.

, 191.0 -I' ·h··d 1
mar t.rtO e o SUtC�to COmo smontm.os. stas.,. uas p(l a� .

o irr�velado a que se chama, p''oeticamente, aurora da eplSO 10 que em ocorreu numa s .. 111 a e au a l
'

-

•.1
" fe'

.

,
,

t I d C
.

h'" d J
,.. vras repe em uma à outra, qual o céu ·ao inferno, Cristo.. Mai9, que a Pol,oniá vê ha-vida, " Digam-no,.5� a c.oragem lhes der para tanto. De ')llue um pro ssor é apos o o a omnan la e

. esu'" d' ,
. �. ' ,

1· t' d T.I' t'
"

'd 'C
-

, '. _ _

r d' .. '_1:' prega o a cruz por mãos alheias, é martírio.
.

_:.r
J'e transcorrer'· em' '>:neI'O' a.um cento, alguin tálvE'7. �:xistà t:ápaz dê fazê-lo.

_,

E'n e a r 1S ona a '\'11lZélÇ<l0, crescen o' na sua i.'!aQel-· Iscariotes f d 'i"
. ,

t t
. � ......

Dos cem do Meu ten�po, eu não fui esse alguém ex- ra professoral transpôs os lirhites desta, em oportuna di· Martirio é virtu::�rc�, o naN tguet;a, h e ;'!! 0- r�tiao. Ul1)� atmosfél'a 'd� escrava-

ceptivo, .Fui, sim, d\IS novent&C' n.o.ve re:,fantes,.(:!om fc- gressão;'para educ·�·r sUl'leriormente a un'; trinta rapazes so hero'sm-o se sD1'v,��oftC�.t'
e fo,s�od �nb'l�: edsse vtr udo� fur�: Salve a Poloni_i -que

ch d d "'d'
I' f'"

.

d b '
'.

'" I
. "

. ,
• � � ....,. e1 o re ym e t toes e peca o�

a ura e regre o, COl:Y!ú co reya prova e arrom amer:- W81S ou m�no" eVIanos, n,a1S ou meuo<; aptos a captaI res para dar' f't i' f -.". t' d'
.' Ó'-. será libertada--:-no amanhã

to, cujas páredes não 5ão de VIdro diáfano, nem me-5U'!o lhe, na fluênçia da palavra, a irraJiaéão flamante de um� bol� típic� do
ln t�t. � s� lS �çao a 1US.t�d. W!na' s:t;n-

Para os olho,'> do próprw dono.
<

J,;ma ao servi-ço de De��. �. .' , b' Z'_
_

mar trto, e a, r�lz; o SU�CI to.nao e,!,-con ra
O

.

A d H '
'

. '] dd
"

--

AI . "t d
' stm o tfaçao, porque _e antqul amento' que· reune, em.

s ec::anjnhos j1S'Í(il'icos, par'ece que o,s �ngeno[a o. pa re, ;;:,l,lq,Uf! L a er, aque e ESIllrl o e apo�· ttm1a so' ''''c''''at.,
.

,," "t' l' d
-

t'
Um '

1 1 'i d '1 d·· , ,

h
. .J Ih

"1. ....ra, o assaS�tnO e o. Vt tma, anu an o a e- a
a tecnica sutil, dI':! especi'3 !�ta em C1:l:ril'lIltos e ün e cc, .0, eseJo pre;'ll�'� aSSlm esta omenagcm, paganllo-_ .e, sanceio penal' di1S "

d' 'Il h O' id t
.

malogra-ria c tacto no mais astulo rástr<:l:'àcr, bem (;orno em nemigalhas, ,Ji.:;\.lu. ci,orme, que não poderei sã{dat\ .

'd' . '(1
co t.g�•. �manoh' ,.p�rtc da, o 'ma n

o faro perj'>.(ueil'o d(! úm' detective novek�co; :. , É um modo_m�u' de lhe uedir perdão das, faltas qu.:>, co.
Cl t' lJ,�on�t :a; .0 pat""da_ a, °t omtCt a,. to osdse re�

Mas áo�êles tr�s ,Tesuítas ctilmin:l11cias mora'.s e meti e dos enganos que, 'então e 'posteriormente.·-; me',le- gs.�'ca�daPe? c/uMmprtm.e� °

t
sen et1tÇ4 queto�bc_onlenf1t' .

P�· I'
. .

I
,.

. I
'.

d d 'I'
.

.,
-

...� � ,"I1.QO., 4.8 vat pres ar con as num n una ex ra-
,1CO ogic%, além de p�drões de cu tUl:'a e argucia, prl- varam a 1 e axal' os everes e cato ICO romano. ... t' E-'

"

l' ,..
'. "d'-me'

-.
.

"
. erreno, pQsswe, porem, cpmparar o SUtCt.tO ,a um

,
11'0 que tudo' faziaill (\ cr,istianismo, cct'ajosa e irt'E'L_;:; XK�c /,'� ,.

"

l'
.

.

h"�lmente desbravado: das esp,�ssuras ou€. vicêjavu:n I Foi no 5° gína�l que nquilo 'se d�u. O l!adre ChJ-
círctt o: o, �4-!S 1»'°fu.ndo 'círéítlo dantesco do infer1ío,.

, • , cujo ciritípodà� é outro:eírculo:-a auréola de. santidade dos
c�rrad�s, !n,explorad";!�; na alma da "juvenh.lde ginHsiana. d�r di\"co_:ria, no m'-'l:1.Ento, Sôbr� a m::t1'c.l}à da ci.,v�.liz,a:' , " J

de então, �)es viam assombrosamente ·U() escuro; ·flno ç<io alema-rena:1:', onde fJ:ltrarh a quota ôt) tl'abalh9 llUS- m:arttres... �\;:? '

.. E:Ucalço d;:.s ovelha,,' c];:�.garradas, varavam mato a den- sionár�o de S. Bonifácio.._arcebispó de Moguncia "Mainz);
�ro, iam bl'ficá.-las às l.,,:cítas, aos socavõ'�s, às .lapas, ac<, mártir�.: como tal, càn6nizado pela Igr'eja,. ,

..
,

\. ,'.
E até q�a�si.lleta. tV�tasse, paralmarcar o fim da

'bentes d') lô�o e aonde quer que -, em "(lrr.a _' elas se "Sen�_y quando�Aum c;]uJlo., de� a SlHl ma�in'�a:, c�s· a���; o Padre Tá-Jou alt_IIQquente, em CUl'SO 'ine§.tancável,
· Ptassem.a perder. Gl1mando-a sem 'que llelJ1 para que. Surpr·.!'(.ndldo, U ll}eS- .trIUnfante e �};�b�taáor. . ..

, Bravos e cordia;s,' amáveis e firmíssiIí!os, ao leba- tle ,calou�se e, olhaJi(i;)-o, Cll_hal1do-lhe a C'1r� rison:'ú,' ir.- .'� ,ij.eprod,u�1'!1àI fica, aí" não textualmente, uma parte
nro novo não m�tian} tn,êdo., Pastoreavam s�m cajar\o:" tell'ogoJl afinal:' �'Sabe. c,omo S. Boni(ácio'morreu? Ao mínima � 1��qJ'que fo!,a melhor do .ano. Ao chegar, q

, Como me l.e.mbram êles!'Padres, meus Pad-:-es H�ni:'i- c;uê; de pronto, () �rl'€\'��rtn_te, c�ma m�I{)Xa colegial de)a. j c.;asa, gua.rdei�si1ênciQ, feçhei todos os,livros, meti-me no
.

q�e Cladde{', Henrique Book e Jorge Sedelrr.ayr! zer graçola, reL uf"u: ''';:;'�. Ora,' stliCid0u-'JE'! .

() ,Padre l-fci quárt.o para degustar. a iÍl;lpressão,mentàl, e religiosa que
" Nem tudo se revela � publiciçlade, quase sempre colhido pela bla��érl!i�ú!{n, pJe_na fa-ce; que empalidect.'� me ungiu duranie o r�sto do dia. Não pude nem quís

Curiosa do que compreensiva, mais crítica' ql;re�,I' eJH de �:o�oç,t'q,;:q,Õl�" ��.�,�\,f1�r�?do•. 'fIi.' bôc';i n�é ftemia, v·_·: pensar noutra ·c()usa.
,.

..

.

'

..
" '

alento, Paga-g . de ordinário, o tributo da "lga- scp1m. .d�lSl'1i'Çí�,Mlldps, BARREIROS fILHO
\--, J�?;ft

.

"_"''';;''f'2::. ""< - I "1' ;., -.'

Com a finalidade de ins

talar, ilõ -Estado, o Partido

Republicano, esteve em nos

sa Capital, na semana üIL1-

ma, O Sr. General Lino Mr:;

chado,: nome bastante co

nhecido no Brasil co.no pai' ... /
.

lamentar. --!

• Nas demarches aqui pro
cedidas; o' ilustre represen-
tante do diretório nacicnr.l Os candidatos da U, D, N,-

do P. R. obteve pleno êxito, ao Senado, serão � si"'�,. A-

à representação federal e

estadual, restando um que

SENADORES

outro caso a resolver, Partido

A cónvenção uq,enista, re
alizada nesta Capital, n�s
tes últimos dias, com reprc-

Entre os padres e prof€ssôres meus, no .ántigo qiná
_' sio que frequentei aqui, na Capital, três houve, bem que-

·
ridos, inesquecíveis, por me haverem amansado o co1'ü-

ção, Para sempre, al'nansado e agradecido!
_

Foram êles os de maior poder espiritual, os de Ir,ais
ardente lucidez, os mais sáhios no achar o cáminho pa,"a
me chega,rem à intimidade da� (;onsciêRcia, Da cO;lsciê'1-

tia, do caráter, .da vontade, do::; pendores e propenc;ões
intelectuais.

práJ!<imo.

xJ!<x

cido Olímpio para se

I nador, deputado fe
.

deral ou pres,ide�Ite
,da R�r)ública� ,Oba!

Oba!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'" ':" '

..
;

f}�)eDças: d� "lnir�lho respi-
,. '"

"

,-:._.:, 4:ltt6rio"�

.. 'tUBERCULOSE J

'

.' RADlO'GRAFIÁE.RADIOS:-
� "{, �.' 'coprA DO'S' PULMõES _

..;'
-"
-' . Cirurgia .d� Torax

: I' ,-�: -.Formado
_

pela'
'

Faculdape
,_ '". >Nac:onal.deMedicina, Tisio
�'-,

.�

:,:,': lpg,ista e, Tisiocirurgiào do
I�

�HQSpitl(l Ne.rêu Ramos
- •

-

-, Curso de espécililizaçàe pela
.

7' 0_. S'. ':r( 'l':-E'í:interllô e Ex-as-
- sistimte Je-Cirurgia do Prof. '

. -,'_ UgO Pinheiro" Guimarães -

(Rio)!
:': Cons: Felipe Schmi-dt, 38

,
.�'-

-.
.;_ Fone-- 38M:.

_
,_

Aténde em hOlla marcada. ._

,
Res: Rua São Jo,rge �o-

Fone 2395. I

D • UE'R EIRO
M· E ·'0 I C O' S'

--

, :...,
.

II Dr. 'aoslu Brasil I,.·' '.
o E S TA D O Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

dei' Hospital de Florianópolis
.

,
",

-

.•
-"

I

YSLAVA i ESPECIALISTA EM DO-, - ADMINISTRAÇÃO A clínica-está montada com os mais modernosMARIO DE �A�MO I. DR. ALFREDO DR�WLAD ENÇAS DE CREANÇAS.: Redação e. Oficinas, _� rue Aparelhos para tratamento das -doenças da especialidadeCANTtÇAO I
CHEREM I W� MUSSI CLINICA GERAL. Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)- MÉDICO -

.

_�.Óv , e CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 - CL Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eClíNICA DE CRlANq;AS I CURS() NACIONAL DE
DR ANTÔNIO'DIB 12 horas, �iretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

I
. Jl,AMOS. IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospital ;:' ,MUSSI Geren te: DOMINGOS F, DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores deCORACAO � FIGADOI _ Colônia Sant'Ana. ,_-;. ii.i'ÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de .AQUINO.. Cabeça e .Inflarnações da Garganta e Olhos. E'.U muito�RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e .men- r CIRURGIA-CLíNICA Setembro. n. 13 .

., Represent�ntes: < casos são .evitadas as operações das Amigdalas '

'I'ratamentomnderno da tais. GERAL-PARTOS Repre�entaçoes A, S. La- DL'tRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesSIFILlS Impotência Sexual. Servico completo e espe- ra, Ltda.
, e inflamáções dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. ci�lizad� das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

_ RAIOS X (Radiografias da Cabeça) .,

lentes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos A J).V O GA DOS � f\o andar. "

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e Te!.: 22-5924 Rio de (OCULOS).Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. Janeiro.
• I LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico dehoras _

"

Res.: Rua Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA - HISTE- -DR. JOSÉ MEDEI- Repuejor Ltda., . lesões dos Olhos) .3 R .54 _ Estreito. RO ....:....SALPINGOGRAFIA ROS' VI�..uA-
R:;a Felire de Uliveira, n. INFRA'VERMELHOTel.: Cons. - ,415 - es.

DEl"
- 2.27ô:- Florianópolis. TEL. -'6245. - METABOLISMO BASAL 21 - 6° andar, Grande Prática, na Retinida de Corpos Estranhos deRadíoterapíap or

"
ondas

._ ADVOGADO -

, 'l'el.: 32-9872 - São Paulo Pül
-

E f g
---

,
'. ...1 C' P t I p:o Itaí

,

I .ru mao e so a oDR. ROMEU BASTOS DR, MARIO
_

WEn- eurtas-Eletrecoagulaçãa -

aixa

S'
os

ta C °t :; aja! ASSINATURAS
. Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa.

DHAUSEN Raios Ultra Yioleta e Infra:
- an a a ar! a - ,

Na Capital '" Belo Horizonte .-PIRES·
CLíNICA MÉDIC.A DE Vermelho. DR MÁRIO LAU- Ano Cr$ 170,00 Residência - Felipe Schrnidt, 113. Telefone 2.365- MÉ'D.JCO -'

"<\DULTOS E CIUANÇAS Consultório: Icua Trajano,
•

ru"'TDO
Semestre Cr$ 90,00 Consultas - pela manhã ao Hospital _ A tardeCom prática. no Hospital

n. I, 10 andar - EdIfício do 1., No Interior'
• das 2 horas em diante no ConsultórioSão Francisao de Assis e na Consultório - Rua João

,.;.,�. C Il' 20000.

Pinto, 10 _ Te!. M. 769,. Montepio. -,

e I Ano :.. r", ,

1
Santa Casa' do Rio de

Horár ;o : Das 9 às 12 ho- Semestre Cr$ 110,00Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- DR· CLÁUDIO Anúncios mediante con- DOENÇAS rio APARELHO DIGESTIVO _CLíNICA GERAL DE raso
. , ras _ Dl:. MUSSI. -

BORGES
_
tráto,

_ l!LCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA'

S F.esidência: Rua Esteves' Das 15-as 18 horas - Dra.

I DERMATOt.OGICA CLINIC G
ADULTOS E CRIANÇA - - ."

MucoSI ADVOGADOS Os orig inais, mesmo não I
.'

E A ERAL
..

COlls�ltório: Av. Getúlio Júnror, 45. Te!. 2.812. ,r......
-

d I D M I N F
.

IResidê'lcia: Avenida 'I'rorn- FÔI'o em geral, Rec,ursos, p'l.lbli.cadc1s, não serao evo

-, r IDue unes em'ltaVargas, 2 _:_ EIGUAÇÚ:
Horário ; Segundas e Quin- OLHOS _ OUVIDOS -' powsky, 64. perante o Supremo Tribunal vídos. _ ,

.•
NÂRIZ E GARGANT:A I-DR ..

·,. NEWTON I"Federal e Tribunal Federal A_ direção não se. respo�-tas-feir-a;;, das 8,30 às 11,

I' ide Recursos. sabiliza pelos conceitos emi-horas.
. , ,_

.

n'"A'VILA I �SCRITómOS tidos nos artigos assinados. RECEM-CHEGADO t- DO_ RIO DE JANEIRO,R dêncí R F 1"
-

.r, ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, I'
'esi encia: - ua e ipe D& JÚLIO DOIlN

-,

CIRURGIA GERAL I Florianópolis - Edifício
_
ANDAR. DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.Schmidt, 23 :_. 2° andar, I

VIEIRA Doenças de' Senhoras - São Jorge, rua Trajano, 12 rarmacías CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA<1]1l:.1 - Tel. 3.ü02. I Proctologia :-. Eletrtctdade
i.; 1.° andar -:-.

sala 1.. ,. d PI t
- DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP.

.

O I E�-PI%"IALISTA E11 DOEN- MedIca RIO de Janel,1O � EdlflC:Q• e ao ao SCHMIDT ..DR. WALMOR Z -

ÇAS DOS OLHOS, OUVI- Consultório: Rua Vitor n�l'ba Gato, Avelllda, Antô- 10 Sábado (tarde)MER GARCIA DOS, N.\RlZ E GARGANTA I
Meireles n,:. 28 - Tetefone: mo Carlos 207,- sala 1008.

Farmácia Noturna _ Rua __

D�plomado pela Facu·ldade Ex-Assisfents na Pellclíaíca a�07. "

..... ·1' DR CLARNO G -

Tràjano Na· Mal' C J H k
Nacional de Medicina da (je�aJ do Rio- de Janeiro� na ,�o?sultas: Das. 15 horas ] .', '.-

11 Domin o - Farmácia V18- 8.r « ar .

lepp e)lUniversidade do Brasil . Caixa de Apesentadnrja e eI_l;ldl�n���.. " .

GALLETTI ' g
.

.

.

.

, ,.Ex-interno por concurso da Pensões da Leopoldlne Ral- R�sldencla i Rua Vídal - ADV0GADO -
, <N.oturna -:lih�a Trajano r

'

.

Maternidade-Escola lwaye no Hospital S�o João Ramos -'-_Telefone 3,422. Rua Vitor MeirE:lles, 60. 16 (Sexta-feira Santa, - RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA(Serviço do Prof. Octávio Batísta dã Lagoa.' DR.- DIB' CREREM ..
FONE: 2.468. '

Farmácia Esperança-c- Rua Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO' DE JANEIRO' .

Rodrigues Lima) Curso no Departament.o Na- I

ADVOGADO
- Florianôpo!is - Conselheiro -Mafra

_

Escalas intermediárias em Itajaf, , Santos, São Se.Ex-interno do Serviço de cional de Saúde

I' ,: "�. ,

17 Sábado (tarde) _I bastião; Ilha Bela, U�atuba, sendo ne�e.·s quatro últí,Cirurgia do Hospital Consultas diàriamente das ' Causas cíveis, comerciais, ,nl8rmaço'es ' . , .' mos apenas para movimento de passageiros.J. A. P. E. T. C. do Rio de 10 às 12 "horas. criminais e trabalhistas.
'.. • j

Farmácia da Fe - Felipe As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatub« 11io
,. Ja�eiro. ,

3á3. e5�s,;f�iras de 1� à$ ;_Consttltas .populares ;, _".K:'..r. ,_ ,,_eiS Schmidt prejudicarão o horário de chegada no RIQ (Ida) e,�, �e�JC(; do .H�splta� de., as 18 horas, ., . � RlJÍ\.,�p��s -Machado,.l"'f'l , �;;".t'�. ---r.-'"
' ",

18 Domingo _ Farmácia .) SANTOS (Vo!ta)"" "
. f" Caeídade ',' Atende .n o Hospital de.

I
I

T' d' t �.;- 'sób ,-
�
l',

"

" da -Fe :..:.... FeliPe Cchmi<!lt.
'

1 '\":�,Í)6ENÇAS- DE SENHi;>RA:S Cal'lda-dé, ��:-�:..à_S. '10 hora.s. i :,\�.�.�.:.
ira eu .es, �� v'��-"�" P�' .Ieitor. eRê°l!;ftl�j� oes·

.iIT�NEJ:tA�IO DO ,SIM '(OARL liOEp,CKE" NO""- PARTOS-OPERA(:õ,ES';. �onsulto�f-::!,mU} ",tor-Jd,q-:_-.,.t�ala 3.
1 -.;: ,a" 4l!���'Oll��oel qu� 24,8_ábado (tarde) -

:'
. 'N:p M�:DE MAIO DE'1954, '1

.

rQhS: Rua João Pinlio'n. 16, Meireles, -,�qullla com �a}-.. �
-. \. -, / " ?e .�••!i:;,ldlàriam,.te e d•. Farmacla Moderna - Rua r. .I das 16,00 à� 18,00 dan ha M.a�ln.l!.0' j.}. q -.,,' �. '/

Ime,bato. I João Pinto
.

IDA V O L T Ahoras.
) _

r Resi-tlêrrcia': Travesg�-� 1'-D�'D, .1H�E N'R�,'I Q ir E
- I 25 Domingo - -Farmá-Pela manha:'\ atende . Ul'llssanga 2. -',' 1�.

� ,JORNAIS........· Telefon�
cia Moderna _ Rua J

- Florianópolisd�àriamente �o Hos- ·Apt. 102. :."', .P:RISC� -p�.�i\ISO .�;��E.ltad.
o .: .. ,...... 3.022

Pinto.

oao

. ,!lta� �e Caridade.
DR. VIDAL :. � "�_ ; .�_ M�DIC,O '_', :� :��t... � ... ;.... 2.651

Resldencla. .

.

,
.

-

Operações' _, Doenças D��!}8 ,_da. Tarde .•. !.57!l O serviço notur� será
Rua' GeneralBittencourl CLíNICA _DE CRJA�.t\S

d oS' h' "CI' .

a' d ,DJa<rljt.·da, ManhA... 2.463 efetuado pelas' farmácias. .

C NSULTÓRIO'
.

"" l' e en oras· _- JIllC. E!"". ,f,""d d
.. ··

"'01(1o. 101. O
.. '

.

- s: e 1- : .;
_

,. '.
•

t" , ',. ,��Y,!!' � e. ',' .. iS8fi' Moderna, Sto.
_ Aptônio e

_

f 692
.

pe Schmldt, 38" Adultos.
.

'

-." l·' I::
-

'[�1f(enS'a ,O�icial ... ,

N_oturna, situadas às ruas
.

_Tele one: 2. .

_ I COC1l.TSULTAS _ OMS 4 . ,Curso, de' Especia.l!sa�llo' .,�PITA.IS.\ '.'
�

.

'n
. D.ç d d João Pinto e Trajano.DR ARMANDO VA- �s 6 horas. no HospItal dús Servldúrt'-s ' C!': tn ;a er�

14
.

, I ] E t d (Provedor) •...... .. oi! A presente tabela nãoLÉRIO DE· ASSIS . Residência: Tenente Sil-, L,O S a o
'. (Portaria) . . . . .. 2�036_ p�derá ser alterada sem

"

_. � uÉ'·.DICO --_. I veil:a, 130 (Sen,'IÇO <iI) Prof. MIlr)&-' N.e.r.êu R.amG.iI !.831.LU j d previa autorização d�ste-D,os Servit'<3s de Clínica ln- FONE _ 3..165. .' no de Andra e) .MilItar 3.157"

I hã ii (C Departamento.'fanti! da Assistência Muni-I Cü'hsultas - Pela man São Seb�st .

o ••a
_cipal e Hospital de Caridade I no H0spital de Caridade. de Saude) ' !.153

'''eola p:nm' rla
-EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCCLlNICA M�DICA DE DR·. ANTÔNIO MO-

_ A tarde· das 15 30hs! �fatemidade' I!0utor Do ,-I a
'

-

CRIANÇAS. E ADULTOS ; 'ARAGAO' .

-

'

.
.' "'"

. çarl_o, Correa ... J.121

Id" ti t
'

Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 :-;- Telefooé:..:_ 'Alergia' - NIZ DE em diante no .consU1tor�o" CH�MADAS UR· li ,eD s a "
�

Consultório: Ruá Nunes á Hua Nunes Mach.ado t7,- . G,NTES , Matrículas Abena.Machado, 7 - Consultas das CIRURGIA TREUMATO- E<;qlLna-de Tiradentes: Te:. Corpo de . Bombeiros s,a:l! ,. CJrsos: Primário e Aó-15--às 18 horas., LOGIA _

2.766. .

_

- ·Serviç! Luz (R4I'!Ia.. IResidênci·a: Rua Marechal Ortopedia maçoes) ' lt40.J missão.
C lt" J

-

p. t . .Residência - La Porta I C t R I'Guilherme, 5 - Fone: 3783. onsu o.rlO: oao 1D o,
. Policia (Sa a um s-

.

ua Visconde de Ouro:18. Hoiel. aário) '........... �.03S Preto, 75.Das 15 às 17 diAriamente. Polícia (Gab. �Ie-
. Menos aos Sábados ,a(lo)

,

2.594
Res.: Bocaiuva 185. COMPANHIAS D.Fone: :- 2:714.

TRANSPORT.
.

AÉREO
TAC _ 3.700
ftiaz,e_ ds_Sul, .:. � •. 2JWO.,
Panair .

; , - S.5!)!
VU'i, � _ . . .. .. .. 2.325

,

Lóide A4reo , .' �402.
Real •• . • . . . . . . . . .. 2.3;1'8
Scandinavas �:500
1101lf!.lS

Indicador Profissional
-CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

,

.

GARGANTA
,-do -'

1/5
12/5 14/5
24/5 26/5
OBá: - O Itine.rário supra está. sujeito a alte-

7/5
19/5

8/5
20/5

'Itajaí Rio de Janeiro

ração sem. previo aviso .•

HoráriQ de Saícla: . _

de Flori;mópo'lis_ às 24,OÔ horãs
do Rio de ,Janeiro' fis 16,00 horas

Para mais informações dirijam-se �

,
- ,

"

DR· 1.. LCBATO -

FILHO

,Viagem' c..m ��egurCl·nça
e ,rapidez

so ,NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS

IIPIDO {<SUL-BBISlLIIR;O))
Florianópolis - Itajaf � Joinville - Curitl�

.

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

..... "Y'.��"'._

AgênCia :. n.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente SilveiraAg�'D.é:ia

de

p u�Wleida�e
Diretoria de Obràs' Pública

Caixa. Postal. 45 ..

)'lerianópoUII
Santa. C.tarina.

-

AVISO

A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS, avisa q
. mudou-s,e provisoriamente para a rua Vidal RamOS,
76.

.

I Diretoria de Obras Públicas em Florianópolis, 1°
.

Abril de 1954. ,

/

-

_

'.

-----�----_.-._
...�.,--_._.,..__------ -_.__ .-_ -.�.... ----��_.�_.-.

_."._ .._-_._--

'.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

....... •

no
Mj\IO

Passado E '0·1 T A- L.._

Soneto
NO LAR' E NA, SOCIEDADE

Gremio Pedro
iJorue Frassati
,Recebemos e" agradece-

em 1635,/ L�iz Barba

lho i'epeliu no reduto Pais

Barreto, obra avançada de

Prata para a guerra contra 'JUIZO DE- DIREITO DA ta de Antônio Cezário da

Rosas 'e Oribe; , ,la. VARA DA COMARCA Silvas-extremando, por um
re- - 1858,-travou-se- o com: DE FLO�IANO'POLIS 'ládo, onde 'méde trinta e

,

�ate de Andaí,'ro Chaco, treis metros, com proprie-
em o qual o CO�,onél Barros Edital de �P.rimei1'a praça dade da Associação Barriga
Falcão rechaçei; utn at.aque I Co�'L o prazo de vinte dias' Verde e, pelo outro, onde
de' 3.000 paraguaios coman- mede trinta e nove metros
dados por Mãntlel Montiel. O 'Doutor Manoel Barbo-
';_' em 1930, ficou organi-

'A
.

data' de hoje nos

corda que:

e cincoenta centímetros . o

sa de Lacêrda, Juiz de Di- (39m,50)" com dita de

bo, os holandezes; zada, nesta cidade, a !greja reito da tia. Vam, em exer- Claudio Vicenze e uma ca-

. mos, a comunicação abaixo,
- em 1761, 1Jm Decreto Presbiterian? .r"dependt'i1�'c" cício do carqo de' Juiz de sa edificada no dito terre-

de D. José L'Isentou de di- congr ga ã 'qU [á éra e
. , _

fazendo votos de pleno exi-
e ç o' e

. '.

-

Direito da la. Vam da' Co- no, construída de' tijolos,
to e desejqndo" féÜcidades [Fitos de exportaçâo o café. vinha funcionando desde 5. �marca de Florianópolis, coberta �de telhas, forrada,

administrativas à nova Di- Segundo uma tradição fOI .de Maio de 1929, filiada a Estado de Santa Catarina, assoalhada e envidraçada,
Mme. -Claude d'Orvillíers Igreja de Currtiba cujo�. ,. na fórma da lei, etc. com -diversos compartimen-

-, quem ofereceu em Caiena Pastor é o.mesmo de ho]ej .

F b I bom i
_ "Temos a grata satis- az sa er aos que o pre- tos, em om estado de con-

fação de levar ao vosso co-
ao Major Palhêta, em 1727, o Rev. Dr. Satilas do Ama- sente edital de primeira servaçâo e suas benfeito- )

nhecimento que êste Grê-
as primeiras sementes de ' ral Camargo, que fez a .ins-

praça, com o prazo de vinte rias, tendo o número 31,
,

/ café l'ntro'c'I'U"',c!a;' no Bra- talacão Foram eleitos Pre dmio vem de eleger a Dire-
Lo "

,
'

-

,ias virem, ou dele conhe- "avaliados por duzentos e

toria que regerá os' seus
si! e que for�m plantadas biteros,..... sendo empossados, cimento tiverem. que, no oitenta mil cruzeiros, que
no Pará' os venerandos Snr. Romão ddestinos no presente exer- .' .

. ia 21 de Maio próximo sai á mar.gem. , .. o , o ••", , • "

,
,- em 1808, D. João VI Martins Barbosã e Gervá- .

d '14 I I' $Cicio, a qual fica constitui- vm ouro" as toras, à (Cr, 280.000,00) Os imo-

'fundou noBrasil a Real A- sioPereira da'Luz�de sau- f dda como se segue: .

'.
'rente o edifício do Palá-I veis acima referidos-foram

Presidente: FRAN-
cademia de Marinha' dosa memórias, .é o Prof. cio da Justiça, á Praça Pe- penhorados a Theodoro

,I CISCO XAVIER MEDEI- I
'- e� 1817;,foi proclama- Laércio Caldeira de Andra- reira ê Oliveira, o porteiro Haeming e .sua mulher, na

I ROS,VIEIRA .' da a Republica ,no Orato: t
da, ,�oje residente em Ni- dos auditórios do Juizo, .açâo executiva hipotecária

, ... V'· Presíd EDE-
Estado do Ceara por Jose teróí, trará rbll ,- d Ih

1 Cardoso,
do alto comercio Ice- resr ente:

,/. rara a pu ICO pregao 'e que es move o' credor

local;
. , I LÁDIO MARCIANO SOU-

de Alencar, seu irmão A-
. André Nilo Tadasco venda e arremat�ção' á Jorge Nicolau Berber, E,

EAZENLANOS, 'HOJE: -.,Menma Laura, 'filha ao
. ZA

lencar Araripe e outros; quem mais der e maior lan- para que chegue ao conhe-

"

-r-,
. I 'loS

"

-m -em 1823, nas aguas da DELEITE·SE f'b .

d d d
,.<\ sr. Arsenio NegreirÜh; . ecretário: JOS,c;FE-, ço o erecer so re a respec- cimento e to os man ou

,
,

'
' I, Bahia, encontraram-se as com I" os lindas fotOI I

i
_ Dr. Ab�l .Alvares Ca-' ,-MeJ1ina Vanda, filha

I
LIX DE ANDRADE .' . . ,

I iva ava iação, o seguinte: expedir o, presente edital,

bral, auditor da Polícia Mi- do sr. José' Pereira e J�I 2° Secretário LUIZ GON_ esquadras brasileira, sob o qo Carnaval em Cuba � Um terreno situado nes- que 'será 'afixado no lagar

litar dêste Estado;, ',ma esposa' d. Alba Ppreí=- 'ZAGA MACHADO 'cOE-l comando de Lord Cochl'a-. ------VEJÃ-���;-----· ta Capital, á rua, Emilio do 'costume e publicado na

'?ir ',_ Dr. Luiz da Costa ra; I LHO "

,I ne, com a �ortuguesa sob o Blum, com à área de qua- forma da lei. Dado e passa-

•

izad
.

.

. '1'° T'" •

' .comando do Chefe de Di- se:faz um filme completo d'
Freysleben, abaliza o cirur- ,_ Menino Valdir Peru- esoureiro: ,EDILSON . _ .

�
,

,debaixo do mar,
trocentos metros quadra-. o nesta cidade de Floria-:

, gião dentista; rã e de sua esposa d. Alba MEIRELES SPERANDIO visao Pereira de Campos; dos (40-01112), mais ou me- nópolis, Capital do :Estado

_ Sr. Tiago Vieira da Pereira' 2° Tesoureiro: RAMON -em L826, no Senado, No último número, :i 'APENAS' nos,' medindo doze metros, de Santa Catarina" 'aos vin-
,.

• '

TONERA:. prestaram juramento os pri- hO/'e'à vendo, - :, � 1 Da oit t t' t d
""

,

t d' d' A

d
Costa, reslderite em Laje.::, _ a exrna. snra. Môr�ic:C1 .

.

e .1 en � c�n 'Ime,ros 'e te e ·se e IaS' o mes e

onde goza de grande prest!- .

Fer.reira da Cunha gen:tu Orador: JOÃO ALNRÉ- J;l1eiros senadores- do Impé- do ,evista,i/ustrada : �r$ t, frente, á rua Emilio Blum, Abril do �no ,de mil nove-

,

" ",
d C 1 DO M17lDEIROS VIEIRA rio; -que formaram ;quela. fundos. eln duas extenco-es t

.

t
.

.
gio; la, os srs.', a ixtrato, Arão" �

.

,'eu os e cmcoen a e q.ua-

e Orlando Cunha; Conselho, Fiscal:- RUY c�mara;. de' sete �lktrós e cinco;nta era. Eu, Hygino Luiz Gon'::

-:, menina Marcia, diléta DA SILVA AZEVEDO ---:-
�em 1851, em Montevi- ce;rtimetros :{:7m;50) e se'te z.aga" Escrivão, o subsc�e-

. LUCAS WIG vidéti, Grep.I1{L'll S"SU1111'U ," t 't t
-

t" '() M I B b
, da Fonseca; filha do sr. Cleonild<:'s Li- GERS _ ARI

'- �
-

il1€ 1'OS e 01, en a cen Ime- VI. �a. anoe·· ar' osa de

_ Sr. José Bastos; gocki_e sua exma. esposa PAULO DE PAIVA comando'd�.Es,guadra Bra- _tros (7m80),' confrontando, Lacer.d� - Juiz de Direito

S M· d S
..

W d K L
..

k
sileira reunida no Rio. da. l'espec-tivamente, com a pro- da la. V'ara em exer·cI'cI·O.

- nra. ana os. 'an-:1, ah a . igoc i;
__ Sgt. Irassú da Costa Departamentos: ---::-

,

prie8.ade da Associação A- Confére HyginQ Luiz 0011-

Silva, �o ExérCIto Nacional ��\������ci�A�:�IR'al:ME_
.'

I '�', �,�-","""'-�--'-p"eI'.�, ��__�'.�,..
s'I

ilética Barriga Verde e di- zaga, 'Escrivão da la. Vara.

servindo no 14° B. C.;

" , ,. ',1A
..

___..,........,.'-P-O-',--'Y'-'t,-l-C-o.. -1-p-'�,-a'��-�"Iç-'a·-,.o;-;0-',- D1��Rg�t�IZI��IL�IV:'P_' ,B.;, �- ��ER6,,,,..
I

BAHCQde CRfültO PO,PULAR

I'
'

Ul1< TAVIO CANTO ;.."'" � -}:: .. ;c'j,MS·-.....�lr. /::"' -

.

..

OSWALDO COSTA,E LAMARTINE RICHARD d; 'Esporte: VITÓRIO �".,.�.
".::,

�< _:... i\. ., ::. )' '''' ,'� AGR,l�OtA ' ,,' r I

SENHORA BAIA . ,.::;� _ -_--
>;" -,

Rt,:.o, {i'4��, 16 J,

..
� ,

Pal;ticipa o seu contra'to de de Excursão: EDE-bÁ-
.:" �Ft.OrUANÓP�Ol:IS-%,>.e6:f6.rtrr�· ,

DIa MARCIANO' SOUZA
,

de :, Fotografia; _çL.AU
DIQ AMÉRICO PRATES
de Propaganda e. Im�ren

sa': JOÃO ALFREDO" M.
VIEIRA

'

de Recreação: - LUIZ
GONZAGA MEDEIROS
VIEIRA

.

de Teati'o:" ROBERVAL
LOBO.

'C�rtos de continUarmos �
merecer, 'd,e 'vossa parte, a

mesmà 'consideração que
.
sempre dispensastes a esta
entidade, apresentamos cor_

diais Saudações Gepefistas
José Felix de Andrade _.

2° Secretário
F. Xavier Medeiros Viei

ta. -" Presidente

Fortaleza d�. Nazaré, no Ca-

Pálida, à luz da lâmpada .sombria, I

Sôbre um leito de flôres reclinada,
Como a _1{J.a por noite embalsal�ada,
Entre as núvens do amôr ela dormia!

reteria.

Era a virgem do mar, na escuma, fria,
'Pela mará das agiras embalada ...
Era um anjo entre núvens de alvorada,
Que em sonhos se ban�.ava e se e.squecIa!

L
Não te rias de mim, meu anjo lindo!
Por ti as noites' eu velei chorando,
Por tí nos sonhos morrerei sorindo!

Era máis béla! o seio palpitando .. ,

Negros olhos as pálpebras abrindo ...

Fórmas núas no leito resvalando .. "

xxx

ANIVERSARIOS:

" ::-� Ten. Antonio BarbClsa

tos Souza;
-:- Süi. OnPda Cardos,),

diléta filha do sr. Oiiea':

Participam o contrato de casàmento com a Snrta.

casamento de sua filba My� ;,\,fYRIAM G. COSTA.

riam, com o Sr. LAMAR-

TiNE RICHARD.

T�atar na oficina mecânica São Cristóvão.

Ruâ 24 de Maio n. 777 - ESTREITO.

EXAME ·YESIJBIiA.R '

participam aos parentes e No dia 2.4 dêste terá iriíéio o cur'sd p,repart;lt0rú,o_'l_)ara'
a1:rÚgos..o .nascimento de seu o vestibular de Direito, com aulas de Português, Latim

,

�lho SERGIO, _,ocorrido a e Francês (o� Inglês), todos os sáflados das, 14,30 ,às
,,._,, " ..., I '

23 de Abril, �à' Maternida- 17,30, no Instituto de Educação, Sala: 3°-G. Inscrições
'ele "Dr.: c{\flos . Corrêia't,

I
na Liv�ar� Líder a partir �� dia 14 de Abril.

'

I n�esta cidade.
_ _ ,." " Orientação: Prof. ·Hélio Barnto

�tM'Dba -m,lslão 'd.o ,101 el,panear'.
_

. % _- ;C.-!. QlaS aceoller a, loz"
,_
- :WIf '

,

,� fIO • -�_ o serviç_? de informac.�o l.re as J3.00j J:ris.oneil"(\li
b..... de 1III'ó"","7�1. �_ -_

- I j ,.' .

_ P.... ,eCUI...... d' ÓQCIU"" '-"- f , � Cl_: ,,:xcrcIto �merIcano 1:'1)- que �rraçarum ? fé.cl'is",� '.

M, \onSC .do�ondc:.,olur' .��.
,.

:' ".,.:i�:� ,

bh<;ou, recent0rnente, uma O'C'apelão �?')odberry t,,-
"

L • ..l� , �" " •
. • -

f t P t b
. .-

_�
, .. '

�_
. :"'h":" '�'('_.. .'aaçao re er�n e �o as (r pera rece er permlssao p:il •.

. �'.-''' � __..-iaL" � ....

, �A""� /,�t.�, J
• ,

\

•

, ••;';" �11_�� 6 \acA c .fI :6, ..... '() Ear e J. Woodberry, cap2i,�,J ra Ir, a Ilha FOi'mosà a fim
\,... r I';... \tto ser

o"ante rnotOl,

M-'
�'unj;! 'àos prisioneiros Ú' de (odinuar o t�&balho co!n

;::A;��JB'IRs,a, ,':�u�r!a chineses, declaranc:o "J:a ('orno -sumarlou sua obra

� "
"

_ (" ue a obra do mesmo �((.i" 11("5 ('a�pos b batalha � ',O::' ,

',ajia r 2· milt·,ões de dó.�,a .. 1 t�".:za também J poder C:,3S
.

S �A·" O R S f. </I rel:: dE' propaganda pal"R:iS msisões na luta contra o co·

�, ... .\ P. Nações Unidél';. O Rev. Wo- munl<'mo: "Mi .ha
-

,--" . 1)e 2,5' a 22 n. • �lc;SM-
'�.".

o-k_.�
• _;;', rry, m:ssionário pl:es- não ,foi espan.:!al' as t

"11ft I, 1
. revi;ts.,

_.

�'
•

.

Jl{;jiíl .... ;, .. !Jilo. iano que estéve traba- ma::> 8f'eJ;lder ':z".

�,'
Dlatrlbuldor

"_
,nando n� C!una, a ma ... ,

y C. R�MOS S/A. '

"

'

narte de sua vida, disse ()

I,t '

'" oegu;nte: "Sc)l;nente De'l'>
Comercio � ·Tran.port.. 3aLt� quantos prisio�eiros �e i
Rua Joló Pinto. I hol18 I:ornéll a�n cristãos. Mas tive-,

nli)S eVIdentes provas de'
conversão: 'Os" prIslOnei=�3
tinham que passar por C"T

�os rI'e instrHç�o, chamad II)

por êles de "Fé Cristã"-. A. '

quêles d�i.s po� cento que
;

'pc eh'riram voltar para ::
-

China co:nunista o fizer�''1,

I Por nwÍjv-o,. de viagem, vende-se um quarto de ca

:;,al, estilo antigo, COU!lposto de' oito (8) peças, por preco
{te (;c,asião.

.

"
'

t -,

.�
�rer d.iài·ja'mei'ite, das 16 horas em di�nte, à lhta �V:

dai Hall os n. 50, nesta Capitr<l.
'

-yVENDE-SE

c�ê ...se.

\Parfiçipaç�o
"

Osny Laus e Senhora
. (-HEVROLET

Ven
....
de�se Chevrolet. Completamente refol'-mado.,

Parte mecânica, pintü�'a e ·€:stofamento novos. ·Rádio le-
,

gíti�o .da Fábrica.
'

.

<:file não se encontravam i '-1

•••

•. � .. 'i

,<

..

PARA AQUELES QUE'

DESEJAM O MÁXIMO

. EM CORTESIA
.<i!�.- �� -

_

,�,

, 'E ÉFÍCIENCIA

APi4
.

G2fl
Pl.RFE/CIFo' SEM /(NIIL

, �.
� -_

.

.

.
>Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

4 Florianópolis, Terça-feira, 4. de Maio de 1954
�----,,--------�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o ETAOO

Y •
- \ '

"O <-� s t ud Ci-i�\ 'E' s-p O r· t i vo"
_Q_�-� _o 2 C n 2 Q .t.I ...�••- .....niil•• 1 ......_ DL K li IU'Q .....

� ..

COfttiaeate

L,. •. ' . ,

, ., -....... Ante-ôntenl OS quatro lídimos represen-
Edson 'Wf>stphal tantes do remo barriga-verde e brasilei-o es-

Sadí Berber \ I tiveram em ação,' logrando o título máximo. '

�. --
1

"".- Ihares.. de aficionados "", Silveira e Vilela constituíram o "double-
'

�i'::f.(

�I?" i'ieallo, de 'Remo. Mi· escutaram o comentá- scull" e,Cordeiro e Ber�1;' .constitulram com
� Ul;lres de adeptos do rio radiofônico d a � FranciscoSchmidt, Edso� Westphal e Moadr,
�:! ��lutar e SIP o � t e do :en���ionais rega tas

I [�uate�y ,da Silv�ira, seta-voga, s�ta..prôa c

'''';t- �':}nHf1Ue", vibraram co- que nzerum voltar 'pu- timoneiro, respectivamente, o out-riggers a 4
'{- l.�-O poucas vezes, sen-: ra � .Brasil a hff'emô-I remos com patrão. Eles haviam dádo sem

*:,cl�r os filhos de Santa .nia do remo ,su�-a��� nada exigir, mais dois títulos de.suma impor-
,,��. 61�riIla, Distrito Fo- !_rl!'a; o. '

t tância para o Brasil. Durante meses eles re-

<'i:
-

"

-- lmaram nw; duas baías tl� Florianôpoti, e pos-
, :','f / terjórmenf:e na Lagôa .de Freitas.

Vitórias da raçai
Vitórias da: fibra: '

_ Ú .- L"
' ,. �

,i;'�: Santa Catarin '.<;' il1t&,triWlio '(le���bra
\ws' filho� �i:�Íit ,

, D�a" o ílf�_;l�' t�J'
ximo do Continente, o'ro.ile'dispens�1)lãl��;ei'
cdinentários. - " '.' :,�

,

� ,:;
,

',�!',
.', Somos, ecom orgulho proclamamos alto,
,e"'em bom tom; 0$ grandes da'América do slii'
110 difícil esporte J1t.ut> o .. ," �

-

.
� ',,' "

_

-. Os clubes Martin(',�Ji e Aldo Luz, a tlue
. i. pértencem, 08 novos rampeôes COjltiu.entai� '�

, também e�tão de pa': ?t:Jt'ns. Que p19��ig"�1 i

f�rmando '�as,es" p3}'a�,gló:t:i� .d9 _reQl� \�ab:lri_' '.:
"llmse éb ...tl:�Heirots'ã.) ,'s no'Ssos\�Oi'H'\

-

,-
'

-�' Finahrt'nt,�:":Um:�tsqbenQ ,:Estad�'Jpel{l:: ;:�: _'-." �'HAMILTON CORDEIRO
alor de �eu� filhos,� .'(í�segyi'u.,.o, -fe�r} 'rnais' '---.,--------------�--

.expressivo de todo.�/ê'; )einpós�"
'" ,,- ,.

os G0.1.,S ANULADOS

Brádamos, pois, (.(�m todas as fO\'ÇRo;; dos '- Muitos condenaram a decisão do árbitt'u anulimdo
. ossos' pu'l\�Õ('s: "SOhilN Campeões do Conti.. dois pontos do tricolor, ambos marcados por Érico. Do

;lE'nte, gra'.�as-a,Moa",i[ 19uatemy da, SHveii.�a, reservado da imprensa acompanhamos atentamente lan

'�,Hamíl!ón (·�)j.'deiro, ·Fr�ndsco Schmidt, Ed- .

ce por lance e podemos dizer que o árbitro acertou c"m

.f,' -.T
_.

ElI1pata'ram :A'Yaí
,

, Como parte' dás ,comemorações do "Dia do 'l'l'aba- ,
,-'

lho", defrontaram:..se, na tarde de Sábaâo, em disputa
2 X 2" placard que não diz o que foi o jogo -'

da 'valiossa taça "�inistrério do Trabalho" oferecida! IJ;l(�onteste superioridade do tric�lor -
'- I Anuládos dois tentos do Atléticopela Delega<:iá: Regional do rt:r.istério do Trabalho" os

credenciados conjÜntos do A\'aí. e Atléti(�i.l.:._ -_E'rico (�), Néde e Amor.im
Defrontando-se'pela qU2�ta vez e� 54, tudo fizE'i'am .� os goleadores

, ,. ' PRELIMINAR
alvi-celestes e tdcolores para ,levar a,melhol': no sensa-

, cionaI prélio, que no final acusou dois tentos para ca., ,Vi�do de uma derrota diante, do Paula, Ramos, na
da lado.

.'
,

.

'I
canto direito da meta, ludibriando a vigilância de Sonci-

I
estréia

..

no Campeonato, o "Tigre" do Estreito, mesrn.0 ,ni.
Vimos o, coteJ'o em iO(l,)5,OS seus. detl'hes e contra- s d h h d d 1I

em saIr a canc a cc:'n as onras e vence c1', POI_H c �

'riado'�;:fican;os como o ficoli o público presente, ant� (I .conseguir a almejada rf'!abilitação, pois 'mór.a1"r.('nte
'resultado igual da partida, foi o vencedor.

E' bem verdade' e ldstO não há contestação, qee o Salient�mos no qU3f:rú estreitense o desel!lpénho
Atlétiço, teve uma atuaçÊÍ') Superior a do tri-campeão

•

da linha atacante, formada por cinco júvens"que �on�ti-
que �steve irreconhecivel, lenge ��, �ane�'�.r-:� esq�l�drãa.: I ��,ira�,�n!� ú�t!m,�s �oi..; �,l,OS as maiore� revelaçu�3 do,

. sobeI bo que suplant�).u ao l\'"agurelra pOl,tre" a zero. A- ,foot-boH flonanopohtano Aguerridos ;nt�li:1ente" r/.J..", " .-';
.

t· .,' "..,. ..
, ... � o ,,).-

creditamos que as ausêrciils de Manara. e Bolão 9.,:veril I
pidos, d?tados de notável fôrça de vontade. 'Trata-se de

ter influido grandemente t.r, fraco desempenho da equi- Um quinteto de respeito fadado a tormar-�e 1 d.,o

I'
, '" l.m '

.. S

pe que tem como técnico o antig6 "ao" Nizefa. mais p�'odutivos do ano, desde ,que horia S?l't� nãü' o a
O At�étiéo jogou sll�'púrtida mai:,;; convincente d'es-

I bandor� ,como aconteceu no último sábado. DimH� �e,

tes últimos anos. O tricolor, ori.entado p::!lo'ter.ente Bil- F€rnarido,/Sombra, Osni, Érk.o e Lauro ·0 semn!"{" eiici-
bao, deixou patenteada no i�r.amado sua classe e s�� 'fi- I

ente A_"dol'f'n'h t h '
", ,.,' f' f"d'"'' ,

• -' .

I' ! p' ev�:!,que_se-el,l1Pte�l:I:r\ac, urt, o, produzin-
bra, constituindo-se do princ-ipio ao fim, senhor absolu- ,dr) ddesàs 'espetâciJ'rai�€s, A 'falta de ca�che foi ta.ranhJ.
to da cancha. Mas, futeb,)l é :l:%im mes�). Nem, Sel1Jpre 'gue contB::.ll1os três\Qla� na traNe, um, desfeito 'por Bar--,
vence o melhor e na S&b�, lha não houv� exceçao: bato e 'doiíl tentos anulados.

.
'

Ca�'cOÕe$
A Lagôa Rodrigo de dera}; Espírito Santo e FAÇANHA SENSACIONAL DOS "RO

Freitas, no Rio, esteve' Rio Grande do Sul WERS" DE SANTA CATARINA, VENCEN
repleta de aficionado�' .onquistaram para, o ,DO NITIDA E INOFISMA'VELMENTE 'OS

'qúe foram ver o Bra- Brasil uma das glórias P1\REOS DE DOUBLE-SCULL E OUT
".-sil, tl'irmfar,�m, quasi' mais' _é�préss�v;as do ',RIGGERS COM' TIMONEIRO DO SUL

""
J ?�r�rS -;08" ,pái-��s:� ��L.�spm�te,.dq_' Cpntinent7�:1 AMERICf\�O DE REMO, DISPUTAD_O NA

,

':' ;;·Campeonato Sul-Ame- Outros tantos nu-: MANHA DE DOMINGO NA LAGOA ,

.',

RODRIGO DE FREITAS

Santa Catarina tornou a dar ao país a

sua parcela de esforço- desta, vez maior, poi-,
competiu em dois pán os, vencendo ambos
nítida e insofismávelmente. Em 51 pela vez

primeira' representamos o Brasil com uma'
excelente guarnição, .com Décio Couto no ti-:

mão, Hamilton Cordeiro, como voga Walmor
Vilela como seta-voga, Manoel Silveira como

sota-prôa e Sadí Berber- como prôa, conquis
tando o posto .de vice-campeões Sul-Ameei
canos.

, (" ,

. I.
� 'I - i...�.,

MANOEL SILVEIRA>

Atlético,x

son WestphaJ Sadí Berber, Manoel Silvei-a e

Walmor V;J::la, nomes oue por anos

,. ,�

As 5':_ 71/2 - 8- 3/4hs.
"Sessões das Jv.oças

.Wanda HENf:lX em:
A MERCE DE Ul\lA

,

MULHFl�
No programa:
Noticias da Semana. Nac.
;It;" •

Preços; 3,50 - 2)�,o - 1/>0
't.iv·'p: 'Creanças maiores

de � -." (.JS poderão entrar

de 5 h.irus.
. 4\'

,'.

As 8hs:'
Sessões da" r.!c ;;.."

Wanda HENRLX em:
A MERCE DE OMA1

MULHER'
No programa:
!\nüpias da Sertona. Nac. ,-,

Preços: ,3,50 - 2,00 ,_ 1,50
;PJ'j:. I té 14 -;-.. '\.,

f3L�l2I�
Estreito '

-i-

As 8h;

Walmor Vilelêi Franeisco Scl.midt �

.k"epht;
-

COTTEN
SHEL'LEY WIN'l.l!,RS -

�ll'G'1 TE: BllADY em:

H-Ji�lENS EM RE /OLtA
.

"
'.

'N9 p:.O";cl�"Il'a:
, .Cine -Iornal. Na'.

Preços: '7,00 - 3',50
;:n'f 'ate 14 an <;

. tJ,�,)] i�I!' r
As 8h""

111mra Ext},iI;.ã;.
,Kil'k DOUGLAfo, La-

.l.3 TURNER \'./ <t�t.er
l' (J_IGEON em: '

ASSIM ESTAVA ES·
CRITO

No Programa:
() l"':sporte na tela Np�.

l'�'eços:, "l,60 - 3 ,io
·:l� .. l.. ..:té 14 an-'s.

As.8._

; � ;,!:ão da� \'1. ç -:S

Stephen MAC, NALLY
-, Linda

,

DARNELL

Cigi PERREAU em:

RESGATE SUBLIME

N� programa:
Atual. AL,antida; :-:�c.

Pu Ç"S: 3,50 - . úr -,1,uu
I111p • té 14 '1n�),.,

'

•

serõo lembrados peios esportistas como sim-

bolos de bravura, empenho e fibra a serviço
do esporte nacional!".

por cento em ambos os gols anulados. No primeiro, Éri-
éo estava visivelmente impedido e no segundo, antes do

" mesmo' átacante atirar ás' rEdes, Barbato havia intercE·

ptado a bola forá da área perigosa. O arbitro, anulando
os dois gols) demonstrou que está em condiçõ,es de arbi·
trar jogo do' certd"'C da divisão principal e só nos rest�
felicitá-lo pela bnlhante atuação de sábado.

lxO-NÉDE
I

O primeiro tento da porfia surgiu aos 35 minutos e

foi o único da fase :i:.ici<>J ,Amo;im desfe:r:iu potente pelo
taço que Néde com muita inteligência desviou para o

2 x O - AMORIM
Aos 14 minutos da segunda fase, falham Abelardo e

C AS'A
PROCURA·SE PARA

ALUGAR'

Casa no Estreito, ,_cc'm
,

condução fácil;"-endo água
e luz, três quartos e qUill
.al com galpao próprio
FIra engarrafamentos.
Informando preço e Rua.
Resposta para Caixa

['ustal n. 361.
---------------------

CASA

! Juca, dando chance a--que Lisbôa invadisse a área pela
I extrema esquerda e centrasse a Amorim para consigha.r
"

'

. o segundo ponto dos azuis.

2 x 1-- ÉRICO
A batalha parece perdida para o Atlético. Mas o

tricolor não desanima 'e procura a todo C\.lsto o seu pri- "
-meiro gol, o qual surge na metade do periodo comple
menta!'. Frente á meta de Adolfinho, Fernando reaHz.l

,

uma "bicicleta" . A bola vai aos pés de Érico que não'

hesita, mandando-á ao fundo do arco.

2 x 2 ÉRICO

O maIor perigo do' ataque tricolor resi de em Érico.

Vende-s� ótima resindE'll
cia à ruE. Frei Caneca n.

133. '

T t' OI" V 1
·�(u'

.

ra ar com
.
lVlO

, l;\ �:;:l,�
"

te VieirH na 1�ua' Cruz e

SQl;lza n. 59.

,O meia "pontá de hmça" está caril 'muita fome àe gc-L
I

(C��tinúa na 5a: p6g.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fí��:ianópolis, Terca-feíra, 4 de Maio de 1954Q ESTADO,

.\

Ac'o�rdo- pqra a 'Empatar�m Atlétito',)" A'Yaí
. 'Inde'pen�enciB do Vietnam Por tres vezesh�via cencido a pericia de AdoHi:r:ho, mas

o Juiz só lhe concedeu um tento. Cabe-lhe a 'incumbên-
_ PAR�S --:- uma .decla�'��' I mais out�rgando "', Vi2-t

cao conjunta encammhada a Nam sua índependêneía e a-
ciade .Iivcar o Atlético da derrota..» que sucede poucos

estabelecer imediatamente frmando sua, qualidade de minutos depois. Adolfinho, preocupado com Lauro, não
a independência -do V:et membro da União France- .notou a fulminante1nv�stida de Éris:o que arremessou a

Nam foi firtnada, pelo pr','- sa, se' vem r�'alizando. '(',n "esfera" para' dentro d� �idadela. -,Xermindu (i)·'jOgo. A-
�t:idente do Conselho dos Mi- Paris, ,desde _8�de março úl-: tlétic;"2-x À'�aí 2.

' "

,,<

r.istros da França, Joseph timo. Entretanto, alguns
(Lanicl, e pelo primeiro mi- pj oblemas legais de sua rt- -

d
-

.

d
<, O antigo "player" Bíguá foi o dirigente da pUgl!H.-

r istro adjunto do Viet-Nam, acao causaram emor33 e_ . /
-

_ .

Mguyen Trung Vinh, du- a declaração conjunta se
Sua atuação correspondou,

rante curta cerimonia reaií- dec�diu como meio de e<;'a-: OS QUADROS
zada ilq gabinete daquele. belecera independência Pi:i- ATLE;TICO - Soncini, Juca (Nerêu): e C;'Zl17.a-; A-
As negociações tendentes à ta o maior dos Estados a'3- belardo, 'Frederico, e Fausto; Fernando, Sombra, Osni;
celebração de.-trat�dos flll'- I saciados indochineses. 'Érico e Lauro.

ARBITRAGEM.

o ,aperfeifQamento, mais
� •

� �

,

f ,

l\VAí -_Adólfinno, Waldir (Barbato) e Danda;

-'J�I�bato' (Osni), .Aciolí e Bráulío, Duarte (Wallace e

lepois Carinho, Amorim, Rodrigues, Néde Wallf.lce) e

Ierrera (Lisbôa] .

·

IIlr/ltparMo,/
��:: - não é nada I

Em pó. em'
\}\, 'S$() cassa com comprimIdos

se�sacional. em ga'so�i,na
32','anos!OS MELHORES .

"

nêstes
)oI

(cri.traetüo de chumbo foi intr�duzido em 1922)
.

No Atlético - Todo o ataque. e Soncini, Frederico
. Ifaustl3;'Melhor do campo: ÉRICO.
" 'N�, A'�aí -:--.,Adolfínho, Néde, Bráulioe Barbato.

\ ;fC(

:PRELIMINARES,

\ '

NeuiraHza a hlperacidez
estomacal' e age benêfl-

(O tetraerilo de chumbo loi 'introduzido em 1922)
Os "pesquisadores da Shell esçrev�ram uma nova página -',
na história do automobilismo com' a descoberta de l.e.A,

(lg�iIi&n eont;'ol Adcliti��,), .conhecido quíuucamente
comQ tostare tri-cresílico.

. ,-,
,

-

A g:s�l.ín",Shell com l.C.A. faz o q_ue nenhum outrC? com- ' �
bustível fez até agora, Não deixa que se tornem- incan-

.

,/
descentes os resíduos acumulados nas câmaras de combus
tão, evu'ando assim a pré-ignição q�le pode danificar o

motor do seu carro além de. desperdiçar combustível e

potência. Modificando a composição química dos resíduos
-

que se depositam nas panes internas das velas, a gasolina
Shell com LC,A" impede o curto-circuito e as consequen-
tes fàJh,íls de luncj(>nameríto, ..

. Esses .residuos roubam ao seu carro combustível e potên
-cia. Tornando-os inofensivos, a gasolina Shell com Le.A:

.pernHI� que os motores novos,ou revisados conservem por
muito :'mais te'mpo o séu rendim�ntQ de "cilrro novo". Os
'Ve'lhQs motores ganhaln nova' vida, Comece hoje a usar

, gasoliri� Shell com Le.A .• utilisando assim, todos os cio
, lindros ,do seu carro todo o tempo.

. ;:� Várias partidas preliminares foram disputadas, ácu
"ando os seguintes, resultados; Construção Civil 1 x

Incendio LO,C. O, Associação dos Pintores 11�,UBRO O 'e Olaria'

em Caçador � x-Associação dos Alfaiates O.

C 1
. de dezoit J ';A tarje. esportiva foi prom.avida pela Delêgacía Re-

CAÇADOR (Do oaes-I C'..I acos em mais u '
.' -

"

' �

pondente] - Dia 16 dês'e LI lhões de cruzeiros, e�l- �-ionêll do Ministério dó ,Trab�lho e tendo sido fr�co o

-rnês, violento incendio �es: I (lllé?io o s�guro d.os b�n;, �ng�':sJso: todàs as dependencias do estádio da F.C.F. ti

truiu totalmente, nessa !'i- ';irfj�·.lados e ce apenas "cm zaram superlotadas.
dsde do oeste, o Moinho de 'cc e 'meio milhões? Além d�:··

.

--_

Trigo Santo André," de pro- uUi�àÇão, a� ç���tl�. '":��':" ''. . I�B'ITUBA 4 X 'FIGUEIRENSE �
.

nriedade da firma: S, -''.\. :.j uiram ou: dariifjcár�m t
2!) Teve sequência, .ante -ontem, o Campeonato Cíta-"

Maffessoni. Uma construção '(él:(;RCOS de 'f:!'ÍgÍJ� 4_�i!�c!� -dillO de-Futebol pr(jfis,i_�i�[i�: com (\ jogo entrf� hnbitu-

,

de

tr,'êS l:nil �ctros quadl_'��

I' t��)-lnha, 7 mil de.:ub�p�??l�.:' :,oa é Fi.gueirel�se, venci 1:.- por 4 x 1 pf:'h cónjunto dé'
,f.; ii, :do!:dicou-reduzida a escom-' tos, mil de arroz e 60 1T1l1 à\.·,· 'L

-

1 '

-

:I a'-t'd"-

:
,- "

_ ''''-".,. ,- ,; -, ,:�:enrlque .age que rea _,'_f,U uma graa" e p .. 1 co,

'- br':,s_,·?cndo os prejuizQs ��(íl- llobas vazias para cere.al_".� ,.

'

,.. _ " ,,' . � o '

"

','
-

- .' .,. ,

," O· preIto nao COl'N ;;·,tjr,�eu na HI.'l parte dl':õclph-

:,: "':'I"'.���-:- ',-

,..,\ ...':'.,.

��W�,-, "

.�

,

:1;1';- iníperando a violência e' a deslealdf..dé.
.

"

:,1>6'1' absoluta- _falta de 'e�paço lioM, somente ria t'di

repor'tagem da sensácí:mal

O/Sangije';� a
. ,'iEUX1R tu

INOFENstvO Ã:v OR(iÀNISMO:
i\GAAOAVEL COMO UM L.íC:OR

,
" 'f.',' � 1

BEL'MATISMOJ"SrnUSI " '-

-Toni .. () .�oplllar dep..�:tfo'l'�t,som.p�"Stº de .

,Ht'ruiofelliJ e p)antas:",lne4�IÍlaj!l dE a1,to
,alolr .'t'purativll. _Apr-Qvadó"t'pelo 0-. N.-S.'
._ ,""no méflic8Ç"90 'iuixji-lar,rio'tratam�1I
'J .1 aSi !i1is ,e Reu!ílilU;mó da melm.

,

,'-
_ ori;eQt:' �?;'

__;

Vida, -,

I�S'l DOS bO') ,.8.$nCIMEI'OS'
, ... �.

-

"',: '\- -

Depois de enç"b.��ja tà_nque. Rela
.

segund� vel t�ri�eci�t.jvà'�:.J.!sapdô' .

gasolinil Sli�nr.;��,T{,-: l�e��j8'
not.. , que o ,,'

, H,O,lll :ç';'Qn�,
'

rn...is SU;lvÍ �ha�mt:
��qr .

Fune
.. ·"'�fl�iJ�-lir�ve-Si.

gnilic" merl:Pl.eJ\dar&o:$;':,p.arat f}.
moior Melhor:a!-"jçiÓha-in�nto
quel, dizer �.� . quUome�ra�
I�� por Ji,��.Podem casar COQJ COlp o Sr.' DantE

Bon'�tti, á Ruá' Jo�é ciln,
dido da Silva s)n.; (No final,

,

da,R-ua) ESTRÊITO . ·/(licie h�ie meSmO ,O teste �l!S 'n,ois
y , '. .

.....

e VERIFIQUE A DlFERf1lGA!ABA'STEC1)IENTOS

Partlc:ipqçQO ,
'

. .-

.

Blcola de ,lpreD�
,dizes I.,íobel·

�
. Francisco Simas Pereil'� e Senhora, participam aos

,��, ros'�� R. 8.; pare,ntes e, pessoas ami�a�, o ans�imento' dé sua filha

,Ã':�: �_
O .Mmlstro �a �a:inha� SONIA MARIA, ocorrido ·�ia 2 do çorrente na Mater-

'�, Almlranté GUlllobel, resol I 'd d "D C 1 C
- A" -,

,

.J •

Ad
- m a e r. ar os orre�.

yeu ",eJermmar to as as

I
.

'providências, como já, fize- Fpolis., 2-5-54.

ra_com relaçã<f .do Estado i Agra",-de-Cl-·me'n.todo Paraná, pelo Comandan-
,

te ào Distrito, para -.fl cons-

trucão da EscoJa' de Apren_ ."'- E,DU��DO VICTOR ,CABRAL
.

.

� ,'.. À viúva édil,Jia, os 1;;-xão�, os cunbados, os sO)bri� - ,

, ,dizes dp Jtio Grahde.
.

'.. O est�belecimento será nhos e demais p�rentes �" �:audoso

inteirámente sêmelhante ao 'E;_)VARDO V!.:''fOR CABR��
de Paranaguá, servindo as

D.i·Aua Bosco
de· ,Melo·

:)oii' com" estrangeiros.. 'A 'é-.
-

>'''{l)j��o�a· de Mbscou; .·;,aq�ti '

oU'llda,' informou, hoje, que

/' -o Sup'remo dos S'oviets
"

a

, PI O'�LU um decreto ba'ixado
i-'nJ novembro passado, que

'_ f\ ...ha-se ainda rE!lwlhiJa

á . Maternidade :11'.. Carlus

CC;··rêa-"". nesta Cid ,de, on

de foi submetida a 11m"

n �lindros� open",.l), a ex

lTI ..' sra.. d. Àna Bosco de

Mdo, esposa do no;,.,;o C1,-_

lega -de impren':õa, jom. 05-
v;õ-lc1o Melo.
A paciente que esteve

aOf> cuidados do rnçdicc 0-

pi r.f'dor Dr. PolHo'o s,.

agradecem, penhorados. ç todos quanto'1 o:; confor-

taram durante a enfermidade daquele ente íuái-do,
1\ ge, está' pas�'1 ,do hell,

,t.,tdo a' opéração lr.gr ado

c��!1pléto �xito.
"

·.ue' E:;amos-lho; pl'C'nto
l;l': tabeleciinéhb

até o seú pab:,amento, bem tomo áqueles que por
-

q�alquer fórr.u:� lhes m�n,fe�.laram o se� pe"a1: P,}i9<�
caloroso eVi�nto, à imprens� t, ao rádio, e oiqueles que

acompanhanrr: 0. querid\) ,r'_orto até
-

a necrópole do

Itacorobi.

P,recelto do· DiaDr.Agradec,::,m, particul�: € especialmente ao

O excess�, de roupas im

pede a perda de calor do

Deleqacla -H Urd' PolUleil 8 Idelall corpo. As r_ou�as.de lã, por

"ATENÇÃO SENHORES 'POSSUIDORES DE ARMAS exemplo, ��o md�cada,s nos

, DE FOGO"
. - tempos fnos e nao ha mo-

.

A Chefia dó Serviço de Fisc'llização dé Armas, Mn- tivo para us'á-Ias nos climas
nições, etc., cOf\vida tôdas as p�s"oas possllidcras de 3}'- quentes, ou quando faz ca

ma: de fogo, qpe se acharem em 2.trazo,com as taxas de lar. As capas de borracha
regIstro e port� J1e 'a1'mas de caça e defesa, a comparecê-

d t d'
-

d 30 d' S'
-

d A- só devem ser usadas pararem, _

en ro o J)razo e las, no ervlC;o' e rmas e _

MunIções, nesta1'capital" e, no interior do E�tado às,De- nos abrigar da chuva, pois
legacias de Polícia, afim de procederem a n�cessária re- dificultam a evaporação do
validação das taxas devid�s. Findo, aquiole 'prezo, serão .5uor _e aumentam a tempeVende-se uma mobüia consideradas clandestinas as armas não leg;üizadas e "u.. ratura do 'corpo.

de Sala de Jantar. jeitas a' apreensão. na forma da lei.

\'êr e tratar à rIJa Vidal Florianópolis, 24 de abril de 1954.
.

";Alcides Bastos cl'e"Araú.jo, chefe· do �erviço de F'is-

Q)l$��ção de Armas, Munições, etc.

será iniciada na quinta.;fei
·ra pela- noite. A En,;baixada

Igualmente já, foi _
aberta

concorrêncià pública na ci
dade do Rio Grande para
êsse fim.
(Do Botetim do 5° Dis

trito Naval)

peões das eliminatórias Sul-amer_icanas p.t;l,o e,;;core d.e
.

ft,i fechada, depois da ,rup-
tura de relações diplomáti- 4x1, sendo os tentos brasileiros de autol'ia Gp. In�i(' (2)
cas entre os' dois países, mo- e Rodrigues (2). O quadro brasileiro: Castilho, Ma,uro
tiV:-lda pelo caso Petrov. e Newton Santos; Dijalma Santos, Eli (Brandãosinho)
D ê"C']arou o encarregado e Bauer;' Julhinhô, Humberto (Pinga e depois Didi);.
"au';tra!iano que, hoje de

I Baltazar (Indio), Didi (Rubens)' e Rodrigue3 (Mari-
macin1gada, foi ao Ministé-

h)
---

no.

ri� do Exterior comunica-r

qUe! êle e os diplomatas aus- Domingo próxim_o as duas equipe J:�3La.ão no está-

':ra}:anos estavam prontos a
dio do Maracanã, na Capital da Repúblir:a. para o se-

'abR!ldonar o país.' ;gündo jogo,

\

Vende"-s.
Procure

adequadas
I Ralilos n. 38.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 4 de Maio de 1954, o ESTADO
-_-----�------------------------------------------"-------�'-�--------------------,

Avisa ,A'MoDELAR ao mundo elegante de.Plorianôpolis, a chegada; da primeira
partida dos faluoSos' ternos DUCAL: em casemira. ,Fica assim o estabelecimento, que já vi
nha primando pela liderança no mundo da rúoda .e confecções para senhoras e crianças,
igualmente em cendições de' aJen��er, em artigos pára 'cavalheiros, o "mais exigente bom

gosto. ,

'"

",

,

Avisa ainda A MODELAR que por m ativo de seu 300 aniversário, também os arti

gos para cavalheiros estão sendo vendidos por. preços excepcionalmente baratos, c o m o

exemplillcn a pequena relação abaixo.
'

- ,

,

Ternos de 1t2lã Cr$ ,255,00 Paletós sport de casemira e ve-

Ternos de pura lã, listadinhos a Cr$ 545,00 ludo:
Temns de tropical a ... : . . .. Cr$ -435,00 Camisas de lã:
Ternos de ótima confecção e 'te- Camisetas física a I

Cido superior de casemira Camisas boas a .

.de ,
.- .-.... Cr$ 780,00 Pijamas bons a '.

r '

a' Cr$ 1.200,00 jPoulowers, desde .

Capas de boa gabardine e shan- ' [Blusões de pura lã a ..
'

.

"

,füilg, verdadeiro brinde a Cr$ 495,00 : Camisas, grossas de inverno

Capas de gabardine de pura lã " , desde , .

,

a Cr$ 735,00 Meias, bem fortes -' 1 por .

Calças de casemira mescla a .. 'Cr$ 125,00 3 por
Calcas de tropical, pura lã a .. Cr$ 155,00 Guarda chuvas, bons, a

Cr$ 10,00
Cr$ 45,00
Cr$ 145,00
Cr$

.

65,00
Cr$ '185,00

/

Cr$ 49,OQ
Cr$ 8,00
Cr$ 20,00 '

Cr$ 75,00

.
,

Estaleiro do 5� Distrito DeleQ8Cia de Ord' PolitiCd e Sdcia I,'
FI ío

-

-

I'
.

I "1\TENÇAQ �ENHQRES POSSUIDORES DE ARMAS:
em orlanop() lS" para. .'

'

,DE FO�O". _

' I
,

'

�. .:
:

A Chefia do Serviço de Fiscalização ,de Armas, Mu- I

'O RI' B:� ,'� e- '- .Ja'.o' 11' "O' " : nições, etc., convida tôdas as pessoas possuidoras de ar-
, lI.u .-'

'l: li" r-Ó, mas de fogo, que se acharem em etrazo com as taxas de

d 1 FI" l' Acha-se pronto, pa�a c�ir res de nossa .Marinha de registro e porte de armas de caça e defesa, a comparece-Transporte e carga!! em gera entre oraanopo U,
'.

' �

,
'

, .
-
.. rem, dentro do prazo de 30 dias, no Servico de Armas e

r
C"ritiba e São Paulo nagua e seguir para o RlO Guerra, .de !DaIS' dois lates Munições n ta' it 1 '

1 .: . d "F'" d x, D
C di t .

-

, '., �>,,,,, • , es capI a , e, DO ln ,el.oI o ,�t<l o a::. e-,
om viagens retas e permanen es de Janeiro onde servira pa- tipo Gua,nabara para OS. legacias de Polícia, afim de procederem a necessária re-

Matriz: - FI,ORIANÓPOLIS
Rua Conselheiro Mllfra, 135

ra transporte dos alunos do alunos do Colégio Naval validação das taxas devidas, Findo aquede I-'Ié�ZO, serão

Fone: 2534 __ Caixa Postal, 435 Centro de Instrucão dos 0- que se mostraram entusias-' consideradas clandestinas as armas não Iegaiízadas e su-

End'. Telegr.: SANDRADE
; h 1 1-· 1'2'O d

" •. -c, [eitasa apreensão na forma da lei.' , ,-

r i n a, um ancnao com' , ma os com o prrmerro que FI
" ,

l' 24 d bril d l'
'

,

'

'1 • i ,',. ... . I
' onanopo IS, e a 1'1 e 954. .

- xxx lugares sentados e construi-. seguiu, segundo c2J11:umca-, Alcides Bastos de Araújo chefe d Servi d F" '.

Agência: - CURITIBA- do com os maiores aperfei- � ção dQJCómandailte da, Es-
'

calizacão de Armas Municõas. etc.
o � VIÇO e IS

Avenida 7 de Setembro 3320/24 I ' " .' , ., '

Fone: ,847 (Linha Paralela) ,çoamentos, quer na parte i é?lã, � fim d� serem inicia-
I

_
,

__�--.-, _

End. Telegr.: SANTIDRA d�.5on:Stl'U��0'� n�!�t. P.ro; r das '�:, 10_lal1�ha�. para. os Basta saber ler e esc'rever'A�ência: .�- SAO PAULO. priamente.dita, .cq).1Y<J:,quan: I quaJteIs d? �rQ Ur}lgual(:,e '

,

, _

Rua ,Rw BQml0 n. 1247
,

'

.
to à instalação de motor, outraspara Paranaguá, São - ,_,,' PARA ' ,

'

Fone: 9-3L-96...". Atende Rápido mOMAR. t iluminação, aparêlhos de Mateus d; Sul, Laguna "e), aspirar a um futuro brilhanté; diplomando-se p$A �nd" T�legr.: SANl?RADE, . •
�. .

'I'"
,

-

,', ,

-'

=-F d' I
' ',' ,

CO,RRESPONDENCIA no CURSO GINASIÃL '- t, '

(Agen��l!s no Rio d� 'J'all,etra' e em ,Belo Hortzonte: COm "navega7ao, etc. �
,

oz e, gua�u.to'. < 91 do DE�C: i...ei n. 4,244)
,

,
�. �,

tráfego mútua at2 São �aulo co'"!'. a' Emprêsa de Trans .ç_ontl�u� a construça9,�e, ,,(Do Boletim do, 5 D_IS- ,I '

,
Peçam infor-nacões ao I. N. C, A.: '\""Ortes Mmas Gera" S/A.) 18 lanchas para os destroIe- tnto Naval) ,

, Praia de Bntfifogo, 526 _ 'ElO. �
.

t..
.

Florianópolis
de

Expresso

ANDRADE & KOERICH

IIMAN'DADI DE N. S. do ROS4R·10,
E S';'�B'RNEDITO I'

.

....._.

FES'!'I\'ITJADES ! ln S. BENEDITO

De ordem do Irmão PIOV€OOr convido os irmãos �

demais 'fH:is em geral para á::: festividades do glo:1 so
'

S Benedito a realizar- se l!( pi óxírno domingo, ? Cc

maio, e que constará de Missa de Comunhão Ge-:
ral para os irmãos e, fiéis às 7 horas A's 10 horas Missa
festiva com sermão ao Evangelho.

IA's novenas rr-alizam-r c diariamente às 19 :lOh3, . I
Nas noites de 2, 3, 4 e 5 de maio haverá barraqui

n)las à frf'i'."e da Igreja em bwefício da Caixa HCI1t?fj�
cente.

CASA
Vende-se ótima resinden

da à rUE,' Frei",·Caneca !).

133,

Tratar com olívio, Val,�:1-
ce Vieira na rua Gru�� e

Souza n. 59.
,

Consl:;�ól'ic
I

em Flol:",n{,v]i;;, 25 de abril �le ln5,t J'

ÉRICO EOSA ...".. 1-.0 S�cretát,,).

• '�- I" ••

-t:���:_�" �\;.'.';> �� ..

:'

Com ist.,...àlo';'v�S. ' :;�'�S:' "y! "., '

,
,

'

,

'

" ,-,-/.' -r' -

..b,.iÍ'..,�,CdntA quc ..., "�""r,
II,.�jtlr'êcom.'

'

'� .: ,:'
..

pe,,�,
,_o '-"

LtV6..., pAtf6:1.U6 res!din-
.

'" ,

'Ck\� )Indcretltjl pnsente:
um-BELlSG/MO eoFl1Etle 14CO ·(JROMADO.

'"." �.
-

. -." _;_"',
.

NCo?AãRicb�l
,

-

R.wov' 16 .

.... FLORIANÓPOL.IS '�':''TA� CATARlI'\A __........

C AS'A
PROCURA-SE PAHA

ALUGAR

Casa no Estreito, C0m

: condução fácil;t'endo água
e luz, três quartos e quin

'::-:�l com 'galpao próprio
f-éil'a 'engarrafamentos,
Informando preço e Rua.

,Resposta para Caixa

F'ustal n, ,361.

I
I

f.D.tS. Asilo dê Orpbãs! CASA
-

\'ende-�e uma Ca,<\, sÚ.a

,à Rua Ruy Barbos�, l1(.'sl a·
C é.f it.�J�
II;formações com o Tu

;' ;;95.cello Vlcftote de rlo'l'a)
CONVOCA:ÇÃ.o

De ordem do 'Irmão Provedor' e na forma do Art,
16° 'do Compromisso, ficam convocados todos os Ir
mãos, que em qualquer tempo já ocuparam cargos, p_a�
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.

F,.quez•• em, ser.1
Vlnbo Creolotado,

(Silveira)
êASA MisCELANIA distri.
bl',dora dos Rádios R.C.A.
Vitor, Valvulas e Discos.
Rua Comwlheiro Mafra,

Adão Sobierajski
S t'

/.
. eçre al'lO

#,

(

ia\"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO , -- -,
'. :)!'lodanól?olisl' TerçaJfeira; 4 de Maio de 195oi.l

:---=-=LE=IS�CE=Nl=EN�ar�ÍhS-S�,,"�
.
».

.
I

- "RESOLUÇÃO DE 3 DE M�IO DE 1854,
N,359.

JOÃO JOSÉ COUTINHO, Presidente da Provincia
de Santa Catarina.

Faço saber a-todos os seus Habitantes, que a' As
sembléa Legislativo Provincial Decretou, e eu San
ccionci a Resolução seguinte.

Artigo 1° A Freguesia de São Sebastião da Foz do
Tejucas; terá por linrites {.ln Sul, a vertente do Morro
do Mafra, e d' esta uma 'linha recta de Este a Oeste, a
té encontrar o Riacho do Itinga; a Oeste, o Riacho do
Moura, na margem- esquerda do dito Rio ,Tejucas; con

servando ao Norte do Rio dos Bobos, já designado no

Lei numero 271 dê 4 de Maio de 1848, ficando des
membrado da Freguesia de São Miguel, e da de São
João do Rio Tejucas, o territorio comprehendido nos

limites Sul e Oeste,' "

Artigo 2' Ficão revogadas. as disposições emcontr.r-

ai camisas da, meu marld.·
.

AlJôIl eslão BRDcaS. que .

'

6' uma be1eza!

. t:t. � '/I,:
'

. GllfX lava, ligel'ro,
Ilrolege as

·Iecidos e as

mãos lambém!

'�a CONJÉM ClORQ

rio.
Mando por tanto á todas as Authoridades, á quem

o conhecimento e l'XP(;U,:;Ji(J da referida Resolução pev
tencer, que a cumprão, e fação cumprir tão inteiramen

te, como n'ella se contem. O Secretario d'esta Provincia
a faça imprimir, publicar, e correr. Dada no Palacio do
Governador da 'Provincia de Santa Catharina, aos trez
dias do mez de Maio de mil oito .centos cinquoenta e

quatro, tri�esimo terceiro da Independencia e _do Impe
rio .

•
. ;;. L. S:" ';: ,

," '!'::
'

:João 'J�sé Coutinho:
'

.

.

': __ , :Nes1:à Secretarla 'do Governo da Província
.

de
.

Santa Catharina foi sellada e publicada a presenta Re
.solução aos 3 dias do mês-de Maio .de 1854. (a) Mano
el da Costa Pereira.

Registrada- a fls. "77 'do Livro 4°-de Leis Provinciais
Secretaria do Governo ,�e t.ánta Catarina, 12 de Maio de
1854, (D) José Caetano CétI'd0S0".

ia} < �j ,L; jJiJj
Tem razão, Da. Etelvina! O maruvilhoso póx.

usado há longos anos em todos os lares

no Brasil- está melhor do que nunca para
lavar sem trabalhar! Póx contém póderoso
detergente e desengordurante que iira
tôdas as partículas de sujeira, e

sem esfregar! Nenhum produto limpa
tão depressa, não enfraquece os

tecidos e não desbota as cõres

Comece desde hoje, a lavar
'sem trabalhar, com Póx.

�ão tem "ivaí .para
limpor banheiras, pias,
tadritho«, pisos,

,

I/ambém é excelente lia

co;::,i;'IIII, pUj'a [ovar pratl!lJ
ropos, talhere« etc.

'NO TANQUE, OU
NA MÁQUINA DE

. lA�AR��/SE pÓl( Em pacotes peque"oB d� 200,•.
I! gi'anclt,ç de '}: k�. '"�ll�,.�dd��Prisão de Ventre

'o ."ô.. _" -:
,

�. �\. '-. ".-',- .! '
"

.;,
.

r �:, .'
.' <, PRIS:1.0 .oE VENTRE

# ·ljJ.-'�'�s!·7 _;� ::-:_ ._
�-�,

� t�X.l: �_: _) .

. ,

�
c� -',

"

r -PII..UJlIA$ 1)0 AB8ADE MOSS
.:

.

>_i:�"'Ajj,;\'el',tigens, rosto quente, falta J1e a.
.:. "

r v,ôãiitas, tonteiras e dores de cabeça, a

l' 0 '.' .:
� jrl.�'�.pT parte lias vezes são devidas ao

"

�

'." 'mau f-ullcionamento do aparelho díges
•

e ; \';--·:t�y,9..�e'-c·01Isequente Prisão de Ventre
, k.,',:A/3: Vilulas, do Abbade Moss são Indica-

-,
.'

'I ,�.da§. Íló' tratamento da Prisão dê Ven·
4 ',_:' ",<, ,.:'.0

.

". .•tre-e suas manífestações e as Angioco·
'�J�aes Li'Cenciadá.i- íi�ia�Saude Publica, as Pii�as do Ab

b,�)���1M:�;;:;!".q� !:1�;lldJ1�',ppr�mi,-ha'res de pessoas. Faça o

.�
. };i, :-

.. ;�.:.. ;.,,- .fA, �I
.

.._::.......,..:. ....\\ ",_ro. .

'COMPANHIA QUíMJCA IIDUAS ANCORAS" - sÃO P.�LO

,'iI_ídi�l;:i do ROSARIO e�ige__8 uni_,c� d.� _eu_rapa
. ,.i1��'�': '�·'.-:��"���.:�",,".if1f��'1DE'aDITO BONN" .30 "(U, P.) - O tra ela na ,Alem_an1ia OCI- do da E\jropa e-libertar o

" ,�"<;'I""'�":;;;t",;' 'JD;'i�:�D' 11m �hanceler. Konracl Adenauer dental. "Para nós (euro- seu povo ao flagelo da

•..... ,� �-, � .,'
.

':"::' ,.,..: _', J:;' ,ii:.. :" declarou que a exist�n'cia peus) - disse - sómente guerra do temor' pela vida

::.:-;,:/�.'- 'F�BJ�I\"U-�,i\PES j'lE S. BENEDITO da Europa livre "será aba- (x!'ste' um
.

caminno para' e da inquietação pela sorte

;��cq�:�rl�!�:��:'�:,��2��\��:�:�:o�i;����� :��;',::E�:=::�:�:':� I'X��;����� '_Oh

maio; 'e� que çOl).$tará de Missa d� Comunl!ã0 Ge�. ',da;soviética. Acrescentou
ral pará os irmãoS- e. fiéis às 7 horas A's 10 horas Missa

ql.:e ""há gránde perigo em 'PltULAS DA ABB.lnE MOSSfestiva,.aol1'k<sel'mão ao Evangelho.· " -.', '
. V llf'.' .

,. "-""" ,', �,1iarcontinu�!!lente,area- -

A's nov.?fias'''iTalizar;l-ff. diariamente às 19 aOh'3•.
Nas noites de 2, 3, 4 e.5 de maio haverá barraqui- U'ação dos' planos' de inte

nhas à fre. �-e da Igr('ja l'm bE.nefício da Caixa BClldi- �:I'ação da Europa".
.

.

I
CE.:nt('. . .

"

,\0 chanceler, que Item 78;. Cun:;l'/ú;'ic em' J:'lOl ;:'ll('l-,.-]is, 25 de abril .Ie Hl54. 'llos' de idade,� iniciou um
ÉRICO rOSA .:_ 1.0 Secretá: .') ,

lebate sob�e política exter- I_
.la -no Bundes'tag (Camara I
3é'ixa, em defesa de' sua po� I
lítica de uni.dade na Euro- I
_)U contra as crescentes cri
ticas que se formulam con-

\

Arem directamente sôbr.
o apaJ.:elho direstivOt evitan':'
.ao a ,prisão de ventre. Pro- \

porcionam' bem estar ireral,
facilitam a digestão. descon:-'
lestioi:iàm Q'FIGADO, relU';

,

larizam, aa funçÕ6s dilesti-'
'

vas, e fazem desapaJ'ecer a.
enfermidades do ESTÓ!tJA,
GO, FIGAI)O e INTESTI�
NOS.

-

,.l;;�:.'

«São Vweate de Paula»'

Expres:so Flori�b6polls';
'de .' /".

....M_"" DtM.....u. L' ••d.. .'. fONl.... &Ia� c.au P...� ...

CUlIlTIIA I'lUCAAjf., PROSlDlIM .� .•...,.a

·I.D.E.S. Asilo de�Orphãs ANDRADE & KOERICH·
Transporte, de cargas 'm geral entre-'Florian6poli....

,

C1t'ritibo. São Paulo
. .';

Com ,viagens diretas�e peJ,'manentes
, Matriz: - FLORIANÓPOLIS·

'

,
'

Rua Conselheirõ Mafra, 135
Fone: 2534 -."Caix� Post�l, 435
End. Teleg:r.: SAND�DE

{,' ,"

,xxx,
Agência_: - ,CURIT�BA

Avenida l.:de: Sete11)bró 3320/24
Fone; 847' 'Linha, P.ral�la)
End:;'Te]egr.: SANTID�

,

' ., Agência: .- sAO PAULO

Ig e• s' �p'r Ia Ruá Rio Bonito n. 1247;
-

r )� '.
o ._.

Fone: 9-3l-9� ,..:._ Atende Rápido RIOMAR

d
' 'End. T�legr.: SANDRADE

na as (Agência's ,,!O Rio de Jap,�iro e em Belo Horizonte com

tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa de. Tran,·
GEOl!_GETOWN, 30 (U, �rtes Minas- Gerai, SIA.)

VE'LH:OS� E-MOCaS �l-prim�;o :;::!::iO�he�:
D I

lO

d o d' P lili
'

S' IftlFr,aéos e· ,s,e'Dis ,I di Jagan,'.qu�_'.se_ acha pre- t ,eqacIB' 8-_ r,' o CiI _8 'IlC lU
, 30. invadiran� e.profanaram,

.

, ',' '. '. .'
'

A epoea atual agitada. fepriI:� �b'e.r:vante, exige ?o· t;' '.;" , 't' 'd "ATENÇÃO S�NHORES POSSUIDORES DE' ARMAS
_

d t d
" 1 e's igr t:J as a nOi e passa a,

.

. 'D'E FOGO"
'

homem grande força de vonta e-'pa,ra vencer' o aS' as

dificuldades que se lhe depal';am" nà ard':l,a Juta p�la e:n sua crescenté campanha A Chefia do Serviço de Fisc'illização dg,irmas" M1.l-

,

existen'cia.. Quando um homem· tem" 9 sistc-ma nervoso, ie"tinada ,a -conseguir ,a li- nições;' etc:, conVi"da tôdas as pes')oas pos;;liiâ�ras de al'�

descontrolado, quardo sofre dé, insonia.e falta de ,Ipe- berdade do seu chefe. •
mas de fogo, CWe ,se acharem em' atra�(Í c<!!ír 'ás taxas de

.

I
_

d d f' .:; a'lgum'a fI'rmar 'a sua
J 'I ';..

.

f ·registro e por,te' d'e armas de ca"a e defesa, a C'ompárf\ce-moqa, e e nao po e,. e 'OI:m...· ,', " ,', -,'emas anti-cristaos oram
, , '� ,

.
.

�
.

vontade candidatando-se assim, a inteiro fracasso no .

t d .

lL .:. ,," ,,-, rem; dentro dQ prazo de 30 dIas, no ServLço!,d,� Armas e
. ", " '

,','. "Gln a os,em vermeJllO ..nas '-,o, ,
•

d '1..� ""d ' D
, : exercicio da súa Pl�9fissãó, Em tais casos tprria�se lm-

.

�. ' . '. '.,' , 'Munições; nesta _capitalí e; no' interior o ..c,�'ta o as e·

-

pressindivel o uso de um toriieo p04eroso" que: con�bat!l tl��eJ�s',_com a eXlg)e�cIa qe le�acias 'dê PÔiíéÜ/., qfim de'procederem'a rl.eeessáí-ià re-
,

rapida e eficazmente o ·mal. 'Esse t�nico só po.d�r,a ser llbE'l'taçao d�,'·Jagan. Este validação, dá's' taxas devidas.' Findo aqu�e ".$'1kzo, sedio'
"Gotas Mendelinas" o stirpre'endente' restauradp:r- 'dó' tostá cumpriqdO a penã de cÓnsid�radas ClândestiJlas as armas não le�1iuidas,e su ..

sistema nervoso, o reméqio que faz_maravilhas pe�) seu ,::eis m'eses �le�prisãd','i.mpos- jeitas a ap:r.�hsãó :na:'forma da lei. J

poder curativo. ,

,

'.. .

-, tâ por viola"ão' da o�dem
',,: F�(')rianópolis; 24 de abril dé ).954.

Nas farms. e drogs. locais. Reembolso aereo
.
C� _.

" �. '. " '_'
"

_,. Alcides Bastos de Araújo, chefe do Serviço de Fis·

42,00 C. Postal 6-Meyer� Rio.- ,,' <l� e :prOlbe mamfestaçoes. calli�ção de'�as,
I
Mu�ições, etc. ,

'éONvocAçÃO
.

,

De ordem do Irmão Provedor e na forma do Art.
16° do Compromisso, ficam, convocados todus 0,5 Iy
,mãos, que etn qualquer tempo já <?cuparam cargos, pa
ra a sessão de eleicão 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 Sobiemj"Ski

Secretário
,

7,.

I'Nc) Rio, falta
'

,

'.:�(1'.; f�rinha de trigo

•

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

RIO, 30 <.y. A.) - Nos governo o uníco importador
últimos dias voltou a escas- O" suprimentos frequente

; sean novamente a farinha mer te-Thes são entregues
·h!. trigo no Rio de Janeiro.

, " �

a propósito- informou o sr.

Jo�é Coiufo, presidente do
Sindicanto dos Propríetá-

com grande atrazo, Antiga
mente o trigo vinha quase
tono da Argentina e com

poucos dias o cereal era.de-
rios de Padarias que os sembarcado em nosso port i
moinhos não fizeram até Agor-a, as importações pro

agora qualquer, comunica- c=dem de países distantes,
"ijo sobre a suspensão do conto a Turquia-e o Canadá,

. �Drneeiríleu'tD do produto, o tcrnando-se
-

díficial
.

prever
que por sua vez determina- tempo para a entrega e qua
ria a paralização do fabrico :;e impossível controlar os

ae pão. (.!]t<::ques existentes em fun,
Os -moageíros vem paula- ção da demora no recebi

tinamente -reduzíndo suas mente de novos suprimen
cotas, alein do que. sendo o tos,

Il&abillári·a e AgeD�,iameDt9
(8,0'0-1. A. C.

CASAS A VENDA:
Ótima residência construída de alvenaria, cl 8 com

partimentos, ii rua Stodieck, preço Cr$ IS0.000,00.
i à rua Curitibanos, de alvenaria, bem instalada, c/

9 compartimentos; preço Cr$ 130.000,00.
.

1 conjunto residencial. tendo 4 casas independentes,
construídas de alvo e, parte de madeira, e/ insto sanitária,

,

água encanada, luz, etc. Local: fundos da Rua General
GasparDutra - Estreito - preço do conjunto., .

'Cr$ 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 UJT1;.. de alvenaria e

2 de madeira, à Rua.CoronelPedro Demoro, esquina c/
rua Star Luzia; especial ponto para qualquer ramo de
negócio; com boa área de terra' para construir; preço
(À-f 370.000,00. ..

TERRENOS, ,

5 lotes à Rua Tupinambá, por Cr$' 50;000,00.'
2 lotes no Bairro Nsa. -Snra. de Fá'1ima,' por; .

Cr$ 150.006;00.
-

Além das propriedades 'já citadas, temos também,
à venda, por preços ,barl;ltissimos, ihúmeras chácli,lras, ter
renos para lotear, pontos para negócius, armazens bem
instal�dos, confeitarias, sorveteri.-as, atc.'

IMPORTANTE - V. S. des�jando Nender, alugar,
comprar, hipotecar ou invehtarü'l.r; ·:!asas·, lotes'de terra,
pontos ,l)ãra n�góciõs etc.,"dirija:,:se',à 1rtlôbitiária e! Agên
ciamento Canto, das"S às 22 �oras, qu.� será prontamen

.

te atendido§ pelos seu_:; didgentes; 4 - I. I:!-. C.;-, nóe
tainl?em à disposição dos seu:s clientes, um Depart�men-
to' de Cõnstruções, Plantas de Muros, etc..

'

Sllbrt O - desfal'lu�· Da
,I�leDdencia:' da Guerra

RiO, :10 (V. Ao) - No dou íl:t.�ar ao titular da
: juizo d<1 3�. Vara da Fa- 23. Vm a de Orfãos, -por ort-
7.en�la Publica, a União mo-

I de �.lansita (' inventario, pa-
, /'

v<: uma t'�ã,o ordinária con- ra que não julgue a parti-
tla (I (:ar-iião Helio Carv� :JilU, nem I�ermita qualquer
l!io, <,utOl' do desfalque de levantamento de bens do
37 . nilhoi:'S de cruzeiros na e;;pe.,}io, pnquanto não for
!nten,:.3n!'ÍK de Guerra. Vi� jalgada? é.ção. Os, bens ar-

5a a ação o ressarcimento rolados s:'ic: 4 apartamen
d(Js ,dimos 'causados à Fa- to�:; predios, varias ter
.��nda i.'J � <?iona.1" uma vez renos, militas joias e· 522

que -f,)i indl!ferido. � pedido I mil �. � �€'lentos ' 'cruzeiros
de- sequ�<.tro. O JUIZ man- em dmme:t:o.

õ

j
'

.• ',�
-

. SO,FREiDE:ASMA
G�IPES, . BRo.NQUITE E COQUILUCilE?

,

/

Se a� tos,i'e 9 atorl).lenta_ e éxige 'do-seu organismo um

esforço sobrehumaná, produzindo ânsias, asfixias e l'U
tura de vazas capilares, chiados, e dores' no peito, evite
chegar a',�sses extre,mos, tomando a.Jgumas .

doses do
R:EMÉiDIO DO- DR. REYÓGATE, as: gÔtas que dão ali
ViO nas tósses rebeldes,. coq\leluches e bronquites crô
nicas ou .recentes, s�as ou catarral. Um' único vidro
do REM�DIO d? Dr. REYNGATE é o bastante para'
d_:sobstrulT as, �las respir,atórias, normalizar a respira-.
çao, ,da�do a�ivlO e bem-estar imediato, porque o mu
cus � dIssolVIdo. Quem tem. bronquite, encontra no
REMÉDIO do DR. REYNGATE a súa salvação.

Nas drogs. e fams. locais. Reembolso aereo Cr$ 44.
C. Postal 6, Meyer - Rio.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A 5 de Maio de 1835, sendo Governa,dor da então renhas acreditava que, en-:

Província de Santa Catarína.. o Comendador Feliciano
Nunes Pires, ilustre e digno filho -da mesma Província, trandÓ'na fila e votando no

foi, pon Lei da referida data, creada a Fôrça Policial, IrineJ,"�ifinca mais entraria
cujo efetivo era de 52 homens, assim compreendidos: 1 -f' "'1 M' A

'.
. em "a"� p'l'na as 'esse

primeiro e 1 segundo Comandantes, tirados da classe de]" , _.-'"
.

oficiais da la. Unha do Exército, 1 cabo e 8 soldados de ' slogan' 'vn-ou pirão (assss
cavalaria, ino�t�dos à sua custa, 4 cabos e 36 soldados e' t;dü) .H�;s úri�eiros tem-
1 corveta de infantarfa. . .! I"" .

.

.

O 10, e 2° comandantes, percebiam; respectivamente pos .de v"da, aqui .na C�P1-
27$200 e 21$200 mensais de gratificação; o cabo de cava- tal, Chiq&ito não' via outras
laria o soldo mensal de 20$200; os cabos <!ce." mfantaría .

13$000; os soldados de cavalaria 12$200; os-de infantaria filas *tião a dos onibus. De-
.

12$000 e o corneteiro 14$000"vencimehtos que, compara- pois veio á da carne. Depois
dos com os da época atual, em que um 2° Tenente perce- o Collin meteu "a sua sabe
be 2.600 cruzeiros e .0 comandante menos do que um Sub
oficial da Marinha, Exército ou Aviação, não deixavam '.

doria no caso do .Ieíte: A-

de ser para aquela época, compensadores, época em tudo
custava uma ninharia.

Decorridos que são U9 anos, quão admirável a' evo
lução de .nossa Polícia Militar; quão valiosos os serviços
por ela prestado à coletividade catarinense e à Pátria co

mum, pois a valiosa corporação creada por Feliciano Nu
nes Pires, contribuiu com elementos de suas fileiras para.

souro, E sumiu, para o pú-
a Guerra do Paraguai.

.

blico. Y nunc(t mas volvió!
Em- diversas lutas intestinas, perturbadoras da- or- .Chíquíto Bacana 'teve que

dem interna do País, a Polícia Militar do Estado esteve "1',------::----::---�-----..:.;;..-----

sempre ao lado dos poderes
.

constituidos, contribuindo lír para a fila, quando al- 'Fesll·Yladades de'
'.

S.' B··ene·d'l·fl·'.'com os seus elementos para a defeza da ordem da Lei. gnus litros começaram a
I ,

'

Corporação valorosa, cheiá de valiosos' serviços ao
M d

. " Em seu magestoso tem-' ral Octacílio 'Terra. U,rura- •. :
Estado e à Nação, a Polícia Militar de Santa Catarina ím, sUl�gir ,nos, postos. .

a ru-'
O atual 'Templo da Igreja Presbiteruuui Independent'e,

põe-se pela disciplina e verdadeira compreerisão dos de- g4,do����vial, corno '0: melro à Rua João Pinto n. 37, uesta Capt?al. plo, à rua Marechal Guí- hy �,exma. sep,}1i>:a; �dr.

veres de seus componentes, representado 'perfeita garan- d;"
.

1" 'AI"
. lherme nesta eid d a I I' d S

"

tá
'.

, o U'uetr.il, a ia e e, 'ante- 'Transcorre, hoje, o 24° a-. Issar Carlos de Camargo, , ". 1 a e, c- ,UU' e ouza, seere ano
.

tia do Estado e da coletividade catarinense, que eneon-: . -,
.

,

tra no seu policial, um perfeito mantenedor da ordem, madrugada, para a fíla., a- niversário 'de organização Aristides .Fernandes da Sil- mandado de N. S. do Rosá- da -Segurança Pública; se-

em o qual póde confiar.
. qui t>' di. D�pois",té as filas da Igreja Presbiteriana In-, va ,.e. atualmente, J.onas Ho- rio realizou, domingo últi- nhora dr. Paulo Fontes;"

Aquartelada nos próprios da Praça Getúlio V,argas e dependenté, desta Capital. landa -de Oliveira.
. 'f ti íd d' d

.

P f
.... '. .

Rua Nerêu Ramos, com outras dependências à rua Ma- foran� minguando. E ficou. mo, as es IV1 a es o seu.. 1'0 a. Leonor de '�arros;
A 4 de Maio de 1930, um A �reja Presbiteriana p 1

jor Costa, os seus quartéisprimam pela ordem e o asseio. f.ú a da Usina. Na semana atrono, o g orioso S. Be- senhora dr . Osvaldo, Bulcão
,

.

l'
.

I
.�, , grupo de abnegados evangé- Independente de Florianó-

.

E pois _a nOssa Po lcia Mi itar uma organização qUE passàda o Chiquito Baéana . nedito. Viana; sr. Nagib . Ma.ssa'.�;
honra o Estado. I;(!os, tendo à fre�te as ve- poi.is, comem.orando o seu

. )., 't' va' at d d f'IE' ) Às 7 horas foi. celebrada senhora Eudócia Medeiros
. Fôrça auxiliar do Exérçi1;o de la. Linha, por acôrdo a e::-. � s ura o ela. rlc.,l'éllldas fig,l'ras' de �omão 24< aniversá,i.'Ío de organiza- '.

firmad.o pel.o Govêrno Federal em 1917, remodelada' em irritadQ com poder c.oml-'ar M�rtins Barbosê e Gervásio çã::l, re-al_izará um Culto So- fi Santa' Mi�sa', tf:ndo, nesta .e Representaçõ!::5, de diver,�

1926, no Govêrno do saudos.o CeI. Pereira e .oliveira, pe- l't' 'nh I eh
.

P"r'el'ra da Lu;,' de sa.udosas 1€ne e Es:pecial, em seu ocasiã.o., um gr�nde,núme,ro S�S. ·JI·mandades.·
lo Coronel Pedro Lopes Vieira, daí para cá o .seu pr� um. 1 ri o -50.

.'

egou· na " _,

gresso tem sido constante, dado o carinhoso interesse tJ�ina .stremUnhado. Bra- nle·u'lórjas,_�",Pl'o���sor _

Dr. Teil1pJQ} hoje; às 19,30 ho� de fiérs�s�..acercado daiMe- �Após o ato qu� se' reves- \�.

com q\le ela tem sido olh.ada p.or muit.os Governadores. bo de tôda:s as �rabezas. Laércio Caldeira 'de Andta.. )-a"" com ,Pregaç�o à cargo: sa E�ckristlca afi� d�' re- tiu de todo o brilhaotism;;:"':·
Esperançosos. os séus elemel).tos, de substanCial me-' , da, atual,,mente residfnd.o' de Hev. Palmir.o Andrade;, 'ebe"em'-"', a' S t'

"
. '.' .,. ..

' .

Ih
'

d f fi' d �u:'Uldo lhe entregaram,o' .':' an.a Comü- :.,:; Irmãos acompanharani
oria e vencimentos, coa .orme . orma promessá' o a- em Niterói', ficou orgamza- c011v�tiado de h.onra e n�

tual govêrno, justo seria fosse ó seu aniversário comemo- scú htrinho, Bacana estri. d 'I . m,JsÊl'cia do Pastor que se' ·ll)ão. a� AutOlidades até a Porta
l'ado com a efetivação da pFomessa por parte do govêrno, 1.. . _

ii a gl'eJa com {)S mesmos •

.

t
' . .(

-

d
.

d d" 1 to
�)'.h, quena mais!' Esplica- eie.nento� .o.ue .

integr�v� cnco.r::11'a em viage�n missio-
Às 10 horas, co� ti tem-' l)rjncip�L .'

VIS o ser precana a SI uaça.o e .V1 a e seus e emen s" ". '

, . . 1 'I f
(om os parc.os vencirÍ].ent�$ que, percebem.

' l'am-lhe que não podia ser. a COligregação, então exis- nan.:i. Amanhã, _4a. Feira, P o rep e,tp e. e�licamente_ No decorrer d,) dia de do .

.

Ao seu digno'e Nustre Comandante Ger�l sr. C.oro- Todos �rª� iguais a todos.; tE'nif!' deSde 5 de Maio do 11ilverá Cültó ".com· Santa prnc.mentado, te\'e lugar so," �rÍlJngo inúme�os devotos de
.

ne! Pedra �ires, q�e se tem. r�v�làdo . lncao,sável tr;lba- ' 1 . .'. .

h' ,... f" d 'h"
.

1 I M
1 d 1 d d

' Ih Chiqtl�to -arroxeoú de raiva. ,ano ant.erior e que se ac a� ��Ia, Q IÇ,la. <) 'taril e'm pe o e.,ne. . i.ss.a cantada tendo ó' S. Benedito acor"erarn .\
,ha 01', inLr!) u� o aprecíaveis me oramentos n� .Corpo- .

...

ralSão, 'e a.os seus dedicados e obed,�ntes cornanda�ós, as Pt:m.ou nas suas santas imü-
- 'vam filiado'; à Igreja de;�n·.:, Pa���o,:ÁJ1dl'a?e. RevIno. Monsenhor' Frede. Jgreja, afim de àepositare� "

:r;.ossas feli.citações.,pel.o transcurso de tão festiva data. . -" I 'd d 'd E
CUl'itiba. ,.'

.

-:-' SertsibiUza40s, tagi'áde'ce-· f't
.

-

dmdac: es e eputa o me· ,nco, elo o o sermao, is,cor- a seus pe's as suas oraç"_oes
. E' o seguinte, (') programa com"que a Polícia MiliUir '. _

'

...

'

.. .-; ).: .

.

,

_ ''':'., ;mós ô: é6nvité com que fQ� . �,; ,_.. .

comemorará o acontecimento: .

...J .'
•.

I. ' teu a mao em !lla�s dOlS 11.. ! (jssUla� etl�;;lo um SalaÇl ,. d'
.

t' 'd··
rendo à luz. do Evangelhó p, nimadas "ba:-raquinha,S"

_

, ". .> .1 C· 1 'R' C Ih"
mos IS mgUl os. . .'

8 horas :- Ha�teàn1ento da Ban.deH:a -e lei�ura, do tro�. Pagou�os 'f::_ 'can;egóu-
::tE ti tos a �a. onse el� _ .. ,ôt re a.vida do glorioso S. {oram realizadas, à noItç, .

Boletim Especial. ..f, .

'- •

1'0 Mafra n. 23. Deste Salão 'CaDlta-. de 8'ID', B<'lledl·to.
8,30 hOl:as - Missa Campal (em intenção da alma dos os. Mas antes fez' c{)micio_ �

ei� benefício da Caixa Be-
- de (: ultps passaram-se p�ra

.
"

.
'

Oficiais, Sargent.os e Praças, já'falecidQs. 'né verdade. Valepdo. Disse· Cara,· fAlta
'

Achavam-se presentes ao Rl'Jjcente, estando ab:t;'ilhan..

9,30 horas=- Recepcão às autoridades e cónvidados.· .
,,', P d.a Rua João Pin.to n. 37. 11 .- V Vr. '. 't 1

"

, � que '(j povo daqui 'era m··�t(i _

d 1 d f
. "r. o.' em u�are.s reservados, -t!·(14·'. pela Banda' MU$I·cal.d,a

10 horas - Inauguraçã.o da Saia de R:ecFeaçio "Ten.·..'.
••• cUJa casa, emo 1 a,' ..

01 :.Por via aérea, chegou à
W ""

Pompeu". •

mole, sem ftbra. Espet.ou.o construido o atual Templo, '
. o �r. Governadm do Esta- P€lúenciária, gentilmente

nos�a capital às sete ho;ras
11 horas - Inauguração dos plelhoramen_tos, do Ran-

_
seu dedinho no ar e sente�- tuja .fachada se vê nQ di. (�O, acompanhado de seu ceJida pelo seu diretor; dr.

h
. ,da' ma�hã de quinta-feirac o. ci.ou: Isto 'aqui já devia es� che, c' que foi consagrado "

, Ajudante dé .ol'd�ms; Gene- Sebastião Neves.
'no< dia 30 de Aoril de' 1949. passada,. �eguindo p a r a

tar l'€<Íttzido a. cacos. Enris-'

.

,.,

ê��i�,' ��;.' ����. d�' ·G�·iih�;�;;e·,.'
.

���. �� fOfJ'le-
mos citar Ruy, a propósito de avisos t> conselhos aos

m.oços, iriam.os muito longe. N�o estaremQS pe::
denck temp.o? Eis a dúvida que me apressa (/. fjm

UL'IM�I" .. "'H'O'R·I· '·(".·'RT·:I,UA'.� .d��tM;�,oG�:;!�,��eu Zé. �stâmos de acôrdo. A cH�
,�. . ,J)I,>JI., IH,.. ,fere[lça e (}ue, no cas.o, eu comecei brigando oon'

Preliarão' hoje, com:i6ício;:à� 26 !l..9l'�s,,�p 'Estádio da�',,;, ,_:'u�, �eJ��ante can:vetezmho de lâmina d.ourala 'e
Fedflação, asequipes dos "Hercíli.o 'Luz" de Tubarão' e-:-' cabo ele' mal-tIm. E voc� veio logo de facão ..
"Avaí", desta Capital.

...
/ �UILHERM� TAL

Milieia MHitar dalstada TIM
't9- �aniversario CHIQUITO;�SPALHA-SE

Chiqhito Bacana. Masca-.

• • •

_
-

�Florianópolis,' Terça-feira, 4 de Maio de 195� r

luréja
;

Presblterlanl lodepeDlel'te
24' ;ANIVERSÁRI'O

chava que o prêço estava
.

.

muito alto. Para' o consumi-
,

dor? Não! Para o Estado!

O prêço baixou, para o Te-

·'11
'.

·,.e
�. ,'SiDaleua unlca

última
� Igreja teve, CQmo seUs Curíti-ba,' à mesma h.o'ra do

tou li outro indicador e me
p1'i.meil'os Presbiter.os, aqüe: dta seguinte, ,o diPlomat�

t�u: Sim) O povo já devia .

tas figuras acima aponta- CAREY F.oSTER, encarre-ter 9ue.brado tudo isto! PO,�. "

.

D'
' .

,

',las, E .com� lacon.os, os gado dos negócios da repre-
"O sem alma. Carneiros! J' AI' 'd d .oI'

.

T.odos os que passam ago. uma sinalização autoIl:látical ;rs. ase .. mel a e 1ve1-
. ser1��ção da'Grã Bretanha

rU pela rua Felipe Schmidt fê-l,) por ;experiência e pa-, Ch:quito Bacana errou l'�, Laurentino Ramos' e
,. junto,'ao Itamaratí ..

r.:;rguntain .o motivo pelo ra mostrar que também em 'duas vezes. A primeiflil' Palrício Caldeirá de Andra-

qual des�pareceu de umr-t F lOl'ian6p.olis, ,por prêçó. :)uando avançou no leite._ da.

hora para· outra, �quela si:. bem razc�vel,' I�xistem .téc� N�o pedia fazê-ia. Fez feio! Vivendo a1trlJ.istic�mente,

nalc:ira que marcava a di- nico� mira ilpresentarem. r'e'\,"
.

. d' .

. , enfrtintando os mais varia-
_.

- ;J :<l compreen e1' que se l b' l' 1)-éçào do trânsito de veícu- um !:�l'viço dt: cola:boração. .
.,

. :"os (J stacu cs, sempre v.o-

l(\s e de pedestres� Aquela com l;lS au'toridades. E para
. utro qualquer fIzesse o qUf 'tados para o Divino Mestre,

eJegnnte sin�leira, que era tanto, apresentou sua pro':
�le f€z, seria preso e pr.o� e'l11 quem df'pôsitavaÍn ina

a úniC'a e ficou·.sendo a úl- ·po:.t� O tempo passou:
.

AI". cesi':a:dc.... pór comunista! bnlá,'eJ fé, prosseguiam SeU�'
. pe;o �r.-Govérn.adQ); do Es-

"tima. despesas verific�das e de- �hjquito, apes�r .de Bacana, tlllba1hos. A 15 de Junh.o ,

Aquela sinaleira, que era C.oflentes daquele trabalh'o não é melhor do que nin:: ,de 1930 a Igreja per�ia sua
·tado.

-

f
.

t P' b't D.ep",'is .de, �lm.oçar no H.o-
para muitos um mistério e nao oram pagas. Nem pel� guem S G

A - VIga mes ra, o res I ero
. . e o overno,nao re-

.

_ ". .

.

q��,.!)assou a. ser para todos Inspetoria e muito menos s;'l"e, .,�. cáso do 'leite (que
]oma0 Martms Barbosa, tc.:� Lux, onae se hospedou,

uma grande -decepção. pela ,PH�f('itura. E 'como
'

'eharrlado a habitar em uma apr.oveitou a tarde livre pa
Sim, repitamos; 'aqueh '1ão. houVf s� solução pa�à !,nc(mtrou resolvido)" não da:> moradas celestes. A 18. ra '�visitar alguns pontos pi-

sinale;ra . que al.í esta.va 'n"". ' o c�so, que estava naquele
sã.o culpados os funcioná- de ,Janeiro de 1935 era cha-

"

.., t.oresc.os da Ilha� sendo con:'

esquiné;l' da rua F�:Pe:,Sch- itupasse, Q proprietário, sem rios. POFque o Chiquito não rueC:o à ;glória de Deus .o

midt (·om a Deodm.o e 'que alarme e sém' escân,dalo ataca o govêrno, na Assem-' Pt€sbit�ro Gervásio Pereira

vinha prestapdo '-:\'inestimá- h.ouve por bém r-etirar a sf- hl�ja? Porque Só o el.ogia? da Luz, sen:lo seguido, a 22

veis serviços não somente náleira, pC'rq\l�';�hoje, nem EltJgJo dá leite? Chiquito :de Dezembro do mesmo no.

aos lll.:-I'OS volantes como a cletentos trabalham de gra- 'atIO, pelo Diac.ono Patrício As dezoito horas, o Vice

t.odos �llaptos são obriga- ça �rrou (segund� vez), con- Caldeira de Andrada. Conwl e Senhora Maurice
F. f 1 da",ando o povo à desor- p.

.
.

.

d.os a transitarem pela pri'l.. .

'., ma mente,:dizem qlte ' astorea�am a Igreja os Pem.(\se ofereceram- em sua

cipal m:téria da Cidade. a Prefeitura já fez enco-
demo Se o pova fôsse atrás Heverendos 5átilas do A-

' ,

residfficia um coquetel ínti-
Há t::ias des�pareceu, fi- menda de vá�ios postes com do Chullifto, não iri� que- IllJral Càmargo, Onésimo

�
,.

, mo aO sr. Governador, às
cando apenas o p.oste nú, shaJt jr�s _

em São Paulo, bl'ar. uma� simples usina de August.o Pereira,' Melanias
:J d d

.

t 'd' d L J dAI Aut.oridades, .suas Exmas.
",espro'ij.o � qualquer ou- p.or 'n,erm(' 10 e um re- pastf,ui�ização. 9uebrava 10- <l!1ge, orge amara

tra co)sa e dizendo a quan- 'IJresent�,n�e com.ercial!· I Pinic, Aretino Pereira de S�nhoras e demais elemen-
go o Pi! "áQio ...

tos o intE:rrogam, o ridículo Ora ri�,d Mates, Turian.o de Moraes,ltos da nossa s.o�iedade.
" $1(' BUM

(}(1 sua situação. ...
Também nós quisém.os sa- Aí esU, o fio da meada ...

'0 T'·.e.....·mp.o
'

ber daquele desaparecimen· "1R venham os postes e si

to in.oí)inado e sem explica- naleiras ír.esmo mais caros,! 'Prev,itsã,ú, do tempo at.é às

çã.o. E tudo isso depois que para <lU� fique. mais uma 14 hOrilSi.çlo dia 4.

ze havi�m acostumados vez plOVRCO de que «nin� Xemp();.-:- Bom, com né
chauffeurs e transeuntes' guérn é p., (Jfeta em. s1,ta

tel·-lb\1J�Siqade.com aqude sinal há 't�nto m", "I
' I:.

.

l' d T ' 1 I? O
- Temp�l.'�.tu.ra

..:.:. Estável.
tempo·� 1 inaugura o... u..o ega. ra, se nao

., ...

Qu;�m a col.ocou, montan� está! Ven\Qs��0. Sul à Leste,

\do-à, adaptando-a mesmo ii A. F. S. f:re�cost
, -�

R�"'cepci.oriâdb -no aéropor
to pelo Tenente Ajudante
-de OI'den� do Gover�ador e

o Vice Con�ul da Inglater-
1'1:1, f'steve ma�s tarde, em

p�l?('io, onde fi>i recebido

duzidC' no carro oficiaI; pos
to à aisposição pelo Govêr-

Perdeu-se',':' ,

.

Um Relógio "ÓMEGA.'" �e Ouro' (para 'h.omet,n) ,.,de
pulso, no Cine Ritz, ou no' pércurs.o Cine Ritz-Páiça 15.
Ponto Chico ,

"
'

Grati'fic_ê-se. be� à quem_entregar ,nesta Redação.
l

Médico de. grande projtção,
em- Flo�ia,ópolís

.

1\ nossa Capital hospeda, I S,. S .• quando residia no

desde ante-ontem, o ilustre
I
Piauí lei o fundador dos'

c abalisado cirurgião dr. servlço& de Pronto Socorro'
.

.

,

Rocha Furtado, ex-gover- do Hospital "Getúlio' Var-

na::101' do Piauí, no último gas",' de Terezlna," conside
quatriênio (1947·51) � mé- rado (J melhor do Norte- do

dico de grande projeção no Brasil, porque como brasi

norte do país. jfÚO � proflssíonal compe-
visitante veiu tente assim julgou de [usti-

em visita à seu cunhado; o ça e O� resulta-los compro
sr. Major Manoel da Paz varam-nê com toda a efici-
I.�.osta Araújo, servindo na ência,

lHa, C. e .. ÍJ dr Rocha Furtado, atu ..
,

al-n=nte, reside em Fortale-Ac ompanha-o sua exma.

esposa d. Zilda Araújo Fur

tado,
ta, onde seu nome é consa

�rado 6 respeitado pelas·
de São Paulo, vir�l,ldes de médico' cirur-....
parte saliente ,gi.ão e pelas qualidades ex..onde tomou

00 IX Congresso Interna- cepcionais 'lue, lhe' ornall� o

clOm-1 de Cirurgiões. cal áter,

FveGltani"
Ainda a propósito da candidatura e dos, ban- ::;t

quetes dert:cidos' e por oferecer a.o dr. Paulo· Bol'�
nhau<:cn. V(.lt.:: Zé [_.ci1l!1C· 2 escrever-me.'

"Dr. Guilherme. . Iii:

. V�ce acha just8s tcclô.::: as pretensões 111l;ça:s. _

De aeol'dq, Mas Hsa, do cal;didato filhinho do paJjo:i .

terá as condições de uma pretensão moça? Anali�
se-a bem e verá que não. Veja se ela não fere a

Constituição, na sua letra e no seu espírito? ,Lem�
.

bre-se que eleito, o mancebo, dep.ois de forçar. vo
tos. populares, pela coac�ão paterna ;:>odf'rá at� �r
eleIto presidente da Assembléia-;,,-E daí? Dar, o pai,' ".

q�e el.egeu _.o filho; passa-lhe o gov�rno! De pai.
" •

para filho e de filho para pai! Marmelausen,..' 'll1ar:' ,,;.
.

melausen, marmelausen!
'

•... _" ... � ...•. o"," ••••••.•••••••••••••••••

.

Escreve v.oc:ê, dr. Guilherme, qUI� Rúy,' a res�

peito, tem coisa melhor e mais esp�cífica .

Eu sei
-<

que tem. Nas Palavras à juventude, por 'exempI6
Permita-me citá�lo:

. ,

"Mocidade vaidosa não chegará jó:nia.is á viri
lidade util. Onde os meninos camparem ,.de d�t�top
res, os dout{)res não pas.sarão de meninos. A nYtis'
formosa das idades ninguem porá cJúvida que .seja·
a dos moços: todas as graças a. �!nfloram e corOil.1'n;. .

Mas- de todas se despiu, em sendo prCSLinçosa. Nos'-'
"tempos de preguiça e ociosidáde cada indivídúo",
nasce a regorgitar de qua�idades geniais. Mal esfo-'

.

lharam os primeiros livros, e já sentem com !orçrt-
de escrever t-f"atados"!· .

,

"Para saber a política, não lhes foi miste'l' co
nhecer o m1,.1!do, ou tratar os homens. Extasintlos
nas frases pCl'tiças e nas ídéias resoríantes vogcon

...

à disc'rição dos enxurras da borrasca".
' .

"São os árbitros do gosto, o tribunal das le-"
,tras, a última instância àa opinião."

,

"E', uma superf-j,::ialidade 'satisfeita e incurável tiJll.J.

precrcidade embotada e gasta mais estéril �ua a
velhice".' '. ' •
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