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na assistência ã infância

•

!��-:--'::-'f,O aumenm de' Capijal da
lC?msll anll.-o D..• .. II Empresul '.,
rio d. s. Catarina

I L
. . . dt

' .

EIlJ mensagem ao egls-. A esse projeto os srs. .' e·
,

XLI' lativo, o sr. Governador do. putados Estivalet 'Pires e

I
Ano

I E. s.tad.
o propôs um projéto, Wilmar I?ia� 'oferecera�

. de lei autorizando o pode:- I
um

. substitutivo, determi-
M, t1.9f 7 :xec�tiv,-o a su,?screler ate nando que o Estado mano

;)0 milhões o aumento de tenha sempre pelo menos

�_ o o .. UM�- eapitalda Empresa Sul Bra- 80,55% do capital da Em •

.

"" 1_ sileira de Eletricidade S.A. presa, direito a renunciar à
_-_1_,,- preferencia na subscrição

d
.

t d'
do aumento de capital.

"

. e. e's .u .. O., te:O substitutivo é o seguín-

SUBSTlITUTIVO AO PRO.
JETO DE LEI N. 59/54

í
I

I
•

...��

DIRETOR
Ruben. de'

Arruda. Ramol
RDENTE

DGminlOI -F.
de Aqu,ino
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Bolsas
Edição de hoje - 8 páginas

E' de maior importância bolsas vêm preencher la- vaiimciar, através da Fun-
Aut01'iza o Poder Execu-.

, I .

a decisão do Ministro da E- cunas de ensino naqueles de dação do Ensino Secundá tivo a aumentm' o capital
',I '

d b 1 soeuil. da Empresa S.ul Bra-
ducação que instituiu cinco nível cultural menos eleva- rio, em favor as o sas e

sileira de Ele,tricidade SIA.

'd 'a d f' 'A • d lhe dar toda a nossa cola· f' t d, mil bolsas de estu os para' o ou com e rciencia e
•

e txa a percen agem a"
Janeiro o sr. Robert Davee, Crianea o' Departamento -' ,I boração e apôio, ações que o Estado de .San.diretor do Escritório Régio- Nacio�al de Saúde estão estudantes pobres de, todo o

I
cursos técnicos e �peciali. ta Catarina, como maior a.

nal do FISI, um dos órgãos empenhados em concertar país. Com isso não quere- zados, promovendo o inter. ciQnista da referi�a Empre-
integrantes da Organização planos de longo alcance que

mos afirmar é lógico, que o
I câmbio realmente lucrativo sa, deverá subscrever no

das Nacões Unidas. visem dar uma assistência '
, aumento do seu capital so-

O sr:Davee deverá en- permanente à infância no ensino possa ser baseado só' para o aprendizado em ge· 110m'enagens
.

l
t

;

tacto com as 8 '1 d
I

I . ctaA·rt. 10 _ Fica o Poder1'111' em con
.

rasn, em bolsas de estu os, e sim ra.
nossas organizações gover- A primeira e básica ne-

1 I D' .

it pestum:as Exe�utivo autorizado a ele-
namentais de assistência à cessidade do Brasil, nesse 'que elas são um e ell}ento OIS requisi os apenas. var de oito mi,lhões de cru-

infância, à fim de' levar as setor, é o fornecimento de supletivo de valor indíscu- são exigidos aos alunos que
). zeiros (Cr$ 8.000.000,00)

RIO (Agência Nacional) SUé\S solicitações e necessi- equipamentos 'adequados, tível, não só pelo incentivo' se candidatarem às bolsas: RIO,,16 .(,v:A.) _ O go- para quantia que não=exce,
_ Até hoje o Brasil já ré- dades ao conhecimento' d', que o F'ISI vai passar a for- I - da à cem milhões de cru-

cebeu do Fundo Internacio- Conselho Executivo do fI. necer em quantidades maio- que trazem à alfabetização, ser reconhecidamente pobre vêrno da- Bahia vai trasla- zeiros (Cr$ 100.000.000,00)
nal do Socorro à Infância, a SI. res. como pelas vantagens que � ter mérito pessoal, inteli- dai: os restos mortais da se- o capital social da Empresa
quantia aproximada de' 2 Reveste-se porisso de ex- A par do equipamenü,

Ih d aA' vontade e aptidão h M' A B Sul Brasileira de Eletricida
1_ A • , .,

d oferécern a mi a,res e es- "enCla, nora arla ugusta _
ar-,

milhões e 500' mil dólares, traordinária rerevanCla a material, sera ministra a de SIA (Empresul), com,

situando-se' entre os países próxima visita ao Brasil de, .naior e mais efetiva assis- . tudantes ,que não podem se- para estudar. O que, aliás, bosa, viúva de Rui Barbosa, sede e fôro em Joinvile,
f
,. di t do Conselho tê

.

té
.

pelo que nosI, ,

I d'd' t 'E t td Imais' pródigamente bene i- proprro Ire or encia ecmca,
quer iniciar seus cursos, se. e uma exce ente me 1 a pa- e os 90 historiador Teodoro nes e s a o, na qua o

ciados. Dos países da Amé- Executivo do Fundo Inter- ooude adiantar o sr. Davee, . •
.'.'

, '.
'

.' 'Estado de Santa. Catarina,
rica Latina, é, sem dúvida nacional, sr. Maurice Pate. em entrevista concedida à

I
quer prossegui-los. ra evitar abusos da parte Sampaio.. O� despojos de,

por fôrça da Lei federal rio
o mais beneficiado, uma vez 'Proietos de longo alcomce mprensa, na qualidade de Favorecendo a estudantes dos que não precisam de a· ambos, . que se· 'encontram

.

290, de 15 de junho de _1948
que já recebeu uma quinta Tanto o FISI como o De. Diretor regional do FISI I

de todos os Estados essas juda financeira ou que se nesta capital, serão coloé� e' da Lei estadual n? 98, de
1 d

. d partamento Nacional da .J,a,ra a América Latina. '
" -

6 de junho de 1943, temparte do tota estma o a
socorrem das bolsas como d d f dda Amé

.

. os na cripta o orum E! oitenta e inteiros e cinquen,

��!��f�)�:��:����:� Do Ceará aos EE. UU. em Jangada. �;�: t��:;e::.:u:�'::�e��, �a�:;�:'�:::!: ::t�u:e:�:: ::�;:!:�5��tf�:�:
tes,

.

figuram as usinas de Q
"

Q cor
;.

da ? é que devemos incentivar-a bosa. capital, à que se refere o

pausterização de leite, em u'em vence-ra 11. II campanha que. o Ministério artigo anterior, o Estado de
F t 1

. -

S'anta Catarina manteráJoão Pessoa e 01' a eza, as FORTALEZA, 16 (V.A.) Mestre Jeronimo disse: I Desde-já, Iànço um desa-, ,
--

dellde.ite des�dratado empL:ee1oo' O famoso jangadeiro I - "Eles acertaram que fio a Manuel Preto, Tatá e MI·o' Iancredo Neves
pelo menos sempre ames.

po ma, mmas e em •

'. _ I
. na-proporção de' oitenta in-

tas, no Rio GraI_lde ,do Sul, Mestre .Jeronimo, que co- não me levarão.. E, 'e�tou Batis�a, �ara ver quem che- .
-

•. .

,. , _(', _ �eiro� ..

e cinquen,ta e cinco

que estão em VIas de COll-!, i'.;' �

.
"-, '1-'" f,·.bl"'" �',,'�.} do'· t . .. N" Ú k" ".' ,:);,. -',., ,,_:entI,'!Sl!!10S por cento ....

-

clusão e para cuja __ç_ons_tru:..;' J.1:��\)l�,;�� d,��s < '-l.?�gac1�IL .,g_�? _���c m{�S;�j;�__;, l���QJi. ".,,' �,a: J?rlme!�°:li,�pç:'!l.l-�l.!."" �.:"" "/I-,,..,,.f�';�"- ,�":-'� ":' -. -�' f---;:.,:. '"��""'. > �. ';'.
- -

\80�r--qtie=-' a'tnarmen�
ção b FISI con.tl:ib;riu com! que fizer'arp o raid para o I

com Manuel Preto, Tatá e I. �estre Jererlí.mó . j& in�'::' : �,.',. never��ch�ar'lhote. a esta C��llt�l, pass�- na11(em�.no capital da ·refe·
mais de 700 lml dolares. IRio e Pôrto Ále!tre, foi ex_IBatis.ta. Fàrei, no entanto, o ,ciou 'a campanha 'destinada c.{eIro do, aVIa0 da CruzeIro, o emmente brasI- 'rida Empresa e, em hipótese

N f �

I llguma poderia renunciar a,
O progr��: �:e assistên- cl�ídb da tripulação da jan- mesmo raid, e já est�u pro- a levantar fundos, a fim de leiro, sr. �r. Tancredo ,:lireito de, preferência que,

cia à infância, dentro do Igada que irá aos EE. UU., Ividenciando a tripulação Irealiz'ar a ousada façanha, o de: AlmeIda. Neves, '1a conformidade da legislá_
plano do FISI, vai entrar í .;

. I, I. '" t 'd T' ilustreMinistro da Jus �ã.o vigente, lhe cabe à
f B· em sensacional e espetacu- 'que 11.C acompall1nra . mesmo acon ece_n o com a-

.

-

oUbScl'I'<;a-o do aumento de'em uma nova ase, no ra·
I ,., ;

.

. • '
_

sil. Para inaugurar o desda- Ilar raid. ta e Manuel ,Preto., tIça... capital, como acionista que
bramento dos plano: ini.! Ouvido p,ela i'eportag'cm, C

..

b
. _

'

'.'
S. Exa. vem à nossa é da citada sociedade.

t R o de I Art. 3° - Para ocorrerciais encon ra-se no 1

OD ,rI "'-'lçaO,
�' · t,erra nrestigiar com !II

_- W l' � às despesas com ti subscri-

P· a-"-s-c'Da -d.as·., _ e,'arl-·ame·ntares' ,:
"

-4-' 4 súa presença a IHa. Re- 'qão aú�rizada pela presen·

� "
para. os D�II.U.OS uni ã o Penitenciária é lei, fica o Poder Execu·

tivo �utórizado a abrir o

RI� 'v.- A. )_ Realisoú� Brasileira. �rédito -necessário.'

�
R,IO, 16 (V.A.) -::- O pre- receba mensalmente .

se ,>::lN
f go, dia 13 de JU- niel F::u'aco, Wolfram Metz- .

I,·' Art. 4° .- Esta lei entra
nI,,, greja do Carmõ, a ler, Afonso Matos; Napo- sidente da República apro� Cr'$·1.�50,00 ficará na classe Ao preclaro patricio em vigor na data da suâ

já t�adtc'pnal Páscoa dos· leão Fontenele, Leão Sam- vou a tabela do salário de
I
de Cr$ 'r.900,10 e ""

t d publicação, revogadas as

Parlamentares; 'd�la tendo paio, Breno da Silveira, Da- .' I serao pres a as, quer dispci�ições em contrário.
tomado parte os SEmadores niel de' Carvalho, Hltgo classe elaborà4a pelo Minis- Cr$ 2.000,00 e descontará pelo mundo 'oficial, Sala das Sessões, em 15
Apolônio. Dé\les, Hâ��on Carneiro, Janduí de Car- tério do Trabalho. O segu- 'na �ase da últitna quanti�. quer pelos seus admi- -le Junh.o de 1954.
Nogueira, Ferreira de Sou- neiro, Ponce de Arruda e 1'ado fica classificado pela A tabeia abrange os salá-

-

(ass) Estivalet Pires
sa

'

Alfredo Simch, Pires Parsifal Barroso. Partici- , radores e correligioná- !:"ider do PSD
F�rreira, 'Othon Mader e param ig�almente da Pás- referida tabela na classe rios desd� Cr$ 1.950,00 até rios, várias e significa- Wilmar Dias
os deputados Nereu Ramos, coa dos Parlamentares inú- igualou imediatamente su- Cr$ 2.400,00. Para os saIá- tivas homenagens.José Augusro, Monsenhor meros servidores do· Con-

.
'

Arruda Câmara, C,?elho de gresso Nacional..Na mesma �pel'lor aos seus ganhos para rios' acima de Cr$ 2.400,00 Saudando-o� respei-
Sousa, Heitor Beltrão; Fer- ocasião, foi celebrada mis- efeito do pagamento das o enquadramento na '.cl?sse tosamente, desejamosnando Nóbrega, Jorge D�a- :Sf'a: �m daltar llateral't em su- 'contribuicões da previdên- será feito de mil (,'111 mil cru lhe feliz estada na Ca.-cerda, Firman Neto, las raglO e par amen ares € I' .

�

J

Dins, Benjamin Farah, Da- servidores falecidos.
.

cla SOCIal. Um segurado que zeiros. pital catarinense.

o nosso Úaís já l'ecebéu do

Fundo Internacional de s«:
corro à Infância a quota de

2 milhões e 500 mil dólares
_ N .ova fase de cooperação
entl'e as nossas .organizações
assistenciqis e aquêle orça-

-

nism.o

o Tempo
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 17.

Com o seu estilo suspeitamente modificado,. de jeitp

B- b Ch
'Fala, 'depois, na Penitenciária, com ameaças' veladas

a lembrar piano a, quatro mãos ou a inspirações de es-
, e eA o raAlo a mim, ex-diretor. Descubra-as e volte. Em lugar de re-

pírito-santo de .00'elha� o jovem Paulo Konder Bornhau-i, ticªncías ponha fatós. Nordeste frescos.
sen, presunçoso e presuntivo, sucede� - suceder é o ter- O que, no entanto, mais enraivece os srs. Bornhau-
mo - ontem pela GAZETA, para atirar-me bolorentos RUBENS,DE ARRUDA RAlVIOS sens, pai e fil�o, é o esclarecimento da opinião pública, a Temperaturas - Extre-
insultos e elogiar, à mingua de quem o faça, o ruinoso,

_ respeito das obras'federais. mas de ontem: Máxima
govêrno paterno. .

' '. seu partido e mais três, aos quais abriu sua carteira coro, Sempre que ambos 'nelas avançam �,nelas se imi- 19 O M" 17 OTacha-me de CAPANGA INTELECTUAL! E' muito' ruptora. .' .
_ ,tem, aqui estaremos para ale:r:tar ..o' povo, mostrando-lhe ,. mIma ,.

para mini. Tanto hão mereço. Comecemos, pois, por '_lma I A informaç�o, tO,cante a 'essas o�ras, é
A

fácil: água· a quem deve g:r:atidão.' , 'Icbrdialissima divisão do presente. Repartamo-lo melO a e luz para a CapItal, agua para Tubarao, �Sg.ot.o para La-. Nunca procuramos atribuir ao govêrno federal o que
meio. Cedei-lhe, 'educadamente, a primE;ir� parte, que não I ges, etc., e�c.. _

' .

.

.
o sr. Bornhausen pai fez. Seria injustiça, seria impieda- O RISO DA CIDADE .. ;

diz nem condiz com a minha estampa, fadada desde os Elas aI estao! Eram., promessa do ex-governador e fo- de, seria' do p.oUCO tirar muit.o..primeir�s anos a não disputar com outros - já ·diploma- ram cuq'lpridas religiosamente. Elas não são �omo o as-

dos - qualquer concurso de robustez infanti1. Por sôbre faltamento das nossas 'estradas, a constr!Jção de vár�as _ Mas, por outro lado, não temos permitido' a c1mpin-.'
isso, ao dr. Paulo K. Bornhausen essa porção lhe vai à centrais hidroelétricas e o barateamento do custo de vi- :zaÇã.o do labor alheio. Também nunca. subestimamos as
maravilha, com encaixê' de luva. Aceito, agradecido, a se- da, etc., etc., prome,tidas ao povo em troca de votos. obras federais. Temo-las por salvadoras da nossa produ-
gunda, que de nada lhe serve.

,.... Essa�, on?� e'stão? A
•

"

,
ção e por impulsionadoras do nosso progresso. No caso,

Os números que ilustram o .artigo, dátado de uma A CrItlca do Jornal aos tres deputados que ate a ul- apenas dand.o a Cesar Q> que de Cesar é, não nas agrade-
semana, a que sQ agora procura o moço responder, foram ti�a ho:a juravam fidelidade ao partido e que o trairam· cemos aos Pafúncios e aos politiqueiros locais.
todos colhidos aos discursos do sr. Governador seu pai, mIseravelmente, chama o sr. Bornhausen filho de desai- .Finaliza o sr. Boruhansen filho a sua_ imprudencial
às suas mensagens e a leis por êle -sancionadas. Se nes- rosa! N�o lhe.indago aos sentimentos, �uas·lh.e'pergunto' defesa paterna,:.asseverando que éu, com minhas asnei
ses algarismos há falsidades,. anedotas, asnices, ofensas, apena� a mocrdade: - O sr., Pa'l.tl.o Hornhausen, no se1.' Tas, estou. a�:l:'ilj.ando a propaga�da eleitoral sua e do Go-
blasfemias, não sei, :t�e desde 31. de janeiro de 1951 não

I anuncta�� progr��a �e c.o��ate à, corru1?çã? de cpstu- vêrn.o.
. ,

,

r

.

ponho os pés no PalaclO! '

.

mes p.olttW.oS, adml�e ,a tratça.o ate p.or mteresses pes- Cuidei sempre que o Govêrno; como Govêrno, nada
Fingé o sr. Bornhausen filho ignorar quais as obras soais? Prestar-se-ia ao papel d.os três transfugas? tivesse com 'propaganqa eleitoral. Percebo agora que,

em conclusão, que obrigaram o govêrno anterior a' recor- Alude o sr
.. Bornha,!-!sen filho, em seguida, à restau- com (j novo jornalista, há teorias novas e exóticas

.

na
rer por antecipação a vel:bas orçamentárias, à mingua ração dó'órgão adminístrativ.o, burrifando de perfumes terra., Duvidq jIúe' táis' doutrinás tragam' no seu bôjo a
dos recursos que, havia prudentemente providenciado e seu ilustre genitor, a quem atribui' a providência. , tal de natureza ética d.o bem c.omum. Parece-me elas,
que o sr. Bornhausen pa.i obstou fossem consegu-idos, �essa, r"estauraç?o, sem dú:,ida, � consequência o tão só, imperti.�ências de bebê chorão a quem ameaçaram

. quando fechou o Legislatlv01 çabestreando a bancada, dq que ai esta: um gO,verno que Il,gO funçlOna. fi tirar a chupêt<i1i;\ '. • _.

.

Temperatura - Estável.

Ventos -- De Sueste a

Que quer dizer isso?

Que o jornal do go·

vêrno não vai sair

mais! Foi para o be

leléu!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, -, Dr. fa,ostu Brasil' o ES'T A DO' ,

\ Chefe do Serviço,de Ouvidos --, Nariz e' GargantaM EDI, ,

I . 'do Hospital de Florianópolis"

"

"
'

,

"

.

,

. '

.' ,

.

,
i ESPECIALISTA EM DO-, A'DMINISTRAÇAO. . A clínica está montada com os mais modernosl\fA�lO DE', �ARMO I

"

DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA ENÇAS DE CREANÇAS. ,Redação e' Oficinas, 'à rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade' ,CANTIÇAO , ClIE�EM I,
W. MUSSI CLINIÇA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites, sem operação)• '--;0 MÉDICO -,�;

e CONSULTAS: Das 10 às' Te!. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eCLtN. ICA DE CRIANÇAS,' I CURSO NACIONAL DE.
AN,, TO-NIO DIB

. Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e- Garganta)., A D U L TOS DOENÇAS MEN'rAIS DR. ' 12·' horas.
_

'
RAMOS. lONISAÇÃO 'MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

. Doenças Internas "E__X-?�'estort"�do Hospital I/MUSSI' ,

Gerente: DOMINGOS F. DE para Ionísar Medicamentos (Tratamento de dores. deCORAÇÃO - FIGADO Co lôu ia .._ an ;D�. "

. -;:;- MÉDICOS - Cons. e Resídência: 7 de ,� AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'U muito"'.

RINS - INTESTINÓS Doenças nervosas e men-
CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da tais.
GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringi1!e!lSIF,LIS Impotência Sexual.

"Serviço completo e espe- ra, Ltr'a, e inflamações dos Ouvidos)
.

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'Iradentes n. 9.
c ia l izado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)Consultas das 15 às, 19 SENHORAS, com modernos, A D V' O G A DOS, - flo andar. REFRATPR (Moderno Aparelho para RECEITA de'

lentes, 9.' , . ,

, '.
,

R' d I' HORARIO: noFl'uOsN· F. 3415 I métodos de, diagnósticos e TeI.: 22-5924 - 10 e
" (OCULOS)Das 13.às 16 horas. ,..:.'

. tratamento."
. .

,'... ,
Janeiro. JLAMPADA de FENDA (Verifícação e diagnostico de' Res .. : Rua Santos Saraiva, dULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSE MEDEI- Reprejor Ltda., lesões dos Olhos)'I'el.: Cons. - 3.415 - Res, -4 E t it
R F I' d UI'

.

RMELHO
,).
,-

< s re� 0._ ao" _ SALPINGOGRAFIA .� .ROS VIEIRA. ua e ipe e rveira, n. " ' INFRA V,E '

- 2.276, _. Florianópolis. ':24-' .fEL ..
- ° a. ..2_ METABOLISMO BASAL I 21 - 6° andar.

I Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
.

U BASTOS
---

,

RIO WEN 'I' Radioterapiap or ondas
C
t

••
-

pADtV��toDO, It .. TeI.: 32-9872 - S�o Paulo f Pulmão e EsófagoDR. ROME DR. MA -

curtas-Eletroceagulaçâo

-I'
aixa

S OSt �
C' t ri-' �Jal ASSINAT�RAS Ccmsultéric: Visconde. de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUSEN Raios Ultra Yioleta e Intra

_

"

an a a a ,na Na CapItal. ,
.

Belo Horizonte' '- Mf:DICÕ CLíNICA MÉDICA. DE Vermelho. \

. DR, MARIÓ "LAU- Ano ' Cr$
,
170,00' Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone. 2.36�Com 'prática no Hospital A DULTOS E CRIANÇAS Consultório: Itua Trajano, "

•

RINDO' Semc'st,re. ' Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Francisco de Assis' to na Consultório - Rua João nv J, l° andar - Edifício do
�" No Interior

, das 2, horas em diante no ConsultórioSanta Casa dó l�io de Pin to, 10 - Tel. M. 769. Montepio;
,

_, e'
,�" -

Ano : .. : ..... Cr$' 200,00

l' --DOENÇAS. DO APARELHO Dla'ÊSTIVO '_
Janeiro

.e

Consultas: Das 4 às 6 ho- Eo,rár:o: Das 9 às 12 ho- DR-' .CLAUDIO I Seme:tre. . .. ', �l'$ ,110,00
ULCERAS DO ESTOMAGO E' DUODENO ALERGIA-

'

CLINICA MÉD�C.j\ raso ras - Dr. MUSSL , Anúncios mediante con- \
'

DERMATOLO'GICA E 'CLINICA GE'RALCARDIOLOGIA
'

.JÚ��;1��ê:t;;e�u:'8'1�!teve& M���I�5 às 18 horas -

Dra.! A��!��2s', • ti��'originaiS, mesmo não Dr' MI-Doei N·o'oes Ferr'e"lra'Consultório: Rua, Vitor
_

di'
' ,

. Resídê.rcia : Avenida Trom-
,

Fôro em' geral, ;Re?ursos P?bllcados, não serao evo -

1oOM".,' \",
'Meireles, 22 Tel, 2675;

. OLHOS - OUVIDOS' - �owsky, 64. perante o Supremo Tribunal vidos. , ',_Horários: 'Segundas, Ql1ar-'
'

NARIZ E GARGANTA
'

Federal e Tribunal Federal A direção não se respon- RECEM-CHEGADO DC}'.. ijIO DE JANEIRO,tas e Sexta feiras�. I' D'R. JÚLIO' 'DOIN ".-- de Recursos. -. sabiliza pelos conceitos emí-
ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10ESCRITóRIOS tidos nos artigos assinados. ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE .

. �as. 1� à� 18 horas, ':1 .'VIEIRA'
'

,�
DR� NEWTON . Florianópolis - Edifício

U'-""'&"h"&"&".....&.......__ CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU'. hes.ldenCHI: Ru: Felipe,
D'AVILA

. São Jorge, rua Trajano, 12 - DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIPSchruidt, 2� - 2 andar, I,
Especialista em: Olhos-' -- 10 andar - sala 1� lnlorfOaçOes. .

'SCHMli;)T.1 3/102
•• CIRURGIA GERAL R" d J' Edifício '

,

'�p{. 1 _. Te. .\J •

Ouvidos - Nariz e Gar- Doenças de Senhoras Bor�� �at��e':voenida lntô- uteís O C' I F E" I'
_

DR. WALMOR ZO.I gFmta. Proctología - 'Eletri�idade nio Carlos 207�- sala 1008.
, ,r., ar OS' '.

" nue sino."

Receita de óculos. I .
Médica .' -

"

O. leitor eacentrarã, nes- "MER GARCIA '

Consultório: Rua VItor DR. I.CLARNO G ' Médico dos Hospitais Americanos e da Força
' Infra-Vermelho.

f • ta coluna" informações que _Dilpl,omado pela Faculdade. I'
" Meireles n, 28 -:' Tete ODe:

G,AL'LETTI
" ,

Expedicionária Brasileira
.

'

U' 1 S t
.

N ne'cesstta, diàrlamente e deNacional de Medicina da Itra- ano erapia -, e- 3307> .

,

..

MÉDICO _ OPERADOR _ PARTEIROUniversidade do Brasjl l-ulizações, Consultas: Das 15 horas -' ADVúGÀDO - im�hlto: "

IDoenças de Senhoras e Crianças � Partos _ Operaçõesd
'

di Rua Vitor Meirdles, 60. '

O M' M d f' T
Ex-interno por concurso a, Equipo de Oto-Ríno em .Iante.· "

aIS o erno e e iciente ratamento e OperaçõesMaternidade-Escola {único no Estado) Hesidencia :
. Rua

'

Vidal FONE: 2.468. JORNAIS Teleton� '. das doenças de Senhoras.(Serviço do Prof. Octávio Ramos - Telefone 3.422. .

- Florianópolis - O Estado . _ . . . . . ... S.022 Cólicas, flôres, brancas, irregularidades mentruaes, ton-/ '

Rodrigues Lima) Rua - Vítor Meireles ,,\ ,

'A Gllzeta' . . . .. .. . .• 2.658 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabílidade,Ex-interno do Serviço de' .fi. 22. DR. ADD1VBog:��Eld < I D��r�o da Tarde ... S.57�! insônia, imp.ótência e frigidez sexual em ambos os se-Cirurgia .do Hospital Horário - 9 ás 12 horas • DIana da ManhA... 2.463
.xos _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.I. A. P., E., T. C. do Rio de'

-re- 16 ás 18 horas. Causas cíveis, comerciais, .

A- Verdade -....>.-..•. 2.01(1 Operações especializdas do ouvido, 'nariz, garganta,Janeiro
FONE - 2.675 crlmínaís e trabalhistas, Imprensa Ofichd \. !' 2.688 sinusites, pólipos, desvios do septo (nariz)' labia partidoI Médit�t do Hospital de

Con""'ltas po-pu'lares
. HOSPITAIS

_ Operações de hernias apendicites ovário utero
'. Caridade Residêncra : Travessa .,..., '

,

D.: Caridade:' hemorroides adenoides' hidrocéles 'varico�les e

'.
"

Urussanga 2. - '. Rua NUnes M.ac,h�do, 17, <

P d) .. 314 '
" , ,DOENÇAS' 'DE SENHORAS , ' ( rove' or . .' .... ,

.

60.
,

.
'. • varizes elefantíazas,- PARTds-O�ERAÇ()ES Apt.1(12. (esq: Tiradehtes) ,:-, so1,>ra�, : '(fot'tart.al \;..;i,;:\. � ":'2��036 ·:�:.e r}�iÚ R G'I 'A E M' G E R A Lr )"" ..1. Ru.à 'J-oã.o Pi�to n. 16,

DR. VID'AL
,

do - sala 3.
...."

I
'

.

Nerêu RaQlGiJ !.831 Trataniento garantido de variies 'úlceras va�I'cosas'
. .(......
". ,. " NfT S 157 .

,

,

,_ ,
das .16,,00 :\s 18.01)·

CLíNICA DE CRIANÇAS 1,_lltar .:
.. � ..... '. .'

.
hemorroides com 6 injençÕes, sem dôrhoras. '

'

, " :,. .
Sao Seb�shAo (�a.a OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIRÇ)IDE (Papo)Pela manhã, at�nrl. , CONSULTÓRIO - Feli-' 'D 'H

.'

J;'g i)-n Kechele J de S��de) n······
S.153 Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula ediàriamentf> no HO" 'pe Sc�midt, 38. ,,' 'r. - an S L \ '.

, \,l\fatt:rmdade' Aoutor. '121 intest,ino ,_ Tubagem duodenal.-: pitál.de Catidade.' 'CONSULTAS Das 4 CI�RURGIÃO DA Ç4SA OE SAUDE SÃO SEBASTIAO\ Carlo,lI COl,'..-ca I'" J. Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais. Residência: :\s 6 horas. . I Laureado com a me.dalha de ouro pela Faculdade' CHAM�DAS UR-,
" moderno, em 3 ou 15 dias..Rua:, Generàl Bittencourt Residência:. Tenente S'l- de Medicina do Paraná., /". I GENJESB bti S 313

Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-.

,
,

I
I . --: O: ---. I Corp.o e ,om 1,'08. •

I gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com
n. 101.

,. I veira, 130
, Prêmio "Victor do .Amàral de 'Clinica Obstiteca da Servu�� Luz (Recla·

'.
'

, 100% de cura. 'Telefone: 2.692.
! FONE - 3.165. Faculdade de Medicina

'

. I ml.a�oe(ss) I' ·C· . "i" 2.4q4 Receita de óculos - Tratamento e operação das doençal,i
-

'

" ,I,
•
-, " "',

,

'

, I Po ICla a a "m 8-, 'dos olhos: PTIRlGIb, CATARATAS, ESTRABISMO;DR. ARM,ANDO VA·, ORo ANTÔNIO MO- Com estágio na' Clínica Cirúrgica da Faculdade . sário) . . . . . . . . .. %.03P ,

/'ETC';...... ,� __

,LÉRIO DE ASSIS , NfZ DE ARAGAO .
de Medicina da Universidade

de,
São Paulo.. .

Policia (Gab. 11<1..
..••,

�TENDE A QUALQUER HORA DÓ.·

IP.�àr'1.
DA- MÉDICO -

. Viagens de aperféiçoamento ao,s hospitaIs de' ,ado) "

"
' :. NOITE ,t1 os ai-ruDos Serviç3s de Clínica In- emURGIA TREUMATO- Montevidéo e Buehos Aires. ,COMPANHIAS DE Consutório: Rua Deodoro, 35 _ Tel: .�� ,,,Y'"fàritil da Assistência Muni- LOGIA CIRURGIA GERAL - PARTOS - DOENÇAS DE, I TRANSPORT. Residência: Rua Bocaiúva, 210 :.-cipa} e Hospital de Caridade,

" Ortopedia ,
SENHORAS

A

A}i;REO I .

.

,____ _:..",/,
j

_�
CLíNICA MÉDICA, DE

" Consultório: João Pinto, ,
, Operações de: Aparelho. dig�s�ivo - �stomago, TAC 3.700'

N�
·

M I C I
"

H kCRIANÇAS E ADULTOS 18."
.
;ntc$tinos, reto; anus etc., VIas bIhares (v�s�cula) .--;:-, Ct'uz�iro do Sul.' 2.5�O aVlo- O Dr « ·a� oeu'c e),A'l' • . ,I,
."'parelho geAnito-urinário masculino' e _femm,mo,.' rms P.a.,na.Ir ••.•••.•.•• _.. 3.5a�.., 'I

,"",
'

- erglll - '

Das 15 às 17 diàriamente.' �
-'

I'
'

232- "
,

Consultório: Rua Nunes Menes aos Sábados
-

bexiga, próstata úterÇ>, ovário.s, operaço.es pl.astIcas. A Va�II........ t' a"
M h d 7 C lt d "CI'rurgia-o da glandu.la tIreOIde. Clrurg,la do can-. LÓlde A'reo 2.402 RAPIDEZ .:., CONFORTO _ SEGURANÇA
ae 'a o, -

o(nsu as as Res.: Bocaiuva U5. '

I 2 3�5' 18 h cer. Traumatologia.' .
,

.

Real Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRJ,
1

R�:idênc�:�sRua: Marechal Fone: - �.714. .

Atende das 8 'às lQ e das 16' às 18 horas na Ca-
I
Scandinava. 2.500 Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-Guilherme, 5,'- Fone: 3783. ·,DR. II E,N R I QUE 3a de S�úde São Sebastião, das 10 às '12, e. 14 às 16 .ho- HOTtlS

2.021 bas.tião, Ilha Bela, Ubatuba, !jen�o nestes quatro úlÚ-,-----'-'-" I

PR.ISC'O PARAISO t'as a Tua Fernando Machado, nr: 6. (PredlO do Inshtu- Lux . . . . . . . . . . •. . .

mos apenas para movimento de passageiros.DR I. ,LOBATO'" 'to Diagnostico Dr. Djabrta ,Moe.llmann). M�eeatlc- . - . . . . . . .. 2.276 As escq.las em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
.

MÉDICO .

Metropol 3.U7 prejudicarão o horário de. chegada no RIO (Ida) e
FILHO

'

Operações ..,_ Doenças ' '.

PI
.

t
-

'

Lá Forta . . . . . . . .. 1.121 SANTOS (Volta)Doenças do a,Parelho respi-
de Senhoras - Clínica de farmacías de, an ao C!lcique 1.449 IT1NERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NOràtório n� Central .' 00' - Z."'-i

, ,
NO M1l::S DE MAIO DE 1954TUBERCULOSE Adultos.

,

-....

Estrela' .......• \. .. 3.17]lOS C d "', . l'
- Mf::S- DE JUNHO ,

".fi59' IDA.RADIOGRAFIA E RAD - urso e J!.specla lsaçlio
1'2 Sábado, (tarde) _ FarmÍlcia Noturna Rua IEdseTaRlBI'T'O" ... ! • .... li

fZorianÓ-polisCOPIA.DOS PULMõES no Hospital cl(J�, Servidni'(Js
Cirurgia do To�ax , E" d Trajano.. '

'R T'" I DiJlQu�' ........ : ... do . sta o
13 Domingo _ Farmáci(\ No,tu.rna � :ua ralano'l .

"F'�rmado pela Faculdade
.

f M l' "R
V'

• • • • (ServICo 031) Pro. Itr a,.
,

' 19 Sábado (tarde) _ FarmacI;l E_sperança.,- ua

I ._.__
Naé:onal.de Medlcm�, TISIO- •

.

"

,

logi�ta e Tisiocirurgião 'do I
no de Andrade) Conselheiro Mafra. .

Hospital Nerê'u Rãmos
"

CO!lsultas - Pela manhã selhe��o�����o _:_ Farmácia �s�erança ,- Rua. Cop- i Dsnola primaria 1���.Curso 'de especialização pela no H0spital de Caridade. .

26 Sábado (tarde) ""'7" FarmaCla da Fe - Rua, Fe- I O UAd 't-
_ O Itinerário supi'a está sujeito a alte-

S. N. 'J'. Ex-in. terll.o e Ex:as- A' t-arde, das ,15',30hs. '

I Van Ista OBS.:
,d P f '1ipe Schmidt. '

-, ..' li "ação sem prévio avisQ.
i!istente

.

.:te Slrurgla .

o r_o. m diante no consultório,
. 2.7 ,Domingo - Farmácia d,a Fé -, Rua Febpe I, Mn,t'r{culas Abert... -Horário de Saída:UgO Pmhelro. GUlmaraes � "

'w • ...
.

(Rio). á Rua Nunes Machado 17, SchmIdt.
.

'f
,. ,. CP· ár', Aã ,de Fl,orianópolis às 24,0'0 horÇls, '.' 'I' l' O serviço noturno setá efetuado pelas �rmaclas Jrsos: run 10 e -

do Rio de Janeiro às 16,00 horas
Cons: Felipe Schmid<t, 38 r.sqll,na de T,l't'adentes...e .. :Moderna, S�nto Antônio e Noturna; sitaadas as ruas missão. ' "

Para mais informações dirijam-se à
- Fone 3801.

.

2.766. .

I
João Pinto e Trajano. I

Rua Visconde de Ouro EMPR!SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Atende em �ot'a marcada.

nesi(lênc'ia - La Portá A presente tabela não poderá 'ser alterada sem
P l 75 Rua: Deodoro _ Caixa Postal n. 92 _ Telefone: 2.212F'o�:s�3��.a 8a? Jo'rge 30 -

t ·Hotel. �____ pr$via autorização dêste Depa,1'tamento.
__ , .. ..._r_e_o_;,_.._._------.;_-.J./.....--....

'

__ .
.

Indicador-

. ,.}

..

.

�
CLINICA Dls OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
'

-do�

J

VOLTA
Itàjaí Rio de Janeirq Santus

oe
"

21/6 26/6 27/6

BAR E SORVETERIA

AMERICANA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BSTABO
I

FAZEM ANOS
AMANHÃ:
- Snra. Olga Araújo da

Silveira, esposa do sr. dr.
Manoel Pedro da Silveira,
advogado; ,

- Snr. Feris Boabaid,
do alto comércio local;
- snra. Conceição Gui

rnarães Grijó, viú;a do dr.
Grijó, falecido ha anos em

Vitória;
Ah! Pudessem fundir-se nossas vidas - Sr. Prof. Rodolfo Bos-
como se fundem nossas duas sombras, � co, funcionário aposentado
sob o misterio palido da lua! .

\
da Escola Industrial; .

. x "
- Snra. Joana Borba"

x X'
.

esposa do sr. José Candido .

ANIVERSARIOS: prírnentos, aos quais [unta- Borba;. '#..�� I
mos os nossos. - Snra. Cordolina Fer-

reira Souto; IFAZEM ANOS, HOJE: - Snra, Ernestina Don-
- Sra. Etelvina Ramos

I
ner Neves; .

de Carvalho; _;_ Snra. Judith. Oliveira,
..,- Sra. Olga Setubal Bar- I esposa do sr. Germano Oli�

celos, esposa do sr, José veira;
Barcelos; - Snra. Leontina de AI-

-Menina Marilene, fi- meida Jorge;
lha do sr. Mário Gevaerd; - Snra. Josefina Sch-
-Sta. Aurora Aquino; midt\. esposa do sr, Olavo .

- Dr. Manoel Lobão de Schmidt;
�ueiroz, advogado em Tu- - Snr. João Demétrio

barão, e Professor de So- Serratine, do alto comércio

ciologia da Escola Normal; local.

GUILHERME DE ALMEIDA

Deixas, enquanto o lar branqueia o espaço,
.

pela escada de seda o parapeito. . .

.

e vens leve e ainda quente do teu leito,
como um' sonho de tule, por meu braço ...

Somos-o par mais poetico 'e perfeito
-

dos ultimos .romanticos ... Teu passo
contando no jardim, marca o compasso
do coração que bate. no meu peito.

Depois, partes e eu fico. E às escondidas,
Sôbre a volupia verde das alfombras.
'minha sombra' confunde-se na tua ...

DR. ARISTEU
SCIEFFLER

TELEMBERG

Transcorre, nesta data,' o.
aniversário natalício do nos-.

so conterrâneo sr. dr. Aris
teú Schiefler, ilustre Juiz
de Direito da Comarca de
Bom Retiro ..

Às' muitas homenagens
que lhe serão prestadas pe
lo grande númerO de ami

gos e admiradores os de O
ESTADO se associam.

DR. FERNANDINO CAL-' -----J--
DEIRA DE ANDRADA

os«
ESPELHOS DA

ALMA

Em Curitiba, onde reside
atualmente e é alto funcio
nário do I.P.A.S.E., rnilitan-.
do, ainda, no fórum daque-.
la cidade, como Advogado,
vê transcorrer hoje, a data
de seu aniversário natalício
o nosso presado conterrâneo
sr. dr. Fernadino Caldeira
de Andrada.

Membro destacado de
tradicional família barriga
verde o ilustre aniversa

riante; naquela Capital,
grangeou, pela suas eleva-.
das qualidades, um vasto

circulo de amigos a ad»
radores que, nesta oportu
nidade, prestar-lhe-âo sig
nificativas homenagens.

, O ESTADO visitando-o
faz votos de muitas' felici
dades.

devem ser limpidos !J_
dillfanos, como espe-

. lhos que são. Conserve
a sua limpidez e o seu

brilho. Ao primeiro in
diçio de irritação, apli· .

que algumas gotas de .

LAVOlHO e terá alivio
rápido. Usado diària
mente, lAVOlHO con
serva os olhos sadios ',:
e constitue um trata·
mento profilático.

SNRA. DR. OTHON GA-
I

MA D'EÇA

,

�'\��/�-"'�"SJ"��� V�·en·.d·e··-.•e�
--_.__ .... ---

�,�.... .

A SUL AMERlel\· CI\IXI\ .POSTAL. '71. RIO DE JA.NEIRO
pe�o.lhei que me remetam o IOLlleto "Tuberculose"

- '.
.

-�',
- ()rg�nte

, ..::� Por motivo de mudança
. _
vende-se por; preço baratis

, .' sinto uma escr,i.vahinha com
�

-15
g�v�tas��:em bbm; estado

.
,�"d� con��ryação. � "'

"
.

, CN1aQe'
, Estado...;:.;-:_'_,...'_·,"-"- .,...-_

..

- Ver e�tratar ;1 r:ua Alv�- -------:---- ,12'�xxxx. ·1 ',78 II

,:.. -1'0 ·d�v.ã1'h�:=fl(} -altos,
;!)..

I

�

�IRA 'I:NI5 EI;UBE'
O. :.':m" 'U'NIt":rl"oPROGRAMA DE FESTAS M�S DE JUNHO 1.954 I ceM .. MylitiI_iliillilllji..NiIlíIi DIA 23 \_ Quarta·feira - Tradicional soirée de O DEPARTAMENTO DE VENDAS DE PEREIRA

3ão 'João _:_ Festa no Arraial - Dansa da Quadrilha . OLIVEIRA & CIA.
,

J Ratoeira - Dansas Tipicas - Farta distribuição de Tem a grata satisfação em poder comuni-
queimada, pinhão, amendoim =.- Traje Caipira. - cal' a seus Amigos e Fregues:_s que acaba �e
.nício 20,30 horas. 'ser distinguido com a nomeaçao, lla concessao

DIA 27 - Domingo - Grandiosa Matinée infan- para distribuição dos produtos seguintes:
til de São Pedro - 'Traje � carater - Desfile de crian- 1 - Máquina de escrever 'e - sornar e calcular da
cas com nrêrnios aos vencedores às 16 horas. afamada marca "EVEREST" - fabr. Italiana
" .

.Pronta Entrega
2 Concessionários autorizados dos Refrigerado

res marca "KELVINATOR" 9,6 pés
-

Entrega- em agosto
3 - Vendedores exclusivos dos refrigeradores a

querozene I'CONSUL"
Pronta Entrega

4 - Concessionário autorizados das conhecidas e

'!SUPERMATIC" máquina de costura porta-
til e eletrica "ELNA"

.

Novo modelo revolucionário
Entrega em Agosto

5 - Máquinas de costura, fabricação Tchecoslo
váquia, da marca "LADA"

6 - Moveis de aço para Copa e Cozinha - chapas
de aço Moderno processo .contra exidação das
chapas de aço Fabr. por Ind. Paulista de Mo
veis de Aço Ltda.

-Menina Dóris Maria
Monn de Azevedo;
_ Sr Antônio Carlos Al-

ves ba�cário il,.::lsentadó;
� Sr. João Baião;
_ Sra. Zulmira Souza.
- Sr. Darci Souza.

e

A data de hoje, assinala
o aniversário natalício da

V dO'entil e graciosa senhorita . 'e''n ,·e'.s.·GLADYZ NO'BREGA, fi-
no ornamento da nossa so- Um' téreno com casa" si·
ciedade, filha do distinto to à rua 14 de Julho n. 259,
casal, Sr. Deputado Olívio Est.reito (ponto da Flores·

Nóbrega e Sra. Selianice tal); medindo 25 metros de

Zattar Nóbrega. frente por 500 metros de

Contando com grande cir- fundo. Tratar à rua Vidal

cuIa de amisade, receberá Ram()s n. 28, em Florianó·
no dia de hoje, ,muitos cum- . polis.

a·CIIE
'Agência

de

Pu tilicid'ade
Caixa Postal, 45

l"lorianópolis
Santa Catarina

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAX IMO
EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

Declaração

Nwne �� ---------

Data do nasc.. dla__
'

mês ano _

Protlssào, -;:-....,,-_
Casado?__ Tem filhos1-__-

'I

�. .

É c'adl VeZ
.-', '

"

mais fácil
curar a

tuberculose I
Antibióticos, drogas recém-Inventa
das, métodos novos de tratamento
� fazem muito mais fácil a cura da

tuberculose, hoje em dia. No entanto .

a percentagem de casos fatais con

tinua alta .e o número de contamina
dos pela moléstia não tem diminuído

como Seria de esperar. O descuido,
a falta de medídas profiláticas, de

precauções sanitárias, são grande
mente responsáveis por êsse estado
de coisas. Aprenda como evitar a

tuberculose - e a reconhecer todos

os seus sintomas, mesmo aquêles
menos alarmantes. Procure conhecer

. o folheto que, sôbre o assunto, pre-
parou o Departamento Médico da

Sul Am�i1ca.

'.
<'.1;'" "

r GRÁTIS!

,

a frêlça

Participação
vvA. JUDITE MARQUES FRANCISCO MANOEL

DOS PRAZERES -

ONE'LIA CUNHA DOS
N� ventura de seu lar, participa aos parente e

I PRAZERES
cercada de seu esposo o

pessoas amigas o contr.ato II Participam. aos. parente e
dr. Othon Gama d'Eça, e

'de' sua descendehcia, (vê
de casamento de seu filho

I
pessoas arrugas o contrato Para os devidos fins e efeitos, cumpre-me declarar

transcorrer, na data de ho- DJALMA TELEMBERG" de �asamento, de sua filha à Praça que, a parti::. d� di� 9 do �ês eru curso, deixou lje, a do seu aniversário na- com a Sta. Hélia prazeres., HE LIA PRAZERES, com! de. prestar colaboração a minha firma o senhor JOS�
talício a exma. snra. d..

'

o Sr. Djalma Telemberg. LAUREA��'O DAA SI.LVEIRA, m�tivo por-que ,c�ssara
HÚda 'Pedreira d'Eça, dama DJALMA e HE'LIA

'.. ��alquer interferência do JIles.m� Junto �os negoeios da

de real' destaque na socie- firma, sendo nulas de pleno direito quaisquer assuntos

dade catarinense. NOIVOS
que porventura venha o mesmo a tratar-em pome do es-

Dama muito
.

relacionada Florianópolis, 9 de junho tabelecimento, uma vez envolvam responsabilidade de
na sociedade catarinense de 1954 qualquer natureza.

'.

porque possuidora de fina , . ) Florianópolis, 9 de junho de 1954..

educação e de aprimorados Restaurante "Hosa".
dotes de coração, a ilustre

. aniversariante ver-se-á es
. tamos certos, cercada de
carinhosas manifestações de

apr�ço e"simpatia. .

Nesta oportunidade os de
O ESTADO que têm na

pessôa do sr'- Prof� dr.
Othon d'Eça um colabora
dor· eficiente; aproveitam-se
do' ensejo para apresentar
lhe os mais sinceros votos
de felicitações, solicitando-l Particip�m aos seus parentes e amigos, o nascimen-
lhe transmita à exma. espo-. . A

sa a quem formulamos uma

I
LO de seu fIlho MURILO CESAR, ocorndo no dia 7 deste

vida longa, cheia de saúde, nês, na Maternidade "pr. Carlos Corrêa", nesta cidade.
para felicidade dos que lhe _._, _

são caros. ,CA.SA MISCEL��IA distrj· .

·AV·E" 'N'" TOURAS O"'" 'ZE MUTRETA :bl',dora dos RadlOs R.C.A.
.

.

. '-'.... .

,

•••STA GLADYZ V· V I I n'
, -. .

.

Itor, a vu as, e· Iseo�.
NO'BREGA -. '_.

.

Rua t::onSf'lbeuo Mafra.

Parlicipação .

"
SYLVIO FERRARI E SENHORA, participam aos I

parentes e pessôas de suas relações de amizade o nasci
'l1entú de sua filha SILVIA-MARIA, ocorrido a 10 do
�orrent6 , na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa", nesta
�idade. Avisa que viajará no próximo dia 10, permanecen-
---�.,...----------_:__---------- I

do ausente durante �odo o mes de julho..
.

Participação P t·c·' a a--DR. ANTôNIO MODESTO E SENHORA
ar 1:. 1p-. O o Necessitamos admitir vendedores, com a idade

Celso Ramos Filho e Maria Júlia Medeiros Ramos máxima de 26 anos, e já quite com o serviço Militar.
têm o prazer de partici:par aos parentes e pessoas 'das Não exigimos prática, mas atividade e vontade de pro�

Isuas
relações, o nascimento de su_� filha CLISSE, ocor-,gredir.

Carta do próprio punho, informando estado ci
rido a 8 do corrente, na M�ternidaae "Carlos Correa". vil e gráu de instrução, acompanhada de uma fotogra·
,,' Florianópolis, 10 de junho de 1954. . fia. à Caixa Postal 42 - Nesta.

.

Saul Depizzolatti
Gerente

------------------�

Dr. M. S.

"-

f,avalcanfi

<- j
."".i-

"-1�r'

A Sul Ameri'ca lhe ofer,ce, gratuitame�te, o �.
Iheto "Tuberculose", cem tudo que 'Ioce precisa
s.aber sõbre essa .. enfermidade. ,

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

., .

Sul Amenea
Companhia Nacional' II. s.v.....
d. Vida, fu.ndaÓa _ 1"1

....
. . .

. Pronta Entrega
Pereira Oliveira Bt Cia.

Rua Conselheiro Mafra, 6

VENDEDORES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O:'PRO'xiMO PRE'LIO no OERTAME CrrADINO DE PROFISSIONAIS TERA' COMO ADVERSA'RIOS OS CONJUNTOS DO

ATLE'TICO E GUARANI E SERA' EFETUADO :NA TARDE DE DOMINGO PRO'XIMO. AGUARDA-SE UMA PISPU'l'A RE-

PLETA DEMOVIMENTO E ENTUSIASMO.
j 19 ·11t. •
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A OLIMPIADA UNIVERSITA'RIA I A-D E M I R

B I
N

'.' Po.r·Jorge Cherêm
_ I

R E N O V o.u
.

" o '

.

a ,o',
" RIO, 16 (V.A.) -' De- .

Farmácia e Odontologia presentações das Faculda- pois de muitas marchas e
. Domingo último, o es- ; quando o placard já, acusa-,

sagrou-se 'campeã .dosVII des de Farmaciâ e Odonto- contra-marchas, ofertas e Em disputa .amistôsa de, Os bolonistas mais des- quadrão de futebol da As- va 2 pontos as suas cores.

Jogos Universitários. Quem 'logia e' Direito, o' chamado, 'procuras, foi finalmente 10 medalhas e 1 llélo tro- tacados na noitada em 10 sociaçâo Atlética Banco do Antes do apito inicial

acompanhou os lanées : dá ,"clássico universitário". A solucionada a "novela" A- íéu gentilmente. ofertado bólas 'foram: Eurico 87 pon- li Brasil registrou mais' uma foi, pelo Presi'dente da
Olimpíada, 'pode dizer alto' assistência que à praça e&-

'

demir-Vasco da Gama. Con- pelo grande desportistas e' tos -' Henrique 85 pontos I belíssima vitória, ao derro- 'AABB-Florianópolis, entre
e bom som: venceram 'po�-l p()rtiva compareceu, aguar- firmando o que noticiamos, Diretor Esportivo da F.C. !

- Dôa 78 pontos -;"I Brau- tal' a aguerrida equipe da gue ao Presidente da co

que tiveram classe. e cate- dava contenda em que o o jogador 'chegou ante-on- B. B. snr, João Cardenuto, I quiades 76 pcntosi-e- Brau- AABB-Joiriville, pelo esc0- irmã de Joinville uma flâ
goria, basendo-se contra I equíbíbrio de fôrças trou- tem a tarde, a um' acôrdo estiveram em luta dia 12 do lio e Osnildo com 75 pontos. re de 2 a O: mula, tendo o ofertante re

adversários, ,valorO'sos e I xesse plena movimentação.' com o clube de São Janúa- corrente, nas canchas 'da I No computo geral, ou se- Para os rapazes do Ban- cebido, em troca, uma as

leais, que tudo fizeram por' Não houve, porém, igualda- 'rio e assim continuará de- A. A. Barriga Verde (can7' [a, em 20 »ólas foram zos co do Brasil desta capital a tística chapinha de prata
desbancá-los.' Os paràbens Ide. Os farmacôdontos to- fendendo as hostes vascai- cha neutra) os Grupos Jo- ; maiores. Eurico com 159 peleja revestiu-se de gran- com gravação alusiva ao

aos Campeões, Vice-Cam-' maram a sublime Íiberdade nas por mais uma tempo- sé Lisbôa e Chevrolet, am-' pontos - Henrique com 151 de responsabilidade, não só aniversário da sua socieda-

peão Faculdaire de direitó,: de f.lssenhorear-se quase rada.. ' ,

..

bos pertencentes a SOCo � pontos _.::: Melquiades com pela necessidade de premi- de.
e 3° lugarc Ciências Econô- 'que inteiramente das ações, I Ademir, acompanhado Carn. Granadeiros' da Ilha.1146 pontos - Dôa com 145 ar a sua agremiação com

micas.
.,

, '.
-

registrando uma vitória' por Diogo Rangel, cómpa- A disputa .que teve seu. e Gentil com 144 pontos. uma grandiosa vitória, na O quadro vencedor for-
OS DIVERSOS =, TOR- tranquila, fruto de inegável receu a sede do Vasco e de- início sábado será feita em! Equipes :e marcadores: semana comemorativa à mou com a seguinte cons- .

NEIOS - FUTIBOL supremacia. As redes de pois dos enteu'dimentos 60 bólas, ou' seja, em 3 sá-I GRUPO CHEVROLET passagem do 1° aniversá- tituicâo:

,Direito e Ciências �Ç?'�ô- i S,ilvió Son�ini . �ora� por; mantídos com o sr. Medrado bados consecutivos, na mes-,.-
MiGUEL' DAUX - rio, mas, também, pelo fato Edú, Yvani e Jaci;

. Ta-
nucas deram 'o chute inicial . �mco vezes visitadas, ao' Dias 'assinou o novo com- ma cancha. Henrique 151, Getil 144, de os adversários estarem deu, Durval e Erasmo
do torneio futebolístico. Foi" passo que, apenas uma vez

I promlsso pelo ·prazo de' um Na primeira disputa le-' Melquíades 146, Haroldo ávidos por uma revanche, Boos}; Faraco (Enéas)
�ma partida cor�etamen:e houve retribuição a� ar-I ano, !lá base de 15 mil cr�� vado a efeito dia 12 do cor- ! 124, Otávio 119, Osnildo em virtude da derrota so- (A I b e r t o), Motorzinho,
Jogada, com movimentação co de Ronald, 5 x 1 pro Far-I, zeiros de ordenado e 2 mil rente, venceu as duas par- 1141, Egon 124e Waldemiro frida, em maio último, em Meírelles, Boos (Faraco) e

plena e lisura, mesmo nos mácia e Odontologia, um. cruzeiro por ,jôgo··'disputadô. tidas o Grupo Chevrolet- 1138. seus próprios domínios. Walmor.
instantes de luta mais in- resu�t�c;lo que d,e.s�oou da I Ademir, já esta manhã', M.DAUX, pelas contagens i GUflo. JOSÉ LISBÔA -;- O jôgo foi dos mais inte- Os tentos foram consí-

tensa. Q. -quadro da Facul- tradição do "classíco" "Fla- reiniciará seu' treinamento' de 554 'a 544 e 533 a 520 Eurico 158, Dante 130, Moa- ressantes, tendo havido pre- gnados por Meirelles no

dade �e Direi!o' in:Pôs��� Ff,u".�nive;.sitáfio,;; como o

I' n.a equ, ip�:d? Y:asco, par�i- .pontos, levando portanto.j cir 1�8". Zigo 111, hDôa 145, domínio de ações, p�r. par- primeiro período da pugna

p.or sua �t�açao mais .objê clas�lf�cou. I,n,vlCto,. clpandO'; aS�lm, do e�ercl(� 2� pontos de vantagem para Candl.dlO 12�, Moa 132 e ,te d?s vencedores, somente e'Motorzinho na fase com-
tiva e prática, 4 x 1 foi uln Damr, o Vigoroso centro em cori]unt,o qua-sera eíe- as restantes disputas, Braulio 140. no final do segundo tempo, plementar.

pla�aE.d que = ajus!o� per- avan!e de Farmácia e

Odon-t'tuadO 'no campo do ',Bonsu-
.

I NO-TADA PELO T.'CNICO,....·I-U-G-U-S-L-A-V-O Afeeitamente a superioridade tologia, capaz de levar de cesso.
"

e
' .' ._._

de suas linhas, mais coesas roldão tôda uma' defesa
.

.

�.-,!", I i
-

AUSENCIA DE ZIZINHO
na retaguarda, e mais 'a- contr�ria, foi o -ârtílhelro r· .

' . ,

I SANFORD RENOVOU SEU CONTRATO RIO, 14 (v.A.). _ O .Jeção brasileira e diz: "Não
gresivas no ataque. -la noitada com 4 goals. De "-' '"

.'
" I'

.

O gramado não Iavore- uma feita, chutou à qu�l,'t ,rACf\',J)O �:U�'l?Q ,

técnico iugoeslávo em de- é possivel, pois consldero'
. , '- .

E
'

.

''''�m . clarações a reportêres bra..
ceu cem por cento 'o desen- :ua,roupa um daq��les ba- '.1;11 p�q�S1c\üi:ri�,n,to;f\, l:�- C:a.�.'QUES DA DEFESA en�er�;l' a camiseta núme;- sileiros mostrou�se

.

verda .. Zizinho o maior atacante
'rolar das jogadas. Poças �aços q\le silvava�:,. arran-" ç� dQ� M'U�:�',:hPJe�.�' ���ao II . /;.�, DE ATAQ.UE. iro '11; tambem convenseu.·

deiramente espantado cO'm do 'mundo, superIor a Pus-
dágua esplendidamente ins- cando· ._?e u,m, ass'l��e,nte a dls.P\l�a,das, ):a�.,S.,.-, .p�.,r.t�as ·a."". T.·ot;lo CI.ube,preclsa, .. pos-, Agora, parece. ter S.anf.o:.d ,

- .,-\'" ..' - a ausência de Ziz�nho na :;e- kas e a todos os outros ...
taladas no �ampo, pelas expressa0: este C���;�?a �alx,"o:,_� '(i� .��!>.,:..:.

. :_,,�UI� um:" Jogador aSSlm. E jencontrad<? f,outra posl�ao _ _ _

chuvas dos dia� anteriores _tem uma_bolllQa �q� p�s. I, �taha;x �ulça",�m La\lsa;, ,mdls�fn!avel que cada a-1em que �e adata perfeIta- TORNEIO ROBERTO PEDROSA
tornaram em dIversos pon- Campea; Farmacla, e 0- n�· '; ','

. ,': gremlaç�Q conte com os mente. E a de centro-avan- .

tos encharcada a cancha. dontologia o ponto perdido; I BélgIca x Inglaterra, em préstimos de um elemento te. Chefiando o ataque Hoje, ,pelo Torneio "Ro-I garão, no Maracanã, Bota-

Consequência: alguns Vice-campeã: Direito," 2 Basiléia. "

:
'

,
"

I que se ,�presenta com re- atlétican�, ,nas primeiras
berto Gomes Pedrosa", jo- fogo e Flamengo-. .

"

lances mais inflamados le- pontos perdidos, 3° lugar: I Hungria x Coréia do Sul, gularidadê--em diversas po- partidas do corrente ano, o. ,ROCKY MARCIANO X EZZARD CHAR-
varam jogadores a quedas Ciências 'Econômicas, .

4 em, Zuiich ,\', I sições. Q Atlético, em ou- valoroso atléta conseguiu S
\,

O
.

. pitorescas ao comprido, e, os
I pontos perdidos.. I Alemamna x Turquia,- �m . tros anos,,:contou com Joa- aplausos da torcida, mar- LE H JE, EM NOVA YORK

zagueiros ao "limparem" (Continua) Be�na·,.. .

.

.'
.

·1 quim: 'Ésse magnífico atlé- cando belos �entos e cria- Rocky Marciano, italo- sado, enfrentando o ex-

suas áreas, não se livraram
.ASSOCIAÇA-O ATLE-'TICA BARR':I'GA',

.,' ta jogou >�m várias coloca- dO' situações dificeis para americano, colocará hoje
de sujar os calções. .

. çõe!:!; J sempre resolvendo os adver!>ários. em jogo sem titulo de cam- campeão Ezzard Charles, à

A NO'tA DE BOM HU- VERDE
' ,'o grandes'''problemas �a dire- A RENOVAÇÃO DO peão mundial de .peso pe- noite, em Nova York.

MOR DA PARTIDA
. çãO' técnica. Depois foi CONTRATO

, Nos 15 minutos finais de CAMPANHA FINANCEIRA PRÓ-CQNSTRÚÇÃO DO
I
Guará, atléta ��st_ante esti- Reconhecendo em San-

contenda, a entrada do mé- GINÁSIO ESPORTIVO, SALA D'ARMAS E NOVA, nado pela famllIa ru,?ro-ne- ford jogador de grande va-

dio (carrapato, destes que SÉDE SOCIAL
.' gra, em consequenCla· dos 10r, decidiu o Atlético não

grudam-se com o atacante
. .

relevantes serviços prest�- abrir m�o de seus serviços,
contrário e fiscalizam até D tr'b

. -

f't t' 't
.

d dos ao grêmio, de zagueiro após terminado seu com-
as con I Ulçoes. el as a e a prese�. e ata: .

sua sombra) Virgílio no a ponta esquerda. Agora, promisso. Assim é que os

campo, provocou vibrante Cr$ todavia, o elemento que se entendimentos foram co-

aplausos da assistência, que tem deslocado com frequên-I roado de êxito, firmando

frequentemente pedia em Importância já publicada 8.550,00 cia. é Sanford, ex-defensor novd d<;?cumento contratual
altas voze� a sua inclusão A" MIAI 100,00' do Coritiba.),..desta Capital, o eficiente· profissional da

1 genor anoe ves .

na equipe vencedora. Con- Ed d J ' B' J
. 100,00' (do Caravana, de Florianó- '''baixada''.

I mll:::1 o ose astos umor.......... . Itudo, Virgílio. só pôde sa- i Umberto Mazzola �......... 50,00 polis) e do. Fluminense, do E' de se salientar o fat.o
tisfazer ao público em, dóis - Paulo Preiss

.

(Prefeito de Criciúma) .. 500,0'0 Rio de Janeiro. I: desse contrato profi.ssiortal
ou três lances. W I d A B

' Prestando sua colabora- ter milito dê amadorismo.
. a mor e guiar org,es. . . . . . . . . . . . 100,00 ,

Virgílio· adentrou o cam-

\
Arí Silva .' . . . . . . . . 50,00 ção ao nosso c1ub�, Sanford Isso porque Sanford, cola-

po ao estilo de um jogador . Moacyr Schmidt .. \ : : :. 20,00 tem primado pela regular i- borando para que o .clube
inglês (sem cachimbo) ca- Waldir de Miranda Santos....... . 20000 Clade ,dempnstrando grande adate todos os pO'vos con-

minhando em passos ligei- Edgar K: Pereira ; : , 100'00 ; espírito de luta e muitas

"trato
com as rendas médias

ros e ,certos. Colou-se ao' a- Timoteo Poeta . . . . . . . . . . . . . . 500:00 I v�rtudes téctlicas.
.

� ainda fracas --:- do cam-

tacant� adversário como seu Dr. João Bayer Filho : ,....... 500,00 REVELA-SE

EXCELEN-1
peonato da capital, redu-

fiscal, e depois do jogo ex- Carlos Alcides Lauth 100 o� I
TE AVANTE '. ziu todos as condições do

plicou-nos: "eu não andei. P f't d 'P I 't 1.000,'00 .'Sanford .vei,o .para .0. Atlé- doc,umento de 1953. Para.-
I

.re el ura e a mI os
d b fEm compensação, � e tam- Olavo Spalding de Souza 500 00

hco como medlO -esquer O. I �ms, San ord por. sua atI-

bém não fez .....aada". Silvenio Piccoli '(Prefeito ,de São Carlos) 500:00 i Depois, pa�sou �ar�,o. co- i tude, digna dum verdadei-
O 2° JOGO Lista n. 83 (Destac. de Blumenáu) '..... 268 50 : mando da mtermedlarla. A i"-I'O rubro-negro.

Farmáci� e Odontologia Lista nP 80 (Destac. de Capizal) 210'00 'seguir, jogou como meia de I" (Da "Revista do Clube
3 x Ciência Econômicas, O. Lista nO 86 (Destac. de R. Lage) 190'0 ligação. Depois atuou na Atlético Pamnaense", de
Este jogo fôra . suspenso, Lista nO 55 (De&tac .. de S. Carlos) 810' o� zaga central., . Chamado a' Abril) .

dado à impr�ticabilidade, do " I ..
campo na rua Bocaiuva, Soma Total 14.�84,50
que segundo nos disseram Florianópolis, 31 de maio de 1954.
estava muito bom 'para uma MAURICIO SPALDiNG DE SOUZA
partida de "polo-aquático". Secretário-Tesoureiro
A última hora, pelo enten- ANTONIO DE LARA RIBAS LONDRES, '15 (U.P.)

-I
O Uruguai e a Iugoeslá-

dimento havido entre o sr. Presidente da Companha Financeira Um dos maiores "Bookma- via apresentam a mesma
Os�i Melo e univ�rsitários,. ----------.------�,- ker'" desta capital afirmou cotação: 6x1; Austria, 10x
decidiu-se de sua efetuaçãQ. FEDERAÇÃO CATARI�ENSE' DE hoje que a liungria está 1; Inglaterra e Itália, 20x1,
Mas a reportagem, que de�- FUTEBOL . ocupando, o primeiro lugar 'I e México, 23x1. "Não' há
ligara suas "antenas" fáce à A

Ed' I
nas apostas, enquanto que o I interesse nas apostas para

informação anterior, não da Brasil aparece em segundo' nenhum dos outros países",
esteve de corpo presente: ao De ordem do senhor Presidente, convoco, pelo pre- ) lugar. .

encontro. Dia �eguinte, ri
I sentE!, os .srs.'�resid�nt,e� de Ligas e Clu?,es da Capital, I Gilbert Stuart, um, dos afirmou um dos . funcioná

Comandu�o explIcou, entre. para uma sessao ordmana da AssembleIa Geral, na m,ais poderoso's, "bdokma- rios de Stuart. Eles espe
exc.lamaçoes de fabuloso en_ forma do § 2° do f'\rtigO' 21 do Estatlltó da FCF,· a ser kers" da, Europa, disse que ram, entretanto que hata
tuslasmo, alguns dO's lances realizado no dia 19 do corrente, com inicio às 19,30 'ho- as cotações do Brasil da uma reviravolta nas apóstas
da contendo. ras, col1l a seguinte ordem do dia: de 3 x '1. Isto significa que logo depois de realizados os
UMA GOLEADA EM RE- Eleição do Presidente e Vice-Presidente da FCF se os sulamericanos ganha- primeiros matches marca-

GRA para o biênio 1955-1957.. rem a competição, cada dO'- qos pára quarta-feira. espe-
O jogo decisivo pelo títu, Florianópolis, 14 de JunhO' de 1954 lar apostado pa'gara' 4 do'la- d 1
IA f t

an o-se mesmo. a guma I
o, pos em con ron, o as re- Helio Q,llint '"'"':" '1° s'e,cre.tá1·io -res,

- ,

nos resultadO's. \

<::ONTINUA VENCENDO A ASSOCIAÇÃO
ATLE'TICA BANCO DO BRASIL

'"

ás 2 horas
Dale Robertson - Mitzi

Gaynor - em' -
.

A' SOMBRA DAS
PALMEIRAS

As 8 J.:loras
Jack Buetel - Mala Po-

wers - em:

ROSA DE CIMARRON
No .Programa: .

Cinelaridiâ Jornal- Nac.

Preços, Cr$ 7,60 - 3,�0
LIVRE - Creanças ma-

iores de 5 anos pod�rão. en
trar.
.ás 5 e 8 horas
Grandioso Espetaculo

Téla e Palco
Na Téla: -

A' SOMBRA DAS,
'

PALMEIRAS

No Programa:
Noticias da Semana Nac,

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos

O BRASIL EM 20. LUGAR NAS APOSTAS

No Palco: -

DR. INFEZULINO -l.

eom - MARION .---:- A gra
ciosa �strelà da Radio' Na
cional. LUIZINHO - O
VIágo do Violão EI�trico.
Precos .,- Cr$ 20,00

10,06 .::_
.

LIyRE Creanças maiores
de 5 anos poder,ão entrar
:is 5 horas.

"

ás 8,30 horas
Vittorio Grasmann'

. Milly Vitale - em -

O PRINCIPE
PIRATA

No .Programa:
Atualidades Atlantida Nàc.

Preços: 7,60 e 3,50
Imp. até 14 anos

ás 8 horas
.
Grandioso Espetaculo' de I

Palco e Téla:
.

No Pal�o: - Um espeta-
'

,

cuIar SHOW com artistas'

A' 8h' da Radio Nacional do Rio

R, hS d Borash :rdt Ge de Janeiro: DR. INFEZU-
IC ar . ase a - -

.

E
'

I
LINO e sua caravana -

ne vans - em -

.

. com - MARION a graclO-

BAIONETAS CALADAS SR' estrela do, cinema
'

-:-
.

, \ M' h I' LUIZINHO !._ O Mago do,
Ty:r:one Power - lC ae

v· 1- El t
.

.

. 'A BI h 10 ao e nco.
Renme. - nn yt -

PERDIDOS DE AMOR
JAMAIS TE .

I
ESQUECEREI I

Com: DlCk FARNEY -

'N P
Fada SANTORO

o rograma: No frograma:Cinelandia Jornal- Nac.
F'l J I N.

lIme
orna - ac.

Preços 6,20 -'3,50 P C $ 10' (U' ), . reço: r, ,00 nICO

Imp. ate 14 anos. Imp. até 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hoje
, �

17 DE JUNHO mente: o republicano, o no Lopes se oferecia 'como
A data de hoje recorda-,moderado, o Iíbeilal intran- mediador na questão do

nos que: '

'

: !sigente e o restaurador, a- Brasil com a República 0-
, I

- em 1581, na Bahia, fa- pelidado o caramuru.. As riental,
, I
lsceu o Governador-geral tropas do �io, agitadas pe-j Esta mediação foi recusa-

Lourenço, da Veiga, nomea-' los políticos, estavam posi- 'da;,

do por carta-patente de 12 tivamente indisciplinadas.f - em i880, o Imperador
de Abril de 1577, tendo che, Só havia um, remédio: sua I do Brasil �oi convidado pu

g�do a Bahia em principios dissolução. Isso bAem. com- ! r,� presidir o T�il)Unal ar

de 1578; preendeu a Regência. O bitral de Washington.: a-

- em 1624, ó Governador primeiro batalhão que se fim de julgar reclamações
holandes da, cidade de Ba- rebelou foi vencido" e dis- apresentadas aos Estados

hia, Coronel Johan van Dor- solvido. Assim se procedeu' Unidos por algumas poten-
" I,�

th, foi morto com um golpe I com, os demais; exceção fei-
I
cias europeias; cabendo es�

de espada pelo 'Capitão: ta a um, que até então se sa elevada missão ao Vis-

Francisco Padilha, q�ando ImantiVé�'a com a Lei: o conde de Arinos.

explorava os arredores da, batalhão da artilharia de' '- em 1933, informa-se

praça. Seu sucessor foi tam-
I
Marinha, aquartelado na que o sr. Melo Viana ex-vi

bem morto pelo mesmo Ca- ilha das Cobras. Afinal, ce-presidente da República,
pitão Padilha. Este morreu

I
também êste se isurgiu, O iria reingressar na política,

I I', .

no combate de 12 de Junho padre Feijó procurou ime- tendo aderido .uo partido
,

de Í627. I diatamente o chefe' da Re-
I
situacionista mineiro, sob

.:._ em 1645, deu-se o prí-
' gêncla, general Lima e Sil-

I
a condição de ser nomeado ,

meiro encontro de armas, I va, e �xpôs o 'caso: "

' I'prefeito de Belo Horizonte;
na guerra do restauração de! �"General, a Artilharia - em 1933, embarcavam,

y Pernambueo, entre o Capi- lda Marinha está revoliada. em Montevidéu, com destí

tão-mór Amador dê Araújo Era o últirl'fo batalhão que �no ao Rio de Janeiro, exi-
e pardo Domingos Fagun- tinhamos Estamos sem lados pelo govêrno os polí-
de; e um destacamento h�- -soldados",

'

IticoS uruguaios Basilio Mu-

landes de Ipojuca; ·1 Imperturbável, o general I
noz, Domingos Basque, ,Sa-

- em 1831, com a abdi- ILima e Silva respondeu ao Iturno Itureta e José Maria,
cação de D. Pedro I, a 7 de ministro: ' 'Santos; ,

abril e em virtude da maio- -'- "Organize em, bata-� 18 DE JUNHO

ridade de D. Pedro II, ,o lhões a Guarda NaCional., A data de hoje recorda-

Brasil passou a ser gover- - Reprima a revolta e: nos que:

nado por uma, Regência Idiss�lva o Batalhão ,de .Ma- r -, em 1504, Américo

Provisória, sendo a perma- rinha: Cada patriota é ,um'I'VesPucci chegou a Lisbôa
I " .

nete eleita nesta dat�;,. soldado da Lei", \
depois de 77 dias de via-

_: "Qriando, emI? de Ju- I Criada a Guarda Naeio-
' gem desde Cabo Frio, de

• I I '

\' nho de 1831, a Regência naI e organizada com uma onde partiu a 2 de Abril;
Trin'a tomou-conta do Bra- Ira'pidez' incrível, a Lei foi" - em 1653, o Capitão

sil, o país inteiro se convul-l.respeitada. E assim- terrni- P.aulo Teixeira atacou e

cionava em grandes movi- naram no Rio de Janeiro dispersou ,os. holandeses

mentos civis e' militares., os levantes militares, aí se junto à Estância de Aguiar;

Mas, na frente do govêmo ' restabelecendo a órdem e I - em 1711, iniciou-se a

estava um general capaz de lo sossêgo;" ; chamada, Guerra .Civil dos

restabelecer a órdem. con-l - em 1841, no Rio de Mascates em Recife:

trariando a 'vontade de seus
I
Janeiro, e depois de haver

- em 1814, o Principe-
, I j t

.

d ddois companheiros (José cumprido a prisão de 10' a- regen e assinou ecreto e�

da Costa Carvalho e JOã91.nos, a 'que foi sentenciado clarando abertos a tôdas as

Braulio Moniz}, que, não como participante da Incon- nações os portos dos seus

eram homens talhados para fidencia Mineira,- faleceu o Estados;
o momento, o general Lima Conselheiro, José de Rezen- :- em 1822, o julgamen-

,

I' •

e Silva chamou para minis- de Costa, deputado por MÍ-
to dos delitos de imprensa

tro da Justiça o padre Dío- nas Gerais na Constítuín-' foi regulado por decréto I

go Antônio Feijo e deu-lhe

I
te; desta data, a,ssinado pelo I

todo o apôio de que carecia -em 1864" pelo; Ministro Principe-regente D. Pedro

lpara r�st�beIecer a ordem. � dos Negócios Estrangeiros e referendado por José Bo

Q�atró partidos políticos,l do Paraguai, foi ap;esenta- nifácio;

guerreavaI1l-se encarniçada, I da u�a nota em que Sola-
-' em 1834, o Senador

rejeitou a 'p'roposição da
Câmara dos Deputados

ritório do Brasil ou a re-

proibindo ao ex-Imperador
I? Pedro! "a entrar no ter-

--
,

LlRI TERIS CLUBE
FESTA .JUNINA

Dia 23, -de junho - quarta-feira - ás 20,30 horas da guerra com O Paraguai,
'l'radicional Soirée. de São João -:- �esta no Arrai�l -:- I, pela Esquadra Imperial queQuadrilha e Ratoeira - Danças típicas - Farta distri-

. .

b�iç�o de pinhão, amendoim e queimada - Traje, Cai- combateu a,Paraguaía;
Pira ' -em' 1940, o General

RESERVA de Mesas na Joalheria Müller - Cr$ Ch 1 d G "11
'

, 100 ar es e au e dil'l,'giu,00 .

- ,Dia 27 de junho - domingo '- Grandiosa Matinée
Infantil de São Pedro - Desfile de crianças com pre-
lItios '-Inicio ás 16,30 horas

.

'i-iNOTA - Ensaios para as danças da quadrilha -

Pl'(j,'ima quinta-feira e segunda-feira.

aos franceses um. veemente

.apêlo.

André Nilo Tadasco

,
.

•. ;.. .•. t
: .....

, ,

;.,".

o

.�" ,

"
� t.

\ �CONTR'II áCIDOS
E VAPOR D'1I0UII

'{.>rovenie�tes da queima de

gasolina no motor ainda \
frio que se condensam sõbre

as partes metálicas •. pro-
-

'

.

vocando a CORROSÃO.

,

,

-, .

/"\ SHELL X ·100 MOTOR OIL
I

/ contém "aditivos" anti-ácidos e estende sôbre
as partes metálicas uma fina e resistente película

protetora, garantindo ao motor ... LONGA VIDA. c

,
,
._ �J

MERECEOM�.:lNo�
X-IDOMOTDP�t!II

�( ,

Grêmio Cruzeiro· do Sul

�á provou "acaraJé"?,
Se V. aprecia. a cernida regional, deve saber que

o "acarajé" ou "acará" é uma iguaria de massa de feijão
. cozido, frita no' azeite de' dendê, O tempe;ro .. generoso é
uma d;ls características dêsse delicioso prato da cozinha
brasileira. Ao digerir alimentos enriquecidos de condi
mentes ou de gordura, ° estômago realiza intenso traba

lho, surgindo, hão raro, os sintomas comuns de flatulên
cia, azia e doees após as refeições, Nes'te caso" é sempre
bom *omar "Carboleno". O antiácido, e digestivo '''Cal'bo
leno;', contém ingredientes que acalmam as il"riLu;ões" da

mucosa estomacal e ía citrtàrn a ,clig'Nlt.:i; dos �dijnéntO!l
&,ol'dul'O§OS ou eondínten tailn,<.

-

'.'

Agradecimento
ABELARDO GARCIA E FAMILIA, agradecem a

todos os que acompanharam os funeraes de sua' filha
,1Aij.A�GARCIA, ocorrido dia 9.de Junho, bem como a

lodos que enviaram flores e telegramas de pesames.

florianóp01is, 12 de �uriho de 1954.
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.

AS 00 MILHAS .. ária Metropolitana
DE I�DIANAPDLISl astr.s sôbre a· ,olíUcaEmbora os leit�res já, tenham tido fonhécimento Aproximando-se a época das eleições, e:no ,i�� ,

do resultado désta famosa prova do automobilismo mun-
tuito de bem colocar os RR Sacerdotes ante 'as di-

dial, é sempre interessante a divulgação de .alguns da-
ficuldades que eventualmente, venham a enfrentar,

dos, não só sobre os tres primeiros colocados como tarn-
e .para seu__govêrno e norma,' entendo recordar al-

bem sobre a não menos famosa pista. Se-rrâo, vejamos: guns dispositivos e determinações de ordem ca�ô,-
BILLY VUNKOVICH o vencedor, é' natural de nica ou diocesana, relativos à atitude do Clero para

Fregno, .na Califor�ia. Foi por assim dizer, 'ludibriado
com a política, e que são, na substância ou textual-

pela vitoria, em 1952. Naquele ano, sua maquina apre- mente como segue:
\
,',

sentou grave' defeito no volante" oito voltas antes do' I _ De acôrdo com o artigo 26 do Concílio Ple-
final, mas Vukie voltou a vingar-se, no ano passado. E

:nário Brasileiro que recomenda sejam os Bispos
de fato, logrou seu intento, pois liderou. 'a prova, de'

mais difíceis do que fáceis em conceder a autoriza
ponta a ponta. Um dos .muitos inscritos sob a bandeira

ção para que possam Sacerdotes diocesanos desem
do "Cavalo Varmelhc" na prova de 1954, Vukie é con- ,penhar cargo público, corno Deputado, etc" desde o

siderado um' dos melhores volantes da atualidade. Co-
comeco ínvariàvelmente, deixou esta .Arquídiocese

mo nos dois ultimas anos, correu por Howard Heck, 'o
esta concessâo reservada exclusivamente à Santa Sé.

não menos famoso homem do petroleo, de Los Angeles. II__ Corno -a política costuma, dividir, -e, sob
O �encedo� '� outro produto das corridas de "emidgets", êsse ponto de vista, sem vantagem social, "procu-
os automoveis em' miniatura, muito empregados na coso

rem os Srs. Párocos e demais Sacerdotes congraçar,
ta ocidental dós" Estados Unidos. pelos laços da verdadeira caridade, a familia cristã

JIMMY BRYAN, natural de Phoemix, no Arizona,
e estar em harmonia com as autoridades locais'.', se-

foi o segundo classificado. Um dos melhores volantes
jam quais forem as suas crenças políticas ou parti-

jovens do esporte dos automoveis, Bryan, atualmente dos, desde que não desaconselhados por quem de di- .

com '27 anos de idade, já conquistou para si solida' repu- reito, "sem, contudo, lhes sacrific.àrem:,a sua inde-
tação, quer pilotando, "medgets" quer outro tipos de pendência e dignidades pessoais" (4° Sínodo de
carros de corrida na região oriental dos Estados Unidos. Florianópolis, art. 20, §, único, a).

- Em 1952, participou, pela primeira vez, das famosas 500 I III _ Deem o seu voto, se o 'entenderem, a quem
milhas de Indianapolis. Naquele ano, chegou, em 6° lu- julgarem que o merece, MAS NÃO 'TRABALHEM
gar. Entretanto, em 1953, teve de se contentar com o ATIVAMENTE, DE QUALQUER MODO, E MUI-
14° lugar, em yi.rtude de defeitos .apresentados pela sua TO MENOS DO PÚLPITQ, EM ·FÁ\fOR DE NE-

má,quina. NHUM GRUPO DE FEIÇÃO POLíTlCA LOCAL"

(Id. Ib,).
-

'

. ,-

_

"

IV - "E' possível que às vezes "ratione pecca
ti", se julguem os Srs.: Sacerdotes obrigados a obs
tar ao triunfo eleitoral de candidatos hostis ou pre

judiciais/à causá da Religião. ANT.ES DE O:FAZE

REM, PQRÉM, E COMO O ASSÚNTO, SE INTE
RESsA À PARóQUIA MAIS INTERESS�, À AR

QUIDIOCESE, 'EXPONHAM O C:;AS0' A NOSSA
CÚRIA, QUE SE RESERVA O DIREITO A SU
GESTõES OU DETERMINAÇÕES À RESPEITO.

V - Com estas instruções, continuarão, os nos

sos caros Cooperadores a verdadeira "politica" pró
pria aseu estado, de que, aliás, jli têm dado não pou-
cas e' êxcelentes provas. , ,

Florianópolis, 31 de maio de 1954.
.De Mandado de Sua Excia, Revma.

Mons. Frederico Hobold
Vigário Geral

Florianópolis., Terça-feira 8 de Junho 1954

JACK MOGRÀTH"o 'terceiro colocado neste alio. I
é natural de Grendale, na California. De um modo :g� I
ral, os concorrentes ás 500 milhas de Indianapolis não
são mais regulares, em suas "performances" do que es·

te "menino. Na região ocidental dos Estados Unidos,
conquistou ele numerosos titulas nas provas automobi
listicas. Mas, Jack, o "Gentleman", preferiu dedicar-se
aos "midgets" - com os quais obteve numerosos exitos
- antes de se apresen tal' �IS provas maiores com carros

gra'ndes. Em cinco das seis vêzes de que já participou
desta famosa prova, McGl'ath partiu na primeira filà
de concorrentes, graças aos seus magnificas esforços de

classificação. Seu quinto lugar, no àno passado, roi su
ficiente bom para lhe valer um' premio de II mil dola
res. Como,no passado, l\11cG1'ath correu por Jack Hinkle,
o milionário homem de negocias de Wichita, utilizando
se; i porem, desta vez, de novissimos carros "Kurtis
500-C".

, HISTO'RICO DA PISTA

etc.
,

Dentro ou

"I'odos os :an<\,,: a Pista de Indianapolis é acenaria
do acontecimento esportivo numero um das Americas, a

-

prova das 500 Milhas, uma das maiores corridas de au- ;

tomoveis do mundo. '
. ,,(

,

,

'Essa pista oval é" al�m diss� , a responsavel pel�s I, Avenida Mauro Ramos 192 Fone 2.343 .,

�������;�����a�e;:�:ll��t�:��i�o���sr, �sospn:�:o�oa�:�� Florianópolis Santa Catarina ler'renas 'na' V·lla Fio' r·lda v«nde' ·se'os fr�'iõs, nas quatro rodas, os motores de 8 cilindros em - ---
' :' ,

,

'

,',
- Y'

_

linha e a gasolina Ethyl, alem das melhoradas molas dê
I

.
'

, Vende-se uma casa de ma-

suspensão, direção mais macia e um maior percurso por
-�

$'
<,'. ,

' (Estreito) ,

deira, de bôa
A c?nstruçã?,

litro d_e combustível. " "

I ft� :fI!.!

'''''''''''''$�O �
MAGNIFICO,S LOTE,

S, COM F�NANCIAMENTO A ��':a� ���9tn���1��ito�atos
A .pista foi construida e;11 1909, graças á ,iniciativa I "'fII·1Ii

I

, __ III, LONGO PRAZO SEM JUROS
de 4 homens de negocio - por assim dizer de espirita

l/fII
'.,r� Oportunidade, especial para aquisição, com grande

motorizado - dispostos a ver passada rapidamente a

*
'.' <. facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓ,RIDA.

era da carruagem de tração animal. Esses homens che- _ outiA!1TE TODO DItA Lugar: alto e saudável, e toda facilidade de condução.
garam á conclusão de que a maneira de alcançar o obje- /"

' ,. Príviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES-
tiva visado era a de promover uma grande corrida

,," ,nos, \lAPfJ.OS !A,D!O DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
anual que seria, ao mesmo tempo, um campo de provas

'

, Imediata
capaz de provocar e encorajar inovações e progresso

M'
�I

D�\tft�,tt
OS TE;RRENOS EM' ZONAS MAIS DISTANTES

no desenho, na segurança e, tambem na velocidade dosI/.- -- NÃO PODEM OFJ!:RECER AS MESMAS VANTA-
carros. E assim, a, pista foi construída, acreditando aque- � ,<",.,..-: � _", , Peça hoje mesmo informaçõ�s a

-: '"

"''''I ,�

-. � � ,SOCIEDADE IMOBI,LIARIA ,SUL. BRASILEIRA.les homens que, um belo dia, um automovel seria capaz I " �,
de alcançar ali a medida de 85 milhas, isto é, 135

qUi-" "

'" .,

,.J LTDA. (SUBRAL)
lometros por hora. A primeira prova de Indianapolis

' Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-!l-2.

foi realizada a 30 de Maio de 1911, sendo renovada, des- , _ '

'

de então� anualn;ente, no n:e�mo dia, com .e?,ceção dos! Pederaçao dos Trabalhadores Dasanos' dois conflitos mundiais, A superfície da areaI. '

, V' gabraJlg�da pela pista é de 433 acre,s e inclue u,m campo' Industrl'as do Estadofde S. Catarina "Iagem com se urança
de golfe com 18 buracos. As arquibancadas temcapa-·

dcidade para 75 mil ,pessoas sentadas e um sem numero
. C O M UN I C A ç Ã O

'

e rapí ez
de lugares para espectadores de pé. Há, também, espaço

Procurando ��pliar e aprimorar �s benefíci(')� pres- (
f tados aos seus fillados, dando cumprrmento, assim, as SO NOS CONFORTAVEIS MICRO ONIBUS DOsu iciente para o estacionamento 15 mil automoveis. A, 1 t f' Iid d FEDERAÇA-O DOS TRA

'

-

pis,ta ll_1ede 2 milhas e meia
-.-

isto é, 4.022 metros, com ���;:;Ae��R�S I��� aIJri�STRIAS DO ESTADO D:E I RAOIDO' {(SUL-BRASIL17IRO»2 retas de 1005 metros, 4 curvas de 402·metros e,2 re- SANTA CATARINA "d'
-

d
C D

tas tas menores de 201 metros. Os cronistas esportivos
'

. 1.
, .'

comuruca que Ispoe ago�a e
Florianópolis _ Itajaf _ Joinville _ Curitiba

da decada de 1940 chamavam-na de "Pateo dos TiJ'o- ,um Consdu tord �UrldlCO pedrmanente, que atendera aos I �...�,
'

..

_
.... ,

i O Centro de IrradiaçãO
"

. '.' . ,�nteressa os, iariamente, as 9 à's .11,30, à Rua Tenente .,.- l.�-
los, nome que IndIanapohs teve, por mUltas anos pelo S'l ". Ed'f" P t 20 Ad' 1 203

I

Age"nCl·a.. I\Ruuaa Deodoro esquina:da .! Mental "Amor e Luz" realiza
fato de toda a superfície da pista ter sido construida de

1 vena,
F \_lclOI9 �r en0[ol, d 19n54ar, saa.

I
Tenente Silvefra� I

sessões Es?téric,as, todas ,as se-

tijolos justapostos. Mais tarde, a superficie foi recober-I po, IS., Ce mZalOB, .

e

h' P 'd
I d f 2030

d f 1
-

d '. ar os tCOcc t - reSI ente " gun as eiras, as· ., a rua

ta. e, as a to, com exceçao o trecho diante daarqUl-' ----------------------- Conselheiro Mafra, 33 _ 20,
bancada principal, que ainda mostra sua construção' 'andar. I

.

1f�1
antiga. E' interesante notar-se que antes de qualq{;,er '\ .

I ENTRADA FRANCA ,
corrida, toda a superficie da pista é limpa com aspira- VIAJb. �ONTO'QtAVtLMtNTt:
dores. Esse serviço é feito com 'o fim de se recolher

�O"1r Ir� O nUL 1'\O"D'nA"ILpequenos fragme;tos de tijolo ou asfalto, para que, não I I "f1'1� "::' V DKM':?
sejam arremessados ao rosto dos participantes. Em si,

" LO. g,..:._ .�O,',�:U,,.Ci, tA � 'D,1J. 7��",
essa prova poderia ser consid�rada como integrante da

'

_ �
.

_�

s�rie mudial de corridas de automovel. No entanto, sen
do a. maior de todas, é extranhamento, colocada no ini
cio e não no fim da temporada dessa IPodalidade espor
tiva.

----_--
--

AGENCIA DE. DETETIVE PARTICULAR
'Executa-se todo e qualquer trabalh'a de Investi-

t:�::.;.;,ões, comerciais, civis, criminais

fór�' do Ést�do.·

•
,

.

Cóm iste vAlo� V. S.
Ab�i�b. UITlA contA que
Ihll I'l!"deri juro com.
penSl>dor- ,

§�M5��5����1� leVU'6 pArA s:o. residi"
ciG um lindo e útil presente:

úm SCLlS!lIMO eOFI?Ede ;4�O eRÓMADO.
" APt"ocure' hOJ.'e O NOVO
t::J NCO. GRiCOLA

.
'Rw:J r7�QHI.(>, 16fLORIANOPOL.IS = !>A.r.l'A C:AT�Ri� ""'l!""",,!,!!��

v W�t�t;
�···.]I

�""

r11�r41
,1 em cada 6 fumantes prefere Cigarros

� �

isto é verdade:

II

I
-, :

porque isto é,verdade:

Uma frota dé ,camionetas percorre

/'�Y

�ur��'�i[11 I(i if' )
estoques, a fim de manter I /;:::.:.:_� I r:

�'
à venda dgarros

país inteiro renovando censtentemenre os

�:.:.�; .'

\

Continental

sempre novos

- UI ureferbcia oaçioJlal
'J M ,. O D U 'O SOU Z A C. U Z c....J91

i/

)

1
• PLACA! sII'ILI'I'ICA8.

Elixir1de Nógneira
l1141Jcqh aulUar •• ir"
,....,••• IIfU..
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EuEra,do CONTRA
.' •

E M ,I N D I A NA P O·L I 5 (E E. U U.)

� eii/Jr4 IÂ�'· I, Q
,

Mais uma vez,'Mobiloi/ comprova a supremacia de suas qualidades
.. nas célebres corridas de Indianapolis! Desta

.:�t��:f�::::�> 'feita, possibilitou a ,vitória d� Bill Vukovich
(1.0 lugar), Jimmy Bryan (2.0 I,ugar) e Jack
McGrath (3.0 lugar), o� quais também usaram

em seus carros o 'ubrificante dos campeões.!
É no percur;o de 804 km desta difí�i1 e

audaciosa prova; realizada anualmente, que se ..

,

, forjam os grandes 'ós�s do automobilis�o e se

evidencia o valor do lubrificante J
.

hoje não! A alimen

tação pesada, apressa
da, fóra de hora e de

casa, ° abuso dos condi-

mentos, possibilitam °

mau funcionamento do
sistema Intestinal. Daí as

enxaquecas, as azias, a
prisão de, ventre. O regi
me ENO - "Sal de Fructa'
Eno ao deitar e ao le-
vantar - afasta j;IA.il8

'

..

"

....

perigo.

:.:.

-sei de Fructa"
.

fundação "tielulio Varoas"
Tendo a "Comissão Con- '

.

b) _ curso secundário

sultiva de Administração I completo (ginasial e cole-'
Pública',' solicitado indica- gial, clássico ou científico); I
ção de condidatos para cur- c) _ Mínimo de três i
sos de especialização no Rio anos de experiência admí- I

. de Janeiro, torno público nistrativa em cargo de res

que se encontram. abertas ponsabilidade; I
as inscrições ao concurso

.

d _ . capacidade intele-jlde habilitação, para bolsas tuai para estudos. de nível

de estudos de qualquer das superior;' r

seguintes matérias: e) -:- garantia oficial de:
, 1 - Administração' de imediata e permanência. na I
Pessoal' 2 _ Administra- Capital do País para a fre- j.
ção de .Materiaâ; 3 _ 01'- quencia aos cursos durante

ganização e Métodos; 4 - .4 meses e meio:

Rclacões Públicas; 5

Administração Municipal; A apresentação dos cano' .

6 _ Finanças Públicas;' 7 didatos deverá ser ímedia
-'- Elaboração. e Execução ta. As provas de seleção te-

I

Orçameritlíria'. .

! rão lugar ainda êste mês,
CONDIÇÕES MíNIMAS nesta Secretaria de Estado,

EXIGIDAS': - A todo can-
I
em dia préviamente marca-

didato será exigido: '; do.
.

a) _ boa saúde física e
I

Secretaria da Agricultu
mental, comprovada por !l- ra, em 12 de Junho de 1954

testado médico e roentgen- URBANO VICENTE ,GA

"tografia-toráxica recente (3 MA SAbLES· -,-' Oficial de"

meses) ; Gabinete

�������o�••���..�..�..�.,

I 011o.tti�ll c;,bles and :llmIi�
í

. Amt'r"'4n C.ilble &- Radio S'y�j/é"rn' '

_

I
I .::::,'--::.0...._"••«e

•

r \1,'., AlI AmerJ�ca
a.-IA I .... 81 1"'1I54IIi

T .� I". f� ,,,. c' ...... 1 •

. radução do telegrama: � '::--;:_; .;::::: ::�: ::: :: ::::

I
' .,.... - '" I � '., ".,.,'

.

," Vacuum "_ São Paulo !:� �...�::.... : :� '; :::: Via
• ,," OI """0 Com""rcial
Indianapolis. 'Resultados da ... ,. .._ "/'.- ,

' •• '0'
.

r •• tJ 1100 ,. "':'"-'

. corrida, com o uso de Mobiloil: ::': ,:�"�:••:, .•• ,,

vencedor, Bill Vukovich 210,567

km por hora; segundo, Jimmy

, _, Bry9,n; !�rC:.�i!bi J�ck Mc9r.flt�,._.,.

21,57

31/5/1.954
Via

"ffiU'ItIJII/ifldío

.

,
_. ..'

r
....

'. Em '''''#.0 muh.to ,"om .. '" K 5 T E II /li l' N I o N �r. pontue n ••• r.... d.14I "o!d"•• '''I1� d......�ç ...... ria Ali "III;on,'. ':.b ... ,a.,,1 U:"t
o SEGUINTE TELEGRAMA fOI RECEBIDO "VI'" "'LL "'MlltlC"'·

RIB/JF'PLX12 CTA57.NEWYOAK.25/24 DEVlf. 3119.46
"�o 'I •

Novo recorde.

VACUUM SAOPAULO
'MAGROS E,FRACOS

\J A N-A D I O L

I·

.INUIANAPOLfS RACE RESULtS USlNG MOBILOIL W/NNER BILL
VUKOVlCH 1'.30.84 M 'P'H SECOND JIMMY SRYAN THIRD JAC�
MCGRATH NfW TRACK AECORD �

E indicado nos casos de fraque
sa, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódío, Licl-

.

tina. Gilcerofosfatos, pepsina. noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaJ
nos

.

casos de fraqueza e neuraste
nias. Va,nadlol é índícado para ho.
mens, mulheres, crianças; sendo fOr- .

mula conhecida pelos grandes me_'

,LOiY.RI�iiiÃ·iIÕER � �����t�arãD 00 I

Va'r.a pena pagar

um pouco mais e usar
VACUUM

,

Mabiloil
J $etnp� O ,,"rn@iro ': \..

• •

lureja de Sanllb�_naExpresso °Floria�óPQlis
ANDRADI: KOERICH&

GUATElVIALA, 15 (U.
LIVROS PARA CONCURSOS DO DASP, AUTAR- o

QUIAS E BANCO DO BRA5IL I P.) _ Anuncia-se na Gua-

VALDEMIRO R. VIDAL - Guia do Can- temala, que 'em meiados

didato ao Concurso p/Oficial administrativo do .

desta semana, regressarão
Servo Puh. Federal e Autarquias .... . . . . . . .. 150,00

JOÃO S. PIMENTA _ Contabilidade PÚ- 30 trabalho os 4.000 traba-»

blica . o ••• o o • o •• o •• o ••• o o • ;. , o •••••• , • • • • • • 20,00� lhadores da '.'United Fruit
IVETE CAMARGO _ Direito Constitu-

ORAI A SANTA FILOMENA, PORTADORA DE
INU'MEROS MILAGRES AJUDAI A RECONSTRUIR

A SUA CAPELA,

Transporte de 'cargas em geral' entre Florian6polis,
Curitiba e São Paulo

.

COD1 viagens diretas e permanentes
Matriz: ,- FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 435

'

End: Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
-_.,;,,�-�----- I Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte

" com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa
de 'Transportes Minas Gerais S/A.)

Cr$
27.245,00

5,po
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
2,00
100o
10,00
10,po
1Q,00

. '20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

Total publicado .

Maria Siridá . o ••• : •••••••••••••••••••

Heládio Souza �

Doralice Machado .

Lacínia V. da Rosa .

Julinda B. da Silva .

Bento P. LimÕes.: , : .

Juvelina Andrade , .

A. Mello , .

Norrie ilegível : .: ..

Albertina C: Luz .

Rosita Altrof Riso .

Ondina Altrof o •••••••••••

Julieta C. Miranda , .

Judete Cuha Rosa : .

Nanci Cidade "..; .

Sueli' Silva .

Maria Glória Oliveira .

Alice Roquete' Alves : .

Matilde Vieira' .

Febrônio T. Oliveira .

Osni Brunn � .

Edmé� N. Vidotto . .

M. do Rosário Laus : .. '. l.,.
Ineez Faraco : ! .•••••••••••••

Marília Macie1
'

.

M. Ester Schtichting ;
.

João Lemos '. 0· .

Osni P. Maciel.· .. , , : �
M. de Assim e Silva, . � : .

Alba Maria da Silveira : , �

Company", na zona bana

.ieira do norte do país, que
Ise: 'encontram em greve des

de' o dia 20 de março,

2,O,obcional o ••••• - •••••••• " ••••

'

••••••••••

AMANDO ASSIS - Noções de Seguro
Social .. o •••• o o o •••• o •••• o ••••••••• '•••••••

TENORIO ALBUQUERQUE _ Noções
de Estatística .... o •••••••••••••••••••••••••

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Geografia
do Brasil o •• o •••••••••••••••••••••••

TENÓRIO DE ALBUQUERQUE - Testes

TENÓRIO ALBUQUERQUE _ Correção
de Franses ... ·0. o ••••••• o o ••••••••••••••••••

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Correção
de Cartas o o •• o •••••••••

,

•••••••••• � ••

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Redação
Oficial ,� o •••••• '. o •• o •••••••

-

•••••••••••

TENÓRIO ALBUQUERQUE,- Exercício
,

de Português' .... ! ••• o •••• o •••••••••••••••••

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Lições'
Práticas de Português .

FÁBIO MELO _' Correspondência Bancá-
ria o o', ••• , •••• o ••••••••••••••••••••••••

M. . VIEIRA DE 'MELLO _ Português
'para o Banco do Brasil . o .'••••••••••••••••••••

\

20,00

40,00
I

40,00
25,00

30,00

\-,---"-_-30,00

Vende-se40,00

30,00

30,00 VENDE'-SE UM TERRENO SITO NO
INICIO DA RUA "CÉL. LOPES VIEIRA".

,

TRArr:AR COM D4NTE, BONETTI À
'RUA JOSE CANDIDQ DA SILVA (FIM
DA RUA), NO ESTREITO. I

50,óo

50,00

·OS MAI'oRES SUCESSOS DO MOMENTO:
, I

VALE a pena lembrar! Quando,
um resfriado entope seu nariz, j
basta aspirar uma-vez o Inalador:
Vick para que V, facilite a res-

.

pirac;;ão instantaneamente! Rápi
do! Cômodo! Eficaz!

. GIOVANNI GUARESCHI _ Don Camilo
e s.eu peqtrerio mundo,. o • ; •••••••••••••••••••

. GIOVANNI GUARESCHI _ O regresso
de Oom Camilo o •••••• o •••••••

'

•••••••••

GIOVANNI GUARESCHI _ Dom Camilo

e seu rebanho .... '. o ••• , ••••••••••• , • • • • • • • • • 65,00
LI_\TRARIA LID�R - Rua 'l'enente Silveira, 35 _

Procura-se70,00

65,00
Cr$ 28.117,00

Florianópolis" ,
.

,.

ATENDEMOS, TAMBE'M PELO SERVIÇO
REEMBOLSO POSTAL

DE
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viõ�� r!n inl� airam 10 \errl�' a arin!n�!�
. ..._"' .

Providênclas
Ante-ontem, por volta das . J. apar�lh.o, t�ivez' 'por parte ria revoada internacio- visibilidade �riunda do mau campo de aviação. No aci•. grande nevoeiro e a falta de

18 horas, segundo, noticias, falt� de maior visibilidade nal comemorativa da data.' tempo, onde se reabasteceu dente, sofreu o piloto fra i visibilidade. Estes amadores
que nos chegaram, um-avião I

ou talvez, também, .por es- d� Quarto Centenário. de gazolina.. Partindo de tura e deslocamento do pé. que pilotavam um Tece-Te
argentino que sobrevoava atar falhando o motor, voa- O avião .partiu sexta-feira F'lorianpolis, com destino a e arrancamento do couro' co e participarão da revoa

região onde se situa a estra- 'va baixo, levando-o, por da cidade de Aposteles, Es- Paranaguá, perdeu-se, e cabeludo. da em São Paulo, foram a

da que conduz a Jaraguá, I fim, de. encontro, em bico, "tado de Missiones, tendo fei, conseguindo localizar Join-I A senhorita Cecilia Isa- presentados ilesos ao Comis_
nas proximidades do quilo- a. uma goiabeira, ficãndo ali to sua primeira aterrissa- vile

\procurou
o campo de bel Dlutowiski,' sofreu os

metro 10, veio. a cair, em completamente danificado. i
gem forçada em Passos de: aviação, não conseguindo. I seguintes ferimentos 'e fra

virtude, ao que se. presume, Tratava-se de um avião' Los Libres, ocasionada pelo O
. piloto, cujo riome exato turas até o momento cons

de uma � "pane" no motor, "Piper", de prefixo "LV-R. I
mau tempo. Partiu sábado é Milton Maidana, não sa- tatadàs: - fratura do fe-

,O aparelho caiu perto da

I'G. L.", que procedia da Ar- 'de Passos de Los Libres che be explicar a causa do de- mur direito, arrancamento
residência do sr. Adolfo g-enti_rra e. rumava p�ra 'São

'

gan?o até Florian?P?lis, sastre, pois 'O mesmo. ocor- de tecido� profundos d� p.ar
formann. Paulo, afIm ,de ah tomar porem sempr,€' com peSSlma reu quando procurava .o te posterior da coxa direita,

luxação do polegar esquer
do e fratura dos ossos do

.
nariz. O estado geral do pi- Senslbilizado.iagradeço as tuas palavras,
loto é regular :e da srta. Ce- confortadoras que fóram, para mim e os meus
cilia é grave. familiares. Dos homens de bem, aprecio-lh-es' oFaleceu nesse acidente a

esposa do piloto, sra. Maria julgamento, ouço-lhes as ponderações e louvo- .

Ester Casares de Maidana. me l'l:as sua opiniões. Quanto' aos outros, os

O·nlem pe'lo Ca'm'peoo'alo
.

Mund·l·a' d'e Fulebol
que deixou quatro, filhos. eternos mordiscadores da reputação alheia, 'a-

.
.

.'

s. .' ..'
.

I .
. '., �����.�VIÃO CAIU EM

fasto-me, desprezando-os à autofagia moral,
.

.
.

.

,CANASVIEIRA
I que é o fim da dignidade e o aniquilamentodo

Auspiciosa.' sob to- para 4, cabendo a Juli-I Austria O x Escócia A 19 CONTRA
, Antônio Sanchez e José caráter. Os canalhas não me interessam e suas

dos os aspectos, a es- nho encerrar aos 23· O, Maria '.t\lvarez, pilotos Ar- canalhices não chegam a atingir o tacão de
tréia do selecionado minutos da segunda I . Uruguai tx Tche- A sensaçã� de sába- gentinos,' ante-ontem, às 17
" I hs. se viram obrigados a fa- meus sapatos. Descans em os meus detratores

brasileiro de futeból, fase, tento êste sensa- ,�oslováquia O, do será sem dúvida a zerem uma aterrisagem for- no anonimato, no eunuquismo insensl�el 'de
nas oitavas de finais do cional, assim como o e iugoslavos, peleja entre brasileiros çada em Canasvieira, dado o

um pseudônimo. Vivam as suas frustrações,
çampeonato Mundial 30 gol marcado, pe,lo !,.A ','O' .Eslado"· vegetando no lugar que. lhes cabe, órfãos da
de Futeból, que está meia esquerda, ARGENTI:NA probidade, dacoragem e da decência. Aosho-
sendo realizado/na Sui�! O quadro brasileiro 'd ída

: b 'I·" ".
.

' meus-de bema minha gratidão pelas provas'de
ç�, ," iestava assim constitui-. agra eCI, a aos'

'_ ras.1 ·elrOS' Sendo hoje dia.,s�ntific�- aprêço e solidariedade comque me têm cumu-

:. Contra a Seleção do do: Castilho, Pinheiro BUENOS AIRES, 16 {U. o prefeito -Jânio Quadros, do (Corpus Chrísti) , nao.

, 'I lado· Com um abraço do
M"

.

t
. 'N'lt S- t D' I 'P)· - O Ministério da .Ae- vice-prefeito Porfirio Paz o haverá trabalho na redacão

.�XICO, on em, os pu- e I on an os; . Ja -
.

,
'

' -,
I '.. ..

,

I .. A •

• �

pil d Z
r

M
' 'St B dâ ronáutica resolveu outorgar ] diretor geral da. A.erónáuti- .e oficinas deste Jornal, pelo

I,OS e eze orerra ma an os, ran aozi- .',' ,. ,',' -: i. _ ." ".
.

. " títul d 'I to
..

'I 'd . B '1 b 'g idei 'R' que nao: CIrcularemos ama
deixaram a melhor im- nho e Bauer; Julinho, o 1 o e pIO o CIVI ar- 'ca '�� rasn, .r1 a ��rp' al-!

_ '.-
pressão possível, -

co- Didi, Baltazar, Pinga e gentino "honoris causà"
.
a mundo Vasconcelos-e outras Inh�,. volt�l).do a �alr, no

m
:

d d .,'
. d R d

,,' numerosas personalidades pessoas '
. próximo sabado, dia 19.

an an O o' Jogo .0 O .rlgues, .'
.

'

.. '"
"

princípio ao fim, o pla- ! -

. t ' brasil�l;àS; como demons-

U-....;...--p--·..;;'.;..::_---'-·-·-E-·--,---,-·-----card de 5xO 'diz com 'OUTROS RESULTA-, tração)�e amlzade..e em re- m'.. '.,: ,·r.e··d· ,." 'O'. se..
u ar'

.eloquência da superio- I .' DOS
.

trlbuição 'às atenções. dis- .

ridade do Brasil frente As outras partidas pe�sqdas aos membros da p8,ra Bateias d� Ci�a, elQ. C. '41egre
aos aztecas,

'

i constantes da: la, roda-I delegação aérea arg�ntina .

,'..,' F .
'- - seus desejos e das suas ne-

Baltazar inaugurou' da acusaram os resul- . quoe esteve -na revoada mter- cessidades relativamente a

I um problema ligado ao en-

aos 23IÍl .. Aos 29, Didi ,!ados abaixo:
-

�acional d� São Paulo. Fo-
sino naquela localidade

aumet1tou para 2 'e aos Iugoslávia r x Fran- ,ram agracIados o governa Ressaltlmú'n-se,
.

então, ria

33 e 42., PI'nga elevou ça O' . . ,I dor Lucas Nogueira Garcez, ' oportunidade, as referidas
. pe�soas, que' em "Bateias

11'1'8." Reu'Dala-O PeDlate'Del-a''rlao BrJ'sl"lelara
" de,Cim'a" a escola estadual

.

'ali exist'e�t�, funciona em

prédio em precárias con-

Outras delegações. Programa para �boj8 ., amanhã' ��çõ;���d�!�i�a��p��:ç��
, Encontr,àm-se, ainda, em Dr. Adalberto' Symphro- toria Geral dos Presídios do se ressentindo da falta de

nossa Capital, participando nio Couto, 'PreSidente do Estado.
.

,

uma escola a altura das
Ja . IHa. Reunião Peniten- Servico Social da PenitEm- , Estado do Paraná mas necessidades.
ciária Brasileira, mais as ciária' Central'e répresen- Dr. José Muniz de Figuei- Desejando, pois, trazer o

seguintes Delegações: tante do Chefe dePolícia; i redo, Representante do Go- Na ses;ã�de15 do cor- fato ao .conhecimento desta
I)ístrito Federal . Dra. Alzira Vieira de' Bri� vêrno do Estado; rente, da Assembléia Legis� Casa e, procur'ando, assim,

Major Vitório Caneppa, to, Secretária da A. B. P.; Dr, A"dir de Sá, Funcioná- la:tiva, o sr. deputado An- ir ào encontro da justa as-

Presidente Perpétuo da As� Sr. Waldemar Souza,Ji'e- rio da PenitenCiáda, Cen- tonio Almeida" da bancada piração do nobre e altivo

; Qciação Brasileira, de Pri� reira, Representante do Co- traI;. do p.s,n., apresentou a se-. povo de "Bateas de Cima",
sões, Diretor da Penitenciá. mité de Imprensa do Deparo, Estado do Rio Grande do guinte indicàção,' oprovada no município de Campo A-

ria"Central;. '.amento Federal de segu-j' 'Sul la mesma sessão: legre, que alí vive, e traba-
Dr, Alfredo G. ,', Nader, rança Públic;a; ..'

Dr. Plauto d'��evedo, Di- Já disse nesta Casa e ho- lha e se esforça pelo pro-
Assistente Jurídico da Pe- Dr. Moyses Benóhel, Re- retor dos PresldIOs do Es- je repito, que temos, os De- gresso não só do seu muni-

nitetÍciária Central; presentante do Serviço Mé tado; putados, além, aas abriga-' cípio como de Santa Cata-
Dr. Cincinato GaIvão Fer. dico da Penitenciária Cen- . Sra. Maria Ribeiro dá' ções de legislar n_9 interesse rina; e,

reira Chaves, RepresEmtan- traI;
.

Silva Tavàres, Representa�_' do povo, o dever de, couhe- considerando que há
te'da A. B/. P., representan- Rev. dr. 'Benjamim Mo- te do Serviço Social Peni- cedores que somos das suas absoluta necessidade de ser/�
te do Conselho Penitenciá- raes Filho, Professor Cate- tenciário; necessidades e justas rein- :lotada a localidade de

"Ba-Irio'e Diretor do Serviço de dráti'co da Faculdade de Di- Estado de G�iás vidicações, apontar ou indi-' teias de Cima", em Campo
Documentação do, Ministé- reito da Universidade' dq Dr. Nestor Manoel de car,· também, ao Sr. Chefe Alegre, de prédio escolar
rio da Justiç�;

,

Brasil; , Souza, Bacha�el "em' Ciên..: do Poder Exeeutívo, as pr.o- que ofereça condições pe-IDr. Alberto Tei�eira dos Evaristo da Veiga, 'Enca);� cias Jurídicas e ',Sociais; vidênciaS qué nôs pàreçam dagógicas;
Santos Filho, Diretor da A. regado do Serviço de Rela· Dr. J.osé Ferreira 'de Car ' necessárias e urgentes pa- considerando que'.

o povo IB: P. nós Estados; ções Públicas do Distrito valho, Bacharel em Direito; ra' a solução de' problemas de "Bateias de Cima", com
,'Dr. Antônio D,utra Ladei-' Fede1'al; Estado de Sergipe que ainda se ericontram justa razão, espera provi� I
ra, Representante da A. B. Sidney Santos Bourguig Cônego Domingos Fonse- pendentes de solução. dênda urgente nêste senti-

P.,; ,;

.

non; ca de Àlmeida, Represen- Dai, Senhor. Presidente e do;
Ten-ente Hélio Alvim ,de \ tante do Estado e Capelão 3enhores'Deputados, a ra��

Rezende Chaves, Represen-, Jo�o Ferreira Neves, pro, do Reformatório Penal do >:ão por, que ocupo nêste
tatÍte da A. B. P. e Diretor fessor do Curso de Aperfei- Estado. instante a tribuna que o

da Colônia Penal
-

Cândido çoamento de Oficiais e Ché- _)ovo me conferiu atravez

Mendes;
"

fe da: Uelegação da P. M. D. PROGRAMA do mandado de Deputado,
Cônego José Alberto d� F., Membro da Delegação procurando, focalizar obje-

Castrq Pinto, Representante

I
do 10 Congresso de Policia; Hoje, quinta-feira: tivamente um assunto, que

de S. Eminência o Cardeal Elias de Morais, Membro -.9 horas, trabalho das espero encontre éco não
D. Jaime de Barros Câma· da Delegação da Polícia Mi. comiss.�:S ..Local: Facu!da, I:'ó

aqui,

.�ço.m.
o, sobretudo',

ra; 'litar do Distrito F'ederal; de de DIreIto;,' Tarde lIvre Junto ao: Senhor Governa-

Paçlre José Alves 'Leite, Manoel Apolinário Cha- (passeiQ nos principais pon, dor.do Estado, do qual de-
Capelã'o _

da I;'J�nitenciária ves;'Membro da Delegação tos da cidade).
I
penderá, em última análi

'central;' de representação da Polícia' �. 2? _�9ras, 3a. Reunião s ,'a' direta: e imediata
-

so

Rev. Messias Cesário dos Militar do Distrito Fedral; Plenána:.:!.... Discussão e a- lucão.
Santos - Capelão da Peni- Ten. dr. Jasso�' Marcon- provação de téses. Local: Passando há poucos di�s

.; tenciária Central; des, Enc. do Serviço de Re- faculdade de. Direito.
-

por Campo Alegre, próspe-
Danilo Edson Duarte, A. lacões Públicas da' P. M... Amanhã, seita-feira:- '1'0 município catari.nense,

cadêmico da Faculdade Na-
'

Estado de São Paulo - 9 horas, . trabalh.o das' fui procurado por diversas
cional de Direito, represEm� Reve�endo Avelino Boa- Comissões: '.' pessoas do'lugar denomina-
tante do Seminário de Estu_ morte, Capelão da Peniten- .:_ 14 horas, 4a. Reunião do "Bateias' de Cima" que

.

das Penitenciários; ciária do Estado; Plenária - Discussão e a- me pediram fosse o intér-
Adolfo Lerner, Acàdemi- !)rovação de téses. prete, perante esta Assem-

co da Faculdade. Nacional Dr. Orró Cyrilo Lehmann, .

- :21 horas, conferênda bléi.a Legislativa, fazendo,
de Direito e representante Representante do sr. Secre- pronunciada. por Dom, Ro- por cons'êquênéia, a n�ces
do, Seminário de Estudos tário da' Justiça, do Conse- berto li'ettinato, Loéal: Fa-' sária indicação ao Senhor:
Penitenciários;

-

lho Penitenciário e da Dire- cmldade de Direito. , Governador do Estado, dos

raros.
_

No .momento, ocorre um .deles: ela abriga mais
penitenciaristas do que, penitenciários!

Por azar meu não tenho tido 9uase um minuto
livre para um contato maior com os ilustres con

gressistas da IHa: Reunião Penitenciária. Daqui dês
te cantinho só lhes posso dizer coisas �m tanto quan
to azevedotrilhescas!

E por falar �iss(), e em azar, ocorre-me um' dos
muitos casos, do tempo em que cumprí a pena de 13
anos de penitenciária, pelo crime de haver 'sido no-

111eado diretor do nosso estabelecimento.
Lá vai, êle, à falta de assunto, que o jornal do

govêrno, fechou, talvez, . , por azar.
'

Certo dia apar�eeu-me nq presidio um mulato
falastrão, internado. por falta de' conhecimento das
mais corri<iueiras noções sôbre o direito �e propr'ie
dàde, a par de um fortíssimo idealismo de opuloo
cia inad�ável!

Como sempre fazia,. de entrada, conversei lon
gamente com o novo. recluso.

. DIzia-se U!l1a vitima da perseguiç�o do azar..Nas
cera num mês aziago: agôsto; no dia 13; numa se�ta
feira! A má sorte fôra sua madrinha e � contrate�po
seu padrinho'. Tudo lhe saia às' avessas, de arrepio.
Só o pê�9 tinha sido o 'seu companheiro inseparável.
O complexo, de fato, àtormentava-o. O negócio que
lhe parecera o prim'eiro bem feito na vida e que lhe
daria um lucro razoável, acabara por métê-Io na ca

deia. Não conjugara o verbo rapio, is, pui, ptum, pere, '

Não! Nem sabia '1:atim! Comprara, com economias
penosa's, certas mercadorias que ignorava haverem.
sido ,sobetniidas. Foi caipora no inquérito e no pro
éesso. As provas indiciárias, por jetaJura sua, vie
ram upir-se as circunstanciais todas, dé tempo" lu
gar, modo, causa. E, daí, por infelicidade, êle alí!

Dei-lhe o regime ao novo domicilio e fiz-lhe,
com palavras do seu alcance, longa dissertação sô
bre o livre arbítrio e o determinismo. Prometi-lhe
que lutaríamos juntos c;ontra a. sua urucubaca,' em
prol do seu fut\}ro.,

.
.

Primeiro acabei. sozinho nessa batalha e depois
fui obrigado a ficar c'ontra. O homem,· todos os dias,
infringia: t040s' ps

.

artigos e todos. os parágrafos de
todos os regulamentos, E sempre com a desculpa da

que esta Assembléia, de- infelicidade que o perseguia. Impús-Ihe, ,depois de

pois de submeter o assun-
outras menores" a- pena disciplinar de 60 djas de iso-

, lamento comum, celular. Passado algum tempo, con-to a apreciação dos seus

Membros, oficio ao ·Exmo. segui.li êle, da secção, médica, a recomendação ex-

Sr. Govern�dor do Estado, pressa de receber duas horas de sol por dia.
Aconteceu' que sobrevieram cerca de 20 dias,deenviando a S. Excia. cópia

da presente' expOSlçao, a
chuv.a, Foi ao meu gabinete para,que,eu visse Sf? não r

era mesmo U1Jt azarado! "-fim de que sejam tomadas,
pelo Governo do Estado, Quando o tempo clareou, mandei, certa manhã,
as providências que se fize- que o pusessem num dQs pátios, para receber suas

duas horas de sol.
rem necessárias para cons-

- A.' No dia seguinte, lá estava, outra vez, no meu
truçao; com a urgencla pos� .�.

sível, de um prédio escolar gabinete: ,

condigno na localidade de -, :f:s�e-:.e�upa��:::o;;a;� mesmo nãó tenho jeito!'
"Bateias' de Cima", no mu-

nicipio de Campo Alegre. •

- ,Que é que- houv.e?
S.S., em 15 de junho de

- Então o senhor não viu? .Há quase um m�s
1954.

' eu ando doi'do por aquelas horinhas de sol que o

(a) Antônio Gome:s de médico me deu! E as chuvas chegaram! Ontem, afi-
Almeid.a nal, a manhã estava linda! E o senhor me mandou

O presente r�queriment9 !
para o sol! �s o meu az�r não me larga! N�m bem

,foi aprovado na sesão do
I

e,u punha os pés no'pátio, pela primeira vez no Brasil
dia 15 do corrente), da As- ! veio o 'eclipse total!!!

. ,

sembléia Legislativa.' I'
"
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Mortos e Feridos.

�.

•

)

REQUEIRO:
.

iii

.
,'�

sário Oscar Pereira, na Ds.
legacia' Regional de P()Hcia
e daí foram por aquela au

toridade, encarhinhados a

Base Aérea onde se encon-'
tram hospedados.

UMA CARTA
o dr. Adalberto Tolentino de Carvalho

endereçou ao nosso diretor a seguinte carta:
Meu caro Rubens

Tolentino

FV0GQan'ao
r

.

Esta ilha não pode negar que é mesmo dos casos
I
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