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RIO, 23 (V.A.) - Ir.íor

n.a-se nesta capital que é

vt:1 cadeiramente deso d.:l,'�'
I , 1 d c :� ,1. f"'

o espetacu o a avas: '.) ,,"1�

.<. uas em Pampulha. Todi
'"l·

a Bada da .epresa e;;tá com-

p:damente vazia. I?!11 al-

f,0ns pontos, notam-se pe

'ot enos lagos que, aos VJÜ
.

cos, vã' s ....cando. A.s obras

de uri.,an:PY!�o enCl'usta Ias

ás macgenr da lagoa estác

agora corr-o que isoladas

num Lh,;eri c em que fi�tris

teza pl,·édomina. Diante da

barragem propriamente di

ta, a terra ficou marcada

pelos sulcos provocados pe

la avalancha das águas. Os

�ino de Pampulha, obras

r:ue, ('amo se sabe. sao de

r:l,,r,h rno estilo arquiL;ton:
c.),

Esvaziada ·a bacia, éinco

horas após as rib""iceira!:'

próximas a Ciois PI édi05 co-

meçaram a desaba�", Num'

piso de granito, na, parte da

'o PRIMIER Persa
solicitou um voto
de co'oliança

'

TEERA, 23 (U.P.) o

primeiro ministro da Pér- i

sia, Fazollan Zahedi, p�diu,
ontem, um voto de confiml

ça à Câmara dos'Deputados,
Solicitou ainda a aprovaç5.c
de uma m,odificaçã') inir')

du:zida- no gabinete que afe
ta [, um _ministro qU8 ras
sou de uma pasta pal.'a a ou

tra e o programa �overl1a
r.'ental que é muito pareei-
1

'

',.0 com o exposto pouco de-

l'ois da derrocada d� Mo

h�mmed Mossadegh, no ve

rã0 passado. Zahedi renun
('!Ou oficialmente, onl.em,
preparando-se pan a pd ..

m,l"ira reunião da Câmara
€.'fiÚI nos recentes comi
oo:;ícs. O ,xá apressou-:;;,� em

tO)'nar a nomeá-lo Acn:di-
1:& se que a Câmara (Maj-
1;;;) discutirá as declaraçé)es
,

. \ -

(10 'PrImeiro ministro, du-
l'a11te vários dias, ante� de
Jhe dar o voto de confian.
'1:<=."

,

II - DIÁLOGO DE ARMAZÉM

- Café, duzentas gramas, seu Vendéiro.
_.:.. Subiu, já custa mais, mais que um cruzeiro,
- Subiu? Mas, sendo assim, não tenho tanto .. ,

- Então, o azar é teu, cara de ,espanto!"
III - EPI'LOGO POLITICO-RODOVIÁRIO

Cabral é presidente .. ' Ramsés, louco,
Louco da vida! E enfêrmo, até de cama,
Soluça, vocifera, acaba rouco

E vai-se, a Itaj'aí, rompendo .lama,
Buraco e pôça choca. O' raio, ó peste!
Pula que pula o carro, no buraco,
Chocalha e ronca, pula mais e investe,
De modo que Ramsés vira macaco,
Macaco ou mico. Safa, que viagem!

.

_Dois engenheiros sós: o tempo e o sol,
Nas estradas" Colin não fàz vantagem,
Colin quer outra coisa, o futebol.
Mecenas, Secretário e pai da bola,
Nessa escola da vida, é mestre-escola,

CONVENÇÃO REGIONAL
A Mesa do Diretório Regio�al do

Partido Social 'Democrático devidamen-
.. ,

' J "",

te àutorizada" resolveu transf�rir parâ dia
que será oportunamente fixado, a data
da Convenção Regional do Partido, mar
cada par� 25 do corrente.

,

Florianópolis, 19 de abril de 1954.
CELSO RAMOS
Presidente em e�ercicfo.

�.
' �

_�? 1!
.. _. �K",,"......�, _

IV - APOTEOSE ,
,

,Ramsés, tu, das estradas, que fizeste?
-

Nem a de Ifajaí está que preste,
'

Colin, de ser, culpado, leva a fama,
Mas, uma voz mais alta é que proclama,
Vox populi, geral, fatal e acerba:
"0 que falta ao Colin é verba e vNba.
Isso é verdade ou conto do vigário?
Desgovêrno é g,ovêrno estrafalário,.
O Govêrno,. porém, democracia,
No prático sentido; é mão que guia,
Defende e ampara a massa popular,
Oxigena a Instrução, faz prosperar
O Estado, em ascenção firme e direta,
Govêrno não é veto, vetas, veta!
Estradas, muito mais. Palácios, poucos,
Pedras fundamentais são bicharocos,
PEdras inaugurais, pedras no châo,
Ramsés, escuta: apedrejar-te-ão.

BARREIROS FILHO

Partido. Soc1al Democráfico

, "

..

localização de um Posto

Ca- Experimental para o estu

do das diversas, gramíneas
usadas nas milhct-ia

,
das

Secretários - Lenoir V.
tpas agens.

Ferreira e Elpídio Barbosa. Suspendeu-se a Sessão
SE111 retificação foi a- -aíím de se proceder a con

provada a ata da sessão an- 'fecçâo das cedulas para a

torior. escolha dos, membros da
Do expediente constou o

celegrama convidando a As-

Sessão
Presidente

bral

Oswaldo

Permar.ente.
EFE'l'IVOS.
28 votos

Lcnoir Vargas
Ivo Silveíra .

.10Ho Ribas Iiamos
Manoel Siqueira Be.llo
Francisco Nl. ... ,=S
R"aL, Joaqu'rn Alves
Clodorico Modeíra
Frederico Kuerten,

27 votos

Ferreira

l,� ;\)'':ógenel? V Jdra
27 voL:s

r". -, B 'hJ.' .l'HdIO ar osa

o !la ..lo M�rq�,les
_

28 V0t'iS
l�·í,·.:ll1cisco MarCare!lhal.l,
( (;elho de, S,')'"ZH

o Dire tor da '

«Standard» P8�
recel ,lo,lade
,!tIO, 23 (U.P.) - O sr.

E"gene August Bral1der,
óretor da "Standard Ele
tt,;c do Brasil, aproveitando
g fuiado. de ante-ontem,
"aiu a pescarnüma ilha nas

b,:ITra da Tij uca. Estava a.,

c·;modado

,��l�,,��,:,,;'ic.;;••.,;......"';..;;�

DIRETOR í !'

Rubens de
I jOmsis anti1oDiá-,

Arruda Ramo. .

rio d. 5,. Cat!lrinal
IERENTE 1-

Ano XL-

IOc.minlol FI:"
'de Aquino

N. 11.878
•

_'_IJi_�- :0_ ,-:::::::-_�,,:,,,,,,_,_... '_"___

... -'-__-:�-_Ei'(������������
� �m'
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Verdadeiramente' desolador
,

'

bO', esputáculo ofBruci�o em Pampuma Nacional do, Municípios �:t��� �:::::�"�O":p:',:�

O b t R' t
_.,

R I 'd', '1·
Ocupou a tribuna ,o Dep. -

1 .

t

esa amen O ••
.

e_cons ruça. - e drno. e ,amlllS �:n:::o p��::���,n�r��:::�; E�:�:�:':':�:�i'�:
frente da igreja, notam .. sl' I com iodo o rigorismo, acres- Ouro P.�·�b e assegurou ::'0 1 reporto de Pampua�.R pouP dos campos situados em

rendas profundas. O

meSt1.10 I
centou: "Quanto às causas ]::N0rn idor mine.ro que :::€1' util'zado imedlátamec- Curitibanos. Fazendo refe

acontece com. o Cassinc, determinantes, acredito, 't(J- seu govêrno irá cooperar li. te,' devido a que as águas rências ao que se· vem fa

sendo que ali as fendas são davia, tenha havido erro d:::
.

nanceirame.ite par i a re-' .ião permanecera-n SClWf' zendo nos Estados de São

mais profundas, e eui locais engenharia na co-istrução cons!fuçã.) de Parnpulha as pistas rr.ais de' cinco ho- Paulo 'e Rio Grande do

.nais perigosos', isto é, no da repressa", raso As I cpülações rilleiri, Sul o�d'e os resultados ob-

aterro que foi feito para o HECOÍ\l-STRUÇÃO :�,l; RETOR1',�.:',M AS r.has que l ão tiveraci suas tidos recomendam a expe-

ajardinamento bem próximo PAMPULFA FAMILl!�S casas arrastadas pelas águas i-imentaçâo em nosso Esta-

dos fundos do edificlo, ao A seguir, o prefeito de Informou final-nente o, já estão regressan io aos

I
do. Termi�� (J Dep. Ten6rio

lado da cozinha. Belo Horizonte declaror jJl'efeito G � nnetti q.l} o ae� l �eus !are, , Cavalcantl recomendando a

,N����!T�bre as causas :��h: r;::�::�:��ã�:;e !:�:� O" Chefej"� do Departamento - le',cnl·codeterminantes do desastre, firrancair.is f' dos estud-u
. prefeito Américo Giannet- que' sevâo realizados :E;'

I��,7:::di:,':::a;o�,�:":'�! ;,:::��:�;�::, g;::':;:,;n: do Exército' em Poria A egre
ir.quérito para apurá-las, monumental obra ·l� n.odc

Comissão Permanente, cuja
eleição constava da ordem

sembléía r.rara o Congresso

Conslrução�
mo ��v, f?ftoo dce,� ArarsDgaá

_, ",
d" pagamento apresentadoCunselho ,da Superítenden- , d' t b

'

,

,ne Ian e co rança' do .' .

ela da Moeda e do Crédito 1" C _$ 7'
� agIO

".... I ' 00 pOI' dolar
apreciou o pedido da Com-

,,- ou

t'quivalente.
panhia· Siderurgica Nacio-
m.l. n� sen:ido. de lhe ser Socialis.88-.!(:llc€dldo cambIO para a- _I e
!2nder a copst�ução do por-I LI,belals DUm
to de Al'aranguá, arbitrado, 'é 8 bit';'m 238:428 dolares. O Con- Q a De e
selho aprovou o' pedido' do BRUXELAS, 23 '(U. P.)
"i'nubio dentro do esquema

_, O'socialista Achille van

Acker anuncbu a formac<b
ele um gabinete sociali;ta
,i);('IaI, no qual ( sr. Paul
;I<:Ill'� Spaak (icsempenhar�
.1 p<ista das Rt;ét(:ões Ext�-

numr, e,Scarpa,
junto COm,

_
outr�s amigos,

rpando perdeLl o equilibrio
� caiu nãgua. Logo em se-Igllida foi' arrastad.) pela
correnteza de nada valendo:
'os socorres dos amigos, O
sr. Eugene August Brander

Ifaleceu com 57 anos de ida
,_,

de.

,'I,);'I:'S.

O ministro ficará
�_!,.:'io de nov'(� sccialistas e

,�j e liberais.

O RISO DA CIDADE ...

, .Joifo Vicen:e SH:,n,�;der.
.. ,

,SUPLE�, 'l'ES
-

28 votos
�

H!:1;�:a Bittenerur ;

.,.
Aniônio A!rr,eida

que seja �,:lenária. C pre- 'PORTO ALEGRE, 23 .e-ontem a esta capital, o noel Az�b!Jja Brilhante, .Fer r-ando ali fe;ra
Denuncia de "idente da República esteve I (V. A.)

_.: Em missão de jeneral' Canrobert Pereira comandante d� 2.9, R. ' M.,
. " no local, .1'[1>, passagem �):.l "::l seu alto ca.rç:o, cheaou an- .:1a Costa, chefe do Depart'a- n:areéhal '. Salvad9r C�,-;ar

e,stragos atll1.gu;,am, o lllur.l:- UOSC'OU � � -
- - - �

d l� menta Técnico àe Produção 00ino, gen'eral FJor�m.} de
clpio de S. Agostmhe, iS·.

- --- -

I

Ih MOS,COU,23 (U.P,) -- 1': DEFENDENDO
�

do Exército, que foi recep- O!;'vdra Faria, bem como

tante 25 kms. de Pampu 'Çl' '

in prensa soviéticapublicou' cionado no, aeroporto de relos oficiais de - sua comi-
Também a 10ca1.:dade' de -

/:"

Capitão Eduardo foi sé\'e- ,nformações sôbre' o trw!s-
OS ,tesouros. artísticos Çhavataí pelàs altas" paten- tíva: maj01.' Aldebert de

d p'lyte de soldados fr:>neeses tes ,militares no Estado,' bem Queiroz e capí� (ajudan-
ramentc castiga <1, em es-

1 d D [_'ara a Indochina, pelo�; a- FLORENÇA., 23 (U. P.) Co� efeito, o' temível' como autoridades, tendo o, tes-de-ordem) JÓ§i� t.?rí
'pecia suas estra as. OZ'2 _ 1"

N·.=!son 'Rosa E ..."asi.l 1

, 'lIÕeS da fôrça aérea norte- -- A Itália iniciou uma cupiJJl africano, ..conhecido ex-ministro da Guerra re- dos' Santos e Ibsen Freire. '

olarias. pelo menos, ,u pe- ,

d f f' b h
' Nã'l havendo tnl'lÍ'l &ssun-

dm�ricana, sob tít<.ll·),� con�o guel:ra quimica para e en- .{!omo ormlga" rãnca, c e- cebido ainda-a sauda�ão de "
-

q"JeDas roças foran ('0111- ,

d f
... ,Usbl·O·sky reto

',') "'l:Oi QJ.I::lem .:!o Di" foi en·

pletamente destruiJas.
btl": "Novo ato ç10 inter, elel' seus tesouros' artísticos c��u ás vizinhanç�s o a- uf!l.a tropa ·de infantaria. I' ,

,- ,�éni-GÍ:â � �.sJ..�o._
AMEAÇADOS O CAS�l- vf.:nç:'ão americana na gueTo, �ontra u111a invasão estran- 11l0sq 'Pàlácio Pitti, onde se Ontem, o gel}eral Call- di' ::-....�--:-'"".......""'l!!�e.,....-_

NO E_ AJGRE.!f.. '

ra do Viet �am".',.-, ,��uc0!1��a �tà.l��Z:,��� ,�"�� ro�ert P�.re:i;r.a��-C,!s.ta.iní- 81.,1.I'�'�iJ1'ft-,"'":�I,�[�,I,'_ 11· "�,�_-,::S:S'_-.d:Z:ZU'";í,llJ.W,
..... ---:-�-' ->- ,'r' I 1 ," .. ',_

'

C'o1•.id"�,i�li1<as:��?' ''6Tou�S.''?sifd.1 �(�,élfVlc(')s-;-a -
A'. l Ums

A fenda, iniciàlmu:LC- n-

l
' . ,

V
" " ,,�, " '�., �

.

bE'rta por baixo do paredão, eltro I 'a r'le I- 0""- n::�cen9á","J�; nôs,princ��ios lln.idade� l�éai,s, +ndo' es-: ;>iAÇÕES _t!NIDAS., 23, a mulfldao
,

•
' l'

' "{,,te ano, entomologI5tas tado, prlmeIranle ...."'�, na se- (V,. P.) _ An'drel' V;s·h�-"',i:--
'

À apresen.a, agora, UGl ( Lé'.Ule-
"1"" \ • 11";::

,

: (Iram> éhamaâos a acabar d d" 3 'R"
- 'M'U't

tl'o de 50 mts, F�i':' toda a
' e a a. 'eglao

.

1 ar e ,ky, chefe da �elegacão so-', �'lPADE DO VATICA-
vólta da rep'resa a aval.,an� I - MONóLOGO ECONôMICO :::,)m outra invasão de da Zona Militar dó' Sul. ,�lética nas Na��e's Únídps �10·Q-Q 1U P),

.

t d A d h
,. .

\ �G , .'4 ,SY �,� . .
- O Fap[�

che determinou de�:m:)rona-
!�lPll1S no mos e11ro e _tar e, .0 é:: efe �o De- eJ:l'barcará para a -'Itflssía, � p' :v,n'

Debulhando Ulll pauquito desta espI·,!.i,', 'ertosa 'elel Galluzzo cons t t T'
. 'd P

'10 �i!.jL_�'pw,e.ceu, ontem,
.

d b' d
�". �

. , ,
- par amen o'· ecnlCO e ro- 'õ:

•

..]a ma: ..... vI·ndouro. A"' ..Je_menta' e. arrel:'as e e D' (
. � I ')

v '--k PJ J.l ".'ü í�b dos �,..1.e;: a,lJO",,'ll-
de VIver uma e,splga peca e ra a. ruido no secu10 XIV, onde dução. r10 Exército foi re-' :'. � l·...".,...

uma parte ajardina a: Es- Aperta o povo a cinta na barriga, 'j 12g��ão sOV1..étiCR não 'Íe? t,,( jiO 'Palfui:í-9 d.o V,é.liie;mo,
ta-o al'nda s·erl·am'enta_ all1ea- Fel'to escravo faml'nto, na senzala.' �h€gara� a desttuir alguns c�pcionado no Clube Mi- 'tJ "

•
+� d

'

dCOriH.'n aJl'Jl.� .B:t>!1 ...Qrno os l'�<itpon endo às acl<lmacÕ.e.$
d d d b I' Dinheiro é quase nada, é mesmo zero,

bancos de madeira, artisti- litar, tendo s. S. feito acom- b
..

-

, ' "

ça os e esa ar a greJa Ih d
�oatos \d�, que ,tie � des�ji1 ·lt:, �-�ande númer<? ,je p�re-

c1€, 'Sa-o Fra'ncl'sco Q o Caso. Não há, da carestia, quem escape, 'i
camente ta a os: panhar pelo ,general Ma- .� �" ,

_ P 'd l"(':'111n,Clax, ao ,SE!U posto. e ,:i-, glir:os, reuni,1",s na' r'l',r�n,,';( uJ",
OIS eu, que sempre espero, esespero. ; .

-

.

"#.J e ";- ,

E ,ap�lar para quem? _para a COAP? Idve'rteAnCI·a' .'d I' 'Chlana
c'al' na,s� pát{id-' São Pedro. O F<mtiÍi,�� ;au-

.............. , .................• ,

O ,dipImnata' soviético, C�OU:li l.uult.idãó eO.lIl ��·mão,s
E o resto? o resto? Ouvinte, pense-o,

'

�ue COlHa 7't _'>- d 'd d .'., 1 .:J lb
'

'J: ,a+10S, e 1 a t', e ogo u.àiltd, JJ�1ll '>1;1.<;1 :IJ,ê�-
Silêncio e ass,ombração, sonambulismo, TOQUIO 23 (UP)' h fA I

.

-
.

"

..
_ A eniiS'(.�",)l·crl de ,.e ,'c. a en et�mc, ,çto'. "".

__Calcule-o só por si: resto é silêncio - _, -

-

Onde se gera, enfim, o comunismo. ?eiping �C:!lSOU, os Estados Unidos de intcnsi-
:icarem ·suas "aventuras miHtares?,', na Indo
�h,ina, e advertiu que a Chin.a eomun;,�tà ':não
leixar� de fazer algo, certaménte" ,.com res

)eito à "agres�ão.armada". A t:ransmis�àJ', ou-

I
vida em Tóquio, l.1ao diz eXát<unente • ent' que

,

cqnsiste êste "algo", nem tão pouco �ellsa .;1-

11 �rtamente os Estados,'Qnidos de ({agre')sáo ar':'
mada". Me�.mo assim, foi uml daS der.1aràçõés
mais francas que fez a 'China (�omunista nestas
últimas semanas em que te'ri1 Íeito comentários
sôbre a próxirIla' conferência de Genê.,bra' .e a

situação na Indochina. A irndiação se base0u
em extenso editorial do "Jornnl do PGve", de
Peiping sôbre "a missão de consolidar a' paz
na Asia e em todo o mundo"; Diz ainda que o

povo chines se unirá mais e;;treitamente cClm

os povos pacificas da Asia e do resto do Inun
do par? lutar pelo objetivo comum de solucão
pacifica do problema coreano e da n�stall;'a-
ção da paz na Indochina. �

- A Udenilda e os acor

dos políticos'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Iodecader ' .Prefissional J CLiNlcADEOLHglR��?�!DOS-�ARIZE
.

,

M E O I C OS'
,

IDrda�stli Brasil[ O ESTADO Dc��J�!���!!_.Na"z�!9.
MÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA

I ESPECIALISTA EM DO- ADl\lINISTRAÇÃO ,.

do I;I0spltal de FlorIanop�lis
, ENÇAS -DE CREANÇAS R d

-

Of'"
A clínica esta montada com os mais modernos '

CANTIÇA-O - CHEREM W MUSSI
. e açao e remas, a rua A Ih t t t d d d

,

I'
• CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160

pare os para ra amen o as ?enç�s a especialidade
- MÉDICO -

I e CONSULTAS' Das 10 às
I Tel. 3022 - Cx. Postal, 139

ULTRASON STratalnento das Sinusites sem operação)
CLíNICA DE _ CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE

DR ANTÔNIO DIB
'

.

f
Díretor : RUBENS A. NEBULIS�ÇAO �Tratament� auxiliar das sinusites e

A D U LóT O S
_

DOENÇAS MENTAIS' 12 horas.
RAMOS inflamações do Nariz e Garganta)

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital l\JUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE' IONISAÇÃO ME1?ICAMENTOSA (Moderno aparelho
CORAÇÃO _ FIGADO _ Colônia Sant'Ana. _ MÉDICOS _ Cons. e Residênciã: 7 de • AQUINO.

para Ionisar Medl�amentos (Tratamento de dores de

RINS _ INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Represen1.antes: Cabeça e I�flam�çoes da Gargan!a e, Olhos. Ern muito",

Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS R
.

t
-

A S. La-
casos sao evitadas as operaçoes das Amigdalas

SIFILlS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- ," LePtdresen.açoes. ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites
�

1 a, a.. .

fI
_

dConsultório - Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. cializado àa:s'DOENÇAS DE R .' S" dof Dantas, 40
e in amaçoes os Ouvidos)

lentes, 9. Consulta?" das 15 às 19 "SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS _ [>�a an���. 01' RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
HORÁRIO: horas. métodos de diagnósticos e 'I'el.r 22-5924 _ R' d

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento.' J
.

io e
,

I (OCULOS)
horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA _ RISTE- DR. JOSÉ MEDEI-

.

ane:::�l'ej.or Ltda.
I LAMPADA de FEN�A (Verificação e diagnostico de

.

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. RO - SALPINGOGRAFIÀ TI" F lá d UI'
.

. lesoes dos Olhos)
227 FI 'rEL. _ 6245. ROS VIEIRA ".,,3 oe pe e iverra, n.· INFRA VERMELHO

-

. ,6 -.. orianôpolfs. - METABOLISMO BASAL �1 - 6 andar. G· d' P 'tO R' d I

---� / Radioterapíap . or ondas
.- ADVOGADO -

'l'el.: 32 .. 9873 _ São Paulo
ran e ra ica na e�ra a de Corpos Estranhos de

DR. ROMEU BASTOS DR, MARIO WEN-'· curtas-Eletrccoagulação _
Caixa Postal 150 - Itajaí ASSINATURAS '"

Pulmão e Esofago

PIRES DHAUSEN' Raios Ultra Yioleta e Infra
- Santa Catarina -

-

Na Capital C().nsl�tono: Visconde de Ouro Preto,2 (Altos da Casa

_ MÉDICO r+: CLíNICA MÉDICA· 00'" Vermelho. DR MARIO LAU
I Ano Cr$ 17000 H ulênc; F l'

Belo Horizonte

Com prática' no Hospital' ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Icua Trajano,'
.

-

Semestre Cr$ 90:00 esz encw - e ipe Schmidt, 113. Telefona 2.365 .

-, lt'" R J
- n. 1,. 10 andar - Edifício do RINDO • .' Consultas - pela manhã no Hospital - A tard

São Francissu de Assis e na vonsu 01'10 - ua oao . No Interior d 2 h .'

L e

Santa Casa do Rio de A Pinto, 10 - Te!. M. 769. Montepio.' ,

'..'�..
Ano ... , Cr$ 200,00' _ .. __

as
__�r:s." e� diante, no Consultório

Janeír» Consultas: ,Das 4 às 6 ho- EOlrál';o: Das 9 às 12 ho-
DR. CLeA;UDIO Isemestre Cr$ 110,00 I DOENÇAS DO APARELHO-- DIGESTIVO _:.,

CLíNICA GERAL DE. raso ras _; DI'. MUSSI. A" di t ULCERAS DO ESTOMAGO
'

Das 15 a's 18 horas _ DI'a. BORGES
.

nuncios me ian e con-
I

E DUODENO, ALERGIA-
ADULTOS E CRIANÇAS F.esidência: Rua Esteves trá to. DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL
Consultório: Av. Getúlio Júnior, 45. Tel. 2.812. MUSSI. ,.#. ADVOGADOS Os originais, mesmo não Dr. MI-Doei Nm'es

-

Ferrel·ra "',
Vargas, 2 _ BIGUAÇÚ. 'I Residê.rcia : Avenida 'I'rom- Fõro em geral, Recursos publicados, não serão devol-

Horár!o : Segundas e Quin- OLHOS - OUVIDOS - powsky, 84. perante o Supremo Tribuna! vides.

tas-feirns, das 8,30 às 11 NARIZ E GARGANTA I DR.· NEWTON Federal e Tribunal Federal A direção não se respon-

horas. I D'A'VI.L-A
de Recursos. sabiliza pelos conceitos emi-

.

Residência.." Rua Felipe Ú
RSCRITóRlOS tidos nos artigos assinados.

Schmidt;' 23
.' ..... 20 anchir-"I DR.' J LIG DOIN .

CIRURGIA GERAL i Florianópolis - Edifício

f','·armaCl.JaS'

I
.

VIEikiA Doenças de' Senhoras - São Jorge, rua Trajano, 12
"IH 1,'� Tel. 3:002.

.

:
I,. . Proctelogía - Eletricidade - 1° andar - sala 1.

DR. WALMOR' ZO:' ESPECIAUSTA EM DOEN- •

"

. Médica .: I Rio de Janeiro - Edifício de Plantão
ÇAS DOS OLHOS, OUVI-, Consultório:' Rua Vitdr B?rba Gato.. Avenida Antõ-

10 Sábado (tarde)
',;: ,N1ER GARCIA DOS, NA,lUZ E GARGAN'tA I Meireles_n. 28

- Tetefone: ,nlo Carlos 207 - sala 1008.

�: D�pJomado ,pelã Faculdade Ex-Assistente na Policlínica 3307.
'

... 1
o Farmácia Noturna - Rua

_ �Na-cional de- .Medicína da Geral do Rio !de Janeiro, na Consultas: pas 15 horas I DR. CLARNO G. Trajano , «Cart. r. UOW.C''ke)Á.

.

- Uníversfdade do Brasil i Caixa de Aposentadoria' e em diante. GALLETTI 11 Domingo - Farmácia 1111 'I

Éx-intel'ho".por, concurso da Pensões da Leopoldina Rãl- Residêncía : Rua Vidál
"
- ADVOGADO .,- Noturna - Rua Trajano I

.
.

,
.

�? _ "Má1:é'rriidâ-de-Es,f:!ola I�v'ay e no Hospjtal São João Ramos - Telefone 3.422. Rua Vitor Melrelles, 60.
.

.

. RAPIDEZ - CONFdRTU - SEGURANÇA
.

> ," (S
'.

'd'
. P' f O t' .1. ?' B 't' t

-

d L
,,' 1

. 16 �S.exta-felra Santa -

Vl'agens entre FLORIANOFOUS e R'IO.. DE' JAN'-EIRO," erV1ÇO'
,
o�; ro.. � a�IO' .:

1\ IS a
.

a
.

agoa,
.

DR. DIB CREREM t
. .

FONE: 2.468. '
..

. Rodrigues Urna)' Curso no DepartamentoNa-. FI
. , Ii

Farmácia Esperança - Rua Escalas 'intermediárias It
. 'S' t' S·_

ADVOGADO
- �f1anopo IS -

_'.
._

em ajai, an os, ao Se-
Ex"j�lern.o !l,o_,�.��v�ço dt:' cional de Saúde

'

. ; __ Conselheiro Mafra. bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí,

Ciriit�ta do �ospi(�;.
'

"C?nsÍ1ltãs-�di-àriamente das j �a.us�s c!veis,.co�erciais, I-nfArma,"'ões 17 Sábado (tarde) -I
mos apenas para movimento de passageiros,

I. A. P. ,E. T. �. do RJO Ide 10 a� 12 horas.; ,CrlmmaIS e Jra�alhlstas. f •

V
•
'V I Farmácia da Fé _ Felipe �s e�cal�s em S. ,S.ebastião, Ilha Bela, Ub_atuba não

Janeiro
.

Saa. e 5as. feiras de 15 as Consultas populares u.els S h id
preJudwarao o horâri« de chegada no RIO: ada) e

Médicc
.

do . Hospital de às 18 horas. .

.'

1
c mi t SANTOS (Volt )' ...-

_ "Caridadé' Atende no Hospital de l Rua Nunes Machado, 17
_ 18 Domingo - Farmácia

a

�.,.DOENCA;S. DE';fSE1'W.DR. S Caridade, de 8 às lO horaSi. (esq. Ti�ade�tes) ..L��o���- _ p__ I�to!_ ��cort�a!i. ne.'. da Fé -, Felipe Cchmidt
. ITINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO

�::- P:<\.,�'lOS-_OP�RAÇO�S 0onsultÇirio: Rua Vitôr do - sa')a 3.. .

�. t�cof:uítit,.·'lnloTmaçoe.,que- 24 Sábado j(tarde) -

.. ' SEpUNDO TRIMESTRE DE 1954
rons: Rua Jo.ao PlOto n. t6. jll�ireles, esquina com ,Sãl'- neCessita diAriamente e' df F/ ,.

MdR,.
.,.'

",'
"

'

,

• \ armacla .o erna - ua '
,

das 16,00� as 1 !OO danha Marinho., imediato:, I _ .'
,

IDA" ! ""'li ' V O L T A
\ ",. horas.

- Residên'c.ia: Travessa i
' ' Joao Pmto .

......

< _ ." p.�� in�,�h�' :�te"dt' Ul'ussa,n-g!l ,2. - DR.: H E N R IQUE JORNAIS Telefon
}

.25 D.omingo - Farmá- Flo1'ianópolis
." dlanallJ,ente np Hbs� - ,AP

....
t. 102. PRISCO PARAISol

\0.
E t d- 302f

I
cla .Moderna � Rua João

pitaI' de" Caridade!'
,"

_},"'-
? S a o .,......... • �

Pinto
.

R "d�
, .. ' j" DR:" V,IDAL... ' MÉDICO ,A Gazeta, 2.658 .

- 29/4
eSI encla.. CLíNICA' DE' CRJA'NÇAS I Operações ::_. Doenças I

Diário 4a Tarde � .

3.57P O serviço noturno será
• 11/5

-

Rua' General BlttencotJrt I
-

.' D"
_.

d M hl 2463
,.

.

CONSULTÓRIO I� Feli- de Senhoras - Clínica de larlO ,a an .. '

,,: ' efetuad.o pelas farmácias 23/5
n. 101. Ad I

A Verdade .•....... ".011' M d St A tA
.

Telefoné: 2.692.· pe Schmidt, 38. ' '':l tos.. '

, _ Impl'ensa Oficial 2.68�
.o erna, o. n omo e 4/6

'- ,I CONSULTAS �_ -Das! 4 ..
-Curso '-de Especialisaçiío HOSPITAIS - N.oturna, situadas às ruas '16/6

DR. ARMANDO' VA-
-

qS 6 horas. no Hospitàl dúf.'Ser'Vidnr�s De Cuidade: I �.oã.o Pinto e Trajano. 28/6

LÉRIO DE ASSIS 'I Residência:
.

Tenente 'Sil- d.o Estado ���:;:�:;) • . . . . .. 2.31:1 'A presente tabela não,

130 (Serviço dI) Prof. Mllrja-
. . . . . . .. 2.03 ! p.oderá ser alterada sem

- :M:€DIGO:-. ' I veir.a, �
,

Nerêu Ram6. ....•. S.S3 I ,.

.

.. -

dADos ServJç:ls de ChnIca

In-I FONE _ 3.165. ' no de Andrade) -. Militar ..... ' . . . ..

.

3.157 preVla autol'lzaçao este

fantH da Assistên'cia Muni-· I Cl)nsultas - Pela manhã São SebastiAo (Casa Departamento ..
. cipal e Hospital de,Caridad� ,

. I no H0spital de -Caridade de Saúde) 3.153
- --- -----

CUNICA MÉDICA DE DR·' ANTÔNIO MO- À t d d
" Maternidade Doutor Escola prImAriaCRIANÇAS E .ADULTOS NIZ 'DE ARAGÃO d

ar e, as 151,30hs. Carlos corre. . .. 3.121

A
'

_ Alergla -

. em iante no consu tório, CHAMADAS UR- 'dv.oll·5ta
Consultório: Rua Nunes tt 'R�a 'Nunes Mach.adô 17, GENTES

(j
.

Machado, 7 - Consultas das CIRURGI�O��:UMATO- r;sqll.na de Til'adentes. Tet,. Corpo de Bomb.:irol S.31� I Matríc'U:las Aberta.
15 às 18 h.or.§ls. -

Ortopedia:2 766. '-, Serviço Luz. (Recla·

I
C.1rsos: Primário e Ad-

Residência: Rua Marechal
Consultório: João Pinto, Resit1ência'- La Porta mações) 2.4U4 missão.

'

.

,

�=I�h,erme, 5
-_ F�ne: 37�3. 18� H.oiel.

Policl. '(S8-la Cltmla·
.

Rua Visconde de Ouro

Das 15 às 17 diAriamente.
8ário) .... ..••.. 2.0a� Preto, '1.5.

Menos aos Sábados
Policia (Gab. �le-

-

Res.: Bocaiuva 135." c���lNHiÀs' ilB" 2.6S-t

Fone: - 2.714. TRANSPORTa
AÉREO

TAC ..•..••. , 3.700
Cl'uzeiro do Sul 2.500
Panair ..........• 3.553

Varl, .,.; ... ,..... 2.325
Lóide Aireo ' , . . . . .. 2.402
Real ' '- 2.338

.scandÜJav.. . .. ,... 2.500
HOTtlS
Ln ....'. . . . . . . . .. 2,021

Ma,eaUc ,.,

' 2.276
Vende-se o Bar 'e Sorve- • '7�t'tropol . . . . . . . .. 0.1.

teria Americana sito à Rua L. Fort. . . ' . . . . . I.SZl

Saldanha Marihho n. 13, (''Ç('lqlJ4' ,
, '.(_49'

('�m'ra: ,.;....
2.""i

El'ítr .. l. &.371
fd ..àl :: _,: J. ,'ó •• ,.. •• �.g5,9
F.�'I'nEI'fO '

,
RECEM-CHEGADO DO, RIO DE JANEIRO

ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N° 18 1ó
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE

CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA ÓU
DA NOITE ,NO- CACIQUE HOTEL, A RUA 'FELIP

.SCHMIDT.

-,

Itajaí Rio de Janeiro Santos
2�/4 25/4.

1/5 6/5 7/5
13/5. 18/5 19/5
25/5 30/5

I

31/5
6/6 11/6 121/6

�8/6 23/6
.

24/6
30/6 5/7 6/7

H.orário de Saída:
de Florianópolis às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações. dirijam-se à
EMPR:B:Si\. NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

Rua: Deodor.o - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2,�12

Viagem
DR-· I. ,LOBATO

FILHO_

com segurdtlÇa'
I. e rapidez,
1,'sO

NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

. lAPIDO �(Sut-B,RA8ILEIR8))
Florianópolis - ltaJaf � Joinville � Curitiba

Doenças do, aparelho respi·
.

ratório
TUBERCULOSK

RADI,OGRAFIA E RADIOS
I

COPIA DOS PULMõES

,

O MELHOR JURO
....... Y\.���

,Agência:
»

:R.ua Deodoro esquina da
Rúa . Tene�te Silveira.' 5% Diretoria· de Obras Públicas

Cirurgia do Torax
Formado pela 'Faculdade.
Nac::onal de Medicina, Tisio
logista e Tisiocirurgiã_o do I

Hospital, NerêJl Ramos
Curso de especializaçãe pela
-S, N. T. Ex-inter'1o e Ex-'a�
sistente Je Cirurgia do Prof.
lIgo Pinheiro .(luimaráes

(Rio).
Cons: Felipe Schmidt, 38

- Fone 3801.
Atende em ho�a rnarl'ada.
Res: Rua Sã.o Jo,rge 30 -

Fone 2395. I

RUA TRAJANO, 16'

nORIAN6pOLIS'

.-------,--�------�--------------

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

DEPÓSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
_� À DIRET�R:I� DE OBRAS PÚBLJCAS, avisa que
mudou-se prOVIS.orIamente para a rua Vidal Ram.os n

76.
' '

.A VI·S O

Pulli,einde
I
Edifíci.o Machad.o. Tratar

:'0 local c. .om o sr. Umberto

I Machad.o, .o qual explicará
I c m.otivo da venda.

Caixa Postal. 45

}o')orianópo)is
Santa Catarina. ............ o. t _Diretoria de Obras Públicas em Florianópolis, 10 de

AbrIl de 1954. ,

.
. ,

,

-

------.----------------------------------

---------------------

'Alugari1-se ótimas resi

dências, uma à Rua José

Jacques nO, 4 e outra n.os

C.oqueir.os, p r o xi m o ao.

Praia Clube.

Informações à Rua Con

selheiro Mafra nO 24,

Lavando clom Sabãb

'Virgem _fE'5peeialiqad�
da ela.. IBTZIL INDDSTBIIL-JolovUle. (ma,rea feuistrada)'

__----- _' ec����iza_..�-e t�IDPO��iDhelro
I

-

��6Ã��:RctAt
EspECIAl lOt,OE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

Florianópolis, Sábado, 24 de Abril de 1954 3

NO 'LAR E NA SOCIEDADE
eONVENçAO REGIONAL'

A- Mesa do- Diretório Regional do
Partido Social Democrático, devidamen-.
te autorizada, resolveu transferir para dia
que será oportunamente fixado, a data
da Convenção Regional do Partido, mar
cada par�"25 do corrente.

-
-

"Imobiliária e . Ag�DciameDlfi
C8D.O�I. Â. C.

.

CASAS A VENDA:
, Ótima residência construída de alvenariá,. cf'8 com

partimentos;. à rua Stodieck, preço Cr$ 180.000,00 .

. 1 à rua Curitibanos; de alvenaria, bem instalada, c/
, fi compartimentos; preço Cr$ 130.000,00. .

1 conjunto residencial, tendo 4 casas independentes,
construídas de alvo e, parte de macieira, c/ insto sanitária,
água encanada, luz, etc. Local: fundos da Rua General

'Gaspar Dutra - Estreito - preço do conjunto, .

Cr$ 150.000,00.
8 casas de madeira.inovas, bem divididas, ótima água,

localizadas à Rua Tupinambá - Estreito - preço de

Cr$ 15.000,00 - a Cr$ 50.000,00.
.

,

1 conjunto com 3 casas, sendo urna de alvenaria c

2 de madeira, à Rua Coronel Pedro Demoro, esquina c/
rua Sta. Luzia; especial ponto para qualquer ramo de

negócio; com boa área de terra para construir; preço

Cr$ 370.000,00.
TERRENOS

5 lotes à Rua Tupinambá, por Cl'$ 50.000,00.
2 lotes no Bairro Nsa: S111'a. de Fátima, por

Cr$ 150.000,00.
Além das propriedades já citadas, temos. também,

J venda, por preços baratissímos, inúmeras chácaras, ter
renos para lotear, pontos para negócios, armazéns bem

.nstalados, confeitarias, sorveterias, etc. .

IMPORTANTE - V. S. desejando vender, alugar,
comprar, hipotecar ou inventariar; casas, lotes de terra,
pontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e Agên
ciarnento Canto, das 8 às 22 horas, que será prontamen ..

te atendidos pelos seus dirigentes; A - L A. C.; nõe

também à disposição dos seus clientes, um Departamen-
to de Construções, Plantas de' Muros, etc.

MaCiél MQnteiro

--------------------
'- --_.<--

Formosa, qual pincél em tela fina
Debuxar jamais pôde ou nunca ousara

Formosa, qual jamais desabrochara
Em primavera rosa purpirina;

Florianópolis, 19 de abril dé�1954.
CELSO RAMOS

-'�

• Presidente em exercício.
24 f..E ABRIL

Lira Tenis Clube

Formosa, qual se a própria mão divina
Lhe, alinhara o contôrno e a fôrma rara;
Formosa, qual jamais no céu brilhara
Astro gentil, estrêla peregrina;

A data de hoje recorda-
I

:�iJ b�� .. _ .;_,:...._ .. _. �

,lOS que:
- em 1646,.0 Sargento

mór Agostinho Nunes de

l'endeu heroicamente São

Lourenço de Tijucopapo,
,'111 Pernambuco, de um a-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De ordem do senhor Presidente, ficam convocados

raque holandes de Willen
, \ .odos os sócios quites, {artigo 36 do Estatuto), para a

Lambertz, As mulheres au- sessão de Assembléia Geral, a realizar-se no último do

ciliam a defesa, lutando ao ningo do corrente mês, dia 25, com início às 10 horas,
'ado dos maridos' e filhos.

" lflm de eleger o� membros do Conselho Deliberativo e

_ em 1763, vindo de Bll- ,,;e�s supl�nt�s, de 'conf.ormidade co� o que preceitua a

.
. '.

� I alínea prrmerra do artigo 37 combinado com o artigo
enos AIres os espanhol., e�- 139 e parágrafo único do Estatuto do Clube
traram na vila do Rio I· Florianópolis, 19 de Abril de 1954

.

�
. \

'

Grande, abandonada pelo l
, t

Governador Eloy de Madu-

reira, logo e mseguida ao

,
ter conhecimento pelos cas

,

te-lhanos:
- em 1803, no Rio de

Janeíro, nasceu o gl'.lll.:le
ator João', Caetano dos

Santos;
_

- em 1812, Q Capitão Ga-

.briel Machado derou uma

força inimiga, muito �'>

perior, que o atacara em

Japeju, Corrientes;
- em 18S0, no

.

Rio
_

de

.1aneiro, foi solenemente

inaugurada a Sociedade de
.�anta comunica-se com o Medicina, fundada no ano

:' EyALDO_;�CHJ\�FER
.nterior do ouvido por in- anterior a 28 de Maio;

e

.cnmédio de um conduto
_ em 1866, em FIG,ià-. ,MARIA ..JOSE'· RAMOS

le nom in do "trompa rle ' -, ;-. ". SCHAEFER - -. Participa seu .contrato
.

de-
..

'

,- ,:i
..' o. nópolis, ainda Desterro, .. ;,.__ . "_..

- _-' .... -I

,:<::ustáquio". Quando, ao e:,- 'Pa.r,ti,cI.·pam cr" contrato' de 'casamento;' com a Srta.
deu-se pavorosa exphls.1CI

_)irrar, se fecha a bôea c se Alfandega; iti d
casamento de sua filha HE- '-HELÉNA RAMOS SeHAE-'

na -.; Vl iman o

I"-ompríme o nariz para aba- ,. . d' trui LENA com o sr. Adão Nil- FER
varIas pessoas. e es rum- �-

d
"

di p.
•

t- 1
ton Ferraz d'Ely Fpolis, 17-4-54.

o o e meio, en .ao no 0-

\
_

.

cal onde hoje está o 1 lote!
-.... --'- _

La Porta;
,,;_ em 1873, assumiu a

_:>residenda .da então Pro
rincia de Santa Catarina o

C. RAMOS S/A

----------, --'-_._��-----

Famosa, qual se a n-atureza e a arte,
Dando as mãos em seus dons, em seus louvores,
Jamais soube imitar no todo ou parte;

Mulher celeste, oh; anjo de primores
Quem póde ver-te, sem querer-te amarte!

quem póde amar-te sem morrer de amôres!

ÚLTIMA MODA

PARA O VERÃO - Ves

tido confecçionado com fai-'
'xa-s alternadas de lÍ11ho) e

tule. (APLA)
x x

ANIVERSÁRIOS:

SNRA. ACÁCIO SILVA

'J ranSCOl're, hoje, o �m::.·

vl.·rsârio natalício da cxma

SI.ra. d. Athiná Fezeli''i.:s da

fúva, esposa do sr. -A,!cal'io

f.:,va, alto funcionârio '':a

ti!' lU a Carlos Ho�p(�ckc
S/A., e p�ssôa muito rela

cj('l'uda nesta capital.
Às muitas homénagel1s

('oni que será distingui.d:! '·s

Estad._)-L O respeH.1�a-
l1:eute, se associam.

!'JR. JOSE' DE LEt1:-J,l1;R

ROE>1�IGUES
r

- exma.. 'nra. d. A;t;!"
('a Gonçalves da Luz VeiF,
psposa (:ó dr. Afenso Ma
ria Ca rdoso r; a Veiga ft 1, .

�lo�l.rd(.' do �,J.liriistérii) .'P

. Abl'i('lI:�:aa
-Sr. l�oel Mancef'os

Mo.ora, do .·omércio local
- Sr h2C Carlo" Mo::-

ri �Z �'�. '.erc)ário�
--Sr. '_�':ljlo Ma!·t(�

"

Stlv(�il'a;

xxx

exma, sma. d. ;:1'[ I da

Lamego, elo sr. Mário La-

�fa. ;.. orma

Couto, filha do sr.

Conto;
- Sta. I-::nn','e Marl. Fet

.: tiiê
�,r�':o

João Gasparino da Silva
Secretario-Geral

-----------------------�---

Pa,t,icipa�oceira;
- Jovc,»

rridt;
- Jovem Durval Mel

. iade � ele Soi.za Jun.o i
e

MARINA CUNHA AMORIM

Alberto Scii

JONAS BA..YER DE AMORIM

participam o nascimento de, sua filha, ocorrido na

c.:::asa de Saúde "São Sebastião", no dia 16 do corrente

[ue na pia batismal rece�� o· nome de MERCEDES.Preceito do Ola
COMO SE DEV�

ESPIRRAR

A parte mais alta da gar-
ADÃO NILTON FERRAZ

D'ELY

ar o espirro, o ar e o mu

co podem penetrar violen
tâmente através' dêsse ca-

até Partlcípacao
-

, 'ai, chegando a causa �

"ecções do ouvido e,

uptura do tímpano.

in- Dh.tr Ibuidor

NEYDE MARIA P.EREIRA SCHIEFLET
e

WI1.S0N AUGUSTO I DA COSTA SCHIEFLER
têm o prazer de participar aos seus amigos e pa

rentes o nasoimento de sua filha WANDA EUNICE;
ocoi'rido na Maternidade "Dr. Carlos Corrêia", à 18 do
corrente mes.

Fpolis., abril de 1954.

Não tentt! conter o es ')1' .Pedro Afonso Ferreira.
pin'o, ao e,�pir'I'Ur) COIl- .ubstituindo o Dr. Inácio
serve a bôca aberta e iuio- \ciole Almeida;
compr�ma r: 1W1'Ü:. -r •

-- em 1882, foi creada a

SNES.

Comercio - Transporto
'Rua '.loto Plnte, 9 FpoU.

'1
'

______·;;;..;;;;.·_·....2----.----,----""·

MUDANÇA
J. Lupercio Lopes e fa

Jljlia participam ..os seus
I A dparentes e pessoas e suas

relações de amizadt, que
transferiram sua residen

da da rua General Bitten

court n. 177 para a rua

Vidal Ramos n. 45, nesta

capital, onde aguardam or

dens.

F,polis., 19-4-54.

•

C ASA
PROCURA-SE PARA

ALUGAR'

.\gencia Postal de Jrnbitti-

Alivio Instantaneo das :��1, neste Estado;

C O C E � R A S �::�;���16;::E:��:;�,�:
BOLI:IAS ..... RACHADURAS Esta�o, public�u um 1011'::'0

, mamfesto ad·=rmdo ao mo·

Não fàça regimes Inutels mas ata- vimento revolucionário ir-
que logo o mal para se livrar dessa .

coceira Intoleravel. Skinlzlne, a mo- rompido no Rio Grande do
derna fórmula norte-americana - al- " ,

tàmerlte concentrada e de efeito rápido Sul contra o Governo Con�-
- faz desaparecer, com poucas aplica- ... .'

1 dções, pruridos entre os dedos dos pés tltuclOna O �arechal F1Ct-
e das mãos, eczemas, impingens, sar- dano'
nas, frieiras e tÔdas all infecções

. ,

fungosas da pele, que se torna limpa ..L. em 1894, por De(!�eto
e saudável, Sklnlzlne não mancha, é • .

e�onomlco e o alivio Instantaneo nl'. 984, fdi creado O nm.
é garantido. -, ...

d P Ih
.

nUClplO e. a -oça, s{!ndo

um dos pri�leiros átos do
Governador Coron�1 Mc.rei-

CluDe 15 IH Outubro
I Casa no Estreito, .C0m

condução fácil�"'fen�o água
e luz, três quartos e quill-'
oHl com galpao. próprio
[-CIl'a engarrafamentos.
Informando preço e Rua ..

(Rua Alvaro de Caryalh�)

Dia IOde Maio - Soirée em homenagem ao Dia do
Tl'abalho ,

NOTA: - Não haverá 'rese:t:va de·.mêsas.
Caixa,Resposta para

f'ostal n .• 361.

F,.quez.,· em ser.1
Vllho Crellolldo

(SlIvei'ra)'

CASA M�SCELANIA distri·
bl".dora ,dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Con�lheiro Mafra.
------------

Vende-se CASA,
Vende-..;e uma CII 4, süa

, " [."
-

à R_!la Ruy'�arbos\, nesta
(q:ital.

Vende-se uma, mobília

de Sala de Jantar..
Vêr e tratar à rua Vidal

Ramos n. 38.
'Informações com O 'l'- __ !

AVENTURAS DO ZE-MUTRErA:��.
, . -p) - O sr. Jaroslav Trou

('hQ.o�itch,' filho de. Akxan

tIre Ti'.puchnovitch, repre

sentante em Betlim-Ociden
ta!, do movim�rito �il1ti-so

vietico d� einigraélos rusós

"N. T. S.""âesapi:.reddo ha

vm'ios dias em Berlim, di

rigiu um apelo à ONU e ao

pl'esidente Eisenhuwer. pe-

d�ndo que demarches sejam
de efetuadas a favor de seu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o lISTADO.4 Florianópolis, Sábadó, 24 de' Abril de 1954
�----�--..------------------------�------------------------�--------���------..------------�------------------�--�-----��

va, Manoel Quirino Pires,
Paulina Garcez de Souza,

Faz saber aos cidadãos: Ivete . Lobo Montenegro,
Ernesto Ouriques, Jacy de João José 'Nunes, Ogrécia
Jesús Silva, Hilário Manoel da Nata Farias, Arcelino AI
Martins, José Manoel de tino- Nunes, Aurea Joaqui
Souza, Zoraide Maria de na da Silva, Maria Cameu,
Souza, Vera de Carvalho Alvina Dorvalina da Con

Vilela, Isabel Joaquina da .ceíçâo, Tito Baptista, 'Lúcio
Silva, Moisés Costa, Maria Sabino da Silveira, Maria
Jordelina da Silva, Sidelma Joaquina -da Silva, Frederi
Souza Pini, Valmor Zomer co Funke, Ayrton Alcides
Garcia, Eugênia Lopes Du- Villella, Nelson José de Me- .

1ra, Jupíra das Chagas Ga- lo, Maria de Freitas Garcia,
meu, Asbel Solon da Silvei- Alécio-Tavares da Costa,
ra, Dalilá Idalina Arantes, Heitor Florentino Ansay,'
Joceguay Carvalho, Lacy Waldisse de Souza Padííha,
de Lima, Nilto Gonçalves, Norberta Firmino de Ra

Lídia Rija Delfina, Dalmira mos, Clarinda da Silveira
da Rosa, Sabino Anizio da. Ferreira, Manoel Eugêmo
Silveira, na, Silva Goulart, da Silva, Altair, Dominoni,.\Zilda Freitas da Silveira, Mauro Júlia de Abreu, Ira
Leonel Epifânio Cameu, Al- l cí Ventura Silveira, Allp.o
varo Fagundes, Marina Dor- Borges Martins, Leoncio
valina da Assumção, Nica- Inocêncio, Ivonesio José de
nor da Cunha Arêas, Ma- Oliveira, Paschoal Guedes �

�noel Onofre Fernandes, .Lu- Rodrigues, Cantalicio Joãq
,

cilia Alves Leal, Eroclides Laureano, Bonifácio VE1nar.Í� ,f
Manoel Martins, Juliana cio da ,Conceição, todos re- "...J,

r RAMOS S/'l�ari�, Nun,es, Lindomar d�'1 :,:deilt:s nesta .capit�l, que -"",
" ,1 •.,.Comér�io 8, ,.aeDelasSilveira, Edgar Rutkoskí, de acordo com :a circuiar .....

Neci Lopes, Manoel Júlia número 3 de 8 de .màrco K.ue João Pinto, 9··Fpolis--Sta. Caterina

·
�:Z::e�����:r�o�:��� ���:�u�=:'�::iO::IE�'�: "A·Z·'A-�-VOAD'O:RA"rIa Souza Jacques, Arman- toral dêste Estado, ficam in- ,

' ...

· do;,�e.lVlel�, i\dir' ',Maura I
limados pa�'a dentro do �"a- C·on'slru'ída'o.bh� da Silva Dantas, Da- ,
zo de 60 dias, contados fia no

Iila Luíza ,de; Lima, Hilda data da publicação dêste ,RIO, 22 (V. A.) - Entre não só um contato mais di-

Luiz Rà�10s,Dilma Temotes para..o cãH()rio'�; Eleitoral as principais .ativídades a-' Aérea como tambem- os a- reto com os problemas que

Laureano, Generosa da, Sil- desta Zona sito no Palácio tuais do Instituto de Pes- .Iunos do Instituto de Tec- lhe estarão afetos como

va Campos, Carmem Silva, da Justiça, à Praça P�rei�a< q{üsas e do Desenvolvímen-: <rrôlogico da Aeronáutica. iambem a oportunidade, de
Maria Luiza Pôrto, Doris Oliveira' nesta Capital vi-- to,_ do G.é�tro de' Tecníca Essa avancada iniciativa

vi-I
fazerem adestramento de

Maria Fragoso, Honório Hi- rem .recebero �tur�;�l�Úâ-� 4Arn(máutica:'d.�_.�ão:''':;J<9é, St pTopor;ionar aos futuros" pilotagem dessas 'aero_na-
lário dâ Silva, Ormandina ral pelos .,.mesmos requeri- de. Campos, dl:lgldo, p�lo.; ,�ngenheiros aeronauticos ves. _

/

.

Schmidt de Oliveira, Wal- dos sob" -pena de cancela- Coronel-avíador eng�nh_ei-· - +,.....-----.---..",-.-------------

;:�i;ó�:i:�:;:.O,��: �n::;�:u!n::riO�he�i!: .::, ���ra,:e::,�,:�: �f- :Jtrrenos na Vila Flarida PÂ_I
.

0'.1inunda da Silva Pires, João to de todos, �andou publi- ma "asa 'voadora"
'

'AV-3S, '

-

.

- �
.

'se·Juve,nal da Costa, Izaltíno car o pre�ente edital �,a for- � primei.ra do continente (EstreIto)
.

,
"

Joã� Pini�Marlí Terezinha ma. da lei, Dado e passado ,�u]-amerlCa�lO. MAGNIFICOS LOTES COM FINANCIAMEN1'O A l /

.,II
'

'

.','
'. '.

,

....

An�Icwn( José drumich� d� nesta cidaªe de Florianóp0- Esta aeronave está sendo
.

LONG,9 P:iiAZO SEM JUROS
.. "

'�-_' "" nuftJllIfII"rr ...AIIo. ;�.,Sóuza, Tt:r€zinha PaulaBo- Jis, aos 8 de abril de 195�. prepa!ada com autorização Oportunidjlde ��special para aquisição, com grande UVI04l"(;' '.,.,fI .

telho:Oswaldo Joaquim 1\n- Eu, Waldemiro Simões de ªo projetista fra,ncês Char- facilidade, de um��plendido lote naVILA FLÓRIDA. /
I '. . nos' \IA,PCJOS. '.'..tunes, MoritzBertollno..:da Alm�ida, Escrivão Eleitol'al 'les Fauvel; que vem há dez L�g�� ?lto e ���dáv...el, e toda facilidade de, conduç?o." ,

.�
S'l W- ,f 1 ·C:· ,IT' -f ." '.J 1 f

.

f t b Ih d d
- Pnvlhglada locá_l.lzâ'çao, ·nas PROXTMIDADES DO ES-

'.

!'..MJ' 'D-�'t.•�..,..,-_-',t-, hva, anaer ey !tIS eo- ,Ó' iz uacti ogra ar, con e,:í .mos, ra a an o no esen- 'TADIO DO FIGUEiRENSE, assegurando valoriza ·ão -,- �o '

c1ócio, Graciliano Lúcio de e �l).bscreví. Manoel Barho.·, volvimento de "asas" voa- imediata,,'
..,

IS

Sma, Walmor Eg:y;dio Pe- !'la 'de Lacerda Juiz de doras" e que somente em ,. 'os TE.RRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES � � iIl ".iI. �'- .'

reira, João CorreÍa Dalmi:-t-13a. Z�ria'.' J!)52 terminou o prototipo N�O PODEM-OFERECER AS MESMAS VANTA-· � �I "
'i

"
'. .

- -

JEsses planadores.' Peta hoje' mesmo informações a
"

. ..
SOCIEDADE' IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

.,"

Devido à$ vantagens, ao. '. _' ,LTDA. (SUBRAL)
" 'presen:t,jI'i2�s pela AV,,36 que !!:scritório: EdifíCio $ãlJ Jorge, Sala 4 - Fone:' 2-1-9-2'1'.E. II_·'Z,a,be'h 1,1 ac'.IAm·a·da'.·' -

_--_----------_"""'_-------.�:-�'•.��: ':1;á con:segúiu realizar .

VÔOs. '

;
. ,

.

u

.r'\.. �;...&, GUA .""�� ", :��:��t����·mais:400 quilômetros d�,:�;
:, .

- - ,soberana do I'eila-o

'$'�1;O\)O:O�O.:I�·:·· .::. �!�:�(.;�:.,� :;.��� ;�tt:�:�;,:!f� LEIAME VESTlBIJI.AR
...

����:r��:!�:er:! c:��
I :<F�:;:'d����m�F.;:�

Cf , :'" :.', :. "

:.�" '" . ..o,.j�;'.III'ni\... ·.,·OOiI...�,Cj'I'� outros iIÍ,iéiaram ,suá cons-
.

'

No !lia 24.dêste, terá início o curso prepãratório para _.. III da Inglat A· h
'I

. - -' ião, na .antiga 'sala de aucll- .erra. ram a
.

.:' : , •••••
'�

_

-j! ';:e�:r,�' 'tI'ução pará treinamento e o véstibular d� Di�eito, com aulas 'de'I:ortuguês -Latim_ encta ondé se s�ntüvain os
e o duque 'de Edimburgo

Ic.v'. "J." " ... ,���••;'e�. esporte.
�..",.-

<

. e Francês (ou Inglês), todos os sjf>ados das 14,30 às rds que' reinaram na ilha
sentaram-se em dois tronos

I
o •

j�' 'til te O "AV;8'6" é um �ipo de ' úspostos sob um do!;�el, de.

umBELÍSsIMO:eOFil!�:i:c.(l���;::;;;o:' planador, diferencianâo-s� 17,30, no Iilstituto de Educação, Sala: 3°:G.;:)nscri�ões ,ksde o seculo' cinco antes onde assistiram ao ,desfile

.NCO·' A.,'.: �.�o�I!}j;.O·e�,��vAO" '�tae� deenmta_aoisc"oanSsatSru\TOI'daadso,�apso"r'
'na Livrari:.�:der a

�:::��:Çoã.:�a;.:o�.� :é�:�l.Barrtto :la éra- cristã, até· o a�o de- dos chefes sindigenas, mag:.

��rc'�....., -
_

.
l'D5, ano em 'lue, nessa ,nificamente/paramentados.

, � ''''"� '16" :,.;' '. . não possuir ;enf.luxamento, --------------�--------__;,..,----------------.:..

.... FLOAIAttÓPOI.IS
.

� .. 'SAr!c:t� :ÇAT•••RINA .
.

-

.f':_�i;�;t " .
'

,
" .:' o que resulta num aumen-

.; , to _extraordinário de
O'
efici-

--- ":' --�
__ o

• encia, aliada â facilidade de

O doutor Matr'oel Barbo- ro Agapito Mafra; Antonie
.

sa deLacerda, Juiz Eleito- la Carvalho Rocha, Maria
ral da 13a: Zona, Circuns- Terezinha Martins, Nerêu

.
. ,

críção do Estado de Santa

Catarina, na forma. da lei,
etc.

José Vieira, Auta Pereira

da Silva, Inêz Maria da Sil-

r,

, .
"�

)

Expresso
·
--

ANDRADE & KOERICH.
-----

TrQ;t!.sporte de cargas em geral entre Flór,ian6poli.,
Cmitiba e São Paulo

Com vial(ens djretas e permanentes
,

' Matriz: :_ FLORIANÓPOLIS
,.'Rua Conselhei.r.o ·Mafra, 135

Fone: 2534 _.' Caixa Postal, 435
,

End. Telegy�: SANDRAOE -,

'xxx

Agência: _:_ CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha .Paraleh�)
. End. Telegr.: SANTIDRA

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

Fone: 9-3l-96 - Atende Rápido RIOMAR'
End. T.�legr.: SANDRADE

., (Agências no Rio de Ja1l,e-iro e em Belo HQrizonte com

trcí.fego Ul1ít'lIO at2 São Paulo com a Emprêsu de Trans-
. .I" "01't28' Min�8 Gérais S/A.)

.

'·"":"��I�Io\..
,
'

ECONOMIA· 'absoluta
'; Grande CONFORTO

"

' -, �

.. .,;.........

• Játo abundante na ternpe- .'

rarura' ·desejadi.
• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANT-E (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente ,blindada..
• Controle automático. de temperatura por:' T�RMOSTATO,

que proporciona grllnde ECONOM.IA.

��o
_

GARANTE O QUE FABRICA·'
·

...�,_�·1:-�

_. _.5.

'"

CONFORTO absoluto,
, .

I

Grande ECONOMIA

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

ClIplICidade:
-100 a- 1.000 litros

fol;JricCldo5. "05 tipos,
horizof1tQJ e ",'''il:ol,.

!'.

· ,AQUECEDOR
......

'.:

, ELÉTRico

IMERSÃO e

'Cap�cjdade 30 LITROS

,. 'Construldo inteiramente de
cobre,

• ,Aquecimento ultra rápido.:

-<

�-

"

AGRADECIMENTO

O MISTURADOR DÁKO. de regu·

logem instontoneo. permite O

meior escola de groduoções de

TEMPERATURA.

Brasil

.

"

\

pilotagem" e economia na

construção.
Sua construção é em mo

nobloco, isto é, suas asas e

a peque� nacele não se

desmontam, constituindo,
um só bloco durante a e--xe-'

.

cução. A "AV-36" que está
sendCY constr'uida tem as se-

. guintes dime�sões.
'Envergad'9ra' - 12 me-'

tros; conip�imento, 3,20;
peso quando vasia - cento

e quinze quilos; ângulo e

planejo - 1,24. A Aerona
ve é moiíoplace (um só 1�
gar)

-

� se destina, ao treina

men.to ,de pílotos e espor,te ..

Na "AV-36" estão traba-.
Jhando não ..,só os técnicos

daquele importante centro

de ensino de nossà Força

A Comissão Organizadora das Festividades da Se
mana Santa cumpre o grato dever de expressar os mais
sincer os agrndecimentos a todos quantos contribuiram
com trabalhos gratuitos e donativos generosos para a

Samana Santa; e convida a todos para assistirem à San
,11 Missa, a ser rezada na Catedral, no dia 25 10 corrente
\s 10 horas, nas inter.çôes dos Bente.itores da Semana
Santa,

\

Pela Comissão: l\'O;1S. Frederl z .. Hobold, Cura da
:::atedral.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o SEGUNDO ENCONTRO PELO CERTAME PROl:ISSIONAL DÁ CIDÀDE SERÁ REALIZADO DOMINGO, NO ESTADIO
Df\ F. C. F.,' REUNINDO AS EQUIPES DO ATLÉT�CO E PAULA RAMOS. O JOCÓ EN'fRE OS D'üIS TRtCOLORES PRO
METE OFERECER LANCES EMOCIONAN,TES E MUITO SÜSPENSE. O "ONZE" PAULAINO, : COMO CAMPEÃO, DO "INI

TIUM", VAI ENFRENTAR UM ADVERSÁRIO TEMIDO E RESPEITADO, MAS SABE QUE 'SE LUTAR COMO NO TOR
NEIO-INICIO PODERA SAIR DA CANC HA COM' OS LOUROS DO TRIUNFO.

.•. ;

.:. I-

x
.:.
x.
.x

iID"O__.. JIHi ..IM)..:IIoO..�..�..IH)<..�_ito(). IM. .•••••••••••••••••••••••••••••,. _

,
"

•.
' 1/''':

Avisa A MODELÁR ao mundo elegan te de Florianópolis, a chegada, da lprimeira
partida dos famosos ternos DUCAíL, em casemira. Fica assim Q 'estabelecimento, que já vi
nha primando pela diderança. no mundo da moda e confecções para senhoras e crianças,
igualmente em condiçõesde atender, em artigos Para cavalheiros, o mais exigente bom

gosto.' ,

.

,_',
.

I ,_'".:, S;;;. \;,':'
,

"

"

,I

A�isa aindaiA)\iODELAW que por motivo de seu 300 aniversário, também os arti

, gos para cavalheiros estão, sendo vendidos por .preços excepcionalmente baratos,' c o m o

exemplifica a pequena relação abdixe: -

" "c';.�, 1!/;:,�,� ,

' '
'

Ternos de 1/2 lã
_
....... ;. .. Cr$ 255,:00 Paletós sport de casemira e ve-

,

Ternos de pura lã, listadinhos a Cr$ 545,00 ludo: t ----

Ternos de tropical à ........ Cr$ 435,00 Camisas de lã:
Ternos de ótima confecção e te- Camisetas física a .......... Cr$ 10,00

cido superior de casemirà Camisas boas a ....... ',' ... Cr$ ,45,00
de .......

"
........

--
.. Cr$ 780,00 Pijamas bons a : .. '

......... Cr$ 145,00
Cr$ '1.200,00 JPoulowers, desde .......... Cr$ ,65,00

•

a \

Capas de boa gabardine eshan- '
" IBlusões de pura lã a .. , ...... Cr$ 185,00 ,':'

,

tung, verdadeiro .brinde a Cr$ 495,00: I Cami�::degr��s.�� ..�e.. i�.v����Capas ele gabardine de pura lã Cr$ 49,00
a Cr$ 7,35,00 Meias, bem fortes - 1 por .. " Cr$ 8,00

1,

'Calças de casemiramescla a Cr$ 125,OQ � 3 por Cr$ 20,00
-

:- ,
Calcas de tropical, pura lã a .. CJj,$ 155,00 G�arda' chuvas, 'bons; a .. :' .. Cr$ 75,:()O

'�\, � '�':'ô'';;'- ,�'-', 'I"
>,- _-

"

"

/,
.

v �

soas foram projetadas ao,

solo. Houve pânico. Algu
mas pessoas 'ficaram- reti
das na roda-gigante, en-

/ quanto se providenciavam
socorros. Apenas, sete pes-

,'soas fj_caranl feridas, sendo
internaas no Pronto '§oc�r- '

1'0. O parque' de' di�ersões
foi imediatamente interdita
do. p sr. Antonio Rurro Ne

to, proprietário do parque,
esclareceu, que o aparelho '

fora vistoriáo abt�'s;cie 'ser'
posto em movimento, quan-:
do os peritos o considera
ram em perfeitas condições.

,'\'s 4,30 - 7,30 e 9,13 horas
� -

C()neresso de Geogratia .1
RI,o, 22 (V. A.). - Está ton Teixeira e Rinaldo Ca- f das, .:� Porto A.regre, po�' l'previsto para o dia

\
5 de mara.

. ocas�ao do refendo certa-

j.naio, na capital gancha, a Igualmente, de São Pau- me" inclue as do prof. De1-

instalaçâo do_XI Congres- 10 comparecerão os profs. gado, de Carvalho sobre
-

_ ',.;:"o.BJ;asileirQ de Geografia, I Arold�, de Azevedo! João �Ge?irafii1 J.=Íolít�?� �_.Gec0;. '_," )
,

1'01" iniciativa da Sociedade I Dias, Àziz Nacib Ab'�aber, I I?olitic:" e do eng. J,�roni�
,

"Brnsileíra de (4ografia. � Bueno de, Azevedo FIlho e
T m9 �Olh1b�a Bueno.io .co�s-

Desse ce_r:tame participa-, outros, ��c�)l1}pé\nhados d�; �m,t��'�d�" c��a�, clle, 9Õlan�}:1, ,

-�?� rã�,\repre,sentantes de va- \a_riosuniver��t�)rios.. '! ti-cerc.a �os pr�blel'nas ligji� :'
riâ�� ínsütütcões. cientificas ' �,'O prógrarna, das- -confe- dos à/escolha da nova capí-j:

· ····�,:::1:���:�;:e1;ft·C;lercãi�'Oi�;$Oil�Hungr18· .

do Instituto de Geografia e

, ,�!istoria _ M_i:itar do :Brasil, RIO, 22 _(V. A.) - O 1 convêni�s dêsse gênero que

<I�abam de ser designados Banco do Brasil,

deVida-I
mantemos com outras na

,:��r�, l',6�rE:-�e�ta�, esse, l�s-J merrte �lUtorizado :p'�lo Con- 'ções), com o. obJetivo de fa-
Itituto no Congresso de ,:p0r� , selho dá SUMOC -'vai cele- cilitar o intercambio co

to 'Al§gre. os generais :Ó;;m� I

brar acôrd� dê �ag'ament� merc'ial entre os dois paí
dã Hungria ses. Negociando êsse convê-
dos nio, encontra-se no

-

Rio

uma delegação húngara.
Quanto ao restabeleci

relações' diplo
.máticas, é, assunto que fica
l1á,'para mais adiante, .nada
'imp?di�d'o p�ré;n' ;que, seja '. •.
l'estal:ielecid'o desd� já o co� Imércio regular entre os'

dois países.

. Charles Laugthon Doris

I Karloff
- Sally Forrest

, num impetuoso drama de
'" '

'

-

<"'1',1'01' fi' emoçao
:

o TIRANO

Imp até 14 Imos.

NQ programa:
.O Esporte na téla Nac.

Preços Cl'$ 7,60 - 350

\ .'-
As 4 e 8 horas

l° Filme Jornal -. Nac.
2° .Johnny McBrewn

,. o AZ DAS PI&OLAS

Tyrenne 'Power
Linda Darnel -

A MARCA DO ZORnO
4° 3° 4° episodios de

'A LEGIÃO FANTASMA

-Tmp. até lO, naos,

Preços C�$ 6;�0 - 3,50

"Allição"'oalÍf pa'r
qn8�d8" :dlversões IRIO, 22 (V. A.), - Gra-
ve' acidente alarmou os que
se divertiam num parque de

;

dívi -

d Vll
I

1V€l':0e� ,ar�1a o na ,1. a i
Concórdia, bairro operano .

de Belo Horizonte. A, roda-.

«3Lf)I2I�
ES':reUo

gigante teve o' eixo partido
e 'pendeu completamente
para a direita. Varias pes-.

As 5 e 8,30 horas
Chales Laugthon -:- Boris

.Karloff ,- Sally Forrest

"

O TIRANO

PARA AQUELES QUE

I?ESEJ�M {) MAXIMO

EM CORrEZIA

E 'EFICIENCIA
,

•

Laugthon - Boris -

Karloff - Sally Forrest
O TIRANO

' ..----------------------

Por motivo de viagem, vende-se um quarta ele ca

sal, estilo antigo, composto, dê oito (8) peças, por preço
de ocasião.

,,"

Ver diàriamente, das 16 horas em diante, à aua Vi-
dai Fibn:os n. 50, nesta Capital.

'

�,
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I ,� ,novo oruão�a serviço' da_Marinha,
.;.j '\ 1& �'J JA ESTA FUNCIONANDO o mente a situação do' ensino [éto de 'interêsse de gráu mé-

08.8.•·01·XO com am'a "seola em Ca'ça'...
. "", HEPAWtAl\'tEN1'O DE GEO- secundário e esclareceu aos es.1 dio, o qual abrirá' ao Ministé-

V V
.

'.
A NOSSA IlEPORTAGEM 11'ÍSIC� -: ATfylD.\DES DA. tudantes que os problemas dês- rio-da Educação crédito de 100

dor. 'DI·sco.rso d..
"'"d"P·.' SI·quAI-ra Do. ·�II�ETORI�\ DE, lHDR'OGRA· se râmo do Ministério dá Edu· milhões de cruzeiros para aten-

U .. li V Belo-Horizonte _ 22 -' (Do nosso enviado es- �.'1 E NAV1.GAÇÃO - NO· cação representam motivo de der à 'necessidade de, por (Ú.,

lo. Pedido de, iDlo,rmaçõe&� do deu. ;��a!e��i�:s �:r����a��!i�:�{ra�:�te�u���;�:���'
vos NAViOS' ��,���n�:rn��g�:�:::�u�n:r=�:�: ;:;:;�:�:c����Si�:.Ç�b:rd�:

ADtAnl·O Almàleda.' "larmente todos esquemas. Motivo venalidade juizes RIO, (Agencia Nacional) tão da fixarão das taxas escola- ainda o, ministro Antônio Bal-

U tT imbúidos falsos principios bairrismo .logrou classííí- \.caba de ser criado; na Dire- res não có�stitui matéria sob bino. 'o .problema da faltá de

Necessário gu� se dê a essa
car-se segundo lugar concurso mais elegánte gove1'- óría de Hidrografia e Navega. jurisdição do Ministério da cooperação por 1>arte de ai·'

dedicada educaciol1ista, ao me,
nador. Opinião pública recebeu surpresa errada in- cão da Marinha de Guerra, o Educação, uma vez que a pró- guns colégios particulares, es-

nos uma auxiliar, 'porque só as- d d b d
.

C titui
-

d
.

bli
.

1.justa ecisão, promoven o protesto so in, gnação .iepartamento de Geofísica, pria ons 1 uiçao a Repu ica pecia mente os externatos, no

sim a infância escolar de Ma· só arrefecida por intervenção próprio, Injustiçado. -om atribuições científicas em expressa o sentido de interven- tocante à elevação das taxas e.

cieira poderá ter o aproveita- Ontem quando fazia comprinhas comércio local, apo- .elaçâo � meteorologia e à ção do Estado no campo da anuidades.
mento (IUe se exije para a sua

sar; 'rigorosamente incógnito; foi descoberto popula- iceanografia. A respeito das prestação de serviços. Sómente
formação intelectual. res indiscretos, formando-se poucos segundos com- itividades do novo serviço, ou: com a reforma do têxto consti- Revelou que sómente um es-

Nestas .eondições, queremos 1 I 1 tucí 1
. ,

1
.

t b 1
.

pacta,multidão que ac amou seu ído o. Nem Emi i- .imos o diretor de Hidrografia uciena sera possive ao MI· a e ecímento atendeu, até ago-

S·U·hmeter á, apreciação dos nos- h b
.

N' S 1 1 nist
'

r' d
-

Ed
-

C 'lt 'AI f 1 d
n a Bor a nem -

mon evi a ograram sucesso pa- � Navegação da Marinha, almi- 1 e 10 a ucaçao e u u- ra, ao.ape o ormu a o no seno

sos nobres pares, o seguinte recido. Comércio cerrou suas portas meio-dia reá- .ante João Amorim do. Vale, ra intervir diretamente na fi- tido de que as taxas dos colé-

Pedido de Informações: brmdo quatorze horas somente, e voltando encerrá- [ue nos declarou o seguinte: xação dessas taxas e anuidades, gios externatos hão fossem ma-

Pedido de . I·llf,ºr�.a"õe.s A' tA'·· d
'

_

_ ,
� las novamente 18 horas. Como homenagem pessoal :_ Sob a responsabilidade da crescen ou o sr. ntonío jora as. Esse estabelecimento

Requeremos que o Exm_,o. Sr. 'e especialissima realizou-se treino seleção brasilei- iiretoría de Hídrogràfia- e. Na. Balbino que em seu próximo foi o Instituto Mackensie o

Govérnador do Estado infor-
ta, estando estádio repleto. Assistência delirante- 'egação estão importantes ta- desP,ac�o com o pres�den.te da 1 q�al manteve a sua tabela ao

me: mente ovacionou -preclaro barriga-verde, não dando zefas como sejam- elaborar car- Repubhca apresentará ul!l pro- nível de 1953..
'

Primeiro - Porque se .encon
menor bola para Indio e Julinho. Presença ilustre tas dé navegação meteorológí-

tra fechada 'a escola estadual 1 d d 1ofuscou Ve u o,' Bran ãozinho e Ba tazar, quais a- 'as, batímêtricas, magnéticas,
pesar coloreds passaram brancas nuvens. Governa- .ltolôgícas, eetiolôgícas, etc.;
dor num gesto muito bem recebido �rceu nervosa- nstalar e manter ,os sinais 'de
mente contra combinado, aplaudindo jogadores do \ iuxílío à navegação, distribui-

Asas Futibol Clube. Homenagem definitivamente tos pela costa, rios,' canais e

consagradora verificou-se em Pampulha, cuja repre- agoas navegâvéís. Existem em

sa rompeu-se toda, magnetizada atração pessoal uncionamento mais de 250 fa-

ilustre visitante, deixando deputado Benedito por óis e ,fà-1�ietes, 288 bóias lu,

conta. Por fôrça do hábito preclaro homem público rinosas, 100 balisas, sete radio-

inaugurou estrada asfaltada Belo-Horizonte-Ouro- aróis e cerca de trezentas

Preto, reconhecendo modestamente não ser obra do -óias ages. Também compete à

seu govêrno. Milhares bandeirolas multicores, oca- riretoria de Hidrografia e Na-

sião recepção em Ouro-Preto, agitaram-se festiva- -egação distribuir ínstrumen-

-meute à passagem eminente estadista, .movídas es- os e material de navegação
pécie vento sul caiu no mômento. Virtude nosso go- tOS navios de guerra e contro-

vernador projetar-se como figura principal todos ar I} seu funcionamento; pro-

momentos, Jucelino suprimiu diversos atos progra- ,ceder às sondagens para os

mados festejos, acreditando-se tenha atendido con- levantamentos hidrográficos e

selhos General Caiado Castro virtude prestigio Iri- :11anter em atividade a nossa

peu estar superando popularidade própri,\ Presiden� :rota de navios hidrográficos.
te Vargas. Nosso chefe habitl,lal súperioridade o ca- A seguir, informa o almiran

rateriza, posto muito desvanecido homenagens, de-' te Amorim do Vale:
clarou em 'entrevista coletiva vários jornais Rió, São '� Aliás a nossa frota será

Paulo, Nova Iorque, Londres que prefere os ,aplau- agora acrescida de três navios,
sos dos catarinenses. Frente· luxuosissimo aparta- Jois para' o 'serviço de hidro·
mento construido especialmente afim hospadá-lo, �rafia e um para o de oceano·

banda Fuzjleiros Navais, vinda ,Capital Federal colÍ- �rafia. Deslocarão 200 tonel:l·,
. tratada admiradores governador 'executou ontem, las cada uin.
quando S. Exa. se recolheu ao fofissimo leito, cele
bre. Canção. de ninar, acordando-o hoje, em surdi
na, sob acordes melodioso� famosa pãr'tSu:.a Você
pensa que, e,ac,hlJf;a, é água? Bttg_:r�s�arem.os bre\'e no

avião posto 'nossa dispósiçâo Presfdente Eisenhower.

�, del2óis dessas .declarações,
,ncaminhou o l'eporter ao no·

o Departamento de Geofísica, '

iirigido pelo comandante Pau·

,i) Moreii'a da Silva, que' se

. .)mpõe de duas divisões: a de

ileteorologia e a de Oceano·
, . '\

I'afia. A primeirá distribui,
liáriamente,' uma carta de aná·
lse do tempo para á pilotagem,
nser'indo a previsão para um

,eriodo de 24 horas, por áreas,
Em concorrida convencão, reahzadà' a ·26 de marco

último,. sob a presidência db 'ilustr� de'putado Oscar Ro-\ te tôda costa dó pais. Isso tem

,onstituido' inestimável auxílio
drigues da Nova, foi reorganizad,) o dlr�tório'nmr,il!ipal
do P. S. D. de Joaçaba. A reunião contou com elevado

;,Jara a navegação. Por outro la·

,

d 1
. lo, a divisão 4e Oceanografia

numero e cO:i.'l'�jgionários e se de!'enrolou 'sob iiltéra.sa
vibração.,

pesquisa a salinidade e realisa

F 1
'

' ?rospccções até a profundida·
oi e eito o seguinte diretório, integrado ),'o,r elemen-

(JS de inegável expressão política no rico municipic do
le de 200 'metros, situando o

,
Oeste .catarinense:

' �ontôrno do "plateau" conti,

, MESA DIRETORA '

a.ental e sua pecualiaridade.
A construção, objeto do pre Os Serviços de Departamen·

sente, p�dido de' infor�ação, to de Geofísica obedecem a ri·
está sendo feità p.or aqÍIlini�tra. Presidente - Oscar Rodrigues da Nova.

�oroso critério científico.
ção dirçta ·�do Estad{> ou

. por
Primeiró Vice-pl'esidente - Domingos FlCI'i�.n: Bo·

<!ontratl:r com' firma .ou p'essôa nato.

particular?, '.' Segundo Vice-presidente - Vir�lio Grando. ,.fol'mação de )�larinheiros

lU Terceiro Vice-pre�idente ___:; Romeu Vieira. meteorológicos

Se estiver sendo .. feita" por
Primeiro Secretário - Boav;;!l1tt1rà Nunes Varella. Para f9rmação de marinhei·

. S g
.

d' S t" A'l T 1 t' d S"l ','os meteorológicos vai ser cria·
contrato" qual a firma "Ou 'peso e un o ecre ano - varo o en lno alva.

. T' S
' .

L' d lf H
' 'la a Escola de Meteorologl'a,

sôa responsável pela" �onstru. ercelro ecretarlO - 'fi O;) uttper.
P·

.

T
'.

F
.

S t' :Ia ponta do Juá. O curso de
ção, perante o,Est�do? " runelro esourelro - ranelSCO an lU'.

Segundo Tesoureiro _ Luiz Antoniütti. llidrografia e Navegação para
,�IV .

TerceI'roo T""sourel'ro _ Jose' Covolan. especialização de oficiais, está
Qual a importâ.ncia d,íspen. '"

em pleno funcionaml!nto e tem
que erguemos no nosso imen· dida, até a presente data, com

MEMBROS a duração de 10 meses. E' fre.'
so territorio nacional. a construção do Posto de Saú·

de de. Ca'pl·nzal?
. Jacob B'alduino Anfes - José F".súlo - Alfredo 00- queliÍlIdo por ofici::l'is brasilei·

Sempre ,!_oi e sempre será um

dos principais deveres dos go. V' mes - João Potrich - Paulo Valmor Kummel - Sílvio

I
ros e estrangeiros. Essa, nova

vernos, fundar e zylanter

e.Íll ati'l
Qual o valor

o.rçado
da obra Simi - David Ratti - Faustino Eleulério da Luz - Er- êspecialiaade. abran_?e, em seus

vidade, numero cada vez m.aior concluida? .

nesto Lenzi - Benó B. Wiederkehr .:_ Fioravante Sãl.· -estudos, a nave?açao, topogra·

de éscolas. Não sabemos,
..

a . VI-., vador -'''José Casagrande - Querino Piva Dalcall�le - ria, marés, meteorologia,· ma·

que atribuir, por is'so, ofecha. Se a obra será concluida pelo Antôn,io çoncatto e José 6asparini. n.obras, a�,t�onomia, oceanogra·

1 d
fia, geodesla, fotogrametria, a·

mento d'a ·escola: de Fátima. va or orça o e no caso nega-, .

.

-I �. .. .

t· l'
,

t t
';U ha glroscoplCa, cartografIa,

IVO, qua sera o seu cus o· o. J , •

t I?
' ecobatrlmetrQ, magnetismo e

\. S. em 22 de abril'dl! 1954. Na Se"dA" do P S 'O '"

agulhas magnésticas.

Antônio Gomes de Almeida II
.

•
.

• •

Visitantes Ilustres

Na sessão de 22 do corrente,
na Assembléia, o deputado Si

queira Belo proferiu o seguiu
te discurso:

/

Exmo. Snr. Presidente.
Nobres e ilustres Deputados
Trago, da minha última visi

ta ao Município de Caçador.a
mais desagradável impressão a

respeito de uma escola estadual

completamente abandonad; na.
localidade denominada , Caixa
d'Agua, 'hoje mais conhecid:·

por Fati'ma.'
Em virtude de ter sido cons·

.Íl'uido' nOVQ templo catalico em

homenagem á Nossa Senhora
de Fátima, da qual o povo é
intensamente devoto, a antiga
capelinha foi cedida ao govêr·
no, afim de aU funcionar uma

escola estadual.
Com efeito, durante varios

anos a Escola se manteve aber·
ta sempr:e com regular número
de alunos e 'sempre 'com agra.
do da população.
Eis, entretanto, que po� mo·

tivos que não são desconheci·
dos, ha dois anos que a Esco·
11 não tem professor, consoan·

te informação que ,n"os deram ..

Tudo, 'em consequência, f_icou
abandonado e, o que é peior, a

infância sem possibilidades de

TIlstrnção primaria.
Visitando essa localidade,

causou·nos verdadeira estra,.
nhesa a desolação que-lá se no,

ta, a pequenina capela entre·

i::,ue às intêmperies, com por.
tas e janelas abertas, sendo

destruida, por 'assim dizer, pe·
lo tempo, enquanto as crianças
não tem onde alimentar seu es·

pirito éom as, primeiras letras.
Tratamos de indagar dos mo·

tivos que teriam levado os res·

. ponsáveis pela instrução pÚblio
ca, a êsse ,descaso pela referi·
da escola.
Seria dcioso que viessemos

repetir aqui, toda a extraordi·
nária importância que a .ins·

trução pública tem para o de·
senvolvimento de Um povo.
mais do que nunca devemos

disperisar a_o problema de en,

sino, todo o 'nosso interesse,
pois cada escoÍa que se instala
é mais u� marco· do prógre'sso

Conforme relação que junta·
mos, são em número de 4Q �ou
50' crianças que" ali contanlos
em idade escolar, crianças, por·
tanto, que precisam ( que tem

-

direit() ao pão de espirito, pa·
ra que amanhã sejam cidadãos
esclarecidos, e cada vez mais
úteis á Pátria.
E já que estamos falandô. em

escolas no Município' dé:,Gaça.
d�r, queremos lembr.ar m'ãis
uma vez a situaçao de Máciei·
ra, onde funCiolla um e·sta:bele·
cimento de ensino primario
�!llas o nílmero de alunQs é tã�
grande, que apez�r de' dividi�
dos em dois túi:�os, ainda/ as·
sim não pode'm.s.'er devidamen·
te atendidos pela.üÍlica prefes·
sora que lá está lotada, "pois·
naquela 'escola exis'tem" .84
crianças matriculadas,' além de
mais 36 quedesejam ser matri·

culadas, conforme faz prova a

r.elação anexa.

de Caixa dA'gua ou Fátima, no
Município de Caçador.
Segundo - Se j.t ha alguma

providência em vista, para que
tal escola volte a funcionai

.orrnalmente.

Terceiro - Se as Autorida·
Jes Esc,oIar�s t,l!m conhecimen·
to do nÚ,merQ_ excéssivo de aluo
,lOS da escola estãdual de Ma·

�ieira.

Quarto - Se já se cogita de
dar á regente' da referida esco,

'Ia o auxiliar do que necessita,
para màis completo desempe·
nho de sua' missão.
Sala das Sess(ies, em 22 de

Abril de 1954.
Pedido dc Informação

. 'Exm<T..Sr:- 'pJiesidente-:da':Ãs'
se�bléia Legislativa
o Deputado infra assinadó,

vem, na forma do que dispõe,'o
artigo 100, inciso II, letra b.

do Regimento Interno da As·

sembléia, requerer.a V. Excia.. ;
se digne encaminhar ao' 'Chefe
do Poder Executivo, o seguinte
pedido de informação:

I
, Qual o total dos' créditos

abertos, até a pr.esente data,
,a�stinados para "a construção
do Posto de" Saúde da cidade
de Capinzal?

,II

o Temoo
Previsão do tempo até às

14 hor.as do dia 24 ..

rl'empo - Bom, pas<;;undo
\ .

::1 ir.stável. -
/

Temperatura - Estável.
\�ento� - Val'iávei8 fres,

CC'S.
-

Temperaturas' -
Ir'as de ontem:

25,2. Mínima l8,4'

Extre

Mdxunn

G.eofísica
o almirante Amorim- do Va·

o Depntamento de

PliUdo Social Demo�ráikt.
Reestruturado . o Dlretorio ·Muol-'

elpàl de Joaça�l'
I

J

RIO (Agencia Nacional) -

,) ministro da Educação e Clll.
;ura, 'sr. Antônio Balbino rece·

Em visita à direção estad:lal do· P�rfj.do
Sócial Democrático, estiveram ante-ontdn em

sua sede, nesta Capital, os chefes da'-C01iga�';{o
Democr.á.ticâ Urussanguens�, srs. Anlérico
Candorin, do p, T. B., Helvidio de C'lS�l'G v�
loso, do p, R. p" Iwaldo Lúciano, do P. D. C.
e Rosalino Damiani, do P. S. D....'
-, Recebidos pelo sr. CeI. 1..ara

..Ribas, Se-
cretário do Diretório Regional, os ilu'stt'e;� vlsi,..
tantes mantiveram' cordial paléstra,· de;Hms
tra:Qdo-se todos entusiasmados com os C'lltfm
dimentos que, em Urussan:;a, culroi,naram
com 'a�formação vitoriosa da Coligação Dert'l0-
crática Urussanguehse.

. leu, em seu gabinete numero·

;a comissão de· �studantes 'do
�!lrso secundário, os quais fi·
�eram entregil de um m�mo·
-ial contendo algumas reivin·
.licações, ,especialmente no que
diz respeito às taxas e anuida·
::te cobradas pelos estabeleci·
mentos particulares de ensino.
Entregando o memorial ao ti·
tular da Educação, o presiden·
te da A�ES fe� sentir ao sr.·
Antônio Balbino, a difícil situa"'.
ção em que se encontram os es·

tudantes·menos favorecidos em

face do alto custo do ensino
médio 'na Capital da 'Replíblica
Dirigindo·se aos membros da

comissão estu,dantil, o sr. An.'"I tô,io Bal.bino .abotaou ampla, /"

.�•••••�."""••4•••�"."'''••••�'�.'

Florianópolis!. Sábado, 24 de Abril de 1954

HOMEM PREVENIDO

De volta de· Blumenau, S. Exa. mandou' arru
mar as malas para -a reunião d�' Ouro Preto, em

Minas. "

- ChamelJ1 mEm s�cretário. Digam�lhe para
arranjar-me· vinte notas de cinco cruzeiros, bem
novinllas!

"

.� .

- Aqui eMão as 20 notas de 5 cruzeiros que '

o sr. pediu! páf.a que é isso, hem?
- Para esmola. A gent.e· deve ir pr�venida,

para não fazer feio. 'Todo mundo\ que vai ou que
vem de Ouro Preio fala muito num 't�l, i:Íe, áleijá
dinho!!!

RECLAMAÇÃO

"Dr. Guilherme.
Sou um dos barnabés catarinenses.
Em 1952, .�oi sancionada uma lei, conf�rindo

me o abôno de Natal, na importâricia' de Cr$ 60000.
Não é muito - para os outros. Para nós, barnabés;
já sen'e. A. �ei, cOmO disse, foi sancionada e entrou
em vigor.; Mas, até hoje, nem meus colegas nem eu'
conseguimos r�ceber'êsse auxílio. Esperávamos' ser
pagos este ano, com excesso de arrecadacão." Con
fiávamos na Mensagem .do Governador. aA Mensa
gem. veio. ·Mas qual, dr, Guilherme. Bctrna'hé . não
tem vez!

.

.

.

Com a MensageIll surgiu um· projeto de lei a
plicl:mdo todos os saldos do exercício passado. E
nós, nada! Minto! Para nós tem um aviso aos nave�

gantes: O PAGAMENTO DAS CONTAS DO ES�
TADO ESTA' RIGOROSAMENTE EM DIA.

·Aí está, dr. Guilherme. Sou um homem oficial
mente roubado, furtado; -espoliado, surripiad'o, des

poj�do, pilhado, rapinado, esbulhado, usurpa!io, la
raplado, explorado, desapossado, e�propriado,' en

calacrado,
.

pilecado, desesp�rado,_ devorado e pôsto
no olha da rua, se me çl�cobrirem. Barnabé.,Bar-
'nabezmo de Bayer. Born�au�ert". , ,;);,(" ,,�

'ACERTARAM
,

....�
·t,

',-'0 d�leglfdinh� d� Imarui, para continuar no

cargo, e'xigiu· 15 praças, 3 metralhadoras e mais
. Cr$· 5.000,00 por mês!'

.

E deram-lhe?
Deram-lhe ... a exoneração! "-�

SUSPENSÃO
11>

j - Suspenderam o Panamá!
- Da O.N.U.?
- Não! O -panamá da Assembléiat

VINGANÇA
, ,

. ;

Na suposição de que ó dr. Tolentino de Carva
lho seja o nosso TIM... BUM, o govêrno só de

raiva� n� s�a M�n�agem, cortou toda e qualquer
referencIa a Coloma Santa Teresa, da qual aquele
ilustre médico é diretor.

.

CLIMA

.Em Santa Catarina está criado o clima não s6
• para o' acôrdo po!ítfçQ, como para a fraternidade de
todos. com todos. \ ,

�inda há dias, em Ituporanga, meteram �m in

dust;'lal, �a cadeia por haver dedarado que o dr.
Nereu e llustl'e!

./
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