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de 20 do corrente: ° povo de Lages, sua ter-
No dia 11 do corrente ra natal, e o de Santa Ca

tarina, sente-se satisfeito
com mais esta vitoria do

homem publico, que man-çt'l...
tém uma conduta integra e

mês, no Palácio Tiradentes,
realizou-se a eleição para a

Presidência da Câmara dos

Deputados, Coube a Presi-

O
r e

eh
'

dência, com votos quasi de goza de .grande conceito pu-

perarlos Das
'

apas
unânimidade, ao nosso dís- blico no Brasil e entre as

�

,

, '_,
-

'. ,,'j'RE
DE TREM VIN- tinto conterrâneo e eminen- maiores da Nação.

,
TE DUAS PESSOAS, ' te brasileiro 'Dr. Nerêu Ra- ° resultado da eleição
..'

mos, s. Exa.- que já vinha acusou 165 votos _ para

�o' P' S 'o no '�"ro'x'l'm''O"
-
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. '" morreram ,e cinco ficaram res nessa reeleição, a pro- 1.5 votos em branco.

gravemente feridas quando va de confiança que soube "Gúia Serrano" régosi-.

Rec·o I'�nd !I ça-o do'O freio" rlllo ',Hac'l-ona'I" ��:uÜ:: �:i��:S�!:::�e�:� ��:q��S�:e: :u�le�:;:;:�:� �:l���::ã:�111 a;:e::���tad:�
e; U J mente lotado. de e os seus sentimentos ilustre Dr. Nerêu Ramos,
" d d P P 't·, '1 d

.

d t 1
- .

f' d ° acidente ocorreu pro-
democraticos Estão volta- .ordiais felicitações.RIO, 30 (V.A.) _ O Di- Com esta me i a, o ar- ór ou 1'0" a o, am a es a. esta e evaçao seja a ixa a

retório Nacional do Partido tido procura ligar-se, cada semana, deverá manifestar- pelas autoridades constitui- xü:no à estação de Coronel

B
�

. , .

Social Democrático, através vez mais, as massas operá- se a favor da revisão dos ní- das do país, Em consequên- Juarez. ° trem não pôde reve OS DOVOS 81veis
o seu Departamento Traba- rias, desprezando o critério veis dé -salário mínimo, a- cia, o presidente do Parti- deter a marcoa quando o

I
' , .:

lhista, vai dirigir-se aos Di- rigido que até então adota- poiando a.elevação dos res- do, comandante Amaral condutor advertiu que /0 S8 ario mlDlmo
rctórios Regienais.dó Parti- ra. Tornar-se-á menos con- pectivos níveis. E' pensa- Peixoto, dirigirá ofrcio 'aos ônibus 'estava cruzando a RIO, 30 (V�A.) '_ Anun- sugestão do proprio sr. João

do, recomendando a indu- scrvador e passará a prcsti- mente da direção nacional,
I
Diretórios Regionais, conc\- linha férrea, tendo-o ar- cia para esta semana o "des- Goulart.

_são de trabalhadores nas giar uma série de reivindi- ao-que estamo� informados, l tando-os a prestigiar as rastado vários metros, fecho do movimento para a' Tudo indica, porém, que,

chapas municipais estaduais cações das massas. opinar pela elevação dos re-I campanhas dos trabalhado- O trem fazia o percurso decretação dos novos níveis o sr. Osvaldo. Aranha en-

e federal, para o próximo feridos níveis, contanto que .res a favor do novo salário de Bahia Blanca a Rosário, de salário mínimo em todo tregará o seu parecer no

O "EMPIRE WIN -

.

pleito.
I ! mínimo. na província de Santa Fé. ,o país. Acrescenta depois o seu próximo despacho com.'

A exemplo do que foi fei- DRUSCH" EM .
, jornal: o chefe do governo, isto é,

�iS�l�t:�:�,�r�� P��od:t;� No '�:!!����, � na, SenunJa exnlo'8a-O tilrm'o' n'ucld�r "A assinatura do respec- �::::�:f;�'��r�e �:�l:�:::rel�
�:�:�iã;e�:o;:�:-;;��e n�; ���l::e�::�'�;�p��it;:'i�a y. UI'.. . li

•
.

IIu :�t:n�:�r::Oap:::':,���o�: =:i�:b:�:,3d�:aa�::l, .:
Estados, deverá solicitar drusch" foi presa das cha- WASHINGTON, 30 (U. cia foi trãnsmitida hoje ofi- radar. Não foi percebida na parecer do Ministério da deverá visitar São Paulo

dos Sindicatos e outras 01'- mas, no dia 27, na costa da P.) _ Uma segunda expio- cialn�ente. Uma declaração zona qualquer navegação. Fazenda, cujo pronuncia- (caso não advenham moti

ganizações de trabalhadores Algeria. Entretanto, mais são termo-nuclear (de hí- da Comissão de Energia A- Desta sede de provas se .nento o presidente da Re- vos que desaconsclhem, no

a indicação de representan- de 1.500 pessoas foram sal- drogenio) foi realizada na tomica afirma: "Lewis L. depreendem informações de pública pediu atendendo á momento, tal visita).
tes seus que possam figurar vas, sendo apenas de 4 as sexta-feira passada, na area Strauss, presidente da Co- extrema importância para
comõ candidatos a cargos perdas, constituindo esta a de testes dos Estados Uni- missão de Energia Atorrríca, a defesa nacional".
eletivos na eleição de outu- maior operação de salva- dos no Pacifico.. Esta noti- que regressou esta semana A explosão anterior, de
bro, sob a sua legenda. mento da história. da zona de provas nas Ilhas l.ó de março, deu lugar a

Marshall, manifestou que o 'um deslocamento de força
segundo teste da presente que foi alem de todos os

serie termo-nuclear foi le- calculos, atingindo inclusi
represália ao projeto de re-

dução de trinta por cento

((Elas por elas •••»
,para uma concordata

RIO, 30 (V. A.) _ Em

RIO, 30 (V. A) _ Em I .,al de Petroleiros, a Com:
memorial dirigido à presi- oanhia Siderurgica Nacio

dencia da República, ao mi- ' nal, etc.
nistro do Trabalho e ao

DASP, os oficiais 'e sub-ofi

ciais da Marinha Mer-

c a n'1;'e reclamam contra

a situação i' r r e g li 1 a r
avião

GOULAR1-'__ COM
GETÚLIO

RIO, 30 (V. A) _ En�

da :fAB rEgreSSO'..le inconstitucional eJ;l1 que

se encontram numerosos 0- ante-ontem, ao meio dia a

ficiais da ativa e da reser- esta capital, o sr. João Gou

va remunerada, acumulan- lal't. ° ex-ministro do Tra-,

do funções e vencimentos balho em automóvel, segui�l
logo depois para Petropolis,nos post03 mercantes.

Salientam os signatarios onde por duas horas con-

,do documento que, �m de
terminados ramos de ativi

dade, a percentagem de ofi-

ferenciou no Palácio Rio

Negro com o presidente da

República. Mais tarde, o

ciais da armada é de cem sr. João Goulart e o presi
por cento,. com prejuizo evi- :lente. Getúlio Vargas janta-
dente ,para a numerosa coi.'

pOI'ação de funcionários
mercantes. ° memorial a-

t'am juntos, regressando a

::tue Ie ao Rio depois das
vinte e duas hora�

.

ponta aínda a situação irre- - Os circulos bem infoi�

guIar dos oficiais da Mari- mados dizem ,que os s1's,

nha de Gtj.erra embarcados João Goulnrt e Getúlio

em navios pertencentes às Vargas discutiram o caso

organizações comerciais, de da sucessão estadual do lHo

ec�nomia mista' ou aut�r- 'I
Grande do Sul e de São

CjU.lca, como ;;\ Frota NaclO- Paulo.
_,_

l
..,-_.

I
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,
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No clichê acima vemos o Pôsto de Puericultura
[ ,,) Deeke, construido em Caçador p�la Legiã'o ,B�asi
leira de Assistência, em 19_46, na gestao do dr. Ylmar

Corrêa. Em sua 1'€Cente viagem a Caçador, psr. Irineu
Bornhausen re-inauO'urou-o' como Posto de Saúde. A

única obra que nele'�ealizou o atual govê1'l1o, foi aquele
monumental arcozinho-de-triunfo, que se vê assinalado

por uma seta!

vada à efeito com exito, sex- ve um navio-pesqueiro ) [a
ta-feira, 26 de março. Nos ponês, que se encontrava

nos vencimentos do funcio-
as ',muito afastado do que se

nalismo : estadual do Ama.
julgava ser a zona de peri-
',' ,..."'

.

zonas, apresentado à As-
.gü; 'T_ambem sofreram os"�- :{W'-' L'

.

1
'

, '

'.". _

"
- ,� . sem: eJ.a� agis ativa, QSf_�i'tQs_ila llTadlaça� atomics l

'
'-

é_llguns norte-americanos e RESPOSTA 'À'
os habitantes de uma ilha. U. R. R. S.

Estabilização
do preço, do café

LOS ANGELES, 30 (U., dos preços_do café ten�a
2.) _ Pode s�r que a alta provocado resmungos dos

"Tenúinam os subscritores
do documento solicitando

às autoridades competen-
Dente como, por meito

tes que tomem providen-
.:!ias no sentido de sanar as

irregularidades apontadas,
pois julgam as mesmas al

tamente prej:udiciais 'aos

interesses dos oficiais e dos

sub-oficiais da Marinha
Mercante Nacional.

Farol Errado
Não tendo nada, de s)u, para inaugurar lá

em Caçador, o sr. Governador, inaugurou um

monte de tipas pregadas, como sendo o edifício
da 12a. Residência de Éstradas de Rodagem e

mandou fazer um murinho no -,Pôsto de Puel'i- -

cultura Udo Deeke para nele pregar, uma:placa
e inaugurá:"la como POSTO DE SAU'DE DO
ESTADO.

OS que, desavisados, leram a imprensa Pll'
laciana, ficaram pen�ando 'que o'-sr. Bornhau·

sen, de fato, construira e inaugurára uma re-
sidência de Estradas de Rodagerh, como as dos
govêrnos anteriores, e mais um posto de saúde�
Os clichés, dessas-duas realiz!,:ções, por nós pu-
blicados, provam o embuste oficial. y' _

"

Resta" agora, indagar 'se Ulú posto' d� sllútlJ'
p.oúe funcionar num posto de puericultu'i;? S�

,
isso, não constitui clamoroso ,erro? A resposta é

simples: não pode. A L. B, A. não perm.ite' nem
mesmo postos 'de' vacinaçãó '1�mto aos seus cen.
tros de puericultura. E isso é IÓ,gico. Os pustps
de saúde são frequentados por doentes portado
.n·s das mais variadas enfermidades. Aproxi.
má-los das cl'iancas dos' centros de p-ue-ricultú�
,l'a e das partul'i�ntes, será expô·las aos ire •

.
mendog perigos do contág'io. Dàí Q rigor com

que as creches e centros de puericultura são
isolados, em lugares sadios.

>,

O estadista que govêi'na Santa Cata.rina não
cuida dessas trivialidades. Sacrifica ,tudo ao seu

hábito de fazer farol e administrar como chu-'
pim, torl1-ando o ninho alheio.

Cuidados médicos'! Zelo peia saúde das cri-'

anç:ls? Defesa da. parturiente? Tudo isso cede
ao seu capl.·icho doentio de inaugurar realiza·

c,ões que não fez ...
,

A direção nacional da., L. B. A.' devia tornaI'

conhecimento do que aconteceu em Caçad._or e.

mandar tirar do posto que' .ali construiu, aquela
placa anedótica e paraquedista, que o ·sr. BOf'
nhausen mandoll grudar naquele pórt'icozinho
anti-çstético e chinfrim, que representa toda a

gr,andiosidade da obm estadual naquela c'idade!

norte-am'er,icanos, mas a

verdade é que também ser

viu p'ara criar um clima df

boa vontade para com os

Estados Unidos da América

Lati'na; como "nenhuma

campanha de proIJa,galld,
diplomática" poderi.a conse-

- guir, segundo disse hoje um

perito da indústria cafeei- corrente, a União Soviética
ra. informava que com a China

rou.

------�--------------

A razão acrescentou comô'nista tinha .concordado O Tem,poum diretor da Àssociação com a proposta ocidental de '

. Nacional do Café _ é que illaugur�r a conferência' a

I Pr
.

,

- d'; t
'

t'
,

,
. , .

eVlsao o empo a c ,as
os centavos adicionais que 26 de abl'll, no PalaclO das 14 horas do dia 31.
os Hq_rte.-americanos pagalJl Naçees, em Genebra. 'ram- T'empo - Instável, com
pelo café servem' para que bem se diz que os russos chuvas.
os produtores latino-am�'ri� fizeram algumas su_gestões, Temperatura _ Estável.
canos "vivam meihor"."_ "pfhnrias..,-� , Ventos _ De Sueste a

"

Nordeste, frescos.
Tempe�aturas _ Extre

maS de ontem: Máxima
I 24,0. Mínima 18,6.

.

, MOSCOU, 30 (U. P.) -

O embaixador dos Estados'
Unidos, CharleS E, Bohlen
entregou, ontem, ao vic'e

pr�sidente' do E}Çterior�
Vassily Kuznetsov, a res

posta. das três grandes po·
tências ocidentais à nota so

viética de 17 do corrente, <:

respeito dos arranjos técni
cos e regulamentos da pró
xima conferência de Geno
bra.
As Embaixadas dos Esta

-los 'Uilidos, Inglaterra e

ti'rança não fornecerani de
talhes. Na nota de 17 do

do

funcionários resolveram en

dereçar um memorial ao go
vernador solicitando que

,seja enviada mensagem ao

legislativo propondo que se-
'

ja considerado honorifico o

mandatq �.<JepY-.tadQ esta
dual. Dizem .alguns funeío
nários que se o� de'putad'os .

aprovarem essa sugestão,
concordarão, por sua ve, na

l'edução de séus vencimen-

tos.

, )ESILUDIU-SE
rARDE
SÃO MULO, 30 (V.

A.) _ Urgente _ ° go
vernador Lucas Garcez a

nunciou às 18,30 hor.as na

entrevista coletiva à im-

r\qtro aspecto do PôstÔTle Pue1'Ícultura Udo Deeke,
da L'. B, A., erri funcionamento desde 1946, em Caçador
e recentemente inaugurado pelo SI', Irineu Bornhausen,
como Fôsto de Saúde do Estado.

'

Assinalada por uma seta vê-se a placa Inaugurado,
I com os dizeres: D. S, P. Pôsto de Saúde.

prensa que se retirava dos
entendimentos para a esco

lha de,'um nome comum ao

gover�o de São Paulo. "Es
tou desiludido com a capa
cidade de renuncia dos h.o
mens..-de São �aulo" dec1a-

<. \ tUA CiDADÊ...

/

- Mas que andou o sr.

faz�ndo para perder
43 quilos 'em 10 dias?

Met�-me a dirigir au-
tomóvel pelo interior

do Estado!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Profissional
CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
- do-

Tabela de saídas previstas para o mês de Março:

Hoeocke»
RAPIDEZ - CQNFORTO - SEGURANÇA

"iagens entre FLORIANOFOLI8 e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. Seba_stião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) e

SANTOS (Volta)
ITINERÁRIO

IDA VOLTA
Fpolis Itajai Rio SantnB

4/4 5/4

Horário de saída: <1e Fpolis .. às 24 horas
do Rio, às 16,00 horas

Para mais informações dirijam-se à
EMPR:t!:SA NACIONAL DE ;{AVEGAÇAO HOEPCK

Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2_�12

T_�iag_e� .cem segurança
'e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO

RAPIDO l(SUL�B·RASILEIHO»
Flortanópolls - Itaja! - Joinville _. Curitiba

f .'

-

í.;Iwlf 1�,i.'

A'ge"',ncía.•• I\.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

DR- I. LCBATO
FILHO

.
-

-

O MELHOR JURO -

Diretora: Professora MARIA MADALENA DE
MOURA FERRO

ÇU1'SO corresponàente aos Grupos Escolares
Prepara alunos para os exames de admissão aos

Ginásios.
.

Professora dos 10 e 20 anos - Sra. Alaíde Sardá

Curso «�ãoDoenças do aparelho respi
ratório-

-

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADlOS
COPIA DOS PULMõES

Cirurg ía do Torax
Formado pela Facu lda de
Nac loual de Medicina, 'rígio
legista e Tisiocirurgião do

I
Hospital Nrrêu Ramos

Curso ue espee ial iza ç ào pela
S- N. r. Ex-interno e Ex-as
sistente de Cirurgia do PI'9f
Ugo Pinheiro- Cu irnurães

(Rio).
CUTIS: Felipe Sonm idt. :{::;

- Fone 3801.
-

Atende em hora ma r e a da.

Res: Rua São Jorge 30 -

Fone 2395. I

5%Agência
de �

"DEI'.OSITOS POPULARES

BANCO,' AGRíCOLA
: RUA TRAJANO;' ,16

.

'flORIAN6pOLlS' .

BAn E SORVETERIA
AMERICANA

Vende-se,o Ba� e Sorve
I terir- Americana sito à Rua
I

'

,

'3�ildacha Marinho n. 13,
iIclifíeio Machado. Tratar
: o local com o sr. Umberto

\�:Jeh�lr1o, o qual explicará
I( 1"OtiVO da venda.

Amorim.
Professora dos 3°, 4° anos e Curso Médio - Sra.

VIaria Madalena de Moura Ferro.
A matrícula acha-se aberta rio dia 10 de fevereiro

em diante de 9' às 11,30 à rua Saldanha Marinho, 34,
todos os dias úteis.

,I

ViD{JeI1S DIRÉT A�
flORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3d',
fPOllS.-S. PAULO-RIO " 4",_
fPOllS. � CURITIBA-RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO. SU

-

• .1
-

_.. • �

PubUcidade
Início das aulas, Dia, 4 de março.
Telefone - :t 737.

Caixa Postal. 45

i-'lorianópolis
Santa Catarina

- I
-------, ..._-------' ,----,-

'

Lavando - com Sabão

\/irgen1 oEspecialidad.e���:llBeA.?��lqr.1;-IJA-, ,da\ Ola. WITIEL IID.DSTIIIL-d81u,UIe. (Jn�rca �8glstradll) �Sfi;i1P!jf� <Y'
economiza-se .-em-p�

-

e I dlohelro-
------ ---------'----- _ .•_-

-�--' ---.__..._ P._--'----_.--...._-----�---------------------

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

Alvim, 7 das 14 às 15 horas

CASA MISCELANIA dístrf

Iw"dora dos Hádios R.C.A.

Vitor. Valvulas e Discos.

Rua Conselheírn Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O'í.nema.s
NO LAR E NA SOCIEDADE

Dama virtuosa, possuido
ra de qualidades excepcio- raújo;
nais a distinta aníversa-Í - Sta.

�rian�e, gózando de elevado
I Dutra;

prestigio na sociedade local, I - Sta.

ver-se-á, estamos certo, cer- Vargas;
cada de homenagens e' pro- Sta.

vas de simpatia. pelo trans- di; . '�R'OVIDENCIA tlt do : d t B bei d

-Sr.' Jonas carval-hO'o,', N.·Ot'IC·.8S d E'
.. I r

ld·esu
a o

:speral o, tornan-i �rt�I�'o,
sen

0Jse�lB�ro-
_

,O 5treIto I
�

ACERTADA Q-se preCISO o evan amen-; prre ano o sr.' ose aixo,
,

to do terreno, onde as a-: conhecido e
. competentefuncionário público esta- EFEITOS DAS ,CHUVAS II ze,s no .Estreito;, p.roviden- i

I Com grande satisfação guas das enxurradas, pro-
o

profissional. -dual aposentado e pessôa " h' t
,.

d ciando o. endíreitamento
I d

} , . ."

As c uvas orrenciais a· para os moradores da rua v�ndas de outras runs, se

j �ispõe o salão e. um.amui t o relacionada nos i t ta I' daquele trecho importante _ _

I semana ransa a para isa- . .

Araci Yªz Calado., ,:,ae de- vao estagnar. secao para venda de jornaismeios sociais desta capi-
'

1 t'"
, "_

bO- daoprirl(:�ipat-V'Í:T-pu-blica do ' o -;. '- '_,
•

-��--

d
.

. ram por comp e o, as oras -
,

::;aparecer o charco existen- Nosso" eu<;OmIOSClOS ::1.1 "';-� e l'eV1st-as,
- encontran o-setal'

da I P f it Estreito. ) ,- 'de -n
.

;....,� D' P f 'tO' 'Do t d
t

I' 't d -g==-"""_. ..' enceta as � a r_e er ':11.'a .)
- te a-entra' a na rêlenua' rs. re er o e Ire OI' o' a 1, ,Q os os ma zazmes <l -

I na rua CeI Pedro De;n,�ro, , o ca�l"1tmto ... daquela ruà, o qual estava servindo Departamento de "Saude,
i venda na Capital, o que

Passa, hoje, mais um a- e_que consistem do calça- via pública precisa ser ata- ultimamente, de esgôto pa- pela promoção de obra tão! veio muito facilitar a aqui-
niversário natalício da mento a paralelepipedos, da cado de pronto, com gente ra os moradores dos fundos louvavel, em beneficio da! sição dos mesmos pelos es-

prendada e gentil senhori- referida rua, até a Escola bastante e mater-ial sufici- do mesmo. saude dos moradores do
t

treitenses, que não preci-J 1 • . /
.

nha Moêma Lopes. da Sil- de Aprendizes Marinheiros. ente; do contrario, poderá importante bairro dê N" sarão agora, vir à Floria-
va, aplicada aluna do éolé- Dada a morosidade com acontecer ainda muito pei- Sexta-feira, ultima, já Sa de Fátima. I nópolis para 'adquirir os

gio Catarinense e díléta fi-
.

que está sendo feito o ser- or, no trerho que, fica logo uma turma de trabalhado- ·1 ultimos jornais e revistas
lha' do nosso conterrâneo viço, que até então dispu- adiante. res de nossa municipalida- NOVO ES'l'ABELECIMEN-1 do Rio e de São Paulo:
sr. Manoel Bom .da Silva, nha apenas de 2 homens; e. de, iniciou obras de esgota- TO COMERCIAL ! O pequeno salão de Bar-
funcionário dá firma Car- o fato do terraplenamento FEIRA LIVRE monto das aguas estagua-

. o

.1 beiro do
..
sr. ,José Baix�, é

los' '. Hoepcke S. ,A., e de da rua para o recebimento 1; das dó referido charco, com A' rua CeI Pedro Demo- . um estabelecimento digno
sua exma, esposa' d. Maria dos paralelepípedos, ter fi-, Apresenta-se manquejan- o abaixamento dos grossos ['O, no andar terreo do, edi- ! do progresso do Estreito,
de Lourdes

. Lopes da Sil- : cado por mais de um mês do a ferra livre do Estrei- canos de. cimento que atra- ficio que fica defronte ao
t

pela sua apresentação ad-
va. dependendo da maquina es- Lo...

:

,i vessa aquela via publica, "Cine Gloria", vem de ser
I
miravel.

A distinta aniversariante, cavadora, durante todo . o Diminue ca"�stantemente cujos canos tinham. sido co- instalado moderno salã� de
I

Correspondente
muito benquista na socie- longo período de tempo, - o numero dos expositores e locados em plano superior
dade local, pelas suas ele- outra cousa não' se poderia compradores. ao .·nivel da agua, por al

esperar, sinâo a destruição Não atinamos a razão por guem que nada entende de

da' .serviço pelas enxurra- que está minguando o nu- "hidraulica", não facilitan-

das. mero de tendas' para venda do, por conseguinte, o esco-

E foi o que aconteceu de artigos ao publico, dada amento da mesma. I
com as ultimas' chuvas. -

a margem de lucro, auferi- Sabemos que o sr. Dr.

� leito da rua, no �rech:o �ni-I d�s pelos é�positores, ,qAue Paulo Tavares da Cunha ,Iciado tornou-se mtranslÍa- nao pagam Impostos e tem Melo, digno Diretor do D�- .

vel, com a formação de bu- a liberdade de vender os partamento de Saude Pu-
J

.

racos, cheios de lôdo, oca- artigos e generos alimenti- blica do Estado, a quem o
.

�
)

.

sionando <'!. ql!ebra de mo- cios pelo preço que bem Estr€Íto já muito deve, pe-

DESEJO,
Pará deixar aqui, como lembrança
_:_ algo da casa que ficou vasia -
eu procurei, assim como a crianca
procura um doce. Eu procurei! Queria ...

Inda uma vez - que os sóis da fantasia,
num rasgo de esplendor e de bonança,
rendilhassem de sonhos os' meus dias
- enchessem os meus dias de esperanças.

Eu procurei! Foi tal minha ansiedade,
que poude ver meu sonho refletindo
os mundos flue povoaram-me a vontade.

•

E desses mundos - que afinal chegando
----- trago-te as flores que colhi sorrindo,
velhas saudades que teu dou chorando.-

CHICO RIBEIRO

ANIVERSARIOS:

SNRA HENRIQUE
MORITZ

-Transcorre, na, data
FAZEM ANOS, HOJE:

,

de

hoje, mais um aniversário
natalício da exma. snra. d.
Dulce do Livramento Mo

ritz, esposa do sr. Henri

que Moritz, do alto comér

cio local.

Maria do Carmo

Maria Antonio
\

Maria Di Berna-

.curso de sua natividade.
O ESTADO prazeirosa

mente apresenta-lhe felici

tações.

STA. MO�MA LOPES DA

SILVA

ovadas virbudes, ver-se-á cer

cada de carinhosas mani- f
festações de apreço; nota- I
damente por suas arnigui-.
nhas e colégas que partici-I

PARA AQUELES QUE

DESEJÁM'O MAXIMO
.

EM CORTESIA
parão do regosijo desse dia,
tão cheio de aleg,ria para a

graciosa aniversariante,
Uma festinha intÍma,

E EFICIENCIA

na

residencia dos dignos ge-
I

nitores) marcará o transcur-I
so de tão significativa efe-

-c-rnéride..
O ESTADQ respeitosa-

mente felicita Jl aniversa

riante, com votos de muita

saúde, extensivos à
família.

exma.

SGT. DJALMi). H. DA

SILVA
./ O uso de capas para chu-

A data de hoje assinala va deve reduzir-se ao es-

o -transcu.rso do aniver- tritâmente necessário. Usà
sârio natalício do nosso- das durante muitas horas, .

conterrâneo Sg-t. Djalma tornam-se prejudiciais à

Hipolito da Silva, do Exér- saúde., pois a_ borracha, por
cito Nacional, em serviço não ser porosa, dinc,ulta a

no 14° B.C.. evaporação do suor e as-

Militar disciplinado, .com
.

sin� contribui para o exces

larga falha de serVIços pres- sivQ aquecimento do cor

tados ao Exército -e à Na� po.

ção, o. distinto aniversarian
te é ainda destacado esp?r-
tista, conquistand�
vitórias para seu

natal.

Dispa a capa. de borra
cha desde qfLe não haja
necessidade de _

ab1'igar
se da chuva. - SNES.

muitas

Estado

As 8hs.

Tyrone POWER Pa-

trícia NEAL - Hildegarde
NEFF em:

No programa: -! MISSÃO PERIGOSA
O Esporte na Tela, Nac. . TRIESTE
Preços: 6,20 - 3,5'0
Il11p. até 14 anos.

,;l'umação comemorativa ao Dia 9 - Como atração CONSULTAS: Das 10 às
11° aniversário do Cine especial: TITO SCHIPA - 12 horas.

-: Ritz:

,I
O cartaz internacional mun- , Cons. e Residência: 7 de

I 8 a 18 de Abril dialmente famoso. Setembro n. 13.
,

.

As 5,- 7% e 9hs.
Lex BARKER - Virgi

nia HUSTON em :

TARZAN NA TERRA
SELVAGEM �

No programa:

_
Atual. Atlantidas, Nac.
Preços: 1,60 - 3,50 ,

-

Creanças maiores de 5
anos poderão entrar as 5hs.

Casas'
Alugam-se ótimas

dências, uma à Rua

Jacques nO 4 e outra

resi

José
As 8hs.

Louis J-OURDAN
Jean PETERS Debra
PÂGET em:

VINGANÇA DOS

PIRATAS
I

Technicolor

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATAR1,\jfl.

Dale ROBE,:RTSON
1itzi GAYNOR em:

As 8hs.

Sessão Popular

A BELA. CkRLO'TA
Technicolor

No progr-ama:
.Cine Jornal. Nac.

Preços: 3,50 .,-- 2,00
Imp. até 14 anos.

3

. I

PRATO DO DIA
Não só para os hóspedes, mas para servir a você

também,' o LUX-HOTEL dispõe de um excelente res

taurante.

Visite-o uma vez e fique freguês.

As 8hs.
Lex BARKER - Virgi

nia HUSTON e� :

TARZAN NA TERRA

SELVAGEM
No programa:
Atual. Atlantidas. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

..

No programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos:

AGUARDEM ... A Pro-.

A(jRADECIMENTO
Abrão João Salum e família, sinceramente, agra

decem ao competente' e dedicado facultativo Dr. A. Dib
Mussi, Irmã Bernadete, enfermeiras e fodas ás pessoas
que o visitaram quando internado no Hospital de ,Ca
ridade para tratamento de saude, ·e felizmente já res

tabelecido.
Florianópohs, 30-3-54.

----_ -�------_. ------------"

Terrenos na Vila Florida
(Estreito). .

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN'lÜ A
.

.LONGO PRAZO SEM JUROS
Oportunidade especial para aquisição, com grande

facilidade, de um' esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto f' saudável, e toda facilidade de condução.
Priviligiada localização, nas PROXTMIDADES DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.

. OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODE]\I OFF:RECEH AS MESMAS yANTA�

Peça hoje mesmo informações a

SOCÍEDL,\DE IMOBILIÁmA SUL BRASILEIRA
LTDA, (ST.1BTIAL)

EM Escritório: Edifício Sã" ":or�e. Sais � '_ Fr.r.e-: 2-1-9-2.

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

CASA MISCELANIA Rdi.Sct.JA·i.,1 Dr. 'L'8U�,o tu 8r85,-1bp;.dora dos Rádios r �

vu V I 1 m I ESPECIALISTA EM DQ.-
J or, a vu as e ISCO!!.

Rua Conselheiro Mafra ENÇAS DE CREANÇAS.
CLINICA GERAL

las de automoveis e impe- lhes aprouver. E' que o po- las obras de
. -dindo o transito aos menos. vo é mais ladino do_'que os realizadas nR

,
.

afoitos. negocistas. das feiras livres. comó a terminação e apara-

Alguns onibus e automo- Muitas donas 'de o

casa já lhamento do moderno Cen-

Saneamento

lugar, bem

chegaram : à c o n c 1 u- tI'O d� Saude e Assistencia,
são, de que não é vantajo- em vesperas de inaugura
so, adquirir, à vista, pelo ção irá áo encontro do dig
mesmo preço ou com a di':: no Sr. Dr. PTefeito Mu

ferença de 50 centavos, ge- nicipal, promovendo o atu

neros que poderão ser com- lharl!ento do aludido char

�rados a caderno) no aTlna- j có, ca�o ,o <;lb�ixamento' da

zem, a 30 ou mai,s dias de II meneiona�a. "�a,lvul� de es

prazo. � _ coamentr.?,' nao produza o

veis .tiveram de descer 'à

ru� J6sé CancÚdo da Silva
. I

P
·

dO'"
e fazer o percurso

.

pela
receito 0.' ia-· praia, subindo pela rua do

CAPAS DE BORRACHA Balneario,. afim de galgar
.a, estrada geral para os Bar�

reiros. _./

O chefe do executivõmu-J_ � ,

niclpal esteve por duas ve-

•

Com iste v6loV' V. S.
a.b..i ...éi. urm. cont6 que
lhe "end�r.í. jut'ó com
penscs.dol' e

_ lev",I'';' p",rol. SUol. residin-
I cio um lindo e ôtil p,.esêrite:

um BELÍ[;SIMO eOFREde 14�O eROMADO.
.

APt"OCUI"! hoje () NOVO

NCO GRICOLA o

�c7�,16
FLORIANÓPOLIS -' �A"'TA CA-TARINA ....

"..........

AVENTURA,S "00 ZE-MUTR,ETA •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AS CHUVAS"QUE DESABARAM SÁBADO FORÇARAM A TRANSFERÊNCIA PARA HOJE A' NOITE DO SENSACIONAL
MATCH ENTRE TRICOLORES E ALVI-NEGROS QUE MARCARA' A ESTRE'IA: DO ','FURACÃO" EM 54 - QUADROS

PROVÁVEIS
Neste ano de 1954 realizaram os clubes Atlético, forçando os diretores dos dois grê-I Quem vencerá a luta?

principais da Capital, ou sejam os de futebol mios a transferir para a noite de hoje 'a sensa- Acreditamos que o prélio ira oferecer

profissional, apenas 11 jogos, o que bem diz cional justa, lances de sensação do primeiro ao último mi-
do largo período de inatividade em que' se Tratando-se da primeira apresentação do nuto.

encontravam, exceção feita ao Avaí que não Figueirense, cremos que a assistência na noi- Que vença o que melhor se conduzir na

parou, tendo realizado 9 dos onze encontros. te de hoje será bem numerosa.' cancha.

I'O' Atlético, em sua primeira apresenta- O alvi-negro, agora sob a orientação de

ção foi venc"ido pelo tri-campeão por 3" x 2 e o Ga�cia, te� del)1onstrado,. nos treinos, que I "Q�ADROS PROy�'VEIS "IPaula Ramos s�mente d�mingo é qu� fez seu I esta capacitado a fazer brilhante campanha
.

�TL� TICO -. Soncini, Abelar�? e Ju-
....debut em 54 camdo vencido em Henrique La- em 54.

_

' ca, MoracI, Frederico e Cazuza; Hercílio (Os- .,
ge por 3 x O. Mais sorte teve o Bocaiuva que Quanto ao Atlético, foi vencido pelo ui), Sombra, E'rico, Fernando e Lauro. I r

na semana passada conseguiu vencer o Cerâ- Avaí, muito embóra não tivesse uma atuação FIGUEIRENSE - Alcides (Asdruhal);
mica por 3 x 1. inferior -ao seu adversário que teve a seu Ia- Trilha e Laudares; Nenem, Ney e Egon; Jus-

Faltam Figueirense e Guaraní. vor o fator chance. O tricolor do Estreito pos- tinorJulinho, Danyr- Massita e Pacheco.
O alvi-preto marcara sua estréia para o sui um conjunto de respeito e saberá, no no- N;ão deixem de ver em ação hoje i\.tlé-

sábado passado, mas as chuvas desabaram co- turno de hoje lutar denodada e entusiastica- 'tíco e Figueirense ..

piosamente horas antes do encontro com o mente porum triunfo réhabilitador. Todos- ao estádio' da" rua Bocaiuval

a:aH>..1to()«.l�_1ti�D!«��� �_�_0!I_1QI_,,------- , ---.,_.-----.�' "

-,_n_ '_",_1-_ '_-•

Noitada·' senSilção ua' umIima segunda-feira,

'I tebol universal graças à
_

Quem já não' ouviu falar mundo, nas ultimas olim- ricanos figuram no seu sua mobilidade e arte de sentar em Florianópolis, no
na famosa equipe de bas- piadas, onde desclassifica- quinteto. atirar.

_

grandioso Estádio' Santa
quetebol do WELCOlVIE tri- ra� o Brasil. São eles: MOGLIA, OU- Moglia forma com Outre- Catarina, numa noitada de
campeã elo Uruguai? Acresce que a equipe do TRERO e ROSALcYO. to e Rosalvo o trio de ouro esportividade, elegância e

Quasi todo o mundo, é WELCOME possui quasi' Moglia, por sua vez foi do basquetebol mundial. beleza, como são todos os

logico, pois que os uru- toda a equipe titular uru- o c�'stinha" do campeonato São êsses ases espetacu- grandes empreendimentos
guaios são campeões sula- guaia, pois que nada menos do mundo, considerado a lares do basquetebol do <:laqueIa benemérita Fede
mEricanos e os terceiros do que tres campeões sulame- maior e�pre�são do.basque- mundo qu,:_ a FAC vai apre-' ração,' que se caracteriza

'''''m't'tt.

FIGUEIRENSE versu

"O
FAIXA BRANCA FAZ A RONDA ... NOTICIAS DIVERSAS

-

B O L Ã O

.. : Chegaram os Marim-! baid extinguiu o curso de PAULINIlO NO VASCO _ Paulinho, um dos era-

bás. Movimentaram-se os educação física, dando gol- ques gauchos mais completos da atualídade, transfe

fans da pesca e da caça sub- pe de morte no elan que fa- riu-se do Internacional para o Vasco da Gama, do Rio,
que o contratou por dois anos, pagando ao jogador 25

� marina, e mesmo os leitos, zia vibrar a juventude das
d

_

A

O V. mil cruzeiros de luvas e ordena oS�jPor mes. 'asco
para apreciaram a habilí- escolas. Hoje, em muitos pagará ao Internacional 700 mil cruzeiros pelo passe do
dade e a técnica dos cam- Grupos Escolares não-exis- player.

,,' ,

peões nacionais dos homens tem professores de educa-
-

SEGUIU O BANGU' _ S_egyiu sábado para a Eu-
-

f"
. ropa, onde realizará lenga temporada visitando várioslJeixes. çao isica e nem runguem .

países do Velho J\1undo, a delegação do Bángú, do Rio .

. . ' No quartel da Polícia cogita disso. Muito menos A estréia será em Viena, contra o Rapid, esta semana.
Militar recomeçou a esgri- nas escol is isoladas como NA HUNGRIA A ESTRE'A _ Eis a relação ,rdos
ma. Vár�os. os que volta- os haviam natigamente. Um adversários do Flamengo, na excursão que o rubro-ne
ram: Cap. Gilberto, Tenen- dia a Pátria pedirá contas gro carioca empreenderá a Europa: 4 de abril _ Hon-

tes Luth e Maneca, Cap. disso ved (Hungria}: -7/ _ Combinado Milão-Internacional
I . . .

C (Itália); 11 _ Einntracht de Frankfurt (Alemanha);Rui arranco�.,......,.."nr' ��. .. 0l�n';".16::- Kinizi (Hun_gria)j_19 _

Rap�'�d'�ustria); 24 _ sagrou-se campeão o' bolo-
tres vitóri�s, zero derrotas do da POltCI;} Militar fara 1.0 F'. C. Nurenberg (Alemanha); ,2

.

- V.F.B. de Stut- nista Henrique com 78 pon
e apenas sete toques rece- no dia 21 de Abril um chur- tgart

'

(Alemanha}; 1.0 de maio _ Su westdentucher tos ern 10 bolas.
bielos. Parelho com ele, tam- rasco de confraternização Fussballverband 'em Ludwigshafen; 2 -T- 1.0 F. C. Sasr- Os pontos das respectivas

(P b
-

h C
_

brueken (Alemanha); 5 _ Contra um combinado embem sem derrotas, um jo- ara e�1S. sen or oman-
L" (8 '1' ) 9 B

. 'D d (AI .quípes foram assim distri-
, rege e glCa; _ orl:lssla, em ortmun ema-

vem valor da esgrima cata- dante! Belo e o gesto) e nha); 12 _ Contra um combinado em _Bruxelas- (Bél-, buidos:
rinense, o Tenente Alinor nêsse : dia haverá entre os gica); 15 _ H. S. V., em Hamburgo (Alemanha); 16 _ Grupo Gatirá (SAF)
Ruthes que tudo indica es- veteranos da reservh e da Eport-Verein, em Bremen (Alemanha). -

.

Sabino _ 61
tá destinado a ser uma das ativa um torneio de tenis. SUL-AMERICANO DE XADREZ "..:_ De Buenos
maiores espadas de Sinta Tenistas e fans do tenis

Aires informam ter sido fixada a data de 2 de abril pa-
, < ra o início do Torneio Zonal Sul-Americano de, Xadrez,Catarina. classificam interessante a como primeira etapa para o Campeonato Individual do Poeta: _ 64
.. '. O Atlético, Ubiratan prova dos' veteranos cuja Mundo. Participarão do certame 'enxadristas -argentí- Floris (Capitão) - 62

e Barriga-Verde não parti- elaboracão técnica está a! nos, brasileiros, chilenos, peruanos, bolivianos; para- Cidade _ 70
ciparão êste ano dos cam- cargo, ;egundo consta, do guaios e uruguaios. 'Schmidt _ 61
peonatos de voleibol e bas- Ten. CeI. Aldo Fernandes e NO RIO O DOUBLE GAUCHO _ Já se encontra Beck _ 77
quete. Que é isso? Deca- Major José Carlos Veloso. na Capital Federal o double gaucho que disputará com Total: _ 521 pontos
dência? Sim, o início dela. . .. O Lira, Vice-campeão os catarinenses e os cariocas as eliminatórios para a

Grupo Big Boy (Praiaconstituição da guarnição que representará o pais noAs glórias dêstes últimos de florete, espada e sabre, Campeonato Sul-Americano de Remo. Clube)
anos que ainda hoje se está está praticamente sem e- LIVINGSTONE PARA O BOTAFOGO _ O Bota- Amin (Capitão) -:- 67
bebendo, é fruto do apôio quipe, com 'a saida de vários fogo já iniciou entendimentos para a conquista do vete- Erico _ 63
que à educação física e aos oficiais da Polícia Militar rano arqueiro do selecionado chileno, Livingstone, o Rosato _ 52
desportos deu o grande Ne- que destacaram para o inte- craque estrangeiro mais querido dos brasileiros.

Pessi _ 68TAÇA "IV CENTENA'RIO" _ A Federação Pau-
lista de Futebol, pata os jogos da Taça "IV Centenário"
vai trazer a São Paulo os conjuntos do Austria, de Vie
na e do Honwer, campeão da Húngria.

NOVO TE'CNICO PARA O AME 'RICA _ O téc
nico mineiro Martin Francisco é o novo preparador do
América, do Rio.

DIVISÃO DA RENDA:_ Rio, 30 (V.A.) _ A arre

cadação extraordinária de quasi 5 milhões de cruzeiros
acarretou, também, enormes despesas, tanto que o liqui
do foi de pouco mais de 3 milhões. Assim é que tocaram
ás entidades paraguaia e brasileira as parcelas iguais de
Cr$ 1.573.709,20 para cada uma. A" cota da FIFA corres

pendente ao jogo foi de Cr$ 220.355,'70. Na peleja com

os chilenos tocou à FIFA a soma de Cr$ 179.573,00.
TAMBE'M O BOTAFOGO _ Informes do Rio di

zem que também o Botafogo excursionará à Europa,
realizando um mínimo de 12 partidas em diversos paises
do Velho Mundo.

'

Waldemiro _ 53
EM SANTIAGO ___: Reunido, o Congresso Sul-Ame- Total _ 505 pontosricano de Natação resolveu escolher a Cidade de San- , . �

tíago do Chile para séde do próximo certame Continen- I Grupo Jose Lls�oa
tal do esporte das braçadas. i ,(Granadelros)

Conforme amplamente a-

nunciado, teve lugar na noi
te de> dia 20 do corrente, nas
canchas da Sociedade de A-

tiradores de Florianópolis,
v Torneio Início do Extra

de Bolão Inter Grupos" sob
o patrocínio da Federação
Catarinense de Bóchas e

Bolão, levantando o Torneio
:) Grupo dos Dragões da
.lha com a contagem de ..

526 pontos. No Individual

Jairo _ 66

Edio _ 60

rêu Ramos quando instituiu rior, Arantes, o encarrega
o Curso de Educação Físi- do, não se mecheu até ago

ca, promovendo, dessa for- ra. Já que a FESC não faz,
ma o engrandecimento eu- fazemos nós, lançando um

gênico da juventude catari- alerta ao Dr. Bulcão Vfana,
nense. A decadência que Presidente do Lira,__ para
se inicia é coisa anunciada que não perca a posição já
a tempo, quando o sr. Boa- conquistada.

Mario'- 66

Cardenutto -- 62

Lange _ 70

Paulo _ 74
Total _ 522 pontos

Grupo Chevrolet (Grana
deiros)

Vado _ 69

Egons-, 66
CLUBE DE, REGATAS "ALDO LUZ"

CONVITE
De ordem do sr. Presidente, tenho a honra de con

vidar aos srs. associados e suas exmas. famílias para as

sistirem as solenidades de 'benzimento e batismo dos no

vos barcos NICO e LELIA-MARIA, a serem realizadas
no próximo domingo, dia 4 de abril, às 11 horas, na sede
social, no Cais Raulino Horn.
/" Florianópolis, 29' de março de 1954.'

, �

Moacyr Iguatemy da. Silveira
10 Secretário

Melquiades _ 66

Henrique (Capitão) _ 78
Otavio _ 55
Osnildo _ 59
Cantídio _ 55

TLETC

Laudares, zagueiro"
alvi-preto

VENCIDO EM SUA PRIMEIRA APRE

SENTAÇÃO EM 54 O PAULA RAMOS

3 x O, em Henrique Lage, frente ao

Imbituba
O Paula Ramos resolveu tlático Clube, sendo derro

.azer sua primeira partida tado pela contagem de _3xO.
cm,54 longe da Capital. Enorme público compa-
O tricolor praiano, ás receu ao encontro que a

primeiras horas da manhã gradou plenamente, tendo
de domingo rumou para o "onze" paulaíno, apesar
Henrique Lage, onde, á tar- de derrotado, impressiona
de, enfrentou o poderoso do pelo seu jogo leal e com-

Esquadrão do Imbituba A- bativo.
_

JA' ESTilO TREINANDO-NA LAGÔA
RODRIGO DE FREITAS OS -MARTINE

LINDS SILVEIRA E VILELA
Publica o "Diário de No- nós" chegadas ôntem, as

ticias",
�
dó-Rio: guarnições de dois com pa-

"Serão intensificados nes- trâo da Bahia e o doube
la. capital os preparativos skiff de Santa Catarina, es
das guarnições brasileiras ta integrada por Manoel
para o próximo Campeona- Silveira e Walmor Vilela

I to Sul-Ame.ricanci de Re- (ambos do Martinelli), que
: mo, a ser disputado na La- tomarão parte nas elimina-
gôa Rodrigo de Freitas. tórias _de 4 de, abbril próxi-
Já se encontram entre i mo.

Regisfro, de, radias
A Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos ds

Santa Catarina, avisa aos Senhores possuidores de recep
tores de rádio-recepção, que o prazo para registro sem
multa destes aperêlhos, expirará a 31 do corrente mês
de março. A partir de IOde abril serão registrados com
multa de Cr$ 25,00. ,

Osni _ 68
, t
Arlindo � 63

Emy - 74

Spalding (Major) _ 59
Total _ 508 pontos
Grupo Dragões da Ilha

Barriga)
Osmar (Capitão) _ 76
Hélio _ 55

Ney _ 55

Nelson _ 77
Humberto Mazzola _ 64

Ayrton _ 60

Braulio _ 54

Osvaldo _ 70
"Total _ 526 pontos.

Dante (Capitão) _ 59
Dôa _ 71
Itamar _ 56,
Moacir _ 68
Ivo _ 68.

Eurico -- 65
Môa _ 65,
Braulio _ 70
Total _ 522 pontos

Grupo Zig Zaz (Barrrga-"
Verde)

Virgílio _ 64'

Alfredo _ 66

.Numa - 61

Apolônio (Capitão) _ 53

pelo arrojo e ,pela capacida- da nossa FAC, prestigiando
de de mostrar ao Floriano- essa inici,ativa de meritos
politano o que de m;lhm: notáveis.
existe no mundo inteiro nos A equipe do WELCO-
esportes que dirige. I ME fará uma unica exibi- 4Os catarinenses, porisso ção em Florianópolis, no )
tudo, terão oportunidade de dia 5 de abril, 2a. feira pró
'lphudir mais esse arrojo xima, às 20 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sol· Ameri�a � CapHalização· S.A.
SlfuE SOCIAL - Rio de Janeiro

DISTRIBUIÇÃO D� LUCROS AOS PORTADORES DE TÍTULO�
. Exercício de 1953

Pagam-se, na Séde' da Companhia, no Rio de Janeíro, nas Sucursais e

nos Escritórios dos Estados, a partir do dia '1 do corrente mês, os lucros do
Exercício de 1953, .a que têm direito os títulos com o prazo de participação
terminado, de acôrdo com os Artigos 11 e 12 de suas Condições Gerais.
-

Conforme Relatórío-Balanço de: 31 de Dezembro p.p., já publicado e a

proyado pela Assembléia Geral Ordinária realizada em 15 de Março de �954,
a IMPORTÁNCIA A DISTRIBUIR ENTRE OS PORTADORES DE TITU-
LOS é de: :'

Florianópolis, Quarta-feira, 31 de Março de 195471---.......--- 5
---------- -- --- ------------_- ,-_._--:.:._�",,:��:::====��:,:-�=--.,

Cr$ 24.298.326,4ó
(Vinte e quatro milhões, duzentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte

e seis cruzeiros-e quarenta centavos), que serão pagos à razão de:
.

a) Cl�$ 1.178,00 (Mil cento e setenta e oito cruzeiros), para os tí-
I tulos de Cr$ 10.000,00, Saldados por pagamento

único;
b) Cr$ 976,50 (Novecentos e setenta e seis cruzeiros e cincoenta

centavos), para os títulos de Cr$ 10.000,00, .de Pa
gamento Mensal e Mistos,

sendo observadas, para os títulos de outros valores, as respectivas proporções.
.

A DIRETORIA
-----� - ---�--

Alude
A RESTAURAR A TRADICIONAL CAPELA DE
SANTA FILOMENA, EM PRAIA COMPRIDA,

NA CIDADE DE SÃO JOSÉ

Mande suas esmolas para:
Em Florianópolis: Profa. Maria da Glória Mattos.
Em Praia Comprida: Sra. Zenir Gerlach.

.

'A COMISSÃO

nasceu José Lino 'Coutinho,
um dos mais ardorosos ora

dores das Cortes Consti
tuintes de Lisboa em 1822, Comercio - Transport".Ministro do Imperio de 16 Rua Joio Pinto, 9 Fpolla
de Julho de 1831 até 3 de � , .

Eis aqui algumas normas que podem proporcionar Julho de 1831 até 3 de Ja- ----

uma boa noite de sono: '

1°) - Comer pratos lev'es e fáceis de -digerir, rio neiro de 1832. Faleceu na I DOENÇAS DO APARELHO _DIGESTIVO _

jantar. mesma cidade em 25 de
1
ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-2°) - Restringir ou Evitar totalmente ingerir líqui- Julho de 1836 quando Con-I DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

dos depois do. jantar. Algumas pessoas, no en- Ih" I O M
a.

I N F
� Participam aos parentes e

tanto, acham excelente beber um copo de lei-
se erro;

.. o r IDoe unes errelr-a I

p�s:;oas de suas relações, o
te ao deitar-se. - em 1818, teve InICIO o

I
•

contrato .de casamento de3°) - Tomar banho morno na hora de dormir. A ataque de São Carlos, pelo.
água não deve estar nem muito quente nem General Chagas Santos I - RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO, seu filho MOACIR, com a

muito fria. O banho deve ser tomado c'alma- t do, o
- d" ATENDE Á RUA VICTOR MEIRELLES N° 18, 1° senhorita Cilene Vieira.

mente, sendo pouco recomendável esfregar °
en o o I�llmgo evacua o ANDAR ,DAS 9 ÁS 11 HORAS - DIÁRIAMENTE. Coqueiros, 20-3-54.

corpo demasiadamente com' toalha ao enxu-I a povoaçao, que os nossos
I CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU

gar-se, tomaram; DA NOITE NO· CACIQUE HOTEL, Á RUA FELIP
4°) - Mergulhar os pés em água morna ou levar - em 1829, nasceu em SCHMIDT.

uma bolsa de água quente para cama, é prá- Florianópolis, Santa. Cata
. tica aconselhável para pessoas qúe vivem com
os pés frios.

5°) - Ler um livro .de leitura calma até sentir-se
sonolento. Um travesseiro a mais ou algum
apôio para as costas, pode permitir uma po
sição mais confortável para a leitura.
Se, apesar de todos os nossos esforços, não
.pudermos obter um sono necessário e-- com

pensador para o nosso descanso, devemos catarinense e a Uma das
consultar um médico. Remédios para insônia
etc., só devem ser tomados sob prescrição
médica.

. Nós outros, como leigos, só conhecemos
ainda uma poderosa terapêutica e que pode- Pedra-Branca, na Lagôa de
mos recomendar: dormir sôbre um confortá-. Cárceres entre ° Brasil e
vel, macio e flexível colchão de molas DIVI
NO. Um colchão que reune as mais perfeitas
qualidades da alta técnica moderna. Um col-

.

- châo que pode ser adquirido, êste mês, du
rante as comemorações do seu 30° aniversá
rio, com grandes e suavíssimas vantagens de
pagamento, na A MODELAR.

!I
='

Contrib�tições recebulas:
T0tal publicado o .

C. Domingues "I,
'

.

Celínia Moritz
-

,
'

.

Filó Di Bernardi o .

M. Emília Andrade .

M. Helena Raulino .

Joâo. Manoel. da Silva o ; .

João Gualberto de Oliveira .

José Fco. de Souza o'
-

" .

Orlando Klassen o o o .

Leopoldo Casuza .. o .. o . o .

Francisco Teodoro o o .. . .

João Fausto .. o .' .. I.' •••• o .

Álvaro da- Silva o .

Anônimo ..... o .. o o 0 •••••••••••••••••

Manfredo Leite o > •••••

João Aibino :. o .

Walter Koerich o .

Alfeu "Gonçalves .. o .

João J. dos Santos .

Paulo Marte da Silva . o o ; .

Waldemar Schímitd o ••••••••••••••••••••

P.edro Koerich 1•• o .

Arlindo Melo . o o .

Arí José Coelh.o .. o o .

Antônio Kretzer
.

Kiliano Kretzer .. o .

Abelardo Coelho . o
.

J. Ricardo Nunes . o ..............•.......

José Coelho' . o o . o .

Carlos Antônio, Gerlach .

'Gregório F. Ferreira, , '. ; .

Ervino Gerlach .... \ o .........•..........

Devota da Santa Filomena .

Total ••••••• : .J •• 0.0 •••••••••••••••••••

31 DE MARÇO
A data de hoje recorda-2.911,00

100,00 nos que:

50,00 - em 1560, chegou a S.
50,00 Vicente, depois de expu1-
30,00 sal' os franceses do Rio de
50,00 "

IJaneiro,
.

Men de Sá; .10,00
10,00 - em 1621., faleceu o'
10,00 Rei Felippe II de Castela
30,00 e II de Portugal, que l'ei-'
10,00 I'

100,00 nava desde 13 de Setembro

20,00 de 1598. Segundo Rio Bran-

20,00 co éra filho de Felippe II, I
,

I10,00 que morreu coberto de pio-
25,00 lhos e éra tão malvado que200,00 I

26,00 os franceses ° apelidaram.
5,00 "demonio do sul"; I5,00 "7"" em 1667, em Lisbôa,

,5,00 foi assinado um tratado de I
;)31::,00 alianca ofensiva e defensi-I�o

-

.

. 5,00 va, por dez anos, entre o I

10,00 I Rei D. Afonso VI de Portu-

10,00 ,ga,� e Luiz XIV da França,
10,00 contra Carlos II da Espa-
5,00 nha;20,00

50,00
- em 1712, aportaram

50,00 ao Destêrro, hoje Floria.
100,00 nópolis, os navios franceses
200,00
200,00

na Bahia,

"Saint Joseph" e "Marie",
vindo a bordo, de um deles

4 339 ° engenheiro hidroãrafo. ,00 fi

Frezier;
- em 178�,

Como atrair o sono

as-

escravidão africana no A

mazonas, por resolução de
sua Assembléia Provincial,
decretando medidas em ad
miravel antecedencia ao

áto do Governo central.

rina, ° bravo 10 Tenente da

Armada, Alvaro. Augusto
de Carvalho, um dos heróis
da Guerra do Paraguai.
Perpertuando-lhe o nome

deram ao Teatro da capital

ruas ° seu nome; .

- em 1876, foi' inaugura
do ° marco de limites d�

a Bolívia;
-',em 1877, foi .instalado

em 'Florianópolis, - Santa
Catarina, ° Instituto "dos
Professores Públicos Pri-

mários;
- em 1884, foi extinta a

.

Atenção ..
Devem comparecer a 16á C. R. afim de tratar

suntos de seu in'terêsse, os seguintes cidadãos.
- Sérgio, Ernesto Rotshahl
- Luiz Gonzaga de Souza
- Sidnei Mário da- Silva

C
· lftI Partido Social Democrático

.. o:mUOlcaç,ao .

. THE TEXAS COMPANY (South America) LTP.' ·Difetorio ReGioilal de Sta. catarina
- TEXACO -=- comunica-aos StUS prezad?s fregueses
e .amígos que transferiu seu escritório (lã Praça 15 de

Novembro, 9 _1° andar, para 3-'; f.uas'no�s instalações
no seguinte endereço: Rua 15 de Novembro, 129 -

Ponta do Leal - Estreito - Fone 6221, onde espera,

contar com g mesma preferência de sempre.
-..

Comunica, outrossim, que toda e qualquer corres-

!.ondência poderá ser' endereçada à:

Caixa Postal, 62 - Florianópolis.

Empresa Florianópolis S" A.
Admlol8 tração e Tran-sportes

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

São convidados os senhores acionistas desta -socie
dade para --a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se
no dia 20 de Abril ás 20 horas em sua séde social à Pra
ça 15 de Novembro no 11, nesta cidade, para delibera
IrefiO sôbre ° seguinte:
( 1 - Leitura, discussão e aprovação ,do balanço,

- conta de Lucros e Perdas, relatório da Direto
.

ria e Parecer do Conselho Fiscal.
Z � Assuntos diversos de interêsse Social.

Florianópolis, 15 de Março de 1954.
ALDO ROCHA - Diretor Presidente

J-'�--'---.--'-,--.----------

Instrfbutder
!}\

C. RAMOS SIA

A Me�a do Diretório Regional, de acôrdo
com o que êste decidiu e na forma dos Estatu
tos, vem convocar, pelo presente, a Convenção
Regional Ordinária do Partido, para reunir-se
nesta Capital, no dia 25 de abril, às 20 horas,
na séde partidária, � rua Arcipreste Paiva, n.
5, com a seguinte ordem do dia:

a) escolha dos candidatos às funções le
gislativas do Estado e da União, no
pleito de 3 de outubro do corrente

ano;
b) assuntos outros, de alto interêsse

partidário,
Florianópolis, 23 de março de 1954,
CELSO RAMOS
Presidente em exercício
JOÃO DAVID FERREIRA LIMA
Secretário Geral
RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Secretário
ANTÔNIO B.E LARA RIBAS
Secretário
ROBERTO OLIVEIRA
Tesoureiro

Sociedade (ulju,ral
Joõquim Nabuco

- o Presidente da Sociedade Cultural Joaquim Na

buco, por nosso intermédio, comunica o reinício da� ati

vidades da Sociedade, convocando todos os associados

para a la. sessão ordinária a realizar-se dia 26, sexta

feira, às 20,30 horas, na casa Santa Catarina. (antigo
local)

Partácipacao
ARLETE NATIVIDADE PERFEITO E SRA.

'X

participam aos parentes e pessoas de suas �elações
O nascimento de sua filha ANA MARIA, ocorrido no

',dia 22-�-1954.

Vende-se permuta-seou

Vende-se um "Cadillac", 1950, eompletamente equi
\ pado, em perfeito estado, com rádio de 8 valvulas.

Aceita-se troca por casa ou terreno.
Tratar com ° Capitão Médico Dr. Carlos Fernan

des Eingelsing, no periodo da manhã no Hospital da

Guarnição, e no da tarde, em sua residencia à Rua
Bocaiúva -n? 210.

I
BANCO de C�f�ITO POPULAR

I. '�AGRíCOlA o I ,

_ Rv.o;��,16·
.. ,

f'LORlAN.QPOLIS - 5tó..e�r�rln6,
•

Participação
VIúVA PALMIRA C.

VIEIRA
MANüEL ALFRElj_O
SARDÁ E SENHORA

Participa aos parentes e

pessoas de suas relações, °
contrato de casamento de

sua filha CILENE, com °

sr. Moacir Sardá.
Saco dos Limões, 20-3-54. '

MOACIR e CILENE
-

confirmam

. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A PEN A S rr$ 50,00
/

s80 suficientes para comprar na!
"

i
i
,

-

1 MAGNIFICO COLCHÃO DE MOLAS DIVINO
1 CONFORTAVEL TRAVESSEIRO

'-,.

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

._ ,
..

-,

Em Ahril será realizada a maisgigantescavenda especial de tôdas as mercadorias do seu
grandioso estoque, inclusive da:s�gtand�s no
yidades de inverno já encomendadas.tpcr pre .. ·

.

ços aproximados do custo nas fábricas. -

, \

f
r

;
..../

,
I

/'e
I,
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IRMANDADE DO SENHOR JESUS ,DOS
PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE

PROCISSÃO DO SENHOR JESUS pOS ,PA::;SOS .

De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade

e Hospital, faço público que" sábado 3 de abril" às 20 ho

ras, descerá da sua Capela, na Igreja do Menmo Deus,

para 'ii Catedral Metropolitana, a Vener�nd� Imagem ,do
Senhor Jesus dos Passos, que regressara, no dia segum

te, domingo, às 16,30 -horas, em procissão soler:e.
Convido, por isso, todos os Irmãos e Irmas a CO:ll

parecerem a êsses atos, devendo apresentar-,se..,..no Con-.

sistório da Irmandade no sábado, e, na SácnstIa da Ca

tedral, no domingo, afim de, revestidos de 'balandráus e

fitas, acompaüharem as referidas procissões.
.

Previno aos Irmãos que do dia 15 do corrente ao d�a
2 de abril estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretaria
desta Irmandade e no dia 4 na Sacristia da Catedral das

9 às 12 horas para o recebimento de anuidades.
Solicito também aos Irmãos e Irmãs comparece

rem, a essa' solenidades, sendo possível, trajados com

roupas escuras. '

Finalmente face ainda, público que, no dia imedia

to ao da procis�ão
•

(�egupda-feira), será celeb:ada, às 8

horas, na Igreja do Menino Deus, Missa em açao, de g�a·
.

cas por todes os fieis que cooperarem para o brllhantis

i'no das solenidades realizadas nos dias 3 e 4.

Consistório, 29 de março de :954. .

. José Tolentino de Souza
Secretário

PARA AQUELES QUE

DESEJAM ° MAXIMO
/, EM CORTEZIA

E EFICI'ENCIA

PEKF!/fRO SEM I(iVIII.

'Terrenos na Vila florida
(Estreíto) ":

Fr.quezu em ge,,1
MAGNIFICOS LOTES, COM ,FINANCIAMENtO A l \LInho �reosotado

LONG'O P�i\ZO SEM �l!�OS
. '.

. (Silveira)
Opcirtur:idãde especial para aquisiçao, com ,glande I '

facilidade, de um ssplendido lote na VILA FLORID_A. ,

Lugar alto e saudável, e toda facilidade de eonduçâo. IPriviligiada '}ocaliwc;ão, n:1S PROXTMIDADI<.;S DO ES-
_----------,

TADIO DO FIGUÉIRENSE, assegurando valorizaçáo I
imediata. '. I

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

Peça hoje mesmo mt'urmações a �.

SOCl�DADE ÍMOBlLIAIUA SUL BRAS,ILEIRA
.

LTDA. (SUBRAL)
Escritório:' Edifício Sã" Jorge, Sala 4. -- Fene: 2-1-9-2.

$(SOnRI�nD

l"
�:

llIBLlorrECA JAPONESA PARA S. PAULO
.

TOQUIO, 29 (U.P.) -I yens, até o fim do mês d� ,

Uma coleta se realiza em to- abril próximo.
I

do o Japão visando oferecer. O sr. Kobayashi, prcsi
uma "biblioteca' japonesa" dente da Associação Nipo
à cidade de São Paulo, por Brasileira, declarou a esse

ocasião do quarto centená

rio dessa cidade. Cerca de

-

Ch�mamos 11 atenção dos senhores Empregadores
para o recolhimento ao Banco do Brasil S. A., du
rante' o mes de abril proximo, do Imposto Sindical de

1953, devidos pelos Empregados .e que deverá ser des-
30.000,00 contados durante o corrente mes de março.
40.000,00 I Florianópolis, 23 de março de 1954.

Vitório Ceehetto - Presidente
Gerson Demaria - Secretário

'Imobiliária e Ageoc,iaaenln
Cáoto---I. A. C.

RUA CEL. PEQRO DEMORO, 1.663

ESTREITO - FLORIAN.ÓPOLIS

CASAS A VENDA:

ESTREITO

1 - à Av. Sta. Catarina de
alvo c/5 comparto preço:.

: 130.000,00
1 - à Rua CeI. Pedro Demoro

alvo c/8 comparto tem ar

mazem anexo, além da re- .

sidência . . . . . . . . . . . . . ..

.

preço:
1 - à .Rua Aracy"Vaz Calado=

'
..

.

.nova ótimá água, -madeíra' 'preço:
1 - à Rua São Pedro, de' alv. \

c/p cõmpart;: ....,...... preço:
1 - à Rua .Moufa" (Barreiros),

c/7, comparti' ;�a.d€ira .,. preço:
1 - à Rua Curitibanos (Ilha)

.

c/9 compart. de alvo ... preço:

"

115.000,00

45.000,00

300.000,00

60.000,00
-,

130.000,00

TERRENOS À VENDA:

2 - à Rua Aracy Vaz Calado
ambos .

1 - à Rua Santa Luzia .. : .

3 - à Rua Santa Luzia con-

junto .

1 - à Rua São José .

1 - à Av. Santa Catarina ..

.' i - em Barreiros (Junto ao

Clube Barreiros) ..

·

preço:
preço:

1
1
1

preço:
-....

preço:
preço:

2.200,00
2.000,00
3.000,00
1.QQO,00

pl'eço:
.'preço:
preç,():

100.000,00
30.000,00
·40.060,00

preço:

CHACARAS:

1 - em Abrão próximo à Bom

Abrigo .

1 - em Serraria c/2 casas de
madeira .

preço 80.000,00

pregb: 60.000,00

MÓVEIS A VENDA:

-,

Sala de Jantar completa,
fino acabamento, 9 peças
Jogo estofado, 4 peças ...

Dormitório, com 6 peças
Fogão esmaltado .. �. . . .. preço

.

l
.

"

, .1.....
.

_ 'IMPÓRTANTE l' V. 8,.! desejando vender, �lugar,
comprar, hipotecar oJ inventariar;

)

casas, lotes dé'terra,
pontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agen
ciamento Canto, das 8 às 22 horas, que será prontamen
te atendido pelos seus dirigentes; A - I.A.C., põe tam-

I bém, à disposição dos seus clientes, um Departamento
de Construções, Plantas de Muros Etc.

1

propósito: "Nossa Associa-

�ão consagra todos os seus r::'''' "",, '
....�,'

�sfor�os para ª constituição I O Centro de Irradiação Regis 'ro. _
de radios

.Ie uma bela biblioteca, con- Mental "Amor e Luz" realiza '"1' . A Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de

sagrada à cultura dos dois sessões Es?téri�as,_ todas � �e- 'Sánta�Çl!lt�,ri?a, avisa _!\ol;j'Senhores possuidores �e recep
oaíses. a fim de agradecer gundas feiras, as 20,30 a 'rua tores de<.radlQ-recepçao, que ° prazo-para registro sem
.

Brasil r Conselheiro Mafra, 33 .,- 2° multa destes. aperêlhos, .expirará a 31 do corrente mês
ao raSI,- por ter esse pais andai:.,

' \ de março. A. paitÚ' de 1°' de abril serão registrados com

icolhido, há quarenta anos, �, ENTRAD!\ FRANCA multa de Cr$ 25,oô.
.' ,

'\ .'
nossos emigrantes".

..

10.000 cidades e aldeias ja
ponesas, que enviaram emi

grantes para o Brasil, par
ticipam ,dessa campanha,
cujos promotores acreditam

poder reunir dez mllhões de
" , .

__'---.�-'

lO

Acham-se à disposição "dos senhores acionistas, na

,I CHEGARAM
,

. séde social desta Sociedade, à rua Felipe Schmidt, n. 14.
DIRETAMENTE DA DINAMARCA PARA FLO- ,)S documentos a que se refere o art. 99, do decreto-lei

i�IANÓPOLIS SEMENTES SELECIONADAS E DE n. 2.627, de 26 de setembro de 1940.
PODER GERMINATIVO GARANTIDO

G. A.: CARVALHO - DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
- MERCADO PÚBLICO - ESTEVES JÚNIOR ;_ 58
PLANTANDO DA' ... TRATANDO MELHOR DARA' ...

-------------------�-----------�------------

�em.entes d� Hortafiças 8 Flores

Maternidade Dr. &arlas
Correa

'(DA ASSOCIAÇÃO IRMÃO JOAQUIM)

Obstetrícia. Ginecologia Cirurgia

Completa assistência �. gravídês e ao parto, trata
mento clínicos e operações de senhoras, com hospitali
saçâo em apartamentos de luxo e quartos de la e 2a
classe.

.,

.

� .�,'!-

, MODERNA AP_'\RELIfAGEM DE RAIOS X, mar
ca Phiilíps, para exames radiológicos em geral (coração,
pulmões, estomago, intestinos, vesícula, vias urinárias,
cte.) com 'dispositivos especiais para HISTERO-SAL
PINGQGRAFIA (útero e trompas) e RADIO-PELVI
METRIA (medidas radiológicas exatas da bacia).

Gabinete de fisioterapia, dispondo de ondas curtas,
eletrocoagulação, raios infra-vermelhos e ultra-violetas,
tenda de oxigenio, metabolismo basal, etc. 1

BERÇÁRIO e ESTUFA para recemnascidos prema
turos.

COMPLETOS SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
(exames de sangue, urina, escarro, fezes, secreções, etc.,
t' provas biológicas para diagnóstico precóce da graví
dês). Exame de material para ° diagnóstico do câncer fe
rninino, pela citologia, biópsia, e cólposcop.a,

BANCO' DE SANGUE E SERVIÇO DE ANESTE-
SIA POR GASES (Foregger}.

.

O GABIN1�TE DE RA:OS X E o LABORATÓRIO
ATENDEM AOS PACIENTES EXTERNOS NO !JE

. RIODO DE 8 ás 11 e 14xís 17 horas.

AVISO
COME'RCIOSINDICATO DOS EMPREGADOS NO

.

DE FLORIANO'POLIS

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

Convoco os associados dêste Sindicato, para reu

nião de Assembléia Geral Ordinária, que terá a seguin
te ordem do 'dia:

1,0) - Apreciação, discussão e aprovação do rela
tório do exercício de 1953.

'

2.0) - Apreciação e aprovação da proposta 'orça
mentária para o exercício de 1954.

A reunião será realizada: na sede desta sociedade
de classe, á rua Tenente Silveira n. 15, Edifício Pather
non sala 2 2° andar, na proxima quarta-feira, dia 31 do

corrente ás 20 horas em primeira convocação e 20,30
horas, em segunda convocação caso não tenha numero

legal na primeira.
Florianópolls., 23 de marÇ.Q_ d.�, 1954.

Vitório Cechetto - Presidente

IMPOS!fO SINDICAL

turso Pré-1Jniversitário
Direcão e Orientacão dos Professores

Dr. J. J. ode Souza e Dr. Durval Henriques da Sil
va - Resultados dos Exames Vestibulares de 1954 aos

Cursos de FARMA'CIA E ODONTOLOGIA
.

Nomes' Média Classificação
Arno Volmí Arruda 7,38 3° lugar
Josilivia Schmidt 6,66 6° lugar
Myriam Gentil Costa 6,43 7° lugar
Ipolito A. Brunef 5,55 38° lugar
INICIO DE NOVA TURMA - 15 DE ABRIL

LOCAL: ACADEMIA DE COME'RCIO
HORA'RiA: 8 ás 9 horas da manhã.

'ransporles 8. Catarinense
..

ASS1!:MBLÉIA GERAL ORDINARIA "

São convidados os senhores acionistas desta socie
dade para a assembléia geral ordinária. a realizar-se na

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

Florianópolis, no dia 30 de março de 1954, às 15 horas,
para deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

1 - Leitura, discussão e aprovação do balanço,
.

conta de Lucros e Perdas, relatório da Dire
toria e parecer dó Conselho Fiscal.

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

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

AVISO AOS ACIONISTAS

Florianópolis, 10 de março de 1954
J. D. Ferreira Lima, Presidente.

Expresso Fiorian6polls
-de

ANDRADE & KOERICH
".

Transporte de cargas em geral entre FlorietnÓTJOLis.
C1tritiba e São Paulo

Com viagens diretas. e permanentes
Matriz: - FI.ORJANÓPOLIS .

Rua Conselheiro MfLfm, 135
Fone: 2534 - - Caixa Postal. 435
End. Telegv.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
J,penida 7 de Setembro 3320124

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Te)egr.: SANTIDRA

.Agência: .- SÃO PAULO
. Rua Rio Boni10 n. 1247

'

--o-
"-

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

(Apências no Rio de Laneiro e em Belo Ho�izcllte COll!

tráfego mútuo ati São Paulo com n Empresa de Trano'$'
�')rt�s Minas Gerais S/A)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Oportuno PedjdD ,�8' Informaçãe','
o DeputaM Francisco leva e o. palio
de ônibus da "Agronomica" ,

.

missão Permanente, 29- de

'I Dep. Francisco de Souza

março de 1954.
..

Neves"
- "Exmo. Sr. I ram embarcar no referido
Presidente da Comissão. ponto, tão logo o ônibus sol

Permanente da Assembléia! ta os últimos passageiros
Legislativa e Sen h o r e s

I
trazidos, é obrigado a se

membros. I'afastar e fazer uma volta,
Junto ao-jardim, à

fren-,
estacionando num "ponto

te do Hotel La- P�rta, nes- neutro", corno se navio

ta Capital, há. um "ponto" fôsse, colocar-se ao largo.
de parada dos ônibus que Assim permanece o ônibus

fazem linha da '�Agronô- certo tempo, Cinco ou dez

:���::::�:�lmenteamais ;�:�t::�ag:::�� ;s:::,st:�� Ecos' do 1· Clonresso Cala-Sempre foi observado o ftla e sob o solou' a chuva,
-

...
seguinte: o ônibus chegava nada agradável por vezes, rt·oense· dos Munl·CI'pl·OS�ao ponto, os últimos passa- ficam de longe, "narnoran-

geiros desciam e os novos, do" a condução desocupa- )DILON ZOEZZI - UMA a) -:- a aprovação dos es

que -se destinavam ao per- da. Lá pelas tantas o ôni- lORÇA QUE' SE DEST_A- tatutos do Instituto Agro",
curso coberto pela' "linha bus abandona o "ponto neu-

.

:!A' PELA INTELIGÊN- nômico Mu;nicipal.
agronômica", embarcavam, tro" e vem para o ponto de ':::IA, 'CULTURA, ENTUSI- h) - a fiscalização
ato contínuo. Isso era mui. embarque, quando os passa- ASMO E DEDICAÇÃO A. Instituto.

'

to prático e nenhum íncon- geiros, já "torrados" pelo BEM DAS POPULAÇÕES c) - a nomeação, ou exo

v€niente oferecia, tanto as", 501 ou "ensopados" pela RURAIS DE SANTÁ CA- neração por motivo [ustífi-
sim que perdurou por mui. chuva, embarcam, TARINA cado do engenheiro agrôno-
to tempo. . Se a Inspetoria de Trân- O jovem advogado, como mo diretor do estabeleci-

Recentemente, como me.

rSito, que
descobriu a ino- representante de Campos

elida inovadoura, e que, vação, encontra alguma ra- Novos ao 1° Congresso Ca

talvez sem (l visar, tiraniza zão para iss�, nós, qu� .so- tar�nense. dos. �'Iunicípios,
O" passageiros que procu- fremos na pele o prejuizo, I eleito Vice-Presidente da

entendemô-la
.

prejudicial e la. Comissão, apresentou o

ORLANDO GDISEN condenável.. trabalho que, com satisfá-
A fim de quo possamos ção, publicamos:Procedente- de Pedras

�ratar do assunto com maior À ILUSTRE' COMISSÃC'
Grandes, . Tubarão, encon

orecisâo, necessitamos que DE "CONCEITUAÇÃO DE
V. Excia., ouvidos os de- BENEFÍCIO DE ORDEM
mais membros, <êncãrrtinhe RURAL", DO 1° CON,

visitante, que .

30 Exmo. Sr, Governadtir GRESSO DOS MUNICí
lo Estado e ao Exmo. Sr. PIOS".
Prefeito da. Capital, a êste PROPOSIÇÃO: Que s.

Florianópolis, Quarta-feira, 31 de Março de 1954

tra-se entre nós o sr. Orlan

do Guisen.

O distinto

mento.

4° - São finalidades do

Instituto Agronômico Mu

nicípal:
a) - o preparo de ele

mentos . capazes, técnica

mente, para a agricultura ..

b) - prestar gratuita
mente aos agricultores ins

critos em associações rurais

-ou do Instituto, tôda assis

tência- técnica possível.
c) - empenhar-se junt.

ao �inistério da Agricultu
ra, pelos agricultores, auxi
liando-os auferir das vanta

�ens que êsse Ministério Ia

rulta-lhes.

GANGORRA

é nosso correligionário, es

teve ontem em visita à sede
do Partido, mantendo agra
dável palestra com os ele-

'lpenas para conhecimento
) seguinte pedido. de ínfor ..
nações, corri fundamento no

rrt, 52, VIII, da Constitui
ção do Estado:

1') - 'Qual a razão qur

justifica � em que texto 1<:

gal se ampara -a Inspetorir
"de Trânsito para assim pro
ceder, alternadd pontos de'

mentos que alí se encontra-
vamo

O ESTADO deseja-lhe fe-
d) - facilitar ao ruríco

] iz permanência nesta Ca

l�ital.

T'IM ... �

"NEM EU ... NEM NIN

GUEM

A VOLTA DE TARZAN

"Sapeco a púa no Irineu

dou três berros, no Bayer,
solto a brônca no Paulo

'Fontes, mando o Coêlho de

Souza pererecar, trepo n··

meu Buick 'e volto pra Jo-

inville",. João Colin

TANGO 4) - Solicitamos, ainda,
seja encaminhada à Egré
gia Câmara de Vereadores
de Florianópolis, uma có

pia dêste pedido de infor

mações, como contribuição
� uma manifesta�ão "da har
ilonia entre os poderes.
Sala das Sessões de Co-

J c�a da di,reçã():
a) - a.organização obri

gatória de.um cursa çle a

prejldizagem agrícola.
b) - a organização facul.

tativa de cursos de extens2:

profissional..
"

3° - A Câmara Munici

pal compete:

tões, virá I.:olabol'm· apreciá
velmente em:

a) - ekvação 10 padrãl
de vida das populações ru

"Te.n:drás que salir de mi

camÍl10, de mi vida y de mi

destino; te pido, te imploro,
te ruego malevo Arturo
Muller. Si no me escuchas,
me rompo todo". Ltiiz Sou
z::!

"oufirmada a cnndenação do
«(Diário tia ,Manhã'

RECURSO CRIMINAL N. - No caso dos autos não gua - azedume' e altiv
�.536 da C01na1'ca de Flo- se pode deixar de reconhe- - de modo a esclarecer

A resposta retificativa, dual é escritor e historiador posta, não feriu o r:e.corri.
embora feita c'om ve- de renome.. do a lei, caso em que incí,
emência e energia, não - A resposta não podia,. drria no abuso à liberdade
deve conter abusos à é certo, agradar ao recor- de imprensa.
liberdade de imprensa. rente, mas, es rita em cer- Aprovando e examí,

Vistos, relatados e discu- tos trechos com veemência, nando a retificação, de, a

.idos êstes autos de recurso teve a finalidade de escla- côrdo com o art. 38 da anti.
zriminal n, 5.536, da comar- recer ao público, desmen- ga lei de imprensa, o dr.
ia de Florianópolis, em que tindo os fatos com do- juiz de direito andou acer

S recorrente o dr. Hercilio cumentos. tadamente, pelo que é de
la Luz Filho, diretor do - Se o escritor íncrímí- ser mantida. a sua decisão.
'Diário da Manhã", que se nado - a biografia - visa- Custas na forma da lei.
edita nesta Capital e recor- : va destruir a reputação e a Florianópolis, 9 de março
rido o dr. Oswaldo Rodri- dignidade do recorrido, das- de 1954.

�.,T_;� .

moralizando-o como cida- Hercilio Mect�i1'os, pre-
dão e porfissional da medi- sidente, com voto - Ivo
cina, a resposta não podia Gúilhon, relator.
deixar de surgir como sur- Estive presente: MUton
giu � com certa dôr e má- . da Cosia.

ria{lópolis
Relator: Des. Ivo Guilhon.

Crime de imprensa.
ltesposta retificada
Apliçação do art. 38 do
decreto n, 24.'776, de ..

1934.

do gues Cabral.

ACORDAM, em Câmara

:riminal, p0:t; unânimidade

Ie votos, 'conhecendo do re-

curso, negar-lhe provímen
to para confirmar como

confirmam a decisão, que

deferiu a resposta retifica ti-

destine de cinco a dez pOJ

cento 'da quota- federal dr

impôsto de renda adiciona
da à arrecadação municipa'
para a criação e manuten.

�ão do INSTITYTO AGRO la a consecução de ferra
'NOMICO MUNICIPAt., mentas, maquinário, mudas,
constante de ESCOLA DF sementes e 'tudo o mais que
APRENDIZAGtM AGRí· possibilite elevar o índice
COLA e DEiI:JARTAMEN da produção rural;

estacionamento de veicules TO DE ASSISTÊNCIA e) _ facilitar ao agricui A resposta foi publicada
de transporte coletivo TÉCNICA AO RURÍCOLA tor a .aquis:ção de aduhes f 10 mesmo jornal em data de
urbano, 1° - A direção do Insti :

elementos o.utros necessá
' �3 de l'etembro de 1953, re-

2) S Pref it f' ,

t t A �.

M
.. . correndo o diretor do "Dili-- e a rerer ura 01 j . U o gronormco unicipa. rios à boa produção.

ouvida ou delegou podere- terá como titular um enge JUSTIFICAÇÃ: E' in rio da Manhã", por não se

"lVIeu cabelo branco não à repartição estadual, v_is(r nheiro-agrônomo diplomadc1 contestável a ÍJ'ilogia, re conformar com as expres
me engana: nem' Vânio, o que lhe cabe per imposi por faculdade de ensino su � 'cursos naturais; elemento sões injUriosas nela conti-,
nem Fernando Melo e mui- C;ão do artigo' 74, XII, da peder; 'iUmano e ferramentas", pa das.
tu menos o Vavico Bom- Lei Orgânica dos MunicÍ- a) - O ordenado devido ra o progresso de <palqtÍer Na Instância Superior o

Volante. Também não c stá pios. ao :diretor do Instituto, serEI região. dr. Sub-Prochrador Geral
pra mim, ó' céus!" Nelson 3) - Se as normas para determinado pelo Poder Lé O índice de prosperida�t- do Estado, apor\!_ou à' lei n:
Brasil exploração dos serviços pú· gislativo Municipal; de qualquc:l' região, está na 1.202 de 20 de setembro de (

blicos municipais, dentre - b) - Ao diretor çlo Insti. razão dirEta da 'quantidade 1950, que permitia o recur

�sses os de tráfego 'urbano tuto, será de' direito trinta e quandade dos recursos so, já que o apêlo fôra feito
ião regidas por leis muni- por cento sôbre as rendas do naturais di.:poníveis (terras. pelo recorrente sem funda

C!ipais ou por leis estaduais. estabelecirh�nto; .!patas, cascat:ls, clima, e.tc:) mento,
-

isto é, no' art. 36 §
Se, pOJ: leis estaduais; tais c) - Serão rendas a pro mais a qu::!ntidade e qual i 1° do 'decreto 24.7�6, de 14

serviços estiverem !:;€ndo dução da lavoura, de possé dade do elemento
J human, Je julho de 1934, que nã()

regulados, informar se isso ou propriedade da entidade, (física e i�ltelccj_u..:.lment{ admite recurso algum.
não ofendE! o art: 99, II, le- por obra. dos alunos, sob a capaz)' e a quantidad'e l Provido o r�urso quI."
tra ."b", da Constituição do competente orientação do qualidade da fCl'rament;, 'tem efeito devolutivo, teri:
Estad-o. corpo docente. disponível. o jornal o �ireito de coara'

2° - Será da �ompetên- A adO(�f:o d2SSUS suge::, ·o.pagamento da ',!>ublicaçãl

va.

Atingido em sua reputa
ção por uma publicação feio
ta no jornal "Diário da Ma

nhã", sob o título - "uma

Biografia por Semana"

o dr. Oswaldo Rodrigues
Cabral, veiu a Juízo e re

quereu a retificação com

pulsória com fundamento
, no art. 36 da Lei de Impren
sa (decreto n. 24.776 de 14

julho de 1934).
O pedido foi acolhido

tendo-o juiz ordenado a pu

blicação da resposta retifi

cativa, sob pena de multa
de Cr$ 100,00 diários, �D I
a supressão do �oào: "E

do qual consta ser pt"opl'ie·
tário

.

o próprio Governa-

lar" .

por meio de ação executiva

apõs o trânsito da sent€nç�
em ju'lgado na segunda ins

tância.
.

'

Recente lei. de im,grensl
n. 2.083, de 12 'de novem·

bro de 19�3, contem o me,-

mo dtspositivo.
- Examinados os. fatos,

barateamento do não há como reformat a de-

rais;
b) - o. aumento da pro

.

:lução, principalmente dOi

g-êneros de primeira neres·

�idade;
c) -o

crub do Penb3sco"SHAKESPERIANA custo de vida;
d) - o melhor aprovei

tamentó do homem do inte
. rior;
e) - a preferível fixação

do homem a terra à'afluên
cia para as grandes cidades.'
Eis acima uma das muitas

'�Sêr 01:1 não 'sêr (depufa
dú), ó dúvida atJ;óz! Arris-'
C::!T, quem ha'de? Sêr e dei
xar de sêr, para depois que
rer sêr e não sê':, ah! ah! ah!
(isto é uma gargalhada).
Núncaras, núncaras". Os

valdo Bulcão

CONVOCAÇÃO
A Diretoria do "CLUB DO PENHAScb" solicita o

comparecimento de todos os seus associados, na admi
nistração da T. A. C., à rua Felipe Schmidt, 14' - sobra
do, dia 2, às 20 horas, para tratar de assuntos de in te··
eesse da Sociedade.

-

vantagens que, ao meu mo-

do de apreciar os problemas
da vida rural, submeto, com
eÍevada honra, ao exame

das questões e veracidade
das doutrinas, por parte da
DD. Comissão a que -tenho
o prazer e me sinto honra
do em compartilhar.

FOLCLORE
ELEGIA A Comissão Catarinense de Folclore, filiada à Co

missão Nacional de Folclorj'! (órgã; da UNESCO), rea
lizará mais uma reunião de estudos hoje, dia 31 de mar

GO, às 20 horas, na futur:} CASA DE SANTA CATARI
NA, à�ua Tte. Silveira,! esquina Alvaro de Carvalho.

Os ,srs. Associados e pessoas interessadas na matéria
são convidados a participar da referida r�uniã().

...

"Sómente o ódio constróe
a alegria de viver" Paulo
Fontes

BUM.

cisão, sob os fundamentos
. invocados.

. - Certo que a lei de im

prensa nega a respostá,
.

quando esta contem abusos
à liberdade de imprensa ou

quando' as exprEssões são

injuriosas, caluniosas ou di
famatórias.

'LUX HOTEL
_ (Restaurante)
- HOJE --

cer as injúrias' e calúnias
contidas na publicação do
"Diário da Manh�", contra

o recorrido, conceituado
médico que além de exer

cer' com brilhantiSmo o

mandato de deputado esta-

opinião pública a respeito
.do passado de um cidadão
digno, dedicado à causa pú,
blica 'e ao bem da humánj,
dade. '

- Empreg�df. maior vi
vacidade e energia na reg.. .

x x

x

Sábado quisemos ii' à, ilha do Campeche.fomos porque faltou a barca, a célebre bm·ca.
todo o case, lembramo-nos do governador ...

x x

x. F"
De volta, frustrados em fazer uma troca d'ilhtt;'

por causa do máu tempo, lemos no bom TemlJo uma

esfjinafração do excelente .T. J. Barreto por causa
de um trocadilho!

x x

x

Havia um: repto a quem quer que seja.
não somos.

Nós

x x

x

E uma divisão da humanidade: no crédito, os

virtuosos; no débito, a malícia, o rancor, a vingan-
ça, e a inveja.

x x

x

Na vida particular, aceitável. Na públicà,
. Um estadista pode ser virtUOSQ, mas errado.

j'

x .x
'.
x

O TemlJo def�ndetL-se com a nossa rep'ortagem
e os nossos clichês do banquete de Joinville. Em
compensação, nós nos de1endemos com a repoi'ta
gem de A Noticia.

x x

x

"A defesa não q'tfer dizer o panegírico da culpa
ou do cuIa". (Defesa de Ruy Barbosa).

x x

x

Há defesas ruins, que são ótima��' O Custódio
engrolou lãtim e absolveram-lhe o constituinte.

- x x

x

E há defesas ótimas, que não prestam. Romeiro
Néto foi 'brilhantíssimo e o tenente Bandeira levou
15 anos.

x x

x

A defesa do J ..J. Barre� é não atacar ...

quer que· seja.
x x

x

A' base -da defesa, o combinado brasileiro
Zezé Moreira não çombinava com a assistência, que
queria ataques ...

x x

x

Os ataques da defesa nem sempre conseguem a

defesa dos ataques.
x x

",'x

A' falta de assunto, já arranjei defesa para este
cantinho.
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