
,- o presidente da cadeia hlO�trar-Ihes",
1e restaurantes "Clock'Full Black insistiu em que a

O'Nuts", William 'Black, especulação no mercado e

.:1eclarou ontem, q�e foi os (lanos causados pelas RIO, 12 (V.A.) - Está elevado número de operá-
uma farsa a recente visita geadas foram a razão prin- sendo anunciado, em São rios.

•

feita ao Brasil por um gru- cipal da alta d'js preços 'do Paulo um grande comicio O sr, Nelson Rusticei,
[lO de quatro donas de ca, café. para o próximo dia 17 em que figura como o principal
sas norte-americanas, que defesa dos novos níveis do d' 1 '

t dos e emen os a comissão
�oram àquele p':lís a convite O Tempo, salário minimo, Os promo- promotora da concentração,
ào Instituto Brasileiro dE tores do "meting", que são foi chamado ao Departa-
Caié, Previsãq do tempo até às diretores de vários sindica- f.Dento da Ordem Política,
Black di!,se que deveriam 14 horas do dia 13. tos, bandeirantes, estão tra- da policia paulista, a fim de

ier sido convidados peritos Tempo' '- Bom. balhando, - segundo infor- ser cientificado de que o co-

para fiscalizar os danos cau- Temperatura - Estável. ma o correspondente do micio e- a consequente pas-
sados aos cafezais pelas I' Ventos - De Sueste a "espertirio "O Globo" seata não foram ainda au-

�eadas.
. ,/,' Nordeste, frescos. " no sentido de conseguir a torizadas e po�sivelmente,

Termm{)u, afIrmando:

I
Temperaturas - :Extre:. paralizaç&o da indústri� não o serão, Paralelamen-

"Essas damas só viram exa- mas de ontem: Máxima naquele dia, a fim de que te, a policia tomou já várias
iélmente o que o, Instituto 24,8. ,Mínima 20,6. ;! p'l'oJ'etada, reunião acorra n d'd d '

,.l� ,1 as e c�er preven-
-

tn..o. '
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opcsição com o povo.

' ,gr-ande e que., quanto maior melhor. Não na podemos
Ontem, por exemplo, o órgão oficioso afirmou, a '. dispensar" sob pena de irmos à garra. Precisamos esti-

nosso respeito, como citação textual. o seguinte: lmiipí''-t. divulgando-a e propagando-lhe os benefícios,
"Dizem que o Governador Irineu Bornhau- a ação negativa do' govêrno do Estado. A imprensa pa· agradecendo-a e �stranhando no espírito justiceiro do

seu nãO. presta nenhum serviço a Santa Cata- laciàna, em especial, se obstina em ocult�r o vulto quali. 'povo essa gratidão pelós que no·là conferem. Vemos,
rina, pelo fato de estarem sendo levantadas quantitativo do auxílio da União, em obJ:as e em'.recui, nesses auxílíos, um meio de o: Estado progrellir. E con,
muitas obras, enviadas muitas máquinas, tudo sos. �az isso para, depois, atribuir TUDO ao inepto go· 'd�namos os: que neles apenas, descobrem um fim políti.
isso custeado por verbas federais, cuja obten- vêrno' do Estado. ,I co a explorar. '

ção foi advogada ou prestigiada pelo Chefe do Ainda agora, em Caçador, nenhuma voz udenista S6 i O governo ,da União ampara Santa Catarina, como

Exectuivo catarinense!'"
'

levantou para exa.1tar e agradecer 'o amparo que o Pre. unidade' fed'erativa, para que o Brasil prospere. E nãe
E o dinheiro está vindo e as obras estã'o sidente Vargas vem assegurando ao nosso Estado. Pa-,' para que o sr. lrineu Bornhausen use desse amparo pa-

surgindo diari�mente! ra que êsse amparo, valioso e indispensável, verdadeir�
i
ra a propàganda do seu fracassado govêrno, atribuindo-

Isso já foi' dito com a constância da gota condição sine qua para o ,nosso desenvolvimento, não
I
se o labor alheio.

dágua em beira de telhado! "O Estado", por fôsse de todo esquecido" a � lavra que se 'fez ouvir foi I O povo, está, cansado dos processos de chupim do sr.

sua iniciativa, e um jornal de Canoinhas no a de um deptuado oposicionista - o sr. Siqueira Belo. Bornhausen. E' sabido que o chupim não faz ninho, mas
"endosso em branco"! O que temos daqui profligado, mais não tem sido,

I

usa o dos outros. Tal e qual o govêrno que, no Caçador,
Nunca, em tempo algum, subestimanos os au!(ilios

I
do que isto: mostrar que o sr. lrineu Bornhausen vive

I

encontrando um 'posto de puericultura já/ feito e há oito
federais. Muito ap contrário: sempre os encarecemos. a fazer cumprimentos co� o chapéu alheio.: ' ; anos em funcionamento, graças à Legião Brasileira dI'

Asseveramos, e repetimos, que a gratidão do povo: .
S. I�\'i,. quer "alva,r suas omissões na's ações do sr. Assistência - f�z colocar no portão uma placa com o�

catarinense pelos auxílios que ,o President_e Vargas tem, Getúlio Vargas. E por isso os seus apaniguados ocultam dizeres POST(},DE SAUDE, e o inaugl}ra como obra suà.

prestado, de maneira constante, à lavoura, aos agricul.
'

o que a União tem feito para o Estado afim de ludibria· I E' contra isso, contra essa' farolagem, qqe nos in·
tores, ao ensino, à construção de pontes, de armazens, rem o povo, apresentando e atribuindo tudo - escolas, surgimos.

'

de silos; deve ser expressa de jeito mais intensivo e ex· pontes, armazens, silos, maquinas, sementes, adubos, I Queremos que, a ajuda da União seja sempre lemo
,

-

tensivo. Os meios oficias" no entanto, persistem em- es, J etc. - ao inerte govêrno bornhause,ano. . brada para não sermos esquecidos, porque Se isso acon�

conder esses aúxilios, sem o� quais o nosso Estado esta,l E: intriga rasteira e é exploração mesquinha essa Ltecer ficaremos, r,estritos ao govêrno do Estado.
l'Ía em situação desesperadora, se apenas -contasse com que a lmprensa rosada tenta conoséo, ao querer que conde. I Que Deus ,Jlos livre dessa desgraça.

.
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para a r,residência, da Câmara
SignificativaS:homenageos ao lIustrelcafa.nneose
RIO 12 (V.A.) - Pratí- "Sr. presidente ....Nerêu riada linguagem das regioes ram também os represen-

camenn, por �I1animidade Ramos. Em hora de apreen-
I
e dos partidos, que sempre 'tahtes da nação significar a

(165 votos contra 1 e 15 em � sões como a que vívemos.Í há de encontrar, porém, o
'I
esta ,a sua firme' di�posição

branco), o sr, Nerêu Ramos
r

quando nenhum de nós em �ubstr�to, o lugar comum' de transpor sob direção se-
,: :

"I
foi ontem reconduzido pela sã consciência se atreveria da detesa de suas liberda- gura com mão experimen- nos achamos possuídos, co

quarta vez consecutiva à a prognosticar um futuro des; do seu direito de auto- tada ao leme êste ano ator-
mo homens de imprensa,

presidência da Câmara dos próximo de tranquilidade e determinação, da inviolabi- montado e decisivo. f
r '.no democratas; como cí-

Deputados. O único' voto prosperidade para a Repú- lidade de seu patrimonio "A presença de- v, exa. dadãos da República".
contrário (do próprio sr. blica, tais são as revelações não apenas material mas r-a cadeira da pr�sidê�Ci�.,! Agradedendo a03 jorna-
Nerêu Ramos) foi dado ao que cotidianamente vêm es- também cultural e mora] lue tanto tem sabido dignl- li t N rêu Ramos�" � ,,-

_ I
lS a3, o sr. e '" ' .

-I
deputado. Gustavo Capane- tarrecer a nação 'e abalar a traduzido nas i9stituições ficar, e para a naçao bl'a-, salientou o papel de colabo-

ma, que, aliás, não comp'!- çonfiança do povo nos seus que o regem e no sistema síleirn, sr. deputado Nerêu ração qúe a imprensa tem

receu à sessão preparatória dirigentes, é bom que ve- que as assegura contra tô- Ramos, um motivo e nã-r prestado nesta fase de re-

h
. nha inserir-se um aconteci- das as formas c tôdas as peqU<2DO de jubilo c tran- ' -

d dde oje., cuperação emócrátlca o

Instalados os trabalhos, mente propicio em momen- tentativas de opressão mes- quilidr de. Dizemo-lo os r(:- 'C ' -

pais ao ongresso, orgao re-
,

14 h h' 95 to assinalado com pedra mo douradas da promessa r'resenlélDtes da Imprensa d b
.

as oras, avia apenas - r-
pr ssentatívo a so erama

deputados presentes. Por branca ainda mais realçada .nsincera de enganosas re- no exercício de úm mandão ,),;plJar, cujo pn ic.pal em
isso a sessão esteve suspen- pelo contraste das outras, .::m:l cnsas. Já �<:!r:{I(JS suti- to popular de outra espécie penho tem de- ser o da p�e-
�'a cerca de uma hora. Feita "É um momento assirr. ciente conhecimento e ex- mas n5C' menos resp1),'1'/1.. -

d
.

tc �:tT\'éç,ao as con-jure as po-
a chamada nominal e con- que acabamos de viver nes- periência de tais promessas vel e muito partíeularmen- lticas atuais e que, por isso

tados os votos, verificou-se ta casa, que foi a masmor- para saber que de dourado te sensivel aos movimentos �11\'� me, "depende ,1 do estí

que haviam votado 181 re- ra de Tiradentes, mas hoje Gelas só pode haver as cor- e oscilações da opinião. n-t.r : e da crftica que Ine

presentantes. A apuração I
é o palácio que o glorifica. rentes. "E' em nome por delega- façam os jornais .rlo pais,

'forneceu o seguinte resul- Palácio, portanto, que é um "Nesta' casa em que fun- cão desses representantes N �:H, sentido, afi.rnou que
lado: Nerêu Ramos - 165 monumento erguido ao pró- ciona e se manifesta ao vivo da imprensa, mc.,s colegas, 'I i-rur ensa tem sabido com

votos; Gustavo Capanema prío espírito da Inconfidên- a soberania popular, caSEI que me distinguiram e sen 'J1't',i der a importância de
..,.- 1 voto; brancos"":' 15 vo- J :i� na luta � �a resistência q�e se de�e�aria ver em ��i- ,si�ili�aram com a honrosa :V1IS funções p. honrado,
tos,

'

ate ao martírio por' alguns

r
vidade mmterrupta' nao missao, que ven�ll ü'azcr � j";'11O ao Congres;(�, o tra-

PROCLAMAÇÃO E dos valores morais e cultu.;: tanto �a fiação e tecelagem
I
v, exa,) sr. presid.ente, a mil· balho comum para o e�'.

POSSE rais que mais .dignificam e das leIS mas na sua verda- mfestEção de p.): W ap",i ,�r,,;:êêcimento d4;;o um r�gj,
A seguir, o sr, José Au- qu.e jusÚficam a vida_ hu- dZ,il'a funçii:P permanentil

I
'nO:·'31. a pró�nc.ssr. dr: �, ';;a 11':(> (.1.4e é o 'dea! dr.$ me

gusto, que presidia os, tra-II,I�an�: a �aixão daA li�erda- que é a de respiradouro na· I 'GJa:�ll'acão e d expr"5,<fw .l!,:!ys e dos apt.)s na vid�

J })a}hos, procla�ou eleIto o' ete :: da ll1€1ep�nde�cla, o �ionaí, acabamos de viver, I d2..:_�1:�n��me'l::) de q'..:.f' p ii l:�'a,

"",)-;'$1', Nerêu
'

Rámos, a quem
j
'governo d�lS leiS Justo e ?cis, um mOl11ento propício:

f
'

'
" f '

,

convidou para �cupar a I <;qnanime, a profundidadj? ,> da reekiçiio..
de v, exa.. A ,ro"-n" '''0'':fSí'�a,s

"

de',ela' r-a. ç"o-e�
:

presictencia, Sob as palmas do �entimento nacional de '"r, Nerêu Hamos, p,'lra pre' N
_

' �
t 1 f

'

d aàir-Ihe aos trabalhos nes-do plen�rio, o reptresentan- �:c,,5:,�m�l,.�:::1:: 0q::s n_c:� ';;; ú1tima sessão da atuai le,

'

SOAb re o ca lerte catarmense sen ou-se na

cadeira presidencial- e pro- 1hum interesse possa con-
�
)slatura.

feriu o discurso de agrade- I,rapor-se ao dever de ser-" "Seria pouco diL.er-sE'

cimento. vil' realmente à nação, que, com isso, a Câmara

ELEIÇÕES DA MESA "TuNo is.so se cultua atra- ;:'.�mpriu u seu dever de

.. Antes de levantar a ses- vés da figura - símbolo do estiça, Ela agiu ainda corp

"

I
,

são, o presidente Nerêu Ra- firat)ent,=s nesta -casa, que

mos convocou a Câmara

P:_I'Oi
a �ris80 _dO h:rói e ,já foi

ra nova sessão preparato- ambem, nao ha mUlto, a

ria, hoje, a fim de se pro- do '!)ensa��ento nacional e

(;eder à eleição, dos demais seus órgãos de' expressão
membros da mesa, q'L'ando daqui se ditava o

HOMENAGEM DA IM- que podia ser dito e noti.

PRENSA ciado a' todo Brasil. Remi-

_'abedoria e com patriotis·
l}lO, délndo a v. exa. uma

las mais expressivas de

c:Hll1strações de apoio e de

Pl'(';-tigiC', querenào signifi.
�ar por certo a "V, exa. quan
tu impression;L i a r:ação
ID teira f.qui repl ('ser ,ada a

Brasiletro de Café queriaNOVA YORK, 12 (U,P,)

ni:3cencias, sobrevivencias cFgniciade, a cOl';'u,ãn' per
dç, traçli�ão colonial que leita e o alto espÍ':lt1 demo

lmia Câmara e cadeia no crático e republicano com

[nesmo prédio,.. que v, e�a, tem dcsempe·
"Hoje, porém, esta casa nbado nas situações mm"

8 <" casa do povo, onde as� delicadas o mandato q112

iish'm seus representantes, corresponde à segunda vice·'
seus mandatários incumbi-, prHidência da' República.
dos ?e falar por ele a va-l "Por outro lado, quise�

Quando recebia cumpri
ií-entos em seu gabinete, o

sr, Nerêu Ramos foi sau

d�,do pelo cronista parla
u'entar do "Diário Cario-

,

.. ca", sr. Prudente de Mo

rais Neto, que assim se ex

pl'CSSOU em nome dos jorna
listas:

•

DISCURSO
do er, Nerêu RaDlos

RIO, 12 (V, A.) - Investido na Presidência da
Câmara dos Deputado�, o sr . .Nerêw Ramos profe
riu as seguintes palavras de agradecimento:

- Senhores Deputados: Ao subir pela quarta
vez a el�ta cadeira, quero expressar à maioria da
Câmara o meu melhor' agradecirn,ento" pela honra
insigrte que ainda uma/vez me acaba de conferir.

Estou em qt�e esta derradeira consagração, que,
afinal, me investitf., na presidência por toda a legis
latura" é o aplauso inequívoco da Câmara à manei
ra' por que venho procedendo na suprema di'reção
d(é nossos trabalhos.

Recordo' neste instante as palavras de um dos
mais prestigiosos membros desta Casa, quando, no

final de uma das nossas sessões legislativas, afil'ma
va ser esta, no período republicano, a Câmara mais
dificil de dirigir, porque a mais heterogênea, a mais
subdividida em partulo» de tendencias e métodos de
ação diferentes.

Dizem-me, entretanto, a consclencia e agora a

expressiva renovação da vossa confiança, que não
hei f�ltado aos meus deveres, tanto no dirigir, desta
ca�elra, os trabalhos parlamentares, quanto no cum

prtr a obrigação que me impõe a nossa lei interna
de "zelar pelo prestigio e o decôro da Câmara, bem
como pela dignidade de seus membros, em todo o

_

território nacional, assegurando a êstes o respeito
devido a suas prerrogativas".

Terei errado muita vez na inteligência dos tex-

't,os regimentais; mas o quer se me não pode recusar
e o permanente pensamento da disciplina pa'ra mui01'
eficiência e rendimento dos trabalhos da Câmara
que é o ramo do Podel' Legislativo mais expressiv�
das aspirações e sentimentos democráticos da Na-

ção, , , '
'

Assinalava há dias André Maurois que André
Le T1"00qué, ao tornar posse da cadeira presidencial,
declarava que desejaria dar maior dignidade aos

'_debates da Assembléia Nacional, E, em comentário,
acrescentava o lúcido escritor francês tão admira
do de nossa gente, "que essas palavra; eram 'dign�s
de louvor, porque as cel'imonias não são apenas ri

�os tradicionais, e sim solenidades uecessdrjas pam
l1npOl' a ordem e o respeito, evitando assim que os
homens se abandonem às inspirações do momento.
E, como todos sabem, a desordem à expontômea, mas
a ordem não, porque se (tata de algo meticulosa-
mente construido".

-

Toda a minha ação a frente desta ilustre As
sembléia, não se tem (tfastado desse irrecusâve! en-
sinamento,

.'

E nele hei de persistü' certo de que contribui
?'ei cada_vez mais para que se a[irine e se prestigie
o Poder Legi�lativo, que é o mais poq,eroso e l'esis
tente fulcro da democracia. a seu enfraqueci'men
to ou desprestigio nela se reflet-e enorclnem.ente, �-

Espero contar por isso 'comõ�tenho contado até
agora, com o apoio dos srs, deputados, dos compa
-nhe'iros de Mesa, dós emi,ientes leaders que orien
tam (ts correntes partidárias, com a colaboração do
cor'ret;P e diligente funcionalismo da Casa, cQm a

cooperação indispen�ável e insubstituivel da im
p1'ensà, que tanto há feito em defesa das instituições
e das liberdades que elas asseguraram.

Proíbido
. comício pró-s:i)ário minimo

o RISO DA CIDADE· ..

-.... Dona Udenilda, esta

calça é um pl'(mte do
E.T,B. para o governa�
dor.

compreendo,- Não o

presente!
- E' qu eesta calça era

,do Getúlio, de quem o
, lrineu já usa o chapéu,
para fazer cumprimen
tos!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. GUER IR
M E D I c, O. S· ,

' -,'
",AP:VO G A DOS I, O E S T A D O Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

.

do Hospital de Florianópolis
MÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO ,DRA.WLADYSLAVA! DR. JOSÍ� MEDE!- :IRedaAç'a?oMeINOlf����Ç,Ã� rue Alhclíniêa está montadadcomd os maids moder�lOl�d dI 'lUSSI Apare os para tratamento as oenças a especta 1 a eCANTIÇÃO / i ( CHEREM I '\V. 1\ ROS VIEIRA Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON {Tratamento dás Sinusites sem operação)

- MÉDICO -

.

I e -:- ADVOGADO - 'fel. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e
cLlNICA DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE 'DR \NTÔNIO DIB Caixa Postal 150 - ltajaí Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)

A D U L !l' OS. DOENÇAS MENTAIS

I:
\.. f

- Santa Catarina --

- RAMOS. -

JONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor' -do. Hospital l\-'lUSSI Gerente � DOMINGOS F, DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

CORAÇÃO, - FICADO Colônia Sant'Ana. - MÉDICOS - ADVOCACIA AQUINO. Cabeca e Inflamacões da Garganta e Olhos. Em muitos
RINS - INTESTINO::; Doenças nervosas e men-

' CIRtJRGIA.CLtNICA -

e Representantes: casos são' evitadas as operacões das Amígdalas
Tratamento moderno da tais. GERAL·I>ARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites

SIFILIS Impotência Sexual: Serviço completo e espe- CO�TABILIDADE ra, Ltda. e inflamacões dos Ouvidos)
Consultório - RUA TiJ'a-- Rua Tiradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE I Aj)YOqADO: Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

jentcs, 9. Consultas das 'rs às

19I5ENHORAS, com modernosl DI'. Estêvam Fregapani .

-- f,0 andar.
. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORARIO: h()l�as. _, . .: métodos. de diagnósticos e' Causas cí.;�is e trabal�istas Tel.: 22-5924 RlO de (OCULOS)
Das B às 11 e das 13 às]6 }ON]'.: ;�41(). tratamento. CONIABIUSTA. Janei)'o.. ILAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de .

horas I Res.: Rua Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA - HISTE� Acáeio Garíbaldí ,S. Thiago Reprejor Ltda.
. lesões dos Olhos)

I'el.: Cons. - 3.415 - Res. ,),1 - Estreito. iRO '-,- SALPINGO.GRAFIA Assuntos fiscais em geral, Rua Fel ipe de 0liveira, n. INFRA VERMELHO
- 2.?7ô -:-. F'lor inn ópol is. I 'rEL. - 6245.

_

1-
l\1E.TA,EO�IS'[\.lO BASAL !���ício"1�ASE"-5�_andar �l- 60 andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

,-.�_._-------'---
, I Radioterapiap or ondas I --, ...

Tel.: 32-9872:- São Paulo 'Pulmão e Esofago
-

DR. :ç.OMEU BASTOS' DR. MARIO '\VEN- I,clll'tas-Eletl'ocoagulaçáo, --I'
DR. MARIO LAU- ASSIN�'1�RAS -, Ccmeultér+e: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

PIRES �DHAUSEN, Haios Ultra Violeta e Infra
�

RINDO N� Capital

I Belo Horizonte
.; MÉDICO-,- CLíNfc':1( ',MÉDICA UE I Ve�·me'lho.... e
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CLímc.�aI'���AL DE raso
.

Ir3s
- ?l:. MUSSl. -, Fôro

.

em g'el��l, ReCUl'S08 :\ldr:cios mediante con-

N
·
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-

JÚLIO DOIN -
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'MER GARCIA lç",.S DO'S" Oi'THAS OUVI- Médica DR CLARNO G 7 Domi�go _ Farmácia .ITINERARIO
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-

Consultório : 'Rua Vitor I -

. '. -

Tabela dé saídas previstas para o mês de Março:Dllllonúdo pela Faculdade DOS, NARIZ E GARGAN1A I _

-1 28 T t f . ,'- GALLETTI Esperança - Rua Conse-·
Nacional de Medicina da Ex-Assistente na Policlínica Meir .. es n. - e e one.

II,' G
•

Ir' 'd (J d B '1 3"07 ,-_ADVú ADO -

, Hu:!J:'O Mafra.Jlllvenn a e o .>1·aSI Geral do Rio de Janeiro, na ,.J.

1 Rua Vitor MeirE:lIes, 60�
Ex-interno por eOllcurso· da Caixa de Aposentadõria � Co�su tas: Das 15 horas 13 Sábado (tarde)

'd- d E I d t FONE: 2.468.,
F'

.

d F" R FMatenll a e-' sco a Pensões da Leopoldina Ral· em, ��r: e.. . Vidal _ Florianópolis _ 'al'maCl3
.

a e - ua' e-IIServiço rio Prof. Octávio !way e no Hospital São João hesldencla. Rua
') Jipe Schnudt.

Rodrigues Lima) BotI'''ta da Lagoa. Ramos - Telefone 3.42�.
F

,. I" �

_.,._._. - _; ..,.,.. ........ _-__ -14 Don1ingo - annaClaEx�interno do Ser-viço de Curso no Departament.o Na-
DR.. SAMUEL. da Fé - Rua Fe1ipe S�hCil'lll'gia do Hospital cional de Saúde

l. A. P. E. T. C.- do Río de Consulta" diàriamente das FONSECA Informações nâdt.
Janeiro 10 às 12 horas. CIHURGlÃO DENTISTA '. I 2º- Sábado (tarde)

-Médicf. do Hospi'tal lle 3as. e 5as. feiras de 15 às ";onsultório e Residência,:
,

_ u'e IS Farmácia Moderna __.;_ Rua
Caridad� às 18 horas. Rua Fernando Machado, .5'. João Pinto.DOENÇAS DE "SENHORAS Atende no Hospital de Clínica/Geral - Cirurgia;<' 21 Domingo _' Farmácia- P.\RTOS-OPERAÇOES Caridade, de 8 às 10. horas. '.

Bucal nelltaduras-� Pontes ,O leitor encontrad� ne8·

t:l}I1s: Rua João Pinto n. 16, Consultório: Rua Vitor �ó.vEfi� � Jixá:s.
.

.

ta rq{una, informaçõt's que Moderna - Rua João Pin-
das 16,,00 As IS,nO 'Meireles, - esquina com -Sal-

.'

�R-tiio X e Í�.fJ·a-vermei�o. :�ê�8\i-;", •. l!iàriamente e dt' to.
horas.' danha Marinho.! . HORÁRJO: De segunda' a f�-edJafi'J�:"-- r' 27 Sábado (tarde)

.

Pela manhã att'nde Residência: Travessa �exta-feÍl'a das 10 às 12 hó- ",
'
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-

;
T.'" ,.

S t A tA
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I,,· t H i
,

. - f d .' L dImaCla an o n onlO -

( lanamen e no os- Urussanga 2: - ras, e das _14 às 18 -hol'as. JORNAIS' Telefone _.'
pital de_Caridade. Apt. 102. I Das 8,30 às 12 horas aos

10
Est.ado 3.0221

Rua Joao
_

Pmto.
, ,

Residência: . sábados. A Gazeta : ,.... 2.656 28 Dommgo -- Farmacm

Rua: GeneralBittencôurt DR. VIDAL 'I
'

. m- CREREM
Diário da Tarde' .._. 3.57P Santo, Antônio

_ Rua João

n 101 CLíNICA DE CRJANÇAS DR
..
1). .Diário da ManhA _.-. 2.463 Pirito..

T�l�fone: 2.692. CONSULTóRIO _ Feli- ADVOGADO A Verdade .:
..

_..... 2.01!' I O serviço �oturno será
. S h

-

.

dt 38 Causas cíveis, comerciais, Imprensa Oficial 2,68� I -,,' , -

---M-A-N-D-O�'V-\- 'I
pe c mi ,-., .

criminais e trabalhistas, HOSPITAIS : efetuado pelas farmaclas
DR. AR f - CONSULTAS - Da� 4

D� Cuidacte:
-

I Moderna, Santo Antônio e

I E'RIO DE ASSIS ' -

6 h'
. Consultas pOP1:Llares,.:J i, " '. I

'IS oras�
. . (Proved.or) , 2J14 Noturna, situadas às ruas

- MÉDICO - I RESID�NCIA - Cflspl�n Rua Nunes Machado, 17 (fortarIa) �. 2.036 João Pinto e Trajano.
Oos 8ervi(,;<ls de Clínica ln-: Ml·I'a,-'25. (esq. ,Tiradentes) - sobra- Nerêu RamG.t -.. 3.831 '"

_

I A presente tabela nao [l0-fanti! da Assistência Muni�' FONE _ 3.165. I, do ,-_ ��l� 3. Militar . . . . . . . . . .. 3.157
ripai e J{ospital de Caridade I, São Seb�stilo (Casa derá ser alterada sem pré-
('-UNICA MÉDICA DE 'I

' de Saude) 3.153 vÚt -autorização dêste De-
CRIANÇAS E ADULTOS DR- ANTÔNIO' MO- 'Iaternidade Poutor partamento.

- Ah�rgia -

Ã""""'" Carlos Correa .... 3.121
Consultórfo: Rua Nunes ,I

NIZ DE ARAG O CHAMADAS UR-
Machado. 7 - Consultas das

�

GENTES
15 às 18 horas. < CÚW,RGIA TREUM4TO· Corpo de Bomb�ir08 S.313
liesid�l1cia: Rna Marechal LOGIA Serviço Luz (Reela·

C u_ilh eJ'me. 5 - Fonp' 3783 Ortopedia maçÕes'>\ 2.404
Consultório: João' Pinto, Policia (Sá.. Comia-

_._-�-------_.-- - 18. ,
_ sário) 2.038

Das 15 às 17 diàriamente. Polícia (Gab. Dele-
Menos aos Sábados 'gado) .

Res.: Bocaiuva 1�5. COMPANHIAS DE
Fone: - 2.714. . TRANSPORT:&re!lpi-

A:tREO
I C 1--1 E TAC 3.700-,

ti .

PARA AQUELES QUE Cruzeiro do Sul 2.500
Panair o· 3.553'

DES_EJAM O MAX1MO Vari,. _ . . . . . . . . . .. 2.325
L6ide A'reo .......• 2.402
Real •....• '........ 2.3iJ8
Scandinava8 •• ;.... �.500
HOTtlS

,

Indleador Pruíissíenal

DR- I. LCBATO,
FILHO

Escola primaria
Adventista
Matrículas Abertas

C ,usos: Primário e Aâ-

missão.
Rua Visconde de Ouro

2.694
Preto, 75.

�"en�as do. apare'ho
ratório

'l'UBEltCULOSE
RADiOGRAFIA E RADlUS
COPIA DOS PULl\lOES

-I
Lux ••.......•...•

Ma,eatic ••••••.••.

Metropol ...•.....

La Forta •••.••...

-

C!1cique' ........•.•
Central .

Estrela .•.........

Ideal , .

ESTREITO

2,021
2.276
3.147
S.S!]
-3.449
Z."9�
-'.371
�.&59

í)� I

Cirurgia do TOl'ax
For'mado pela Faculdade
K ae 'onal de Medicina, Tisio
:ogista e Tisiocirurgiã'o do

I
Hospital NCl'êu Ramos

2ül'sO ue especializaçã0 pela
S. N. 7. Ex-inter'1o e Ex-as
si3te'nte Je Cirurgii} do Prof.
lfgo Pinheiro -Guimarães

(Rio).
Cuns: FeHpe Schmidt, 38
Fone 3801.

-....
-

. i,
Àtende em' hOl'a�marcada.
Res: Rua São J'''orge 30 -:-.

F'one 2395. ,

EM CORTEZIA

. . . . � . . �. . . .

Agência
de

E EFICIENCIA

/

_ ��f!1u1 r.�
�ERl

.1 PEHF!/fRO SEM 1$(/lIi

I

Publicidade
J

. Caixa Postal, 45
1-' lorian6p(tlls

Santa Catarina

!
, ,-
J

CLÍNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA

- do-

Hoeocke)

IDA VOLTA'

Fpolis ltajaí Riq Santos

�

18/3
29/3 3/4

23/3
13/3
24/3
4/4

16/3
27/3

Horário de saída� de Fpolis., às 24 horas
do Rio. às 7 horas

.

Para mais informações dirijam-se à
EMPR:E:SA NACIONAL-DE ��AVEGAÇÃO HOEPCKE

I
.

.

i
Rua: Deodoro - Caixa 1?ostal- n. 92 - Telefone: 2.tl2

Viagem. com. segurança
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS 'MICRO-ONIBUS DO

RIPIDO {(SUL-B,RISILEIRO»
Florianópolis - Itaja! - Joinville - Curitiba

, k".··",{'�\-:;,., ... ,

A
A.. nua Deodoro esquina da

gencla: Rua Tenente Silveira

Curso São Vicente de Paula
Curso primário - Equiparado aos grupos escuh

t'es - Diretor�: EUDORA SCHAEFER MEYER _

FONEs.. ua .aa CoaIqr..... t
TUl.CIIA"" PROSUIl4I <�_�."� �CURITIlIA

•
� '.I,- •

Curso.. «�ão,
Diretora: Professora MARIA MADALENA

- MOURA FERRO
'

DE

CU1'SO coneSlJond.ente aos G1'UPOS Escola1'es
Prepara alunos' pant os exames 'de admissão aos

Ginásios. '

Professora dos 10 e 20 anos - Sra. AlaÍde Sardá
Amorim.

Professora dos 30; 4° anos e Curso Médio - Sra.
Maria Madalena de Moura Ferro.

A matrícula acha-se aberta ..Jo dia 10. de fevereiro
em diante de 9 à_s 11,30 à rua Saldanha Marinho, 34,
todos os dias úteis'.

.-

) ,.
Início das aulas. Dia 4 de março.
Telefone - :'._737.

.1
'.-":-�--

Vende-se�Lavan-do com Sabão

'\?irg�m Etspec,iaHdade
dà· Cla. -WBTZEL -INDHSTRIAL-=-Jolnville. (marca r8gls-trada)

. ecoDo-miza-se jempo' e dinheiro, �"

��,��_''éV':_�'':1'!'_'.-'�� ,_

-- ._- ---- ---------�--_.-

I
I-
)
I
1

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

-'�-'
-._-_ '--'-"'---�'--:.._--

! -

CASA com seis quartos,
sala de jantar e copa.
Tratar à· Rua AlmIrante

Alvim, 7 das 14 às 15 horas.

CASA MISCELANIA distri
buidora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos. �_�

Rua (;onsf'lheiro M-afra.-r-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o' ESTADO F'loríanópolís, Sábado, 13 de Màrç9 de 1954

.BTABO

13 DE MARÇO'

A data de hojé recor

da-nos que:

I,

Coustltuloão
definitiva da

"Petróbrás"
'

RIO, 11 (V.A.) - Reali
za-se amanhã, às 14 horas,
no Conselho Nacional do

-Petroleo, a sessão pública
para constituição d�fi,iti
va da "Petrobrás". Nessa

oportunidade, será aprova

,da avaliação dos bens da

União destinados à empre
sa e os demais atos cons

titutivos da "Petrobrás".

- em 1531, Diogo Alva-

res, o "Caramurú", foi en- .

contrado na- Bahia de Todos Geladel'ra H-rue 'a' Vandaos Santos, onde já se en- iu, Il
centrava há 22 anos; +Por 'motivo dê transferência vende-se com urgen-

�ia uma geladeira Norge americana com 8 pés 3/4 com
---: em 1817, foi organiza- pouco uso; uma Eletrola Phillips com radio de 11 val-

:12 e instalada a Junta Re- vulas, toca discos Webster ultimo tipo com 3 rotações
volucionária da Paraíba; � long-playng em móvel moderno estilo lareira; urna

JOVENS: ._ em 1823, contratado, roleção de discos em perfeito estado; um". copa l'Ustica

I - Campolino José AI.: para comandar a Esquadra ! 1 aparelho de jantar inglês "Old Britain Castels" com
Rui Stockler de Souza ,fila .losé da SIlva, éompo-

I
t2 peças.Completa, hoje, 14 naos ves, Brasili.ira, chegou ao Rio

Os interessados devem procurar à Avenida Rio nentes da €i.lu;çe de bolão
de idade, o':' jovem Zenildo Guiomar Pires; dE' Ja;1eiro Lord Cockrane; B' 100' Nesse comentário ante- que' disputará o torneio'ranco n., .

Rodrigues da 'Silva, filho _, Jandira Delambert, I - em 1838, o drama de -,-0_--

.1'101' focou, bem verdade ClVlT, PEJ'):kA PIRES. Não

do, sr. Luiz ,Bo,av.entura da _ Zélia da Luz; e, -

L�-I Domingos �osé ,Gonçalves mie em fracas eôres, o im- !içam aí ""s 1_, r.i as que nos
_

EMPUEGADAS
Silva, proprietário do

sa-I
da Luz. de Magalhães, Visconde de portante papel que a esgri- concede a I cs.sn valorosa

-

lão,"5 M�nutos", e.pe�:;ôa FA�ECIM�NTO . A�Í1aia, "Antq�io Jo�é." Preciza-se de uma cozinheira e d� uma moça na vem desempenhando co-irmã par.. l;·0t?;)se que nos

muito estimada nesta cida- No Hospital de Caridade, ru "O Poeta e a Inqulsl-, para cuidar de criança. lias mutuas relacões entre enviou para êsse abraço �!_

P
.

b "'____...lI •

de, pelso seus predicad f: onde se achava em trata- ção" subiu a cena, pela pri- aga-se muito em.
as Polícias Militares, apro- migo o seu (�hef0 do Esta-

I
h d

. .
' ,Tratar fi Rua Tiradentes, 7 (Sobrado),de coracão. I mento, a ias, vítima :l.e .neira vez, no Rio de Ja- x'rnar.do-as, r.urr.a obra de do Maior! O próprio C0-

Jovem 'ainda já segue as pertinaz molestia, faleceu -ieiro; li itrióttca brasilidade, el de- mandante G:= ...al,' Coronel
pegadas de seu genitor, a-I ôntem, as 6 horas, a gentil - em 1838, travaram-se O MI·fuGI Nunes Ferrel·-ra 'a u-zendo não em méra Brenno Per-iet+c, virá as-

bracando honrada profb'! senhorita Zenaide Rodví- 05 últimos combates da r.'. ti'. I �cn::nção; 'm2,:"em verdade sistir o encerramento desta
são"que mantará o seu fu- I

gues dos Santos, diléta fi- Iuerra civil denominada ../,� 1_' uma família única. ten.porada. lS5C o que é I

turo. Ilha do nosso conterâneo sr, "Sabinada", irrompida na CLINICA GERAL " Foi a esgrtma quem aqui Festas apenas? Jogos des-
O ESTADO apresenta! Je-ronimo Borges dos San- Bahia a 7 de novembro de Úlcera do estômago e duodeno _: +rouxe o Car-. Adauto, um port.vos somente? Não! In-

t ti " r Clinica Medica, doenças do aparelho digestivo, úlce- I::.'!"'ll",de amigo oue temos,
I
tercàmbio profissional, te'c-felicitações. .os, pres imoso 'garçon uo 1837, com o caráter repu- -

"1:-:'caa.do ,estomago e duodeno e allergia-dermatologica.C'ube Doze de Agosto, e de blicano; Dr. Miguel Nunes, recém-chegado do Rio de Ja- I em São Paula, onde se diz nico e cultural. Ajuste de
1,'f\ZEM ANOS, HOJE: sr a exma. esposa d. A'1a

- em 1854, a exma. sra.: neiro, atende á rua Victor Meirelles, nP 18, 1° and. L!.'tlil, é êle o consul catari- n.eciidas de rn.iuo amparo
SENHORAS: Pereira dos Santos. i!:ngrácia Maria da Cost� diariamente das 9 ás 11 horas. J:I�r se, tão identificado está entre Corporações visinhas
0- Vva. Valda Ortiga Fc- A extinta, apezar de mui- Ribeiro Pereira viúva do _

Chamados a qualquer hora do dia ou_da noite no
(::"!)I sco, A equipe de esgri- que precisam viver em boas

, t o uia 11m largo C Ih' J" Cl t
Hotel Cacique, á rua' Felipe Schmidt.

lI" f tei d ,
('1 .go; J moça, p ss I, ' onse erro ose .remen e )' ma pau ista C.ue aqui este- re açoes nas ,I'011 eiras
- Vva. .Eugênia Grug- circulo de amizade, seu-lo Pereira foi agraciada com ve duas vezes, a gaúcha Zs';,ado. Notíc�.1.\3 de provi-

gj'�:n�aria L. c'a Rosa, pr�- ��ll�':::ç::��n::l:-� s�:�:ru:�:� ;i:'���:; de ,Condessa da ,Colfle��elaçil Na,ciJnal' do ���:,B:,ig::::�, ��l!rr�e!:�� j�n��n:u· �e :�l��l:a:�:!�;
1'(,5sora; t02 e nobreza de cora-ç:1o, - em 1870, regressando Comelt CI·O·

-

'ra vez os p3t'ú:.'2enses que GU: . este apro"eita. Tudo
Celina Goncalves; ::[;2'ões pelas quais sua mw- co Paraguai, onde tomara r

.

1á ,;"os convidáram u�a, véz. is:,l) e' mais· ainàa porque é,
SENHORES: t,," foi muito sentida pOI parte na guerra intentada ruo, Ir (V.A.) ___; Embo-'

I Entretanto, segundo �o�- _�i,z�r. �os
h oop�mos f:u�s I so�bl'etúdo, O B R A DE

_ Artur Silva; quantos a conheciam e "d. ,contra o nosso Brasil, che-
la. ainda falteI' vários me-! tícias de boà fonte os re- C1..sse mtercamb1C' esgrtmls� I Pt{ASILIDADE, por ex-

.. � Murilio da Silveira: In:ravam. gou ao Recife, o 53° Bata-
�es para as eleições que! presentantes .das,' Federa- tico, ,seria p2'olongar-se [inguir, conforme õ desejo

.

_ José Pessôa; O supultamento da ilH:I'- lh�o de Voluntários da Pá-
deverã<: ést,ruturar a nova I sões de Comércio filiadas à 1l'.11;�to �lém ?O qu: �ermite

.

de .tJdos, os n'gi�nalis�os-Manole Henrique Si.- to<;a j,ovem c1,eu-se ont,2m, trla; , DiretoIlia 'd� Confederação _\ .,. os llmItes deste hgelro co· ;;ellgosos, os balrl'lsmos 111-

lllon; J f>� 17 horas, no Cemité ,o
:- em 1877, em Southam-I Nacional do Comércio, é"ujo- �onfederaçao Ja �enam de-I' t1',c'ntário. Qu('remos sali- justificáveis .

r� Lima Pátl'lu
.. - Agenor Povoas Neto; l,dE.' Itacorobí, com gran]1!' ,}ton na Inglaterra faleceu d' liberado a respeito, resol-

co'ar apen'l'> qLf> do inter- 1.,ue'npcessit.'1. da coesão de
,

, 1- )" ,

I
man ato expll'a em novem- ,

h ;,

I""
<., -

'
,

-- Heitor S04za acompankm1ento. �. Juan Manuel, R�sas, ex-, bro do ano em curso, já se
vendo, por unammldad.e, ('âm}:.io esgr:t11btico, vamos todos os seu!:: filhos.

ditador da Repubhca Ar-I 't d 'Ih' d
' manter o seu atual presl- ::vs 'JOU'cos c'''t''ndendo pa- ,-�'-_.

, cOgI a a esco a e um no-
-

,.

.-" 1 ..... '�'. -

�'el1.tina vencido na Bata-·
'

l' dente, sr. BrasIho Machado , tros dr" orto's A' J'a'" dissemos bastante do,'" \' ,

I
me para concorr,er ao p el- rd ,_::. ou .':::>!-', ..

' s-

�ha de �o.nte�Casseros, pe-, tOA c�mo c:nd�dato ,à )1lresi- Neto, afirmar:do-se, mes- ,�;m�, que de quando eS;J- papel construtivo que a es

Ias brasIleiros,. dencla do orgao representa- i110, que em tal sentido já "emas én Curit"ba, cient�<; grfma está desem�enhando.
- em 1887, por proposta tivo do cOluércio -brasilei- foi feita a necessaria indi- d€ que havia'11 vários ofi- Queremos agora focar o e.:;,

de José -Boiteux e por in-' roo
' �.,,"

�'"
r,

, I cacão. ciais bolonista<;, combinado tufo, o quiJ:itt. dos esgr:-
tO'médio do Centro Catari- -___

'

, fico�,! que, j'.lr.to a esgrima, mistas, desnortistas de eli,

�;::;ado�o �:.:n�::�:::
I

Usina de Atiar TijQCaS S./D.
�:s�g!�:��:�.:,e:�e::!:�: Asi�mb'léia' a�_ral Ordioá'rla

,

-1<:/,�
,

',-
"

Pelo' presente, ficam JC,onvidados 0<; Senhores Acio
nistas a çomparecerem à Asseinbléia Geral Ordinária.,..

é'm Florianópolis, o Institu- é' ralizar-se no dià ,,17 de Abril próximõ futuro, pelas
te Politécnico, em uma das 15 horas' na Séde �ocial, nesta vila de São Joãó Batis

ta,' MuniCípio de Tijucas, Estado de Santa Catarina, !l
.

fim de, deliberarem o seguinte.

Silvin; Elvídio Carneiro da Cunha e família, Pe
dro Augusto Carneirõ da ,Cunha e família, prefunda
mente sensibilizados, agradecem as manifestações de

pesar recebidas por 'ocasião do falecimento do seu pran-'
teado e inesquecível irmão, cunhado e, tio

-

Desembar
gador HONóRIO HERMETTO ,CARNEIRO' DA

CUNHA, ocol:rido na ,Capital' da Rep_ública, nu dia 5
do corrente, e convidam seus parentes e amigos para a' s:úh<i cosinhar.
missa que, \em sufrágio de sua boníssima alma, man-

o

dam celebrar no altar do Sagrado Coração de Jesus! da
Catedral Metropolitana, segunda-feira, dia 15, às 7,30
horas.

�
,

Antecipadamente, confessam-se gratos a tôdos que
'comparecerem a êste áto' dé caridade e fé cristã.

TEMPESTADE
MANOEL M. NEVES

O vendaval assopra sibilante.
Acoitado, a bramir sJ, agita o mar.

Uevoltado,.--bravio, alucinante.
Contorcendo-se em "íra a espumejar.

Toda a rugir ergue o feroz gigante
Ríspido vagalões a baloucar.
Salta em, cólera e fúria delirante,
Sôbre os rochedos onde vem quebrar.

Sofrendo assim a fúria da tormenta,
Impávido o rochedo a dor sustenta
e as chibatadas rudes, sem gemido

/

Amaina o vento, o mar já resplandece
Vem então murmurando como em prece
Beijar as rochas, meigo, arrependido.

A�lVEUSARIO<)

A q1lem possa i:�tón'fo,sar avisamos que o Edital.
de Concorrência Pública oe-stinada à construção de
um Restaurante Popular elo Serviço de Alimentação
da Pre-yidência Social -- SAPS -, se acha publica-.
do no "Diál'io Oficial db Estado" ,de 12 do corrente.

Qualquer inforrnéção ('(,n; o Snr. Athanagildo Sch

mitt, Delegado Regional do SA PS, residente no Hd
tel C'acique ou à rua F'dipe Schmidt, n. 41.

Desembargador� Ilono_ri�
Hermeto Carneiro da Cuaha

Lira T'enis Clube
'FESTIVAL DE MARLENE E LUIZ DELFINO

, ,

Grande Show da "MAIOR'; da Rádio Naciomil pela
.

primeira vez. nesta Capital, diretamente para o "Clube
da Colina".

Apresentação da Ol'questra· do Lira com I;OVO re

pertório de músicas do momento.
'

/ 'Reservas de Mesas na· Relojoaria "Mülkr":
Cr$ 150,00 - Ingressos avulsos Cr$ 25,00,
NOTA: Excllísivimlente' ara Associados.

,

\

Agência Postal;
_ em 1917, foi 'fundado

;;alas' do Centro Civico, 'en
rão fundoNando na rua Je-

. "ônin10 Coelho;
And1'é Nilo Tadasco

-

._-----

EM'PREGIOI
dePrecisa-se uma quP.

, "

Tratar à Rua, F'éliciano
�\lvnes Pires":"'" li.. 14.
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SENGUM8A CHAMADA DO CONCURSO DE

HABILITAÇÃO

ll�aliLaria�os aquj, 'I;lm eo- te, que ora nos ..-isitam.

�',;ntlo de b'olâo. Daí a hon- Nosso primeiro contacte,

,·c-:.a rresença clltre nós do;; com a esgrima parar.áense,
'1':: 'J pn. CeI. :Fl ancisco Pe- f.)i o eiltão 2° Ten(�nte Porn·

rinr, Major Ndwn Nasc<- bo, isso, em 1949 .. Esse dis
nento Ribeiro. Cap. �ngell) tínto camaráda se::-á pois o

'\l:'('nel, l° 'renente Adir Cjue, Vi,mos apresentar em

A!ü.wel e 2° ':!.'Enente Teó- n,,�,so próximo comentári)

ORDEM DO DIA
1°} '- :Disc\lssão, aprovação 00 B:ll�mço, Demons

tração de lucros e Perdas, Relatório da Dire
faria; Parecer do Conselho Fiscal e con(a�� do
exercício de 1953.

2°) '_ F,:leição do Conselho Fis:��ti.
)"

3°) - Assuntos de interêsse 30::131
São João Batista, 8 de �arç" dt: ] 954.

Cesar Bastos Gomes - Dirdo,' GErE,nte
AVISO :._ Acahm-se. à disposição dos �Hhores Acio

nistas os documentos a qu,!!: S� ráree' o adigo
99 _do Decr�.to-Lei nO 1.627, de 26 de Setem)'l'�
de 1940.

A Faculdade de Fatmáeia_ e Odontologia abriu
Inscrições para o concurso de habilitação, em segundà
'chamada, no corrente ano, objetivando o preenchimen7
. to de uma vaga no Curso de Odontologia e de vinte e

seis vagas ,n® Curso de· Farmácia. Quaisquer infonaa
ções sôbre "o assunto, poderão ser obtidas pêlos interes
sados na Secretaria da citada Faculdade, à rua Est�ves
Júnior, n. 1. As inscrições 'encerram-se n9 próximo dia
treze do corrente, devendo as provas ser iniciàdas a par-
'til' do próximo dia quinze.

AVENTURAS' ,00 Z'E-MUTRETA AAA

.20'9
1I!Jj.A�-=--�------------------�------------��--------��----�--��--==---.----���..���������--�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Corria o ano de 1936.
Um garoto' de pOUC0 mais d,� :; 'j anos surgiu pela

primeira vez no 'estádio Oá rua Bocaiuva envergando
a jaqueta do extinto "I'amandaré,

. Sabia chutar com ambos os pés e logo de" 'início
conquistou a "to cida" que sentiu vê-lo partir, no ano

seguinte, para São Bento do Sul, onde integrou COlÍ1

grande destaque a equipe da Sociedade Desportiva
Bandeirante, filiada á Liga' Mafrense de Desportos, ,

Re;;€ssando á terra l1:tal, o' raí)àZi�h:> que seria no I
fut�ll'? ? maior e mais;.cPi'Upleto artilhei�o de Sallt,a Ca-Itarína, ingressou no clube' do seu coraçao: o. ,�val, que I
o projetou corno nurica no c911C'eit0' dos esportes de'
nossa terra, quiçá do país; Permaneceu no' clube, "azzur-jr�" pelo espaço �e três .�I}os. depois de conquistar dois

Itítulos de campeao da.cldade. _

\
,

Passando á categoria �le' pro�is�ional, f�� �ontrata-I
do pelo Cruzeiro, de Pôrto Alegre, em· 1941.·. Seu pres-Itígío crescia de jogo para jogç, mas o player preferiu
voltar para o alvi-celeste, No grande clube tetra-cam
peão do Estado de' 45, obteve ele as maoircs consagra
ções, levantando campeonatos-êom classe e fibra e dan
do provas inegáveis das suas qualidades técnicas. Foi,
titular do scratch barriga-verde, na qualidade de extre- !
ma esquerda, nada menos de 13 vezes, o que represen-lta um recorde.

, Acreditamos que em quasi 20 anos de futebol, o,men", um cidadão íntegro, um C1!!' � de família exem-

valente e querido craque tenha mais tentos que qual-
.

plar.
quer outro 'jogador catarmense, pois raro éra o dia em ! E de que maneira?
que ele não conseguia colocar a bola no barbante. I Da mandira mais g:'l�:,:dn que conhecemos:

.

.
x x x Ele precisa voltar à cancha, nâ i importa qual 0-

Saulsinho acaba de anunciar que não mais disputa- grêmio que venha a defendei',
rá um jogo' de futebol, embora ainda tenha muito .fu- I Ele precisa rehabílitar-se, para então, fazer uma

tebol, pois, mais uma vez p.ovou ser o mais completo despedida com todas as honras de grande campeão, dis-
extrema canhoto do Estado, integrando com sucesso o ciplinado e leal. .

,

scratch no últinto certame nacional, I
'

Precisa voltar para receber os aplausos do público
i Por que assim procede () conceituado crack do florianopolitano! -

Avaí? I Medite um pouco, Saulsinho!
/ Você, que tantas vezes Iez vibrar as multidões pa-

A resposta todo� a couaecernos,
_ I ten�eando em cada peleja o seu valor técni�o, não pôde

Aconteceu i-um Jogo repleto de emoçoes, ! e nao deve permanecer nesse estado de COIsas que tau-
Saulsinho insurgiu-se contra uma decisão do árbí- to 'depõe contra a sua formação moral!

,

tro, chegando, ao extremo .de ,el�, rcata-lo
'

num flagran- I Você foi um dos maiores ídolos da torcida barriga
.

te atentado às 'boas normas do silo esportivismo. I verde. e se-Io-á ainda, tudo despendendo da sua volta :l
,

liça!
i E a maior �,ut?ridade "1<) grâ�ado hOUVE por bEl?!

•

�ocê foi �m' gigante em todas a? jornadas do Avaí,
apontar-lhe o C':'1mmho do vestiário, Expulso, Saulsi- Seleção Catarinense e outros. Embóra pequeno na es

nho no auge do cesespero rasgou a' camisa avaiana que tatura você deixou muitos Hércules com a pulga atraz
tantas vezes encharcara no carapq da luta- e declarou da orelha, caidos no chão; vencidos pela sua técnica e

que não mais [ogaria futeb,n.
'

. pelo seu entusiasmo insuperáveis!
Triste papel fez .0 consagrado craque. Não deixe contrariados os seus íaus com 2S5<\ ati-·
Uma mancha grave na carreira futebolístíca do tude tola e irrefletida.

grande profissl)�al.'· Volte, Saulsinho!
I Ele que fóra dás canchas se.opre foi um "gentle- O público o espera!

leção Nacional, treinou, co"

Mar letivamente na tarde de

Treinou as el6cão
brasileira

o CATARINENSE ADEMi\R GRlJO' FI
LHO CONSEGUIU o MELHOR RESUL1.':\-

, DO DO CAMPEONAT{) BRASILEIRO' DE
NATAÇAO

URUBUSERVANDOl
,-':' ". �E' DO MENGO

.

I
� No treino do selecici.z.do de te-ç i-íelra, o Ter- Boletim Ofiri.lI n. 5-54

res-Homem foi t.batido pelo (,1 ilométri �q escore Je 1'11 1 _ Presidência:
� � :!! Mas os que estiv��8r', 1 ( gol do 1'(';'1'es-!I0mem I 1,3 _ Registros:
i,�ram exatamente os �l'�s r cr.vocados !JJI Zez�A para 1.32 _ de amador: Fo�ar;� registrados os seguintes:
h)�' ,rar no pla'ú:� nacional!'! Parece que os tres ' ar- ,N011140 _ Gilson Batista, pelo América, F.C., da LID;
q"'El�lOS e�tavam fazendo um- concurso nara ver quem

.

11141 _ Aldo Alfredo .Custódio, idem,' idem;
G(o;' Ia mais fran,_;n8. . . 11142 _ José da Silva Silveira, :dem, !dem;

o{ =', x 11143 _ Alcione José Bernardes, idem" idem;
-"No ací:I:�1te havi-ll) .. 'llll Pinhei:'), toi'J o mun- 11144 _ José Egidh ,Vieira, idem, idem;à0 prognosticou una cois.l til'(:nquin�a, Mas' o lllécHco 11145 _;_ Paulo Marciano SiqueIra, pelo Beira

Péle3 Earreto dissl; não não �,Ónitia qu,� chailla:,sem o FC'd'
.

.

. .,·1 em; _

Y"'lheÍ1'inho de Lsp0nja, pcl'':> 1, esbravel J I, '= disse que 11146 _ Adalberto de gOll:�a, pelo '3 de Maio F C.,
e i:'21')'ar num P9ste, qualquer um esb::ll;ca etc. Aí um idem; /'

1.0) eedor que tinha ouvido tucll. disse pé,lJa "o puvo .)U-
.

11147 _ Moacir Franch:co Delfim" pelo São 'Do-
·.t' (,uvir": ,E, C:·rrl. logo g'l,> �L L1ght met�;.t estoi' poste; 110 "d

".,

mmgos, I' em;
"

�Jeio da nw. " 11148 _ E�dras da C:>s�t\ Li ":-a, pelo· C A, Malburg,'
_, .: x idem;_

- O "se'l ' Pereira foi "

) churrasco do Df.'ixa- Dis- 111 49 � Adalberto Scdl:",�2, id,� '1, idem;
·0 e nem cO,lJídou aqui o Z", Está bem :'SeU" P�reira, 11150 E' t L' '-' '�- s on Ima, ;,It�rn, .. ,(,tn;
está bem. Mas. ar se esq·"feO.4 que o '9'"lCarlÍ é de 5x3 11151 _ CarL:; Luiz St,;r.�arr idem idem'
pé!; a o Zé. hat .Púy! 11152 _ Alce'l do() Sá!lt0:;, pde Sudan F.C., idem;

'{ '\. x 11153 -, Arnoldo Hostin, pelo Unida F, C., idem;
- O "e :�.i:�W 'do POV) 1� ontem, d:2 que o Vasco 11154 _ Vinlcio Bento Ruf:tJ(o pelo Laur,o Muller,

'. 1 à proc'lca dr-reforços p?� o seu sel'!,:knadl), E diz idem;r"ais: que () F lavio queria o' leforços !:'ó para comêco. 11155 _ José Andrade, id�m Id.,u;
l-.í I-ergunto..l ' João Si-L, t. Quem �são estes "cracks"? 11156 _ Artur 'Alfredo (h:'it;_:;, idem. idEm
1<. \'ío respon ,li: Salvad')", Paulinho '. Hauer". Co· 1.4 _ Trans{f�r6í'c;as,
ir,' se ve; "�) para c()meço.,

•

Passe 2287 _ Euzébio B. 'wld(. Tavares: do Urus-
x x x sanga F.C., d .. LTD, par'l o Caxi::to:; F.C da LJD (",'o·

- D-O--,-:� O-R M-I-:, T·O-N, ,0 sr. não a(.:ha fissional). .

(l':e ,o Mén�p' E-, li sem cl\re"i,( � Porq�e foi eli� IDEter- Passe 22ó3 - Julião dl Silva Ramos, ::lá G E Ara
S2 10 Espínw � ônto? E jogo:' logo cou (J Santo Aph, ranguaense, da JARM, P'il'« C E. C, Ce�'âmica Henri
'l:Ü? Já não Lt!loU a expen.': da com 0 Sãn Paulo?· O qu� Lage, da 1'1 D (N.Andl\[.�ngo não 'e\' fazer iss I, r arece até que ef,ld cluvi- 1,5' - - Inscriçõe;;:cla:1dcde SiÍ) < "elas Tad�_l ' dI) Padre Ch !';. ') que i'Ie PELO C,A. '_ ;'TARINENS-";: HerCl'iJ Livramento:
r l VE; fazer é ;( f aJ com f)S 1 c'ejes e ateu:;., _

.

PELO FIGUENRENSE F.C.: Asdrubal da Silva Men-
des, Edson Medeiros de Araujo, Moacir .Wernel\ Heleio Seus lementos no mes-

Bianchini �oisi.. Dahir 'Cali��oli' Cor?�iro, H:liÓ �or- I mo d i a p a s·ã o técnico __ .-.,.,.- - �.,...-__.-__ol"__-_� _ _

berto da S-\lva, Ivo SebastIao COUtll«�O, .Joao BatIsta
e 10 c o m o ver a m coro b

-

Rodrigues Junior, Deo,doro Trilha Waldir Vieira; IS", f 'l'd d
sein

.

araçados evidenchndo Onda ,o equilíbrio àe�ej2-
1.6 - Comunicações: "�' maxlma aCI I a e, evi-

que aos poucos vãc atin-I flo pela direção, técnica,
1.26 - DE ORDEM GERAL - O Urussanga F,C'I ncnciando perfeito enten·,

S MOS.uTETEIR()S -Irescindiu o'co�ltrato que mantinha_' com Ü' ât1éta não

I
Jimento. Nenhum trabalh!)

.
AS FORMAÇÕES E 0'3 "GOALS" DA SELE:;.\OOS TRE.. · \'tu "'. ',amador EuzeblO B:rtold? �avar�s; ". I

tiveram no exercício -rara I
,PARANAENSES O C,�. G�arám rU'C'Indl,;!. o contra+,o que ma�tmha, Baquear o ataque do Tor-I .

As- seleções 'r'2cionais "/," e "B"; (r..:' laram co;eti
No interessante torneio de esgrinü qu,� t'.o:;tá se rea- com o atFle}ta .na� anl�?d,06rdOsMnl Costda. '19-.,1' res Homem. _

Vi n:cnte na tar11= de terça-Ir ira, no Ma�[�('cmã, inespe-lizando na sala d'armas d�-; Polícia, c':>:.Ib,J, na primeira ol'lanopo IS, e arço e ;)<± .

'l' r1�mente o" ., , " .

VISTO, OSNI MELO _ P 'd to '.'
,'r

. ,p l� em prmCIp .. ;) r ex�rcIClO estaV::l progra_:rodada, que foi de florete, HOS paranaeuse; a vitória; já .

U' Q' t' S rets� �n ,

r;,/'{ o para o' gl',lmado de Si c Januário, CHj,; local cún-d 1· t 1 oltou se p�'i:'l os baI'rl'ga� aCUO um .- ecre ano. CH'RSON EI\tI FORMA f' > f . ",

d
- ."

. -na segun a, e a, mcons an :e, v. -.'1 _- , ,._'... . '- . me OI verlIl,�a o ·nao �.' l'l[ resentava em conth(!úesverdes,t,Flirt de moça nam.�·�deira, com zapaz que che: ELIMINATO'RIAS DA COPA DO MUNDO O problema criado pE'la Hl11 balisas), '-"

ga de' fóra.
. Lj a!idade 'que atin8�u Pi-

Desta vr�z, os TRES MOSQUETEIRI)S da esgrima Além do pl"élío Brasa x Paraguai, VE-!1cioJo peJos
l'h.'lro

•

foi superado, 1á
da Polícia Militar do Pal'2p.� ficaram i'eduzidos a" ape-

nossos por 1 x. 0, foram 1 :-aLz ..dos, d0mingt1, mais os

nas dois: Mujor Washingto'l 'e Cap. Pombo,. p0is o Te- seguintes jogos �lllninatórl�<: da Cop,a. do l'�undo: ' q'�,e Gerson se mosL:cu à

nente Vieira não veio. Esse.:; tres persoÍlagens. nossos Em Tel �ViV a Seleç�o �,1 Grecui rlerrotou a de a�till'a do zagueiro t,..icr,lf)",.
conhecidos e amigos de 10,Wcl. cata, vêm se batendo pe- _Israel por2 x 1), pera�te 5\1 mll expec!ado.·,>s. l)fe'lHonstrou que atrave:5>:a
la esgrim; no Paraná, des�b ]c!1ga dat. I" Lá air�,da são I No Luxe��';!rgo Jogar�i�.� Eire e L>lxl:'mbu1:'!,!Q, '-ri,

"'0 momento forma fisica e
tres! AqUI, os nossos TRE& I.'l()SQUETE ,P'.ic, suo arje-

unfando o 'p!,I�,.J1 c .por,� '{ .

'., •
'

Las DOIS e os dois estão ná n l!sma situ,lCiã, fll�e ÚS l,le-I ,Em TOqUlO ",. Sel:,çao Jap� l��sa cOl1�I'Ce�l. amarqa técnica, ideal. Com ret':'l'<;n-

rois de D l,pas no' VINTE A\l08 DEP'1!S, ou sela: ,denota frente a Seleç�o da Corela do S,-,!, pOr 5 X 1. Cia aos al'queircs tenl0; él

brigados, PAULA RAMOS ES(-lORTE CLUBE
fH:larecer que a sitliac::ão

Hoje d�verá realizar ,se terceira rodad:l que (>
C . I

f,-:; normaL pois p611(�') em-

cempre na ,:nma de sabre; :,�,'l ganhe a e(p:f-:e da Poli·, onvocação pnhados não tiveram upOl-ci2. Militcl': catarinnse, estd' '-'1 �s desc�.diddv ,'b que Por ordem do Sr, Pr'�si(k'nt(', ficam convocados to, ":d d b 'Ih' "

isso estara cllnistoso �e,n�als, ]:.�!3 dos �res partecipantes'l'dos os sóci�� � diretorEs dêf,lp .C�ubc para urna rEunião t�P., a e para 1'1 a. e;n

(;ada levar 1 a sua vIÍona. S,� ve esgl'lID 1 '. I
de assembleia geral extrclilr-:!mana, a realizar-se na pró-

' l! ,omento algum.
Anunci::l-se que o patr,o� > da prova, o Ce!. B1'€nno xima s�gunda-feira, dia 13, às �O ho)'as, na séde do Con- (' ATAQUE MENOS l'.It\l.

PH'netta, dgno Comandal1� � a:� Políci'i Mi1ilar d::J Pa': � selho Regional de Despo-rtos (rua Trajano n. 14 - Al- :FeIo que se observClI:t, o

raná, esgrim;.sta e animad),' �1 > fidalgo de3fiertos- esta- ','tos da Confeitaria Chiqu'cnho), afim de tratar dos aS- _"

'

t 'd'. , ,-

d .J' b
.

.

, I ,�rjue se apresen 011 en-·
'él entre llOS por ocaSlao :1 l.l1{'erram .,.o�to '.lO torneIO. suntos a alxo:: ..' .

'.

E."ssa v. isi,ta é mai� um t�n!() c. '.e lavra � .�:�griJ. :1a a q):�l,' 1.0 - To�ada de coh •.a da Comissã.) P:�ó, Consl� u-I t:o
do que :ra , �s�e,r�do.

lem traZido a nossa CapItal, :.llem dos dISC1'llo<,' con:peh- '

. çao do Estádio, J'i!?('sar da Impossllnh,;ade
c'o:-es cO��:>'r�ej�m oficia� �i� ,São Paulo, ;,�:'�r:á ,: l�io : 2.0 � Marcação da Elp>;ão 0:1.0 Conselho

DeHhera-1 �e se formar
_

um crltét:jo
Gl�nde, ,sg.lmlstas da ::;:;",'1', e outros',I"u.,tres :,t'_.,o-I "hvo., _

.

. )O;sto, em razal'! de frar:I)'!-nalIdades ('(Imo o Dr. ErlH1d ,Salzano V'l.:;�-Presl<lmte. 3,o..r-" Marcacao da EIêl.-:ão da Diretori� . t'
.

.

d d
-- ,

� E' t d d S- P 1 C I B C I 4 O
•. ", \ A

.

.
_

I
z:. ecnlCa o a ver::'.lrto

c�o ·'s, a o '

..

ao
. �� o e, �gora, o, e, ,i'(�r:no 001a11-; .0 -- �tr,?<; a�suntos �:! .JI1t�res::;e geral.

.

�

. ,

;;,'n1e da p, ,h,w MilItar Jv r·wcana. I Florlanópohs, 10 �le ."Ia�ÇO d,� 19�4 .

.

o integrantes da oÍenslv �

, 1'AIXA BRANCA PINTONlO MAES --Secret,i1rio. __ o

S n!os�ran) _b�Et3n':� .:1 .. "

FEDERAÇÃO CA'rARINENSE DE
FUl(EBOL

Gerson o melhor
para substituir

Pinheiro
No .rccente Campeonat : Brasileiro de Natação,

i alizado e111 São Paulo. ') nr (l<.Gor cata.rnense Adernar
Grijó FilHO, vinculado �') Fi ""';r,ense; 10 lU), mais uma
vez fez parte da represent,)ção carioca, con<;eguindo ex

plêndida-'vitór·ia na prov'il de 100 metl'()S nado borbole
ta, com o magnífico tempo de 1'10"7, considerado pe1a
imprensa como o melhor resu!l[,ào té�:1ico, capaz de
lhe' dar o título de campeãG sulamericano,

Ao nosso distinto COn'L2U'2neo os anlau-;os d03 ca

tarinenses pela sua retumbante proesa,
•

RIO, 12'\ (V.A.) - A Se-

terça-feira, no Maracanã

contra o Torres H(Jmem,
.

'

Muito embora o marcado.r
:Jssinalasse 17 x 1 (Seleção
;'A", 9 x�) (Se,leção "B"

3 x 1), a prática não cor-

d' t ,:'
., RIO, 12 (V,A) -'O!H,�ril foi pubiie.1da no bole1i;n

l'espon eu a expec a.!va, Ja da CBD a dep.isão do Conselho Nacio.lai de Despol'-
que ClS integrantes do ;ua- tos, concedendo c Prêm�o Relfort Duarte ao playe:

.

dro do bairro de BotalOW>, Djalma, dô Bangú, morto 'lá peucos dias em cil'cuns
n�;o foram adversários (a-I tâncias mi�;eri I<;;;\S" E, inte�.�;:,":nt� friz3� que o proc['s
up'7es de of.erecer res;"tt'n- so estava )a con('lll!do, e fm'ri ôlssmado Juntament� com

" ,

1 t' '1 0)3 ciemais algUl's, nas V�Sr-'�l'clS da mort·� Ôt; j�'e'ador,'�,a re a Iva aos coman( [1-
R '-1' " '-.".
eve :a-se, ?.'!"lm, md'.S I r,la faceta do mfortunado

oos de Zezé Moreira. .i.- ;', dor: 'Um phyer discipli;1é'd(., que. dur[tnt;� dez anos
c I. Eecutivos náo sofreu PU'-i',,'êl0 de qualqu:l' especie.

DJALMA GANHOU O PREMIO
"BELFOR'f DUARTrE"

Contudo é justo que se

----Pi;\1FEITA A
D'SFENSIVA

HOJE, NO PACAEl\'1BU', JOGARÃO
-PALMEIRAS E BOTAFOGO

.

FE'LIX MAGNO �O CORITtBA'!
_.__

d,�sj aque a boa forma, o.e5·

h. altura dos' acontecllí'.eCl
tos do setor def-ensivo.

No Pacaembú defrontam- Rio, e São Paulo,
. se, hoje, amistosamente, as I paulista.t;�uipes do Botafogo, do :

Campeão

Segundo se informa, o tl�l'njco uruguaio Félixe
Magno, teria de�xado a di:t'çáp do pla::.t,el d'J 1mbituba
para retornar ao -éorítiba, c'<tmpeão pal�anàense de 5� ..

Será' verdade.?

AS SEj_,l' �ÕES
As seleçõo�3 qUe trein'1.::'Y!TI contra J Torres HJmel11

2�: iveram assim constituidas:

Qu'l\,RO '
.. ," - Y';lLJOO (OsV"nld'J): Ge-rsor:

(l\i.uro) é Sa'nÍ('�; Djalrnl �nJtos, Bal�r e Brandão-
<,!:'ho; Jl,llinh<;>, Humberto, l:<:,!tazar, DHi e Rodrigues.
.'

QUADRO "B" - 03vddo (Cao�ção): M;n;ro
:�!E-l'son). e A!�!'E'do; Pallibi-l� SalvarlJr e Dequinh'l'-
1'I.nlrinho, Rul:.)(>n, Indio, f _, g:1 e Rodl'l�lll'S,

'

A h1ARCHA DA CONTAREM

A seleção "_,\" consigno'l rada mee')s de nove tpn-
.€,')- cO zero' (9xD). Eis os ;;el!� rr·arcado;:"(;,: lJALTAZAR
(l minutos);' J'CI INHO (J ;i�':' utos); BM,TAZAR (10'
I;lim tos); HUl\':' .ERTO {17 minutos); �:L\LT�\,ZAR
1.)0 'minutos); hUMBERrO (25 min.!t,n); BALTA
L'i\R (27 minut,,,;;:); JULiNiJ.G (33 min'1�0;), (:: RUM
Ei kTO (35 mir,ulos). A ::hl"'�ção do ansa;,) foi de 45
rr.;:- l' tos. ,

.

A seleção "B' ensaio'.! O',jHOS 45 mL1utos frer'te ao
':'0,:, es Hcnnem e acabou a�:<r,[ !ando 1 marcador de.
gA1. Eis os marcddores:

.

,

PINGA (1S minutos); l>JDIO (17, 20, 24, 2!), 40
'�1 t.· 43 mimltos); sendo 1('" .<:nto o artiln··il'o-mór ';1�
t�·( _t nn1[nto,

.. ,

•

\ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tal".
-

DESEJAM O J.AAX!MO r ' '

-

�ME��:��I� laqt�d�!�i!�!!�
j Tadeu, Ul�a graça alcan-'

, �tte& I �2 "a,

�j(��� ; víÜhieê;ei;o��rem mover a presente ,ação J�ãú, � por meio da' qual � _ _ •. _

de usucapião em que pro- deverá ser reconhecido o, PlRFEiçl?Õ SEi"l/GUflL! (Silveira)varão: ,- I - Que são ,:eelé.rado o domínio dos su-I '

-------'

posseiros, há mais de trín- pj icante; sobre o aludido 'VENDE-5Eta (30) anos, de um ter- tor reno, ficando ainda to-

rena rural, situado no IJ" dos citados .para no prazo
gar "KREKER", distrito le��al apresentarem contes-

I

de São. João-Batísta, desta ração
-

e para seguirem:1
Comarca, com 'duzentos -e, e-uisa até final sentença

Levantando-se em defesa Redução de vinte (220) metros de fren- P"l-se à presente o valor
das declarações do seu, país, 50.'. do café tes e dois mil e duzentos di, de Cri 2.500,00 os feitos le�
o delegado peruano Be- tos de fundos - ousejam �,li:;:� Protesta-se provar (,

iounde prorrompeu em pro- RIO, 11 (V.A.) _ Infor- quatrocen.tos e oitenta e alegado com depoimentos
testos declarando ser ím-

d S- P 1 quatro mil (484.000) me- de testemunhas, dccurnen-
, ,

mam e ao au o que o I
.

t..ria comprando armas a portuna a questão. I d f'
. .

1·
I tros quadrados, .- fazendo tos E vistorias, se necessário.quilo o ca e atíngíu a 1 a

.

d r frentes, atualmente, em ter- o assistente que esta subs- -

quantia � sessenta e qua-, ras de Benjamim ,Duarte creve te� sua residência á
---

, iro cruzeiros. Em conse-
d Sil f d N' 1 h 1 )

MI
·4

SA b
alva e un os, ao arte, Itua Corone Buc ie e, n'

" � -iuência, o serva-se uma
. ,.

'---::'lI-- ,

1
-

d
. em terras dos prQprletar105 -t onde recebe citação. Nes-

,

_

,

,'"
, � �, l_ .

"('c uçao e quase cmquen-
do Moura; extremando a -teS termos p. deferimento.

_ ta porcento no consumo da ;_

b'
.

1 b

I
Leste em terras dos suces- Sobre Cr$ 3,50 de estampi-

de 4• aDl've,"'sa'ri
I

O
"u iacea na capIta an-

d L o al'd d
-

01· Ih' t d
. .

1
.

Ir

� • sares e e n o e 1- as ·es a ums, IHC uSlve Li
"en·ante. .

F'lh O d' r d S 'd 1
'

LUIZ ALBANI JúNIOR velra I o e a este em i- axa e au e, ia-se:-

Viúva Dotilia C. Albani, filhos, genro, noras e netos
,

tas de Francisco Duarte. I\jclcas, 15 de .Janeiro d·=

convidqm aos parentes e amigos, para assi:,tirem a ,missa I
.

I II
_;_ Que dita posse perten� lS54. (a) José GaHotti Pe:-

de 4� anfve:f)ário �e fal:cim€llt,? de seu mes�neClvel e

IV
'

d'
cia ao pai e sogro, respec- xc,to". Em cita pel:,;ção foi

querIdo e5pOSO, paI, SOglO e avo
.

' en e-se 'tivamente, dos suplicantes, ,exarado o seguinte despa·LUIZ ALBANI JUNIOR
, ,

'\ t
.,

Sd u·
"

h "A 'd dO ato será celebrado dia 13,. às 7,30 horas, na Igreja'
'

• n onlO 'ergo' i, que Ja (' o: - .. , ,esigne-se ata

ele San'to A-nto'nI·o. d t f A vinha ocupando-i l,lá mais para a' J·usti,:+icaçãQ, cienteFo;� motivo e rans eren- � -

Desde já antecipam-se, agradecidos. .

d 'd" ara ou
de trinta (30) anos e, fale- G Dr. Promotor. Em, 25�1-

, Cla e reSi enCla p -

,

f 'd d d cido ,êste, os suplicantes 54. (a) Glovis Ayres Ga-
,i'a Ci a e, ven e-se um

,

.

t f d 'tO I
continuaram a ocupá-la co- ma - Juiz de Direito'"

I trIO es o a o em o Imo es-

I
I·

, d t d lt· mo sua, nas mesmas condi- Feita a justificacão foi exa-
ta o, um quar o e soel-, �

d d- ções, insto é, pacífica, con- rado o seguinte despacho:\'0, uma mesa re on a, uma '

,

.,

h
'

·0-'
tinua e inint�rruptamente, "Facam-se as citacões re-

eSC!"lvanm a e um armarI "

1· em ato contínuo á morte do queridas na inicial, citan-
p�l)�a Ivros.

,

T t' T t S·l referido Anlonio Sdregotti, do-se outrossim o Domínio
ra ar ,a rua enen e 1-

',bira, 130.. '1-
'o qual,ao falecer (h3 da União por seu repre-

vinte, anos) lhes tl-ansferi- sentante em Florianópolis,
ra, virtualmente, a posse do mediante pt!ecatória. Tiju-

I

dito imóvel ,par� que os su- CpS, 24-2-54. (a.) Clovis

·plicantes o desfrutaf:�e como Ayres Gama". E para que

seu, 'aconselhando mesmo' chegue a� conhecimento de'
que os suplicantes o lanças- : todos e ninguem possa ale':

se, em seus nome, na Cole., gar ignorância, mandou ex

toria Esladual para 'paga- pedir o presente edital qu'e
menta do' respectivo impo;.; será, afixado"na sede dêste
to. III _. Que há oito anal ;Juizo, no lugar do costume

e, por cópia; publicaqa na

forma da lei. Dado e pass�-

-- ��------�---'-_. ---�

,�

Campanha Nacional 'd'e EduC30dú: Processo do gal. E '0- I T A·, La
rios Gratuitos

"

. It�b8lloyeR;___COD� _JUIZO DE �IREITO DA tificação exigida pelo ar�igOSECÇÃO DE SANTA 'CATARINA tra..R 0'81 Albu
�

'COMARCA DE TIJUCAS 451 do Código de ProcessoTodos os representantes desta nobre campanha, de, ,U ..
' -: "

F!�rianópO'�is. é de .Itajaí, são co�vid�dos para uml;l re�-, QO'arque" L'lama E'd'�1"t'a'l
Civil, .na qual deverão+ser

niao no proxrmo dia 16, terça-feira, as 20 horas, no GI�
,

\1, de citação, com o inquiridas as testemunhas
násio Antonieta de Barros a fim de se proceder à elel- prazo de trinta dias, de in- Franciseo'Leon�rdo 'de Oli- .

cão da Diretoria da Secção Estadual. RIO, 11 (V.A.) -' 0- pro- teressados ausentes e des- veira Juicionário público�,

.0 Dr. Felipe Tiago Gomes, Diretor' Técriico da fessor Oscar Setevensón,' conhecidos.. aposentado, -

-

LindolfoC. N. E. G. estará presente à reunião" de regresso do em longa e fu�dame�tada .

Rio Grande do Sul, onde se encontra com objetivo O Doutor Glovis Ayres Marcelino Pereira, comer ..

idêntico. petição dirigida ao juiz Gama, Juiz de Direito da ciante, e Constantmo Pe-
--

A' TORCIDA RUBRO-NEGRA DE
Bandeira Stampa, titular I Comarca de Tijucas; do Es- l"eira{lavrad��" - o primei
'da 4a. Varà Criminal, re- tado de Santa Catarina na 1'0, residente e domiciliadoFLORIANÓPOLIS quereu seja decretada a! forma da lei, etc. ..

'

011 São João Batista, desta
prescrição da ação intenta- FAZ SABER a todos Comarca; -, o segundo re-Prestação de contas da subscrição popular levanDf,O:J.' da' pelo general Alcides sidente e domiciliado nestada para homenagear o CLUBE DE REGATAS Quantos interessar possa o c

FLAMENGO, pela conquista do título ele campeão de! Etchegoyen contra o gene- presente edital de citação, Cidade e o terceiro residen
Icot-boal de 1953.

J

ral P4Jg,erio Albuqujrque. com o prazo de trinta dias. te e domiciliado nr, Centro
O referido magistrado de- virem ou dele eonhecimen- do Moura, desta Comarca,
verá pronunciar-se sobre ti ti t

. -, -to iverem, que por par e - os quais comparecerao
pedido dentro de poucos de Atílío Sdregotti, Artur em Juizo independentemen
dias. Sdrego: ti, Lui� Machado e t� "de citação. Requerem

;;s/ mulheres, lhe fOl'-diri- mais que, depois de procí-I

gida a petição do teor sé- da a justificação, sejam feí-

RECEITA

Arrecadação por intermédio
em poder dos Srs.:

das listas

c-s,
Milton Leite da Costa 1.912,00
Otaviano Botelho 1.115,00
Argemiro Coelho , 551,00
Mário Bastos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 380,00
João Andrade 315,oó
Felinto Bastos ' 200,00
Fúlvio Vieira I �}O,OO
Luiz Polli '. 80,00
Laerte Póvoas 40,00

tas as citações pessoais dos
atuais confrontantss Ben

jamim Duarte da Silva e

Francisco Duarte, lesiden-I
':es em São' João "Batista,"

.

.les!a Comarca (devendo

guinte: - "Exmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito da Comar
ca. Atílio Sdregotti, Artur
Sdregotti, Luiz Machado e

respectivamente, suas mu

lheres Leonida Perreira

Preceito do Dia
COMO OUTRO QUAL

QUALQUER

O doente mental não é Sdregotti, Maria Pereira .ambem serem citados por
�,� ser que definitivamente Sdregottí e Dorvalína ,S- ::dital os sucessores de Leo
'adquiriu" ou "perdeu:' al- dregotti Machado, - todos l1:ú't10 de Oliveira Filho,
�uma coisa. Como os doen- brasileiros,

I

operários, '-fl,H' residem em lugar igno
r s do fígado, dos rins ou aqueles residentes e dómi- :.H1o), bem corno o repre
-:0 coração, êle precisa de ciliados em Brusque e es- ':;é:�ltante do Ministério Pú
ratamento adequado para tes residentes e domicilia- blico e por .editais de trin ..

, cura completa de seus dos em Blumenau, dêste I'H dias dos interessados in,
nales, Estado, - por seu procu- c: rtos e desconhecidos para

radar infra-assinado que- cH ompanharem 'a presente

DESPESA
C4 4.743,00

c-s
Pago pela aquisiçao de um Bronze :{100,oo
Despesas de remessa 147,00
Contribuição à campanha nacional, promo-

'vida pelo Jornal "Tribuna da Impren
sa", para a aquisição de um presente
do, Técnico Campeão ; . . . .. 1.400,00

Despesas de expediente , . . . . . . . . . . 93,90

Cr$ 4.743,00
Florianópolis, 4 de, fevereiro de 1954

A COMISSÃO

Encaminhe, os doentes
mentais aos especialis
tas, para que não lhes

falte a assistência mé
dica de que precisam.
- SNES.

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

Incidente Perú - Eqúador
CARACAS, 11 (U, P.). outros países do eontinen

- O delegado equatoriano te, é co'ntrária à solidarie
li

Ricardo Chiríbaga provo- dade americana.

cou hoje um incidente na

Comissão Política da X

Conferencia Interarnericana
� aqui reunida, ao declarar

que a acusação formal do

Peru, de que o Equador es-

PROCURA-SE

AR R U � A.D E I R 4
para pequena família. Ordenado Cr$

Exige-se referências.
Rua Nerêu Ramos, n. 21.

.�
-

mil novecentos e cinquenta
e quatro. Eu, (a) G�rcy
Anjos, -Escrivão, o dalito

grafei, conferí e subscreví.

(a) Clovis Ayres Gama -

Juiz de Direltó. Está con-

300,00 ..

t Missa, de 6- mês
TOQl Wildi Junior

Synowa Wildi e filhas, Tom Wildi e senhora, José
Hasil e família, Georges Wildi e família, Fra!1cisco Mou
ra e senh.ora, convidam l?eus parentes e amigos, para as

sistirem à Missa que mandam celebrar na Catedral Mf
tropcilitana, no dia 18 às 6,30 horas, pela alma de seu

querido TOM.
Antecipam agradecin'lentos.

I
os suplicantes transferi·
ram sua residência' para
Brusque e Blu�el'au, res- do nesta cidade de Tijucas,
pectivamE:nte, mas deixa- aos vinte e cinco dias. do
ram no referido imé.vel usu- mês de fevererro do ano deVende-se capi��.do, arrendatários que

sempre r.espeitaram a posse
dos suplicantes aH a pr,?-

.

·

I
sente dat�, pagando-lhes a

,
competente renda, IV-

O Centró' de Irradiação I Que, em vista do exposto,
Mental "Amor e Luz" realiza! os suplicantes' que ..'em le
sessões Es?téri�s, todas �s se- : gitimar a sua posse 110S tet·-
gundas feIras, as 20,30 a rua' d t 550 d C' 1·e Ih· Mafra 33 20

mos o ar . o oe igOonse elro ,-

andar. '! CiviL E para o dit:l fim re- me reporto e dol,k, fé. Data

ENTRADA FRANCA : quC'rem a

deSign,ação d"O,". S,l,lp,l'a,. "S?,

dia, lugar e hora para a j.us-, dos J(_":, ,

Rádio-electrola de marca inglesa.
Preço - Cr$ 8.000,õo.
Tratar à rua Fernando Machado - 40.

:forme o original afixado na

sede dêste Jui�o, no lugar
de. costume, 'sobre o qual

VENDE�SE
Um lote situado na Vila de Fátima, distrito do Es

treito, próximo à rua: Pedro Demoro, contendo 426.25
rn2, com 18,44 IJ?,. de frent�__

e 27,40 de fundos.
-

'Tratar com W. SANTOS.
Distrito do .Estr,eito - Rua 24 de Maio - 1261.

,>tf

/'

'S.E.N.A.C.
SERVIÇO NACIONAL- DE APRENDIZAGEM

,

'.'
COMERCIAL
S.E.N.A.C.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA
CATARINA

MATRÍCULA AOS CURSOS - De 4 a 14 de Mar
ço.
HORARIO - Das 18 às 19 horas.
INFORMAÇÕES - Séde da Escola -

dentes, 17.
Rua Tira-

/

IVenda:..se
Duas casas d e madeira

:
�,) fim da rua L:;lUl"H 'Ca
I; l�" ha-Melra,

I T: atar na Casa "A

l'JTAL";
CA-

'lVencle-Ie
Duas casas de; madcírn

,
no fim da.rua Laura Cami
nha Meira.
Tratar na Casa "A Capi-

PARA AQUELES QUE

Por motivo de força maior vende-se o Bar e Con
leitaria "SCHMIDT", situado à Rua Geronimo Coelho
111'. 18, nesta Capital.

'

Trarta no mesmo local à qualquer hora do dia:
1 _

Atenção
P�€cisa-se de uma moça com prática em serviços

de Contabilidade e Dactilografia; as interessadas quei
ram dirígir-se a ENARCO, Santos Dumont, 15.

----,-,-'-------

I
BANCO de CRf�ITO 'POPULAR

I� AGRíCOLA ,I I

, RA<o; dtt4D1'M,16,
..

, ,

f'LORlANOPOLlS - 5r6..eQ�o.rlno. '

Imobiliária e AgeociamentG
Coajo-I. A. C.'

RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663'
ESREITO - FLORIANO'POLIS

CASAS A' VENDA:
No, bairro N. S. de Fátima, Rua Pedro Demoro, Ma}jr

Schram, 24 de Maio, Bom Abrigo, Coqueiros, Barreiros
e Palhoça.

LOTES E TERRENOS A' VENDA:
Barreiros, Rua Pedro Demoro, Bairro N. S. de Fá

tima, Bom Abrigo, São José, Palhoça, Rúa Tereza. Cris
tina, José Candido da Silva e Avenída Santa Catarina

Automóvel m'arca FOR!) 49- - 2 portas 110 H.P.•

c/ 28.000 K1. rodado - Pneus novos - Máquina perfei-,
ta '- c/ rádio. Tambem aceita-se ti�oca por casa ou ter-
reno.

Preço - 120.000,00. -

PEQUENA FAZENDA
Vende-se uma, situada entrE:: Serraria e Forquilha

no Município de São José; bem instalada, numa área
de 231.410' metros2. Imóveis: 2 casas de madeira 1 re

sidepcial e 1 destinada á instala�ão de Engenho de Fa
rinha QU tafona; possue também, um' estábulo para 12
reses; área já cultivada. com 1.500 a 2.000 pés de bana�
na, parte com aipim e mandióca, amedoim�etc. Gado va-,
cúm e cavalar -, 1 parelha de animais novos com uma

carroça; 14 reses, sendo 5 vacas leiteiras, 5 novilhas, 2
bois carréiros, 1 reprodutor Holandes e 1 novilho Zebú.
(Preço de ocasião - Cr$ J50.000,00) .

ALUGAM-SE:
-

CASAS, APARTAMENTOS' E QUARTOS COM
OU SEM REFEICÕES

.

- Seguros contra incêndio d� casas, de _automóveis,
dê ônibus dc. transporte coletivo, caminhões de carga,
carga em trânsito ou armazenada etc.

,

ATENÇÃO:
V. S. deseja comprar, vender ou alugar: ('asas,

terrenos, ponto para casas comerciais, armazén�, loja
ou seu móvel?

'

Queira dirigir�s,� a_o Escritório
Ageúciéimênto -CANTO, das 8 às 22

atenclido,
.

,. ;�;....;

�l�;�����

da ,Imobiliária e

horas, que será
pelos q irigen-_'

". -;,..--;
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6 Florianópolis, Sábado, 13 de Março de 1954 o ESTADO
,1.. � __ �, ----'_o �,_

\
_� , __

Pleitearão
aUMEOo DE VENCIMENTOS

.
. ,

'RIO, 11 (V.A.) A I tabela que prevê um aU-j União Nacional dos Servi

União Nacional dos Servi- ir.ento máximo de trezen-' dores Públicos do Brasil,
dores P�lblicos decidiu con- t�s "" cento para '" refe-I reunid� .nes:a capital com

vocal' um congresso extra- rencias de um a cmco e
.

a partícípação dos conse

ordinário dos servidores do Uma mínima de 22 por cen- � lhei�os da maioria dos Es

país,
.

a reunir-se 'entre

os,
to para o padrão O. Será' tados, deliberou convocar

dias primeiro e quatro de pleiteado o salário fal12.ília: 11:n. congresso' extraordí
maio, para tratar do. novo na base de 300 cruzeiros. narro de' servidores nos

aumento de vencimentos" RIO, 11 (V.A. )
-

- Ésbo- 'pY'oximos dias 1 e', 4' de

não só para os funcioná- ca-se outro movimento pa-
I maio, para -tratar ·dõ au�\

rios federais, mais também I Ui o aumento dos servido-
1
mento geral da, clase," ten

para os estaduais e muniCi-ll'es publicos. O Conselho
I
do em vísia a constante ele

pais, Já foi elaborada uma Nacional Deliberativo da vação do custo da vida.
O aumento a ser pleitea

::ló não só para os servido
res federais, mas tambern I
oara os estaduais e muni

cipais, obedecerá à' tabela'
já elaborada pelo Conselho

Acham-se à disposicão dos senhores acionistas, na

séde social desta Sociedade, à rua Felipe Sch!l:ü�t, n. 14:
os documentos a que se refere o art. 99, áO'pdffcreto-ler
n. 2.627, de 26 de setembro de 1940.

'1" .

.
.

/ � ,

Florianópolis, 1° de março de 19.54 '1 -,'

t
A

- ..'

'Y' I�
·

(Publi��fo' :a:':;::z�.h�:�i�:'�t�:: de espaço}. ,,881S encla a e nlCe
-Rápida Sflssio,",

da Câmara Federál
Terrenos na Yila florida

[Estreito] i
RIO, 11 (V.A.) - Na MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A

reunião de ontem do TSE, LONGO PRAZO SEM JUROS
realizada e� carater ext;a-j Oportunidade especial para aquisição, com grande
di
,.

f Iid
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.

or mano, oram 1 as as
. Lugar. alto e saudável, e toda facilidade de condução.

comunicações dos
_
Tribu- 1

Priviligiada localização, nas PROXTMIDADES DO ES
riais Regionais da Bahia, :TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorlzaçâo
'Rio Grande do Sul, Ceará,' imediata. . .'

',. , OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTESParana, Mmas Gerais, Es- NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-
tado do Rio, Pará e Piauí, Peça hoje mesmo informações a

.

de que foi marcada a da- SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
La de 3 de outubro do cor- LTDA. (SUBRAL)
rente ano, para as eleições Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.

de. senadores e deputados,
Vende-se uma com 3 ern todo o -país,

-

de acoI:do -.".".

quartos, sala de jantar, co- com'à decisão tomada pe- ft�.fl! ti' �'/
..

cO �
zinba e quarto de banho, la alta côrte eleitoral. Nes- ,.,.,..__"'" ,$ III
em terreno 10x30, com en-, �'LS Estados as eleições pà- I A,.as que, �o�o as d:_cla,ra-I trada para automóvel.' ! ra deputados estaduais, '- /, '. ""{,,,,,,,,,,,� j

,oas anterIOrmente nao es- - '. *.

...
" .,.', Infr,rmacoes:_ Rua Mon-I ptefeItos

e vereadores, se- -
�. DUIIAIfTE TODD mA

,(.}am amparad�s pelas ms- I senhor Topps, 11. 11. . rão também a 3 de outubro. / , �
tituições de previdência so-I .;

I" nos VAPCJOS �
,-ial. "Pessoas idosas" - eS-1

' �, -

R i't
'

���:C:ascu:i�::�:�;:,�:IMa'lerDldade 'Or Carlos �.",":. 0 �,-� -.�.
f:.."

6;> �nos; do sexo femm1110, I • -=;;;: � � �
,

d 60
;/ 'II � ,

:113IOres e ,e, 'em geral,
-

,_;..,j

'�s cegos ,e as pessoas invá-' CO rrea -'-I-----�-_---,--------- --__
lidas, maIOres de 30 anos. E

:'don� de cas,a" - esclarece Expre� 80
I lambeu: ,- e a mulhe� ca- (DA ASSOCIAÇÃO IRMÃ,9 JOAQUIM)
sada, VlUva ou desquItada

I
.

,

I
e ainda a companheira, co-

IMPÕSTO .SINDICAL DE 1954 (EMPREG.ADOS) m.o tal .definida na legisla:::
_ Completa assistência t gravidês é ao parto, trata-

A Diretoria deste' Sindicato leva ao conhecimento j ç:.to so�1�1, que tenh� res- 111ento clínicos e operações' de senhoras, com h.ospitali
dos Senhores EmpregadorEs gráficos ou sejam os pro- i ponsab1hdade dos encargos "ação em apartamento� de luxo e quartos .de la e 2a

prietários, dir,etores, gerentes ou seus prepostos das,' oe família. A assistê,ncia çlasse ..
Oficinas Gráficas' desta Capital: Imprensa Oficial d? �)Ievista no projeto compre-" .

,

Estado; jornais ou periódicos; livrarias; emprêsas e ti- I ende os
'

. t 't I MODERNA APARELHAGEM DE RAIOS X, mar-
d

- b A" C I'
<. servJços gl a Ul os .

Ph''1' d' I'
. .

1 (
-

pografias; etc., que everao, em o servanC1a a onso 1- I d' '. I
ca 11 IpS, para' exames ra 10 OglCOS em gera coraçao,

dacão das Leis do T'rabalho, descontar dos·.salários do I
presta os as pesSOaS des�- pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,

cOl:rente mês de março a quantia de um (1) dia de tr<.�
.

lidas ou os serviços remu-I etc.) com dispositivos especiais para HISTERO-SAL
balho de todos os seus émpregados gráficos e anexos, cerados, quando se tratar PINGQGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PEr.;VI-

inclusive. da. :xpediç�o e. aúxiliar�s Ade, servi�os, s��ei-
..

de pessoas com economia,' MET�.I� (med.ida,s. radiól�gica� exatas da bacia). �

tos a leglslacao do trabalho e prevldencla SOCIal, deVIdo C' f '.

t
.' _

Gabme1;� de ÍlsIOterapIa, dIspondo de ondas curtas,
ao Impôsto Sindical-do. ano' de 1954 para O' Sindicato

"U IClen e, �s quaIS serao eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
dos Trabalhadores nas Indústr.ias Gráficas de .Florianó- I, pagos de ac!)rdo com as ta-, tenda de oxigenió, metabolismo basal, etc..

- polis - Santa Catarina, quer- sej?m ou não. ass'�ciados II belas e ta,rifas elaboradas
I

'BEEÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema-
ceste, devendo recolherem, em gUla, com 4 VIaS,_lsentas pelo SerVIço (ou DeparÜi- i turos_

de sêlos e os recibos nas mesmas pelo Baneo, fornecida!> 'mento) Na'cional de'A .

_

I

�

S' d"
'

d t'
SSIS

por este m Icato aos respectIvos emprega ores, a e o
.
A .

'V Ih'
f· d' � .

b 'I lt
-

d- , ,enCIa a . e Ice.
1m o mes segUInte, a rI, sem mu a e mora, que, �

,
.

de 10%, ao Banco do Brasil SIA., desta Capital, à Pra- Para multa gente, porém,
ça 15 de Novembro, esquina da Rua Tiradentes, que, t

'. .

t· t, d"t d '1d' A

t S' d' t f
9 par e maIS m elessan e

2pOS o eposI o' o tota a gUla. que es e 111 lCa o or-
. , , .

n'ecerá, gratuitamEnte, a cada emprêsa" em março, cor- I
do proJeto ,sera, sem duvI

rente, devolverá a' la. que ficará em poder da emprêsa da, o quadro de pessoal do
Ec a 2a,. que Q Jpes_n1_o empre_gadOl� enviará a êste Sindi- futuro Serviço, compreen
cato, acompanhada dá relação .. dos e1npregados e pes-·I (7endo" nada 'menos de. 336
ectivHS quantias· descontadas." . . . i:;ti'

.

,�,

1 .' .', - 1"·
" rgos' e gratruca-< OrIar:ro)' I

'.' , -

.

Transportes ft. Calarinense
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

São convidados os senhores acioni;tas desta.eocie
dade para a assembléia geral ordinária, a realizar-se na '

séde social, à rua Felipe Schmidt, n. 14, nesta cidade de
,

Floríanópolis, no dia 30 de março de 1954, às 'l5-hora�,
para deliberarem sôbre a seguinte

.

ORDEM .no' DIA

1 - Leitura, discussão e aprovação do balanço,
conta de Lucros e Perdas, relatório da Dire
toria e parecer do Conselho Fiscal.

2 - Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes,
3 - Outros assuntos de interêsse social.

o Florianópolis, 1° de março de 1954,
J. D. Ferreira Lima, Presidente.

AVISO AOS ACIONISTAS

IÚÓ,·l1 (V.A.) - Me-
I
bidas pela Mesa, haveria

.rios de um minuto durou a I número para a eleição do

primeira sessão preparató- presidente. Por isso, mar

da da Ç;âmara dos Deputa- cou nova sessão para hoje,
dos. Convocada por dispo- às 14 horas.

sição regimental que deter-=.
mina a verificação. prelimi
nar de "quorum'lpara vota

cões, a sessão foi aberta cêr
ca das 14,30 horas, sob a

presidência. do sr: Nerêu
Humos.
DEclarados instalados os

trabalhos, o presidente a-

nunciou.' .que pelo número
de deputadds pr�sentes, a� 1

lém das comunIcações, rece-I.
-0- U R G E N T'E -0-

Vende-se, por preço (1�, ocasião, por motivo de

mudança, uma ótima casa de material com todos os

'móveis d0 _ irbuia {in",.
Tratar na rua Olavo Bilac n. ::'30, no Estreito,

. 0--'------

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS GRÁFICAS DE

FLORIANÓPOLIS

. Fundado em 28-10-51 - Reconhecido em 3-12-52

A

RIO, 11 (V.A.) --Alte
rando a média normal de
entrada de quatro a cinco

ições de desquite por dia,
25 pedidos dessas separa:

"Olvino'
As grandes iniciativas comerciais merecem um

justo destaque. Especialmente quando dessas iniciati
vas resulta. um proveito para a população, Do contra
rio ficam limitadas apenas ao' setor restrito das vanta

�ens maiores ou menores do comerciante.
A MODELAR está fesrejãndo a seu 300 aniversá- Aluga-se uma de! alvena-

do e as suas comemorações têm sido caracterizadas por ria sita à rua 14 de Julho �

várias iniciativas valiosas, cada qual mais Interesante, n 595, no pôrto marítimo
zada qual mais p1:oveito<;a-pa:a u, sua frQgu�sia,_ I de Estreito, com uma sala

Durante o mes corrente, esta em realização uma, isit 11 de
.

t
.

venda especial dos afamados produtos PROBEL. São I ce VlSI a, sa a 'e jan ar,

;00 colchões DIVINO e outro tanto em travesseiros de varanda, ampla cosinha,
n01as, da mesma marca, que estão sendo oferecidos a lôais quartos e um quarto
ua tradicional freguesia em condições extraordinaria--" pára empregada no sótão,

Ven'de- .se·
nente vantajosas. I sanitária completa com chu-

O sucesso dessa venda excedeu a mais otimista das
. '. ,'.. ..

A ' t'�pectativas .. Isso demonstra o alto grau, de compreen- ,r:ll�, agua e luz com abun

no te1'1'€0 do Salão Grêmio- ,ao e análise da nossa população, cuja acuidade locali-I dância,
21 na Rua Blumenau - la com perfeita justeza as oportunidades realmente' A tratar no meSH'IO local:

Um armangem e Bar. vantajosas que o comércio, d� Ionge em longe, lhe ofe
rece.

mil cruzeiros). Ótima freguecia bôa casa

O salário família será Itajaí.
ileiteado na base de

tre-,
Tratar no mesmo.

zentos cruzeiros para todos Motivo de doença com

'�que percebem dos co- urgencia.
"res . federais,

. I Preço: Cr$ 90.0UO,00.

CA�

; que prevê uma majorá
',ão: máxima de 'trezentos

)01' .cento para a referen
..

-ia de' 1 a 5 (vencimento
.tual: seiscentos cruzei

l'OS) e a mínima de vinte e

teria Americana sito à Rua
Saldanha Marinho n. 13,
Edifício Machado, Tratar

.iois por cento para o pa
:h-ão "O" ou referen�ia 31

(vencimento atual: nove

BAR E SORVE:rERIA
AMERICANA

S. E. N. A. C. Vende-se o Bar e Sorve-

ESCOLA LAFAYETTE BELFORT CArtelA
- ESTREITO- -

-

.

,
Acham-se abertas, as matrículas d03 Cursos do

SENAC nos dias 10, 1'1, 12 e 13 do coerente mês, a

partir das 19"hOl,as, no Grupo Escolar iosé Boiteux.
�.

.

A Direção

. ,�

RIO, 11 (V.A.) -'- Crían-
lo o Serviço Nacional de

�'\ssistência à Velhice, foi Mecanógrafo'apresentado ao Senado, pe- .

A E '1 d E it
I

F. -. sco a e SCrI a e I a-
lo .sr: Atílio Vivaqua, pro- d

_.

it d
.

M.

. �en a neceSSl a e um e-

;eto .de 1.e.. i, constituido de

'1'
.',., f'

.

.

�

" ....", ,�anogra o. L "
., -,

,.lada .menos de' sessenta ar': :.''n. k.·"
.,_- .•. -; .t B'

.

'.
"

�'.., r;Tucurar' o -.Lflllen e ar-

.igos=e :um quadro de I>€§:, rO-�0, no �di-ií.cio da Escola
.oal. O ·novo órgão ficará E't "t'�.. .

"

'._. __.: , ..' _,. I no . s reIO. " ". '

- diz o proj_�to � súbor-.- ;. / .

,

.linado ao' Ministério da ','

�� .

:::aúde e tem como fínalida-

Hl8j�ões a 3 de
00 lóbro' DOS
Estados

'e prestar assistência a a-

CASA�ricultura, garimpeiros, em
�;l'egados domésticos, "do�
das de casa" seÍn emprego
)\1 profissão lucrativa e tô

. Jas as demais pessoa� ido-

Obstetrícia J
Florianópolis
de.

Ginecologia Cirurgia

ANDRADE & KOERICH

rransporte de cargas em Jeral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - "FI.OI�IANÓPOLIS

Fhw Conselheü'o NfQfra, 135
Fone: 2534 _ - Caixa Postal, 435
End. Teleg;r,: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
1 ve.nida 7 dI? Setembro 3320124

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

Agência: ._ SÃO PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

, -f-o-

Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR
End. T,�legr.: SANDRADE

(Agências no Rio de Ja'J'l,eiro e e''lJ1 Belo Horizonte com

t'l'áfego rnútuo ati São Paulo com a Emprêsa ele Trans
portes Minas Gerais SIA.)

GENS,'
.

COMPLETOS -SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
(exames de sangt.�e, urina, escarro, fezes, secreções, etc.,
ê pro"as biológicas para diagnóstÍco precóce da gravi
dês), Exame de material para o diagnóstico do câncer fe
mi�ino, pela citologia, biópsia, e cólposcop:a,

-

"

•

<l._:.__.___ __� .._,.

C.asa ,a B$lra. Mar'
�

BA'NCO DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE
SIA POR GASES (Foregger).

O
.

GABIN'ETE' DE RA:::OS X.E .o.,LABORATÓRIO
ATENDEM AOS PACIENTES 'EXTEHNds �'NÓ lJE_

I�IGDO DE 8 ás ,l1 e 14 ás 17 horaf.

'.
Vend\-se aprasivel vivenda situada a H'!la Bocaiuva,

r;, 4::1, nesla Ci.dade, Mais informacões,-, com. o Senhor
�A..lcibiades Dia:::,. rua Alvaro de C,:!r�Tl;llho; n. 19.
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1\PEN AS' "Cr$ fiO,OU
/

/

,serão suficientes para cOlfar.- AI
!

--. -.....:.

-1

, .... .��. -4·� ..;.' � �." "':;;,:� :{--: t'-"':'�-'::-
"

'" -- \� ..._:-.
"
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, t .

,

-' I-MAGNIFICO.COLCHÃO DE MOLAS DIVINO
I'CONFORTAVEL TRAVESSEIRO

'-

. , /'

E' uma venda excepcional para comemorar o seu 300 ANIVERSÁRIO !

-

Em Abril será realizada a·mais gigantesca
venda especial de tôdas as mercadorias do seu

grandioso estoque, inclusive das grandes no

vidades de inverno já encomendadas, Por .pre
ços

.
aproximados do custo nas fábricas.

, \.

. ..

;/
.

-

/

j

/

•
... -�-

..

� ..

-.' .. -. ..

,

.l, ....

..
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Comanda' o Brasil IAgracfado �l.m � ,�cdJlha
UI' I'-ov·llento· ao,·,.· ti· -COIORI·allaS·ta'

de Marta Qu·llerla
RIO, 12 (V.A) - o

ini-I
rando que o governador do

listro da:Cuérra, general Estado da Bahia, dr. Luís
:':nóhio d�. Costa, conside- Régis Pacheco Pereira, con

: ---- - tiibuiu ativamente para o

S..Paulo ameaça-
o

maior brilhantismo das ho-

'do',' de '

fiOC'ar roenagens éivica� prestad�s
. à gloriosa heroína Maria

sem trigo .J.Ultéria de Jesus, resolveu
conceder-lhe a "Medalha de

e Georgias do Sul, assim na que recomende aos paí
como parte do circuló p 0- ses do. hemisfério 'pôr em

lar antartico; e para a si-
I

prática efetiva as recomen

tuação entte a Guatemala I dações e resoluções das
. lismo na América. e a Grã Bretanha, com res- conferencias pan-america-

Em um projeto de reso- peito a Belice. I nas, com> <?' fim de .aumentar

lução, pede que, a
. Decima I A Guatemala e a Argen- a cooperação cultural ,en

Conferência declare sua tina, já apresentaram reso- tre os povos do contmen

Juções em que se condena ,.te".", RiO, 12 (V.A.) Se
o colonialismo e. se rei te- Em um extenso docurnen I ão chegarem dentro do
ram sua!" reclamações sobre to, o Brasil oferece un: próximos oito dias carrega
territorios que a Grã-B�e- programa rara a educaçâc mentes de trigo est-angei
tanha considera como pró- americana e pede ao mes- .ro (I'. If cíonal dsstinados á
prios. mo tempo.: "reduzir o am-: Indústria paulista, as fá
O tema será discutido pe- bito e I) numero, dos proje- uricas de massas ahmentí

Ia Comissão Jurídico-Polí- tos apresentados por meio rias, r.íém de nadar-as, pa
tica, uma vez concluidos os de uma seleção prévia mais ralizarào seus' t :·,,'r.alhos.
debates ,sobre o problema rigorosa", para diminuir o ::egunc.'t' foi' r� .,.dar! ", 12
do comunismo na America. numero' das .resoluções e los 19 molnhos f."J(: 'tentes

EDUCAÇÃO recomendações "puramente no Estado de Sb c . Ido já
. CARACAS,

-

12 (U. P.) :lecorativas" ou "ímpossi estão tem suas auvídades
--' O Brasil pediu á D:cima leis dê execução" - paralisadas.

nações, anjerlormente, su-

::::�n�::!!�e0q::��! l�� t "8A100',NILI·· " ·1
.

U O
-

Igares onde a populaçao A A"não esteja preparada pa- .:

"

..
,. .• •

Indo para o Rio, como re- to.

presentante do Éstado, o

R I ç
'" ' ���::: ;��e:e:7:���a o ::�:

1 e a oes " ·espírit�. Boas c�mpanll!a�, Manobras co.• tr,
Blo'Sil-Pori-unal :a!��:::='jl�!��:o:�:�:�: a goerr, bacle-

,. ", .,.
em endeusar ídolos de bar- 101 .. "

r

LISHOA, �2 '(U, l') � I mente,- qualquer �Fj)�rie de Iro .. :
Por cá aquela pa�h�, ,r OUlca"

o prol. Davi Car-reiro dal,PI'Oduto,
desde-os de neces- nWos Iddosl tempos.

f
,Me�,hel LONDRES, 12 ru, P.)

Universidade 1,�, Cu, l��ba, sídade básica, ate os de lu, an er ey quase azia urna io ,
. brl·ta'nl·f'.'o anun-",

I
-

H' 'd'" governo c,

fa101,1 da ímpcrtanc.a das XO. O TUesmo 'devI" H onte revo uçao. . 0J� e ireren-
.

. ciou, que no curso ll. ste a·
1

-

1 1 .•
. t'_ dt te. Renunciou a sua al.uare açoe s uso-n.asi -crr as, cor ((m as expor -I'"Ges i.o realí ..ará ma'lO '-,J:as de

em entrevista concedida ao R1Hsi! rara Portur(al' de, D'Artagnlln. E' (francH-
Confer�Ilcia Inter-America- ",��}.Il) ÜÚO "Di.k�o_ Popu- disse o entrevistl·!(' mente) do �eixa-disso. Nós.

I

iar" D;f�e que a:; relações " por que não lhe soletramos
" JnL��',

\

, .'( n Jj nicas entre f: " sil e ii.mesma cartnha e porqu.e

P(lriugal devem SCL mais,' .
' ainda estejam()s na trin-

'aluplas. O

p;rof.. (2)'!)eirO",Cf.Yfl acusa...
cheira, não :ihe negamos

"Il' SI! acha dé V;'litu no ço-es 8A pr
méritos. Não. Isso de nã�

país, Jisse que tal- n lações ' U 8- prestar porque é adversá·

.1)1) Ú vem ser ap,mas pa- lei lo, do, é processo do órgã,) go
�avras, mas devem chegar ,t.'

vernista. _Com franque.��
I 1 t d { .

O p�demos dizer que. o depu" \a, pon (' e e �(')E'nCla RIO, 12 (V. 'A.) 1131'a dos Comuns (le a�
. . d' lado Wanderley COrl'es'j-',Oll:"pc se crIe um� es}',' ele e prefeito Jânio Quadl'os foi

confederação ·luso-brasilei- 1 C" n 3eu plenamen�e ao mal\l:�
:{,,:,usa� o. na arn':,',.. \ "lani·

.

't' d
..

. I' to recebido. Somos pro\'C'l�·ra. pe'l'ffi1 m o o mre In- clp&l de São Pchlh, . pelo lú;.. d� a experimcni�r a�navios "Oeshzee" e "Cze- .lt'l'(:ambio. "Sem

dliVida"1
vcrl'a60r João Sa!. 'p>l:::;. de.

biais: a Cesar o que é d,
lef€·sas "mesmo (Dnlra a�warz",' o ex-encouraçado PÚltugal deve tlei<:'n.ler m p:,' .1•. -R bl� . d Cesar, sem aI.uoão ao Çesal

G ." .

. "r,110 epu .L'h)(" a I :'Ol:n�s de guerra brderio-"Minas erms, anbgo ca-l CPI'S produtos' ··("r • ;al's .

d ". ]'d d Augusto, que ainda nã0 �n-
I'

.

• "

.. J '

... ..... ol'"hea e irreg!). ar, a es
. t' I ogl('F., expressalt'.....;tt' proi.pItanea da nossa esquadra, ,nas ft·mbém o,Br . .l,;,h devI �:�m(;1 .'rotes àq 1:.1.1.3 que ((;�n�rou

o sel1 pa.ralso p<lr ,1, I bHlas Yle;as leis dr guer.que durante cerca de qua- !:E..ceb:>r de Porbg,H livre- .,

f 'f I" 1 I
C,H·JO. Mas, por lSSO

�nec,.n.o I
"

'.
' J" nrê'm U mlDél(dS pe a ra .

i-enta e dOlS anos prestou (.' d que estamos codaqu�zando
_.I;n:·'�; no caso �,� «(ntas , .'

.

relevantes serviços ao Bra-
:l 'f 't' P L

a metamorfosft do dep\lta(lC .' I,r O eX-Dre el. O a .• ··1
'

au- � ----- _

si].

J J d S
..

Wanderley, devemos .�Cl.".i
O "Minas 'Gerais" será • • 8 ouza roo

E:�tranhar a �u .. última (;'1·'
. 1 fo1·:a-se· da aplir:cção do

rebocado para a Itália em Cabral .trév.ista, j)j!-'s.:' S. �. qll to-
crédito que o chefe do

virtude de ter sido vendi- ÔOS os P€"lcl'·Cos partido", �:;.E'x.::cut:vc solicib .... <:' <.bte-
:;,e mani_f� .tm-am com q'JI�

"e õ,· auzentos m; êes dedo, em concorrência públi- 'd.

.

.. No ,dia 6 do corrente a
C<l, vendldo, em concorren- "

. ,

bl' I' t" I Capital Federal, embarcou
('la pu lca, pe a lmpor a�-

.

d . 515 000 d '1' para os Estados Unidos, emCla e. o ares, a

I
.

f· 't l' N companhia do sr. Acelon
uma lrma 1 a lana. o por- I'
to de Genova, o "Minas Ge-

Dario de Sousa, o nosso

. " ,

d
�

t d I
ilustre conterrâneo, dr.

1'ms sera esmon a o e
.

,vendido como ferro-velho: �roão José de Souza Cabral,
\ deputado pela U. D. N. e

___________ 1 'ente catedráti�o da Facul-
,

'nade de Direito. O distinto

parlamentar vai a trata
nento de, saúde. Acompa
nham-no unânimes votos de
l;ronto restabelecimento e

de breve regresso... formula
dós pela gente catarinense,
que admira no dr. João Jo

sé' um-político digno e cor

r'etissimo, culto e cavalhei-

1'ESCO, leal e honesto como

correligionário e como ad

versárià, nobre e sereno

quer nas l'll,tas de. oposição;
quer nas da ·situação.
Na esperança de o ter

Tayares, do ecifícip Noto- mos entre nós dentro em

nia. (,m Copacabana, atra- breves dias, completamente
vi·s cló? Associação Profis- restabelecido, mand�mos
s;onal aO& Port<!lrC's e Au- lhe os nossos votos e abra-
_'« 'i:; re� de Edifíc�ús. li ços.

I -

CARACAS, 12 (U.
-'- O Brasil se uniu, ontem,
às nações americanas que

desejam o 'fim do colonia-

firme convicção de que os

países extra-continentais

que exercem poder políti
co sobre·parte do terrrtó-
rio americano,
'aos povos dessas

permitam
colónias

ou

do
possessões o exercício
direito de auto-deter-

.nínação, "a fim de que se

elimine definitivamente na

America o regime de su

bordinação a potencias ex

tra-continentais" .

Como o fizeram outras

ra exercer, em breve pra

zo, seu direito de auto-de

terminação, seja posta sob
um regime de tutela", de
acordo com' o estipulado na

Carta das Nações Unidas.
RESSALVA

Faz o Brasil a ressalva de

'que a declaração, cuja apro-

vação solicita, "não se re

fere a territorios que são
materia de litigio ou recla-

mação entre países extra

continentais e algumas Re-

publicas americanas".
Prevê-se esta situação

para ° c�so da reclamação
argentina contra a Grã

Bretanha, pelo domínio so

bre às Ilhas Malvinas

(Falkland) e as Sandwich

Fim iuglório
io (<<Mln8s'
Oerais)

.

RIO, 12 (V.A) - As 11
horas da manhã, de'ontein,
transpôs a barra do Rio de

Janeiro, e rebocado pelos

20·1. 8 todo, O
serviç .. Botoro 1

RIO, 12 (V.A)_� Por

decisão de ante'-ontem da
Sexta Junta de Ccmciliação
c Julg:unento, t2fT. direito
ao acrescimo salarial de 20

'-;:.or cento todo empre�ado
úe edifício de apa'. tamentos

que tl'al::alhe á noite. Essa

decisão decorreu da recla

mação feita á Justiça do
Trabalho pelo port'=!iro Luiz

(�as de ,:.r�''''' para cim'" (;él da eaAm'ara( "u·· f;'iro�, para ol'la� e� pa- Udenil:h. ;'V.J0S, exp.p,o (
·";":JLi;"ção. O veL'o:l�\' or a-

P. T. B .. D.?,ois dissf) C- P 'd . D t dprese.nt0u um.reqli:.:-l'H:::-.C"nto O" opU a o c
1 •

f
- ,.. d

D. C. veio a público e, pelo "" "
e 11. ormaçoes, S').,:Cltan o

.

.

.

_, J � d� . d
�t.U Prf::i·.d� '.t€, declar('l':

• Tf. ara0 os conll3tos e,,, . _ .

.' - '..1 d que esse pa"hdo nao se Jul.
pavlm(:'ntaçao e 1.f:l:1agan o ..•.

,
. �. - .

I
ga vmClHC1uO a qualquel.' c.· te o' peric),b de convocação

:lU31S ÓS dlSpO.�� ::,'t'_; legals •. - "',. " .

d' d
A d.' dgaçao prjJlI. 'I'a parhfl"r!é) extraor i:lrlr),�, e af'(;r ->

'ue ;;"UCrlzaram I�S�t!� con-
O t ..1 d I

-

con rast,� tias ec ara\!r:,�, com boie:im avulso di ,tr!-
traH's e se foraM '. I ;;deci-

d'
.

,

é choca:il.l"..�·m I" q;:t> buido, �s aj'vidades fh Cã-dos os 1 f. guIam � 1�os vigen-
U

dm, outn di:t' que não. FIl

sidente, r;:H' É do Dem(JcH'.' Republic3;;. numero d: re·
ta Cristão �. deve m3r.dar soluções prLl'Y ulgadas 1!1,

P.)

DESMENTIDO

..------------------,___

TI,M • • •

Díáriâã são as declarações públicas de elementos

lue abandonam os. quadros da U. D. N .. Além dasque
, ",- ,'. '

I O deputado Wanderley'
Júnior quando está no fo

:' go (da luta política), é um

osso durá de roer. Os seus

adversários políticos (nós},
sempre reconhecemos isso

.

já publicamos, nesta semana, registramos mais a do sr.
o

,

Iovelino Liz, antigo udenista lageano, que acaba de in-

:ressar no P. S. D., conforme faz público ·pelo Jornal da
lerra, de Lages, edição de 4 do corrente.

r:o seu ·:�'d'eÚo. Por ot;trG

lado ,.!u<;r-l-'-:Os acre:lilal'

que Mestr� \'i'anderlev ti.'·
NEUCHATEL, Suiça, 12 nha peca b "rssim tã0 gl'a ..

(V. A) - Faleceu, com 70 vemente. F'; 'andava t.ão
3!10S de'idade, o sr. Charles p:Jro .." S:.'rà Cf'.1é a visL-t à
Artur 'Redard, antigo e bri- F-ovinc:a j/t o deú:lcTlll1J.
Ihante diplori1ata, que, en- nhou? La�� �)j�tamos. Podi�
tre oufros postos, represen- ser mero c' fano, facilrren
tJU seu Pàís como ministro te retifid\'el. Vamoc; r <rê'
�o Rio- de Ja�eiro, .aposen- rar (de;+ado:,), para ver s,�

tando-se"quatro anos depois vão deix�l' chna está par;-o
(1949). Foi também minis- yer com,> L'�ml1 (as, tr.<.

tm da Suiça em Lisboa e das) ...
-

tre os �oi$. e_"otá clal'o, te·

mos que ,Jar mais fé ao Prc"lo,reo antigo
ministro da Sul ..
ça DO, Brasil

... BUi),Iem Sofia:'"

.VI.n'ia. Quitéria", de ouro.

o prffei to desa
catou e tev8 o
mandato �Islad�
RIO,12 (V.A) - O pre

feito do municipio de, Sãc
João Evangelista, no nor

deste .de _Minas, sr. Euler

Ribeiro, pretendendo que
fossem aprovadas suas con

tas de 1953, desacatou no.

salão de reunião da Câma
ra os vereadores. Com os

soldados de armas embala

dos, mandou revistar todos
os membros da edilidade,
que, aliás, não estavam ar

mados. Posteriormente, por
1 esolução da maioria de ve

readores, foi cassado o man

dato do prefeito turbulen-

def�:;,a contra a guutra bac

ll101ógka, nas nua" Baha·

U m'mlstro dos Apasteci·

lltôl,lt.);.', Dunca 1 �'�r,dys,
Ide teve a seu ('[1:', ° os

.�l'eparáÚvos· para a,' explo-
3ões atômicas britânicas no

Patífico dec1al' )'.1 ':1..1 Cá

nanol-ras serão l'l\�lizada�
'as' �i·b"mas e e;'+�: des·

Florianópolis, Sábado, 13 d� Março de 1954

,

ESCLERECENDO ...

O Tenório, pacífico esportista de tiro ao alvo
no stand oficial, ficou apreensivo corri o desapare
cimento do deputado Estivalet Pires, que partiu
desta Capital rumo a Caçador no dia 4, e lá não
chegou.

atividades

Nós, que além de amigos íntimos somos corre

ligionários do ilustre líder pessedista, não nos preo
cupamos com o seu sumiço.' Contra os nossos con

selhos e os de muitos deputados da propria U.D.N.,
o deputado Estivalet teimou em viajar de automó
yel, por essas' estradas que o sr. Bornhausen nos

deu.

RIO,12 (V.A) - D'.1.'811

mara d,·<; Deputado� 1'orar,)
as segu .. ,les projeto,o; re

metidos a I'H sidência ;.�

proposiç')(,,:; \'otadas en r
discussão 40. prop )S:ÇCb
votadas (,in 2a dic;':'.lssiio,
60, pro�)0/çõ�s votad�u 1:,1",

discussã:l ún'ca 68, Pl�OP()'
sições, reJeitilc'as em 1)\ �i.s
cussão 5, p:·(,posição arqui
vadàs per 1t'j ça de di.>}Josi.
ção regÍil!.:n:él:. 10, prOit'h1S
de Jei tr:O, 1- � ojetos d,.! "(:

solução 26, lequerime'lI:1s
63 e perp'r;r-,l'Eí' 1.

Ostrabél,I.<;.) da ql,larti le-

Tenório pode ficar descansado, como nós esta
mos. O valoroso líder oposicionista não está perdi
do, nem foi raptado. Se saiu daqui no dia 4, rumo
a Caçador, de automóvel, é claro que ainda não pó-
de ter-chegado :tá. Está passando trabalho aí pelos ato
leiros bornhauseanos, puxado a junta de bois e a

trator.

PROJETOS

Dois ilustres. deputados, que ainda não inte
gram a oposição, quiseram que um pessedista fôsse
o árbitro da excelência e oportunidade de dois pro
jetos de lei que pretendem apresentar ao Legisla
tivo, no próximo mês de abril. Para decidir pedi.
que me confiassem esses projetes, que tratam da

.

mesma materia.: de palpitante 'àtualidade, aliás. Li
os e reli-os. Mas, como não cuido do· assunte, nos

seus aspectos técnicos, persisto assaltado de dúvi
-

das quanto ao rumo desempatador que devo dar
ao meu laudo pericial.

Para que me facilitem o trabalho, vou' divulgar
esses projetos e aguardar que os leitores me auxi
liem.

PROJETO A

"Considerando que, senão todas, pelo menos a

grande maioria das estradas catarinenses se acham,
no momento, crivadas de bilhões de buracos;

Considerando que esses buracos, com se alar
garem de dia para dia, já se acham todos uns mui
to proximos dos outros;

./

REVOLVE a Assembléia Legislativa:

Art. 10 - Autorizar o poder executivo a pro
videnciar, dentro d!) menor prazo possível, o nive
lamento de todas as rodovias catarinenses; ,

. .

§ unico -A medida de que trata esta lei, seri!
tomada mediahte o simples ligamento dos buracos
das. estradas .

Art. 20 - Ficam revogadas as disposições em
contrário".

PROJETO B

"A Assembléia Legislativa de Snata Catarina,
atenta à�imperiosa necessidade de restabelecer o

tráfego nas rodovias do Estado, dentro do menor

prazo e pelos meios 'mais indicados, resolve aprovar.
a seguinte lei:

.
..

Art. �o - Fica o podei executivo obrigado
virar de cabeça para baixo todos os buracos
e-xistentes nas rodovias do Estado.

a

ora

Art. 20 - Esta lei entrará' em vigor na data da
sua publicação, revogadas as. dispósições em con

trário".

SUBSTITUTIVO

Se os constitucionalistas da escola da vida, não
no impugna,ssem, eu resolveria o caso com esta lei,
de morte:

Art. 10 - O chefe do poder executivo, nas suas
excursões pelo Estado, fica obrigado a viajar de
automóvel.

Art.· 20 - Não vale' passar o cargo ao seu su
bstituto legal.

gislatura &Clão inic ..ado.l

segunda-fei: a .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


