
Social Democrático, o' sr.

Des. Má1'io Texecra Carri

lho, da -deleçaçiio de, Laces,
proferiu' a comovedora e

tro e outros, tesoureiros e >

'RIO, 5 (V.A.) - O Tri- .iuxiliares de, 'tesoureíros
iunal Federal de Recursos Ja Caixa 'Económica Fede.
acaba de confirmar' a sen- ral, para o fim de classifi
ença do juiz d� la. Vara �á-Ios no padrão "O", res-

a Fazenda Pública desta pectivamente com direito a

'apital, que julgou proce- receberem atrazados des
lente na maior parte e im- de a vigência da lei 403, de
rrocedente na reconven- 1948, juros de mora, e os

"�ão, a ação movida por Rai- I honorários de dez por cen
mundo Rocha Pereira Caso 'to para o advogado.

o Des. ,Mário Teixeira Carrilho ao, pro
ferir sua formosa e comovente oração.

.

Sessão de 4-6-54. pregados do Comércio de
Presidência - Oswaldo Lajes, para a construção de
Cat 1

'

d
"

.

encen'atnento da mem,01;á-R. anrai., , ,sua se e própria.
Secretaria Elpídío ORDEM DO DIA - Fo- »ei Convenção do Partido

I3:nbosa e Olívio Nóbrega. ram aprovados 0,5 seguiu-
Hora do Expediente' - tes projetos de Lei:

Ocupou a tribuna o. depu- Projeto de Lei n. 44-54
tado Braz Alves o qual' en- - Reestruturar o quadro
caminhou' à 'Mesa' projeto do funcionalismo do 'I'ribu-
de Lei que cria grupo escoo nal de Justiça. aplaudida oração que se-

lar na localidade de Bar- 2él. discussão. e votação
391:4 que:

reiros, 'no município .de do Projeto de Lei n. o;)

São José, com a denomina- .- Isenta ele reconheci- Hoje, a exemplo do que
cão de Grupo Escolar Fúl- mento de firma requeri- se faz em um conclave co

vio Aducci. O referido pro- meuto para empréstimo o]', ,110 este, na grata obediên
jeto é também de autoria dinárío no Montepio elo' eia dê uma tradição muito
do deputado Elpídio Bar- Funcionários Públicos elo .ara, que é', a bem dizer,
·])OS3. Estado de Santa Catarina. J titulo maior de nossa ter,

Em seguida fez uso da la. discussão e votação .a, aqui, os barriga-verdes,
palavra ° deputado - Ribas do Projeto -de Lei n. 1·54 em perfeita romaria civica,
Ramos apresentando pro· - Concede isenção de im- vem prestar, como sempre, ' '

jeto que .concede auxílio I postos à Sociedade ':Porvir 1 reverência -do seu culto lábios, e os lábios no cora-I trução em Santa Catarina.
de Cr$ 200.000,00 à Asso- I Científico". Em 'regíme de te profunda religiosidade, ção. sorriem ao conforto da sua'

dação Profissional' dos Em- I urgência. , .imbolizada em: magnifica
Evocando a figura de la- proteção, abençoam o no

:;eano tão digno, l'icamos ne que lhes suavizou as'nspíração à memoria .rio

I I 'H
-ia certeza plena de que igruras de noites que não

e egram�
:

00-ruso
':::el. Vidal José de Oliveira, . � -

"nh f I
amuos. Não há como dei- unua nao a reverenciamos.. I am nu.

.

,

:ªr de exaltar o espirito, \ ::o�uo deveramos, ,mesm_o, Aqui, em nome do Parti

.m devoção, quasí santa, 'c rté, c,o,m a ddemo�str�ç�o 10, 'Social Democrático,
S. Exa. Revma, D. Joa- "Sinceramente grato -

" t d ta' t-o '1'1 st 'e
emoção de sentimento in. mequivoca . abra 1 ao pres amos a )

. :, I

quim Domingues de Oliveí- ate�ciosa .local :trin�a. de
.ontido, a 'lembrança ,d,o

morredoura. brasiléiro aos ho.nenagens
ra, e.minênte Arcebispo Me- maio, reitera auspIcIOSOS -Je estilo na presença de
tropolitano honrou o nosso votos

.

.:..... Arcebispo Metro- .ulto, à fndividualidade de Por delegação e confian-
seus dignos decendentes. E

jornal com' �. seguinte tele- politano".
. Vidal José de-Oliveira Ra- ,�a populares, Vidal- Ra- entre estes se encontra o

grama: l�ÕS, tão carinho�a:m�nte mos �xerceu a .vereança. e que tanto tem dignificado
-----�------,--,- igasalhada, para nao dizer, Superintendencia na terra (Continua na .5 pág.)

S h D· t'· d PSD .ultivada, na alma e nós iatal, Deputado- Estadual .--......:--------U - Ire or40 O'... em .orações sensíveis dê nós, la Constituinte de 18.9Q_, H' I
1'1 ...

'A I d L' zatarinenses, COIll0 a pági- Jeputado. Federal, Gover- 0J�, e erçeesbe ar o 'uz ?a de di�nidaQe, de r�spei- iador deste Estado, por

E d-
,

'

LO, a mais bela, a .mais es- luas vezes, Senador da Re- no qua or Além do AmpliCtil, _sstamos igualmente bem pro-
.

.
. . . plendida quantas nos, ha- rública, em determinados,

'l
vides 'dos dois outros derivados da .Ienctiazina

Sób intel'l�o' entusiasmo. ���I:eIro: l?eIVIr!O R.Ibas. jam legaqo nesta terra. '0. oeriodos. Tudo .isso, ,então. GUAyQl}IL, 5 ('!:J.P.) ,-:-. 'que- entram, na ,composiçió, dQ ';coqueteI lítiço":
cívic?, _ jam-:t-1.s �r�senciado ''::: reso.ur,elro: Gene�sIO d� ,-lomem C1?.e, n'3. sUé,l,vi,�a ,d� â.�sum� signif!c�dp extra· Aman�a� .dI� 6, sera9 reah-

", o
i
�henêrgall e

�

Q,. Qill;}J;Jj�'ii',;' ;.:�","'''''' _ �

na sede�d9 ,dlSt�lto- de, Abe· _:'" ��5!1f:l..1 M'e�!P-FD.s�.:..ELr�"' ")9ns Ja&19.§� ��Fstla�E;�lstep� o'Nd�u.il
.

,$l'w�m a"t�i}jÇ�f2t �d�'t :�l�lç?eS -em l{o�a a '

. ._.�
I

" ,�,,' ••• ,�" •• ',:, �

,

. "\,'
lar:do::-Lu'l, �h��peJ"ten'C.B'H'·

.

�o tlU�1�m� �}.t,rty!ifq� 1', d�l ,dG, . ,aJtç!>.�·- �,m8r.eer�t;, Mi' ê�Jin
_

� 'J:qt1$, ��l.ib!I::a'_gP E�U'ado�, ·�ara.,�" ·ê'b�e(�':'�lr:� cP?}1?,�\�s;f.€ J!���_�r.� :?'e' ��fh:st!}lUe ao mUlllClplQ de Xanx�., ,OH,. 9d'V�"��f)t�·:. .',, ...
1, ,,_a1e11to::;/'11UllCll_. e muIto' e· da éon� ,pÇ�0 ,das, corsaS ��eE os nov�s ,membr(;)s-· Phene 'g'�n e'OIp,a.IkOl a:alSp,oslçao CI<;ls Srs. Medlcos.

rê, foi re.organizado llO .dla .VlaxlI�10 �'flentc., J'os� 1, a�l'l naltecer o que há feitá e 'que só-a vida públic� ense, da Ca;mara dos Dep�!ad.?s
21 .do corren�e, o Su.b-dU'e- �o, ,Cid Favar�, CIll�le!'IO pl:odigaliz�âo aos que ca- -ja. ',_ '.'

''"' 9-ue, .. p�� de!ermmaçao
tÓrIO do PartIdo SocIal De· :>anLOS, �aldevUlo Maciel, receram de luzes para o es· Para valer-nos afmal consLltucIOnal, e renovada
mocrático, o qual ficou as- Jacob Vaz Fi�ho, C,assel�1Í- piritQ.·,

.

como um estlmul�, estimu: cáda dois anos. As elei_çóes São P:lulo, SI'
sim constituído:

.

!lO Bonald, VIctor, Uc�oa O varão .ilustre ,foi �eni- lo insopitável;- à :r;.ealização 0ara senadores se reahzam
pm.m Jppe�den�dehoMa: J�I�duMdoMac�adoAl�ffida, preum.�p��volt�op� d� ffimprom�ws a�um� d�e�4�em�4_a_n_o_s_.�_���������������������������������������-'�-�-_'�

�;d�net��í�i�stas��I::'Pi���� �1:1:�'��� �'a;Oa�1 �O:�I���� ��t�:oe�� r:;:�V��f��nest��: �:;ã;� �:!S��:��o ����:

faraD' , �'a'.',,' Terce�'lra Olln·a',8t_11'.8. .

lO Vice)residente: José D.- Gomercindo R. da, Luz,' to do bem, pela necessida· cas, da defeza dos interes
da Silva. 2° Vice·presiden- Joãq Maria Alves da Luz, de do bem e pela consola- ses, da felicidade e do bem
te: Dinarte Custodio. Se· Avelino Fa-chinelo, Bento ção do bem. Para� falar cos- estar do povo.
cretátio Geral: Ageniple Cannoto; Paritaleão, Uchôa, tumo -escrever molhando a Digam e agradeçam a'

Silva. 1 Ó Secretário: 'José Neri Pinto, Ercilio Motta, pena na verdade, como di-- queres entes atirados ac

O b I d t'- ICruz. 2° Secretário: -Salim Francisco Setti, João D. zia o-clássico das "cartas desamparo da ignorância, f
.

es'CO' er '8"
�

e' um'� U'm'O':
.

oS. Antonio. Tesoureiro Ge- Halmami, Angelin Mofini e familiares", Gosto mesmo que agora, ao lembrarpm o ','
-

,

"

.

,. ,',

.'

'

ral: Israel S. Pinto. I? Te· dsorio Pires da Rocha. de falar com o coração nos nonie do precursor da in se

Ecos _da ConveD�ão do - P.8.0.

r'---·�--��--------�---�--�-�-=,

��
ÀS CLASSES MÉDICA E "FARMACÊUTICA
Temos·a grande satisfação de comunicar
que estamos_RÍenamente aprovisionados .de

,AMPLfC TIL

elemento principal do "coquetel lítico" 'de Labo
rit e Huguenard para a ANESTESIA POTEN-'
CIALIZADA e a HIBERNAÇÃO ARTIFICIAL.

Permitimo-nos lembrar também que, afora essas

duas, outras importantes indicações do Amp1ictil
são a/al)algesia obstétrica e a hibernorerapia- em
Neuropsiquiatria, em Pediatria ç na Clínica Geral.

/

"RÍlODIA
,

Ca,bca· POS[;t) 8i�(}5,

CAIRO, 5 {U.P.) - Um parece, o mais antigo dós' se que seja o�tumulo do

:lrqueologo egipcio, Mela·! tumulos intàdos já encop- Faraó Sankhet, que domi
'ou ter descoberto ao que i trados no Egito. Acredita- 110U o reino do Nilo há 5

mil anos. O achado foi
anunciado,. ontem à noite,
por Zakaria GoneÍln. O tu·
mula foi ,encontrado sob as

.
ruinas da pirámide de Sak
kara, a cerca de 25 kms. ao

-

sul do Cairo. Goneim espe
ra encontrar o corp� ·de,
Sankhet, faraó da terceira
dinastia, dentro de um

sarcofago. A ,piramide de
Sakkar.a está situada a 32,
k-111s. da grandé piramide
de Giza. Goneim declarou

, 'lue o seu achado é, sem

Juvida, o "mais importan·
te desde a descoberta do
túmulo de 'Tutankhamen,
'm 19Q2".

Com' as Bolsas de (;studos

NA SESSÃO DE EN'CERRAMENTO, NO, CtN E RITZ, OS SRS. CONVEN clONAIS E ASSISTENTES
S.i\.UDAM CALOROSAMENTE OS REPRESENTANTES DE OUTROS PARTIDOS, 4.0' 'ENTRAREM ,NO

. RECINTO,

Sito8Cão \ vexatória de
bolsis.tas catarlnenses

o que $e lê, abaixo, é trechO de uriiã caro
'

ta que um, estudante 'conterrâneo escreve a

seu pai. O tópico da carta é eloquente .e dis
pensa comentários. Em nada e ,por nada se

justifica o atraso no pagámento das fiolsas de
estudos, conferidas a estudantes pobres e que,'
por isso mesm_o,' dev'em ser pagas em dia, -pa- �

1'a não sujeitá-los aos vekames que essa carta
revela. Para pa:sseibs, festas, foguetes e bano
quetes o gOl/êrno tem dinheiro de sobra. P-a·
1'a CUl11lirir seus-compromissos, não! "Espera·
mos qU? êsse, angustioso apêlo seja considera·
do afim de que jovens ,conterrâneos I

nossos

não 'continuem, flrra daqui, ,em situaçãu humi
lhante. Eis o trecho da, carta:'

"Meu estimado pai;
••••••••••••••• � •••••••••••••• _. ".�' � "!.�

•••

..................................... .

o RISO DA .cIDADE ...

, Estou num apuro riul'ca vi.sto. Eu e meus

colegas estamos passando por verdad�jros ve
,

xames; a dona ... não se cónforma de' não
termo.s pago, ainda, a pensão nos meses de
março, abril e maio do corrente ano. 'Justifi·
'camos essa nossa falta por não terem sido pá- ,

gas as mensalidades referentes à bolsa que_
nos foi concedida. Entretanto, ela não que...
nos dar m-ais' c·omida, pois, ,falta·lhe dinheiro
para compr'ar os gêneros de primeira neces

sida�e, A qualquer hora, seremos colocados -r

na rua. Isto é vergonhoso para nós,' estudan
tes, que precisamos. Diante dis'so, é que _lhe
escrevo a fim de que o sr. tome providências'
junto às autoridades para ordenarem o paga- \

l11:mlo da bol<:i'I fH'Iquél�s meses" .

-=-- Não precisamos di
zer-lhe nada!' Você
é catarinense e. já' ;a
'be

"

as c�n�equências
I ' da õutra escola, 'Q. tal

t escola da vida!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Domingo 6 de Junho de 1954
------��-----,�----------��----�-----------------�--------------�� -_

Transporte .,Bíblico da,·.· Pia União de'
,

' Santo Antonio
Montanha Devendo realisar-se no

DR. RENATO BARBOSA dia 13 de junho, a festa dó
Não ventava, - nem sul, nem nordeste, . .

GLorioso- Patrono, a Pia
O sol, fazendo o camelô, se dava ao luxo de nos União de Santo Antonio

gritar que ainda havia um saldo de outono em liquida- convida o povo em gerai
O Doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz

ção de fim de estação,
'

para assistir as comemora.
de Direito da 4a Vara da Comarca de Florianópo- Manhã tranquila como o coração de Santa Tere- ções em honra a tão gran-
polis, Estado de Santa Catarina, em exercício d9 zinha de Jesus.

'

de Santo.
cargo de Juiz de Direito da la Vara da mesma, na Três velhos e queridos amigos, _ Ferreira Lima, O programa será o se-
fórma da lei, etc. Luiz Fiuza Lima e Haroldo, Pederneiras _ abriram guinte: De 10. a 13 de ju.
FAZ SABER aos que o presente edital de citação hiato em minha incurável monotonia urbana para uma .nho, tresenas as 19 horas

com o prazo de sessenta dias virem, ou dêle conheci- visita às obras da futura séde do Club do Penhasco, na na Igreja de Santo Anto.
menta tiverem que, por parte de: BRAULIO ROSA Prainha. nio, com pregação pelo
VIEIRA, lhe foi dirigida a petição de teôr seguinte:,

.
Eu sempre pensei que aqueles môrros, com so- Revmo, Frei Flavio, sobre

»

GalI- I
Exmo. Sr. Juz de Direito da la Vara Civel da Comarca berbos conjuntos graníticos, - essa opulência paísa- a vídâ do grande taumatur,
de Flofianópolis: - BRAULIO ROSA VIEIRA, brasi- gística, ao mesmo tempo aterradora e suave -, só pu- go, I

Ileiro, casado, funcionário público municipal, ',residente dessem servir de motivo à inspiração artística, _ Dia 13 de junho, às 8
na cidade de Lapa, Estado do Paraná, po-r seu procura- Aconteceu que Ferreira Lima e Fiuza Lima, afas- horas e trinta, missa sole
dor abaixo assinado, vem expor e afinal requerer a V. tando-se um pouco da rota das Indias, direitinho como ne cantada pelo Revmo..

Excia, o seguinte: - Que o Suplicante como faz prova o almirante Pedro Ãlvares Cabral (do' C. P. O. R. naval VIonsenhot Frederico Ro-
a, i�clusa �er�idão' (d�c .. n? 2f, cas0;t-se com Maria Dio- da época) descobriram o que êles, com imensa bóa von- bold, dignissimo Vlgario
rnsio, bra�lleira, dom:shc�, ��e a�o� o casamento pas- tade, denominaram plateau. < Geral da Arqufdiocese. As
,sou a. assmar-se Maria Dionísio Víeíra.vsendo o comum I Eu' insisto, porém, em chamar aquilo de pedreira. 19 horas sairá a proéíssão
.o regune de �ens e econ!rand�-se sua esposa, atualmen- Lançaram. a idéia de um clube, em proporções com a Imagem do Glorioso
te, em lugar mcerto e nao sabido. Que querendo mover nrandíosas revestidos .todos êles dessa fôrça criadora, '

Taumaturgo.
, ._1 contra a me�ma uma ação de desqu�te }iti�ioso o, fôro que, expo�tas sem prévia preparação, nos deixam em Nos dias 10, 11, 12 e 13

co:n�tente e. �,,:da Comarca de Floria�op�hs, po� ser
suspense. '

' haverá barraquinhas, em

I
o Ault�mo. domicílio d,o c�sal, c?nsoante disp?e a jurispru- Quando o meu fraternal Ferreira Lima ?espojava:, J benefieio dos pobres socor

',dencia
firmada pelos tribunais de todo pais; Que a su- se da calma habitual de homem sem desafetos, e co- ridos pela Pia União de

plicada há cerca de cinco anos" abandonou, voluntária- mecava a me falar, com desconhecido entusiasmo, no Santo Antonio.

I n�ente, o lar conjugal; Que. a Suplic�da, anteriorrÍle�te, club do Penhasco, eu tinha em verdade, muita pena Aos devotos de Santo
ainda quando e� companhia, d,o suplicante, levava, Vida dele.. .,

Antonio a associação pede
desregrada, pratl.cando �dulteno, conforme prov�ra du- Receiava essa audaciosa maneira de empurrar a a valiosa cooperação espe
rante a fase de Instrução processual pelos depoimentos cidadesinha cincoenta anos para frente. randó sejam enviadas prendas várias testemunhas arroladas; Que a melhor pro-

. Depois, encontrou a trinca (Ferreira, Fiuza e Pe- das à sua Sede' á rua Padre

R
--

t
-

E t- diva
da infidelidade conjugal da suplicada consiste no Ia- derneiras) um grande arquiteto. Roma 110. Que Santo An-

epresen a-çao 's a ua to de ter tido a mesma "u:n.,filh? a?'!lterino que regis- Grande de verdade, apezar de muito moço, esplen� t.�nio Abençõe'a'todos que;
, , rou com o nome de Rogério Dionísio, em 16 de março dido patrão técnico I além de excelente prata de casa

j 1 d trí, '19�0 R' t Civil d E t it d d
. e qua quer mo o, con 11-

-

'
-

I de ;)}' �� egis rOf
rvi o s re�,�_ a� o o �ai p�r - o Dr. Walmy Bittencou�t.

b
_.' (mirem para o maior bri-

€scon

ieci(do, co�03)�zQProva
a, celrti ao e �a�cimf�nlho E,u recordava; nem, sei porque, a. o sterv�çbao .0tU- lhantismo de sua festa.Candidatos indicados pela Convenção, à em anexo oc, n

,

; 'ue o casa em uma umca i a vida, certa feita, em São Pauto, do emmen e ur arus a, ' '

Assembléia Legislativa 90 Estado: -
' i de nome Rosilda Dionisio Vieira, nascida em 25 de fe- Prestes Maia, futuro governador bandeirante: - o mal
vereiro de 1943, como faz prova a certidão de nasci- das pequenas cidades consiste no acanhamento de se

menta em anexo '(doc. n? 4); Assim sendo, a Suplicada argumentar apenas em têrmos de futuro. .

transgrediu dos preceitos que lhe eram impostos, por No começo, eu olhava as plantàs �agnifica:;; do Pe-

I,lei:
praticou o,adultério e ab�ndonou.o �ar conj'!gaJ. E nha�co: &scutav� O plano dos decididos realizadores.

qualquer um destes fatos, consoante dispõe o artígo-Sl? Assinei em um livro de 'ouro.
do Código Civil é, argumento fundamental para o pedi- Mas, --= confesso '--, não negava, mas também não

I
do de desquite por parte dó marido abandonado e lu- _:_ acreditava. .

'

dibriado; Destarte, vem o Suplicante requ�rer a citação, Visitei, nessa manhã de tecnicolor, as obras 'em. ;:tÃ

'da suplicada, por edital por se encontrar em lugar in- execução.
I

I certo e não sabido, afim desta responder aos termos da' O engenheiro Haraldo Pederneiras me, explicava

I
presente ação ordin�ria de de,sq�ite, contestá-la se, g_Ui- , á par.te, -inici�da com detalhes. Os operár!os rompiam
zer, fundado no artigo 317 numeras I e V do Código basesnrr.graníto para a concretagem. _ Caixas prontas.
Civil, esperando desde já, seja julgada a ação procedeu- - Estrutura de ferro preparada, estrutura que Pedro

I te_; para o _fü'I! de ser �ec:etado ? ?esquite do casal, que, _G�r�oftf, nessa ternyr� �e C).ue se reveste, in�e�cível,
jnao pO�SUl bens e a sW?hcada conjuge c�lpada e cond�;:�p�r.a1!�d0 quaato? a,'"dlst�ncla, -'-:- l� leve o smete da

:nada? amda, ao pagamento d:;ls

cutiaS' d�ixa�o
o $U.P{i- ��,,K:t1.4�fomum ;-,.. consegmra. qrel,lher� p�lo C1,ls!o ..

1can� de requerer a l'.tfspectjva se arção de orpói;i .em' �;;�".lXs'obras< <10 perihasco pão pod�1}1-parar.
i virt�des de se encontr�i.· s�parado' ,a .SuJ;?lica a;

, Há_cerca :' '��'não p�r�rão, - tenhamos 'fé. em Deus e confi-

I'de 5 anos. Requer, tambem, o �uphcante, a cltaçao do ança
-

na deClsao dos homens.
dr. Promotor Público para que, na f�rma da lei, assista'

, Ferr�ira Lima pleteará, no .Hoepcke, ,re�ução .

no

I
todo processado. Protesta pelo depOimento pessoal da trans}?orte para unia quota de CImento que FIUza -LIma

i suplicada, pena de confissão, prova testemunhal, docu- está conseguindo.
mental e mais provas em direito admitidas, bem cõmo I . Si fôr precis'o financiamento, (êles querem que a

pe�a expediç�o de ed�tais, por ser desconhecl.do o pa:a-! coisa, mar:_che- mesn:o, no d�ro;. sem recurs�s ao ,cr�di.
I dell'o da suphcada. Da o valor de Cr$ 2.100;00, ao pehdo • to) aI estao a CaIxa Economlca, e o catarmenslsslmo

.,' e como preliminar, requer se digne V.Excia., de obser- 'Banco Inco.' -

<

vaI' a Lei nO 986_de 10 de dezembro dé 1949, com a de- I' Pretendem os realizadores admiráveis levar o Go-
signação de dia

_

e hora para a fasg de conciliação ou I vernaQor e o Prefeito em visita às obr�s. . ,

ac�rdo, intimada a Suplllca?a .. Ne�tes t�rmos. Pé�� de- Harold? ,Ped��neiras, �o que me. aflrmo�/Ja pen
'enmento. Testemqnhas: SilviO Lm:o Vi,dal. Estreito. - sa em adqUlrir maiS um morro para mstalaçao de mo

Otávio de Oliveira. (Sôbre estampilhas estaduais, no derno play-ground. .

valor de sete cruzeiros, inclusive a respoctiva taxa de No meio de generalizadas illeompreensões, em uma'

saúde). Florianópolis, 19 "de maio de 19,54. asso Hélio terra em que, por falta de ocupação, via "de regra se,
Callado Caldeira. Documentos: 1. Procuração. 2. Certi- a-lmóça, janta e dorme politicagem e golpes baixos, eu

dão de casamento. 3. Certidão de nasci.mento de Rogé- estou em que" alí na Prainha, não se está erguendo um

rio Dionísio, :lo Certidão de nascimento de Rosilda Dio- grande centro social - apen�s, digno das maiores ca-

nisio Vieira. Em a dita petição, foi proferido o seguinte pitais do país.
'

j':-" _

despácho: Rec. Hoje. - A. à conclusão. Fpolis, 31 de Constrói-se um PalacIO, a cavalelro_ do mar, -."' em
maio de 1954. asso Manoel Barbosa de Lacerda. Subin- cujo convivio os espíritos se desarmarao, 'preocupado� EM _VEZ DE 'REPOUSO
do os auÍf)s à conclusão, receberam o seguinte despa- todos como que a vida ainda nos possa oferecer de a- ATIVIDADES
cho: Expeça-se edital de citação com o pru;?:o de 60 gradável e bom.,

, ,
/

"dias, publicando-se por uma só vez no "Diário Oficial A construção do Penhasco parara so quando ter-

, I do $-stado" e por três vezes na imprensa desta Capifal. minar. ,

I t E,'polis, 1° de junho de 1954. asso Manoel Barbosa d�
.

E' quase patrimônio da cidade como atração tu-

I Lacerda. E, para que chegue ao conhecimento de todos, rística. '

'

I
mandou expedir o presente edital que será afixado no . Constatei com alegria, egresso das profundezas do

'lagar de costume' e ,publicado na fórma da lei. Dapo e meu desencanto, que, para c�n.duzir Sa�t� Cat�rina: a-
passada nesta cidade, de Florianópolis, aos dois dias do diante, aprimorando-lhe o esplr'lto associat�v.o, alI?da. e

mês de junho do ano de mil novecentos e cincoenta -e xiste, entre homens de coragem e de esplflto publico,
quatro. Eu,HYGINIO LUIZ GONZAG�. Escrivão, o : aquela fé bíblica acapaz de transportar montanhas.
subscreví. (Assinado) Manoel Barbosa de Lacerda ..
Juiz de Direito da la Vara, em exercício. Confére -1/.

HYGINIO LUIZ GONZAGA - Escrivão da la Vara. '

Partido Social
Democ·ratico

Representaçio Federal
.

SENADO-FEDERAL

JUIZO DE D1REITO DA lá VARA DA COMARCA
DE FLORIANóPOLIS

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO.: 60 DIAS

Para. a representação federal,' decidiu a
-

Convenção indicar, os seguintes nomes:

"

Dr. Nerên Ramos

Suplente: Dr. Francisco. Benjamin
lotti. I

'CAMARA FED�RAL

Dr. -Nerêu Ramos
Atilio Fontana
Dr. Paulo Carneiro
Dr. Aderbal Ramos da Silva

" Prof. Orlando Brasil
Dr. croaquill1 Fiuza Ramos
Dr. Ivo d'Aquino
Dr. Leoberto Leal .

-Dr. Serafim Enos Bertoso
Dr, Arquimedes Dantas

Dr. Antônio Gomes de Almeida
, )

Dr. Lenoir Vargas Ferreira
Dr. Ivo Silveira

Miguel Daux
-Dr. Edmundo Ribeiro Rodrigues
Dr�'W�ltêr Tenório Cavalcante
'Dr.. Jorge. Barroso'Filho

'

Dr. Elpídio Barbosa
CeI. João Eloi Mendes -.

Dr. Firmihó Cordeiro
Prof. 'Lauro 'Loeks
Hilário Zortéa '

Protógenes Vieira
Dr. José Bahia Spindola Bittencourt

.... Epitácio Bittencourt
Francisco' de Souza Neves
João Gomes'dê Campos
Carlos Spalding de Souza
Valério Teodor� Gomes
Dr. Alfredo Che.rem
Hélio Peixoto
Dr. Osmar Cunha
Frederico"PoY Filho
Dr. Jo'ão Estivalet Pires-

,
,

..--

Paulo Preis

Mário, Tavares da Cunha Mello
CeI. Antônio de�Lara Ribas'
Oscar Rotlrigues da Nova
Dr. Armando Calil Bulos
Dr. Lecian Slowinski
Pedro Kuss
Manoel Siqueira BelIo
Ivo Müller
Hugo Roepke

- Ermelindo Largura
Dr. Orlando Bertolli

..

"

I'
,

. 8AHCO de C�f�ITO POfULAR

I� AGRíCOLA _

I' I'
, 'RMo.��,16'

..
"

FLORIANÓPOLIS - Srõ.. e�rõ.rJn6.

João Santos,
Dr. 'Heitor Guimarães
Alfredo Campos
Ricardo Witte

-

Dr· Fernando Oliveira
J(isél)aglioli .

/:,' _ 'hiÍ�ioN6b:rega
Dr.

-,

Osnf,de Medeiros Régis
"

Benjan\im nrfténcourt Barreto
Dr - José Bôabaid

• ç:,.-
�

- ' ,

,
.

uVtstí OS, !DeSDUdosn!
Campanha', do agasalho

Esta é mais uma das grandes campanhas q\1e_ 'o
"GRÊMIO PEDRO JORGE FRASSATI" vem 'encetando

.

0m benefício dos menos favorecidos de nossa Ilha. "

'

Os ,j,ovens componentes dei;isa' benemérita agremia�
ção faze6?, por nosso intermédiÇ>, um apêlo,/dirigido es

pecialm�J:lt_e às senhoras de Florianópolis, para qi.te' se
parem UlU cobertor ou qualquer peça de roupa que pos§a
aquecer aquêles ,que mal têm um tetQ .para lhes servir
de abrigo. c' �

, Sábado próximo, a partir das 13, horas, uma comis
são procurará as casas da Av., Trompo:wsky e da "Chá-
cara -do Espanha".

"

" �

,
>

Oúfros pontos da cidade, nãõ" poderãi) ser, visitados,
por hora, pois que parte dos gapefistas, c;1e"erão encon

trar-se em algum ponto da 'Ilha;�én'exeursãó -assisíén
ciaI. Entretanto" as senhoras' donas de casa poderão, en
viar, se possível, os agasalhos que 'puderem-doar, para a

3ede do. "Grêiniõ", na Rua Tte. Silveira., Edifício Parte
non, sala 201. (Encima do Copacaban,a B.ai'), das)� às

, 18 horas de sábado.

Terrenos na Vila florida
/ '

,

(Estreito)
MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A

LONGO PRAZO SEM JUROS
'

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facili!lade, de um ,e$plendido lote na VILA FLÓfUDA.
,Lugar alto e saudável, e toda .facilidade de condução.
Priviligiada localização, nas PROXTMIDADES DO ES
TADIO ,DO .FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.
_ QS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES

NÃO 'PODEM OF)�RECER AS MESMAS, VANTA
Peça hoje mesmo ínf(Jrmações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (STJB'ij,AL)

Escritório: Edifício Sad j'ul:ge, Sala tj -- Fone: 2-1-9·2,

�.
• •

. J'
......... _

.

Dr.Adalberto Tolentino de Carvalho
Prof. Flávio F�rrari
Dr. Wilmar'Dias
Torquato Tasso
Joaquim Ri,gQ
Arlindo Ferrari
Dr. Ylmar Corrêa

Tiágo José da Silva ,

"

Dr. Renato Ramos da Silva

','

'o ESTADO

í

;

O Centro -de' IrradiaçãO
Mental "Amor e Luz." reaJiza

,

sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar.
J ENTRADA, FRANCA

Frlquezls em gere I

Vlnbo 'Creosotado
(Silveira)

Preceito do Dia
Muitas vêzes' a natureza

do· trabalho obriga o indi
víduo a' permanecer longas
hótas sentado ou em posi
ções incômodas e viciosas,
O resultado são as

.

dores
de cabeça, a falta de dispo
sição, o cansaço, o nervo

sismo e mal-estar geral,
sinais de que o _organismo
se' está ressentindo e a saú
de se abalando.

Depois de passar o
. dia em ocupações que
exigem pequeno dis

pêndi'o de energia físi·
ca, pratique, um pou··
co de exercício ou fa·

ça' uma caminhada,
andando vigorosar,nen
te. - SNES.

'

Pesqu.�as
de fosfato
o presidente _da Repu

blib aprovou exposição de
motivos do Conselho de Se

gurançà Nacional que con
cordou com o pedido de

pesquisas de fosfatos e

seus derivados, na ilha
Rata, do território de Fer- �
nando, de Noronha, por
parte de Augusto _ Carlos
Cardoso, mediante concor-
rencia publica que, em l

igualdade de condições, se- I

rt�d:iudicada ao altlal pro-
-.

ponentc,
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo 6 de Junho. de 1954

De ·Aguas·
Brancas
No dia 23 de maio últi-

mo, no lugar denominado

Santa Terezinha, distrito

" .

A velha Academia'
.

.
.

PETRARCA MARANHÃO

Templo da Idéia, aqui o gentil pensamento
Tem no seu ambiente, um docel de ventura;
Pelo ar, sente-se em ,torno, o real merecimento,
Que honra à Fé e ao Saber, à Poesia e à Ternura.

Soldados da Ilusão, entre amáveis polêmicas,
Os imortais se vêem em marcha mui feliz,
Entre tertúlias mil e .palmas acadêmicas;

x

Com louros o Destino a fronte lhes aureóla,
Fiéis ao lema eternal de Machado de Assis:

,

- "Esta a glória que fica, eleva, honra e consóla"..

ÚLTIMA 'MODA

Um conjunto muito gra-

x x

3
- .._----

.:..-:-��; .:.:......::-- .,'-,- r . r r- �

;'..
- z .

----_� .5

í·\(la
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NO LAR E NA SOCIEDADE'
de Águas. Brancas, municí

Fazem anos, amanhã:' pio de Bom Retiro, houve
- Sta. Doris Bruggman, um conflito entre Antonio

gracioso elemento. da SO° Morgan e,Gustavo Kuhnen,
ciedade local e dileta filha

Amb t.

1 P f H' os se encon ravam no
C O sr. ro . ennque '.

.

.

\Brugman; .

I
referido lugar, em uma rala

- Sr. Francisco Rober- clandestina, assistindo umas

.to da Silva, residente em' corridas de animais,' e por j

Biguaçú�. p' '1 R b
I motivo-de jogos na dita eor,

- Menmo au o o er-' '._

to da Silva' rida entraram em. discução,
- Menina Marina, filha sendo o sr. Antônio,' Mor

do sr. José Duarte Maga- gan, vitima de um vi�lento
Ihâes; bofetão. Este em sequên
- Menina Terezinha, fi- cia sacou de seu revólverlhinha do sr. Marciliano A.

[Roberge, funcionário da e f�z detonar um tiro em

Alfansdnegl'aa. Maria Ligia Pe'_.
seu

agressfor 'Gust.advo Kuh- j,.nen, que oi atingi o na re-

I reira, esposa do sr.' Os- gião ,do terço médico da co
waldo Pereira

�ze;4P�;1��::st:: ::�::���!:U�:li:i.:S::�'('cns Ja Convenç'a"'O 1Jo PSD
ANIVERSARIOS ��U��7.����� :: ::::�� ::�i�!:::;:�!::��::a!:: .. u ,. U

_

.•
' .' �

I 'Silveira de Souza Agora está o Prefeito de Com9vedora hemenauem a memorie
SNRA. MANOEL· FEllX Snra. Edeltrudes Bom Retiro, Sr. FIares de

de' I V·d I R'" I
. CARDOSO Amaral Slaeser ' O OrO'Oe I a amosOliveira alvorado em De-

'

-

'.'
'A exma. snra. d. Placi· _:_ Snra. Leopoldina Pe- legado �special de Policia: I a Pátria, porque, como

prq.!
O estudo e a boa �o�·' coisas públicas. .Coràçãodes Cardoso, esposa do sr. I reira, esposa do sr: João de

b d 'b . I clamou José Américo defi- preensão .de nossa tradição magnammo que,
-

vezes
Manoel Felix Cardoso, al- Deus Vidal, funcionário da a : n o n o � sua s o rr-

I nindo-lhe a persoTIaÜda'de politica, na beleza de seus
: mui�iíisilnàs, �êm que o sei,

to funcionário da Firma Penitenciária do Estado gaçoes no gabmete da Pre- 1 "é um homem". E [,ÚS a- cJvi�qs ensinamentos. com tra'�I<1" em seus .�pelo$ a se-
Carlos Hoepcke S. A.; vê feitura e foi a Subdelegacia I cr.escentamos: E' .0_ rc.uví- I sucessivos e. admiráveis :enda�e e o rigor. d,o seu
transcorrer, na data de ho-

de Pol.cia de Aguas Bran- I dicador das tradições de. exemplos de fiel e exato entendlI�_1ento ..je, a do .seu aniversário na- "",,--

_ t 'b " idi
- I mocraticas da Nação B13- entendimento da lição, eh Coração arrugo c género-talício cas per UI ar a juri içao '

.

di 1 li
-

d tri t t t. .•

sileira. ' inexce ive içao e pa TIO, ;0 que an as vezes rans-
A ilustre dama aniversa- do Subdelegado Sr. Sargen, _ . '_, __ _ tismo, de nobreza de cara. mudou em flores de per-riante que goza de mere- to Mario Mafaldo de Car- CORRIJA EM CASA: ter que nos legara Vid,,;' dão os espinhos da vingan-cido destaque na sociedade

valho, dizendo que o mes- A IMPERFEICÃO Ramos, somente isso, é que ça, vingança que é apaná-local pelas elevadas virtu- -

iti
,

t t
. .

d 'b11:10 estava protegendo o sr. DOS SEIOS ' nos perrm Ira, nas; .or uras gio os que so sa em rea-
des de formação cristã, da nossa época, suportar o gír com a violência:
/er-se-á cercada de cari- Antonio, Morgan, que é seu

sublime sacrificio do des- Volvo os olhos á terra
rhosas manifestações de a- adversário politico, não prendimento pelo bem co comum, que é a nossa ter-
:Jreço � regosijo pelo ele- remetesse a justiça. E deu mum, embora a custo di)' ra, e bem compreendo a
vado número de pessôas ordens ao sr. Sargente, para nosso próprio sacrifício.

--

razão e .o motivo do des-
amigas e de quantos a res-

Porque o campo de luta, mesurado amor filial queít d iram não inquerir a p.rova teste-oei am e a mi .

'a natureza da luta, devem todos lhe tributamos!-

Os de O ESTADO, res- munhal � que remetesse ter variado como sem dú Lages éa fonte histórica
Jeitosamente, formulam os imediatamente o inquérito vida variaram; mas não de da -pólítica de Santa Cata.
melhores votos de felicída-

para 'a Comarca, Restaura em poucas se- sapareceram, nem cessa- .rina, base de unidade na-
des.

,., O povo ,em geral de manas 'os bustos caídos, flá- ram para- o nosso invicto e. cíonal, é o nosso orgulho e
cioso para praia- ou para ,...!

Aguas Brancas,"àté apre: . �idos, � sem I.'l.��t�:,a: 1.Jm cada vez mais coeso :Earti��; ';1�Qs§,__q �ytdª,. --""

.
os esportes: ['Shor.C C0:11 SNRA .. AGENOR POVOAS :; f�.�.�A D:Q J;_' . ,

te à <".�,d' "",., "; " prodígioode efiéiêriêia com- do Social Democratícó. Aií "h I

blu�<'l�'bêll'í -:"de'fõiácla' na JUNIO'R'" � �.

'�perihva
sen ata, pa a tem, para orovadà em ramosos insti- questões, tanto que para o Porque nunca, em' tem-

, Vê transcorrer, nesta da·

I
TOnlca al�gar contra o Sargento tutos da bele'za. Nas boas bem da Pátria estremecida po algum, falhou na coe-'

f.rente e. atrás, e'uma saia
'a, Inal's U01 anl'ver'sa'rI'o �orll'fl·cant.. M

.

M lf d' d PI' t' A' tA' h' t" d' 'ano a ra o, pois os' casas o gel'lero. e o reem- con muam. qm es are re:r:tcla IS onca, e seus·
combjnanpo, transpassada 1ataIício a exma. snra. d. '" seus atos merecem louvo- bolso aéreo Cr$ .60. C. Pos- mos guiados por Ne'reu Ra - feitos e das suas epopéias
na frente,' cOm um bolso de Robelia Silveira Povoas, es· i �,) i.al 6, Meyer, Rio. Dest. no mos, para da planicie gal partidarias, na continuida-

I d A P res, o mesmo sempre agiu .

d"t 1 Ihum dos lados. posa o sr. genor ovoas
•
: . LOcal. Com F. Paranáense, garmos O qmo da monta· ,e espln ua que e nor-;

l.Jr.,
funcionário do Depar·

.

sem olhar côr partidária. fua Marechal Deodoro 407, nha e aí desfraldarmos ,�\ teou a cultura, no respeito
Lamento dos Correios e Te· ,--------- Do c�m·espondente, 2uritiba. bandeira da vitória.. \ 'I

da tradição que enrijece' o
, -;:-x- ':égrafos, nesta Capital. V

.

d .

I

, As angústias, os desajus caráter, e na beleza sadia
'As muitas homenagens' en e ·se tamentos, persistem. Po da sua evolução intelectual.

m' •

't b'· ,lue serão prestadas � ilus· 'Â' d' d J-'I ',. dem não ter o aspecto, ·Ol.-i " Em momento, qual este,DXperlm8n e 0]8 Cre aniversariante, com, V:ende-�e u:na casa de �a- pren ' a' ac logra 18
a forma de debate entre luarido em plena assem.

,

respeito" os de 'O ESTA·, d.eIra, de boa
� c?n�truçao, Escola Profissional "Pedro Bosco" - Reconhe- dois povos, entre duas na ')léia de ho'inens politica.

BOL�NHOS DE ABÓ- DO·, se associam. sIta a rua Antolllo Matos ciâa pelo Gov�rno Estadual em 19 de setembro de 'ções, uma das quais bus- mente educados, cumpri-
BORA J

I
Areas n. 291, Estreito. Tra- I 1921 pela Lei n, 1.376. I cando a liberdade perdida; mos dever eívico indican-

INq��D�1lil'fTES, ·SNR. ROBERTO Oll- t� na mesm_a__d_I·á_r_ia_n_e_n_t_e._'__-=-R_u_a_V_id_a_l_R_a_m_0_s_,8_O__F_I_0_n_·a_n_ó_p_0_li..,.s_,_ terão, no entanto, fatal· do correligionários nossos

VE'IRA , , mente, o sentido de u'a aos elevados, mandatos ele·
1

.

P�99�ipho, de fermento Amanhã, vê transcorrer
� r.:;;;;;:..... melhor composição das tivos do Congresso Nacio-

r;f;I�l:r�e����c��;!� ;��!��s;�!��:::!����i;t raçaPr��:!f:�asu�utbiseleez··a".' ...•' , W�..';.,,�,!'�,itil'.. imS���r�:i�:C����!�s!i �:���,�:t�:a�:��1:�U��
to

<
'.

,Gerente do' Banco do Di,s- o sofra e mais tranqUilidade lendo, prestemos por um
1 C01hé de chá de sal . trito Federal, ne�ta Capi· - � � }�/'

.

.

i f\. ,,- \," se experimente. instante e por esse modo

�2'eXi�::s�:d:bóbora cO�i-I;��' :egTo����Od,�oM�;�e6t � VV�
.

.úMf�IS " ,�.,
."

esj ��se d�����e������t�� ���1J��t�eht�ea�ag���110S�
1/4 de xicará de banha ou retora do ,Partido Social .--_,,-

r no espirito de renúncia ·e, para que não caia em 01-
RIO DE JANEI�O NEW YO�K BUENOS AIRES \ li 'b t d l' t

.

d r
-

d
..óleo

.
Democratico. .... 1 ,so re u o, no sen lmen o VI o as lçoes e ClVlsmo

1/2 xícara de leite morno Correligionário ilustre, � de solidariedade que a to- que nos legou o varão in-
l' xícara de cé'nteio ou tri- ex-deputado' estadual, ele-

_ tem o prazer de leva!" ao seu, conheCimento \,.....- 1 dos nós tanto empolgou VÍ- signe que se constitui' em
go i�tegral mento prestimoso e. presti-,

que LIma de, SLlas' ASslstentes-,\e�onstract(,)ra\i ,.._-...,,-:,.-'
-.I{ , I

daI Ramos, um devotado símbolo da sua época e de
3 xícara de farinh��pe trigo -gioso,. O aniversariante, .pe- . , brasileiro pelo bem das, sua gente!

,

peneirada
..

, las suas elevadas q�lªhda-. permane�erá --:/ I' .

des de espirito e. c9ràção -
. ,

' �/

Jigoza de merecido d�stàq_ue. ;,'

.1._' _ ' ""MANEIRA DE FAZER na sociedade local e conta" .

com elevado número de

amigos e, admiradores, os

fluais nesta oportunidade:

'-��--
--:--

ptestar-Ihe·ão as mais sig- I ./ !
� .. ,' .,'

nificativas homenagens de
, �. ,.�.

aprçço e regosijo.
,

....�-' .. "\,.,Ao júbilo desta data os.

le O ESTADO se associam'
cumprimentando-o" ,cor
dialmente, e formulàndo os

melhOres votos de feliCida·
des. '

Sua 'existência é o triunfo heróico do tormento
Que conseguiu vencer a imensa, excelsa e pura
Escalada do Ideal ao Reino do Talento,
Onde cintila a luz da sã Literatura!

1 - Dissolva o fermento
em água quente. Junte -o a

Çucar, o sal, a abóbora, a

gordura, o léite morno e o

centeio. ,Misture a farinha

d.eix�ndo -de lado 1/2 xicara
e amasse.
2 - Bota cerca de 10 minu
tõs e' ponha e� tigela, jun-
tado. pa,ra descansar, .�té
que dobre de tamanho.
3 - Torne a por a massa na

tábua pen'eirada' com fari- Fazem anos, hoje:
nha de trigd e abra-o com � Menina Lelia Mara,

.

o rôlo, até a espessura de filhinha do sr. Alberto
dois centimetros.

' Schmidt;
4, - Corte em rodelas,; com, - Sr. Amauri .Silva, dis
Q cortador ou a boca de um tinto Oficial da "Polícia Mi-

cálice e ,ponha numa ;:lssa- litar; .

deira untada, deixando en-
- Snr. Jacob Jorge .30-

Íl'e um e· outro espaço, 2 sé, diretor gerente da firo

cms. .

ma Jorge Salun & Cia., des-
5 _ Pincela pon cima com ta. praça, e· pessoa muito

lnanteiga derredida, cubra relacionada nesta Capital;
e deixe descansar até que

- Menina Marionette

dobre de tamanho: Costa de Ben, aplicàda aluo
6 - Asse em forno moderado na do Colégio "Cora.ção de I) Jesús" ','

.

,urante 1/2 hora. (APLA .

�_.--------------�------------------�\--�--------��-----
" .durante os diàs 7 e 12 de 'Junho, nesta cidade, na acreditada. casa

CLIPÉR, .
a rua Trajano, 4, onde at�nderâ e dará con selhos e cçmsutâ,s

maquilage gratis dos l:!fama dos produtos de beleza Ar tez Weste'rley.

Vitti'nas
.

Giralorias "LUlBLlTE"
PARA BOlVEBONS' '_ 13ISCOITOS _

CONFEITOS - DOCES _ BALAS _

'PERFUMARIAS _ DROGAS ,ETC.
Em diversas' seccões" de Cinco divisões,

em cristal, artistic�amente apresentadas,
fabricas Pela Primeira vez no Brasil, pe-

la maiór industria no ramo.
'

• I
x

PROTEGEM _ CONSERVAM' _ �X
PõEM
x

* PEÇAM CATALOGOS ILUST;RA
DOS

"' AS LEGITIMAS LEVAM NA TAM
.
PA .ti MARCA LUZALIT]f:'

LUZALITE
Cnmercio e Industria LIda.

Fabrica: RUA BOM PASTOR, '216
CAIXA POSTAL 5986 � s. PAUI:..O

'TEODO'LITOS
DA AFAMADA FABRICA
NIPPON KOGAKU JÁPÃO

E TODO o. MATERIAL DE SUA LI
NHA, NIVEIS, ETC. '-' EM ESTOQUE
PARA ENTREGA IMEDIATA. ATEN
DE-SE PELO REEMBOLSO POSTA.L.

FUNDADA EM 1930
'

A. GUZM,AN
AV. IPIRANGA, 1058, TEL.: 34-3871

. SÃO PAULO

MODAS
e fará.

AVENTURAS 00 ZE-MUTRET�_ .. �:
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ATLÉTICO E BOCAIUVA ATRAVESSARÃO A PONTE HERCÍLIO LUZ NA TA'RDE DE HOJE, RUMO AO ESTÁDIO DA

PRAIA DE FÓRA, ONDE TRAVARÃO UM COMBATE 'DE BÕAS, PROPORÇÕES, EM, OBIDIÊNCIAS Á TABELA DO CERTAME

PROFICIONALISTA· O TRICOLOR QUE 'É "LANTERNA" DO CERTAME'COM 4 PONTOS PERDIDOS, ESPERA OBTER SEU

PRIMEIRO TRIUNFO HOJE Á TARDE, MAS O CONJUNTO DA MARINHA QUE VEM DE UMA BONITA, VITÓRIA SÕBRE O
IMBITUBA NO REDUTO DO CLUBE DE 'H ENRIQUE LAJES, ESTÁ CONFIANTE E DISPOSTO A TUDO PELA VITÓRIA. - NÃO

,
-

PERCAM!hféi;:�:.,., t�'� .;- �� i·_:·.:�-, '1.��";;�i��·,,·pi;,����;.�·��.r:O:�l�:".�·+,,:., f,:"

•••
.t•
._t•
.t•
._t•
.)

ram assim até ii meta final,

E s P O r t i vo"
mo ER���Q�'.".��_"�9��O__�P__�?"�""""""""''''' a.7S�&L � .

"O
,

]�Jstad@
Ora diosa B gata ',Internacional N.8sta Capital
Em recente Assembléia ,Ne:;:;a memoravel reunião' É O QUE I

IRÁ PROMOVER EM SE- ' "dores, associados, e I?ireto� BES DE FLORIANÓPO- 5° pareo - NOVISSI-

Geral, sob a presidencia do foram tratados e acertados: TEMBRO O CLUBE DE REGATAS ALDO res do Aldo Luz, na pes-. LIS I ;MOS - QUATRO, COM

Sr. Dr. Aderbal'Ramos da' todas as providencias para I LUZ _ CONVIDADOS URUGUAIOS E
soa de seu dinamico presi- 2° pareo --'- SENIORS - � TODOS CLUBES CATl\-

Silva, esteve reunido em que o maior acontecimento . '

dente sr. dr. Aderbal Ra- URUGUAY, ARGENTINA RINENSES
,

,sua séde social o Clube de e.sportivc seja coroado do 'ARGEN'!INOS - P�LA PRIMEIRA VEZ
mos dá Silva, os parabens e DEMAIS CLUBES DO � 6° pareo - DUBLE

Regatas Aldo Luz, tratan- .nais completo exito. NA BA�A SUL UM P:A.REO A 8 REMOS ,-, por' tão feliz iniciativa 'au- BRASIL' I SCUL - SENIORS'-
do da gigantesca regata que Com essa grande e arro- TAMBEM PRESENTES VASCO, DA GAMA gur�ndo desde já que a ma- 3° pareo - SENIORS -, URUGUAY, ARGENTINA"
este glorioso e querido Clu- .ada iniciativa do "mais E FLAMENGO, DO RIO; VITÓRIA DA BA- gestosa competição de 19 DOIS COM - CLUBES, VASCO, E MARTINELI

be-cognominado como o querido, terá o nosso mun- HIA; A�VARES CABRAL, DO ESPIRITO' de setembro, alcance o DE FLORIANÓPOLIS I 7° pareo - SENIORS ---:
"CLUBE DAS GRANDES do esportivo ensejo de ver SANTO, TIETÉ, DE SÃO PAULO; VASCO exito desejado para maior 4° pareo - N:0VISSI-10UT-RIGGERS A OITO

INICIATIVAS - pretende 0 duelo entre as guarnições E BARROSO DO RIO GRANDE DO SUL E gloria do esporte catarínen- MOS - DOUBLE SCUL - ALDO LUZ, VASCO E

realisar nesta capital, no de "quatro com" mais fa- '
, se. -:- E" o seguinte o pro- CLUBES DE FLORIA- FLAMENGO.

próximo dia 19 de sentem- mosa da America do Sul. TODOS OS CLUBES NAUTICOS grama da referida regata: ,_NÓPOLIS I
-

bro, proporcionando o mun- Igualmente, o páreo de CATARINENSES
,

1° páreo. ---' NOVISSI-

do esportivo catarinense a Double Scull, entre Marti- ,
MOS - SKIFFS - CLU-

co da Gama. ' rina e provará mais uma
assistir o maior espetáculo nelli, Vasco da Gama, Uru� 1 'I'Esta noticia auspiciosa vez,' .o papel prepoderante ,remístico já realisado em guayos e Argentinos, pro-

que é dada em primeira
I,
do 'Clube de 'Regatas' "AI- UACHUELO 1 X OS

nosso Estado, quando esta- porcionarão a assistência l'
"

- 'f lé d 'um renhido du'''10. mão 'pelo nosso jornal,
.

es- do Luz" -na vida esportiva WALDO CRUZ O'
rao em, con ronto, a em e '" I E d AL f

-

1" dtamos certos, encherá de catarinense, razão porque, Domingo passado, na screveu o rema or

-I
ma compe içao rea iza a

todos os Clubes de Santa Pela primeira vez, tere-
jubilo a toda Santa Cata-' daqui, enviamos aos rema- Várzea, após um embate TAMIRO CUNHA, do Ria-

I
dia 23, �ouve demonstra-

Catarina e Clubes da Ba- mos nas aguas da bahia repleto de bons lances, ° chuelo:
'

,'cães, incomparáveis. Jamaishia, Espirito Santo, Rio de sul uma disputa em barcos Riachuelo levou a melhur'
�

d
.

dei 'd 1c
! "

- "No esporte do remo há, po ena eixar e, ena tecer
fi ,oito, quando lutarão pela sôbre O Oswaldo Cruz, pe- d b'

la contagem mínima, for- 'em cada competição reali- os rema ores a aixo cita-
melhor colocação os famo- ESCRIMA NA POLÍCIA MILITAR d 1 1
..
",

" ,mando o seguinte quadro: zada, uma demonstração de os, pe o va or com que se

50S e gigantes conjuntos do '
" ci�

�.. Osmar Jacaré e Cuca: CI- t fib t d f' S' portaram Desejo prestar, \ 1,1 D C 't- di t d 't'" I I
" ." -

1 1 ra e von a e errea. ur- .

Aldo Luz Flamengo e Vas- o api ao ire or o, cons itui pe os a unos ci Domar e Didíco: Osní

1
,1:.'

"

'-
.

h h .

,
..

I
I'

I' J. ' I.
.

zem sempre novos valores mm a omenagem com sin-
Curso de Esgrima da Polí- Cap. Tezeu Domingos MU-, Saturnino,

- Osmar LI. Wil- b ,

"'t dmiracã
___________---

.

Milit
.

b
.

10 T C 1 H son e Alécio futuros campeões. Na últi- cero respei o' e a rmraçao
cia 1 lar, rece emas o j ms, en. ar os ugo j> .

.

J
-

Nativid d, . . o..
-

-

ao Jovem oao ativi a e
oficio abaixo: de Souza, 2 s. ditos Alionor '

d Sil A

"d
.

B I
I'W . ,. . ,

alva sota-prôa a prm-

O a O
Florianópolis, 5 de Junho Jose Ruths e Ledeny Men- MAIS -UMA VEZ VITORIOSA A A.A. .

I d R' h 1'

I
cipa o iac ue o, que,

,de 1954. donça da Rosa, civis Fer- BANC'O DO BRASIL
'

-

1
mostrou o quanto póde a

- Ilmo. Sr. Redator Espor- nando Murilo de' Souza e dDefrontaram-se sábado" ,levan. C!-se em .conta a c:-1 força de vontade � fibra'
De acôrdo com a tabela os maiores pontos - Ney tivo ,

I Astrogildo
Souza Nunes. dia 29 no gramado do Ipi- tegoria da equipe adversa- digna de um "hércules".

do Torneio Inter Grupos com 164 pontos. Amin e Nesta " III - Convidando-vos pa, ranga F.C., no Saco dos ria, a qual em nenhum mo-! Na saída, do páreo de
promovido pela Federação Péssi com 157 pontos. Má- I � E' com satisfação que ru assistir o torneio em a-

. I

Catarinense de Bóchas e rio com, 156 'pontos, Henri- Limões, as valorosas equi- mento da peleja dernons- principiantes, já na 3a re-
. levo ,ao vosso conhecimento preço, antecipamos os nos- AI' d � .

-

Rolão, estiveram em luta que com 155 pontos. Érico, pes da Associação t etica trou esammo, .m e s mamada, por infelicidade es-

d C
.

L
'

A íb 1 O ld haver a Associação Atléti- sos agradecimentos pela 1
d f I d íod 1

nas canchas o oqueíros ange, ma,' swa o, Banco do Brasil €i Caixa quan o no ina o peno o capa-lhe o "carrinho" pela
Praia Clube, .os Grupos com 153 pontos ca Barr. iga Verde, ace.it.àd.o I

honrosa e prazenteira. pre-, E
A E Cl b I 1 tI" d'

.

conomic.� sporte u e:, com,p emen ar o ,p acar p,rôa. João Natividade pro-BIG ,BOYS e JOSÉ LIS- Equi.pes e marcadores: 0, convite que a ela dírígiu sença. :
'

�
_

BOA, saindo vencedor nas BIG BOYS (Praia Clúbe)
-

I
' Num Jogo em que nao registrava 2 a O para os vando, seu brio, raça e per-a Comando desta Polícia RUI STOKLER DE SOU_ 'd d'duas partidas o Grupo Big =r: Amin 157, Mário 156, houve predomínio de_ações, I' r.apazes o Banco 'o Bra- sistência, não se intimidou,Militar, para um encontro ZA - Cap. Diretor. r

IBoys pela contagem de 608 Erico 153, Rosato 149, Maz- onde' os c�nt_edores se en- SI1."" .,' pois. sabia, que, dêle depen-
5 608 514 t 1 "148 P'

.

157 L de florete com uma equipe 'Ia 38 e a pon os. 1�0 a ,eSSI ,ange,
_ I !re,garam a luta sem esmo- O team vence.dor Ior-] deria o pareo,' Sentando-se

C 1 t .d
.

a rodada 153 e Paulo 143. de alunos dêste Curso.omp e an o

,I recimento, revezando-se nos mou com a segumte cons- nos trilhos, com o maiorjogaram nas canchas da A. JOSÉ LISBOA (Grana- Realizar-se-á domingo O N 1
A. Barriga Verde, os Gru- .deíros) -'- Eurico 140, Dan- próximo, 'dia 6, com início

T R ElO RIO - ataques às metas, foi que a tituição: sacr'ifícío, esfolando-se la-

pos Dragões da Ilha e Che- :e 137, Moacir 129, Raul SÃO PAULO AABB viu premiado o� es- Edú, Yvani e Walmor; mentavelmente, acompa-
vrolet, levando a melhor 11, Zigo 50, Dôa 118, Ivo

as ,14 horas, na Sala D'Ar-
Iorcos de se,us, atletas, ven- Tadeu" Durval e Belarmi- h

id G
'

28 M� 140 B' li 149 mas desta Corporação e' se-
Mais uma rodada em - n ou seul:) colegas, ora re-

nas partl as o rupo Dra- , ,oa ,e rau 10 . disputa _do T0fl18b Rio- ccr,clc a pugna pela aperta- no; Alberto (Faraco), Mo- mando só de braçós, ora
gões da Ilha, pelas conta- DRAGÕES (Barriga Ver- rá patrocinado pela RELO- São Paulo, na tarde 0,0 ho- da contagem de 2 aI. I torzinho, Meirelles, Nelson arrastan,do-se no trilho. Fo-

. gens de 599 a 5.40 e 585 a de) - Osmar 149, Nelson JOARIA MONT BLAN- je:
'577 pontos. 59, Hélio 67, Mazwla II 1

Está pois, de parabens a e Jací.
CHE. No Rio - F àmengo x ' I

, Os maiores bolonistas, da 149, Bráulió 146, Ney 164, Palmeiras. AABB, cuja vitória de sá-
I

Os tentos da AABB fo::, vencendo o páréo, mesmo
noitada em 10 bolas foram Airton 144, Aníb-al 153 e

II - A equipe do CU,R- Em São Paulo _, Vasco • bado' afig,ura-se-lhe com,o ram consignados por Motor- sem necessidade da descla-
N

'

"'86' p'ontos Bra'u Oswaldo 153 SO DE, ESGRIMA DAey com ,'. -

-
.

'

.. x Corintians. das maiores já alcançadas, zinho e Faraco.
lio�com 84 pontos: Mazzola CHEyROLET (Grariadei- POLÍCIA 'MILITAR será '._ ...,. �.... •• �__,.._�_..-.........

com 81. Henrique com 81. ros) - Osnildo 144, Egon ESTÁ SENDO REALIZADO EM JOIN-
Osmar com 82 pontos. Éri- 144, Vado 131, Haroldo
co, Amin e Mário com 80 130, Melquiades 125, Ge- 'CLASSIFICAÇÕES DOS CERTAM�S VILLE O CAMPEONATO CATARI
pontos e Péssi com 82 pen- nH 139, Henrique 155 e DE PROFISSIONAIS E ASPIRANTES .NENSE 'DE BASQUETEBOL
tos.

-
,

Waldemiro 149.
"

JUVENILE 20 b 1 1 Com os resultados de do- 3 pp.m o as a cançaram ml'ngo, passaram a' ser as I 40 lu:ar _ Atle'tl'",o, 4� '- Na cidade de Joinvile, a ciedade Esportiva CLUzeiro
seguintes as colocações dos

I pp. Federação Atlética Catad- do Sul, de Joinvile
I concorrentes aos certames Aspirantes,' nense 'está promovendo, Ontem foi �niciac1o o

, JOGAM HOJE' BOTAFOGO E FLA- citadinos 'de profisionais e

I
l°:Iugar - Paula Ra- com o apoio da LANC., ,) certame, com quatro _logos

MENGO, DE LAGUNA a,c;pirantes, por pontos-per- mos, Opp., Campeonato Catai'inense e para hoje o pro,!;ram:l é O Botafogo, que hoje. e;-didos: 2° lugar :_ FigUeirense de Basquetebol Ju ilenil, re- o seguinte: tará frente a fli(mte com o
,Profissionais

!
e Bocaiuva, 1 PP"

'

unindo no Palácio dos Es- I As 10 horas - Lance Flamengo, de La,suna, en- .

1 ° lugar - Avaí, 1 pp. 3° lugar - Imbituba, 2 portes os seguintes c�1!bp.s: I Livre. _ frentou e venceu por ()x1,'

2° lugar - Paula Ra- pp. .

Clube Doze de Agôsttl, des- I As 15 horas -- karaí x o forte 'quadro do Espcran-
m?s, GUar(\ní, Imbituba e I 4y lugar- ---' Avaí, Atl�ti- ta Çapital; Icaraí, �e Ita�a!; I Ipiranga. ça, da Penitenciári,\. ,Mar-
Bocaiuva,

-

2 pp. co e Guaraní, 4 pp. SocIedade Esportn. a Ipl- I As 16.horas - Doze de caram para ') ,'{néf'dor:
3° lugar ,- Figueirense, ranga, de Blumené\u, e ;'0-1 Agôsto x Cruzeiro elo S'.ll. I Trilha (4), Tabica ,e, G1I3rá.

I .',:::,:

Fibra �e Heróis,
Janeiro,_ São Paulo e Rio

Grande do Sul, os famosos
remadores do Uruguay e

Argentina.

sificação da gloriosa guarni
I ção do Martinelli que che
gou em 2° lugar uns centí-
metros atrás, como pode
provar a fotografia em meu

(Continua na 9 pág.>
'�

10TAFOGO 6 X ES-
PERANÇA 1

Uma disputa que por cer

to será presencí.r.,ll:l por na
merosó púhlico, r<tii mar

cada para hoje, no _srama
do da Penitendária \.10 Es

tado, entre os eredenclad'Js

times do Flamengo, de La
gima e do BotJ.tig,), local.
Espera-se mnita movimel1-
hwão e entuc;iasl11'l !'!os �o
mInutos regulam,entares.

Segunda-feira esteve reu

nido o Departamento de
Futeból da F. C. F. que es

tre outros assuntos cuidou
da realização do Campeo-

,

nato da Segunda 'Divisão

(Amadores), ficando deci
dido iniciá-lo dia 19 com o

"initium". A primeira ro
dada será no dia 26. O pra
zo das inscrições termina
d dia 15,

Novas ,�omenagens aos ,campeões
,

Apurou a nossa' r.�porta- ! rina,
levantando o título creativa Ipiranga,· clube verá uma manhã remística iela.

gem que novas homena máximo· do remo sul-ame- que tem propugnado pelo para 'apresen�ação das duas

I
"Four" com timoneÍ!'o

gen$ serão prestadas ao� ricano. Desta vez os bravos progresso do remo no Vale guarnições ('ampeãs do - IVIoacyr Iguaiem1 da Srl
remadores barriga-verdes remadores irão a Blume- do Itajaí, serão alvos de Continente, élS,:i,'ll consti- veira, patrão (' Hamilton
que escreveram a' página nau, pnde, no dia 20 do grandes homenagens, sen- tuidas:

, Cordeiro, Fr1ncisco Schmi
mais brilhante da história corrente, por iniciativa da do-lhes na ocasião ofereci- "Double-scl111" --- Ma-I dt, Edson Westph ..Li e Sadí
do esporte de Santa Gnta- ! Socieda�le Esportiva e R0- 'elas medalhas de 0111'0, H:J' 110el Silveira e Walmor Vi I, Berber; remêlctOrEt.

sul-americanosDIA t'9 o TORNEIO INICIO DE
'

AMApORES
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Oração. dos povos livres I
·

, Há dez anos passados, precisamente no dia 6 de
junho de ,1944, quandó os exércitos- aliados, através do
Canal tia Mancha, iniciaram ii arrancada final que deu
a vitória às armas da. Liberdade, o grande Presidente
Roosevelt proferiu uma bela oração

.

que, ainda pela
sua atualidade, merece ser,aqui divulgada:

• "Deus, que crias-te livre o homem, oferecemos ho
je nossos 'corações e nossas vidas pela causa de uma
humanidade livre. '

.

'

Concede-nos ii vitória �ôbre os tiranos, que inten-
.

tam escravizar a todos os homens e a tôdas as nações, Ique cr.iast� livres. Dá-nos fAé e compreensão para amar,
como rrrnaos, a todos aqueles que lutam pela liberda- -

de, Faze-nos ,irmãos na esperança e na união, não só
enquanto durar esta cruenta guerra, mas também nos

dias que a seguirem, em que se deverão unir todos os
homens da terra.

.'

Nosso planef5 não é senão uma pequena estrêla
,

na imensidão do universo. Todavia, podemos fazer dê
le, se assim o desejarmos, um planeta livre do açoite
da guerra, no qual não existam nem a fome nem o ter
ror, nem absurdas distinções de raça, côr e credo. Dá
nos o valor e a ,previsão. para iniciarmos hoje esta

0-,bra, a fim de.que nossos filhos e os filhos de nossos fi-
-Ihes possam sentir-se ,orgulhosos de se chamarem he- I'

'

: manso •

Despertou' o espírito do homem e Ia se encontra

em marcha, Dá-nos a sabedoria e a visão para compre
endermes a grandeza dêsse espírito, que tanto sofre e

tanto suporta nas aras de um ideal que se distende
muito além da curta vida humana. Ensina-nos a hon
rar àqueles que morreram pela fé e àqueles que tra
balham e lutam por essa fé, e concede redenção e se

gurança a todos os países e a .todos os povos hoje prl
vades- da liberdade. Dá-nos paciência, para os engana
dos; e piedade, para os que foram traídos. E dá-nos a

fôrça e o valor que haverão de extirpar do mundo a

opressão e a àntiga e degradante deurrlna de que os

fortes devem devorar os fracos pelo simples fato de
serem fortes.

Porém, antes de tudo, - ó D.eus misericordioso!
- dá-nos fraternidade, não só para hoje, mas para to
do o sempre, e uma fraternidade não de palavras, mas

de obras. Todos somos filhos da terra, permite-nos
compreender esta singela verdade. Se se oprimem aos

nossos irmãos, também se nos oprimem a nós mesmos/
se êles padecem fome, também a padecemos nós; se se

lhes tira a liberdade, a nossa estará em perigo! lncul-
.ea-ncs, a todos, fé, no direito do homem a viver e a go
zar da paz; fé em que conhecerá a justiça e a retidão;,
em quê gozará de liberdade, de segurança e de igual
oportunidade para desenvolver suas aptidões, não só
em nosso próprio solo, mas em tôda a face da terra. E,
sob o amparo dessa fé, permite-nos chegar até ao muno

do claro e puro que nossos irmãos hão de construir.

Amém!"

,

..,. V,íajaDI��.-_Vendederes .

Qtimo Bico: Precisam-se viajantes e vendedores

em todas as cidades do Interior para vender bi

jouterias de fantasia ao comercio varejistas, a

.base de otrma comissão. Fornecemos mostruario

a prazo! Cartas, sómente de vendedores profis
sionais, indicando ramo em que trabalha e refe
rencias de firmas representadas à "BIJOUTE
RIAS" Caixa Postal, 4206 RIO DE JANEIRO.

Foi inaugurado o

Oceanico da Esso
Terminal
ne Ceará

SOFRE DE ASMA,
GRIPES, BRONQUITE E COQUILUCHE?

Se a tosse o atormenta. e exige do seu organismo um

esforco sobrehumano, produzindo ânsias, asfixias e ru

tura de vazos capilares, chiados e dores no peito, evite
chegar a êsses extremos, tomando algumas doses do
REMÉDJO DO DR. REYÓGATE, as gôtas que dão ali
vio nas tosses rebeldes, coqueluches e bronquites erô
nicas ou recentes, sêcas ou catarral. Um único vidro
do REMÉDIO' do Dr. REy:NGATE é o bastante para
d��obstruir as vias respiratórias, normalizar a respira':
ção', dando alívio e bem-estar imediato, porque o mu

.cus é dissolvido, Ql;lem tem bronquite, encontra no

REMÉDIO do DR. REYNGATE a sua salvação.
Nas, drogs. e fams, locais, Reembolso aereo Cr$ 44.

I.c, Postal 6, Meyer - Rio= ' .'

Flortarrôpolis, Domingo 6 de Junho de 1954

S,oas economias' ereseerãa...
:éJm,paradas� pe'lo patrim6nili
da Prudencia Capitalização

A Prudencia Capitalização, uma

das maiores organizações de

estímulo à previdência no país, lhe

oferece, mais estas sólidas garantias:
23 anos de fecunda atividade. Uma equipe

economistas experimentados. Capital e reservas

superiores a Cr$ 340.000.000,00 • Mais de

um milhão de títulos em vigor.

PRUDENCIA
CAPITAlIZACÃO

.: h' J�R.UJ) � J\1,(Jj\� t I1:rn IIL,I Z il,� Ii O J,
•

, SEDE.: Rua José,Bonifácio, 278 - 1.0 andar • .Fone: 35-3181 • São Paulo '

Sucursal em Florlonóoolts . Prç. 15 d�' Novembro, 9 - 3.0 ·and. - Tel. 1-637 - ex. Postal 197

COMPANHIA. NACIONAL PARA FAVORECER'A ECONOMIA

VlNTEM POUPADO
VINTEM GANHe?

_'

•

Enfase ao valor
dos 12re8 cristãos
(SNA) - Uma gigantesco
reunião" em q ue se dará
ênfase à importância dos
lares cristãos, será o cli

max, no dia 4 de junho
}róximo, da Convenção Ba-

'

tista do Sul dos Estados
Unidos (a maior do mun

do), que se realizará em

Saint Louis, Missouri. A
notícia foi dada pelo sr,

Joe W. Búrton, editor da
revista batista "Viela' Do
méstica",

O ponto alto dos traba
lhos será' um culto dirigido
pelo dr. Everett D. Sugar
baker, conhecido especia
lista em

.

câncer. Falará
também nessá ocasião' o

dr, Olin T, Binkley, profes
sor de sociologia e ética
cristã, .

Preperaçên
I contra agressão

WASHINGTON, 3 (U,P.)
-.A Comissão de Energia

. Atômica informou ao Con-

�resso que mais de nove

'biliões de dólares tinham
sido consagrados ao desen
volvimento e à fabricação
de armas nucleares; dando
assim "um estado particu-

I larmente elevado de pre-

I paração contra a agres
são" ,

I
CASA MISCELANIA dístr í

Ill"dora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Válvulas e Discos.

Rua Cnnsethe íro Mafra.

•

�JeDcioso
ueleurama

Do Clube de Excursões
da Ilha recebemos, e mui
to agradecemos, desvaneci
dos, o seguinte telegrama:

- "Embóra tardiamen
te vg excursionista Ilha co

municam ter sido posto ata
reunião 'vg proposição Pre
sidente Pedro Paulo Víc
chíetti- vg voto Iouvqr pas
sagem aniversário funda
ção vigoroso jornal pt (as.i
Rui Lobo vg Secretário pt"

PILULAS DO ABBADE MOSS

Para o Figado � Prisão de Ventre; Inter'essan' tePRISÃO DE VENTRE I

. plano de imigração
(SNA) - A imigração de

I país,
a falta de técnicos, Evangélicas Rurais, que es-

30 jovens fazendeiros cris- em agricultura no Brasil, e II tão sob a responsabilidade
Dos japoneses para o Bra- .\ superpopulação do Ja- da Igreja Kiodan. Aquêles
sil, todos os anos, será pa- I ião. I que fôssem escolhidos re

trocinada pela Igreja Uni-
.

Pelo plano proposto, as [: ceberiam um treinamento
da de Cristo no Japão 'o melhores pessoas se- especial no Centro de
(Kiodan), caso as negocia- 'iam selecionadas .dentre

I
Treinamento Rural de Ri

ções, agora em estudo, fo- os milhares. de jovens que no, nas proximidades de
-----�� ram concluídas satisfató- .requentám as 250 Escolas Tóquio.. '

I
"riamente.

I Segundo se anuncia, o

II
Rev. Sakae Endo, da comis
são de evangelismo rural da

I J'
referida igreja, virá 'breve

I mente ao Brasil para en-
. trar em entendimentos com

IUderes protestantes locais,
Dr, Toyohiko Kágoa, co

nhecido, evangelista japo
nês, apresentou flsse pro-

, grama após seu retôrno de

I
uma viagem ao Brasil, no

! ano passado, Disse êle que
-.

- tal imigração auxiliaria na

solução de três problemas:
'1 necessidade de obreiros
para evangelizar os japo
.ieses já radicados neste

Foi inaugurado, em For-, submarinos, Essas linhas
taleza, o terminal oceâni-, têm a finalidade de auxi
co que a Esso Standard do liar a descarga de petrolei
Brasil construiu na praia

\
ros naquela praia de. For

de Mucuripe para facilitar taleza.
,0 abastecimento de produ- Com as novas instalações
tos de petróleo dos Estados da Esso Standard do Bra
do Ceará, Piauí, sul de Ma- sil, maior efetividade será
ranhão e, eventualmente, dada à distribuição de pro
o 'Rio Grande do Norte, I dutos de petróleo no Cea-

O novo terminal repre- rá, cujo consumo alcançou
senta um, investimento glo- em 1953 a 593,070 barris.
bal de 11 milhões e meio Maiores facilidades de a

de cruzeiros e ocupa uma bastecimento possibilitarão
área de 36,000 metros qua- uma maior circulação de

drados, compreendendo
I
riquezas nos quase 7.000 I

tanques e serviços auxilia- km de estradas de roda-
Ires para movimentação de gem e 1.500 km de estra

caminhões, para enchimen- das de ferro que cortam o lito de latas e tambores, es- Estado.

critórios, etc.
"

"

.

-:....___..;_�-----
O terminal de Mucuripe, Além de diretores da -

é o único no gênero em to- Companhia e outros convi- 5AO PAULO '

do o país, pois é 'dotado de lados, seguiu para Fortale-

duas linhas de tubos extra- za, a fim de presenciar a

.

em g' ra nde c.amp a n hafortes, de 8 polegadas de inauguração do novo ter-
diâmetro (20,32 centime- ,ninaI, o representante do (SNA) - Os Batistas da de 50 igrejas estão coope-' � ..-- _

tros) 'com o comprimento' Conselho Nacional do Pe- Capital de São Paulo es-I rando na cruzada. A pri
tótal de 1.725 metros, sen- tróleo, sr. Gabriel Martins tão realizando, pela tercei-,

meira semana do mês foi
do 930 subterrâneos e 795 Vieira. ra vez, uma campanha si- de oração; a segunda, de

multãnea de evangelização. convites e propaganda; a

A dêste ano se estenderá terceira, de conferências:
por todo o mês de maio. 'a quarta, de doutrinamen
Segundo 'anuncia o pastor to. Serão realizadas, tam-j
Enéas Tognini, 'redator do bém, 'grandes concentra
"Batista Paulistano", cêrca "cões ao ar livre,

As vertigens, rosto quente, falta I'le ar,

vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a

maior parte das vezes são devidas' ao
mau funcionamento do aparelho diges
tívo e consequente Prisão de Ventre.
As Pilulas do Abbade Moss são índíca
das no tratamento da Prisão de Ven
tre e suas manifestações e as Angioco

Iites Licenciadas pela Saude Publica, as Pílulas do Ab
bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça (I

\

CONCURSO DO
. BANCO UO B'RASIL

Vencimentos iniciais - Cr$ ,5.000,00
Comece a se preparar, eficientemente" -des

de já, com pontos, organizados por professores
do próprio Banco - Peçam informações ao

INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS E AR..;
TES - PRAIA DE BOTAFOGO - _526 � Rio

(Remeta-nos êste anúncio - 225)

ANDRADE

Expresso

•

Flerianépelis
& KOERICH

Tránsporte de cargas em geral entre Flori'anópolis,
Curitiba . e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua ,Conselheiro Mafra, 135
-,

1
.

Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA

O"GAi./ISADO
Avenida 7 de Setembro 3320/24

K ('1. Fone: 847 (Linha Paralela)

EED-ITADO End. Telegr,: SANTIDRA
Agência: - SÃO PAULO.

PO� Rua Rio Bonito n. 1247
Fone: 9-31-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. Telegr.: ,SANDRADE ,

Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
FLOJ1IANÓPOLlS_,."(TA CATARINA com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa

de Transpcrtes Minas Gerais SIA.)' .

a S.A.lI CELOP'HIN,E�Paris'
Fabriba e foY.'nece

CELOFANE
IMPERMEAVEL colando à quente '(1100)'

N. 7,31.68 da Nomenclatura - AGIO da 4a, categoria
Informações para impcrtação com ' \ '.

Roberto Flogny C. L. - C�ÜXéJ do Correio 2,;):)2
RIO DE .JANEIRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•
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O primeiro Poeta Brasilelru Que
em

tale:i��::i�g�:t�a;rg��r�e B��� menta autobiográfico. Dellile gun o IZ ons.u' a man app, Ç�n'0�1���çI10� ocos ume em o a

(I'·u:be 11' d'.e Agos'totornara-se notável igualmente, bispo de Gyoer, em sua segunda , noros, Visconde de Pedra Branca, carta pastoral relativa ao Ano I "--X--'-'-

o primeiro escritor' brasileiro a pelas suas traduções em versos.
Mariano na Hungria, não há BOGOTA\ (N.C.) - A's vés-

, 4a. FEIRA _ DIA 9 _ A'S 20,30 HORAS .

visitar Paris. Como o autor das Na primeira visita, levava Bor- obstáculos para as peregrinações peras da' canonização do bem- 11 RODADAS, COM 11 ESPECIAIS E LINDOS PRêMIOS
"Reflexões sôbre a validade dos ges de Barros o propósito de aossantuáríos ele Maria Santíssi- aventurado Pio X, ergue-se na .. la. Rodada _ 2 Castiçais de porcelana, com velas azuis ...

'

h "" B d B' convidá-lo a traduzir Camões pà- " ,

'A id das Amé ta ciomens ,

.

orges e arras es- ma, mas aconselha aos fieis que vem a as mericas, nes a CI- 2a. Rodada -, Um vaso com pintura e frisos doirados.
t' d Pari t ra o francês, vingando a memó- h

.

'd d
..

t I' d diu ou em aris, mas enquan o . durante a época das cal eitas so a e, o pnmeiro emp o e ica- ;:la. Rodada - Um porta-joia muito original, prateado e.. for-
d I

_

b' h' ria dêste das "injustiças com .

d t P d
. . •

aque e nao se sa e que aja façam peregrinações .aos .dol'nin- o ao san o apa a Eucaristia, rado com veludo vermelho, estilo Boneca Pompadour ...
t d heci to com oual-l ã'w temerámente o deslustrara I

'

I" t do Irava o con ecimen o com qua - gos.,' o qua .sera ae nums ta o pe os 4a. Rodada ---' 2 Pratos de porcelana, com suporte e com
it f 'd' t Voltaire'? Apresentou-se sem lit

.

t 't Iquer escn ar rances, e& e se \
I ' ,'--"-X-, carme I as;. Jun o ao emp o a frisos doirados e pinturas originais ...

tem notícia das relações intelec- recomendação e foi muito bem .

SANTIAGO DE C0MPOSTE Ordem Carmelita f d
'

recebido. Iniciada, a palestra
) un ara um 5a. Rodada - 2 Bandejas de vidro pintado e_ frisos doira-

tuais que manteve com o poeta LA (N.C.) - Os peregrinos do Colégio Teológico. . dos, sendo uma maior e outra menor.
Dellile. Baiano, fillio de senhor veio a baila o nome de Camões, Conselho Superior de Missões -x__:' 6a. Rodada _. Um aparelho de cafésinho, de porcelanade engenho, Borges de Barros a- e o jovem brasileiro pode cons-

ganharam o jubileudo Ano San- NOVA DELHI, (N.C.) - Nu- MAUA', com 9 peças.
d 1 t ti E tatar, desde logo, que Dellile ti- ti' t d

.

E'
. _

P 1 t' Io escen e par IU para a uro- .

t
to Campos e ano e a ar e aSSlS- ma xposiçao ao ar amen o n- 7a. Rodada - Um porta-retrato prateado, duplo, revestido

pa, a fim de cursar a niversida- nha a respeito do poeta por u- tiram, na 'Catedra�, aos cultos du, sobre o conflito mi Indochi- de madeira.
-

d d C· b AI" b h 1 euês idéias errôneas, semelhan- . . ,.

f
.'

, ... .

t Je e OIm ra. I ac are ou- .o por mISSIOnarIaS que so rem, na, o prrmeiro mmis ro awa- 8a Rodada - Um original ê especial CINZEIRO, aliás um
fi I f' tes às de Voltaire. Nãe hesitou '

1 I I N hrú cit 'f d
.

se em 111 aso la, curso que en- perseguição; entre os peregrinos lar a e ru CI a o paragra o a , BARCO DE MADEIRA, ornamento de peças de metal
tão envolvia. também o estudo em procurar mostrar-lhe a ver- encontravam-se: três arcebispos mensagem de Páscoa de S. San- doirado.
d
.,.

f" turaí dade, havendoo-se certamente bi h" I t·d·d Pi XII f t tas ciencias isicas e na urais, e dez 'I'SPOS espan OIS expu sos I a elO, re eren e a e- 9a Rodada - Um coqueteleira com 9 peças, em cristal.
E d f

. com muita eloquencia nesse mis- I
_ .

t
..

.

queren o aper eiçoar-se nes- da China Vermelha. tem as re açoes m ernacionais 10a - Rodada - Um Grande e lindo Reloeio Cuco, dandota U'ltíma maté
. . . ter; pois segundo afirma-nos , b de i tí d rt

'
. .

'II
I .' ena, cujo ensmo -x.......,. uma ase. e JUS iça e e mu uo sinal de 15 em 15 minutos, tipo especial, lindo ornamen-

era deficiente em Coimbra, re- Dellile, acabou conven�ido, .e d�- HONG K'ONG, (N'.C.)......,. Em entendimento; Nehru acrescenta to para o lar.
solveu depois de receber grau �la,rando-se pronto a tra�uzlr va-, "original" e repentina mudança que a recomendação do, Santo 11 a. __ Rodada _ Uma surpreza realmente sensacional ...
transferir-se para a França. Is- nas passa��ns de Camoes. Na

de tática, os comunistas .chíne- Padre. deve ser ouvida. FILME: _ "O Ultimo dos Mohicanos", com o esplendi-to pelos anos de 1805, quando a segunda visita, mostrou-�he Bar-I ses puseram em liberdade o mis- .
. -X-' do Bruce Cabot, e a linda Arline Judge e outros. ..,

.

sombra de Napoleão se estendia �es de �arros a tradu�ao, das sionário frances Pe. Pedro Nar- R,OSA'RIO!·. Argentina, (N. Os premias se acham em exposição nas vitrines da ALFAIA-
por tôda a Europa. Em Paris, ao Plantas de Castel feIta, po.r .bais Jaureguy .MEP I dando um C.) __:_ Para comemorar o hábi- TARIA ABRAHAM. '. .

-

mesmo tempo que se pôs a fre- Bocage, p�r�. que � francês fl-' banquete em sua honra, antes, to feliz que deu origem a esta ci- São convidados todos os associados das demais associaçõesquentar os cursos de Cuvier e ze�se uma idéia da língua de Ca-
de sua saída do país; êle fora dade - os habitantes da região sociais ou desportivas, bem como as pessoa.s que desejarem com

outros' especialistas no Museu tlo moes �omputand,o os versos: I deti�o em outub�o últimoe, s�b- se reunia!ll. neste local .r.ara. reJardim das Plantas, continuou a mostrou lhe !ambem u� ex�m . metido a 172 ínterrogatórias, zar o rosario - a municipalida- pare�:�ço :do CARTÃO _ Cr$ 30,00. /

cultivar a poesia' para a qual plar de .Camoes traduzll1�0 al- noite e dia, sob acusação dos de batizou uma tua COm o nome

sempre tivera inclinação. "Des- gu��s OItava,s que o surpreende- piores crimes. Parece que
.

a de N. S. do Rosário.. "

de menino gostei muito de ver- ram , encafle�ando:se �o �es- Conferencia de Genebra. tem -Errroutra rua; foi.prestada ho
sos - escreve -,-- por saber mui-

mo �empo .de tradu,zlr as que êle, muito que ver com esta mudan- menagem ao primeiro pároco do
tos de cor, era. citado entre meus DellIl� quizesse por em verso, ça de tática.

'

.'

lugar. Pe. Ambrósio de Alzuga-
amigos. Não apanhava um "Poli- farnces. �orges de Barros mos- ,

-x- ray, que começou sua. missão
femo e Galatea", um entremez t�a�se encantado com e�sas. duas HONG KONG (N':C.) _ Meti- com uma capela ele taipa, em
ou qualquer outro livrinho desta ylsltas. Noentanto Dell�le, ja em do num, vistoso' uniforme comu- 1731.
monta que o não devorasse e o idade bem avançada, vla-s.e con- nístà que o fazia parecer um es- , _.,

não confiasse a memória. Que �enado a ceguelr�. e sofria de birro .de Mao-Tse-Tung,', desem- ----_()"'(�---.,.. (,)�()--... .. (.)......0_. Irespeito tinha eu por quem fa- ��a cru.el paralIsIa ou convul-. barcou nesta cidade o, Pe .. Henry
zia versos!" sao . ASSIm �1J.esmo, c?ns�rvava Real SJ, missionário frances ,e a· d' fNada mais natural, portanto, o bom, h';lmor e' � vlvacldad�, ex-reitor do Seminário de Sie·

.

J'U e 'a res' aUrarde que no ambiente de Paris ês·· te�do deu�ado no J�vem br_asI- nh:Sien;' H6peb; desde 19�0 ,Ünlià
.

.' .

se gôsto se desenvolvesse, sobre- lelro. a mel?o.r .,das Impressoes. sido condenado a trabalhos for
tudo pelos estímulos que Borges DepOIS de vla�ar pela Alemanh� çados. 'Chegando, teve palavra.s
de Barros confessa haver rece- em 1807, B?roes d� Barros re de' "'lollvor" para os vermelhos,
bido 90 poeta português' Filinto t�rna a Pans, onde. o �sper�vam dizendo simplesmente qu� "o
Elisio, 'ali exilado. Nãó se sabe dIas bem amargos; A. mvasao de tratamento nas prisõês chinesas
exatamente ·as condições em que fo�tugal pelos �xerCItos napole- faz sofrer o corpo, 1nas é bom
se aproximou dêst,e último. Fi- omcos com a consequente fu�a para' a. alma"� Contribuições:
linto Elisib havia fugido rocam- de. ID. Pedro VI para o', B:a�ll" ." .. .....,--x-_-.,. ,,� "

'" Peça hoje mesmo informações a

bolescamente da: lnquisíção. em deIXaVa? estud�nfe c_o�o ��9-�t? TOKIO, (J'l.:C.) ,_ 'Ehq}:�anto a- Total publicado ....�.'�" '26.i'?5,00 �OCIEDADE I����If:��R��� BRA-SILEIRA.
Lisboa, conseguindo. "disfarçado portugues em �lt�.açao, d.lf�P!lI- pls;un a' rEHígião :de');er p:1óPiu� V.i.rgínia Posito . ':" to _,50JOO Escrit6rio: Edifício São Jor,ge, Sala 4- _ Fone: 2-1-9-2.
em marinheiro, tomar um navio n�a na Fr�n�a.,,�l�� d� vIgrl,�n� ,doi'P2�9, o.s'çomÚni�tas chi�e- Casa Três Írmãos ':'. '50,00

..
----.--------�----_----

que velejou para a França} Vi- Cla da P?lIcIa e d� ...out)::o� ��a . ses�cQ;inerCla� CQlll ,$ltogas reaIS, Casa Perrone .... ·t·
• 50,00

o M· b
.

AI.
-

via pois em Paris como alguém n�es.' a�rup,tur�. .d.;.i:l� CO�'l.1U�l.��j::erh. q4antí�,ad.es. fa:b�.lo.sas, cliz Orotávía 'Mattos .10.0,00 e"
.;

.

'10" a'" .' ]a'.·va·que, con�enado em Portugal, 90es e�1tre a Fr\4rrça e o BraSIl o Richard Deverell, 'representante Teresa Mattos .
' 20,00 .

.

não podia voltar à pátfia. E a Impegla de receber a me�ada. do na Asia, da Federação America- A. K. 50,00
nostalgi� da 'terra natal não dei-I. paI. P�ra �bter algum dmhelro, na' de Trabalho. num livr Carolina B r,u g g e-

•

..
xava de ensombrar-lhe o exílio nas pnvaçoes q�e bem depressa se intitula: "Alto! Mao-Tse-Tung" .mann . . . . . . . . . 20,00
um só momento. Manteve-se in-

. se encontrou, .f�l l�v�do a trab�- ,neste sujo negóçio"! As Nações Adília Mattos 50,00 - Ele jogára para o esqueci- . to exaltado e soluçante, com o

sensivel e n,!.lmà indiferença qua- �har �um dlcI,onano port�tIl Unidas sabem que o valor das Ronaldó Oliveira .. 10,00 menta todo o drama que lhe per- pensamento a vagar na mais sub-
se hostil aos encantos de Paris. l�anc:s-portugues e portugues- exportações chinesas de ópio I Nádia Amin . 25,00 tencia, êonvulsiyo � atróz. Dei- mersas regiões sideraIS, êle, o

Em cartas,jámais perdia a opor- fra�ces, de colabora�ao com seu durante 1953 �e elevaram a Isabel Mattos ; .
..

'50 00 xará para trás uma mórbi,da e verdadeiro artista que' vivia,pa-
tunidade para 'uma alusão des- amIgo, o abade Correa da Serra. 60.000.000 de dólares. Funcionários elo I. A. melancólica passagetn da vida. ra a Arte no que ela consiste, te-
favorável à capital.francesa. Foi Mas como es�e "adoecesse, Bor� -x- >O P. I. '. : . . 112,00 Ia aos poucos, de carcavões. em -ve uma fascinante tentação. Pro-

.

mesmo entre os escritores e .poe- ges de Barros e q,ue teve de a�� I EL FERROL, Espanha, (N.C.) Tesouro (contabilida- carcavões de' sua p,rópria exis- serpin.a dos mais obscuros' luga-
tas estrangeiros que conhece- car com todo o peso da .e�n'Prel- _ Antes àe voltar ao seu país, de). . . . . . . . ... . . 42,00 tência, se esquecendo do mara- res dos infernos, o ilude. E se

ram Paris, um dos únicos a t�da. �uma. das composlçoes do visitou seus amigos nesta cida- Tesouro (despesá) ,. 9,00 vilhoso cástelo que havia cons- encontrava entre os dois extre-
não gostár da cidade.' E' pouco l�vr? �oeslas as Senhoras Bra- de galega Mons. Anibal Mena Tesouro (tomada de truido, em tempos atrás, à sua mos. O prazer l'naterial o s'edu-
provável que Pedra Branca trou- sIlelras alude com humor a Porta, arcebispo de La AssUn- contas) . 10,00 bela amada. Quis, num vôo al- ziu mais do que o prazer nos ne-

xesse alguma carta de apresen- �:-ande �açada q�e. lh� .custou ción, Paraguai; declarou que a Ivone Lins 10,00 cançar' os 16P,gíquos trepidares voeíros, em .que se tiram os

tação para Filinto Elisio._ Mas, ao e:;sel famd�geradO �1�lOnaoflo, na- Espanha o impressionou pelos João Mattos 1.00,'00 do nada, do vago, do sonho. E, frangalhos das idéias até se for-
poeta poi:tuguês,seri� �rato, cer- que es

.

las d�amatIcos d?, aper- ideais religiosos que nortria� A Mara�ilha 10,00 no coração fez germinar o bara- mar uma frase, um verso._E caíu
tamente, receber a vlSlta de um

turas em �ans..� nas
..

Obras
seu governo, a ponto de conSI- Nagib FIlho • 20,00 tro sanguinolento do

. despreso da consagração para a enervan�
jovem brasileiro.. Felinto já sa- C?mpletas de FIlmto EllSlO tam derá-Ia a nação de mais pura Almerinda 'Oliveira. .20,00 para com as cousas mundanas. te, para � estéril e desgre-nhada.
bia que o jovem 'traduzira em b�m encon�ramos UI�a referen- formação cristã. Monsenhor Me- Nome ilegível 20,00 Correu ao encalço 'dá Dôr.

pro-.,
ilusão do passado, perdida. já

verso _uma p�ssageín da "Hi�toi- CI� �o po.eta port';lflu�s ao ,assun- �a Porta é descendente 'de famí-
I Bernadet Weikeit . 5,00 curou aquêle país do, mistério, nas ardentes areias dos desertos

re phIlosophlque dos etabbsse� to. .Manalvas, cle.n�las, h0l!-r� lIa espanhola., A. Z. 10,00 da ânsia, da paixão, do arrf}ba- da solidão e do esqueciment0. E
ments et àu 'commerce des Eu- e bnlho - E_ ma�s certa COISl- -x- Fco. Vieira 2,00 tamento, do tédio. Emar;mhou; voltàu ao passado. Encontrou-se
ropéens da'ns les deux mondes", nha,9ue eu nao. �Ig� -:- �orge.s VIENA, (N.C.) - Em número Alcides Ferreira 5,00 se por dentro do bosqu'e morfé- mais outra vez, frente a frente,
obra de Reynal, autor então em �poquentados �Ic.lOnanos - FI- de, nove mil, muitos rapaz�s pro-' Emir Rosa .2Ó,O'O tico da sua ,próprial alma. Entrá- com o castelo ruído de um so-

voga pelas suas idéias esclareci- lInto" odes �oraclO e .trou�� de cedentes da zona soviética, jo- M. ,N. C. 10,00 ra para o mundo da Dôr. Torná- nho findo .. E a Dôr deixára fie
das. Parecerá hoje uma 'extrava-' ovos. DepOIS. de mUIta dlfICUl- vens operários católicos da Aus- Américo Prates 10,00 r.a:se estético. Vivia a verdadei- ser espiritual. Viu-se então prê-
gância de mau gôsto traduzir etn dade con.se�uIU Borg�s de Bar- tria foram em peregrinação ao I M. Helena ,Rosa 30,00 ra vida sem pelo menos � pro- so aos tentáculos do famigerado
verso certo trecho .de uni,a "his- ros p�rmlssao'par� sa�r da Fran� .

santuário de Mariazell, sob presi- 'Cidália Guimarães . 50,00 fetizar. Numa voracidade. assom- passado morto. Tentou juntar 9S I

tória filosófica", mas"'haquela é- ça. Nao .pod,en�o Ir duetamente, dencia da Hierarquia; com eles Nilda Rosa Sousa. . 100,00 brosa alcal1çára o exuberante al- fragmentos das velhas torres do

poca estava em moda poesia di- ao Bras.Il, velejOU para os Esta- estava Mons. José Cardijn, fun�', tar da excel�a Arte ..Do seu pri- I castelo tétrico de uma pai;xão
dática, de que Dellile se tornara dos Umdos, on�e �ermaneceu dador da JOC. Ludwig Raàh, Total ..

'

I 27.245,00 meira e antigo amor, nada mais I arrebatadora e ,só encontrou ll1i-
na França uma das maiores figu- algum tem�o, so f!la�s tard� 10- chanceler e lider do Partido do I

, Mande sua esmola pará: tr�zia a não ser a.s saudades e seráveis ê_xtase� que o abaado·'
raso Também o conceito clássi- grando chegar a Patna. AqUl es- Povo, disse que a devoção juvenil I Em Florianópolis _ Prof.

M.,
alem de�ta o preCIOSO � a�erra- nav�m. Nao ma�i escutava aso·

C.O da po�sia de Filinto Elisio não perava-se �ma s.urpres� b�m de- à Mãe de D�us"assegur��a o êxi- Glória Mattos _ Grupo "Lauro d? am'.deto que dela propna ha- nonda_?e dos passaras ,alegr�,
era alhelO ao gênero. Borges de sflgradavel. a cI�cunstancIa de to de sua mlssao apostolIca. Muller". ' v�a h.erdado, a proteto_ra, a ex-, das ,.flores o perfun�e ele nao

Barros mostra-lhe a tradução. haver p�rmanecldo na França � . -x-- , Em.São José _ Sra. Zenir centnc�,,? so?�rana mae �a A�-I' s�ntIa e tudo 'pareCIa um pesa-
"Preparei-me a quvir o patriar- a passa.ge� pelos E.stados Um- LISBOA, (N.C. ).....,... Jesus con- Gerlach _ Prai:l Comprida. t�: apor espmtua,l. E. assI.m VI- dela, uma fad.Iga de uma �onga
ca da poesia portuguêsa -

es-I
dos f�zI�m-no suspeIto de co�a- fiou a doze operários a conquis- VIa s�bre aquele. c�u Ilummado e penosa cammhada

.. Q';lena ia-

creve êle - com a fránquesa bo�aclO,�lsmo co� Napolea�. ta do mundo; aeora as juveniu- .= �_.' �os ·YIv�ntes e otImIstas. �le sen-Ilar
ao �u�do, quena .ll�flamar

não vulgar 'de que é dotado, di- FOI pre:;o n� BahIa e transferI- des operá,rios' devem reconquis- tIa ? fIrman�ento cr�veJadQ de de seus IabIO� o .verbo drVIJlO das

zer-me' que rasgasse a papeleta. do para o RIO. '

.'
.
tá-lo.· Com estas palavras o nún- .

Par"-.c.-paça-O e�tt�Ias, sentIa o sorrISO da lua, palavras e so VIa na sua frente
Oh! pasmo. Oh!, riso que ainda

.

cio apostólico, Mons� Fernando! . I
_

senha o calor abrasante do sol almas errantes, es_pectr?s que,
me acompanha. Diz-me depois liA paz buscava Cento, exortou 1.500 operários e go�aya com a natu;ez� e!ll seu vagavam numa fna noIte, sem

de reler que acabe, .que achava Nos patrios lares pertuguêses a atentar pàra o TEN. �AUlO CARDOSO d?mmIO. C�mo u�� agUIa el� su- pode:em ver,se ao menos. E

bem traduzida e que os versos Achei por ,mtmos '''grande
..
escândalo da separação e . bla ..

'. s'l!b.la e Vls.It�ya, tacI�ur- n�quele ,aband.ono, �ego de de·

e,ram bons." Animado pelo es- Ferros, pe�ares" . eptr.e Cnsto e os trabal.�adore�"; SENHORA n�, o_mfIm.to da� �delas, .da ms- sespe�o ele qUIS se lIbertar. Er�
tImulo do mestre Borges de Bar- realIzava-se uma reumao naclO- participam' aos parentes e' plraçao. Tnste VIVIa e tnste en- t�rde. A natureza tambe.m �e fa
ros não sómente terminou a tra- Dentro de poucos meses, po- naI da Juventude Operária Ca- pessôas amigas, o na�ci- frentava a t�do e a tod9s. E ZIa escur,a e se� a luz cI�tIlante
dução como se entregou a outros rem, em' outubro de 1811, era tólica, que o núncio qualificou menta de seu filho tudo o narcotI�a�a, o desl�mbra-. das. estrelas,. sen� o �orrlso da

trabalhos' )poéticos, com' maior publicada a decisão judiciaria de "vanguarda de um mundo no- Paulo Fernando Cardoso va. Sempre so �le . cammha�a amIga lua. VIU-se enta? aco�ren·
ardor. Durante todo o tempo que o inocentava. Mas como não vo". ocorrido dia 4-5-54 na Ma- numa comunha.o mcons�ante tado lias p�redes, semI-ergUIdas:
que permaneceu em Paris pare- lhe estamos. escrevendo a bio- -X---' . tenidade Dr .. Carlos .Correa co� a �esc,onhe:lda sensaçao do do seu p�ssado. Pr�c��ou ,su�
çe não ter deixado de frequen- grafia, apenas assinalamos 'as ' ZARAGOZA, Espa'nha, (N.C.) 'Epolis., 5-5-54 maIS a�em: �qu,ele ser �esolado, companheIra, seu pnm�Iro am.iI
'tar o poeta português, ao qual' circunstâncias que o tornaram _:_ Para a canonização do bem- na .�als �IVlda das. ':_lda.s, . na e nao a ençontrou maIS. 0 seu

se lIgou por verdadeiros laços de o primeiro poeta brasileiro a fa- aventurado José Pignatelli, es- maIS sentIda da� .exlstenclas te- p�nsamento em vez, de alcançar
amizade a ponto de mais tarde, zer, por assim dizer, vida literá- panhol, a 13 de jun4o, os sindi- ve � quecl.� vertIgmosa d�s al�u-' Mmerva' e seu poderes, c;hegava
de regresso ao Brasil, ter-lhe en- ria em. Paris, arre".atamos aqui catos' de Zaragoza pre,p..am um • PLACA" 81J'1Lft'1CA8. ras nun� dIa. -. Sen�ado _a beIra I frente a .Eaco. � . d.esespel'aei;�:
viado auxilio financeiro. Ao mes- estas notas sôbre uma existên- relicário de prata dourada com 1IIIIr .., dA "ogIAi.ra do c�mmho da Imagmaçao, com arrependIdo tateIa amsa as Vl .

mo te,mpo aproximou-se de Del- cia bem romanesca de molde a pedraria, esmalt�s. marfim e pé I) .:I 11 u '1<:; maos envoltas nos cabelos, os· guentas pa�edes que. o s�para)Jl '<t;

We, cu.ia obra ,admirava. Duas tent�r os biógrafos. (Agência de ébano, que conterá as Í'<illi- MMlcstIe 81D1l1ar •• tr... ��h.os pousados. no choro mela�-I da verdadeIra Arte, da Dor, - o

visitas lhe fêz Borges ele Barros, NaCIOnal). quias do novo santo, para ser, tuNat.....nu.. ...olico, de um rIacho, com o peI- Passado.

e Cinem�
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•

Terrenos na Vilallorida
(Estreito)

.. �. .......,;. "I·.,

A CAPELA
. DA "MILAGROSA

VIRGEM E MARTIR SANTA FI

LOMENA, EM PRAIA COMPRI
DA, ,NA CI�ADE DE SÃO JOSE'

:'vIAGN,IFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JURO$

Oportunidade especial para aquisiç�o, com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLORIDA.
Lugar alto e saudável; e toda facilidade de condução.
Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorizaçãp
imediata.' .

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ds concessionários DE SOlO protegem 'o seu ca�inháol mante�d0 esfoques de peças
a pes- e prestando eficiente assistência de, serviço, ,uma garantia de, parmenênele máxima na

-oa que entregar nesta Re-
O ,CASO DO EMPRESTI-, '

estrada, com um máximo de econcm!e,

Mõ À EMPRESUL
' _rla_c_,ã_O_, --,-

«
� �--------------------,;.-----*

f�r:�:j�:n;rS�!;�����:ISerá·· criado o Conselho Pressão Poutica11s, segundo a qual oBSD· ,
,

I
���jetoV���oauf�ri!�ao ��" Superllllor' de ,POII·c·la ,-'-
vê:n� a garantir

, U121 em- ,Mal acaba'yamos �e c.i- eem Bocaina do Sul, t�n I
rido _indu,strial. não se .CUfi

pfest�mo de 50 mIlhoes de (_, tar as pressoes
. eleItora!s to�\ multar em dez�nas ue v�u, as eXI�enclas do .trinta-

Icruze�ros que a Empresul JA' ELABORADO O AN- problemas policiais em ge- "colocados sob a orientação efetuadas por, interrnedio milhares de cruzeiros a nano mampulador das 01'·

pretende contrair com o TEPROJETO DE REFOR. ral. técnica 'do D, F S P e não do individuo Julio Malin- um industrial de olaria -" dens udenistas, que eram

Banco do Brasil. Nessa no- MA DO DEPARTAMEN- terão mas a denominacâo verni, novos casos nos che-I fornecedor de tijolos para de fazer 'o conceituado ho-

ta o jornal pedia sôbre o TO FEDERAL DE SEGU- Seis regiões no país de "Policia". "gavam ao conhecimento, e a construção da Igreja de mem de negocies não C0n�·

fato explicações da Asso- RAN PúBLICA Para efeito de localiza.
muito mais repugnantes ] Nossa Senhora da Boa Via- parecer à reunião do P., D.

ciação Comercial e Indus- ção das Inspetorias Regio- Crédito especial para
aindát \ gem, padroeira daquele C.

trial 'de Joinvile. Sendo o RIO, (A.N.) _ O Depar- nais de Policia Maritima, as despesas
Sabedores 03 d.rigente: distrito. O motivo dessa (Do "Jornal da Serra"

sr. Adhemar Garcia t� pre- tamento Federal de Segu- Aérea e de Fronteiras,
,

o Para ocorrer às despesas
da U.D.N. l?cal dei que no ,opressão foi porque o refe- 'de 27 - Maio - 95"1)

sidente dessa 'pres igiosa rança Pública,' que' no Dis- país será dividido em seis com a reforma do D. F. S. domingo próximo iassado

entidade classista, ac�a- trito Federal tem a seu regiões, podendo
.

a União P., o Poder Executivo abri-
seria reorganizado () due

mos oportuno indagar- e
cargo os serviços de poli- atribuir ao,s Estados a

'

M" té d J t·
torio do, P.S.D. de Bocai

da verdade sôbre aquela
ra ao 111IS �no a us Iça 'na do Sul, na .vespera par

da e segurança' pública e orientação e fiscalízação e Negócios Interiores' o
noticia. S. S., assim se ex-

no território nacional os dos serviços. ,Todos os Ins- êdit
.

I d 50
. lá foi mandado o iamige ..

pressou sôbre o assunto: t
cre 1 o -especia e mi- rado Heraldo Arruda, au-

_ "Li em Florianópolis serviços, de polícia mariti- ue ores em disponibilidade lhões de cruzeiros. xilíar interino de fiscal (la
ma, aérea e de fronteiras deverão reverter ao servi- A grande inovação na

a nota publicado pelo "Jor- vai passar .por unia refor- ço para terem exercicio nas reforma da policia é a
Fazenda Estadual. E"sG

nal de Joinvile" e procurei ma básica. Inspetorias restabelecidas. criação do- Conselho Supe-
funcionário ,PÚllÍ1CI), ali

informar-me a respeito., Nesse sentido já se en- Distrit F d I t d
.

d P li
. - chegando, procurou cs CIJ-

1 fi o e era, o os 1 rior e o reia como orgao
Assim é que, ,falando ao

contra em mãos do .Presi- os serviços policiais man-l de controle das atividades
merciantes � industriais da

presidente da Comissão de
dente da República o ante- tidos pela Prefeitura serão I policiàis. '

' sede do distrito. filiados no

Finanças da Assembléia
projeto de reforma, enca-

Partido Social Dernocratt-

Legislativa, 'deputado YI·
minhado ao Chefe do Go- co, e os intimou a.não C'Qm-

mar .Corrêa, pedi-lhe escla- parecer a reunião, sob I)E'-
vêrno pelo Ministro da Jus-

r�ci�'ento _

a respeito. Veri� tiça sr. Tancredo Neves.
na de ,ser�m multado.s. Mas

fIqueI entao que a nota fOi '

P t..
-

' os pessedlstas, no dIa da -----' -------......._.__ --"-

fundamentada numa infor- I
,

ar "CIpaçao reunião, lá se encontnwam, 'TRANSPORTES AÉREOS CATAIÜNENSE SIA.

Ipação inteiramente inveri- Orgãos int,eressados porque sabem qne não são ASSEMBLÉIA GERAL EXTRaÚRDINARIA

dica. O projeto em apreço obrigados a pagar multas Conv'oca�a-o·
' '

ainda não foi submetido à O D" F. S. P. será inte· JOÃO DOMINGOS DA SILVA E SENHORA', ilegais, confiando ainda r,a ,Y
votação do plenário. Envia· grado pelo Conselho Supe- ,

' E, ' ,justiça de nossa terra. Es- Na' forma dos 'estatutos e de acôrd� 'com a lei vi-

do pelo govêrno ao Poder rior de Policia, as Superin· ,EMMANOEL PAULO PELUSO E SENHORA sas pressões desse tlscal gente, convocamos os senhores acionistas desta Socieda-

Legislativo, foi natural· tendências 'de Policia, em perseguidor e mesquinho de para a Assembléia Geral Extraordinária que se rea�
mente encaminhado à Co- nÚll].ero de cinco, as Dele- Com�nicam aos �eus parente;> e pessoas, de suas re-' mostram, claramente, que, liúttá no dia 10 de junho do corrente ano, às 17 horas,
missão de Finanças para o· gacias Regionais em núme· laç'ões o contrato de casamento de seus filhos NORTON os dirigentes da U,D.8. la· na Séde Social, à sua Felipe Schmidt rio 14 -'--' sobrado,
pinar a respeito. Acontece ro de cinco e os Serviços E JANDIR.f\..' l' geana estão vendo a derro- nesta Capital, com a seguinte ordem do dia:

que mal tinha' o projeto Sociais.
' --:-,,-. ia fragorosa que '1S espl�ra' 1) Verificação de aumento do capital ',s�Cial;

chegado às mãos do presi· Cada um desses órgãos ' NORTON ,E' JA�DIRA :
'

a 3 de outub�'o pl'Lximo 2) Reforma dos estatutos; ,

'

dente da referida Comis- terá as suas atribuições es· \
'\ vindouro. 3) Outros assunto's de interesse social:

são, já um deputado ud�· pecifica�. cabendo ao CSP, I: I,: - CONFIRMAM Esse mesmo Heraldo M'- , Florianópolis, 26 de Maio de 1954.

nista encamInhava requerI· a ser criado, apreciar os , ruda, quando da organiza- João David F'erreira Lima Diretor-Presidente

ll1ento 'à l\Iesa pe�indo ur- casos de deontologia e os 'Florianópolis, ,31 de Maio (1I� 1954 .. /,�'.. , ',-"é', __�
-ção do diretorio do P.D.C. Luiz Fiuza Lima Diretor-Superint'el1dente

,-

o ESTADO

União. Social
Trabalhista

"Embora para as e- gencia para a votação do
leições à Assembléia Legis- projéto. Pretendia o

gover-1lativa os dois partidos de- no, pela iniciativa deste de
vam concorrer com chapas putado, que projéto de tan

próprias, o acôrdo prevale- ta relevancia fosse votado
cerá em relação às eleições e aprovado sem nenhum
no Municipio de Joinvile, exame, nem tempo mesmo

sendo organizada também para que a Comissão de Fi-
,

.uma chapa comum de can- nanças desse o seu, parecer.'
didatos à Câmara de Ve· Naturalmente o PSD não
readores e sendo indicado poderia concordar com is:

igualmente. um c'andidato so e votou contra o reque
comum áo cargo de Prefei- rimento de urgencia. O
to. Nesse pleito o PSD con- que foi rejeitado pela As
tará também COOl a ala ude- sembléia, com os votos do
nista chefiada pelo sr. Ar- PSD, foi, pois, o pedido de
noldo Luz e da qual faz urgencía e nã� o , pr?jéto,
parte o atual vereador ude- que como se ve nem siquer
nista sr. Gustavo Schos- -entrou ainda em aprecia
sland. Para o Municipio ção. Tratando-se de um

ainda não foram escolhidos projéto que envolve um

os candidatos. empréstimo de considera-
vel quantia, pela qual fica-.

O CANDIDATO DE JOIN- pá responsavel o Estado,
VILE À ASSEMBLE'IA justo é que os deputados

Nos meios pessedístas desejem examinaria o as

locais tinha-se como certa sunto com vagar e cuidado,
a indicação do nome' do sr. tanto mais tendo em con

Adhemar Garcia para can- ta que' a precipitação na

didato por Joinvile à As- aprovação de um projéto
sembléia Legislativa ou semelhante, tambem rela

'mesmo à,Câmara Federal, cionado com empréstimo
visto ser S. S., sem dúvida, .à Empresul, teve resulta

o nome mais expressivo do dos desastrosos, com� to

Partido neste Município. A dos sabem. Quanto a As

respeito esclareceu-nos o ,o.dação Com�rcial e Indu�"
entrevistado: trial, que presido, nada t.em

"

_ "Na verdade os com� que ver com o assunto,
I

panheiros e chefes do meu uma vez que o governador
Partido muito instaram pa- não nos consultou quando I

ra que aceitasse a indica- enviou o projeto á Assem

ção de meu nome. Não me 'iléia. Aliás, se tivesse .con

foi possível, porém, aceitar sul�ado seria �ambem p�r
a honrosa distinção. E' flue méra Iormalídade, POIS
meus afazeres particulares em oportunidade anterior,
não me permitem sair de quando se reumram em Ja

Joinvile. E pela considera- raguá as classes conserva

ção que devo aos meus doras para ex�min�r .0 as-
,

companheiros de partido e sunto da energia elétrica, a

ao eleitorado do PSD não Associação levou ao con

poderia' disputar um mano clave varias gestões, às

dato que ficaria impedido quais o governo não dis- I
de exercer. Levei, porém; pensou a menor considera

à convenção o nome de um ção, tendo resolvido o as

valoroso correligionário, o sunto exclusivamente de
, dr. 'Heitor 'de 'Aleticar Gui- acordo com o ponto de vis

� l:l�'ã�s Filho, �u�,,��i. aliás, ta pessoal OOigo:�rnador.;
, âcolhídc com muita: símpa- com os resultados que ai

tia e que, estou certo, me-. estão."
I

recerá o sufrágio de nosso (Da Notícia, de Joinví-

eleitorado, pois com sua I le).
'

mocidade,r ínteugencía ati

va, idealismo e dedicação
às acusas da coletividade,
sem dúvida muito- poderá
fazer no Legislativo Esta- Perdeu-se um anel de en-
dual em beneficio de, Join- genheirgo;---. \
vile e de Santa Catarina". Gratifica-se' bem

Perdeu-se
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I
na' produç'ão de

caminhões espeelelizcdcs

"

CONFIRMANDO
SUA llDERANCA

, , I , _

.'

Motor V-S ECONOMICO, com câmara de

combustão hemisférica, assegurando a máxima

eficiência térmica, através do, melhor

aproveitamento de, cada gôta de combustível.

'Motor V·S ECONOMICO, compacto, de

maior potência e fôrça de torção, e co� a

ideal simplicidade de desenho para serviço.

° t1sdicional material Chrysler da mais .

alta qualidade '_ Cabines mais amplas ..

com maior visibilidade, dotadas de

assentos e encostos ajustáveis; para acomodar

1Il0toristàs de qualquer estatura.

10VOcaminhão
EFICIÊNCI,( 'TRlPLltc:';' <",

.
_" '. \

Eficiência térmic.a {combustão}
, Eficiência volumétrica (respiração).
Eficiência mecânica (trabalho) com

que Chry.ler reafirma a supremacia
de .ua engenharia. ,

ECONÔMICO. EEE ��v .

i

r-
I
I

�,<f)�(3�
1.Brasmolor

S.\O BERNARDO DO CAMPO. EST, SÃO PAULO

,GUARDA-LIVROS devidamente, registrado e/fire-"
,

cínio de 20 anos em Comércio Ind. e esp. em ma

dei.ras, procura colocação, aqui ou no Interior' pa
ra diversas firmas. OH, a este Jornal, sob

GUARDA-tIVROS

18AHCO
de CRfl)lTO POPULkK

I'

� AGRi�OLA' .> I I

". RM.ad�,16 I'"

FLORIANÓPOLIS - Stó.. e6��rlnô,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

O ESTADO
---------- ---

-

CLíNICA Df; OLHOS - OUVIDOS - N�RIZ E

Indicador Profissional DR. GUAERREIRO
I c, OS" '. I Dr. fanstai Bras·ll' o E S T A D o Chefe do Serviço de Ouvidos -: Nariz e GargantaM E D I � .

do Hospital de Florianópolis.
,

, i ESPECIALISTA EM DO-: ADMINISTRAÇAO A clínica está montada com os mais modernosMÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO DRA. WLADYSLAVA,
ENÇAS DE CREANÇAS. Redação e, Oficinas, à .rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeC"AN'TIÇA-O CHEREM', W. MUSSI '

CLINICA GERAL
I
Conselheirn Mafra, n. 16Q ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operaçao)i.

D 10' Tel 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e
- MÉDICO - :

CURSO NACIONAL DE ! e CONSULTAS: as as. 'Diretor: RUBENS A.. inflamações do Nariz e Garganta)CLlNICA DE CRIANÇAS t DOENÇAS MENTAIS UR. ANTONIO DIB 112 horas.
RAMOS. lONISACÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoA D U L TOS

Ex-diretor do Hospital I ' MUSSI Geren te: DOMI'NGOS F, DE para Io;i�ar Medicamentos (Tratamento de dores deDoenças Internas Colônia Sant'Ana. I __::_. MEDÍCOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeca e Inflamacões da Garganta e Olhos. E'Tl muitosCORAÇÃO - FIGADO
Doenças nervo,", e men-

.

CIRURGlA-CLlNICA S�t.mb," n. 13. Representantes, casos são ,vitadas as operações das -Amigdalas
'.

RINS - INTESTINOS
tais. GEkAL-PtARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesTratamento moderno da
Impotência Sexual.

Serviço completo e' espe- ra, Ltda.
.

e inflamações dos Ouvidos)SIFILIS
Rua Tiradentes n. 9 DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)I

' .

R 'I'ira-
. '

c ial izado das

A Ih RECEITA d

Consu torlo, - ua
Consultas das 15' às 19

SENHORAS, com' modernos A D V O G A DOS - f)0 andar. REFRATaR,. (Moderno pare o para ' e:lentes, 9:
horas. .

'I métodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 Rio de' (OCULOS)BORAlHO: FONE: 3415.
. tratamento.

_ "Janeiro. jLAlVIPADA 'de FENDA (Verificação" e diagnostico de
. Das 13 às 16 horas.

. Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA _ HISTE- DR.. JOSE. MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos)Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito: ! P.O _ SALPINGOGRA�IA ROS VIEIRA '

' Rua Fel ipe de Uliveira, n. INFRA VERMELHO- 2.276 - Florianópolis. 'rEL. - 6245. 1- METABOLISMO BASAL I ._ ADVOGADO _

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

I Tel.: 32.9812 - São Paulo Pulmãõ e EsofagoDR. ROMEUBASTOS DR.' MARIO WEN. Radíoterapiap o� _ondas Caixa Postal 150 - Itajai ] ASSINÀTURAS Consultôric: Visconde de 'Ouro Preto 2 (Altos da Cá"I,. curtas-Eletrocoagulàção -I - Santa Catarina -

N C it I

I
. Belo Horizonta .

PIRES DHAUSEN. Raios Ultra Violeta e Intra
_

a api li
- MÉDICO' -- cÓNicA MEDICA DE I Vermelho. '

DR. MÁRIO LAU- Ano Cr$ 170,00 Residência _ Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365
Com prática mi Hospital I ADULTOS E CRIANÇAS I Consultório: kua Trajano, I

,
Semestre, _Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tarde."",

,"'011sulto'1'I'O - Rua João' D. J, l°. andar _:_ Edifício do RI.��O,,�,,:_,.. No Interior
�

das 2 horas em diante no ConsultórioSão Franclsco de Assis I' na v

'C $ 200,00.Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769. I Montepio. '-e, Ano r

OJaneiro
'. Consultas: Das 4 às 6 hO-1 Eorá-.o : J?�s 9,às 12 ho-

DR- CLAUDIO
.

Semestre Cr$ 110,0
ras, . ras - Dr. MUSSI. I An!lncios. mediante con-CLINICA . MÉDICA

BORGES. F.esi,dência: Rua Esteves I' Das 15 às 18 horas ..:_ Dra. . tráto.'CARDIOL�GIA
.' J ún ior, 45. Tel. 2.812. MU�SI., • I' ADVOGADOS Os originais, mesmo nãoConsultório: Rua, VItor

I ,�Residêolcia: Avenida T'rom- Fõro em' geral, Re'�ursos publicados, não serão devo1-
Meireles, 22 Te!. 2675.' , OLHOS OUVIDOS - powsky, A.

'I peran te o Supremo Tribunal vI,do".. _ _H
,.

. S gundas Quar� NARIZ E GARGANTA I Federal e Tribunal Federal A direção n,�o se. respo�.orarios: e '.

I '" R
'

sabiliza pelos conceitos em1-
.

-

,--- lúe ecursos.
.

'tas e Sext� feiras:
DR. JÚLIO DOIN

ESCRI:óRIOS . "

tidos nos artiaos.essínados.Das 16 as 18 horas.
.' VIEIRA DR.. ' NE\VTON

,

FlorianópolIs _ �dlflClO __ ....... u_ ..: u.�Residência: Rua FelIpe I
D'AVILA São Jorge, rua 'I'rajano, 12

'nformAçõe�Schruldt, 2::1 - 2° andar, I Especialista' em: Olhos - CII�URGIA GERAL
-- 1.0 andar -:- sala 1". , .

u
TI 3 (O') ;

�
,

RIO de Junebro - F;dIfIClO;'pL 1 -. e, .
I -.

Ouvidos - Nariz e Gar- Doenças de Senhoras -

Borba Gato, Avenida Antõ- uteís . t.

Dr CarloslF -EngelslangDR. \VALl\IOI\' Zu- ,�Hnta. Pl't;lctoIOgi�lédiC!letricidade nio Carlos 207 - sala ��08. � �c �
,

•
• •

.

Receita de óculos.
Consultórro : Rua .Vítor DR. CLARNO G (;) leitor encontra�i, nes-

Médico dos Hospitais Americanos e da Forca
MER GARCIA

Intra-Vermelho,
Meireles n, 28 _ Tetefone:

•

ta coluna. Infor�aço.. que
Expedicionária Brasileira

_Dsplomado pela Faculdade
Ultra-Sonoterapia - Ne- ,1�07.'

\
GALLETTI necessita, diàriamente e de

.
_ MÉDICO _ OPERADOR _:_ PARTEIRO

Nacional de Medicina da
ADVúGADO' uuediatu;

ID d S h C" P t O _

'1 I l'
-

Consultas: Das 15 horas -

,

-

oenças e en oras e rranças _ ar os _ peraçoes

.

Universidade do Brasí .'u Izaço,es.·
em' diante, Rua Vitór Meírelles, 60. O Mais MOderno e' efici'€nte Tratamento e Operações

Ex-interno por concurso da . Equipo de Oto-Rino
'

FONE 2468 T I' f ne d d d S h
Resrdenc ia : Rua Vidal .: .• JORNAIS, e e o

as oenças e' en oras
Maternidade-Escola (único no Estado)

'tarnos - Telefone 3.422.

I
- Florianópolis - O Estado '. ,'......... 3.022 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-

. IServ Iço do Prof. Octávio
Rua - Vitor Meireles •

A Gazet•.. ; •.•..•. 2.65' turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidada,
Rodrtgu.. Lima)

22 DR. Dill CREREM ,
-

DI'''. da .vTarde ..• 1.579 I insônia, impotência e frigidez sexual em ambos o, se-
Ex.tntern. do Serviço de n. .

ADVOGADO Díârí« da .ManhA •.. 2.463
xos _ 'I'ratamento pré-nupcial e pré-natal.

Cirurgia do Hospital Horário - 9 ás '12 horas
d 20UI O I d d d

Causas cíveis, comerciais, A Verda e ..... :.... perações especia iz as o ouvi o,
-

nariz, garganta,
I. A. P. E. T. C. do Rio de

- 16 ás 18 horas.
Ofi I 1 Z 688 Icriminais e trabalhistas. Imprensa . c. .,'.

'. sinusites, po ipos, desvios do septo (nariz) labio partido
Janeiro FONE - 2.675

HOSPITAIS _ Operaçõe, de herríias, apendicites. ovário, utêro,
Médio. do Hospital de

Residência: 'I'ravessa Co.,ulta. popula...
De C",ridad.: hemorroides. adenoides, hidrocéIes. varícoceles e

Caridade
Urussanga 2. - Rua NunesMachado', 17

(Preveder) '

•.....• 1;314 '

.varizes, eléfantiazas.
.DOEp..�ÇR,ATSO·�Eos::n�Oç�i� Apt.102. (esq, Tiradentes) _ sobra- (PortarRia) ..... : ... ��083361 C I'R U R G I A EM ,G E R A L

-�

I 3 Nerêu amGa. . . • •. (I. fratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,
�on s : 'Ruo Jô"o Pinrn ".'11; DR. VIDAL

,

.io - sa a .

,Militar 3.157 hemorroide, com 6 injenções, "m dô,
da, 16.00 ., 18.1'"

CLíNICA DE CRIANÇAS .

São S.b••ill. (Cu. -

OPERAÇqES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)
horas.

CONSULTÓRIO _. Feli- �'. Miii'ii:'�' ��-
-

'-.:i"fc;'." � I de S.úde') ..... '. 3.153 Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula e

Pela' manhã lIt.'nd. .........-.....
K h I M'd d n t r •'d 38 D H I4g' ec e e

aterm a e· ou o
intestino - Tubagem duodenãl.

diàrlamen'e no n.· pe Schm>!,.
4 r. ' aDS Lo OD '. I C.rIo. Cmea ... 3.12.1 :ratamento d. Slfilis pelo processo .Americano, ,mais

pital d. Caridad..
.

C�NSULTAS - 1)..
dRURGIAO DA CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO CHAMAD�S UR.

m<ideino. em 3 ou 15 di".
Re.idência: '. ' ,,6 hor....

. I Com eslágio na Clinica Cirúrgica da Faculdade I GEN'l'ES
.,' •

['échica única no mundo pa"a o tratamento do Heman-
'

"
Rua: General Blttencourt Residência: Ten�nte SIl-1 de MedI'roina da Universidade de São Paulo.

.
.! Corpo de :Sombtiro8 S.U

I gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, ,
com

,_

't' d S iç Luz (Recla·
10 .

n. 101.
I veira, 130 :Viagens de aperfeiçoamento aos hOSpI aIS· e. erv ?

2404., 0% de cura. .

_

.

T 1 f
.

2692 ONE
.

3165 M t 'd' B s AI'res I maçoes) 1eceüa de oculos _ Tratamento e operaçao das doenças
e e Jllle: . • F -.. l on eVI eo..e ueno. .

1 P li i (S la. C"mls- _
_

). '. '., --'
,CIRURGIA GERAL - PARTOS - DOENÇAS pE o c.a a. ' / :los olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,DR. ARMANDO VA·/UR- ANTÔNIO MO- SENHOR�S .' A 8�rlO) ........

:.
2.03f

ETC.•.LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGAO Operações de: Aparelho. dIge.s!Ivo �stomago, I Pohcia (Gab. D�� \.TENDE A (tUALQUER HORA DO DIA E DA.

.

intestinos reto anus etc., VIas bIlIares (veslCula) .- � Irado) ..

:
..... ,. 2.5S-i

NOITE
� .MÉDICO:-: n'- 'A arelho' gênit�-urinárió masculino e _femi�in?, rms COMPANHL�� DE Consutório: Rua Deodoro, 35 _ Tel: 2784

nos Servi'" de CI!nlCa I. CIRURGIA TREUMATO-
'b P'g próstata útero ovários operaçoes plashcas. I, TRANSPORfB R"idênci., Rua Bocaiúv�, 210f�ntil da As!istêncla .�um- LOGI� eXl

�i'rurgião da gla�dula ti;eoide. 'Cirurgia do cãn-I A�RE.Oclpal e HospItal de Caridade, Ortopedia
T' t I g'a .'

. TAC .. .. .. .. •• ... ::.700tNICA M�DICA DE I "

J
-

P' t 'er. rauma o o I . I
.

C C i d S 1 2500
CL . ConsultorlO: oao In o,'

At d das 8 às 10 e das 16 às 18 horas na a�. ·l'uze ro ou.... ,CRIANÇAS E .ADULTOS 18..
• .. ;a de S��d� São Sebastião. dàs 10 às 12. e14 às 16 ho· Panair ..•...•...•• -i�- ,A�ergla Das 15 as 17 diAriamente.

,. ,R�H'l�ndo Machado nr. 6. (PredlO do InstItu. Varilr ........•....ConsultoT/o, Rua Nun" Meno' a�. Sábado. '�sn':ar��ilit.\",l)" Djalma Moellmann).
.

LóId. A're•.. ,..... 2.402 RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇAMachado, 7 - Consultas das Res.: BocalUva 185. g. ,. ',l . .

• Real .......•.•.. " 2.338 Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO
15 às 18 horas. Fone: - 2.714. ,--- ---

-'/ Scandinavall •.•.•.. �.500 Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, São Se-
Residência: Rua Marechal

HOTtlS ' bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-Guilhp.rme, 5 - Fone: 3783.

DpRR·ISHCOE. NpARRIAQISUOE �armacias de Plantão LM·u.�ellt'l'c' .\ •.•.......•.•........ 22:��� mos apenas para movimento de passageiros. ".I
• As escalas em S.' Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não

DR- I. LúBATO .

:W:nICO MetropoI :.!.l47 ",ejudicarão ° horário de chegada no RIO (Ida) eFILHO I Mf:S DE JUNHO
La Forta .. '.' . . . ... 1.3%1 SANTOS (Volta)Operaçõe$ _.:.. Doenças 5 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - .R�a C5cique ....

'
•...... !.«� ITINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO

O...nça, do :�r�:e'ho ,,,"pi. ,de Senhor., - CIinica de rrajano.
.

.

R a Tra Central ..........• 2.011 •. NO M1lS DE MAIO DE 1954TUB���JLO�E Âdulto�
.

6 Domingo - Farmácia Catannense --: u .

Eotrelà •.......... 0.171
IDA V O L T AR}\'DIOGRAFIA E RADIOS· ':Cur'so de EspéçialisaçSio jano.

,.

N t na'.- Rua Ideal ....�........ �.,fj59
L

'

COPIa DOS PULoMóES
.... "

1 d S"'d 12 Sábado (tarde) - FarmacIa o ur
-

ESTREITO Florümópo isno l'fóspita os erVl nns "

I D8CI'rurgia do Torax Trajano. .' , .

N t
'

Rua TraJ·ano. DillQue •••••••••••do Estado 13 Dommgo _ FarmacIa ? �rna -

,

Formado . pela
. �aC'�l�a.de (Servico <!I) Pr'of. Mula- 19 Sábado (tarde) -_ FarmacIa Esperança _ Rua

I
Nar :onal de Med.JCma,·,T1sI9-:, ..

'�
,

f
.

'-

'd -, dp Andrade) . Conselheiro Ma ra.'
'R C 19/'6

logi:;ta e T.jsiocirurglao . � I
no' .

_ 20 Domingo _ Farmácia Esperança _ ua on. ,

Hospital Nerêu Ramos 'CL)nsultas - Pela manha

D�cola p.lllml.r·18 1/7
. -

I' C 'd d selheiro Mafra.
, . ,,"R F Ii&l I OCurso de especiaJlzaçao pe a

no H0spital de' arl.�. 26 Sábado (tarde) -- Farmacla da Fe - ua e-
OBS,: ':- O Itinerário supra está sujeito a alte-S. N. 'l'. Ex-i�ter'1.o e Ex-as-, "A tarde, 'das 15,30hs. lipe Sch�idt. , ;/

"

F I'! Adventista >'açã.o sem prévio aviso.3istente .Je C.lrurg�a�o �of. em diante no' consult6:rio, 2'it llomingo __::- F,armácia da Fe _;__ Rua e Ipe
Matrít!ulas Aberttll Horário de Saída:UgO Pmhelro \.lUlmaraes

had'7 h 'dt' .,' ;,,;,
.

de Florianópolis às 24,00 horas(Rio). á Ru� N'!1nes �ac o •

.'
Sc m6 s'ervi�ci ��o-t�frl�:���rá efetuado pelas farmácias· CJrsos: Primário e Aci-

do Rio de Janeiro' às 16,00 horasCons: Felipe Schmidt. 38
.
Esqll.na de Tiradentes. 'i'e:.

M 'dern'a Sâ'nt'a' AntÔnio e Notunh, situadas às' ruas mlssao. Para mais informações dirijam-se à- Fone 3801.. !

2.766. ',JO�O Pinto é"_'Trajáno. .

, '" Rua Visconde de Ouro EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKEAtende em �ol'a rnarl!ada'l Resi(1ên�ia - La . Porta I' A pf{�sente tabela não _podera s�r .

alterada sem
Preto, 75. Rua: Deodoro _ Caixa Postal n. 92 _ Telefone: 2.212Res,: Rua Sao J()rge 30 -

Hotel. prévia autorização dêste D?part�mento.
_.

. ___:_.��_":" �_':""' " .Pon e 2395. .

_, ,

,
.

, :;)OENÇAS DO APARELHO .DIGESTIVO
JLCERAS DOESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.

DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

_Dr. Miguel:Nunes Ferreira
RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,

ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N° 18, '10
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - PIARIAMENTE.

CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU
DA NOITE NO CACÚ!5UE HOTEL, A RUA FELIP

SCHMIDT.
.

Navio-Molor «Carl Hoeocke»

Itajaí Rio de Janeh'o Santus

15/6
27/6

6/6 8/�
21/6

.

14/6
26/6

BAR E SORVETERIA

AMERICANA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,no momento não queríamos ração e, visto o êrro hou

sacrificar alguns remadores ve a necessidade de substi-:

com os quais poderíamos tuir o Chicão. Urgia quanto
ter competido. Assim le- antes reorganizar o conjun
vamos considerável desvan-l to para o "Junior" do AI

tagem pois competimos em I do". Aí é que surgiu a de

um páreo a menos do que preciaçâo da guarnição. O

o nosso maior adversário, I
conjunto foi reorganizado

o Aldo Luz, " na véspera da regatá, com

O 3° páreo, "out-rigger" I Edson, Kalil, Eelarmino e

a 2 com patrão foi o menos Chierigíni.> ,

interessan\e de tôda a re-I Ora, Kalil foi um herói,
gata. EII?o, Cordeiro e Sa- com a mão em estado las

di, campeões neste tipo de I timável, e Chieriguini des

barco, invictos aliás, vence- treinado como estava, não

'riam qualquer dupla orga- seria possível ambicionar.o
n'zada aqui na capital, no 1° lugar.

:2�:n�����;:�?=�:�!::f,�,:�:,::iE:;:� I S mana LI·tera'rl·uque sabíamos nor intermé- va, ganhou com facilidade.

.

dio dos próprios remado� Nosso "rower" portou-se
.

,

'

.

dores Silveira e' Vilela, que com brio, logrando o 2° I UMA 'IIESTAÇÃO" DE I éa � . interpi.et�;ã�.' ."Dos possuia um estilo singelo e

não iriam participar deste pôsto. Prats, embora fe- :ONFERENCIAS -- liGA dias remotos de,:J.87'O, -épo- elegante de uma clareza'

páreo. Por motivos tecnicos I chando, provou a fibra que 'AONARQUIA A'. REPÚ· �a, em�:q4e -fó�tl,ariç,Mo di modelar. Em julho, proxi
contra producentes ao tipo possui, pois, com _ apenas

3LICA" -- MEDEIROS DE !ll'�l}i��.�t9. :�A-���tttdo;,)��;> mo �r�n�corre q 20° ani-
,

I f
ALBUQUERQUE -'-:' 'BAR. sa.m.O.��?,ia�s@�J.:dE):!,�n�J;... versario de suá .mort.e.',··��- .

- de barco.ique ino . .momento .quatro treinos, 'oi um sé- -'o· - 'RAULT: te'
.

-",-,.",
• ..:.'tfimê1'í:t'ó"dã·fiôva�-êóffiilitê� rá a' oportunidade para

estão treinando.' Pois é cio adversário. RIO, (A.N,) - Durante o política, no Rio, em Sãc uma revisão critica desse

lógico q�� quem está trei- O 7° e último páreo foi nverno· do ano passado, Paulo, em Minas e em ou- .curíoso vulto. das . nossas.

i.ando para competir den- renhido e ganho facilmente .ivemos uma movimenta- .ras provincias até a ma- letras. E' precisamente
'

o

iro de 20 dias em Pôrto pelá guarnição sul-america- .la estação de conferencias ihã de 15 de novembro de que acaba de fazer' Carlos
culturais no Rio com a vi- 889. As figuras de Silvr Sussekind de' Mendonça

, Alegre contra uma dupla na que correu quase com- 'sita. de algumas celebrida- Jardim, Quintino Bocaiuvs num ensaio que deverá a- 'l

de respeito como é a gau- pleta com exceção de Ed- .les estrangeiras, como Gre- ) outros republicanos his parecer muito breve.
F

. ��

cha, não iria em hipótese son que havia remado no gório Maranon, Neste ano, óricos são admiravelmen 'A presença de Jean ede:,acão dos Trabalhador,e's Das
alguma tomar parte nesta 'Junior": Êste páreo dei- parece que vai acontecer o e estudadas nessas pági Louis Barrault

.
no Rio, Industrleas"'o Estado�.:d.e s. "al'-Lrln8

xou os riachuelinos e aldis- llesmo. Aí se encontra o ,as. O livro constitue um, constitue também uma no- U U U
ultima regatl'. �m outro tipo rofessor Ernani Cidade ese de doutoramento apre ta literaria de relevo. E'

_ _ COMUNICAÇÃO
de 'barco em que n�o esta- as com o coraçao na mao .m dos malores co�hece, �ntada à Universidade Ca. ele um ator personalissimo Procurando ampliar e aprimorar os benefícios pres-
vam treinados. (e também os foguetes), lores da historia da .lite· ólica dos -Estados Unidos e um grande diretor. Reno- tados 'aos seus filiados, dando cumprimento,. assim, as

O 40 páreo, novíssimos pois s.e minha guarnição fe- .·atura portuguesa e da li· \ndou bem o Serviço de vou inteiramente a arte da suàs relevant�s finalidades, a FEDERAÇÃO DOS TRA

em "out-rigguer" a 4 com chasse a raia, a regata se- :eratura comparada, reali· )ocumentação do Ministé- montagem, imprimindo em BALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE'
. Ald

.ando um curso sobre Ca· ió 'da Educação em edita- cada peça um carater pro- SANTA CATARINA; comunica que dispõe agora de
patrão foi deveras

sensacio-ll'la
pa!'a o o. 110-es na Faculdade de FI" J em nosso idioma, encar- prI'o e orI·g.l·n'al. Deu unIa

.

um Consultor Jurídico permanente, que atenderá aos

naI. As três guarriições' re- POl'ém. o páreo foi difícil losofia e Letras. E' um dos egando de. traduzi-lo a apresentação inteiramente interessados, diàriamente, das 9 às 11,30, à Rua Tenente

lativamente equipadas em. 'tté
os I�il m�tr()s, iniciais, temas que a erudição do ra. Berenice Xavier. nova aos classicos. Hoje, Silveira, Edifício Partenon, 2° Andar, sala 203.

seu poderio" Dá d a a e na passagem pelo. Mel'ca- professor domina com a A figura de Medeiros de podemos dizer que há um Fpolis., 19 de maió"de 1954

d b '.10., os aldistas J'á s,1ltavam,' maior segurança,. O curso \.lbuquerque não pode. fi- Moliére de Barrault, como Carlos Bicocchi - Presidente
parti a, os 3 arcos sairam tem sido muito concorrido :ar esquecida. Foi um ho- já tivemos um Moliére de _"_�----,'

"

,

t' t t' 30 :�eus "foguetesinhos". pois .

I
,.......... ,-

O Imamen e, e a e os
.

me- I\.inda este ano voltarão ao nem que soube umr a lite, Jouvet. Seus espetaculos 1 ---"'""'"'-----------___;--------------

tros não poaeria ser. apon- :)arecia que fechadamos a Rio duas figuras estrangei- 'atura ao jornalismo e se vêm despertando o maior

tado o provável vericedor. ,aia. Mas. eis que aqui o ras, que aqui deixaram as lispersou numa prodigiosa interesse e suas conferên-

N 'papai", tinha a �have 7 'nelhores impressões: o ttividade intelectual. Mui-! cia$ no auditorio do Minis-
.Tá passagem dos 500 me-

'wofessor Valbuena Pratt, to do que deixou nos jor· tério, da Educação foram
t

. , . - . h "ara a "big-virada pos úl-
1'os Ja a gua-rmçao nac u�- t" ia Universidade ,de Ma. i nais merece ainçla ser re·· ouvidas por um vasto públi-
lina, mais exprimentada, tnl10s 500 metros "para den- irid e o escritor frances colhido, em livro. Medeiros: co, atento e compreensivo.
si bem que mais franzina; tro", e assim "acabou-se o I\.lb�rt Begui. O prim�iro

.

.

úsicamente, remava com que era doce", e os alvi·ce- dará um �urso sobre temas -4f/W"-' --------

relati'vo domínio, mais lev,e lestes venceram {regata' de literatura espanhola. O

p.�I�' O'
'

J. .

.

I segundo
falará sobre as

, ,'A�i"" ,.C
'

'

e flutuava melhor. Por con- deixando os aldlstas com os
1

-

t R t' S.
re açoes en re o oman IS·

,s�guinte, compreendi que o pausmhos dos foguetes nas mo e o misticisl)1o. E, iá
páreo não poderia deixar mãos.' . I estamos' a prever grande, l/fII

'

" .;, ..i .•",",Ji,'
de ser nosso. Na altura dos Afinal, todos estão de pa- êxito dessas conferências.

*400 metros finais aumenta- rabens, p�is foi magnífica São dois oradores que di� I - OURAl1TE TODO DIA
" zem admiravelmente e sa· /

I
" ,

'

,'nO� I J4TlFJ'O ii:. -

mos o número de remadas a regata. bem comunicar-se como" .J V ftl<L J
'€ abrimos bastante diferen- ,auditorio.

.

.AI

D}"ft�,rI
.

tça sôbre nossos leais ad- Devemos ainda

aSSinalar.
/. ..".

. versários. As guarnições Vende-se ,� presenç�. d�' Gii'berJo � ,

,,.? il" É �

que competiram nesse pá- ,,����e�r�nJ�' e ��n�:la� � ��. �I •
"

• � � �
,

reo prometem muito para '

.
-

. realiza um curso sobre" -
;

Um tereno com casa, SI·

novembro. to à rua 14'de Julho n. 259, ' luso tropicologia no Gabi·

O 5° páreo, corrido na Estreito (ponto da Flores. nete Portugues de Leitu·

classe de "Juniors", foi o tal), medindo 25 metros de ra.

frente por 500 metros de Estava fazendo falta aos
entêrro des aldistas. Jamai,s t d' bfundo. Tratar à rua Vidal es u lOS0S uma o ra como

poderia esperar que �ossa I Rar,i1os n. 28, em, Florianó. a que o sr. George A. Boe

guarnição vencesse. polis:,·. ..
- her· escreveu, sob o título

"Da Monarquia à Repúbli·

VENDEDORES' ca". O aut'or é um intelec·
.

.. ,.,,' ,
.

tual americano vivamente

INecessitamos admitir vendedores, com' a
I

idade interessado pelos nossos

máxima de 26 anos, e já quite c.om o serviç() Militar. problemas. E a obra é a

Não exigimos prática, mas atividade e v'Olitade de pro· historia do Partido Republi
gredir. Cart.a do próprio punho, informando estado ci;'

.

cano no Brasil, realizada
vil e gráu de instrução, acompanhada de uma fotogra· de um ponto de vista obje
fia, à Caixa Postal 42 - Nesta. tivo, com espirito de criti;

Fibra de herois 'Diário da Metropole
------------------------------

,
....�"t .�:� --::

':;PrÕÕrêsiõ��em todos .05 8noolos
poder. Aliás, a guarmçao

"

Mas, para a realização do

l11artinelina é digna de res- conjunto aldista houve' al-,
peito, ,pois com tôda a' guris "�rros" 'a apontar.

';mancada,";de seu timonei-11°) A intenção era
. c�lo- Alvarus de Oliveira completa e melhor que e-

ro, por décimos de segundo car na Sota voga '�ChlCao", Quando viajámos encon- xiste em todo o mundo -

não logrou entrar �m 1°, lu- II o que daria quase certa a tramos

sempl:,e
o que co�- não compreendemos como

gar.
.

. vitória .ao Aldo. A guarni- taro Embora as vezes r�pI- São Paulo não possui' uma

Não menos digna de ad- cão aldista seria: Edson, 'ta,mos. O que _se tem �Ito, revista - com televisão a-

.' .

_ .,
• ". _ " '. '1 I

ha a impressao de novida- diantada, de programação
l'�l,r_açao � res�eJto e a gu�:r- C�I�ao, Bela:.�mo e Kal�.. de; de que o assunto .foi à altura, onde três emisso-

rnçao aldista, que tambem I Sena, sem duvida, um pa- ventilado de outra manei- ras funcionam plenamente,
portou-se com brio e valor. reo na certa. Porém logo ra, por pessoa diferente. possuiu São Paulo 11m rá

Quarnição nova, jovens e_I observamos o .grande êrro. Cada' qual s�nte o que v_ê dio que se está elevando a

ducados e instruidos, fi�i.1 "Chicâo" é "Senior", com det modo diverso. DepotIs nível, digno de registro.
, ,.

.
_ .

es a conversa que man e- Presenciamos a inaugu-
camente hercúleos, MUlto 8 pontos e nao poderia re- mos com vocês através des- ração dos novos estúdios e

,.promete esta guarnição. A- mar no Junior. Nosso di- tas crônicas, deve ter a se- auditório. da Rádio Nacio

ceitem meus cumprimentos. retor advertíu-me :

que fi- quência de amigos que se nal de São Paulo e a tôda

L f .alam todo dia. Você, quan- 'sua programação nos dois Ieitor amigo, isto oi o casse em silêncio, pois lo um amigo viaja, não lhe dias de festas em que de-
embora vencessem seri-

.

P d ,
rergunta O que viu, 'o que correram. rogramas e

am desclassificados. ichou, o que sentiu ao pi- orimeira, com orquestra
a meu ver e bem compreen- Entretanto, não sendo .ar lugares estranhos? Não magnífica, com movimen-

der.
'

apreciador das vitórias ob- poderemos esperar que nos '[ação extraordinária, com

- pergunte. Vamos contando verdadeiro desfile de as-
No 2° páreo, classe aber- tidas na mesa da F.A.S.C., '

d R" d S- P Ilogo. .. Teremos algo in TOS o 10 e e, ao au o.

ta, não fomos à raia. Não advertiu meu amigo e ri;- teressante sôbre Araxá, a S saimos satisfeitos, .

com

tendo guarnição disponível val, Sady Fomos à Fede- istação aquática do oeste, ilegria de sentir o progres
.ôbre Uberaba e sua expo- :0 artístico de nosso rádio.

lição agro-pecuária e Go- Lembramo-nos
'

que ouvia

ânia, a caçula das capitais nos o rádio estrangeiro
irasileiras. Mas, antes te- .orn inveja.' Hoje com oro

nos alguma coisa sôbre ;ulho fazemos' compara
São Paulo, ções. E não é sem razão

O progresso da capita }ue o �osso "bro.adcasting"
iandeirante

.

se processa, � considerado Justamente
omo é lógico, em todos os entre os três· melhores do

etores de vida. Se os pro- I mundo.
.lernas brotam como con-

equência do crescimento
lemasiado, trabalha-se

-

pe-
1 sua resolução e o parti
.ular, patriota ou bairrista

" Perdeu-se um anel de en-

.ão importa, muito realiza, h
.

d
gen eiro.

'nuito aju a o progresso,
ai colocando sua pedra no. Gratifica-se bem a pes-

difício da evolução. soa que entregar nesta Re-

Com imprensa a. mais dação.

páreo de principiantes. Des,
creverei agora o' 2° páreo,

,
.'

Perd.eu�se �.

'.102
""...-

��411._�[j����

-AGENCIA DE DETETIVE PARTICULAR
Executa-se todo e qualquer trabalho de Investí-

Lg:..cões,' comerciais, civis, "criminais etc. Dentro ou

iÓ1�rI\' do Estado.

Avenida Mauro Ramos 192 - Fone 2.343

Florianópolis Santá Catarina

�.:EMPREGADA'
Precisa-se de uma,que saiba cozinhar. Tratar à rua

Bulcão Viana '(Praça da Bandeira), n. 49. Não precisa
ir às filas.

- ._ ,---
'

.. -

•

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

•

. Viagem com segurança
e' rapi�ez ','.,

.

.

so NOS CONFQRTAVEIS MICRO-ONIBUS DO :

BÁ�IDO {(SHL-BRASILEIBO»'
Distribuidor

Florianópolis - Itajaf - Joinvllle - Curitiba,

Age'"n'"ct"'a' � nua DeodO�o e�qui.na da j
I! Rua Tenente SilveIra ,

" C. RAMOS SIA

Comercio - Transporta
.

Rua Joio Pinto, i FpoUá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



10' Florianópolis, Domingo 6 de 'Junho de 1954
���--�--�------�--��--------��----------�------���'-�-

., ,

Desnacionalização
da. Amczoní« . i.

Acaba de' ser lançado o aos caboclos.
' Estabelecelrt, .

opúsculo com 12� páginas, dest'arte um clima de sim
"Desllacion.alização.da A-,patia e apôio à invasão
mazonia" dê autoria do branca, simpatia que v,a,i
juiz Osny Duarte, editado gradativamente aumentan

pela' "Atualidade,s", é dis- do entre o po�o, pelo c?te
tribuido pela Editora. Cio jo das inovaçoes A,amenca�
vilização Brasileira, S, A. nas com o abando�o .ante-

O prefacio do Sr. Artur rior. Forma-se,' POIS, um

Bernardes descreve a' má .desprezo cada vez maior

política econômica desen- pelos padres católicos anti
volvida pelo Brasil no se- gos, "ávidos 'por espórtu
tor de minérios e os resul- las" e pelo governo brasi
tados nefastos do capital íeiro, '.'apenas preocupado
norte-americano que, 10.11-: .ern obter impostos, sem .

ge de ser um contribuinte dar nenhuma assistência".
do nosso progresso, tem si- Analisa 'o problema da 1>.0r
do, como se poderá ver pe- racha e denuncia o odioso

Ilo frio exame dos números .monopóllo de compra da
de estatística, um depaupe- materia prima a baixo pre-:
rador das energias nacio- ço, pelos governos norte
nais. A, descapitalização rmericano e brasileiro; só.
progressiva, por interme- cios com metade do capit�l
dio de diferentes empresas :ada um, do Banco de Cre

poderosas, é colocada em dito da Amazônia, manten-_
descoberto. Chama o ex- 10 na miséria o seringuei
Presidente da República a ro.ia fim de entregar o pro
atenção para o empenho, luto a quatro firmas norte- 1

em impedir a formação de imericanas fabricantes de
um' parque industrial bra- ?neus, que, no ano passa
sileiro, capaz de suprimir lo, foram as sociedades
aos norte-americanos. o [ue lograram maiores lu
mercado facil e aberto do -ros na país (mais de meta- ,

consumidor nacional inde- :le do capital); logo depois
feso. Mostra ainda a neces- las empresas de seg.u�os.
sidade de 'modificar a men- O magistrado. examina

talidade nacional e os ru- 1alterra e Fordlandia e

mos seguidos até aqui, pe- .eus êrros. Sugere a solu
los administradores leva- cão do problema pela, "He
dos pela corrupção ou pe- "p.obrás". Aborda o proble
la' ignorancia ou pelo sen- ma agrário,' epidemias de
timento apátrida como o fome em nucleos agrícolas
que existe no . Itamaraty. ,'dirigidos pelo Govê!no, dis
Termina ;recomendando ·.a .eute as comunicaçoes ter-

.

todos os brasileiros a leitu- restres, o petroleo, a tuber
ra do relâtório do.' magis- I culose e � lepra na Amazo
trado carioca. nia. Termina chamando a

Osny Duarte descreve atenção contra essa prepa
uma viagem à Amazônia, ração psicológica crescen

paralela a estudos de Di- te, pois o Sr. Stàssen, "Di
reito Florestal sobre aque- -etor da Administração dê
la região, que lhe foram so- Operações," dos Estados
licitados por um

. departa- Unidos no' Exterior", em

mento da o. N. ,U<" declarações à imprensa, a-

Descreve a; penetração Iirmou que as' verbas para
:rÍ�rte-americana, onde ho- '1· Amazônia seriam aumen

mens de 'negócio compram 'ada�. Destina-se: a reviver:
e compram extensas áreas, � "Instituto da.Hiléia", re
procedem à preparação do tirando aquela região, me

terreno para exportar mi-] táde da superfície do bra
nérios, atualmente do man- sil, para entregar à O. N.

ganês do Amapá e depois U., átravés de uma admi-
de alumínio e calcáreos do nistração internacional,
Tapajós, porem, do mesmo -onforme.projeto que tra
modo que na

.

Africa, na mita na Câmara dos Depu
América Latina e em todas tados.
as régiões atrazadas .do

r' \

mundo. ;Mostra que se rea- Todos êsses problemas
liza ali uma invasão 'sú" são. eónsíderados de per
bretícia 'de pastores protes-I meio com

- descrição pito
tantes americanos. Eles resca da viagem em "gaio
montam hospitais e colé- la", reproduzindo, quadros
gios, introduzindo lanchas da vida amozônica e ílus
ambulatórios para prestar trados com muitas totogra-
alguma assistencia médica fias. " ,

. �'�""'''-'''-'''', ��;,;;"". -,

ECONOMIA absoluta
,:;<Grande CONFORTO

"
.

AQUECEDOR

ELÉTRICO "

f��4
IMERS·ÃO e CHUVEIR_Q

�
--=�-......_

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre,

• Aquecimento' ultra rápido,

.' Játo abundante ,ta tempe
ratura desejada.

O MISTURADOR DÂ!<O, de regu

logem instontoneo, -permite o

meter escola de' groduoçóes d.é .

TEMPERATURA,

leiTE
Agência

de

PubUcidade
Caiu Postal. 45

}<'lorianópolis
.

Santa Catarina

Atenção ,
candidatos 'ás.

Escolas de Cadetes
Os candidatos abaixo relacionados deverão apre

sentar-se até o dia 17 do corrente, nas:
ESCOLA' PREPARNrORIA '. DE SÃO PAULO
Os.iy Ortiga Filho,

.

ESCOLA l'RÉPARATÓRIA DE PORTO ALEGRE
Alvaro Flores Neto, lVl,ario Lonchi Junior, Paulo

Alberto Buchele Lino, Ottomar Nussner e Waldir AI
Iredo Panneiz.

o IISTA.DO
�---------��-------

CONfORTO absoluto
'. ' .'. 'I
Gr·an.de EC,ONOMIA;

�� o

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricados ,nos tipos
horizontor e' verticol. -

•
, Const·rução sólida, sendo a

..
caixa _interna de COBRE ...

revestida' de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
., Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de rernperatura por: lJRM.OSTATO.

que. propOrêiona grande ECONOMIA.

VeiI'kO ..

�RANTE O QUE FABRICÁ
1�

•

(li"��

..

.'.

Ais 2 horas
.

1) - TEZOURO PERDIDO -

'I'echnicolor :.,. Tornmy Ivo.',
. 2) - ARRANCADA DA MOR
TE - Jeff Chandler.

3) :.- . MARAVILHOSO MAS
CARADO - 3 e 4° Eps.
No programa: Filme Jornal.

Nác.
.' Preços:
,Cr$ 6,20 e 3,50
.Imp, até '10 an'os.

Ais 8 'horas
1) - PERPIPOS DE', AMOR

- Fada Santoro - Spina
Dick Farney

-

'.
.

t
. \

2) ---;. TEZOURO PERDIDO -

Technicolor - William Powel -
'Julie Adams.
No progran1a: Cinelandia Jor-"

nal. Nac.
.

Preços: .

,Cr$ 6,20 e 3,5.0
Inlp. até 14 anos.

,
,-.

,

Ais 2 horas
1) :_ PERDIDOS DE AMOR -

com - Fada Santoro � Dick
F�rney - Spina

2) - TEZOURO PERDIDO _
T�chnicolQ·l;'. - William Pbwel
- Julía Adams - Tommy Ivo.

•

• I

em:

TORRENTE DE PAIXÃO
Technicolor ,

Josephe Cotten - Jean - Pe
ters.

,
- No programa: 'O Esporte' na
téla. Nac .:

Preços:
,

Cr$ 7;60 e 3,50
Imp. até i4 anos ..

'< r. B4,M'OS, S/A��Comércio e �gêDCias
, ,

'Rua João Pinto, ,_. Fpolis_-_-..;..S._ta_.-.,C�a_t_._r_in_. --,- �_

t-IRAtENIS CLUBEO'••MAS
. PROGRAMA DE -FESTAS M�S DE JUNHO 1.954, '

'"
' ,

"

Dia 5 - Sábado - Grandiosa soirée Universitá- No programa: Atúalídades A-
ria - Entrega de prêmios Campeonato Universítario tlantidas. Nac.
- Concurso de Dansas - às 22 horas. Preços:

,DIA 23 ....:.:_ Quarta-feirá - Tradicional soirée
'

de Cr$ 7,60 e 3,5'0
'\,

São João - Festa no Arraial :__. Dansa da Quadrilha Crianças maiores de 5 anos
e Ratoeira':_ Dansas Típicas - Farta distribuição de

poderão
e

entrar. '. .'
queimada, pinhão, améndoim etc. - Traje Caipira. - , Ais 10 horas " Ais 6/30 e 8/30 horas
Início 20,30 'horas,

.

, MATINADA Marilyn Monroe c

DIA 27 - Domingo - Grandiosa Matinée infan- Shorts. , .

til de São Pedro - Traje a carater --: Desfile de crian- Jornais .. ,

cas com- nrêmios l:l9s vencedore� às 16 _:hops.
.

Desenhos, , .

�;, Preç..9s: f"
.

,�,
Cr$ 3j.5'O e 2,00
Crianças maiores de 5 anos

poderão entrar.
-x_;;; ,

Ais 2 - 4 .:_ 6 � 8 - 10 horas
Marilyn Monroe ....,._e-:-,- Catara-

ta do Níagara.:
.

JA Natureza Fóra do Contro-'
le)

.

TORRENTE DE PAIXÃO.
Technicolor:

'

com:

Josephe Cotten .,.,- Jean Pe
, ters.

No programa: O Esporte na
téla. Nac.

Preços:
Cr$ 7,60 e 3,50
Imp, até 14 anos,

---------

·�L()�I�
."

Esh'eUo

'A/s 2 horas
Shorts , .,

Jornais, ..
Desenhos. , .

... Preços:
Cr$ 3,50 e 2,00
Crianças maiores

poderão entrar.
de 5 anos '

Ais 3 horas
Fada Santoro - Díck Farney

,

� Spina '

em:
.

No programa: Noticias' da Se
mana., Nae. "�,

; : �... .'
.

,,'.

Preços:
c-s 7,00. e 3,50
Crianças' maiores de 5 anos

poderão entrar.

\
,

, Ais 5 - 7 - 9 horas
.

Marilyn Monroe em:

TORRENTE DE PAIXÃO .

Techníéolor
No programa: O Esporte na

téla. Nac.
Preços: .

"-

c-s 7,00 e 3,50
Imp. até 14' anos.

)

I
\'"

Ais 2 e 8 horas
.. ESPETACtJLOS DE DESPE
DIDA., da
GRANDE COMPANHIA ,DE

,

MARIONETAS
ROSANA PICCHI

O melhor espl?taculo que per
,,'corre o mundo:

Preços:'
.

Cr$ 15,00 e 8,00
Censura: '.

A's 2 .horas _: Crianças maio
res de 5' anos poderão. entrar.
,7\!�, 8 horas '- Imp.· até 10

anos.

I
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11o ETADO Florianópolis, Domingo 6 de Junho de 1954
-�--------�------------------------------------------------------------------------------------------------------������-�-

&

em 1729, na Vargern do Itacolomi, Freguezia
do Carmo, em Mariana, nasceu Claudio ....Ma-
nuel da Costa, um dos participantes da Incon-
fidência Mineira e que se enforcou na" prisão, 'art.·c.·paça#Woem 2 de julho de 1789, contando pois 60 anos
de idade,'

-

JOSÉ DA SILVA E CECíLIA G. DA SILVA
- em 17?5, uma �arta de lei de D. José'I,. R:ei Participam aos seus parentes e amigos o nasci-

de Portugal; orientado por seu grande MInIS-' t d filhí h R
A 1 ocorrido na Mater-

tro, Marques de Pombal, rivalidou as leis an- mnt.ednado Der sUCaarll lCn a
A

osange a,

t
.

f d lib d d d
.

di
e. os orrea.

enores, em avor a I er a e, os In ios: 1<'1 . ,

l' 31 5 4em IG47, em Pôrto Alegre, faleceu José Fe- to orianopo IS, - -5 .

Iieiarto Fernandes-Pínheiro, Víscónderde São

Leopoldo, nascido em Santos a 9 de maio de
1774'
em i881, faleceu José Ferreira de Meneses,_,
fundador do jornal "Gazeta da Tarde" do Rio
de Janeiro e um dos mais ardentes defenso
res da abolição da escravatura;
em 1945, o Presidene da República dos Esta
dos Unidos -do Brasil, Dr. Getúlio Dornelles
Vargas, assinou o Decreto n. 18.811, decla
rando o estado de guerra entre o Brasil e o

Império do Japão.
--0--

- �

7'"'Í)É-jUNHO

ONTEM, HOJE E
AMANHÃ

NO I?ASSADO
5 DE JUNHO

/

A data de hoje recorda-nos que:
em 1641, foi deposto do cargo de Vice-Rei do
Brasil o Marques de Montalvão, embarcando
na Bahia, preso, para Lisboa;
em 1821, no Rio de Janeiro, um pronuncia
mento militar das tropas lusas, sob o comando
do General Avilaz, exigiu e conseguiu a de
missão do Ministro Conde dos Arcos'
em 1824, enr Campanha da Princeza' Minas
Gerais.' nasceu �gostinho Marques Perdigão
Malheiro, que vem a falecer em 3 de junho de
1881 nq.Río de Janeiro;
em 1827, o então Major Luiz Alves de Lima
e Silva, com uma Companhia do Batalhão do
Imperador, destroçou um corpo' de cavalaria
oriental em Moreno, nas proximidades de
Montevidéu;
em 1837, o General Bento Manuel Ribeiro,
sob a bandeira da revolução rio-grandense,
destroçou, no arroio Santa Barbara, o Gene-
ral Sebastião Barreto; Iem 1843, o General David Canabarro foi. re
pelido em Alegrete pelo Coronel Francisco de
Arruda Camarada, iniciando o sitio dessa po-

,

sição. ,-
--0--

6 DE JUNHO

A data de hoje recorda-nos que:

A data de hoje recorda-nos que:

em 1494, dando maior extensão a linha traça
da pelo papa Alexandre VI, em sua bula de 4

de maio de 1493, foi assinado o Tratado de

Tordesilhas,.entre V. João II Rei de Portugal
e D. Fernando e D. Izabel, Reis de Castela;
em ·1844, em Londres, foi fundada por Geor

ge Willlans a Associação Cristão de Moços.
No Brasil uma identica instituição foi funda
da em 4 de julho de 1893 por Myron Clark;
em 1849, em Guaratinquetá, São Paulo", nas
ceu Francisco de Paula Rodrigues Alves que
veiu a ser Presidente do Brasil. Faleceu em 6

de janeiro de 1919;
em 1870

,-

no Rio de Janeiro, faleceu Pedro de

Araújo Lima, Marques de Olinda, nascido em

22 de dezembro de 1793;
em 1889, subiu ao poder o partido Liberal,
com o Ministério organizado neste dia pelo
Visconde' de Ouro Preto e que veiu a ser de

mitido com a proclamação da República a 15

de novembro do mesmo ano.

André Nilo Tadasco

VELHOS 'EMOCOS
Fracos e .seaís

A epoca atual agitada. febril e enetvante, exige do

homem grande, força de vontade para vencer todas as

dificuldades que se lhe deparam na ardua luta pela
existencia. Quandp uiU- homem tem o. sistema nervoso

descontrolado, quando sofre de insonia e falta de me

moria ele não pode; de forma alguma, firmar a sua

vontade, candidatando-se, assim, a inteiro fracasso
.

no

exercicio da sua profissão. Em tais casos torna-se rm

pressindivel o uso de um tonico pode�oso, �ue cor�bata
rapida e eficazmente o mal. Esse toníco so podera ser

"Gotas Mendelinas" o surpreendente restaurador do

sistema nervoso o remédio que faz maravilhas pelo seu
,

,
-

poder curativo.
Nas farms. e drogs. locais. Reembolso aéreo

42,00 C. 'Postal 6 'Meyer - Rio.
--- ---------------

7"

Agra.decimento
Agradeço 11S graças concedidas por inter

médio de São Judas Tadeu.
C.D.N.

Convocaçâo
A Diretoria do "CLUB ,do PENHASCO" solicita o

comparecimento de todos os seus associados, na admi

nistração da T.A.C., à rua Felipe Schmidt, 14 - sobra

do, dia 4, às 20 horas, para tratar de assuntos de inte

rêsse da Sociedade.'
LUIZ FIUZA LIMA

Participação
JOÃO DOMINGOS DA SILVA E SENHORA

E

EMMANO�L PAULO PELUSO E SENHORA

Comunicam aos seus parentes e pessoas de suas re-,

lações o contrato de casamento de seus filhos NORTON
E JANDIRA.

NORTON E JANDIRA

CONFIRMAM
Florianópolis, 31 de Maio de 1954.

Partícípacao _

CAP. DELS,O LANTER PERET ANTUNES
E

ZELIA PERET ANTUNES
participam _

aos parentes e pessôas amigas o

nascimento de sua filha LETICIA, ocorrido
dia 31 de Maio findo, na Maternidade "Dr.
Carlos Correia", nesta Capital .

Participação
NILTON MAFRA E MARIA TEREZINHA SER

RATINI MAFRA
Participam aos parentes e pessoas amigas, o nasci

mento de sua filha Rosângela ocorrido na Maternidade
Dr. Carlos Corrêa.

Fpolis,1-6-54.

Par.licipação
TEN. NEWTON:'LEMOS DO PRADO E LÉA

ÇOUTINHO DO PRADO
Participam aos parentes e pessoas amigas o nas

cimento de seu filho RICARDO, ocorrido a 26, de
Maio, na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".

2).
3).
4).

,CASA VENDE-SE
Vende-se uma sito a Rua Lauro Linhares, 6

ver e tratar no local.
'

_-------- --------_.__ .

GUARDA-LIVROS devidamente registrado - c/tiro
cínio de 20 anos em Comércio Ind. e esp. em ma

deiras, procura colocação, aqui ou no Interior pa
ra diversas firmas. OH. a este Jornal, sob

GUARDA-LIVROS

----------

ZEPHYR SIX
Vende-se em estado de novo,

. pouquissimo
rodado, com rádio original de ondas curtas e lon
gas. Vêr e tratar à Rua Almirante Lamego, 86

,

com o sr. Aurélio. Na parte da manhã.

ir às filas.

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Convocação -

Na forma dos estatutos e de acôrdo com a lei vi
gente, convocamos os senhores acionistas desta Socieda
de para a Assembléia Geral Extraordinária que se rea

lizará no dia 10 de junho do corrente ano, às 17 horas,
na Séde Social, à sua Felipe Schmidt nO i4 - sobrado,
nesta Capital, com a seguinte ordem do dia: -

1) Verific?çã9 de aumento do capitwl social;
2) Reforma- dos estatutos;
3) Outros assuntos de interesse social.

Florianópolis, 26 de Maio de 1954. '

João David F-erreira Lima Diretor-Presidente
Luiz Fiuza Lima�Diretor�Superint-endente'

Tem razão. Da. Etelvina! O maravilhoso Póx,
usado há longos- anos em todos De lares
no Brasil- está melhor do que nunca para
lavar sem trabalhar! Pôx contém poderoso
detergente e desengordurante que tira
tõdas 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 Pôx,

'"

COMPANHIA QUíMICA "DUAS ANCORAS" - SÃO PAULO

- NO TANQUE O�
NA MÁQUINA DE
LAVAR USE PÓX

•

as camisas do meu marido

ADOIA e,slão BRINCaS que
é uma beleza!

��v'GIl>'� lava ligeiro,
protege os

tecidos e as

mãos também!
'Ão CONTÉM CLORO

IdX
também é excelente lia.

cO:;;IIIIfl, para-lavar prato••
copo,ç, tolheres ele.

lião tem rival para
limpar banheiras, pias,
ladrilhes, pisos.

Em pacotes pequellos- de 200 g.
e grandes de 1 ktl.

•

(

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO
EM CORTEZIA
E EFICIENCIA

, �f\Ih
�Ei:RL.
NHFilçRÕ SEM/riVAL

,

Cr$'
Precisa-se de uma, que saiba cozinhar. Tratar à rua

Bulcão Viana (Praça da Bandeira), n: 49. Nã? p!ecisa

.... OSLO, 3 (U. P.) O ..ida contra as experiên- 'o ponto mais importante
Conselho dos Governado- .ias atômicas. A delegação �l'a o relativo à proibição
res da Liga da Cruz Ver- .ioviética havia proposto do emprego da arma ato-

_

'
- --�_. - ." ,.

. lne-ll.la-aprOVOl1-)')or 38- vo· -rnodíficação' na: q'rdem" :de
-

iiiica -eúl- t,em-pó de-guerra.

C O·
.

N "", T ,....,,�Q tos e 6 .abstenções uma

re-I_,presentação
dos pontos a- Foi rejeitada- essa propos-

,

.

_ _ V-L:�1." �,U "-;--__��lllç�o t�nde::!� � yroi�i- lJrovados" afirmando que ta.

I O DIretor da Faculdade de Farmácia e Odontoló {ao d�s ,ar.mas atoml<jas,
�ia de Santa 'Catarina, convida, pelo presente, os cor- .�JctenologlCas e dos ga'S�s
pos docentes e .discentes da mesma Fáculdade, bem co-

ae guerra. Essa' resoll-!çao
no as classes médica, Farmaceutica, e Odontológica ipresentada por 29 países,
'lesta Capital' a assistirem, no próximo dia quatro (4) .onvída no�adamente to

le junho, sexta-feira, às vinte (20) horas, no auditório .las as n�çoes a ac.entua
lo Departamento de Saúde Pública' do' Estado, a proje- ;

em os _e�forç?� destmados
ão dos seguintes filmes de carater científico, gentil- � .so:uçao pacifica dos ,con
nente cedidos pelo snr. Wolígang Heeren, gerente -da flitos, en�r�rem em acordo

"Philips Médica S.A.," Filial de Curitiba: para proibir formalmente

1). - "O Microscópio Eletrônico e suas mara-
) .emprego das. aJ;n�as .atô

vilhas". "" 'mcas, ' bacteriológicas , e

"A Vitamina R-12 _ Contra' Reumatismo" dos gases, prosseguirem
Filme sôbre "Cirurgia Moqerna".

-

.os seus esforços tenden-

"Aplicações Práticas da O'tica". .es ao. desan:nament� ge
-al, criaram um organismo
.ficaz encarregado de con

.. rolar a energia atômica
rara a sua utilização ex
.lusiva em finalidades pa-.
.íficas, adotarem rápidas
rrovidêncías para proteger
.cdos os povos contra os

perigos e as destruições
que as experiências atômi
cas poderiam provocar.
Trata-se da primeira re

solução internacional vo-

IA Cruz Vermelha
'/' contra as armas afí.jmicas

Tudo Azul
Tudo azul, é o ditado PO-I-lu:mdo se trata de criança

pular. O carioca tem a pri- dO sexo masculiho.
\

mazia em criar na voz do O carioca acertou bem
povo, certos ditados que, em arranjar esta frase:
têm boa aceitação. Vai I 'TUDO AZUL. A côr azul,
generalisando-se de tal I não deixa de ter seu signí
modo apreciável em todas ficado de alegria, e des
camadas 'sociais, tornando- ,lumbramento. Como está
se em hábito, Há dezenas ,lindo o, céu! ... 'Que mara

de anos' passados o carioca vilha _
está. ·todo azul! ...

inventou muitos outros co- ! São palavras que saem das
mo sejam: - Já estou - bocas dos mortais. O cre

Suco - tudo isso em rela- púsculo de uma tarde de
cão à mulher, pelo seu �')I'imavéra nos fala ao co

despertador adorno de be- ração, com seu azul colo
lesa. VAI Q'lJERER - LE- rido e esperançoso. De to
VA-ME DE BRANCO, ou das as frases da gíria, a
outra côr de vestido que a mais moral, poética e 1'0-
mulher trajace. MOROU mântica é esta: TUDO
-- JABACOLE', e muitas AZUL, que na interpreta-
outras frases da gíria que ção popular quer dizer:
10 momento não recordo- Tudo bem - Tudo bem -

me. Não há frase tão moral Tudo direito. E' verdade
-omo esta que se atuali- I que muitas cousas estão:
ou: - TUDO AZUL. Se TUDO AZUL. Mas quando
lguém trata de negocios se fala em caráter, honestí
'morosos' e, uma pessôa dade e sinceridade, quasi
uniga, pergunta a fulano que não dá para se dizer
.e está bem sucedido em com bastante entusiasmo e
.uas amisades, o tal res- com toda véras de nossa al
ionde: TUDO AZUL. ma, está: TUDO AZUL. As

vezes o ditado TUDO
Em todas as atividades AZUL, não é um azul, que

'dos homens, em que estão é bem, azul, na interpreta-
o' im jogo seus .ínteresses, e ção de - Tudo bem - Tu- ,

�les saem vitoriosos ,em I d,o bom. Assim vai a avida,
,;eus empreendimentos, di- bem ou mar, com seu TU
�em aos amigos confiden- DO AZUL.
daI: TUDO ,AZUL. As ima- Norberto Souza
gens religiosas que simbo
lisam mulheres Santas, exi
bem suas' belesa e piedade
cristã, ornamentadas com'

vestuário azul. E os seus

admiradores dizem Nossa, Boca amarga - Gases -

Senhor� está tão linda! .. , Ictericia, má digestão e

De capa azul!, ;. Nãõ há

VENTRE.SANuma mulher solteira ou

casada, que não tenha um

vestido azul. As mães em Não é purg;nte. - Não dá
organisar o guarda-roupa cólica. Não_vicia nem falha.
de seu filbinho recenasci
do, têm cuidado em apre
'lenta-lo com algum traje
,a.zul, .com J.l1aior. precisão,

Prisão de
Venfre

Nas fan;'Is. e drogs. l()c",i:.
Reembol�o ael:eo Cr$ 50.
Caixa Postal 6, Meier Rio.

...................
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Social·Trabalhistao T�i����onv���!��aç!,�i��União
berto Tolentino (candidato à deputado estadual) nos , "-

levou ao Estreito, no seu infectivel automóvel de cor
verde. Foi nessa oportunidade que êle sugeriu a vol
ta desta secção dominical, pelas colunas do

' matutino
O ESTADO.

Prometemos voltar, e, aqui estamos cumprindo
corn a nossa palavra.

"'
,

*

--:,
o TEMPO

Previsão do tempo, até
14 horas de hoje:
Tempo - Instavel com

chuvas e trovoadas.
Temperatura .: Em de-

clínio. _,

Ventos - De W a S. ra-
[adas frescas..

'

me para membro Direto
rio Regional, desejo, ao

agradecer honrosa investi
dura, manifestar minha sa

tisfação em colaborar sob
esclarecida orientação ilus
tre Chefe e dignos pares,
participando com melhor
dos meus esforços em prol
engrandecimento e felici- c

dade nosso Partido. Cor

diais saudações. Armando
Valério de Assis."

Diz velho provérbio que o silêncio, às vezes,
é de ouro. Para o deputado Romano Massígnan o

silêneio-sempre é de ouro. Ante-ontem na Assem
bléia, o robusto representante de Jo�çaba abriu
sua boca de siri pela segunda vez, ria presente le
gislatura, iniciada {!m abril de 1951. Quando s, s.

falou pela primeira vez, foi uma coisa harrorosa.
Com muito engenho e arte, os ouvintes e os taquí
grafos

�
lograram descobrir que o assunto do seu

discurso era porco} isto é, a exportação de porco.
O seu segundo speech, ante-ontem, foi, entretan
to, muito pior. Num desabafo por não ter seu no
me. indicado à reeleição, por "que resolveram aplí
car-lhe o romanissimo preceito do in bis non idem,
o sr. Romano declarou que .os que querlam voltar
à Assembléia pela 3a. vez estavam pensando que
o cárgo de deputado era emprego!!! A sua infeliz
alusão, como era de esper-ar, motivou alguns aparo
tes fulminantes. Deputados da oposição, revolta
dos com o juízo ofensivo do representante udenís
ta, perguntaram-lhe se êle se referia aos srs. João

, José de Souza Cabral, Paulo Fontes e Antônio Car
los Konder Reis, todos incluidos, pela terceira vez,

- na chapa da U. D. N ..

O sr. Massignan compr.eendeu que não nas'
ceu para a tribuna. Empalideceu encafifado. Na
sala do café comentavam: \

-- O Massignan quando não fala em porco,
monta em porco! -

xxx

Enquanto o govêrno determina a reinclusão
na Polícia Militar de elemento dela excluído por
incapaeldada moral, o jornal situacionista ataca ii

polícia!!! '.

xxx

O sr. Wanderley Júnior, falando à úLTIMA
HORA, declarou que o rompimento do sr. Collin
e seus amigos com a U. D. N, é guerra de nervos
e intriga da oposição. Afirmou que não houve na

da, nem estremecimento.
O Quidoca, lendo a -entrevista de Mestre Wan'

derley, COmentou:
- Que bom, se sesse verdade!!!

GUILHERME TAL
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