
Elizabeth II

ções que aceitaram o pen

to de vista moderno dos

Estados Unidos nada mais

fizeram do que reconhecer
o perigo que as ameaça,
se o marxismo vier a do

minar as instituições polí
ticas de qualquer uma de-

las, Foram coerentes com o

, passado, sem serem de for-
, ma alguma subservientes

.

" I na hora grave c:ue passa.

ameaçada de morte, Manifes;an�o"'�ua satis-

19 (V A) A
.

1
. facão por êste fato auspi-mo,' . .

-

!,:lplento, mc, usrve ao ex- mos. Falange ESpanhola", .

'
.

_ r •

'Scotland Yard" informou, :Jri�1eiro ministro traba- A rainha e o duque de

E-I
CI?SO, que. poe as A�encas

-iue está investigando uma !lhista, Clement Attlee. Tô-, dinburgo deverão visitar a-
a salv� da �netra�ao de

,. d tas anôni t
� .

d' I fI" comunismo ínternaclonal, o
<erre 'e cal' as anonimas, a� <las razem os seguintes 1- que aorta eza estratégica , .

, /

d
. I

'
, ' sr John Foster Dulles afír-.ueaçando e morte a rai- zeres.: 'Aviso: se a vossa do Mediterrâneo, a ,10 de

.

,

«ha Elisabeth II, caso' po- l:ainha Elizabeth visitar maio vindouro,' ao têrmc
mou em Washington que a

1
'

Gilb 1 G lb 1 ' declaração aprovada em
:i ra os pes em r ra taro

.

i ra tar, / nos a matare- .la viagem que vêm fazen- -

,C'I � I'�'O '(I e Ilto r� I <, �e (me r� eAn c� IIa �::l"::,��:::���: :P�:;� -

lo ao redor d: mundó. ��E:::: n;o�i::�:�:�:
'as sãô de �toria de algum Re.elei·t'O té'm �onsciência do mal que

,

se decidiu enfrentar coleti-,,·bil 'inentnl. Em número
- O

-

sr Gu .... 'avo I' 'p nema vamente. Os Estados Uni-

ItA• I 'sua aprovaçao
te 12, as cartas são escritas

'

,<,. .

. .5,�, �a a '

A e lUn 10 a··. ::::��t:,�.;�:lha";al::: �*��:;Jg:!;�m: ?;.i��J�:�:�:::�;.�:�:: � q:�::::r,d::�=�':::
RIO, 19 (V.A) - o se; mente a legislação eleito- I cional urgencia. Quanto ao �spanh�", organização- '.!� f.;in1cioU �S:r�cr)nduzí-Io ao alto pôst

car com a tremenda res

nador Dario Cardoso (P. c aI. '

, mdamento do a::_:ynt()__ :-llª- ;;5fítica �flli' Espanba.- Têm }arlamen't�res� mas' .o P: S. de líder do Partido Social ponsabilidade. Agiram co-

S. D.) .. declarou ,à reporta- Levando-se em conta a -Côrrra 'a, ·;:ái solícitar ao lí-, ,-' .

d
mo o irmão mais velho' e

_
' . - :iJdo colocadas no correie Democrático, certos e qm

�,.c'ln ql'lC esta' u'ltI'm�ando � l,fcessidac1e Ul'P:0nte de al- ':e1' da rnaic·ria o maiol� in-
L 'd .

'1
. '

'

I 1 .·mais informado, na, salva-
,.

-

ce .on res, nos 'u Umos ) eminente co ega, pe o seu

ela�bOI'aca-o do ante-pro]'et" �umas àlterações 'julgadas, rteresse, para o caso, já ten-
I guarda' dos patrimônios day - , <,eis dias, delitinadas a nu lJ�t�'iotismo, sua cu tura e \

d.A elne;!lência alíeran,;Jn o illlprescindíveis para evitar- \0 iniciado
/ "dep1arches"

1 d

\'
'

. civilização cristã ameaçada,,�, .YJ>.I ,nerosós mem )l'OS ,o Par
. 'l:>v;;�amento aos s�p.er.lOreo.Codigo Eleitoral, n� base "f.' inclmive a Te'ãude, fo- Daqu 1e. sentido.

, 'n1ETesse da coletIvidade pelos ímpios ...

�:\uspe:�:;s��:;tO;�I,���:::� ',,:�::.�:���:!e�'�:n::;:n�:: 'O,' D'r'a' S-'I�-t-�, d'e'-' CO·PO�'·-R--"u·.�\�. .;.m�-"a""""O��· !-;1"<lsi1eil'a, c�ntin�ará a
* * *

-

_ J'
, ,

.)l;est.ar, ao pais e ao nosso

apresentá-lo no Monroe já c<,m!nhClmento de um pro- ,

..

::artido, os assinãlados ser- A Declaração de Cara-
n:1 proxima semana.

I ido 'de mf'nores'oroporções RIO; 19 (V.'A.) ..'.:-,A im- pa�te do uisq�le entrado em \'!\os que, nos anos anterio cas, esclareceu Dulles, tal
\ d

'.

19uns da que o elo dr. J050 Vilas- I - ,.'. I, . '

d.:"-guar a apenas a -

.

.

.. portaçao de UIS<1.ue de 01'1- J"nfI.rO, como acontece to· res,: () tornaram/' digno a como foi aprovada contra o
(l.OS a ele oferecidos pelo boas Dara assim' faCIlItar a ,.

1
,.

f' , 't b d' . -

d d G
-

"

. _ ,;on lllg esa, em JaneI�o 01 aos os meses, ::! con ra a11- nossa a, 111lraçao e, o reco voto apenas a uatema-
d J

-

V'l b -ua' tr-9.'l1:tacao nas duas .'
'1 l' r < 'I .

f>ena OI' oao I as oas, au- .

� de cent? e trmta mI ltro_s, deada. Como ocürre com os nHecimento dos seus ·conci, la, está destinada a prote-
'lar do proJ'eto que foi apro- c,,�as do Corlgr€�,:so, visan- .

d d' 1 C I S duma mé ia e quatro mi e lelogios suiços, essa impor- ;dad�í05.
'

ore iais au a, ger e não atentar contra o
"ado na convocac

..
ão extra- do apen,:ls aqueles ponto I' tI'ezentos e trl'nta e t'I'eAs .por

- - -

-. - "
d' 't

.

l'
, 1 d d

•.
- taçao nao aparece, a',' nao ,��OP;;; , Irei o Ina lenave e ca a

.:l. ,. d S d g ,;obre os quais nãohouves-' .

""'-.üru�l1r"r,a o ena o e a 0- lia, cento e oitenta por

hO-lser quantidade mínim�'j ,na M Estado a�ericano, que po-
ra se encontra na Camal'a, ,oe discrepancia A I

. , Ira e tre.� itros por mmu- estatlstica naciúna. . derá escolher livremente
reforma:1do su'o"tancial-- lJisse aindá o senador

d 2'50 t I d dlo
,/ I ° uisque Ílnporta o em ' ODe a as' C.t Slla ,pr6pria forma de go�. ��. ":'ario Cardoso que o pro- , J V

R � do_preço Elo r:usto foi de janeiro. (dI:' origem ingle
banba b I d I vêrno,

seu próprio sistema

f'lOr�a a a po- 'I j::t,o,.de�Er3. estar'!: apr�vado luarenta, cruzeiros por li- sa) perdeu apenàs para na-
' O a.o eS2 econômico e seu próprio

· -

d M
'. oÓIte }unno . .No l\.wnroe ele

b
.-

I D J'a" o reelegeu paI'a a li
sl�ao O ílXICO ]0 e a maior p:írte entro);! vios e arcos, aVlOes e a-· .'- '. sistema social e· cultural.D ;e�'á votado. durante todo o d d d

"
.:omo contrabarl(10, não fi· eessórios e hcomotivas.. era�?� pes.se ista, e q.uc I RIO,. 1,9, (V.... A)

- .Pe,-,
.

Isso, entretanto, dentro da.

rnes de maIO, p?.ra o que d . ,1 d d AXICO 19 (U P) !:nrandó nas estatí�ticqS :;ompletas. ecou e a lcença a malO- lo naviO LO! e 'rgentma verdadeira democracia, ouME , ..

-I 21udará o regime de excep-
° Congresso aprovou ofi-

i
_

,orasileiras. Ape,ar de tudo Figurou a bebida em ria., foram traIlsportadas para !:eja aquela que não usa
.

1 t t't d d - prossegue o :m'nal - o quarto lugar, com suas no· A reunião da bancada esta capital duzentas e cin- lr.étodos clandestinos paral·l.amen e, a a 1 U. e e opo.- Uap.,ta-o-8V.lador- M Brasil contirlUa dó: copo na venta e seis m:l libras es- pcssedista para êsse .fim qu€nta tolenadas de banha�'1�0 q_ue assumlU o eXI-

b I ·t" d l1ão. ° valor total das com- terlinas, enquanto aqueles deu-se ontem; sob a presi- iniportadas pela COFAP.co n.o debate so re o co.
-

. VI Im� O por CO,·C f � )1'as foi de cinco milhões e eutros produto",. n:gistra- dência do sr. Eurico Sales. Esse produto, que foi ad- democracia de Monroe é a��u�:::�a;aA m:�i�:en��� lIapso cardíaCd �em mil cruzeir:;s. \'am trezentos e trinta, tre- E o resultado foi comunica- quirido na Holanda, será que melhor se adapta à
d 1 C

. -

P I
Essà import3(_�ão é qua- Z(·ntos e três e CfTIto e de- do ao sr. Capanema nos se- imediatamente distribuido formação da vida america-...._ t(.l;na a pe a omlssao er-

, .
-

manf'nte do Congresso, que. RIO, 19 (V.A) _ Viti- :e Idenhca a do ano passa- zpnove mil libras. respecti-; gnintes têrmos: a população através dos na.

c"ntinua em ��são duran-I mado por um colapso car- I do. E' de notar que a maior vampnle. "E' com o maior desva- � postos do Ol:gão citado. (Do Diário de' Noticias)

�el::��::�:d::;:�:��a ��::::��;:�d:��:::� Aqrovado, COm incidentes,-o nosso projeto: colônias
ba, presidente da Comissão que servia no gabinete do ('ARACAS, 19 (U.P.) - Wfõ� e 1 abstenção (Estai '.

ce ,Relações Exteriores e ministro da Aeronáutica, A ComissTt0 Política apro- :lus Unidos;', resolução bra- ac;a p,or l�)cios pacificos, e

I
:'� aplica aos tc-rritórios ob I

--

cn,dor numa recente reu- contava apenas 30 a,nos de V')U, a despeIto de 'cerrada 'i !eira sôbre colônias. ::::1m D cOlilpreensão e aju-- j·�to de Btigio ou reclama- ) lUSO nA CIDADE···
111';'1 realizada pela "Socie- idade, deixando viuva a se- ()j:üsição .:1a Argentina (a- �Jr,ssa poposição reco- da dos p::lÍses extraconti-: C;ã •.) entre p.1í!':es extracO!�·
dade dos Amigos da Gua- nhora Iná CI:UZ e uma fi- poiada �lo Chile, Guate- menila que a autonomia das r:eutais injC:l'essados, além I t.inmtais e algumas Repú- "

tél1�&la". lhinha. rnda e Venezuela), por.15 ('.11ônias 'laS Américas se de e�clarccer que ela não blic'as Americanas .

{'�'"
'.

1��;'''���:4�ii::l, lliU��3��e_�den� ç�n�������
I

=. AT'lO, XL

'1'1
Monroe, dos Estados Uni-' suscítavá,

* *
, l dos, er_n mensagem a� Con- *

" ',,',N. t1. 8� I I,gresso,. expôs um ponto de Isso aconteceu há 130 a-

...........__.� vista de política internacio- nos, mas só agora os Esta-
.�_. -e nal que passou à história dos americanos atentaram

Cri 1...
como a Declaração de Mon- bem para a segunda parte
roe, dividida em dois pon- da Declaração de Monroe, ,/I

tos principais, o primeiro
afirmando' que a extensão

.

Previsão .dotempo até às ao Hemisfério americano
14 horas do dia 2<Y. do sistema colonial da Eu-

Tempo - Instável, com ropa poria, em perigo a paz
cru "as; e .a segurança das Améri-

'Temperatura - Em ligei- cas, e o segundo estabele
,(l decl'mo. cendo que o' sistema políti-
Vente-s _: De Sul a Les- co despótíco.> personificado

...'�(frá novo empréstimo no d f 1 R'te, com r aja as rescas, pe a ussia tsarista e a

Temperaturas C''' Extre- Santa Aliança, não podi.
l'3S

.

,�l' ontem: M{;xima
I
ser extensível ao continen

�4,v :!'.1bima 20,4. . te americano sem as rea-

.. _---_,-

M

OIRE10R ,Rubenl de i
Arruda Ramol ,

-I
I
.'

IEIENTE
OGminlol F.
d. Aquinoj

-

Edição de hoje - 8 página� __ , _
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IncorporaçãO
�O a�ODO . �B Bn1ergenci

PH0.JETOS APRESENTA- monto civil sem provar ter ::'0:::, em parcelas anuais d ...

DOS NA CAMARA vetado nas últimas eleições vinte e. quatro mil cruzeiros.

RIO, 19 (V.A.) - Foram realizadas no municipio em Tais empréstimos serão

apresentados, ante-.ontem, à qUE: são eleitores, Outra pu- feitos mediante "compromis
Mesa da Câmara três pro- niçào consiste em descontar so escrito do estudante e

oetos de autoria do sr. AI- tr inta por cento na impor- avalisado oor pessoa de ido

l)erto Deodato, 'ti.ncia que tem a receber os ne;(lade finaneeira obrigan ..

O prime-iro Incorpora aos J �·f·rventuc'.rios
.

ou credores do-se os signatários a resti:
vencimentos dos servidores da União, inclusive sócios ruir, com juros de 4% a

publicos todos os abonos de de pesoa [uridica, que não nuais, a importância pactua

omergência que lhes foram fizerem aquela prova. da, depois dê formado e co

concedidos pelas leis em ° último projeto autoriza locado o beneficiário, em

vigor. ° segundo estabelece o Govêrno a auxiliar os es- riódicas prestações mensais.

penalidades para os eleito- tudos superiores dos estu- Prevê ainda a referida
-

res faltosos, não permitín- Iantes reconhecidamente f P' oposição que, no caso de

do ao cidadão alienar imó- cobres, mediante o emprés- � ,y aluno . perder qualquer
Vi']. registrar contratos e do- ,,:.!mo pelo Banco do Brasil, ano de estudo, a não ser por

cumentos ou celebrar casa- de cento e vinte mil cruzei- i inotlvo de fôrça maior, não

o Tempo quando em Caracas, apro

v aram' a Recomendação de

Dulles, contrária à infiltra-

Dto
ção do co�unismo interna

cional no continente ame

ricano. As dezessete na-

- Quando é que você,
Udenilda, cumpre a

promessa de demitir o

CeI. Trogilio e o Me-.
deiros dos Santos?

- Já te. disse Volnei,
'

que é no dia 10 de
abril. Logo depois da

eleição n:;. A s s em

bléia!!!

sno seguinte, ficando obri

,5a(10 à devolução da quan-'
f:a recebi la.

substituir regimes e impor
ditaduraS de grupinhos. A

••_ .!••••••_ � �;+, � �..� �..�..� �..� �� �+., !ft.- _.� ..t .. . - � � -
�_ � �� � � �� ��� � .

Um acontecimu'ICl que não pode ficar' f,f'ffi o co- 'consci'ent€mente imbuído das idéias r�publicanas como
mentário de justodl<1uvor.é a reeleiçãdo dOD3r. 'Nfdrêu RaA- O PRESIDENT'E '

10 sr: Nerêu Ramos. Con� iSlSO; pOdde-se dizer que na sua
mos para a presi êlcia da C:"n'ara os eruta os. '

'A uta contra o irl_'ecuperave anti emocrata, q;le nos go-
quase unâni�idade r:íes'�a assembléia po1íti(�a, trabalha- DA CAMARA verna, as fôrças democráticas marcaram uni tento. Com
d� por dissenções d,� pal'tí,:bs (. grupos numerosos, é

. a cumplicidade da Câmara, não se dará um golpe nas'

bastante expressiva .� se'l pwmmciamento s(> traduz instituições, pois não sómenie a figura do seu presiden-
ruma homenagem inê'.luivoca, an ho�em que soube muita felicidade o predomíni� da função polítiea ao Po-

i
te impõe respeito como porque o silT'dl1es fato de o ha,

emprestar ·dignidade à-; funcões, das quais \(.'m há três der Legislativo sôbre sua função 'legislayva, pois, ,se a

I
verem' reeleito Os deputados é uma demonstraçãO, clara.:;I:,os se desincumbindv .1.'0111' d:l'iêlJCÍa eX�(i1p1f:J'. fatura de leis e sobretudo a ap1i('�ção pa::-i;l impedir ::' e insofismável de que estão êles, mais do que nunca;

Nos dois discur30':; ,'_!e pror.11nciou após a eleição, aprovação de leis más ou defeituosas é uma tarefa es' conscientes d�s perigos que nos ameaçam e animados
o sr. Nerêu Ramos me"" l'C\:,; se, como era ele espera' pecífica da Câmara, não �e porle llegar que ela é sobre- do espírito de resistência.
consciente da signific8ç:'O d" plEito e firmr� nos seus

I
tudo um instrumento de vigiWncir. política, 'lima arma

propósitos de sustent\ilc c l€l11e c!é Câmara C'om o pen- de que dispõe o povo para corrigir os excessos e os abu- A escolha acertada que fizeram os repres,entantes
samento voltado para '" s0�:(''':vh;cia e o I'f'v:goramen- : so!" do Poder Executivo. . do 'povo é um atestado de que, mais do que .se costu-,
to das instituições dernocr[Ocas, tão ameaç.l-:1as nos dias, I' Não pode deixar de ser tomada como um aconteci· I ma pensar, eslãbjtodos vigilantes e atentos. Sé a 'algun:;;
que correm.

, I mento alentador .num ambiente �mo o que i'lstalo1,l no dêles. é indiferente a ,sorte do regime, à mainria e à
No ligeiro discuc30 com q.le agradeceu a manifes- 'país, ao regressar ao poder, o sr. Getúlio Varg-as, a ma- coletividade que integram, a" defesa da democracia é

ta'cão espontânea dos jomalistàs credenciu'{cs no Palá- nutenção no pôsto de presidente da Câmara de um po- uma tárela essencial.
ci� Tiradentes, o pr�sideri1e, da C&mara less",Jtou com lítico tão cioso das prerrogativos do Congresso e tão (Do Diário Carioca de 13-3-54)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Cirurgia do Tora" '

,Formado pela' Faculaadé 'z,
Naf :onai de Medicina, Tisio
logista e Tisioltirurgião do

I
"

Hospital Nerêu Ramos
Lurso cié especializaçãe pela
S, N. 'l'. Ex-inter'lo e Ex-a:;
sistente Je Cirurgia do Prof.

Ugo 'Pinheiro Guimarães
(Rio).

C01)S: Felipe Schmidt. 38
- Fone 3801.'

, Atende ,em hora mar('ada..
/." Res: Rua São Jorú �o _

'. � :···F-ôn�e.: 2_3·!l'5. o,,
- I

CLÍNICA DE OLHOS - OUVIDOS _ NARIZ E

J
"

GARGANT�
- do --'-

DR. GUERREI O
M·' 'E....,. I" C O 5 : "

_ I; A Ü V O G A DOS O E S T A D O Chefe do Serviço de Ouvidos _:_ Nariz e Garganta
. -LI , do Hospital de Florianópolis

MÁRIO DE' LARMO I DR. ALFREDO 'DRA. WLADYSLAVA' DR JOSÉ MEDEI- 'H d A�.MINOlf��RAÇí\? A clínica está anentada com os mais modernos'
,

, '

'.

'

! •

�, e açao e Icmas, a ruI' Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇÃO
. i

.: CHEREM I W. MUSSI I nos. VIEIRA ;,/1 5;onselheir.� Mafra, n. 16?' ULTRASON [Tratamento das Sinusites sem operação) ,

- MÉDICO -

, I ' e -- ADVOGADO - �l'el., 3,0?'2 -:" _ex,. Postal; 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento ,auxiliar das sinusites e
CLíNICA DE C\(IANÇAS I CURSO NACIONAL DE

DR ANTÔNIO DIB Caixa Postal 150 - J.taja( � Diretor: RUBENS A. .

inflamações do Nariz e Garganta)
,

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS 'lo
-

I
- Santa Catarina - 'RAMQS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA, (Moderno aparelho,

Doenças .lnternas
- Ex-diretor do Hospital! > )\1USSI -

-----;
----

--� Cereute: DOMINGOS F, DE
.oara Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

CORAÇÃO - FICADO Colônia Sant'Ana. ! - MÉDICOS _ DR.. MARIO LAU·",
. AQ1JINO. '. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos- E'U muitos

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e meu- CIRURGIA-,CL,tNIC,A RINDÚ .Represeniantea. casos são evitadas as operações-das Amigdalas
Tratamento moderno da tais. GE.kAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites

SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- e ra. Ltda,
e inflamações dos Ouvidos) ,

Consultório - Rua Tira, Rua 'I'lradentes n, 9. cial izado das DOENÇAS DE DR. 'CLAUDIO Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
'lentes,'!). Consultas. das 15 às 19I5ENHORAS, com modernos '

BORGES
--,- 1'\0 andar. REFRATOR (Moderno' Aparelho para RECEITA de

HORÁRIO: hOTas., _

.

métodós de diagnósticos e

I
r

,

I Te!. ,: 22-5924 - Rio de (OCULOS)
. .Das 9. às II � das 13 às U: PO�E: 3410. '

tratamento. AD\QGADOS Janeir-o. '. J LAlVIPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de-

horas .Res.: Rua Santos Saraiva, iSULPOSCOPIA _ HISTE- Fôro,..-E'ID geral, Re?urso�
.

Reprejor Lida. I lesões dos Olhos)
.

Tel.: Cons. - 3.415 - Re:;. 54 - Edreito.' IRO ...,,- SALPINCOGRAFIA
í

perante o SUl�remo Trlbllna!: Rua Felire de vliveira. n. INFRA VERMELHO
-'- 2.276 - .Ftor+anópol is. TEL: - 6245. .- METABOLISMO BASAL! Federal t' 'I'ribunal

Federal121
- 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

,

_0'-'_,--, --
., Radiorernplap 01', ondas! de Recursos. Tel.: 32-98n - São Paulo Pulmão e Esofago

.

-, DR. ROMEU BY\STOS' D'l�. MARIO \VEN- curtas-Eletrocoagulação :

- 'J�SCRITómOS ,ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
;: PIRES

'

"DH,aUSEN Raios Ultra Yioleta e I ... fra _FlorianÓpolis .-:-:. �difíci� I Na Capítal
. ,Belo· Horizonte

,

..

"

ClíNICA MÉDICA DE )vel"melho. São Jorge, rua Trajano, 1� Ano Cr$ l70.()O 'Lesuiênci« _ Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365- MEDICO _ ,

.

C I" I T' 1 1° andar sala 1 Q t C III!' 9000,
..

' .

n Hos it al ADULTOS E CRIANÇAS
. onsu tórío : tua rajano,

,'-.
'--:- '. .. ..r;m,êS,l"e •••• I"W ., Consultas - pela manhã no Hospital - A tardeCom prútica � P

I -.

ltó R J
- 'fi I, 10 andar - Edifício do RIO de Janeiro - Edifício No Interior das 2 horas em diante no ConsultórioSão Francisco de A�s:s e llap'�tons1lro 01'10'1'-1' l\lfuu7690ao IÚoi�tepii)

. -" Em'ba Gato. Avenid� Antô-
. no (;1'$ 20000'

-

" t C d RI de 111 o _ e '.L -, ' • ,

'"
.. • • • J , '

Izsanea J��:ll': (I. Co�sult�s: Da� 4'às 6'ho- _Eal'ário': Das 9 às 12

ho-1niO_carlos
207
= saia _�008. Seme�ti'e , �l'$ 110,00 I .'

CLiNfCA GERAL DE ras.." .

./ ���s _ ?�. l\�USS,I. _.- DR. .CLARNO G. �n�H:clOs mediante con-

N
·

M t' C IADULTOS E CRIANÇAS ,r;,�sldencla: Rua Esteves
f, D�� LJ as 18 h01as/ Dla.,

.

,
trato.

.. . _ . aVlo- 0- Dr « ar
C I·· A G túli I·JunlOr

45 Tel 2812 ,l\W,-SI. GALLETrI Os or rgma ts, mesmo nao '
-

.

onsu tono: v. e II 10 ,....
." .

. _. _

y • � 2 _ B'IGUAÇÚ IResldencla: Avenida Trom- - ADVuGADO _ publicados, nao serao devol- -,

\ alg�:s: , d Q'. ,OLHOS
- OUVIDOS � powsky, 84. Rua Vitor Meírelles, 60. vide- RAPIDEZ - CONFORTO - SEGUHANÇA

t.�:I�?·r_::� sdea�u�:os eàs UI�l; N.ÚUZ E GARGANTA ! ----0'0 NEWT'ON FONE: 2.468. A. direção �ão se. respo�- Jiage;}s entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRO
as eu s, s,

I
n.

" _ FlorianópoUs _ sabillza pelos conceitos erm-: Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-
hor�s.. A, •

. -. •
- - n'ÁVILA í.idcs nos artigos assinados. bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-Hesidência: Rua Fehpe,' DR. JÚLIO 'DÓIN, CIRURGIA GERAL I __....._ ...._ . ......,...,....... �

mos apenas para movimento de passageiros.
Schmidt, 23 - 2° andar,

VIEIRA- Doenças' de Senhoras _ �
.

rarmacías As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
apt. 1 ::7' Tel. 3.0.02.. I

. Proctologia.:-. Eletr!cidadt' 'I ." .

'_ , 1)1'ejudicurão o horário de chegada no RIO (IdaJ e

-C-,' '. "
. 'ESPECIALISTA EM DOEN- MedIca

" I
D .ormaçoe" de Plantão SANTOS (Volta)

· .DR., �'VALMOR zo-
ÇAS DOS OLHOS, OUVI- C�nsultório:.Rua Vitor • - 7 Domingo _ Farmácia

ITINERARIO
1('J1' G "ReI '-' T f I u.els Tabela de saídas previstas para o mês de Março:m.ER .l1 !1" DOS, NARIZ E GARGANTA I

Meireles n. 28 - ete one:
Esperança _ Rua Censo-

D_ploma(lo pela Faculdade Ex-Assistente na Policlínica

f
3307., ,I . f

Nacienal de Medicina 98 G��al do Rio de J�neiro: na Co?sultas:. Das 15 horas
I

O leitor �Dcontra�8� nã
lheiro Ma ra.

,

Universidade do Brasil Caixa de, Aposentaderta t' �m dl,�n.te. . _. ,ta eoluna, mformaçflt'riI que
13 Sábado (tarde):

Ex-interno por concurso' da Pensões .da Leopol!li� Ral- Res'idência : Rua Vldal· necessita. diAriament.e t df Fa'rmácia da-Fé - Rua Fe-I- l\1atê!�jdade.Escola Iwaye 110 Hospital São João Ramos -'- Telefone 3.422. imediato: �

,

Ijipe Schmidt.
'

· t:Sel'v,iço � �q Pr,of. Octávio Batista da Lagoa.
DR. SAMUEL-'

- <' -.,.

14 DOIningo - Farmácial
, Rodrigues Lima) çurso' no Departamento Na-

'. JORNAIS, 'l'eldon. da Fé _ Rua Felipe" SchEx-intérno do Serviro de cional �e Saúde FONSECA'" 02'
.

-" O E!ltado 3. � 'r" dtCit'ul'gia do Hospital ' Consulta& dIariamente das CIRURGIÃO DENTISTA A G t 265ti
fil .

,

2 h
' aze a . -. ....

20 Sábado (tarde) _I. A. P. E. T. C., do Rio de lO as 1 oras. _;ol1sultório e Residência: Diário! da 'farde a.57!! I Hora'rl'o .lA "a--lda'. ..J ,.. ". •

24 h;' JaneiJ'o, 3as. e 5as. feiras de 15 à� Ru-a E'ernando Machado, 5. Diário' da M'anhl .. 2.463 Farmácia Moderna ___:. Eua u.o;: u '.le "pohs., as oras
, -- )\léqic(, dó Hospital de às 18 hor,as. Clínica Geral ..,- Cil'ul'g'ia :\ V 'd d

..

2.0U J
'_

p' t I do Hio. às 7 horas .

,

.. " " Caridade Atende no Hospital d-e Bucal Dentaduras _ Pontes
� er a. e oao ln�., . .

Para mais informações dirijam-se à
-

,,"i1 �O;'R'N�"".AS.-'DE· SENHORAS Cáridade,-de 8 às 10 horas. [",prensa Oficiai ..• 2.68)1 21 Dommgo - Farmacla EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE,U ri '-" . \Ióveis e fixas. JI,Ç}sPlTAIS n.i> d R J
_

p'
.

- PARTOS-OPERAÇÕES Consultório: Rua Vitol' Raio X e I_nfra-vermeJJlO. j G_" C'llridade:,
lAo ema - ua ,oao m- I

I'on�: Hüa João Pinto n 16 Meireles, esquin'a coni Sal- ''-IORA-'RIO D da a (p' d)
,

2.14 tn Rua: Deodoro - Caixa Póstal n. 92 - Telefone: 2.212'

,
. . �.: .e segun

" rot'e or '. ',' ...

'I'
,

-das 16,00 às' 18,00 danha Marinho. .,ext�-feira das 10 às 12 ho- (H'ortaria) ! .. 2.036 27 Sábado (tarde)
h Residência: Travessa' "

14' 18 h �,oras.
,. . ras, e' das as oras. Nerêu RamGiI �.831 Farmácia Santo Antônio �

Pela manhã atendt' f,,_ Urussànga 2. ',- D 8'''0' 12 h aos M.'t·t 3 15� ,
" as ,i) as ,oras

II
I ar ... ' .. ' . . . . . . / Rua João Pinto .

.� diàriamente no Uos- '"Apt. 102.,

I sábados. '. . São Se.bastiAo (Casa
Pit.al de Caridade. -,---, , '

'

'd S "d )'
'

3 15� 28 Domingo - Farm�einDR. VIDAL ·DR. ',VIB CREREM oe �u e .... ,. . .•1

Residência:
.

,

,'. ..' '_ � MaternIdade Doutor Santo Antônio - Rua João
Hua: General Bittencourt CLINIGA DE CRJANÇAS I ADVOGADO Carlos Corrta ...

'

�.121 Pinto.
n. 101. ,CONSULTÓRIO :-' Feli- , ,Causas cíveis, comerciais, ,CHAMADAS UR· . I O sei'viço noturno será
Telefone: 2.692.> I' pe Schmidt, '38. ,criminaiS e trabalhistas. GENTES

, !O.SI"'! efetuado pelas farmácias
I_'._' CONSULTAS -- Oa's 4 "

Consultas populares COl'P.o de Bombtir08.� ..

S A
A • Flor'l'a'nópoll'S Itajaf - JOl'nvl'I'le ..;_ Curl'tl-ba------- .

I Moderna, anto nton.lO e"l. �!,��,(, __''''''"._''�:'ii!i'�.."�'.,,,,_., ,.

'

- DR. 'ARMANDO VA� �s 6 horas. .. Rua Nunes. Machado, ,17 Servlç� Luz (Recla·
.

• ""='
.....

_""",-"" �

., . ' maçoes) 2.4041 No_turn�, situad�s às ruas

A"
.

-

nua Deodoro esquina daLÉRIO DE ASSIS Residência: Tenente' Sil- (esq. Tiradentes) - sobra- Polícia (Sal�'C�;';i�:' Joao Pmto e Trajano. I genCla: Rua Tenent.e Silveira
- MÉDICO - ,.", veira, 130 ..

.

dp - sala 3. sário) .. 2.038 A presente tabel,a não,po: I, _
Dos Serviças de CJínica In- 1 . FONE - 3.165. .,: Polícia (Gab. D�le·' I d

'
.

I I DR H E N R I QUE .
derá ser a tera a se\ll pre,-

C S
-

V·' d P
,

Ifantil da Assistência .l\Iuni- •
. �ado) 2594 '

urco ao lCIJ nle e au acipal e Hospital de Cat_:idade .' ._., PRISCO PARAISO COMPANHIAS DE
•

via autorização dêste De-'�
,

'" .

"

.

.

CLíNICA MiDJCA DE . DR, ANTÔNIO MO- _. TRANSPORTE partamento. --.... I C�rso primário - Equiparado aos grupos esc0h-
CRIANÇAS E .ADULTOS j NIZ DE ARÀGÃO. MÉDICO

AJ1:REO ,res - Diretora:' EUDORA SCHAEFER - MEYER _

- Altlrgla - I . Operações Doenças TAC 3.701 Iseola plimilria 1- abertura das aulas: 4 de márço - início da matricu-
Consultórjo: Rua Nunes' 'C'IRURGIA TREUMA'rO, de Senhoras - Clínica de, Cl'uzeiro do Sul. � •.550a��.I. Id',entl.SJt'a- _

ia: 10 de fevereiro, das 9, às Ir _ Rua: Visconde de
Ma?hado, 7 _ ConscrItas das

'LOGIA,
- Adultps':'

- Panair , o> -
- 11 ,.

'

'i O�ro pr,:t�.'_"l..�.3 ,-15Ras .1d��h?r�sR· M h J Odopedia' -'Curso/ de Espec�alisaç;b Vari�, -:'., 2,32.,

I Mqtrículas Abertas I _'
.. ,__ _ _

--__,..----'-----------
Gu i�;r�:�I�._ 1�one�r�J8�. 'l��Ori.SÚltóÍ'i-o: 'João Pinto, no H<_>spital dú� _8ervidor('s �:��e ��.r��. : : : : : : :: �::� Cjrsos: Primário e Aã- • I "

.

do Estado S di Q 500 missão.Das 15 às 17·'diàriamente. can nava......... ••

DR.. I. LOBATO Menos aos Sá!>ados (Sel'viço 01) Prof. Marlr..- HO�:tIS Rua Visconde de Ouro
R B"

.

13'" no de An:dradf') Lux .. .. .. .. . • .... 2,021 Pr to 75
O

es. :. ocalUva. ii.

2.276 e, .

,FILH 'Fone: - 2.714'." Cl)nsulttts.....,... Pela manhã �a&,e.tlc .. "

•••..•.•. 14�I'
,__-----------·

'Doenç�s do apare'ho,re'spi- ..................----�--- H' 1 d
- C' 'd d Metropol. .. • .. ... ..

R,.ADITOUGRBEAr�Ft�I'A��EORS"AED'·"'I·OS'- 'I ,C" ·'·.�-T·',. E nOA ,o:;��:, edasarll;'3�hs,' I �:c���a .. : : : : : : : :: ::!!�
. N 1 .

em diante no consultório, C�Dtral .•... , . . . .. 2,"'!
,.' COPIA DOS PULMõES -

_ tI Rua Nu�es Machado 17, Estrela &.371
Ideal �•.&5�

,� Esql!.na de_ Tiradentes. Te:. ESTREiTO :.:
' --

2,766. • Uísque ..

,;0 ••
- -.::

.. ""
.

, ,

'

Hoeocke)

- IDA VOLTA

Fpolis ltajaí Rio Santos

'o

"
J 23/3 24/3

4/4,27/3 29/3

Viagem (tom segurança,-

,

e� 'ra:pidez'
80 NOS CONFORTAVEIS �ICRO�ONIBUS DO

-8APIDO {(SDL-BRASILEIRO»

C.i:I:_ Postal, 45,

}I'lorianõ"olis
Santa ,Ca'adna_

Port,a
BAR E SORVETÊRrA

AMERICA�A
Vende-se o Bar e Sorve

teri-p Americana sito à Rua

Saldanha Marinho n. 13,
�difício' Machado. Tratar I -

;;"0 loc�l' com o sr. Umberto!
'

.

;iV!achado, o qual. explicará
'

,tillMi_iiiiMl ,\, motivo da venda. ,I -----.-----.0 .. -.

-_._-- ._-;-\._ .. , :�--___,_-
------__.;;.__..,.----------

.

-,

,."..
'fONU..ua .aa c.u.".II04Ht ..

ru.tClU...... PROSEIIllA8 -......._,
•.....a ,_

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

/

CUrSO' '«�ão
�.

José"
CI,/RlTIM

.

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

Vende-,e
CASA com. seis quartos,

sala de jantar e copa,
Tratar à Rua Almirante,

"

Alvim, 7 dãs 14 às 15 horas

.

i ,Agência
\

d'e
Besi(lênciá - La

,

'4:' ,

LOt�� •.

,

.

Diretora: Prófessora MARIA MApALENA DE

_/' MOURA FERRO
'o

CUTSO. cOTTespon�erÍte, aos Grupos EscolaTes
Pr.epará alunos para os 'exames de admissão aos

'Ginásios.
Professora dos '1° e 2° anos -'- Sra. Alaide Sardá

r,O bncilla�e

.Amorim. ,

Professora dos 3°, 4° anos e Curso Médio - Sra.
Maria Madalena de Moura Ferro.-

A matrícula acha-se aberta do dia 10 de fevereiro
'em diante de � às 11,30 à rüa Saldanha Marinho, 34,
todos os dias úteis.

,;{o.

Início das aulas. Dia 4 de março.
Telefone _ �.737.

CASA :M:ISCELANIA distri•.

buidol'a dos Rádiós R.C.A .

.vilol', Valvulas e Discos.
.

Hlia ronst'lheiro Mafra.

r'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. .�. . ��'Edllal ILOTERIA DO
,.�

teria do Estado foram pa

I EDITAL DE LEILÁO, gos os seguintes' prêmios.

� COM O PRAZO DE VIN- maiores: Ao snr. ,:fIelm�th
I TE DIAS.' .Lorenz, 'resia�ri:J;e em Blu-

I '

menau, 10 áé�irnos do bi-
t' O Dout�r Clov�s .

AY?'es Ilhete 7591 prerríiados côm

Gama, JU!Z de Direito da 200 mil eruzeirês extracão

Coma:;,c'a de Tijupas_, do ES-, do-dia 18 de; ��f�reiro �p.;
t,a��. ele Somt« Catarina, na "cinco decimosj,�lhete 88,55

forma da' lei, etc. ..' com 15 mil �l-tizeiros ao

o ESTADO �l�rian�p_o�is, Sábado, 20 de Marco dê 1954
� ,_�.

.a
_

_r

3

('�O-.;;;:::Y
'NO LAR E ,NÁ SOCIEDADE

,I

A TECEDEIRA DE SONHOS,
,

'

Eduardo V. Simões

Esta minha tristeza de poétà
N50 veio à toa, nem à' toa existe:

Há sempre uma razão, por mais secreta;
Na maneira de ser do poeta triste.

'

É [usto que o sorriso, lança êm riste,
A teus lábios aflore, é justo. A inquieta
Ansiedade que nos consome insiste

'

Sempre em se revelar mais indiscreta, ..

Sei que não crês, sei que duvidas, sei

_Que me julgas um pobre sonhador
Loquaz, que quando menos mente finge.

E tudo isso parque, mendigo e rei,
• Preferi sentir, como sinto, a dôr
De amar, como amo, o teu _amôr de

- ANIVERSÁRIOS:

-'---------.....;..\-'......--�---

LlRI TERIS tLUBE
EDITAL N, 1

A Diretoria do Lira Tenis Clube torna público para
° conhecimento doS: interessados que receberá propos

, tas para arrendamento do BAR e RESTAURANT. As

propostas deverão ser apresentadas ao Tesoureiro do

Clube, Sr.' Danubio Mello, .até o dia 31 do corrente.

Fica a critério da Bü'etcrla a acr itacâo ou não

propostas apresentadas.
' "

Floríanópolis, 19 de,Março de 1954:
A DIRETORIA

Par-tícípaçào
Aldo Humelino Ribeiro e Senhora, par

ticipam aos parentes e pessôas amigas o nas

cimento' de seu primogênito ALDO, ocorrido
dia 11 do corrente; na maternidade r».. "Car-
los Corloêit" °

-

Fpolis., 11-3-54

,

Novena de Nossa Senhora
,do'Sagrado Coração
Dia 20 do corrente; sábado, novamente

.será realizada essa poderosa 'devoção, rezada
logo após á Missa das 6 horas, na Capela do
Asilo de Orfãs, exceto aos domingos, que a··

companhará o horário da Benção do Santís

simo, às 4 horas (ta tarde.
A Comissão

.. Me'cânicos'
PRECISA-SE NO ESTALEIRO ARATACA.

TELEFONES - 2.266 ou 2.212.

SABADO .: DIA 20!
'Finalmente nesta capital '

ARAINHA DO RADIO .

"MARLENE"
--e--

LUIZ DELFINO
Aprestantando um grande e selecionado espetáculo

para seus milhares de fans!
- UNICO ESPETÁCULO _'_

comerçiante, residente em

Porto Alegre; um decimo

do bilhete 7313 com 10 mil

0-
-I

cruzeiros ao snr: Miguel'
.

'I·n e'm a sRomão Faria, comerciário,
" ,

'

,
"�

.

,

.

resídenterem Florianópolis; "
dois decimos do mesmo bi- ,

lhete ao sr. João Francisco' I

,20 DE MARÇO

�ITZ

'snr. Manoel Luiz Pereira,'

,e

f3LfVl2IA
Estreito

As·4 1/2hs. fDana ANDREWS-_ S�I-
As 5 e 8hs.·

san HAYWARD -:- Patrl- David NIVEN Ver]

cia,ROE em:
ELLEN --" Ceaar : ROME-

F.(\IXAO SELVAGEM RO em:

No programa:
Ó MUNI)O A SEPS PÉS
No progralrl�:"Nc ticias da Semana. Nae :

Preços: 7,60 _ 3,50 C'ne Jornal. Nac.

Imp. até 10" anos. Preços: 7,óo - 3,50 .»:

As 8hs. Creanças maiores de f.í

Grandioso Espetáculo 11<- RUOS poderão r.r.trar la

Palco e "I'éla: sessão de.. 5 herai,

Na ��:� ANDREWS,'pa.l!', ti ('"III!Susan HAYWARD - ----.

r
'''P!IO, faleceu a Rainha D.

\ü' ia ,I, d'2 Po�tug'ú�1�' 'q�e
vera com a Familia Real,

tricia ROE�em:"
PAIXÃO SELVAGEM
No Palco:
A rainha do -Rád;,o:

MARLENE

e

LUIZ DELFINO!
Apresentando un grande

-spetáculo para seus milha;'.

res de' fans.
'JN; pr�gf'a�ã�

�- .....�

,

,

Noticias da Semana; Naç
Preçó'"'únlcó: c-s 25,00
Imp,' àté 14 anos.

'

As ,8 hs.

\\\)
POLVILHO

!iJs

ANTISSÊ PTICO
l'1 ' ,GRANADO e.

r�e' , o�\)�'1/8$ Suores \t\�
Data supra. 'O E�crivão:

Ge1'cy elos A11:j08
cons-

bra-

�ompra, conserta e. 're

forma-se GELADEIRAS.'
Fone 2088 - R� Arau

jo Figuerédo, 6.

As 8':i!hs.
Dana ANDREWS

I
Susan HAYWARD _:_ Pa- "-

tricia ROE em: '

,

,PAIXÃO SELVAGEM

No programa:
X.,ncias da, St'�l,l�na. Nac
] !rt cos: 7,ti} - 3 50

-� , .

Imp.Iaté 14 anos.

,- As<, Shs,
Brian DONlEVY em:

ViljI CASO DIZ RCNRA
No programa:
Atual. Atlantida. Nac.

?rt çcs: 6,2, . - 3,50
Imp. até 14 anos.

\

ENPREGADA
Empregada doméstica

Precisa-se de duas" na "1-
LA NAVAL' (Pedra Grau

,'€), casa n. 8

Ur-lét quI'!
-

Feliciano
,

�\lvnes, Pires > n. 14

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, de
-

O .STAJ)(.}
�.=-----;':�!'�-.��

, .

i

1
•

, :
. I-1·' •

••
-� •••

"

A·EVANCHE TARDE
; . NOVO C01;'EJO ENTRÉAvAl E ATLÉTICO SERA' EFETUADO HOJE A' TARDE NO' ESTÁDIO DA F.C.F. FOI d QUE DECIDI-

I·� .'RAJ.\tI OS RESPONSÁV_ "PELOS DOIS CLUBES MOMENTOS ANTES DO INICIO DO JOGO DE ANTE-ONTEM. CONFIRMA

.•
.: !tA' O "LEÃO" SUA VITO'RIA OlJ O "TIG RE" CONSEGUIRA' A DESFORRA? ASSI S�AlVI AO JOGO.DE HOJE QUE PROMETE

•
.

'REVESTIR-SE DE BRILHO E SENSACIONALISMO!

• I

,.

I � "

'L I
:.

/

.� '.ai_'

Avaí p\o:�--·3· X·"a
O amistoso de ante-ontem, à noite, que marcou a

lrierrot3d�
oiAtIético noseu primeiro encon- vilhas, A seguir Amorim, cobrando uma falta mandou ��),-,<'_(J_,_

estréia do Atlético no corrente ano, não foi propriamen- ,

.'
_.

•

()' bA
".

.

a pelota ao travessão. .

I
-.

te um grande jogo. Todavia, agradou em cheio à assis- -.
.ro em 54 _. Rodrigues 2., LIS (la, ErICO e! O empate não tardou. O novato E'rico, recebendo CLASSIFICADA A

tê�cia' presente, .pela movimentação e ard�rosidade dos Sombra, os autores dos tentos - Empate na "a p�lo�a, in�eligentement� .pa.ssou por toda a defes.a '

TURQUIA _

.

dois bandos, o que fez com que as duas cidadelas pas- .

. preliminar
- avaiana e atirou com perrcia Igualando a contagem. MI-"

'

sas�m por .grande perigo, obrigando os dois guardiões I' nutos depois estremeceu o arco "azzurra" atingido por
.

a defenderem. com arrojo e tenacidade, afim de evitar' um pelotaço 'de Sombra. ,
Em Roma, dia 17, de-

maior número de goals, pois os dois ataques embora com lI! lutador do princípio' ao fim e merecia um marcador Lauro cobrando com maestria um

e.scanteio, enviou ,fro�taram-se os seleciona-
poucos pontos fracos estavam numa noite inspirada. .gual, Embora se admita que técnicamerrte o Avaí se a esfera a Sombra que em bonita cabeçada desempatou. dos-da T . rí e .da Espa-TA b I f

.. _

h d ibi Ih tid urqu a

I
res o as oram atingir os traves�oes, c uta as por eXI lU me oro

'. -.
a par I a.

\ -

h
. .

Amorim, Sombra e Fernando. .

I Rodrigues inaugurou o escore de cabeça logo nos I Na altura dos 4;0 minutos atacam os campeões da n ,'3., finalizando o prélio'
. O resultado de três tentos a dois favorável ao Avaí primeiros minutos, bem servido que foi' por Bolão. 'Os cidade; Lísbôa chuta, Soncini falha e a peleja é nova- com um empate de 2 x 2,

não refletiu o que foi'o prélio. O Atlético foi ardoroso � dois jovens dianteiros estão se entendendo às mil mara- � mente empatada. Sobre este goals protestaram os tri> resultado que eliminou os

"

..

colores, alegando que à bola não havia transposto a li- espanhois e classificou os

..�" -,' ...... _'..
nha ��r��i�� o primeiro período.

turcos para as finais da'
FEDERAçÃO CArrARINENSE DE ·EM RI�MO ACELERADO AS OBRAS DO

, .

Aos 12 minutos da e�apa final surgiu o tento da

vi-I
Copa do Mundo, na Suiça.

ESTÁDIO DO PAULA RAMOS tona; marcado por Rodrigues que recebeu em excelen-
."�'.

O
- tes condições de Bolão.

.

-��---�----
. B CHAS l� BOLf\O , O jogo prossegue e Fernando chuta na trave para II \

Vão bem adiantados as' Gruta de Nossa Senhora de s-:

, minutos depois Waldir salvar espetacularmente o arco BOTAFOGO X
Em reunião do C6nsdho Administrativo, Conse-' obms do estádio do, Paula Lourdes e, a julgar pelos quando Tatú já .estava vencido.

.

lho Fiscal e representantes de Clubes "da F.C.B.E., aos I Ramos, foi o que J1�S decla- esforços conjugados dos Quasi ao terminar o jogo houve troca de ponta-pés FLAME�GO,
(15) quinze dias do mes de Março de' um mil !10VeeEn- rou o esportista .I'Liberato dl� igentes e associados pau- entre Cazuza e Duarte, sendo ambos expulsos da cancha. 3a. FEIRA
tos e cinquenta e quatro, ficou resolvido: 1 Carioni, esforcado presi- Iaínos, será UITl dos mais Resultado final: Avaí 3 x Atlético 2.

_ Aprovar a ata da sessã� al1_:terior. I (lente da Comisl'ã� Pró I belos de Santa Catarina, o! Em pagamento da trans-
_ Constar em ata por indicação do sr. Presrdente.j j. _

,

I
'

."
OS MELHORES

, um voto de louvor a A.A. Barriga Verde, que tão gen- Construção da praça de es- que VIra de encontro a ve-, Ierência do - zagueiro Mari-

tilmente tem cedido os seus salões' para as reuniões da
I nortés do trlcolor praiano, .lha aspiração dós esportis- Sa�ientaram-�e na equipe v�nc.edor�: Manara, que II Ilho, o Flamengo enfrenta-

F,C.B.B., assim como, ter\.contribuído cem por cento pa- ,�düintando que. tudo está tas do glorioso clube pre-
OI a figura dO�ll1ante _

da peleJ�; o trio atacante for- rã o Botafogo na' próxima
ra o bom-desempenho, nas comemorações da entrega. sendo feito para completá- sidido pelo dr, Romeu Se- mI.ado por Am�rIm, B�lao e Rodrrg�es, o zagueiro W�l� terca-feira, notEstãdio do
dos Troféus e Medalhas.Idos Torneios Espiridíão Amin : Ir e o arqueiro Tatu. Danda, Nede e Barbato satis-

� .

e Campeonato oficial de 1933.
;() no próximo ano, possí- bastião Neves. :atórios; Lisbôa, em plano regular _e Olney e Duarte Maracanã.

-·.LCdnstéú; em ata um voto de 10UVOl" a �odus os
velmente no dia 15 de de- Iracos.

,

componentes da F.C.E.B. pela cooperação -durante todo 'lembro) 'data da fundação
I

Na reunião de segunda-. No VEncido também gostamos do trio atacante Fer-
o a'!l0 de '1953� augurando que está cooperação perdure' d') querido grêmio cam- Ieira última, na presença nando, E'rico ,e Sombra, sem dúvida três grandes peri- I
por todo o sempre.

. peão de 46 e.47. , dos diretores rlo Paula Ra- :�os. Soncini, Lauro, Morací e Abelardo, bons. Os res- SEGUIU PARA A
_ Tomar' conhecimento do ofício recebido do Co- .

,.. ,
tantes com altos e baixos. EUROPA O OLARIA'

queiros Praia Clube, participando. a .inscriçâo da ElilUi-,· ,,:omu t�os �abem, o es- mos, o sr; Liberato Carioni

pe BYG BOY, para o Torneio Extra de BQlã3 In1:e1'- tádío do Paula Ramos es- apresentou contas das ati-

Grupos (Equipes), a ter início. em 20 do corrente. tá situado em magnífico vidades da Comissão de no- ·A delegação
_ Tomar conhecimento do ofício recebido da . E- terreno no distrito da Trm- vembro de 1952 a dezembro '0 dirigente da partida foi o sr. Wilson Santos, de 2:nbarcoti ante-ontem para

quipe Dragões da Ilha, participando a sua inclusão' no Blumenau, que cumpriu atuação regular.
Torneio Extra. / dar'o a pouco,; nletros da .d� lH53, sel)do aprovadas. \';'. _

a Europa, onqe realizará

_ Tomar conhecimento do· ofício rec�bido da Soco � < �

, OS QUADROS um3 t�mporada, permane-

Carn. Granad€iros da Ilha, pedindo inscrição das Equi- \ cendo fóra do BraEil pelo
pes José Lisbôa e Chevrolet, para o Torneio Extra, a-

. ELEITO 'O SR_. ORLANDO Cl\RIONÍ
AVAl _ Tatú, Waldir e Danda; Barbato, Manara, ,e"paço de dois meses� Sa-

gradecendo os votos augurados no mesmo. .

e 01ney (Amorim); Duarte, Amorim ( Néde), Bolão b I 1-- b
...;_ Registrar de acôrdo com o pedido verbal do Sr, Sf:gunda-feira passada, grê"liÍo da:s trêo.; cores.

. Rodrigues e Lisbôa.
'

. e-se que o c u Je <;lriri vi-
Dr. Augusto Kiel, represrntante da S. A. F: o Grupo _,;üb � presidência do dr. Ro- Venceu a ch�pa encabe- ATLE'TICO _ Soncini, Abelardo (' Juca; Morací

sitélrá. também países da

Gatiara, pertencente aquela Sóciedade. mel; SEbastião Neves, este- çada feIo eS{.icrt:sta Orlan: (Faisca), Frederico (Morací) e Cazuzrl; Hercílio (Lau-. América Central.
R g' t 'a I t f d'd b 1 - rinho)", Fernando, E'rico, Sombra e L"uro._ e IS rar Io'ua men e con orme pe I o ver a

.

ve reunida ii d�retoria do dl\ Caric;mi _'11 ,e uma vez
do sr. ,Apo}onio If Gonz�ga, Diretor Esportivo da �A, .A. 1'> ]. R'

.

B
.'

V' d T'" E tE' Z'
�.au a amos ':lHe .,tratou mais conquis4a a SImpatia e

arnga er e, pa_ra ,o-- ornelO x ra, as qUlpes "Ig ,.
".

Zag e Dragões da Ilha, pél"tencentes aquela Sociertad�; ,V?rlOS assunbs de grande
_ Registrar na F.C.E.B. os pedidos de registroS.. dos: ';uportància, P;:lÍl e os qunis

srs. Adoacyr Schimt, Nlario Mazzola e Pedro �SÍ<J�a, "f.'leicão do Cor. �elho Deli
podendo os mesmos tomarem parte nas,competições a b': elegera' n'a

1· d d d
. f'rabvo que

serem rea Iza as a partir esta ata.
_ Comunicar a todos os Clubes que o sorteio para prox.ma segt;.nchAeira- a

o Torneio Inicio, foi o seguinte: [',l'va diretorh (..lc simpático famoi"a agl'emiação.
1 partida _;_ Big, Boy x Gatiara
2 partida _ José Lisbôa x Chevrolet
3 partida _ Zig Zag x Dragões da Ilha

. _ Marcar o h.orário de 19,30 horas do dia 20 ·h'
corrente, para a realização do Torneio Início, nas can

chãs da Sociedade Atiradores Fpolis.
_ Requisitar a partir' das 19 horas do dia 20 do

corrente as canchas da Sociedade de Atiradores de Flo
rianópolis, para a realização do Torneio Início do Extra
de Bolão '.;._ Inter-Grupos.

_:. Marcar para o dia 22: do corrénte a primeira "ro
dada" do Torneio J<;xtra, req.1;�i:sitando a partir das 19,30
horas as canchas da SOCo Carn. Granad. da Ilha e Co
queiros Praia Clube, para a 'r�alização das partidas en

tre as Equipes _ José Lisbôa tl Chevrolet e Big �oy x

Gatiara, respectivamente, indicando. as seguintes auto
ridades, para a cancha do Granadeiros sr. MAJOR
MAURICIO SPÁLDING DE SOUZA· e ,para 'a 'càncha
do Coqueiros Praia Clube o s�·. HE'blO MONTEIRO...

_ Chamar mais uma vez a atenção dos Clubes,que
sómente poder.ão participar do Torneio Extra de BolãQ
Inter-Clupes, inc.Iusive Torneio Início, as Eq1,lipes, c.uj,as
Sociedades estejam quites com a su.a anuidade junto â
Federacão. .

"". Outrossim av:s'l 'éos ',·sr�;·
_ 'Convocar para o próximo dia 26 do corrtú�te,

com início ás 19,30 horas, nos salõea da' A.A. Barrigll '''!E� AS�IM QUE SE DÉSTRpI UM JOGA�,
Verde, uma ASSEMBLE'IA GERAL '(;le todos osmeÍn- T DOn. AINDA MQ.ÇO,

"

,
'.

'

bros da Federação, inclusive -representantes -de Clube.,;' .. J.

os quais deverão virEm munidos dos poderes autorga�,
.

RIO, 19· (V.A.) ---:- Z'ezé _ v}ocê não' está .machu-
dos pelas respectivas Sociedadés. - Moreira estava meio irrita- cado ·cbisa nenhuma. E vai

_ A Assembléia Geral constara da .,Seguinte ordem do com as m'aniféstações 'j�ga� �ontJ:a � Paraguai.
elo elia: _. Prestação de Coptás pelo, 's--l.. TEsoureir,o e da torcida. Houve apupos E r�smun�an"âo:
parecer do Conselho !fiscal. ",' """'. - .�'. ..�. , 'a Humberto e o d 'i

EI
. _

d P 'd t' V· P 'd t
.

C prepara 01'
_ eIçao o. resI, e11 e, '. ICe., l:"�Sl en e,' ons",: _ '. "'.

lho Técnico, Conselho de Julgamento_i<6 Conselho EiscaL l1:ao� gostou,. tanto. maIS El assim que' se des- ------.-.--.,

-_ Espedir.a todos os Cl�bes, assim éomo, faz4;t .j>U- quando, ri� ves�}�rio, o JO- b:gi ufu"jõgatlor ainda mo- JOGARA' ,NA ARGENTINA O SANTOS
blicar nos jornais e Rádio a Tabela do· Campeonato·'Ex-- \iem atacante "chorou" di ... ,;o.iV;iiam sem qU5,llquer ra- A equipe do Santos, da I corrente em Buenos Aires,
tra de �olã?' Ir:ter-Grupos., , >. >,

/
,1 zend� qu�:·<,tlãQ":mais 'joga- ';Zão. EJ mesmo que tivessem

'd d t"'" .
frente ao Gimnasia 4 Esgri-Florlanopobs, Em 15 de Março 'de 1954 . ". -

-

J;"
. '.. ,.-.

,.

I
r
..

'

. '_; .'

I
Cl a e por uarra, Jogara nos

p/Federação Catarinense d� B6chas e ·Bolão .. ". lia: POl� �s�a�� m.a�huca-. uao podiam s� n:aniiestar,
.'

II ma e San Lorenzo, respec-

Egon Olinger � 1.0' Secrdárió c - do. Zez.e a ISSO respondeu: mim treino,
L

próximos dias 21 e 28 do tivamente.

E.spo �·t
........................

•

vo'I

o
:-- -

�
I

O JUIZ
do Olaria

. UOJE O INICIO DO SUL-AMERICANO DE
NATAÇÃO

-

PRELIMINAR
a confiariça .-l.a ::.umerosa

.fa'l1íJja paulaína relos seus A pre'uminar teve como adversários os quad:::'os se
cundários dos mesmos clubes, terminand0 ·com um justo
empate de três, tentos.
, _ � .

� PARA AQUELES QUE
. DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIÂ

reai,:; cotes de ccração e- es

pí.a:'to (.\ pelo e; e.�forços 'que
[;::'111 dispel1d:<1Q em prol da

NOTÀ DO CLUBE ATLÉTICO
CATARINENSE

.

Na excelente _l>isc:ina do Argentina inesplicavelmen-
:st�t�io do Pacaembú, em : te desistiu de dis[, Lltar
S� " Paulo, será iniciado hó- I

.

.e o Campeonato Sui-Ame- I
certflme, embora inscrita, o

ic�mo de Natação. Vários: que virá tornar fá�il o tri
:)ar.�:es .

estão inscritos. A I unto dos brasil�iros.

o ATLE'TICO faz saber

I
sóciús que o ':t.b� f dor do'

«(·s' 31'S. só'!io�) e �impati- (_i�be se ach�rá á disposi
z<:nl�'s que realizara a par- çao dos mesmos e111, um do<;
tida .REVANCHE contra o t;ul,ht:ts oda B.1!,.\,tHia do'
Avaí F. C. n') cia 20 dp cor- .d:sJf.·('w.: ,. ...

'

"

-l'�nte, á tarde_ :lÓ Estádio Os portado"0!!' de PER
da. F.C.F., � pi�ra tal pug- �IIANENTES for.1fcidos pe·
lia tomou a st'�uinte deli- �:• .F'.C.F�·devt:..'i')Jl:lzer.pl·o
heraç::ío: ..:_ :}fj111 de BRIN- va desse' docume·lt).
DAR ú seu Quuciro Social, Para os ilã:.l sócjp::. vigo
'B �écios do Atlético terão 'rarão o� seguintes preços:
INGRESSO GHATUITO Arquibancada,. Cr$

"

"

Pi) r(>ferido FleUo, _median- 1::>,00 e Geral: Cr$ .10,00.
fe o comproval1te "-de 'que . Flori�nópolis, 19 de rr.al'

se acham quites com a Te� ÇQ de 11954;· "

'

� " ;I '_.
souraria ,do Clube.

,. �:
.

� A DIR.ETORI:\

BRASIL X SUÉCÁ, ANTES DÃ
COPA DO MUNDO

EST�COLMO,. 19

(u., te um "match" -cont�� o ���•.

'�:) _. Revelo�-se que es- lecionado da Suécia, antes

t�o _sendo r�ahzadas nego- i
Claçoes para que a seleção I

d� iniciar as finais da Taça
. ele futebol do Brasil dispu- I do Mundo na Suica.

.

\. '..:.

RESCINDIU O AMÉRICA' O
DE LEÔNIDAS

CONTRATO

H�O, 19 (V.A.) _ Leô� Ante-ontem; o grêmio
r!i\12S, o cEntrO·(ivante ca- campeão do' Centenário co-·
��rinense qu'e o América :CA5An::mdou buscar no Paraná� lUllnicou à Federação Me- .

-

.

já não pertence ao plantel tropolitana de Futebol que'
rubro.

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

Vendé-se
.

uma
.

com 3

quartos, sala de jantai', co
zinha e quarto de banho,
eín 'terreno' 10x30, com en

trada para automóvel.

Informações: Rua Mon
senhor Topps, n. 11.

l'�seindiu seu contrato.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ES'L\UO

Comprida,

.buquerqus. Não 'era

,A. COMISSÃO

máu capela, corno uma glorifica
ção a Deus pela graça re

cebida.
homem, mas nã i admitia a

existência fle um Sé
'

f?u
premo e gostava por ve

zes, de �Ol-:11;nr da fé alheia.
Uma' '101iC, estândo a

--x-'-

conversar CC>!1) alguns
,1' 'gos, fê-tos sen.Ir c absur
do de uma existência que
êles acreditavam real 'e que
não passava d.e uma causa

puramente fictícia. E con

cluiu o seu protesto, di- LA. Mande sua contribui

ção para:
Em Florianópolis - Prof.

zendo que, para acreditar

realmente na existência de

um Deus, seria preciso que

visse um cadáver voltar ao

primitivo estado de vida;
isto é, ressuscitar �a' sua
presença.
Neste mesmo intante, um

raio de luz ..vermelha e 0-

)

Maria da Glória Mattos,
Grupo Escolar "Lauro Mul
ler".

Em' Praia Comprida
(São José), Sra. Zenir Ger
lach.

� Florianópolis', Sábado; 20 de Março 'de' 1954-

L' f T
·

C 00' � '.
A péssima visibilidade avião foram de pouca mon-

r Ira.
o'

,enlS . 'Iuue ,,�)Qr _oê�si�ó dopouso �"U;1 tá ..,: .

'FESTIVAL
-

DE
-

MARLENE E �LÍJIZ' DELFINO r
-.

-

.'.
. ,.

-

"
". '

:.' .
',-'.
-

�:i���r.;:;:�:'adê:!J:l�O:;�!��:Op��i:�2fu�: Dr. MiUue I Mu�es Fe r�eir; ,

Apresentação da Orquestra do Lira com IIOVO' re-
pertório de músicas do momento.'

.

,

Reservas de Mesas na Relojoaria "Müller", -«,

Cr$ 150,00 - Ingressos avulsos Cr$ 25,00,
NOTA: Exclusivamente para Associados.

TraDsportes ,

..ao. Cutarinen.se
ASSBMBLÉI� ·GERAL ORDINA.RIA \·1'

,

,.--'-,--,----'-------------'-'--

São convidados os senhores acionistas d�sta s�cie. F -I a'
, d'"'o''r':esiade para a assembléia geral ordinária; a realizar-se na o

' •
'

'

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

d I d f' I
·

Flmianópolis, no d�a 30 de n:�rço de 1954, às 15 horas, : O p!lC O e roo eiras �ra cidade, vende-se um

para deliberarem sobre a segumte __ I
U tr-io estofado em ótimo es-

.

' O Brasil, a A�gentina, o em que pedem o abranda- tado- um quarto de soltei-
ORDEM DO DIA

,"
Chile" e os Estados Unidos, mente do estado de tensão ro, uma mesa redonda, uma

do' b 1
fiadores do pacto de fron- .existente entre os dois paí-. escrivaninha e um armário

Leitura, discussão e aprovação a anço,. -. tconta de Lucros e Perdas, relatório da Dire- I terra entre o Peru e o E- '

para livros.
"

toria e parecer do Conselho 'Fiscal. quador, enviaram, de Bue- ses, enquanto se encontra Tratar à rua Tenente Síl-
2 - Eleição do Conselho Fiscal e' seus suplentes. "os Aires, -aos governos. de solução para o problema de r ,eira, 130.

- -

3 -'- Outros assuntos de interêsse, social.
. '

Quito. 'e Lima, ��a; nota, 1'ronte1ras. I
Florianópolis, ;tO de março de 1954. "

J. D: FeTTeifa Lima, Presidentel ,,'

•

;�.-.- -----� ''':--o--
..� _

Reslauraçãe da Capeia. de;Ctube 11-; de'l\sosto!C,9� �; ReiJdíp"",'
Santa Filemena em Prata '/: de um çomandante. da I«Real.'>

, ", ", <, CONSELHO D_E/LIBERATIVO RIO, 28 '(V'.'A'.') - A's 10

S J
' defeito na bicalha do apa-

, O� e
:, horas da m�nhã de hoje relho toram as causas do,

Convocação
ia-se "verificarido, nó aero- de-,?co?tro.e, que provocou

Quem passar por Praia fuscarrte, .eom a rapidez de De ordem do Sr. Presidente deste Conselho, con-:' perto Santos Dumont: um O· desequilíbrio.
Comprida, vê, no início,da um relâmpago, surgiu e de- voco os senhores conselheiros para uma reunião extra- acidente com um avião da ,O DÇ-3; quando" tocava

estrada São Pedro de AI- sapareceu entre os aue for-I ordinár�a a ralizar-se- dia ,18 .do corrente, .ás 19,30 h�- "Reál". Não .fona a calma as rodas no
-

solo para pou-
,

, I
' .-

-

. j ras, a fim de tomarem conhecimentos e deliberarem f:O- ".'
o

,

cantara, uma capela.
.,

mavam o grupo. Isto im-, bre assunto de interêsse do Clube.' e
-: perícia do comandante,

'I
sal' de biquilha, enganchou

Ela surgiu por efeito de pressionou a todos, que fi- '11 Consoante o art. 106, let�a b - § 3°, dos Estatutos, conseguindo estancar a ae- numa moita, -fazendo com

um milagre. E ainda hoje caram tomados de susto. ,o Uvro_de p�sen.ça �rá .(?nc�rado �int� minutos a�/)s, ronave ';�, poucos metros da que ,() aparelho'! perdesse a

.êle perdura na lembrança Albuquerque sentiu vi- caso nao �aJfl;' nu�'elo legal ',em prnneira convocaçao. rampa, -:. o aparelho teri� dÍl�ção. Felizmentéj. tudo

dI flonanopohs, 9 .de marc
.. o. de 1954 " " ,

' ,

dos moradores mais anti- ,:v€1mente a existência e
-

- tombado-no mar:
'

não Qassou de enorme sus-
M. Gonçalves - Secretário C. D:

gos de Praia Comprida. um poder divino.
<' ,O avião procedia de Vi': to' nos passageiros, que na-

Havia um ateu .na locali- Converteu-se. E para re-
v ,

-' ; .' tória," ,l' "
'

d� ;Ô'fr�hm.' Os da�os no

dade. -Era um homem de parar os muitos anos de

,;ü1tura: poeta e jornalista. .ncredulidade até ali vivi
. Chamava-se. Pnulino de 'AI- (�Os, mandou edificar, uma

E esta Capela entrou em

a- obras com apenas Cr$ ....
14.000,00, quando .o seu 01'-

!

. I

çamento já passou de Cr$ I � .......__

50.0000,00, dado o estado

de ruínas em que' se a�ha.
AJUDE A RESTAURÁ-

1

r
v. Granadeiros

Conv6ca�ão
De ordem do Sr. Presidente da S. C. GRANADEI

ROS DA ILflA, convoco os senhores associados da re

ferida Sociedade, bem Gomo os membros da Comissão de
Trabalho, para a sessão de Assembléia Geral, a realizl"a
se no próxirpo. dia 21, às 9 horas, na Caverna dos Grana
deiros, à Avenida Mauro Ramos, tendo por finalidade a

eleição da nova Diretor:ia, que regerá os destinos da So
ciedade no período 1954-1955.

Florianópolis, 15 de março de 1954.
"

Manoel B. Feijó _1° Secretário

... d_._.:..-..__ d__ ---:-�.__ , _. ;-- _.

s. C. uTenentes do O iaho»
,Convocação

De ordem Ç!a Senhor Presidente da Sociedade Car
navalesca TENENTES DO DIABO, convoco Os senho
res associados da referida Sociedade, como também os

s��hores membros da Comissão de Trabalhos,. para a

sess,ão dê Assembléia Geral, a ralizar-se no prOXimo
dia 21, --às 9,30 horas, no Galpão dos Tenentes, à Rua

Felipe Schmidt, tendo por finalidade a aprovação do
púecer do' Conselh.o Fiscal e a eleição da nova Direto
ria, que regérá os' 'destinos da _Sociedade no período

, 1954-1955.
.

Florian{lp"olis, 16 de Março de 1954
'MANQEL GOMES - 10 Secretário

.

Geladeira MorDe à· Venda
Por motivo de transfefênc:a vençle-se com . urgfT.

cia uma geladeira Norge americana com 8 pés 3/4 con)
pouco uso; uma Eletrola Phillips com radia de 11 val-

, vulas, ,toca discos Webster ultimo tipo COIro 3 rotarões
e long-playng em móvel moderno estilo iareira; ��... ;a
coleção de discos em perfeito estado;' \1mê, cepa l'ustica
e 1 apa'relho de jantar inglês "Old Britain Cc;�els". cor!]
42 peças.

'

Os interessados devem procurar à Avenida RiJ
Branco n" 100,
--------

.

��--
,CLíNICA GERAL �� ,� J

Úlcera do. estômago e duodeno I ��'?4 '

Clínica Medica, doenças do aparelho digestivo, li lce- I r;�,r:,7f*
'

ras do estomago e duodeno ,e allergia-dermatologlca." I f{,.lJ _=EI=IL

\
Dr. Miguel Nunes, recém-chegado do Rio de Ja-

.J /. _,
'

.

,l�ir?,
atende á

,rua,
Victor Meirelles, n? 18, 10 and. I PlRFEIÇl10 SEM IGUIIL

liariamente 'dás 9 as 11 horas.
Cha'mados a' qualquer hora do dia ou- da noite no

. j
- '--

"Iotel Cacique, á rua Felipe Schmidt. .';'11, ! li, '

,�

Vende-se

. '

Casa a Beira Moor
. ,. 'oerlmentações e uma con-

Vende-se apraslvel Vivenda sltuada a Hua Bocaiuv�, ':" _ . .

n. �3: nesta.CiJade. Mais in[ormações" com o Senh(lr I
fnmagao mms, preCise dos

Alclbades Diaf, rua Alvaro de Carvalho, h. 19, ce5ul�ados obtldos., '/_

AVISO AOS ACIONISTAS

.
' Achàm-se à� disposiçãp dos senhores aCioni'�3tas� na

éde social desta Sociedade, à rl�a Felipe Schmidt, n.,14, ,

,s documefrtos a que se retere o 'art. 99, ,do ,decreto�lei
1. 2.627, de 26 de setembro de '1940. ,,' ,

Florianópolis; l° 'dê março dê 1954
J. D. Fe1'reÍ1'a Lim,a, Presidente.

-'

Tt celõés para
o Blo
TOQUIO, 18 (U. P.)·

�)eixaram_Kilbe, a bordo do

vapor holandês "Louis""
com destino ao Brasil, de-'

I
'Zessete opr,rários especia-:
ijzados das fábricas de fia- I

gão ja;onesa os quais fp..: i

,ram convidados a introdu-!
zir a técnica japonesa nu-

I

, ,

ma fábrica situadá nas pra- :
ximidades do 'Rio de Ja-'
neiro.

Encontravam-se no mes

mo navio 18 emigrantes ja
ponêses que se destinavarn
ao Paraguai como parte da"

I120 famílias japonesas esco

lhidas no ano passado pa

ra auxiliar o dese�volvi- j

mento 'da agricultura no

Imencionado país.

"

'IPeri,e�cias do
virus Boti-altoso
PARIS, 18 (U.P.) .:_ O

professor Trofoeul" d,iretor
.

do Instituto Pasteur, apre
sentou á Academia de ....Ci

encias os primeiros resul

tados da -aplicação, f�ita
no Brasil, do virus anti

aftoso obtido- no 'embl'ioma

pelo método do profess'or
André Thomas.
Concluiu porem Q profe:;- ,

. I

SOl' Trofouel que seda con- \

veniente e�perar' novas ex-

�VENDE·SE
Um lote situado na' Vila de Fátimá, distrito do Es_'

�dtó, próxiÍno_à rua Pedro Demoro, contendo 426.25

12, Cqffi 1.8,�4 m, de frénte e 2'i,40 de funaos.
Tratar com W. SANTOS.
Distrito do Estreito - nua ,24 de Maio -

, .

,
;

EMPREGADAS

1261.

• PLACAS 811'ILITICAS IEllllr,deNoDlelra "II� auIUu •• ira·
I. l...ate.. .um.,

'

.
Prernza-se d� uma cozinheira e de uma moça

para cu,iôar de criança.
Paga-se, muito bem.
Tr'tl,tar à Rua Tiradentes, 7 (Sobrado).

-

-------;'--- -------__,...----------------

., .

';.:.�.: .

\f.. :$.,

,�;

5

PARA �QUEL�S, QUE
OE5EJA�ftO ,MÁXIMO

EM CORTESIA
E EFICIENCIA

For motivo de transferên

-;la de residência para ou-

Professores'
b�asjlei-ros
'no Perú
Encontra-se em Lima, no

/erú, u'm grupo de profes
ores e estudantes da Uni

,'ersidade da Bahia, Barsil,
;(�m o objetiv0 de realizar

sôbi'e a indústria
2tl'olífera peruana.

•

!Ven-de-se \

1110 tcrreo elo Salão Grêmio

j � 1 na' Rua Blumenau -.l..

I Um nrmangem e -Bar.
'

Ótima freguecia bôa casa'

Itajaí.
o

- •

Tratar no mesmo:
l\'[otivo de' doooçl:J com

,Jrge�cia.
Preço: Cr$ 90.0UO,60.

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

Vende,-se
Duas casas de m�delra

nD fip1 da rua Laura Cami
nha Meira.
, Tratar na. Casa "A:'Capi-

fL11".

:Vende·seI . ,

t
' Vende-se uma mesa elas�

I tlca,_ 6 (se.is). cadeiras um

I
balcao e uma, cristaleira.

I Preços módicos.
V�r e trjltar na Rliá D.

Camara nO,2

Mecanógrafo
A Escola de Escrita e Fa

z.cnda necessita de um Me
canógrafo.
Procurar o Tenente Ba!'- '

da Escola,.

:;'--_'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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APEN A-S Cr$
-

50,00
. i

;

\.
\ .

. :,,"'"

.�, 'l �
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/, �
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-��':
.:;_;

f MAGNIFICO COLCHÃO DE MOLAS DIVINO
1 CONFORTAVEL TRAVESSEIRO

. ,

/ E' uma venda excepcional para comemorar o seu 300 ANIVERSÁltIO !

Em Abril será' realizada a mais gigantesca
, vendaespecíal de tôdas as mercadorias do seu

grandioso estoque, inclusive, das grandes no

vidades de inverno já encomendadas, per pre ..

ços aproximados do custo nas fábricas.
"

..._ ,_

..

"

•

J

,

I
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Conflito. na
o' 'Peul tenciáriaMaternidade Dr. Carlos!&lurchíllCorrea

gravidês e ao parto, trata- tou as preocupações estabe
de senhoras,' com hospítalí- lecidas para velar pela vida
luxo e, quartos de la e 2a do primeiro ministro britâ-I carta em questão chegou meiro

. ministro, em Dow

nico, sir WínstoriChurchíll, pelo correio" de ontem e. foi níng Street, pÓnjero 10.
e de sua espôsa, depois que' enviada, imediatamente, pa- I

esta rec-ebeu u';la carta con- '. ra estudo, a uma seção es-' ------
tendo ameaças.. pecíalízada da "Scotland

.

Churchill compareceu, co- Yard". Tais ame�cas não I

C A 5' Amo de costume, à Câmara .

sã� =�l1uito raras�.. �as .
os �.

' ;
dos Comuns, p�rém: .:Lí�dy. fpncicnários da p,olicia ,di- ,

.

.. t·.
_

:1, ,��
.

. '... . t _, .,." . -
.. ,.

Churchill, que vai c.om ·f!e-
.

zem- «que se to�rflm ;pre� ,', ':J\1ogij;:se ',!:üna',d�1 alvena-
quência às galerjas' da' Câ- .cauções espe'ciais,�nesté ca:' 'ria sitá 1 :ru� i4 de Julho

.

, :-.
'

..'. : só, Rara proteger �a vida d6ld,' 5�S;\�nó' �ôr!'o marítimo
�,' prírueiro ministro�,e dq-, sua :,d� Est�eiló,�c6;n uma 'sala

'COMPLE'IOS SERVIÇOS DE LA130RATÓmO .',"-'-�-----_-.-'"'-;-.-;.--- '�spôsa. :f' �
..

'

de �ísit:a,�: �íli� d� jantar,
(exames de sangue, urina, escarro, fezes, secreções,. etc:, i ��'l \� ?.�; r As autoridades;' por sua varanda, 'ampla icosinha;
e provas biológicas p�ra díagnõstíco pl:ecóce �a gravi- i �, ��,!)'" f"tf:! _:!{:' i' fez,. afirmam que' as ativi- óois quartos e uni quarto
dês). Exame d� mat�rlal .�ar� o dla�nostlco ,do cancer

fe-I (:j�. ,�...,'i/\ lades dos Mau-Mau na

cO-l
para empregada no sótão"

miriino, pela citologia, biópsia, e colposcop.a.· ):1 ,� .

� I
ônia . britânica de Kenya sanitária completa com chu-

/' BANCO DE SANGUE E SERVIÇO DE AN�STE-'I' � ',_�d� �\l' (dão certas aparências de veiro, água e-luz com abun-I ----.�- _,

SIA

:�::I::: :}:'::;�� X E à LABORATÓRIO 1 ��
.

"

'�:�:�M' . às ameaça. da

I dâ�cit:atar no mesmo local.
I,

R' .i'Ajiipe"e G,\" I.ASIATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO, ��_<, gRJANISADO
.

.

.'
,

',:.!. :'., ""
". . ·e I � .'

'��Al�� ," .'
RIODO DE 8 ás 11 e 14 ás 17 horas. c._

.

'

,

'

. Ir�1{1
��JADO Terrenos II lilaflofült:' 5�5 �_I'.,F

"

r!(t!!..1!!!! (Estreüo). '

"

:,:__ _1 vlAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
/, LONGO PRAZO SEM JUROS-

! Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um esplendído lote na VILA FLORIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução: jQ;-

I Priviligiada localização; nas PROXTMIDADES DO ES-' -. ��-
I!AD!O DO FIGIJ�IRENSE;� assegurande.. .valoriza�ão �.

- -:;==-..=-
-

d �,; ».�--::Imedlata... . ,'_ seus lins cd �,num
--

OS TERRENOS EM 'ZONA,S MAIS'·plS'DANTE'S, .:W Paste
do bú\ic\O A

yO\wi CfJIfI" .'

f'

NÃ.O.,.PODEM-D.FEREC"ER AS� MESMÂS VANTA-I . \i"rc, \on\se -.'0 de onde �! �<'l:
opr--tve reC4.'", .

.\ __
' ".!. '!"".

Peça hojemesmo Informaçõesa' ep.o
d CI �.. ', .. ,.'

-S:üell!."T>ADE'JMó:mtl:AT..t�LT'I:;-nRASILEmd'''·� " , f\OVOS en���:er6 \ácd e �a t:. "-

' .•.•.ç>� '\ :
•

',;, LTDA.' (SUBRAL)' , ! ..... ,1 'k..
� -���,o J:um"lioso'd .

..!:sc.ritório: Edifício sã" 'Jórge,"Salá'4_"- Fone:l2-1-S":2.'
.-. owu'

o
.

"

'V€ND'E�SE J�fA. HORSf .'

... �or moyyO' �e forç� maio� vende-se o ��r... e con-I 'De 2.S à 22 H.R
:elÍarur "SCHMIDT", situado a Rua Gerommo Coelho ,'"
11f. 18, nésta Capi�al.
,.,. Trarta no mesmo local,. à qualquer hora do' dia.

LEILÕES DE FRANCOS FRANCESES
Já. foram iniciados. Temos ótimas cotações _,_ Azei

te, Azeitonas, Bacalhau, Cereais. Condim.entos, C�nser
VáS, Aperitivos, Champagnes, Cognac, Licores, Vmhos,
etc.,' etc. . . .

OFERECEMOS EXLUSIVIDADE A IMPORTADO�, .. JUIZÔ'DE DIREITO DA
Arame farpado, liso, e tc.; Metais ferrosos e não

ferrosos em lingotes, chapas,' Tubos vergalhões, etc.; 4a. VARA

Breu (Resina de pinho), Aguarás, Barilha, Lit.9QQJ?:i9,
soda cáustica, Parafina, etc.; Matérias plásticas para

moldagem, injeção, compi'fssão, .extrusão, etc.; Celu

lóide, Lucite. etc.; R. D. L. LANGE - C. P.·1396 -.

RIO DF. - Telg. LA}'oSGECELLERIN.

O doutor Manoel Barbo
sa de Lacer!ia, juiz de direi

to da 4a. Vara - Feitos da

Fazenda.�ublica da c,omar-
o

ca de Florianópolis, Estf\do
de Santa 'Catarina, na {{ir-

.

ma da lei, etc.'"
'

j Faz saber, 'aos que o pre
sente edital de citação com

I
.

o prazo de trinta (30) dias, rransporte de cargas em geral entie Florianópolis,
virem ou dêle conhecimen-' C"ritiba e São Paulo

130.000,00 to tiverem que, se está pro-
Com Vial(enS diretas e permanfiIDtes

Matriz: - FLORIANÓPOLIS;
cessando por êste Juízo e

; . hw Conselhei.ro MI:tfra� 135
pelo cartório do escrivão Fone: 2534 _. Caixa Postal,. �35

115.000,00 que êste subscreve, os têr- End. Telegl".: SANDRADE
.

mos do inventário dos bens Agência: - CURITIBA
45.000,00 d' d f I

.
.

d
tvenida 7 de Setembro 3320/24

eixa os por a eClmento e Fone: 847 (Linha....Paralela)
300,000,00 Plácido �anoel Luiz e, sua End. Tel.egr.: SANTIDRA

I mulher d. Maria Catarina Agência: .- SÃO PAULO
60.000,00 de Jesus' e como o inven- Rua Rio Bouilo n. 1247

, ,
.

130.000,00
I tariante José Plácido Luiz,
descreveu entre outros her
deiros o sr. Orly Plácido
Manoel Luiz e d. Osmarina

. Ferrúmdes, essa viúva, pelo
30.000,00 ,

h
40.000,00

I presente c amo-os a com-

\
. I parecerem em JuíZÇ> por si

100.000,00 I
ou por seus. procuradores

30.000,00 I' bastante, para, no prazo de
40.000,00 trinta (30) dias, a contar

"

80.000,00 da primeira publicação dês-
te, falar aos têrmos do feito

(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

G i-necologia
�

CirurgiaObstetrícia

Completa assistência �
monto clínicos e operações
sacâo em apartamentos de
classe.

MODERNA' APARELHAGEM DE RAIOS X, 'mar
ca Phillips, para exames radiológicos em geral (coração,
pulmões, estomago, intestinos, vesicula, vias urinárias,
e tc.) com dispositivos especiais para I�I�TERO-SALPINGOGRAFIA (útero e trompas) e hi\.DIO-PELVI
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).

Gabinete de "Iisioterapia, dispondo de ondas curtas,
eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e' ultra-violetas,
tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc.

BERÇARIO e ESTUFA para recemnascidos prema-
turos.

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

Exporjaçã9 do Exaerior
Qualquer procedênda, produto' ou a�iigo em qualquer

ramo. Informes a pedido

Imobiliária e Agenciamentn
Canto-I. A. C.

RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1.663

ESTREITO - 'FLORIANóPOLIS

CASAS À VENDA:

ESTREITO

1.,- à Av. Sta. Catarina de
'alvo c/5 comparto ... , ..

1 - à Rua CeI. Pedro Demoro
alvo c/8 compart. tem ar

mazem anexo, além da re-

sidência .

1 __: à Rua Aracy Vaz Calado
nova ótima ágúa, madeira

1 - à Rua São Pedro, de alvo
cip compart. .

1 - à Rua Moura (Barreiros)
c/7 comparto madeira ..

1 - à Rua Curitibanos (Ilha)
c/9 comparto de alvo ...

preço:

preço:

preço:

preço:

preço:

preço:

TERRENOS À VENDA:

2 - à Rua Aracy Vaz Calado
ambos

_

.

1 - à Rua Santa Luzia .

3 - à Rua Santa Luzia con-

I junto .

1 - à Rua São José .

1 - à Av. Santa Catarina ..

i - em Barreiros (Junto ao

Clube Bari:eiros)

preço: ,

preço:

preço:
preço:"
preço:

preço:

CHACARAS:

1 - em Abrão próximo à Bom

Abrigo preço
1 - em Serraria c/2 casas de

ma�2Íra . . . . . . . . . . . . ..

. p_re'ltJ:

80.000,00

60,000,00

MóVEIS À VENDA:

1 Sala de Jantar completa,
fino acabamento, 9 peças preço:
Jogo estofado, 4 peças ... preço:
Dormitório, com 6 peças preço:
Fogão esmaltado .. . . . . .. preço

2.200,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00

1
1
1

IMPORTANTE - V. S. desejando vender, alugar,
comprar, hipotecar ou inventariar; casas, lotes de terra,
pontos para negócios etc:, dirija-se à Im.obiliária e Agen
ciamento Cánto, das 8 às 22 horas" que será prontamen
te atendido' pelos seus dirigentes; A - I.A.C., põe tam

bém, à disposição dos seus' clie�t��, um Departamento
de ConstruÇoe5, Plantas de Muros -Etc:

·8 o

-'

, .... �,1,..

•
I

, TERESINA, 17 (V.A.) -
Jcorreu serio, conflito num

cárcere da Penitenciária
.

ocupado por cerca dê 30
detentos. Foi morto a fa
cadas um dos presos, es

tando hospitalizados vários
ministro revelou-se que a

outros, alguns dos
em estado grave.

quais,

JOGOU O COLEGA SOB
O VEICUI.;O

-'.

Por motivos futeís,
chauffeurs paraibano,
rou um' colega �ob as ro

das de um caminhão que

passava no momento. O pe-
sado v�ículo esmagou o

corpo da vítima, que teve
morte instatânea.
O motorista vitimado 'era

filho adotivo do deputado
. pessedista João Climaco, ,

,

EI1IIaI
.--_ . ...,.--- _ .. - -_ .. � .,.---'--- _. ,',

Feitos âa Fazúida Pública
da C;omarca' de FlO1'ianó

polis

ou

Edital de citação com o
-

prazo de 30 dias

Diet r1butdor

C. RAMOS S/A

Comerdo - Transporte•.
Rua Jo!o Pinto. 9 Fpolia

Vende-se permuta-se,ANDRADE & KOEIliêH
Vende-se um "Cadillac", 1950, .completamente equi

pado, em pérfeito estado, com rádio de 8 valvulas.
Aceita-se troca por casa ou terreno.
Tratar com o Capitão Médico Dr. Carlos Fernân

, des Eingelsing, nl-:> periodo da manhã no Hospital da
Guarnição, e no da tarde, em sua residencia à Rua
Bocaiúva nO 210 .

- ----------

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASE',OS
E

HOSPITAL DE CARIDADE

j.
RECEBIMENTO DE ANUIDADE

-o- . ...... 'Previno aos Irmãos que do dia 15 do corrente ao
Fone: 9-�L-96 - Atende Rápido .RIOMAR di� 2 de abril estarei com o Irmão T":,0ureiro na Secre�
_ End. T,·legr.: SANDRADE tarià desta Irmandade e no dia 4 na Sacristia dê) Cate-

(�f!ências ,no Rio, de_ Jall,eiro .e em Belo H_orizollte C0111 I dral das 9 às .12.,�oras para o recehim:nto de anUl'lade.
trafego mut·uo atz Sao Paulo com a Emp1'esa qe Trans .. ConslstorlO, 12 de março de 1\:154.

portes Minas Gerais S'/A.) José Tolentino de Souza - Secretário
----._-----�----�\.�.--------------------------------------,------.----------------

em aprêço, sob pená de re

velia. E para que chegue ao

conhecimento de todos,
mandou expedir.o pr�sente
edital que será afixado no

lugar do costume e publica
_do na forma da lei. Dado e

passado nesta cidade de
Florianópolis, aos seis dias
do mês de novembro do ano

de mil novecentos e cin-'
quenta e três. Eu, Vinicius
Gonzaga, escrivão, o subs
creví. (Ass.) Manoel Bar
bosa de Lacerda, juiz de di
reito da 4a. Vara,. Está con

forme com o origin,al. O es

crivão: Vinicius Gonzaga.

,

VIAJt_ '(?ONf'O'RTAV€LMENTt:

"

..�

um

ati-
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A situação .

dos servidóres da LUlber
o dep.fLeoberto Leal na tribuna �a Câlarl .•..

Florianópolis Sábado, 20 de Março de 1954

RIO, 19 (V.A.) - Na ;...
.

ou" Ó' parlamentares junto ESTRADASparte da sessão da Câmara, � às autoridades civis e mili- ,

.

" •

óntern, dedicada a explica- tares, concluiu f) procer de ontem e ,de hOle,çôes pessoais, ocupou longa- pessedísta dirígiudo aos

mente a tribuna o sr. Leo- (,lini�tl�bs .da Guerra e da"
berto Leal, que regressan- fazenda apelo no sentido
de de Santa Catarina, rela- de oue: a) pagu=m, com

o s .. lak' d6 crédito aberto

pela lei n. 2.150, os salarios
em atraso relativos a 1953;
b) tomem providencias pa
ra que sejam pagos fll onta

mente os salarios d� anó
corrente; c) a Subs isteneía
la 5a. Região Militar seja
sutocizada a fornecer o Ar
mazem 'do Campo para que
a tome e o desabrigo não

ria".
Imaginemos o que seria escrito, hoje, à pri

meira página' desse livro, se o seu ilustre autor

porventura voltasse a percorrer aquelas mes

mas estradas que tanto entusiasmo lhe desper
taram!

Basta que ynaginemos. Não será nem pre
ciso lembrar os atoleiros e os buracos, em nú

� mero infinito, que fazem daquela conveniente
crrculação rodoviária, um verdadeiro martirio

para os que se aventuram a enfrentá-la.
'

Uma simples dedicatória define o que fo
mos em matéria de estradas de rodagem, numa

época em que o Estado dispunha de um dos
mais modestos orçamentos entre as unidades
federativas. E,.i!.o mesmo tempo" obriga-nos a

olhar o que somos, nesse mesmo setor, e sob

I um govêrno. .falido, que se anunciava como aque
_

Ie que, por excelência trataria do nosso sis-

tOAbr!.· O inquérifo
.

:\tema rodoviário. O sr. Bornhausen, pOl' outro
� "

.

lado, não pode nem desculpar-se de ignorar a

. sl,\b.re <'UI'.,-,., importância do problema dos transportes, por
'"',I • isso que, no seu programa, assegurava:
ma Hora)) "Não_preciso dizer·vos que, resolvido este

RIO 19 (V A ) ...::.... O '''- chefe do governo en� RIO 19 (V A ) Che
"problema" (do tr'anspó..cl.e) muitos outros encon-

." • • ·Á. " ;r-� ,. •
- - 'trarão solução facil e imedh,lta: A produção,

presidente da República <1:T:inhou a relevante ma- ;'ou à Corregedoria 9.e Jus� por exemplo, é um dos que, a rigor, deriiám da

(h�spachou a exposição de :-ria para o uevido exame, iça do. Distrito Federal o -' soluc;ão dos' transporte'so Se não facilitarmos os
. I' ,o n1l"Ul'stro da' Faze'nda. '. A ' .

I t' �eiós de circula ..ão das nossas riquezas, aSrlotJvos. na qua '0 ex-mi- iac,\'ento par amen ar lOS- "

.

t d Trabalho sr Jo ludl'da exposl'ça-o de moti-, d ar p rar a o
'fontes produtoras se estancarão, sobrevindo o RIO, 19 (V. A.) - Os ue que o sr. Negrão de Li-r.lS 1'0 o ". -,' , "aura o p a a u s -' doisânimo e a inércia"; J ,

rt'
-

ão Goulart, propôs a fixa- lOS do ex-ministro João )f!raçÕes final!_ceiras do S� S. Exa. sabia disso" o abandorto (las es- ,
','rna IS as canocas que se ma será indicado para su-

çãn dos novos níveis de sa- '::;oulart � "contem nume- .;Qi'nal "Ultima Hora". Os f !radas é um crime praticado conscientemente. ,ncontnún "cobrindo" a bstituir o sr. Leras Camar-

1,
, 'd' d d t t' tl'C'os e O' I

'
.

d

1
.' ccnferencia de Caracas, go., ·secretário da Ol'ganr'z�'rillio mmimo nas Iversas 'OSOS_} os_e:; a. I�. .

.. ;. �m�o vo umes encar .ena- •__�..

'

.;...___
,«

regiões do país. Atenden- eyantamento atual da con- L5 serão distribuidos, na �"ansmitir�m hoje a noticia çãõ dos Estados Americat'
do à. propria sugestão do cintura economica e· finan-

, p!'im�ira audiênci�, ao jui- ,h' t'd IS 'I 'D '

I
ii 1 'os.

::.�1tigo titular daquela pas- ..:eira do país. zo criminal a que couber, I)ar I o
.

oela emocra leo ��e
",., �-

Carlelra de ÇOlDércio Exleríor
I ���:;:�:�!E;::d;:M;��

'"

POsto dfl.lllstamento Eleitoral
.

(;omUDlca 11o N.,5 "iça:
reuniu em seu gabine- Na séde do Partido, à rua Arcipreste

te os representantes d? Paiva, n. 5 ,(sobrado), os correligionários'A CARTEIRA DE CO- ,lm de obvJar os ll1collveni- imprensa para declarar-que
MERCIO EXTERIOR soli-. ,mt€s assinalados. I detél'minará o juiz substitu encontrarão, das 9 às 12 e das 14 às 17

cita a atenção do comércio PElo Banco do Brasil S.' t" em exercício na � distri- "'. horas, pessoa encarregada do alistamen-

importador em geral . para' A. - FlorianóI>_olis. '.1 buição que sómente sej to eleitoral. o..

os inconvenientes advindos I
'

�arteirã de Comér�io EX-I f::�t� procedida, ,quando és,

da licitacão em Bolsa de tenor.' �l"'fl'e,p1 r.ecolhldas as 25

disp�nibilidade� cambiais,. I I (a) Edgar da Cunha Ci ; re<':ulas corres,p�ndent�s a Ofe' reei-do ao .-' Exe' rCI'I'osem qu.e, previamente, este-. .

dade - Gerente.. IllidOS O'S cartorI��, de ma

jam os interessados seguros
. (a) Osmar Cunha -

J l1€ü'a que' qualquer jui7
t

- b;.,l'da possibilidade de forneci-
1 ·Chefe de Serviço. -:rin:inal não fique excluido OU ro cao paro su � tituir

mento da mercadoria pre-

p'
�j() :iorteio. '

((Pfiô tO),.,te��i�: toda conveni@nciá I eron Beio Iclt d IJ íDqQe RIO, 19 (V.A.) - "Bra-I Cn,"iro do Sul para sub,-1
que, antes de adquirir as I •. 'It \

.

rlo'lo na Cax:m ,il Kennel Club' 'Participa

I
iit1til' saud.:>so e destemido

Idivisas o importador entre' IDS'U a . DOS10 c
.

tristeza q'l.t,e enluta esta di- aw:aal pt". I'

fI' -,
RIO 19 (V. A.) - O in- (

em contato com o ornece-,

pa s
'

, .

' visão pela peloda pilôto cão Esse é o texto do telegra-
d t··

. -luerIto parlamentar em . -,
or es rangelro, para vel'l- , '" 'V

-

.' mascote e para-quedista I 'lla E.'nvia<:lo ontem ao gene-
.' . " , BUENOS AIl\ • .8, 1C) ( : torno

- de irregularidades .ÍJcar a exeqUlblhdade da ,que tantos servtcOS prestou t'�11 Penha Brasil, coman-
- . . . Ao) ,,_-C:.JIDcntandQ o caso -verificadas, na antiga Ce- "t t P d�' ' ,

operacao deseJada, mclusI-
I

,
1,.'

, t'
_ exercI o 1) e tmos per- à",nte em chefe do Núcleo�

'l_l::lS, co:\onJas. que es a sen xim deverá recomeçar pro-' . -

f
'

ve quanto ao custo da mer-
d .1 b"d C f

A' •

' mtssao o el°ecer um eX,em- Ael'oterrLstre, pelo sr. A-
. o de ah r) na, on erenCIa vavelmente dentro duma '/ d'. " .cadoria, pêso e suas caracte� II C "L E " '.: {li' mesma raça vg e pe-,' rattJo LIffi::t. presldente do

, ' . . ( e araca�, a poca, a ,-;€mana. E' essa, pelo me-
l'lstlcas, aSSIm evItando, '-1' '. - d t d .ligree proveniente Canil, BJ'asil Kennel Club.

, lIh e as pt-:!"lçoes a o a as I;OS, a disposiçãó em que setanto quanto posslVeI, os

I 1 B
" 'E t d TJ'

. , . pe o
,

rasu e s a os \ Dl- alcontra o relator, deputa-lDumeros pedIdos de altera-
1

.

f d
',.

t
-

d l' d
'

1
- (.os e, re �rtn o-se a m er- lo A1iomar Baleeiro. Fa-

cao e lcenca, evo uçao I
_

- '

.,

,. :, _ A vel1,::ao no assunto, por par·
de aglO, modlÍlCacao de pe- 'd'l - 'b"l'
-.

�

dite na e elaçao rasl elra,
so, reaJustamento e va o-

,ando aos jornais, hoje, dis
,,� o representante baiano IDistro
que está apenas aguardan- ._

tau a situação crítica atra

vessada por antigos servi
dores da "Southern Brasil
Lumber & Colonization

Company" no quadro da
antiga Serrada de Três
Barras. '

Disse o re·.)te,':fI;ltante
sulista, autor d» pedido de

c,m,tduição de uma Co
missão Parlamentar de In-

qU0". ito para apuvar a alie- .ont.nuom ronda-ido seus

nação daquela organização, ;:utado Leoberto Leal, em habitantes d) se resolva,
que nté hoje não füi resol- numero de 1.200 pessoas Ie urna vez por toda. a si- .

vida d situação dos servido- não mais dispõe de o!nhei· mação dos servÜ)res civis

Ires da mencionada Serraria, 1'0 LU crédito, tendo (. e há la Lumber, 180 deles sob o

dua!me�te sob a resuonsa-
'
muito, a Subsistenela Mili- .eg.me de Consohdacão das

bilidade do Exé,dt��

osl
tar da 5a. Reglão suspendi- Leis Trabalhistas e ce ex

quais, com suas fa,m�ias':io o:s forn�cim�:I�l)s. Após �;ru-numeraríos: c) que se

rassam fome,' desassistidos .utras considerações sobre -,l1'0ceda dê pronto 'i insta

q:Je estão, obvigando-os I situação cala.uitosa da- Ic;çtc do Campo l.'!:'laa�, lá
mesmo a apelar para a ca- (ucles antigos iwlcionarios. "U .em outro Ioe-il adequa
ridade publica. Toda essa e ele lembrar as províden- to, já que os recursos pára

ft:llte - acrescentou o de-:- rias j� tomadas r,or ele e .anto, o material li. e,':sten-
e. se não permanecer

. ·t'll m,o, poderá �;:f)�h.:ar.Encaminh ida ao ministro da
Fazenda 8 exposição

o s_alário mínimo

f. <creve:
res, etc., que se vem regis-
trando.

- -"É' doloroso,' pensar
;
4l:l' uma grande ,nação de

A tít�lo exemplificativo I :1o;sa América, se afaste do
e porque foram reiniciados pró'prio' der.tino para, adotar
os leilões de francos frani um,a posiçã'l confustonista e

ccses, para aquisição de dilDtória que somente. favo
mércadorias previstas no ree;a às potências-de usur

Acôrdo de C,omércio fran- po.ção. Não obstante .

suas

Ct'-brasileir01 .ocorre-nos espDn tân -:;)� declarações
.lembrar a necessidade de as con�J'árias' ao colonialismo,
firmas interessadÇl� consuÍ- O,�(,':re-Ii"os l,a emergência
tarem seus fornecedore$ sô- lJ.ue O' Ri'> de Janeiro, atua
h" a possibilidade de obte- com um crit·ério de afogãdi•.
rem êles, das autoridades 100, servinu,o aos interes

competentes, a. necessária ses declaradamente impe�
autorização. para o atendi-I rialistas que, por definição,
mento das encomendas,' a "';0 anti-americanos".

do a conclusão do levanta
mento feito na Cexi:rp por
uma' comissão de funciona
rios do Banco do Brasil.
Por outro lado, as infor

iLações 'solicitadas pelo par
lamentar ,já devem estar

prontas ou em fases adian
tadas s,ervindo para escla
rECer os depoimentos de
'\'aI°ias testemunhas.

LUX HOTEL
(Restaurante)
-".HOJE -

Feijoada Especial

� Um eminente jurista brasileiro, o sr. De
sembargador Vieira Ferreira" em 1944, algum
tempo antes de entregar à editora Saraiva o seu

'hoje conhecido e citado livro "Da responsabí
biliade civil em acidentes de automóvel': - es

teve em Santa Catarina, cujo interior percorreu.
Regressando a São Paulo, onde fôra Juiz

Federal, quis expressar a sua admiração pela
nossa rede de estradas de rodagem. Fê-lo de
maneira eloquentemente expressiva: abriu seu

valioso livro com esta dedicatória:
"AO DOUTOR NERf.:U RAMOS adminis

trador ilustre dessa admidável porção do Bra
sil denominada Santa Catarina, onde atende com

desvêlo a uma conveniente circulação .rodovlá-

ao

------------------�,�,----------------------------

Retorna ao

da

,

seu paIs
d'efesa do

•

o mi"

C·hile
- RIO, 19 (V.A.) - O ge
neral Abdon Urzua, minis
tro da Defesa do Chile, que
-

'
.

'v�em. sendo alvo de varias

Homenagens de' parte do E-

xército, ante-'Óntem conde
corado' pelo ministro Ze
nobio da Costa, enêerrou,

iitIa visita ao Brasil, deven-I
do retornar hoje a sua pá-I
iria a bordo do "Andes".

I

A vislIa do Presidenle doiI· B. C. ao nosso ESf_adoj
RIO, 19 (V.A.) Em te do Instituto Brasileiro'

virtude de ter sido chama- do Café, res,)lvêu adiar sua
I

do a esta Capital o sr. Irí- visita àquele Estado, mar- I

n�u Bornhausen, governa- cada para sabado, para
I

d�l' de Santa Catarina,.o sr. (pando estiver de regresso IP:.checo e Chaves, preslden-, o governador. ,

•

Está entre desde

I Dep. Joaquim Ramos
nós, tanto catarinense

mait'e cumprlm-.ntado.
Hoje S.S. seguirá para o

Sul do, Estado
política dó seu

percorrer ·vários

ante-ontem, o sr. dr. Joa

quim Ramos, depurado fe-
.

,

deral eleito sob fi legenda
do Partido Social DelllO-'
crático. vendo

Nesta Capital, onde é municípios. ,

muito 'relaciollnJo e esti� I O ESTADO cun.primen
mado, o ilustre represen- la-o cordialmente

---�------,- ------ -

HtJmenat!em . aos veteranes
de guerra do Brasil

<--·)
.....

r 1"'':11''1:
'

j ':>_. ,I l�_.;.j ........'t ....,. t

RIO, 19 (V,A.) - Por

I
tal', 1:0 Restaurante Recreio

r.otivo do �0rmino de seu à �lla Marquês de Abrantes
nandato como

preSidente.,
n. 96.

.ia Associacão dos Ex-Com-
batentes do Brasil, o major 0., veteranos que quize
':'�l'é,kem Araré da Cunha rem participar dessa home-

- ----

i'oires receberá hoje ca,ri-
iliosa homenagem de um

nagcm deverão .assinar a

-!;�ta que se l::ncontra em po
der (lo Tesoureiro da Asso-;tllfJO de seus, companhei

,
,'I)S da Campanha da Itália. ciacão dos Ex-Combatentes,
Ser-lhe-á oferecido um jan- -sr, Teixeira.
1---·

IOuer ·salvar
.

·as praias
.

RIO, 19' (V.A.) - O se- praias do seu Estado, res-
.ador" Goines de Oliveira, saltando à necessidade do
líder .trabalhista, falou sô- govêrno catarinense tomar
bre a exposição agro-peeuá- medidas com relação as
-ia realizada em São Joa- terras devolutas já existen- -

'!llll:l da Costa da Serra, em I tes, devendo elas ser d;das
;nnta Catarina, onde foram aos municipios, mediante

j
ii:ta:: maçãs de primeira I con.Iiçõcs que resguardem

I
f.)1li11i'lac!e. . o <eu aproveitamento' em
Em �eguida, falou o sr, ',henefido geral ou das po

_ Gome,;: de Oliveira sôbre as p,ünçõe's praieiras.

I O sr. Negrão de Lima
oa Secretaria da Organização dos

EstadO& Amerlc�D8s

Um insigne filólogo, que se assina Zé botocudo,
endereçou-me longa epístola para tacapear-me "o
sistemático cap1oicho de criticar qualquer descuido-.
sinho O1otográfico que púrventura escapasse da pe-

� na de seus confrades da "Folha da Manhã"."
Por êsse eomê(�o, ,posso buzinar: En já vi tudo!
O botocudo, que faz questão de o ser com b

minúsculo, o é, na verdade. Na amostra acima sem
alusãD ii coe.] do ::m.temático capricho, 'há' um
descuidosinho com s e uma folha sem o Ô. Além
disso há descuidozão maior: .em Florianópolis .não
inxeste jornal com o nome de Fôlha da M",\thã.

. Mais adiante, o bõtocudíssimo vernaculista se
irrita contra as nossas críticas ao escrit01: menos
cuidadoso que deixasse essas cochidelas lexiológic�s.

Cochidelas? Que é que é?
- Prossegue o mestre ensinando que o plural de

considerando é considerandos e não consideranda
. "

como eu escrevo, aqui no jornalsinho, que êle es-
creve com s!

Por que (sepai"ado) o Zé botocudo, que per
tence, co.mo, se vê, ao excesso de professor, notado,
no Brasil, pela ri10dinha carnnvalesca, não vai pa
ra a lavoura, plantar batata, plantar cenoura?

Lá pelas tantas,' o conspícuo cOl<regedor, sem
dizer quando e onde,. acusa-me de escrever conten
ção .

em. vez de contensão.
E' possivel que nesse dia eu estivesse éom ten

ção de não entrar em contenção por qualquer con
tensão, como essa desse Zé, que faz questão de es
crever ó sobrenome com minúscula e ('om b ...
bem freudiano ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


